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در اختیار شما قرار دارد، اما زمانی که صحبت  Web Siteکنسول مدیریتی آن برای مدیریت  IISبعد از نصب 

می شود خیلی از کاربران برداشتی که از این مطلب می کنند این می   IISتوسط Web Siteاز مدیریت یک 

شامل دو   Web Siteباشد که باید طراحی و مدیریت آن را بر عهد بگیرند. در صورتی که در یک دید کلی 

 Web Developrبخش است یک بخش طراحی و برنامه نویسی کردن آن می باشد که توسط افرادی به نام 

و میزبانی و برقراری امنیت آن می باشد بر عهد  Administrationو بخش دوم آن که شامل انجام می گیرد 

Web Administrator .ها یا مدیران شبکه انجام می گیرد 

ها وجود دارد عدم هماهنگی بین  Web Siteیکی از مشکالتی که از گذشته تا به امروز در مدیریت و میزبانی 

Web Developer وWeb Administrator ها می باشد که این عدم هماهنگی باعث کاهش امنیتWeb 

Site  و کاهشPerformance .آن می گردد 

می باشد و تفاوتی که با یکدیگر دارند  Serverونسخه دیگر   Clientدارای دو نسخه است یک نسخه IISابزار 

نسبت به نسخه سروری های محدودتری  Componentاین ابزار دارای  Clientدر این می باشد که نسخه 

 است که بر اساس نوع نیاز باید از آن استفاده نمود.

و در  7ورژن  2008می باشد اما در سیستم عامل  6دارای ورژن  Server 2003در سیتم عامل  IISسرویس 

 این برنامه ارائه شده است. 7.5ورژن  R2نسخه 

طالحات می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است  نیاز به آشنائی با یک سری اص IISقبل از آشنائی با کنسول 

: 

 

https://telegram.me/daneshacademyhttps:/www.instagram.com/daneshacademy
https://telegram.me/daneshacademyhttps:/www.instagram.com/daneshacademy
https://www.instagram.com/daneshacademy
https://www.instagram.com/daneshacademy


  آموزشگاه فناوری اطالعات دانش 

 نویسنده: هادی مشکانی فراهانی

 http://danesh-ac.ir 

http://telegram.me/daneshacademy 

https://www.instagram.com/daneshacademy 
 

 

 Defaultمی باشد در واقع  Httpپروتکلی که برای مشاهده صفحات وب سایت مورد استفاده قرار می گیرد 

Protocol .صفحات وب سایت است 

 .تقسیم بندی می شوند  (DYNAMIC) و دینامیک   (STATIC)صفحات وب به دو دسته استاتیک

 :(Static)استاتیک صفحات

از قبل تعیین شده است. این  Web Developerبه صفحاتی گفته می شود که اطالعات و محتویات آن توسط 

ذخیره می شوند.تشخیص این نوع صفحات بسیار ساده می باشد هر  Html.*و یا  Htm.*صفحات با پسوند 

ی موجود در این صفحات وب همیشه یکسان زمانی که این صفحات را اجرا می کنید تصاویر متن ها و لینک ها

 است و تغییری نمی کند و همین ثابت بودن ساختار آن باعث عدم تداخل کار با این نوع صفحات می گردد.

درخواستی را برای سروری که این نوع صفحات استاتیک را میزبانی می  Explorerزمانی که شما با استفاده از 

است را از داخل  Htm.*و Html.*ن این صفحه وب را که با دو نوع پسوند کند ارسال می کنید، سرور میزبا

Database خود جستجو کرده و آن را به یک استریم از نوعHtml تبدیل می کند و از طریق بسترInternet 

 Htmlاین استریم  Explorerشما ارسال می نماید در این بخش Epxlorerبه مرورگر یا همان Networkیا 

 را پردازش نموده و در نهایت صفحه وب سایت را نمایش می دهد.

