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راهنمای نصب وب سرویس
مقدمه
با سالم و احترام خدمت همکاران گرامی؛ در این فایل راهنما سعی شده است تمامی مراحل مربوط به روند نصب
وب سرویس از طریق  Installerآن به صورت شفاف توضیح داده شود.
توجه داشته باشید که این وب سرویس برای مجموعه محصوالت زیر به صورت مشترک قابل بهره برداری خواهد
بود:
 نرم افزارهای حسابداری گروه پرنس و حسابداری زعفران
 oداشبورد مدیریتی اندروید
 oسفارشگیر اندروید رستورانی
 oثبت سفارش بیرون بر
 نرم افزار رستورانی زعفران
 oسفارشگیر اندروید رستورانی
 oثبت سفارش بیرون بر
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راهنمای نصب
اگر وب سرویس روی سیستم نصب نباشد ،در اولین صفحه نصب چنین فرمی را مشاهده میکنیم:

در این صفحه موارد زیر قابل بررسی هستند:
تاریخ ساخت این وب سرویس را نشان می دهد.
شماره ورژن وب سرویس آماده نصب را نشان میدهد.
مسیری را نشان می دهد که به صورت پیش فرض Instance

 Nameدیتابیس پس از نصب پرنس در این شاخه باید ذخیره
شود .به عنوان مثال با توجه به این اطالعات اینستالر وب
سرویس در شاخه C:\Program Files (x86)\Common

 Files\pjpSharedبه دنبال فایل  connection.infoمی گردد
و  InstanceNameدیتابیس را از آن میخواند .از این اطالعات
در خالل روند نصب وب سرویس برای تغییر در دیتابیس
نرمافزار استفاده میشود.
عنوان دیتابیسی که قرار است تغییرات روی آن اعمال شود
شاخه پیش فرض  IISکه وب سرویس در این مسیر نصب
خواهد شد

در صفحه دوم نصب با چنین پنجرهای روبرو میشویم:
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در این صفحه  Instance Nameدیتابیس که به صورت خودکار توسط  Installerتشخیص داده شده ،در بخش
 Detected Valueنمایش داده میشود .در اغلب موارد همین تنظیم صحیح است و نیازی به تغییر آن نیست .اما
اگر مورد خاصی رخ داد که این آدرس اشتباه بود و روند نصب وب سرویس با خطای دیتابیس مواجه شد ،گزینه
 Select Manuallyرا انتخاب میکنیم و نام صحیح  Instanceرا وارد میکنیم.
توجه :برای کنترل صحت  ،Instance Nameباید بتوان  Instance Nameرا مطابق زیر در SQL Management

 Studioبه عنوان  Server Nameدرج کرد و با انتخاب گزینه  Windows Authenticationدر بخش
 Authenticationبه دیتابیس متصل شد.
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اگر اتصال به دیتابیس با شکست مواجه شود ،وب سرویس هم در فرآیند نصب خود دچار مشکل خواهد شد و
باید به دنبال بررسی مواردی گشت که اتصال به دیتابیس را دچار اشکال کرده است .برخی از دالیل احتمالی
شکست در اتصال به دیتابیس میتواند موارد زیر باشد:
 -1اشتباه بودن Instance Name

 -2متوقف ) (Stopبودن  SQL Serverکه از طریق  Serviceدر ویندوز قابل  Startاست.
در قسمت پایین فرم هم ،نوع نرمافزار نصب شده روی سیستم مشتری انتخاب شده است .اگر وب سرویس از
مجموعه نرم افزارهای حسابداری (و حسابداری زعفران) است ،باید گزینه  Accountingانتخاب شود و در صورتی
که وب سرویس برای زعفران استفاده میشود باید گزینه  Saffronانتخاب شود.
توجه داشته باشید که وب سرویس روی یک سیستم به صورت همزمان امکان سرویس دهی تؤام به زعفران و
حسابداری زعفران را نخواهد داشت و در صورت نصب همزمان آنها ،تقدم با حسابداری زعفران خواهد بود و
وب سرویس پس از نصب فارغ از سایر تنظیمات و یا نرمافزار انتخاب شده در این صفحه ،تالش خواهد کرد تا
دیتابیس حسابداری زعفران متصل گردد .بنابراین در این صفحه اگر همزمان زعفران و حسابداری زعفران نصب
است ،باید گزینه  Accountingانتخاب گردد.
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توجه داشته باشید که وب سرویس روی یک سیستم به صورت همزمان امکان سرویس دهی تؤام به زعفران و
حسابداری زعفران را نخواهد داشت و در صورت نصب همزمان آنها ،تقدم با حسابداری زعفران خواهد بود و
وب سرویس پس از نصب فارغ از سایر تنظیمات و یا نرمافزار انتخاب شده در این صفحه ،تالش خواهد کرد تا
دیتابیس حسابداری زعفران متصل گردد .بنابراین در این صفحه اگر همزمان زعفران و حسابداری زعفران نصب
است ،باید گزینه  Accountingانتخاب گردد.
با زدن دکمههای  Nextو  Installدر صفحات بعد ،فرآیند نصب وب سرویس آغاز خواهد شد.

