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 : IISمدیریت

 به مسیر زیر مراجعه نمائید IIS Managerبرای اجرای ابزار 

Start + Administrative tools + Internet Information Service ( IIS ) Manager 

 نمایش داده می شود.  8-4به شکل  IISبا اجرای این ابزار کنسول مدیریت 

 

 8-4شکل 

می باشد که در این فسمت بخش های  Start Pageدر این کنسول اولین بخش که نمایش داده می شود 

 برای شما وجود دارد. Online Resourceو  Connection Tasksمتفاوتی مانند 

 چندین گزینه وجود دارد. Connection Tasksمشاهده می نمائید در بخش  9-4همان گونه که در شکل 
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 9-4شکل 

 ,Application, Site,Serverشدن به  Remoteکه هر یک از این گزینه در سناریو های خاصی برای 

Localhost  و .....مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این بخش بیشتر برای مدیریت از طریقRemote 

Management ید توسط ابزارمی باشد. به طور مثال می توانConnect to a Site   در صورتی که کاربر

 را مدیریت و تنظیمات آن را اعمال نماید.  Web Siteدارای مجوز برای این بخش باشد می تواند یک 

 نمایش داده شده است. 10-4چندین گزینه وجود دارد که در شکل  Online Resourceهم چنین در بخش 

 

 10-4شکل 
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ها و  Componentاین گزینه ها مختص به منابع آنالین می باشد که می توانید از این سایت ها یک سری 

نصب کنید. از طرف دیگر می  IISManagerماژول های جدیدی را از آنها دریافت کنید و می توانید بر روی 

 می باشد. IIS.NET را در این خصوص مشاهده نمایید. یکی از سایت ها Informationتوانید یک سری 

 11-4می باشد که در شکل  Localhostیا همان  Server Levelبخش اصلی تنظیمات شما در قسمت 

 مشخص شده است.

 

 11-4شکل 

نمایش داده شده  12-4قابل مشاهده می باشد که در شکل  IISبا انتخاب این بخش تمامی گزینه های مدیریتی

 است.
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 12-4شکل 

که در شکل مشخص شده است می توانید نوع نمایش این ابزار ها را شخص   Group byبا استفاده از گزینه 

می توانیدنحوه نمایش این ابزارها را مشخص  No Groupingو  Area, Categoryنمایید. در سه حالت 

ابزارها به تفکیک است. حالت دیگری که می توانید برای نمایش  Areaکنید که بهترین نوع نمایش حالت 

 13-4مطابق شکل  IISمی باشد که در این حالت ابزارهای  Categoryعملکرد آنها استفاده کنید حالت 

 نمایش داده می شود.
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 12-4شکل 

وجود دارد که در صورت انتخاب  Content viewو   Featuresدر این کنسول دو گزینه به نامه های

Content View  بخش را می توانید مشاهده کنید و توسط گزینه  ابزارهای مدیریتی هرFeatures   می

 توانید محتویات یا زیر شاخه های هر بخش را مشاهه کرد.

اعمال می کنید باید در Web Siteبه این نکته توجه داشته باشید که بسیاری از تنظیماتی را که برای یک 

 اعمال شود..Localhostیا   ServerLevelبخش تنظیمات 
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مشخص  13-4وجود دارد که در شکل  Application Poolشاخه دیگری به نام  IISنسول مدیریت در ک

 شده است.

 

 13-4شکل 

 از این بخش برای میزبانی و مدیریت برنامه ها استفاده می شود.

ها Web Siteمی توانیدNodeمی باشد که در این Sitesدر این کنسول  Nodeدر نهایت آخرین 

 Defaultها را ایجاد، مدیریت و میزبانی کنید که برای این منظور در صورتی که بر رویVirtualDirectoryو

Web Site   راست کلیک نمائید گزینه هایی جهت مدیریت در دسترس خواهید بود.  14-4همانند 
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 14-4شکل 

 موارد زیر می باشد. اعمال شده است شامل 6.0نسبت به ورژن  7.0ورژن  IISاما تغییراتی که در 

 Administration,Security,Diagnostic And Troubleshooting,Centralizid Configuration 

Management,Support For Delegation,Backward Compatibility 

 

 آشنائی با مدیریت سایت :

می باشد درحال حاضر  Httpو Httpsبیشترین نیاز شما در این بخش ایجاد و مدیریت سایت هائی از نوع 

میزبانی  IISمی باشدکه توسط ابزار  Httpاز نوع  Internetدرصد بسیار زیادی از سایت ها موجود در شبکه 

 می گردد.
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ایجاد شده است.برای باز کردن این وب سایت می توان  Default Web Siteیک  IISبه طور پیش فرظ در 

 را به صورت زیر وارد کنید. URLدرس را اجرا نموده و آ Internet Explorerابزار 

Http://IPAddress 

Http://ComputerName 

 URLباید به جای استفاده از آدرس  IISموجود در  Default Web Siteدر حقیقت برای باز نمودن صفحه 

بر روی آن نصب شده  IIS Roleمختص با کامپیوتری که Computer Nameیا اینکه IPAddressسایت از 

 است استفاده کنید.

