شیوه نامه تنظیمات منابع شبکه داخلی کتابخانه
قوانین سخت افزار
.1

سیستم رئیس شهرستان دارای استاندارد تعریف شده می باشد و سایر رایانه های موجود در کتابخانه به این منظور قابل استفاده نیست.

.2

از بین سیستم ها ،سیستم با مشخصات باالتر برای پیشخوان ،رایانه های سطح  2برای اینترنت ،و رایانه های سطح  3برای جست و جو
استفاده شوند.

.3

هیچ رایانه ای نباید به عنوان رسانه نصب و ذخیره سازی دوربین مداربسته در کتابخانه استفاده شود.

.4

برای تمام سیستم ها ،رمز  ( SETUPبارگذاری اولیه  )BIOSتنظیم شود.

قوانین نصب و تنظیمات اولیه سیستم عامل :
.1

سیستم عامل نصب شده روی تمام رایانه ها با  RAM = 2 GBو باالتر و  CPU : Pentum Gو باالتر با فرکانس حداقل  GHz 2.00و
 HDD : 100 GBبه باال باید از نوع زیر باشد :
Windows 7 Ultimate Service pack1 – 64bit

 .2سیستم عامل نصب شده روی تمام رایانه ها با  RAM = 1 GBو باالتر و  CPU : Intel Celeronو باالتر با فرکانس حداقل GHz 2.00
و  HDD : 100 GBبه باال باید از نوع زیر باشد :
Windows 7 Ultimate Service pack1 – 32bit
 .3تمام رایانه هایی که فاقد حداقل استاندارد بیان شده باشند ،قابلیت استفاده در کتابخانه را نداشته و باید ارتقاء یابند.
 .4در صورت وجود اطالعات قبلی روی درایو محل نصب ویندوز و لزوم حفظ آن ،قبل از شروع نصب اطالعات مذکور در مکانی دیگر ذخیره
شود.
 .5پس از نصب ،تنظیمات مربوط به  Activeو  Genuneویندوز به وسیله نرم افزار ( Remove WATقابل دریافت از صفحه فناوری
اطالعات اداره کل) انجام می شود.
.6

تنظیمات  Updateاز مسیر زیر و به صورت بیان شده انجام شود :
 Control Panel\All Control Panel Items\Windows Update \Change settings

مطابق شکل گزینه آبی رنگ انتخاب و تیک مربوط به گزینه های  Recommended updateو Who can install updateبرداشته
شود.
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قوانین نامگذاری سیستمها :
نام رایانه از مسیر زیر قابل مشاهده است و برای تغییر آن  Change settingsباید انتخاب شود .سپس در پنجره جدید (system
) propertiesروی دکمه  Changeکلیک نمایید .در پنجره جدید ) (Computer name\Domain Changeباید :
 .1برای سیستمهای پیشخوان  PISHKHAN1-PCو  PISHKHAN2-PCو  PISHKHAN3-PCو  ...با حروف بزرگ باشد.
.2

برای سیستمهای جستجوی اعضاء
 .aاگر یک سیستم هست SEARCH-PC
 .bاگر بخش خواهران و برادران مستقلند  MEN-SEARCH-PC :و WOMEN-SEARCH-PC
.c

اگر بیش از دو سیستم باشد بسته به تعداد تخصیص برای خانمها و آقایان :

 MEN-SEARCH1- PCو  MEN-SEARCH2-PC, WOMEN-SEARCH1-PCو WOMEN-SEARCH2-PCو الی آخر.
 .3اگر سیستمهای اینترنت و جستجوی اعضا جدا باشند برای سیستمهای اینترنت به این شیوه نامگذاری انجام می شود.
… INTERNET1-PC, INTERNET2-PC, INTERNET3- PC,
در صورت جدا بودن بخش خواهران و برادران :
… WINTERNET1-PC, WINTERNET2-PC, WINTERNET3-PC,
… MINTERNET1-PC, MINTERNET2-PC, MINTERNET3-PC,

.4

اسم سیستم رئیس شهرستان مطابق الگو  HEAD-BIRJAND-PCباید باشد ،یعنی نام شهر جایگزین کلمه  BIRJANDشود.

 WORKGROUP .5در هر کتابخانه اسم کتابخانه با حروف بزرگ باید باشد.

قوانین حساب های کاربری ویندوز :
 .1کاربر  Administratorپیش فرض ویندوز غیر فعال باشد.
روش کار :روی  computerراست کلیلک کرده  manageبعد پنجره  computer managementباز می شود .سمت چپ
صفحه روی  local users and groupsکلیک می کنیم بعد روی  usersحاال سمت راست صفحه روی  ADMINISTRATORراست
کلیک کرده  propertiesرا می زنیم گزینه  Account is disabledباید تیک خورده باشد.
.2

برای تمام رایانه های موجود ،یک کاربر با نام  (ADMINحروف بزرگ) و نوع  Administrator typeایجاد و رمز عبور برای آن
تنظیم شود.

