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 r2  ۲۰۱۲سرور  ندوزیدر و IIS ی آموزش نصب و راه انداز 

 

 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت
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 فهرست: 
 

 r2 ......................................................................... 3 2۰12سرور  ندوزیدر و  IIS ی نصب و راه انداز 

 r2 .............................................................. 12 2۰12سرور  ندوز یدر و IIS یآموزش نصب و راه انداز 
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 r2 ۲۰۱۲در ویندوز سرور   IIS نصب و راه اندازی 

 .باشدمی Internet Information Service مخففIIS سرویس : IIS آموزش نصب و راه اندازی 

 .نمایدا برای ما مهیا می شود. و بستری ر و به عنوان وب سرور مایکروسافت از آن یاد می 

نویسیم را با استفاده از این وب می Asp .Net و Asp های سمت سرور مانندهایی که با زبانتا بتوانیم وب سایت

 .سرور اجرا و تست نماییم

 .شودنیز استفاده می  FTP ها وچنین برای ایجاد، مدیریت و هاستینگ وب سایت و هم

 .کلیک نمایید Add roles and features شوید و بر روی Server Manager برای این منظور کافیست وارد

 

 کلیک نمایید  Next بر روی
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 کلیک نمایید Next گزینه پیش فرض را پذیرفته و بر روی
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 .کلیک نمایید Next گزینه پیش فرض را پذیرفته و بر روی

 

 .را انتخاب نموده است Web Server (IIS) گزینه
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 نمایید و سپس کلیک Add Features های دیگری هم نصب شود پس بر روینیاز هست ویژگی IIS برای نصب

Next  را بزنید 

 

 کلیک نمایید  Next بر روی
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 کلیک نمایید  Next بر روی

  

 

  

های پیس فرض بسنده و بر  های الزم را انتخاب نمایید ما به گزینهتوانید بسته به نیاز خود گزینهدر این بخش می

 نماییمکلیک می Next روی
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 را بزنید تا در صورت نیاز پس از نصب ریستارت شود. بر روی … Restart the destination server تیک گزینه

Install کلیک نمایید . 
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 .با موفقیت نصب شد IIS همانطور که مشاهده می نمایید
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 را انتخاب و سپس مطابق شکل  IIS از سمت چپ گزینه Server Manager حال کافیست در

را انتخاب نمایید  Internet Information Services (IIS) Manager بر روی سرویس مربوطه کلیک راست و گزینه

 شوید IIS Manager و وارد محیط
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 نماییدمیرا مشاهده  IIS Manager در تصویر زیر محیط
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 r2 ۲۰۱۲در ویندوز سرور   IIS ش نصب و راه اندازی آموز 

 نمایید وب سایتی بصورت پیش فرض ایجاد شده استهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

 که برای مشاهده وب سایت مذکور کافیست از سمت راست گزینه مشخص شده در تصویر را کلیک نمایید

 

 .به درستی نصب و راه اندازی شده است IIS نمایید کهدر تصویر زیر مشاهده می

 : برای مشاهده سایت خود میتوانید از آدرسهای زیر استفاده نمایید

http://127.0.0.1 

http://10.10.10.64 

باشد. و آدرس سوم برای و بر روی مشاهده بر روی همان ویندوز سرور می Local تدو آدرس اول به صور

 باشدها در مجموعه میمشاهده بر روی سایر سیستم
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 شودبصورت پیش فرض محتویات سایت شما از مسیر زیر بارگذاری می

 

قابل دسترس بود اما قصد داریم سایت خود را بر   8۰و با پورت  http همانطور که مشاهده نمودید سایت بصورت

 .تری راه اندازی نماییمبستر امن

 قابل دسترس باشد برای این منظور نیاز هست که  443و با پورت  https بدین صورت که سایت بصورت
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Certificate ی را برای سایت خود در نظر بگیریم 

Certificate را میتوان به دو صورت انتصاب داد: 

 که در مجموعه خود راه اندازی نمودیم  ( Certificate Authority ) Server CAبا استفاده از – 1

 مطرح میشود Self-Signed Certificate که با عنوان IIS رض خودپیش ف Certificate با استفاده از – 2

 را انتخاب نمایید Server Certificates برای این منظور از سمت چپ سرور خود را انتخاب و سپس