نمایش  15-4مطابق با شکل IISموجود در  Default Web Siteدر صورت وارد کردن یکی از این دو مورد 

 داده می شود.
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 15-4شکل 

در صورت نیاز شما می توانیددر این وب سایت بر اساس نیاز خودتغییراتی را ایجاد کنید و یا اینکه یک وب 

شده و وب سایت  IISسایت جدیدی را ایجاد نمائید. برای غیر فعال نمودن هر وب سایت وارد کنسول مدیریتی 

انتخاب می کنید. روش دیگر  را Stopگزینه  Manage Web Siteمورد نظر را انتخاب نموده و در بخش 

 قابل مشاهده می باشد. 16-4می باشد که در شکل  Action paneاستفاده از 

 

 

 16-4شکل 
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در این حالت این وب سایت غیرفعال می شود حتی در صورت نیاز می توانید یک وب سایت را پاک کنید. برای 

د پاک کردن آن را دارید راست کلیک بر روی شاخه اصلی وب سایتی که قص 17-4این منظورهمانند شکل 

 را انتخاب کنید. Removeنموده و گزینه 

 

 17-4شکل 

 نمایش داده می شود. 18-4با انتخاب این گزینه پیغامی مطابق شکل 
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 18-4شکل 

را انتخاب  Yesدر این پیغام پرسیده می شود که آیا اطمینان دارید که این وب سایت پاک شود یا خیر؟ گزینه 

 تا وب سایت مورد نظر شما حذف شود. کنید

 

 :Web Siteآشنایی با ایجاد 

راست کلیک  Siteمختص به  Nodeشده و بر روی  IISبایدوارد کنسول  New Web Siteبرای ایجاد یک 

 Actionرا انتخاب کنید ودر بخش  Nodeرا انتخاب کنید یا اینکه این  AddWeb Siteنموده و گزینه 

 قابل مشاهده می باشد.19-4را انتخاب کنید که هر دو گزینه در شکل  AddWeb Siteگزینه 

 

 19-4شکل 

 نمایش داده می شود. 20-4با انتخاب هر یک از دو گزینه فوق شکل 
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 20-4شکل 

در این پنجره باید یک سری اطالعات در خصوص وب سایتی که قصد ایجاد آن را دارید وارد کنید که به شرح 

 زیر است:

 Site Name :.در این قسمت باید یک اسم را برای وب سایتی که می خواهید ایجاد شود وارد کنید : 

 Application Pool بر اساس نام وارد شده برای وب سایت یک :Application Pool  یا یک

 سیستم مدیریتی برای برنامه های مختص به این سایت ایجاد می گردد که در مباحث بعد به آن  اشاره

 خواهد شد.

 Content Directory بخشی است که مشخص کننده محل محتوای وب سایت می باشد و شامل :

 موارد زیر می باشد
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 Physical path  همان طور که در مباحث قبل اشاره شد :Web Site  توسطWeb 

Developer  طراحی می شود و در داخل یک فایل ذخیره می شود.در این بخش باید

 در آن ذخیره شده است را وارد کنید. Web Siteه محتویات مسیر فولدری ک

 Connect as  در این بخش می توان یک:User Name وPassword برای اینWeb 

Site  در نظر گرفت که با استفاده از اینUser وPass می توانید اینWeb Site  را

 مدیریت کنید.

 Test Setting در این بخش یک :Test  ازWeb Site می شود که  گرفتهAuthenticate  شده

را  21-4باشد. با انتخاب این گزینه در صورتی که اطالعات به درستی وارد شده باشد شما شکل 

 مشاهده می کنید.

