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مراحل نصب پورتال بر روی  Localhostاز طریق فایل SQL Express 2005/2008
 )1نصب IIS
 )2نصب  .net framework 2و .net framework 3.5
 )3نصب sql server 2005/2008 Express
 Restart )4نمودن سیستم
 )5فولدر نصب برنامه را در مس��یر مورد نظر خود (به طور مثال  )c:\Inetpubکپی نمایید و نام آنرا به نام مورد نظرتان تغییر دهید (در این مثال  .)NosaDNNس��پس بر
روی این فولدر کلیک راس��ت نموده و  propertiesرا انتخاب نمایید .س��پس به قس��مت  securityرفته و کاربر  aspnetموجود در کامپیوتر محل نصب را اضافه نموده
و دسترسی  full controlرا برای این فولدر به این کاربر بدهید.
در صورت��ی ک��ه قس��مت  Securityرا در  propertiesمالحظ��ه نمی کنید باید آن را فعال نمایید .برای این کار ،ابتدا باید وارد  My Computerش��وید و از منوی
 Toolsگزینه  Folder Optionsرا انتخاب نمایید .سپس در قسمت  ، Viewتیک گزینه ( Use Simple File Sharing (Recommendedرا بردارید.
 )6س��پس یک  virtual directoryبرای فولدر مورد نظر با دسترس��ی  Readو ( Run script(such as aspایجاد می کنیم (به طور مثال با نام همان فولدر) .دقت
کنید که در  propertiesآن در قس��مت  ،Documentsصفحه  default.aspxاول باش��د .همچنین در قس��مت  asp.netدر  Asp.net versionحتما ورژن 2
انتخاب شده باشد.
 )7چون از فایل  sql server 2005/2008 expressاستفاده کنید نیازی به ایجاد پایگاه داده نیست چرا که از قبل فایلی با نام  database.mdfدر پوشه app_data
تعبیه شده است.
 )8س��پس نوب��ت ویرای��ش  web.configفرا می رس��د .در این فایل در دو قس��مت ک��ه در دو ت��گ < >connectionStringsو < >appSettingsقرار دارد باید
 connectionstringرا تنظی��م نمایی��د .در حقیقت با کمک این تنظیم ،محل  databaseو نام آن و نحوه  authenticationبرای دسترس��ی به آن را برای نصب
پورتال مش��خص می کنید .به صورت پیش فرض تنظیمات الزم برای این نحوه نصب در  web.configانجام ش��ده اس��ت و نیازی به تغییر اطالعات موجود در آن نیست.
بخاطر همین تنها نکاتی را در مورد  connectionstringذکر می کنیم.
در این روش اطالعات در فایل  mdfذکر ش��ده نگهداری می ش��ود و نیازی به  attachآن از طریق  sql server management studioنیس��ت .از طرفی چون از
خاصیت  AttachDBFilenameاستفاده می کنید باید  User Instance، Trueشود .بدین ترتیب در این حالت امکان نصب  remoteوجود ندارد.
Data Source=.\SQLExpress;Integrated Security=True;User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|Data
; base.mdf
 )9پس از انجام این مراحل ،به  IISمراجعه نمایید و در زیر  virtual directoryمورد نظر از پوشه  Installبر روی فایل  InstallWizard.aspxکلیک راست نمایید
و  browseرا انتخاب نمایید تا مسیر زیر باز شود.
که در مثال ما تبدیل می شود به :

http:// ServerName /VirtualDirectoryName/Install/InstallWizard.aspx

 )10سپس پنجره نصب پورتال باز می شود که در آن سه حالت برای نصب وجود دارد:
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سفارشی

در روش نصب سفارش��ی امکان اعمال تمامی تغییرات قابل انجام در حین نصب برای ش��ما موجود می باش��د .به منظور تعیین ماژول هایی که می بایس��ت در پورتال نصب شوند و
تغییر سایر موارد ،میتوانید این گزینه را انتخاب نمایید.

پیش فرض

در این شیوه که روش معمول نصب است .برخی از امکانات نظیر نصب ماژول های اضافی ،تعیین کاربر  hostو  adminبرای پورتال و  ...در اختیار کاربر قرار می گیرد.

خودکار

در این ش��یوه ،روال نصب بدون پرس��یدن س��والی از کاربر صورت می گیرد .بدین صورت که کاربر پس از اتمام نصب می تواند با نام کاربری  hostبا کلمه عبور  nosahostو یا
نام کاربری  adminبا کلمه عبور  nosaadminبه پورتال وارد شود.
روند نصب را با انتخاب گزینه پیش فرض توضیح می دهیم .باقی روش ها هم به صورت مشابهی صورت می پذیرد.
پس از انتخاب روش نصب ،بر روی صفحه بعدی کلیک کنید.
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در این قسمت ،آزمایش سطح دسترسی را انتخاب کنید .در صورتی که  securityپوشه نصب را به درستی تنظیم کرده باشید ،تمام موارد تیک خواهند خورد و می توانید به مرحله
بعدی بروید.

در این مرحله ،می بایس��ت مش��خصات فایل پایگاه داده  sqlرا وارد نمایید ،اطالعات این قس��مت (نام س��رور ،نام پایگاه داده ،تیک اس��تفاده از امنیت یکپارچه) از مشخصات درون
 web.configپر ش��ده اس��ت .اطالعات پیش فرض مندرج در  web.configمطابق با این روش اس��ت و نیازی به تغییر اطالعات نیست .در صورتی که می خواهید قبل از نام
جداولی که در پایگاه داده ایجاد می ش��وند ،پیش��وندی درج ش��ود آن را در  Object Qualifierوارد نمایید .پس از انتخاب آزمایش اتصال به پایگاه داده ،در صورتی که اتصال
به پایگاه داده موفقیت آمیز بود به مرحله بعد بروید.
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سیستم در حال نصب اسکریپت نسخه های اولیه است .پس از اتمام نصب اسکریپت ها بر روی تکمه بعدی کلیک نمایید.
س��پس صفحه پیکر بندی کاربر  hostباز می ش��ود .این کاربر باالترین سطح دسترس��ی را دارد .به همین خاطر باید شخصی که قرار است باالترین سطح دسترسی را داشته باشد،
به عنوان کاربر  hostتعریف نمایید .این کاربر می تواند امکانات مدیران س��ایت را نیز محدود نماید .توجه کنید که کلمه عبور حتما باید بیش��تر از هفت کاراکتر باش��د .پس از تعیین
مشخصات آن بر روی تکمه بعدی کلیک نمایید.

حال میبایست تنظیمات مدیر و عنوان پورتال را انجام دهید .نام و نام خانوادگی مدیر پورتال را وارد کنید .نام کاربری ،رمز عبور و تکرار رمز را درج نمایید .عنوان پورتال را با توجه
به نام پورتال خود وارد کنید .قالب پیش فرض پورتال را انتخاب نمایید .روی تکمه «بعدی» کلیک کنید.
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پس از وارد کردن مشخصات کاربری مدیر پورتال ،به مرحله بعدی بروید.

پس از نصب برنامه ،با پیغام تبریک مواجه می شوید .بر روی «مراحل نصب به پایان رسید .مراجعه به سایت» .کلیک کنید تا به صفحه اصلی سایت هدایت شوید.
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