 

 استفاده نماییم برای این منظور از سمت راست بر روی IIS پیش فرض خود Certificate ما قصد داریم که از

Create Self-Singed Certificate کلیک نمایید 
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را با هدف شخصی و یا  Certificate توانید مشخص نمایید که اینخود انتخاب و می Certificate نامی را برای 

 ارایه دهندگی وب نیاز دارید

 نماییمکلیک می OK گزینیم و بر رویکه ما استفاده شخصی را بر می
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Certificate مورد نظر با موفقیت ایجاد شد. 
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 را انتخاب نمایید Bindings حال کافیست از سمت چپ بر روی سایت خود کلیک نمایید و از سمت راست گزینه

 

می باشد برای  8۰و پورت  http نمایید سایت ما بصورت پیش فرض بر روی بستر همانطور که مشاهده می

 کلیک نمایید  Add بر روی https استفاده از
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 آدرس آی پی سیستم خود را وارد نمایید  IP address در بخش

 را بزنید  OK ی که در مراحل قبل ایجاد نمودیم را انتخاب و Certificate نیز  SSL Certificate و از بخش

 

 SSl (https) ت ما اضافه شد و میتوان سایت خود را بر بستر نیز به سای https نماییدهمانطور که مشاهده می

 مشاهده نمود 
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در تصویر کلیک  از سمت راست بر روی گزینه مشخص شده  https حال کافیست برای مشاهده سایت بر بستر 

 نمایید

 

نمایید برای ادامه بر روی گزینه معتبر استفاده ننموده ایم پیغام زیر را مشاهده می Certificate بدلیل اینکه از

 مشخص شده در تصویر کلیک نمایید

 

 شودنشان داده می https نمایید سایت بدرستی بر رویهمانطور که مشاهده می
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 :نکته

 قرار ندهید  c:\inetpub\wwwroot ( IIS)  اگر نیاز دارید که وب سایت خود را در مسیر اصلی

و آن را در پوشه ای در مسیر اصلی قرار دهید و سایت خود را مشاهده نمایید کافیست پس از وارد نمودن آدرس 

 سایت خود نام پوشه را در امتداد آن وارد نمایید

 

 را به عنوان صفحه اصلی در آن قرار داده ایم  index.html ایجاد و فایل raha ما پوشه ای را تحت نام
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 نماییم همانطور که توضیح داده شد پس از وارد نمودن آدرس سایت نام پوشه نیز در امتداد آن وارد می

 

 صفحه اصلی در نظر بگیرد چه فایلی را به عنوان  IIS توان مشخص نمود بصورت پیش فرضو در آخر نیز می

 را انتخاب نمایید Default Document کلیک نمایید و گزینه IIS برای این منظور بر روی سرور خود در
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 توان در نظر بگیرد مشخص شده استبه عنوان صفحات اصلی می نمایید صفحاتی را کههمانطور که مشاهده می

 را بزنید و اضافه نمایید Add اگر صفحه خاصی را مد نظر دارید کافیست از سمت راست

 نکته : از باال به پایین به ترتیب به دنبال صفحه اصلی با نام های مشخص شده در پوشه سایت شما میگردد

 .آن را بارگذاری می نمایدو اگر این فایل ها وجود داشت 

 

IIS های مطالب زیادی برای آموزش دارد اما سعی شد مقدمات این سرویس عنوان شود و در آینده به بخش

 .بیشتری اشاره خواهد شد

 .امیدواریم بهره کافی را از مطالعه این مقاله برده باشید

 RAID آموزش راه اندازی •

 NTP آموزش راه اندازی •

 ه به اکتیو دایرکتوری های مجموع نمودن سیستم  Join نحوه •

 Who Is On My Wifi نرم افزار •

 آموزش بستن پورتها و ارتباطات برنامه ها توسط فایروال سیستم عامل  •

 (RAdmin)آموزش نرم افزار مدیریت و کنترل شبکه •
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 Roaming ها در ویندوز و نحوه راه اندازی پروفایل انواع پروفایل  •

 سیستم عامل ویندوز  Syskey آموزش قابلیت •

 تخصصی انفورماتیک - عرفه نرخ پایه خدمات فنیت •

 Microsoft Baseline Security Analyzer آموزش •
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