 

 21-4شکل 

 Binding ر این بخش انجام سه تنظیم از چهار تنظیم: دType , IPAddress , Port , Host 

Name .اجباری است 

 Type: 

 باشد. Httpsیا   Httpرا مشخص نمائیم که از نوع  Web Siteدر این بخش باید نوع پروتکل 

 IPAddress : 
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اختصاص داده شود. در  IISServerدر این قسمت باید مشخص کنید که کدام یک از کارت های شبکه به 

ر این بخش گزینه های متفاوتی باشد و د IPAddressصورتی که این دستگاه دارای چندین کارت شبکه و 

All Unassigned   را انتخاب نمائید تمامIPAddress  ها می توانند به این سرورConnect .شوند 

 Port: 

را انتخاب کنید به  Httpدارد در صورتی که پروتکل  Typeاین بخش بسته به نوع انتخاب شما در بخش 

را انتخاب  Httpsگر پروتکل به آن اختصاص داده می شود و ا Port Number 80صورت اتوماتیک 

 برای ارتباط کالینت ها با این وب سایت در نظر گرفته می شود. Port Number 443کنید

را برای ارتباط مشخص  1024تا  0غیر ازPort Numberدر این قسمت شما می توانید به صورت دلخواه یک 

را وارد   PortNumberادامه آدرس  باید در URLکنید که در این حالت کاربران بعد از وارد کردن آدرس 

 .هم می توان در نطر گرفت Securityبه عنوان یک گزینه  Port Numberنمایند. تغییر دادن 

 Host Name : 

 Recordرا به عنوان بک  Nameدر نظر گرفت و این  Web Siteبرای  Nameدر این بخش می توان یک 

 Nameبتواند از   Computer Nameو  IPAddressثبت نمود تا کالینت به جای تایپ  DNSServerدر 

 استفاده کند. web siteاختصاص داده شده به 

را  Web Siteقصد میزبانی بیش از یک  IISServerنکته ابن که در این بخش مهم می باشد این است که اگر 

ت باشد. بهترین آنها با یکدیگر متفاو IPAddress , Port , Host Nameداشته باشد باید یکی از سه بخش 

 آنها می باشد. Host Nameگزینه متفاوت بودن 
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مورد نظر ایجاد شود. با انتخاب گزینه  Web Siteرا انتخاب نمائید تا   Okبعد از انجام این تنظیمات گزینه 

OK  نمایش داده می شود. 22-4پیغامی همانند شکل 

 

 22-4شکل 

می توانید وب سایت  Siteو  Application Poolرا اجرا کنید در دو بخش IISManagerچنانچه کنسول  

 نمایش داده شده است. 23-4را مشاهده کنید که در شکل   Itایجاد شده با نام

 

 23-4شکل 
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ایجاد می  Stopنکته قابل توجه این می باشد زمانی که وب سایتی را ایجاد می کنید این وب سایت در حالت 

را  startگزینه  Action Paneنمودن باید وب سایتمورد نظر را انتخاب کنید و در بخش  Startشود. برای 

 ipو یا  Host nameیا  PORTانتخاب کنید. عالوه بر این هممن نمی توانید دو وب سایت را بر روی یک 

address  راه اندازی کنید. در این حالت یکی از وب سایت های شماStart مرتفع نمودن  نمی شود و شما برای

 کنید. Stopاین مشکل باید یکی از وب سایت ها را 

به   Internet explorerدر حال حاضر وب سایت شما ایجاد شده است برای مشاهده این سایت می توانید در 

 استفاده کنید. IPAddressو Computer Nameاز  URLصورت 

مراجعه کنید می توانید از گزینه  Action Paneبه  Siteمختص به  Nodeعالوه بر این در صورتی که در 

Browse  نمایش داده شده است استفاده کنید. 24-4که در شکل 

 

 24-4شکل 

در اختیار  25-4روش اعالم شده شما می توانید وب سایت را همانند شکل  4در هر حالت با استفاده از هر 

 داشته باشید.
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 25-4شکل 

را  Error 403.14 – Forbiddenشما Internet Explorerسیستم در  همان طور که مشاهده می نمائید

شود با  Connectایجاد شده  ITبه وب سایت  Explorerنمایش می دهد.در صورتی که هر کالینتی با ابزار 

 نمایش داده شده است مواجه می شود. 27-4پیغام خطایی که در شکل 
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 26-4شکل 

در همان  IISManagerدر ابزار DirectoryBrowsingعلت نمایش این پیغام خطا عدم فعال بودن بخش  

گزینه  27-4وب سایتمی باشد.برای فعال نمودن این ویژگی ابزار فوق را انتخاب و اجرا نمائید و همانند شکل 

Enable.را انتخاب کنید تا این بخش فعال شود 

 

 27-4شکل 

را همانند شکل   Applyهمانند شکل زیر گزینه  Enableباید در باالی گزینه  Enableینه بعد از انتخاب گز

