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 : Internet Information Service(IIS)آشنائی با 

IIS  سرویس است که وظیفه مدیریت و میزبانی و نگهداریWebSite  ها و برقراری امنیت برای آنها را  بر

و.... را مدیریت نمود. این  Http-Https-Nntpهائی از نوع Web Siteعهده دارد.توسط این سرویس می توان 

 سرویس به صورت پیش فرض در سیستم نصب نمی باشد.

 Roleرا انتخاب کنید و در بخش  Server Managerکنسول  1-4باید همانند شکل  Roleبرای نصب این 

 را انتخاب کنید. Add Roleگزینه 

 

 1-4شکل 

 نمایش داده می شود. 2-4با انتخاب این گزینه شکل 
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 2-4شکل 

 3-4را کلیک نمایئد تا شکل  Nextرا انتخاب کنید و گزینه  Web Server ( IIS )در این قسمت سرویس 

 نمایش داده شود.
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 3-4شکل 

 4-4را انتخاب کنید تا شکل  Nextارائه شده است. گزینه  IIS Roleدر این بخش توضیحاتی در خصوص 

 نمایش داده شود.
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 4-4شکل 

ها یا اجزای بسیار زیادی  Componentدارای  IISدر این بخش همان طور که مشاهده می نمائید سرویس 

است که هیچ گاه شما تمام این اجزاء را نصب نمی کنید به این علت که نصب بی دلیل یک سری از این 

Component  ها باعث کاهشSecurity  وPerformance  در اینServer  می گردد.بعد از مشخص

 نمایش داده شود. 5-4ل را انتخاب کنید تا شک Nextهای مورد نیاز گزینه  Componentنمودن 
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 5-4شکل 

شدن سیستم عامل برای نصب  Restartدر این بخش اول از هر موردی اشاره شده است که این سرویس نباز به 

انتخاب نموده اید نمایش داده می شود.  IIS ROleدارد. عالوه بر این یک سری از سرویس هایی که تحت این 

 نمایش داده شود. 6-4ل را انتخاب کنید تا شک Installگزینه 
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 6-4شکل 

را انتخاب کنید تا  Closeبا موفقیت نصب شده است. گزینه  IIS Roleدر این بخش اشاره شده است که 

 استفاده کنید. IIS Roleبتوانید از 

را نصب کنید وبعدها به هر دیلی بخواهید یکی از سرویس  IIS Roleبه این مورد توجه داشته باشید زمانی که 

را انتخاب کنید و در  Server Managerرا اضافه کنید یک روش این می باشد که کنسول  roleهای این 

 Add Roleکلیک کنید و در مرکز کنسول گزینه ای به نام  IIS Roleبر روی  Roleداخل کنسول در بخش 

Services توانید این از این گزینه برای نصب سروی های دیگر  وجود دارد که میIIS  و حذف یک سروی از

 نمایش داده شده است. 7-4استفاده کنید. این مراحل در شکل  Remove Servicesگزینه 
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 7-4شکل 
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