اشکاالت متداول در آغاز نصب
در ابتدای فرآیند نصب وب سرویس ابتدا  Installerبه دیتابیس متصل میشود و اسکریپتهایی را روی دیتابیس
اجرا میکند .این اسکریپتها باعث بروزرسانی اطالعات ورژن وب سرویس نصب شده و نسخههای مطابق با آن
روی دیتابیس و همچین سازگارسازی وب سرویس با نرم افزار  Update Managerمی شود.
اگر با خطاهایی نظیر این مواجه شدید:

و یا این:

بدان مفهوم است که در ارتباط با دیتابیس مشکلی رخ داده اشت.
پیام اول معموالً زمانی رخ میدهد که سرویس  SQL Serverدر وضعیت  Stopباشد و یا  Instance Nameبه
درستی تنظیم نشده باشد.
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خطای دوم در حالتی رخ میدهد که یا تنظیمات الگین روی دیتابیس تغییر کرده باشد و نتوان روی دیتابیس الگین
کرد و یا نام دیتابیس از  Princeیا  Saffronبه چیز دیگری تغییر کرده باشد .توجه داشته باشید که دیتابیس باید به
نحوی در دسترس باشد که کاربر فعلی ویندوز از طریق  Windows Authentication Modeبا ابزار SQL

 Management Studioبتواند به آن دسترسی پیدا کند.
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در صورتی که روند نصب اشکالی رخ ندهد شما به صفحه پایان نصب خواهید رسید.

در این صفحه اگر تیک مربوط به  Launch WebService Health Checkفعال باشد (که به صورت پیشفرض
چنین است) ،پس از زدن دکمه  Finishنرمافزار «بررسی و ارائه گزارش صحت نصب وب سرویس» اجرا میگردد.
اجرای این نرم افزار اختیاری است و تأثیری بر روند نصب وب سرویس ندارد و اگر تمایلی به اجرای نرم افزار
صحت سنجی ندارید ،میتوانید تیک مربوطه را بردارید و پس از زدن دکمه  Finishاین نرم افزار دیگر اجرا
نمیشود.
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راهنمای استفاده از نرم افزار «بررسی و ارائه گزارش صحت نصب وب سرویس»
نرمافزار بررسی و ارائه گزارش صحت نصب وب سرویس در پنجرهای مانند زیر اجرا میشود و صحت و سالمت
نصب سرویس را بررسی میکند .اجرای این نرمافزار یا عدم اجرای آن دخل و تصرفی در روند نصب وب سرویس
ندارد.

در صورتی که وب سرویس با موفقیت نصب شده باشد پیام زیر پس از اجرای کامل بررسیها ،نمایش داده
میشود:
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این نرمافزار با بررسی صحت پارامترهای مختلف ،کنترل میکند که آیا وب سرویس به صورت سالم نصب شده
است یا خیر .معموالً اگر مشکلی در نصب وجود داشته باشد و یکی از گامهای نصب با شکست مواجه گردد ،پیام
خطای مناسب به شما نمایش داده می شود و با کلیک روی ردیف خطا ،راهنمای تصویری به شما نشان داده
میشود که این گزینه را از چه مسیری می توان اصالح کرد .به عنوان مثال راهنمای تصویری زیر پس از کلیک
روی ردیف نهم یعنی  Default Web Site Stateنمایش داده شده که به کاربر یا پشتیبان راهنمایی میکند از چه
طریقی می توان  Default WebSiteرا  Startکرد.