 کلیک کنید تا تنظیمات برای شما اعمال گردد. 4-28

 

 28-4شکل 
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با فعال کردن این بخش می توانید صفحه وب سایتی را که شما ایجاد نموده اید را اجرا و محتویات آن را 

 نمونه ای از این وب سایت همراه با محتویات آن قابل مشاهده می باشد. 29-4مشاهده کنید. در شکل 

 

 

 29-4شکل 

ایجاد شده است. علت نمایش این نام  Farahani.comدر این تصویر شما مشاهده می کنید که سایت با نام 

می  در دسترس شما بود که Bindingاین می باشد که در تنظیمات راه اندازی وب سایت بخشی به نام 

تعریف کنید. این نام در همان بخش تعریف شده است. شما می توانید با زدن این  Host nameتوانستید یک 

را در دسترس داشته باشید. علت نمایش اطالعات این وب سایت همانند شکل بر  ITنام صفحه وب مختص به 

شته برای همین موضوع یک سری این بر می گردد که ما سایت خاصی که طراحی شده باشد را در داختیار ندا

وب سایت ایجاد شده است و این اطالعت همانند شکل فوق نمایش داده می  Directoryاطالعات در داخل 

 شود.
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را اندازی کنید و قصد انجام تست آن را داشته باشید زمانی  Httpsدر صورتی که وب سایت را در حالت پروتکل 

 Securityسیستم یک هشدار در خصوص  Internet Explorerرا وارد می کنید IPAddressکه 

Certificate  برای شما نمایش می دهد و اجازه باز شدنصفحه وب سایت را نمی دهد. نمونه اینWarning 

 در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد.

 

 30-4شکل 

اعمال شده در این سیستم  Certificateاین می باشد که  Explorerعلت نمایش دادن این پیغام خطا توسط 

گزینه   Web Siteنمی باشد. برای باز نمودن صفحه   Explorerهای معتبر یا مورد تایید certificateجزء 

Continue To This Web Site ( Not Recommended )  را انتخاب نموده تا صفحهHttps  ایجاد

 نمایش داده شود. 31-4شده همانند شکل 
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 31-4شکل 

را نمایش می دهد. در  Certificate Errorپیغام Explorerهمان طور که در تصویر مشاهده می نمائید 

می باشد  Certificateمی باشد نوعی از  Self Certificateاز نوع  IISاعمال شده در  Certificateحقیقت 

 ایجاد می کند. Web Siteبرای  IISکه توسط خود ابزار 

یک  Web Siteقرار داده شده است می توانید برای  IISکه در سمت راست کنسول  توسط ابزارهای مدیریتی

 سری تنظیمات و تغییراتی را اعمال نمود به طور مثال :

Advanced Setting: 

نمایش داده شده است در اختیار شما قرار خواهد  32-4در صورت انتخاب این ابزار پنجره ای که در شکل 

 گرفت.
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 32-4شکل 

 پنجره مواردی به شرح زیر را می توانید اعمال کنید.: در این

معرفی نموده اید را تغییر  Web Siteمی توانید مسیر فولدری که در زمان ایجاد  Physical Pathدر بخش 

 دهید.

Physical Path Credentials  در این بخش می توانید یک :User  را مشخص کنید تا کاربران بتوانند از

 کاربر بر روی این وب سایت مدیریت داشته باشند. طریق مجوز این

: Connection Time-Out ( Seconds ) در این بخشمی توانید مشخص کنید که در صورتIdle  بودن

 شود. Disconnectیک کاربر بعد از مدت زمان مشخص شده بر حسب ثانیه ارتباط آن 
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Maximum Bandwidth ( Bytes/Second ): نید مشخص کنید که مقدار پهنای در این بخش می توا

 باندی که این وب سایت از این وب سرور در اختیار داشته باشد چه مقدار باشد.

Maximum Concurrent Connection  در این قسمت هم می توانید مشخص کنید که چه تعداد :user 

 یریت کنید.متصل شوند و مواردی دیگری را می توانید مد Web Siteبتوانند همزمان به این 

می توان اشاره کرد استفاده از ابزار  Web Siteاز ابزارهای کاربردی دیگری که برای مدیریت یک 

Monitoring است. برای دسترسی به ابزارها بهتر استGroupBy Type  آنها را در حالتCategory  قرار

 دهید.

 33-4قرار داده شده اند که در شکل  Health And Diagnosticsدر بخش  Monitoringابزارهای

 مشخص شده است.

 

 33-4شکل 
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