 .3رمز عبور تعیین شده ترجیحاً برای تمام کامپیوترهای هر کتابخانه یکی باشد .تمام رمز ها را داخل یک فایل اکسل نگهداری و با آخرین
تغییرات در اختیار کارشناس فناوری استان قرار دهید.
 .4برای رایانه های پیشخوان ،به تعداد کتابداران هر کتابخانه و به نام آنها ،کاربر مطابق الگو ) (Ghaviو از نوع  Standard Userتعریف
شود.
 .5برای رایانه های جست و جو ،با همان نام رایانه ،یک کاربر استاندارد ایجاد شود( .الگو ) Women-Search :
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.6

صفحه پیش فرض اینترنت تمام مرورگر ها در کاربر ADMINباید  birjandpl.irو  samanpl.irتنظیم شود.بقیه یوزرها کتابدار
مربوطه طبق برگه راهنما باید صفحه پیش فرض را تنظیم کند.

 .7در آخرین درایو یک پوشه به اسم  Shared-Desktopایجاد شود .آیکن پوشه به آیکن ( desktopموجود در آیکن های پیش فرض
ویندوز) تغییر یابد .سپس میانبر آن را روی دسکتاپ قرار گیرد.
 .8زبان فارسی را در کاربر  ADMINنصب می کنیم.
 .9آیکن  Computerبا راست کلیک روی نام آن در منوی  Startو انتخاب  Show on desktopروی دسکتاپ قرار گیرد.
 .10یک راهنما برای تنظیم صفحه  Homeمرورگر و نصب زبان فارسی و استفاده از پوشه  Shared-Desktopو قرار دادن میانبر آن روی
دسکتاپ و قرار دادن آیکن  Computerروی دسکتاپ ،تنظیم کرده و در اختیار کتابداران قرار داده شود تا کار نصب در حساب کاربری
را ،خودشان انجام دهند.
 .11برای جلوگیری از مشکالت تغییر نام  Userهای ویندوز ،ازاین کار پرهیز و پس از ایجاد  Userجدید User ،قبلی پاک شود.
 .12در صورت وجود  userقدیمی روی ویندوز و لزوم حفظ اطالعات آن پوشه مربوط به  ، Userدر مکانی دیگر ذخیره شود.

قوانین نرم افزار
.1

آخرین راه انداز های سخت افزاری ) (Driverمربوطه نصب گردند.

 .2نرم افزاهای زیر باید روی تمام رایانه های کتابخانه ها نصب باشد :
)قابل دریافت از پرتال اداره کل( Sumatra PDF



)قابل دریافت از پرتال اداره کل( 7-zip & WinRAR



)قابل دریافت از پرتال اداره کل( Kaspersky Antivirus



 Microsoft Office 2007 – Office 2010 – Office 2013 – Office 2016
( قابل دریافت از پرتال اداره کل) با توجه به ویژگی هایی چون مشخصات سخت افزاری رایانه و تمایل کتابدار یک نسخه از Office
را نصب نمایید .فقط زیر مجموعه های  Wordو  Excelو  Power pointو  Accessنصب گردد و از نصب سایر بسته ها پرهیز
شود.
 نرم افزار آنتی ویروس به تعداد نسخه خریداری شده توسط شهرستان روی رایانه ها نصب خواهد شد.
 برای نصب آنتی ویروس ایتدا  net agentنصب و  IP : 10.92.104.83را روی آن تنظیم و در مراحل نصب include in
 installation setتیک بخورد .پس از نصب  net agentآنتی ویروس نصب گردد.
.3

بسته فونت فارسی از پرتال اداره کل دریافت و روی تمام رایانه ها نصب گردد.

 .4آخرین نسخه مرورگرهای  IEو  Mozilla fire foxو  Google chromeروی تمام رایانه ها نصب باشد.
 .5نشانی پرتال خبری اداره کل و سامانه مکاتبات الکترونیک روی مرورگر  IEتمامی رایانه ها به عنوان  compatibility viewو در
تنظیمات  securityبه عنوان  trusted sitesدرج گردد .هم چنین سطح حساسیت امنیت برای  trusted sitesحداقل باشد.
.6

پرتال خبری اداره کل و سامانه سامان ،به عنوان صفحه  homeتمامی مرورگرها تنظیم گردد و تنظیمات مخصوص Mozilla fire
 foxو  google chromeاز پرتال اداره کل دریافت و انجام شود.