توجه داشته باشید که فایل سنجش صحت در مسیر نصب وب سرویس و در شاخه ریشه آن با عنوان
 CheckWebServiceInstallationHealth.exeدر دسترس میباشد و اگر زمانی وب سرویس در کامپیوتر مشتری
با مشکلی مواجه شد با استفاده از این ابزار میتوان کنترلهای اولیه برای بررسی دلیل مشکل را انجام داد.

راهنمای دکمههای نرم افزار صحت سنجی
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دکمه  :Open WebService in Default Browserاین دکمه صفحه آغازین وب سرویس را نمایش میدهد.
دکمه  :Call WebService For Test Connectionاین دکمه متد  AuthenticateAaWebserviceوب سرویس
را فراخوانی می کند که جهت تست فعال بودن وب سرویس این اقدام انجام میشود .اگر این متد وب سرویس با
موفقیت فراخوانی شود و بتواند به دیتابیس متصل شود ،پیام زیر نمایش داده میشود .نمایش این پیام به معنی
فعال بودن و اجرای سالم وب سرویس است.

دکمه  :Open Windows Program And Featurاین دکمه با Wizarمربوط به نصب برنامهها و خصوصیات
ویندوز را نمایش میدهد که از طریق آن میتوان وضعیت نصب  IISروی ویندوز و یا حذف و نصب مجدد آن را
انجام داد.
دکمه  :Open IIS Managerاین دکمه پنل مدیریت  IISرا نمایش میدهد و از طریق آن میتوان وضعیت نصب
وبسرویس ،فعال یا غیر فعال بودن  IISو فعال و غیرفعال بودن وب سرویس و مواردی دیگر از این دست را
سنجید.
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دکمه  :Open PowerShellبا زدن این دکمه  Power Shellویندوز اجرا میشود .در داخل  PowerShellمیتوان
موارد مختلفی را بررسی کرد .به عنوان مثال با دستور زیر میتوان لیست  .Net Frameworkهای نصب شده روی
ویندوز را استخراج کرد:
| Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -recurse
| Get-ItemProperty -name Version,Release -EA 0
| }'}Where { $_.PSChildName -match '^(?!S)\p{L
Select PSChildName, Version, Release

دکمه  :Install .Net Framework in IISبا زدن این دستور .Net Framework ،روی  IISفعال و رجیستر میشود
و پیام زیر نمایش داده می شود:

توجه داشته باشید که  IISبه صورت پیشفرض نرمافزارهای که با  ASP.Netتوسعه داده شده باشند را پشتیبانی
نمیکند و برای فعالسازی پشتیبانی آن باید  aspnet_regii.exe –iباید از مسیر نصب  .Net Frameworkاجرا شود
تا این قابلیت در  IISفعال شود .شما این عملیات را با زدن دکمه  Install .Net Framework in IISمیتوانید انجام
دهید.
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ارتقاء یا نصب مجدد وب سرویس
برای ارتقاء وب سرویس به ورژن جدیدتر:
 اگر وب سرویس فعلی نصب شده روی سیستم شما قدیمتر از نسخه  V02.00.00است ،وب سرویس
قبل را حذف و نسخه جدید را نصب کنید.
 اما اگر ورژن نصب شده فعلی  V02.00.00است ،صرفاً کافی است ورژن جدید نصب شود و احتیاجی به
حذف نسخه قبل نیست.
برای نصب مجدد یک ورژن یا در صورت شکست نصب وب سرویس:
 بهتر است از طریق پنل  Programs and Featuresدر کنترل پنل ،وب سرویس را که با عبارت
 AccountingWebServiceشروع میشود ،انتخاب کنید و با دابل کلیک روی آن وب سرویس Remove

خواهد شد.
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اشکاالت مشاهده شده پس از نصب
مواجهه با خطا Type … is abmigous

شرح :پس از بازکردن صفحه آغازین وب سرویس در مرورگر ،صفحه خطای زرد رنگ با پیام زیر نمایش داده
می شود:
The type ‘AccountingWebserrvice. AccountingWebserrvice’ is abmigous: ….