 این نوع صفحات دارای یک سری معایب می باشند که به شرح زیر است :

  در این صفحات نمی توان تغییراتی را بر اساس شرایط اجرائی اعمال نمود به طور مثال در این نوع

 اده کرد.صفحات نمی توان از نمایش دهنده ساعت و تاریخ استف
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  دوم اینکه این نوع صفحات وب فاقد امنیت می باشند 

 : (Dynamic)صفحات دینامیک 

در واقع صفحات دینامیک به نوعی از صغحات گفته می شود که امکان تغییرات در ساختار آنها وجود دارد 

دسته تقسیم بندی همانند نمایش ساعت و تاریخ که بر خالف صفحات استاتیک می باشد.این نوع صفحات به دو 

 می شوند :

 Client Side  یا سمت مشتری 

 Server side یا سمت سرویس دهنده 

 :Client sideمعرفی 

در این روش طراح سایت برنامه نویسی و طراحی های مورد نیاز خود را انجام می دهد و آنها را در قالب یک 

 Webده ذخیره می کند.این فایل ها توسط ودر بعضی مواقع به همراه یک فایل ضمیمه ش Htmفایل با پسوند 

Administrator  در داخلIIS  و یا سرور میزبان وب سایت بارگذاری می گردد.زمانی که یک کاربر توسط

Explorer  مسیر و آدرس را به صورتURL  وارد می نماید و این درخواست را برای سرور میزبان ارسال می

می  Htmlرا به همراه فایل ضمیمه تبدیل به یک استریم از نوع  htm.نماید در این حالت سرور میزبان فایل 

درخواست کننده ارسال می  Explorerایناستریم را برای  Networkیا  Internetکند و از طریق بستر 

و فایل ضمیمه شده آن است را  Htmlتمام دستورات را که در داخل فایل   Explorerکند.در این زمان 

 ایجاد میکند این صفحه را برای درخواست کننده نمایش می دهد. Htmlو یک صفحه  پردازش می نماید

 این روش دارای معایبی به شرح زیر می باشد :
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استفاده می شود و این موضوع باعث کند Vb Scriptو  Java Scriptدر این روش از زبان های برنامه نویسی 

شدن و بارگیری صفحه می شود. از طرف دیگر همان طور که گفته شده به علت این که صفحه وب در 

Explorer  درخواست کننده بارگذاری و اجرا می شود هیچ تضمینی وجود ندارد که صفحه ایجاد شده همان

فحه باشد. همان طور که گفته شد صفحات این نوع وب فاقد چیزی باشد که مورد تایید برنامه نویس و طراح ص

 می توان کدهای نوشته شده را مشاهده کرد. View\Sourceامنیت می باشند به این علت که توسط دستور 

 :Server Sideمعرفی 

روش کار در این روش همانند سمت مشتری است با این تفاوت که تمامی دستورات و کدهای نوشته شده در 

نهائیبرای درخواست کننده ارسال می گردد  Htmlل همان سرور میزبان پردازش شده و فقط یک استریم داخ

 مراحل به صورت زیر انجام می گیرد:

در این روش طراح سایت برنامه نویسی و طراحی های مورد نیاز خود را انجام می دهد و آنها را در قالب یک 

 Webمراه یک فایل ضمیمه شده ذخیره می کند.این فایل ها توسط ودر بعضی مواقع به ه Htmفایل با پسوند 

Administrator  در داخلIIS  یا سرور میزبان وب بارگذاری می گردد.زمانی که یک کاربر توسطExplorer 

وارد می نماید و این درخواست را برای سرور میزبان ارسال می نماید، میزبان  URLمسیر و آدرس را به صورت 

خود اجرا نموده و دستورات و کدهای مربوطه را بارگذاری می  Databaseاین صفحه را از داخل وب سایت 

برای  Networkیا  Internetرا از طریق بستر  Htmlنماید و خروجی نهائی را تولید می کند و این استریم 

Explorer مایش می دهددر خواست کننده ارسال می نماید و مروگر این استریم را پردازش نموده و ن. 

 اما مزیت های این روش نسبت به سمت مشتری به شرح زیر است:
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  دارای امنیت باالئی است به این علت که گفته شد کدها و دستورات در همان میزبان وب سایت

بارگذاری می شود و در همان جا ذخیره می گردد و فقط خروجی برای درخواست کننده ارسال می 

 گردد.

  صفحه وب سایت ایجاد شده درExplorer  درخواست کننده همان صفحه ای خواهد بود که طراح وب

 سایت آن را طراحی نموده و تغییراتی در آن ایجاد نمی گردد.

بخشی در خصوص مدیریت صفحات  IISعلت مطرح کردن این مبحث این می باشد که در داخل تنظیمات 

Static وDynamic .وجود دارد 
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