
  

  شرکت پيشران صنعت ويرا
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  تحت وب

 

 



  به نام خدا

به . باشد مشاھده وضعيت سيستم و کنترل از طريق اينترنت می SRCھای بارز دستگاه  از جمله قابليت
 SRCبا دستگاه تواند  باشد تنھا با دسترسی به اينترنت می نقطه از دنيااگر شخص در ھر  عبارت ديگر

که توانايی آن را خواھد داشت  تحت کنترل ،بر مشاھده وضعيت محيط   ارتباط برقرار کرده و ع4وه
   .تنظيمات دلخواه سيستم را از طريق اينترنت اعمال کند

بدين . تحت وب را بر روی سيستم سرور نصب کرد SRCبايست نرم افزار  ابتدا میبرای اين منظور 
  .شودبايست مراحل زير اجرا  جھت می

سيستمی که به عنوان بر روی  4.0نسخه  Net Framework.ی  در ابتدا بايد بررسی شود که برنامه
تم سيسدر غير اين صورت بايد اين برنامه بر روی . نصب شده باشد گرفته شده است نظر در سرور 

  .باشد ارائه شده موجود می CDاين برنامه در  .نصب گردد

باشد که  می  IIS (Internet Information Services(تنظيمات مربوط به نياز به  بعد در مرحله 
  .به ترتيب زير عمل شود دباي می

  را کليک کنيد  Programsی  گزينهرفته و  Control Panelی  ابتدا به پنجره

  

را  Turn Windows features on or offگزينه  Programs and Featuresسپس در بخش 
  .انتخاب کنيد

  



  

  

  .گردد ظاھر می زير ی با کليک بر روی اين گزينه پنجره

  

  

  .را تيک بزنيد Internet Information Servicesدر پنجره باز شده گزينه 



 Application، بخشWorld Wide Web Servicesاين گزينه، در بخش  ھای مجموعه زيردر 

Development Features گزينه ،ASP.NET را نيز تيک بزنيد.  

  .را بزنيد و منتظر بمانيد تا نصب انجام شود OKکليد 

  

  :باز کنيد و به آدرس زير برويد Run as administratorرا به صورت  cmdپنجره  در مرحله بعد

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v4.0.30319 

  :را اجرا نماييد aspnet_regiisدستور سپس  

  

  .را ببنديد cmdپنجره  ،پس از پايان نصب

  

  .کپی کنيد Cدر درايو باشد  حاوی اط4عات می  CDکه در را  SrcWebSiteپوشه در مرحله بعد  

   را کليک کنيدSystem    گزينهرفته و  Control Panel مجدد به پنجره 



  

  کليک کنيد Administrative Toolsی  سپس بر گزينه

  



دوبار کليک  Internet Information Services (IIS) Managerبر روی گزينه در مرحله بعد 
  کنيد 

  

  ی بر روی گزينه Internet Information Services (IIS) Managerی  بعد از باز شدن پنجره

 View Sites  ی  تا گزينه کرده کليکSites در سمت راست ظاھر گردد  

  



  

را انتخاب کنيد تا  Add Web Siteراست کليک کنيد و گزينه  Sitesدر اين پنجره بر روی گزينه 
  ی زير ظاھر گردد پنجره

  

  

  .وارد کنيد srcرا ) Site name( در پنجره باز شده نام سايت



 

  و در پنجره باز شده گزينه کليک کنيد Select ی بر روی گزينه Application Poolدر بخش 

 ASP.NET v4.0 را انتخاب نماييد.  

  

 

را  Cدر درايو  SrcWebSite، محل ذخيره اط4عات سايت يعنی پوشه Physical pathدر بخش 
  .را بزنيد OKانتخاب کنيد و سپس کليد 

  

  

  .گردد اضافه میھمانند شکل  Sitesدر زيرمجموعه  srcسايت نام  OKبعد از کليک بر روی 



  

در ستون سمت راست صفحه را بزنيد تا سايت باز  Browseکليک کنيد و گزينه  srcروی سايت 
در نوار  localhostو درج عبارت  Browserبا باز کردن يک  در ھر زمان دلخواه ھمچنين .شود

  .توان سايت را مشاھده کرد درس میمربوط به آ

 

  

  

يحا ترج( برای مشاھده سايت از کامپيوترھای ديگر کافی است آی پی اين کامپيوتر را در مرورگر 
Enternet Explorer (بزنيد تا اط4عات سايت نمايش داده شود. 


