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 :Webkartمراحل نصب پیش نیازهای برنامه 

 IISمراحل نصب  1

  Windows7در   IIS مراحل نصب 1.1

 قرار دهید.CD-ROM در  را ویندوز خود مربوط به سی دیمرحله اول: 

 را انتخاب کنید. Programs And Featuresرفته و  Control panelدر این مرحله به  مرحله دوم:

را انتخاب کنید. صفحه ای مطابق شکل  Turn Windows features on or offسپس از سمت چپ صفحه،  مرحله سوم:

 زیرنمایش داده می شود:

 

کلیک  "ok"را تیک بزنید. در نهایت روی دکمه Internet Information Servicesدر این قسمت، باید تمام زیر منوهای 

 نصب شود.  IISکنید تا 

  Windows XP  در IIS مراحل نصب  1.1

 قرار دهید.CD-ROM در  را ویندوز خود مربوط به سی دیمرحله اول: 
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 سمت چپرا انتخاب کنید. در منوی  Add and Remove Programرفته و  Control panelبه در این مرحله مرحله دوم: 

 کلیک کنید. "Add and Remove windows components "صفحه، روی گزینه

 

صفحه ای مطابق شکل زیر ظاهر  کنید.کلیک  "Detail"را تیک بزنید. سپس روی دکمه  IISصفحه باز شده،در مرحله سوم: 

 می شود که در این صفحه باید برای همه گزینه ها، انتخاب شوند.

 

 



3 

 

 نصب شود. IISکلیک کنید تا  " Ok "در انتها روی دکمه مرحله چهارم: 

  Windows Server 2003  در  IIS مراحل نصب  1.1

 قرار دهید.CD-ROM در  را ویندوز خود مربوط به سی دیمرحله اول: 

را انتخاب کنید. در قسمت سمت  Add and Remove Programرفته و  Control panelدر این مرحله به مرحله دوم: 

 کلیک کنید. "Add and Remove windows components "صفحه، روی گزینه چپ

 

نصب   IISکلیک کنید تا " Next " گزینهرا تیک بزنید. سپس روی   Application Serverشده،در صفحه باز مرحله سوم: 

 کلیک کنید. "Finish"نصب، بر روی دکمه بر از اتمام مراحل  شود.
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  Windows Server 2008  در  IIS مراحل نصب  1.1

 را پیدا کنید. Server Managerرا انتخاب کنید. از آنجا  Administrative Toolsرفته و  Startمنوی ابتدا به مرحله اول: 

 

 کلیک کنید: " Add Roles "گزینه ، روی Role Summery، از منوی این صفحه درمرحله دوم: 

 



5 

 

بر روی دکمه          ست ا کافی که صفحه ای برای شما نمایش داده می شود، "Add Role" پس از انتخاب:  مرحله سوم

"Next"  کنیدکلیک. 

را انتخاب کرده و  Web Server(IIS)از لیست ظاهر شده گزینه ، همانند شکل زیر ستا کافی ،در این مرحله مرحله چهارم:

 .را بزنید " Next " دکمه

 

 را انتخاب کنید. Nextتمامی موارد را انتخاب کرده و دکمه در این مرحله، مرحله پنجم: 
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انتخاب کرده و سپس در را  " Next "در این مرحله صفحه ای برای شما ظاهر می شود که تنها کافیست دکمه م:ششمرحله 

 را بزنید. " Install "صفحه جدید دکمه

 Net Framework 3.5 Sp1. مراحل نصب  1

م بر روی سیست  Webkart ،.Net Framework 3.5، با نصب برنامه  Windows Server2003و  Windows XPدر 

   شما نصب می شود.

ویندوز فعال بر روی  Net Framework 3.5.،  باید Windows 7و Windows Server 2008در این در حالی است که 

 شود.

 Net.حتما ابتدا آن را نصب کرده و بعد  IISدر صورت نصب نبودن اید. را نصب کرده IISابتدا مطمئن شوید که نکته: 

Framework .را نصب کنید 

 Windows Server 2008 در Net Framework 3.5 SP 1.0. مراحل نصب  1.1

 "Server manager"، بر روی گزینه "Administrative tools"رفته و از منوی Control panelبه ابتدا : مرحله اول

 را انتخاب کنید. Featureکرده  و  کلیک

 کلیک کنید. " Add Feature "، بر رویServer Managerدر صفحه  مرحله دوم:



7 

 

سپس  (انتخاب می کنیم نیز همه زیر شاخه های آن رارا انتخاب کنید.) Net Framework 3.5. مرحلهدر این مرحله سوم: 

  .کنیدکلیک  "Install "دکمه روی  سپس برو  انتخاب کردهرا  "Next"دکمه

 Windows 7 در Net Framework 3.5 Sp1. مراحل نصب  1.1

صفحه،  سمت چپرا انتخاب کنید. در منوی  "Program and Feature" گزینهرفته و  Control panelبه  ابتدا :اولمرحله 

 کلیک کنید. " Turn Windows Feature on or off "روی گزینه

 Ok و همه زیر شاخه های آن را انتخاب می کنیم. سپس بر روی دکمه Net Framework 3.5.در این صفحه : دوممرحله 

 کلیک می کنیم تا نصب شود.

 

 Net.و IISنصب شده باشد، باید  Net Framework3.5.بر روی سیستم شما  IISدر صورتی که قبل از نصب  توجه:

Framework3,5  بر روی سیستم شماRegister .برای این کار به صورت زیر عمل کنید: شود 

 را در آن درج کنید. "cmd"رفته و  Runبه  :اولقدم 

 در این قسمت دستور زیر را وارد کنید: :دومقدم 

Command> cd [Win Drive]:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –u 

 دستور زیر را اجرا کنید. ،پس از اجرای این دستور

Command> cd [Win Drive]:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –i 
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را دوباره نصب  IIS، به هر دلیلی IISو  Net Framework 3.5.بر روی هر یک از ویندوزها، در صورتی که بعد از نصب  توجه:

 کردید، باید دو دستور زیر اجرا شود:

Command> cd [Win Drive]:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –u 

 اجرای این دستور، دستور زیر را اجرا کنید.پس از 

Command> cd [Win Drive]:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –i 

 

 IIS 5و  IIS 6در  11فعال سازی قفل  1
 را بزنید. OKرا وارد کرده و دکمه  cmdرا انتخاب و عبارت  Runگزینه  Startاز منوی  .1

 را اجرا کنید:دستورات زیر  .2

cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET 

W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 

%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –i 

 IIS 7در  11فعال سازی قفل  1

 از مسیر زیر اجرا کنید:را  Internet Information Service Managerبرنامه  .1

Start Menu / Control Panel  Administrative Tools 

کرده و از  Righ Clickمربوط به سایت  Application Poolرا باز کرده، سپس بر روی  Application Poolsبخش  .2

را انتخاب نمایید. در صفحه ظاهر شده مقدار  Advanced Settingsمنوی ظاهر شده گزینه 

Enable32bitApplication  را بهTrue .تغییر دهید 

 

 را حتماً اجرا نمایید. IISRESETبعد از انجام این مراحل باید دستور 

 