این اشکال زمانی رخ می دهد که وب سرویسهای متعلق به نسخههای قبل از نسخه  6.00حسابداری زعفران و
نسخههای قبل از  4.20زعفران به صورت کامل حذف نشده باشد و وب سرویسهای جدید روی آن نصب شده
باشد .برای رفع این خطا ،به محل نصب وب سرویس مراجعه کنید و در داخل شاخه  BINفایل  t.dllرا حذف
کنید .روش سادهتر و مطمئن تر این است که کل محتویات شاخه  AccountingWebServiceرا به صورت دستی
از طریق  My Computerحذف کنید و وب سرویس را از لیست برنامههای نصب شده در کنترل پنل حذف و
مجدداً توسط  Installerآن را نصب کنید.
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مواجهه با خطای  Login Failureدر نصب وب سرویس یا پس از نصب آن ((... Login failed for user

شرح :اگر در خالل نصب وب سرویس یا پس از نصب آن و در زمان استفاده از وب سرویس اتصال به دیتابیس
با شکست مواجه شد و پیام  Login Failed for user ….را مشاهده کردید ،راهنمایی زیر مشکل شما را برطرف
خواهد کرد.
برای حل این مشکل در خالل نصب وب سرویس یا پس از نصب و راهاندازی آن ویژگی انتخاب نوع الگین به
نسخه  02.00.40وب سرویس اضافه شده است.

با توجه به تنظیمات  SQL Serverمیتوان با دو روش مختلف احراز هویت به دیتابیس متصل شد.
Windows Authentication -１
SQL Server Authentication -１

در روش  Windows Authenticationاز کاربری فعلی ویندوز برای الگین در دیتابیس استفاده میشود .یعنی اگر
کاربری که در ویندوز با آن الگین کردهایم  Aliباشد ،با همان کاربر علی به  SQL Serverالگین می شود .به صورت
پیشفرض دیتابیس زعفران ،پرنس و حسابداری زعفران امکان الگین در این حالت را دارد
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 .اما مواقعی پیش میآید که به خاطر تنظیمات خاص کامپیوتر مشتری ،قابلیت الگین توسط کاربر ویندوز روی
 SQL Serverمقدور نیست .در این حالت اگر حتی با ابزار  SQL Management Studioهم بخواهیم به SQL

 Serverوارد شویم امکان الگین به سرور را نمی دهد و پیام  Login Failedمیدهد مشابه زیر:
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در چنین شرایطی باید از نوع الگین  SQL Server Authenticationاستفاده کرد .برای نصب وب سرویس در
چنین حالتی در هنگام نصب گزینه  Account Based Authenticationرا انتخاب کنید مانند زیر:

در چنین حالتی نصب وب سرویس با حالت الگین مبتنی بر  SQL Server Authenticationبه پیش میرود .اگر
در چنین شرایطی باز هم با پیام  Login Failedمواجه شدید ،مشکل دیتابیس و متدهای الگین آن باید بررسی و
رفع شود.
تغییرات مورد نیاز در وب سرویس پس از نصب در صورت بروز خطای :Login Failed for user ….
موارد فوق در مورد روند نصب وب سرویس با استفاده از مدلهای مختلف  Authenticationبود .اگر شما با
 Account Base Authenticationوب سرویس را نصب کردید ،پس از نصب امکان دارد وب سرویس نتواند به
دیتابیس متصل شود .دلیل امر این است که وب سرویس (و نه اینستالر آن) برای اتصال به دیتابیس به صورت
پیش فرض از  Windows Authenticationاستفاده میکند .در این حالت اگر بخواهیم تنظیمات آن را به نحوی
تغییر دهیم که با  SQL Server Authenticationکار کند ،الزم است که در مسیر نصب وب سرویس فایل
 Web.Configرا به روش زیر ویرایش کنیم:
در داخل این فایل به دنبال عبارت

 SaffronConnectionStringیا PrinceConnectionString
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راهنمای نصب وب سرویس
به بخشی از فایل مانند شکل زیر خواهید رسید:

عبارت  Integrated Security = trueدر  Connection Stringوب سرویس (کادر سیاه در شکل فوق) به معنی
این است که وب سرویس با  Windows Authenticationکار می کند .برای تغییر حالت آن دو Connection