 Deep freeze .7روی هیچ سیستم داخل شبکه کتابخانه که آنتی ویروس دارد ،نصب نشود.
 .8فایل نصب گوگل کروم و موزیال داخل پوشه  Shared-Desktopقرار داده شود تا در صورت لزوم در حساب های کاربری ویندوز به
صورت جداگانه توسط کتابداران نصب شود.
 .9راهنمای آموزش نصب و تنظیمات مخصوص مرورگر به کتابداران ارائه شود.
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قوانین  IPو شبکه داخلی :
 .1تنظیم مودم کتابخانه بر عهده کارشناس فناوری استان می باشد و هرگونه دستبرد در آن توسط هر فرد دیگر ممنوع و تخلف است.
 IP .2رایانه های پیشخوان به ترتیب از پیشخوان  192.168.1.2 : 1و پیشخوان  192.168.1.3 : 2و ...تنظیم شود.
 IP .3رایانه های جست وجو باید بعد از آخرین شماره  IPپیشخوان شروع شود .ابتدا خواهران و سپس براردان.
 IP .4رایانه های اینترنت باید بعد از آخرین شماره  IPجست و جو شروع شود .ابتدا خواهران و سپس براردان.
 IP .5رایانه رئیس شهرستان باید  192.168.1.100تنظیم شود.
.6

 Default Gateway: 192.168.1.1یا همان  IPمودم تنظیم شود.

 Preferred DNS Server .7در صورت دریافت  DNSتوسط مودم همان  IPمودم تنظیم شود .در غیر این صورت  DNSمخابرات به
صورت دستی وارد گردد.
 Alternate DNS Server .8در صورت دریافت  IPتوسط مودم خالی باشد .در صورت اختالل و قطعی مکرر  DNSبه صورت دستی
وارد شود.
 .9امکان  Shareدر رایانه های به جز پیشخوان بسته باشد.
 .10پوشه اشتراکی به نام رایانه پیشخوان داخل پوشه  Shared-Desktopایجاد و یک میانبر از این پوشه روی  desktopرایانه های
جست و جو و اینترنت و پوشه  Shared-Desktopسایر رایانه ها ،قرار گیرد .تنظیمات پوشه اشتراکی به گونه ای باشد که Every
 oneو امکان  Writeو  Readرا داشته باشد.
 .11در قسمت  Advanced sharing settingبررسی شود که امکان  public folder sharingو password protected
خاموش ) (OFFباشد .در صورت روشن بودن ،خاموش گردد .سایر گزینه ها باید روشن باشد.

قوانین شبکه : WAN
 .1لیست  IPتمام کتابخانه های شهرستان را در اختیار داشته باشید.
 .2برای آزمون پیوند بین  2کتابخانه و استقالل سرویس اینترانت از اینترنت ،از دستور روبرو استفاده شود tracert –d IP :
که به جای کلمه  IPاعداد  IPمقصد درج شود .آزمون  2نتیجه خواهد داشت :


در صورتی که مسیر طی شده در پایان به  IPمقصد برسد ،پیوند برقرار است.



با مقایسه  2دستور  traceکه یکی مربوط به  IPاینترانتی و دیگری آدرس اینترنتی مانند  google.comباشد و مشاهده
تفاوت مسیر طی شده در هر کدام در اولین نقطه پس از خروج از مودم ،استقالل اینترنت از اینترانت نتیجه می شود.

.3

جهت ارتباط و کنترل از راه دور رایانه های کتابخانه مقصد ،تنظیمات  REMOTEبه شکل بیان شده انجام شود :
روی  Computerراست کلیک و گزینه  propertiesرا انتخاب و سپس  remote settingانتخاب شود .در پنجره باز
شده گزینه  Allow Remote Assistance Connection to this Computerتیک بخورد.
هم چنین در کادر  Remote Desktopگزینه سوم یعنیAllow Connections only from Computers ،
 running remote desktop with network authenticationتیک بخورد.
کاربر  ADMINبه صورت پیش فرض در لیست کاربران  Remoteوجود دارد.هیچ کاربر  Standardنباید در لیست
 Remoteباشد .در صورت نیاز به کار با  Standard Userبه صورت موقت آن کاربر را  Addمی شود به این شیوه :
گزینه  Select userسپس  addسپس با الگوی زیر کاربر در سیستم مورد نظر اضافه شود.
 \ Ghaviنام سیستم مثالً MEN-SEARCH\Ghavi
پس از پایان کار آن را  REMOVEمی کنیم.