 Stringبعدی را از حالت کامنت خارج کنید (عبارتهای  <!--و > --را با رنگ قرمز مشخص شده حذف کنید) و
آنها را به قبل و بعد دو  Connection Stringفعلی اضافه کنید (کادرهای قرمز شکل زیر) تا به این شکل در آید:

با انجام این تغییر وب سرویس از روش احراز هویت  SQL Server Authenticationاستفاده خواهد کرد.
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متوقف شدن  ApplicationPoolمربوط به وب سرویس زعفران
مطابق با گزارش انجام شده توسط برخی از نمایندگان ،در برخی مواقع وب سرویس زعفران به طور ناخودآگاه به
دلیل متوقف شدن  AppPoolوب سرویس در  IISاز کار میافتد .مطابق همین گزارشات این موضوع غالباً در
سیستمهای دارای ویندوز  7مشاهده شده است.
برای بررسی وقوع چنین حالتی در  IISبه بخش  Application Poolبروید (فلش شماره  1در شکل) .در اینجا
لیست  Application Poolهای موجود در  IISنشان داده میشود .اگر در کنار اسم AccountingWebServicePool

که  Application poolنرمافزار زعفران است در ستون  Statusوضعیت به صورت  Stoppedبود ،یعنی این
 Application poolمتوقف شده است (مطابق آنچه در که کنار فلش  2در شکل دیده میشود) .برای رفع این
اشکال روی نام  AccountingWebServicePoolکلیک کنید و سپس دکمه  Startرا بزنید.
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بعد از انجام این کار وضعیت وب سرویس به صورت  Startedباید تبدیل شود (مطابق با شکل زیر).

اگر این مشکل شما دیگر تکرار نشد که خدا را شکر! اگر مشکل همچنان تداوم داشت روش دیگر اضافه کردن
یک امکان به ویندوز است که خودش به صورت دستی ،این  Application Poolرا  restartکند.
برای انجام این کار در ویندوز از طریق منوی شروع ویندوز Task Scheduler ،را اجرا کنید .مطابق شکل زیر:

در این پنجره شما میتوانید وظایفی را در ویندوز تعریف کنید که به صورت زمانبندیشده اجرا شوند .ما در ادامه
قصد داریم قابلیتی را به ویندوز اضافه کنیم که هر یک دقیقه یکبار Application Pool ،مربوط به وب سرویس
زعفران را در صورت متوقف شدن به صورت خودکار راهاندازی کند .برای انجام این کار در مسیری که در شکل
بعد ترسیم شده را به ترتیب طی کنید:
 -1روی ) Task Schedule (localکلیک کنید.
 -2از نوار  Actionsگزینه  Import Taskرا بزنید.
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 -3در پنجرهای که باز شده است ،به مسیر فایل  XMLمربوط به  Taskتعریف شده در فایل ضمیمه بروید و
آن را انتخاب کنید.
 -4باز زدن روی دکمه  Openآن را بارگذاری کنید.

اگر تمام فرآیند را به درستی طی کرده باشید ،پنجره  Create Taskرا مطابق زیر مشاهده می کنید:

با زدن دکمه  OKیک  Taskجدید به لیست تسکهای زمانبندیشده ویندوز اضافه میشود.
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در صورتی که تمام مراحل به درستی و با موفقیت اجرا شده باشند ،در پنجره  Task Schedulerدر زیر مجموعه
شاخه  Task Scheduler Libraryشما تسک با عنوان « شروع مجدد اپ پول وب سرویس» را مطابق شکل مشاهده
میکنید.

در داخل جزئیات این  Taskمطابق شکل بعد قید شده است که این  Taskحاضر به شروع است و هر یک دقیقه
یکبار پس از تاریخ  6مهر  1400اجرا خواهد شد (با توجه به این که ما از این تاریخ عبور کردهایم این عبارت
بدان معنی است که این  Taskهر یک دقیقه یکبار اجرا خواهد شد).

در صورت انجام دقیق این مراحل اگر  App Poolبه صورت ناگهانی متوقف شود به صورت خودکار پس از یک
دقیقه مجدداً راهاندازی خواهد شد.
پایان 
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