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آموزش نصب پورتالهای نوسا و سیمرغ روی سرور ()Plesk 9.5.2
در این راهنما قصد داریم نحوه سفارش سازی و نصب پورتال نوسا یا سیمرغ را که نسخه بهینه شده  DotNetNukeهستند ،را بر روی سرور با کنترل پنل  Pleskآموزش دهیم.
ابتدا الزم است چند نکته را در مورد پیش نیازهای سرویس میزبانی شما یادآور شویم:
پورتال قبل از نصب و به صورت فایل فشرده حدود  25مگابایت و پس از بارگذاری روی سرور حدود  50مگابایت فضا اشغال خواهد نمود .چنانچه میخواهید محتوای زیادی را در
پورتال خود قرار دهید ،فضایی به مراتب بیشتر از  50مگابایت نیاز خواهید داشت .حداقل فضایی که میبایست تهیه کنید  100مگابایت توصیه میشود.
توجه داش��ته باش��ید که بعضی از س��رویس دهندههای میزبانی وب ،نسخه های پشتیبان ( )Backupرا که از پورتال ش��ما تهیه میکنند از فضای پورتال شما استفاده میکند .در
اینصورت فضایی به مراتب بیشتر نیاز خواهید داشت .در این مورد قبل از خرید با پشتیبانی سرویس دهنده مشورت کنید.
جهت نصب پورتال نوسا یا سیمرغ شما حداقل یک پایگاه داده  MS SQLنیاز خواهید داشت .بعضی از سرویس دهنده های میزبانی وب ،سرویس های  SQLرا به صورت جداگانه
ارائه میکنند .مجموع فایلهای پایگاه داده پس از نصب پورتال در حالتی که هیچ محتوایی ندارد حدود  12مگابایت میباش��د .همچنین به مرور زمان در اثر افزایش فایل LOG
حجم آن افزایش مییابد .برای پیشگیری از بوجود آمدن مشکالت احتمالی آتی توصیه میشود حداقل فضای  50مگابایت را برای پایگاه داده خود در نظر بگیرید.
این پورتال بر روی تمام نس��خه های  SQL 2005/2008قابل نصب اس��ت .توجه کنید که بس��یاری از ماژول های کارآمد بر روی  SQL 2000قابل نصب نیستند .لذا توصیه
میشود که پایگاه داده مورد نظر شما حتما  SQL 2005یا  SQL 2008باشد.
جهت نصب از بستههای نصب موجود در سایت پشتیبانی پورتالهای نوسا استفاده نمایید .ابتدا باید وارد کنترل پنل  Hostخود شوید .برای این کار مشخصات  Hostخود را که
از سرویس دهنده میزبانی وب دریافت نموده اید را مشاهده نموده و آدرس کنترل پنل را بیابید .سپس آدرس مورد نظر را در مرورگر باز نمایید .پس از باز شدن صفحه کنترل پنل
صفحهای مشابه با صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.

پس از وارد کردن  Loginو  Passwordو کلیک روی تکمه  Log Inوارد صفحه  Pleskکنترل پنل خود میشوید.
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نحوه ساخت پایگاه داده ()Database
در مرحله اول باید یک بانک اطالعاتی بسازید .برای این کار در پنل سمت چپ بر روی  homeکلیک نمایید و سپس بر روی آیکون  Databasesکلیک نمایید.

سپس در صفحه باز شده روی آیکون  Add New Databaseکلیک کنید .سپس با صفحه زیر مواجه میشوید.

در این مرحله نام  Databaseرا وارد نمایید .با توجه به  Client Nameو یا  Reseller Nameشما یک نام پیشوند به صورت پیش فرض برای  Databaseشما در نظر
گرفته میشود که اغلب قابل تغییر نیست .در صورت قابل تغییر بودن آن ،توصیه میشود این نام پیشوند را تغییر ندهید و نام مورد نظر خود را در ادامه آن بسازید .چنانچه در لیست
 Database Serverچند گزینه برای انتخاب وجود داشت حتما با سرویس دهنده خود مشورت کنید و تصمیم بگیرید که  Databaseرا در کدام سرور بسازید .سپس Type
را در حالت  Microsoft SQL Serverقراردهید و سپس  Database Serverرا انتخاب نمایید و روی تکمه  OKکلیک کنید.
در صفحه باز شده ،با انتخاب  Add New Database Userاقدام به افزودن کاربر به پایگاه داده مورد نظر نمایید.
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فیلدهای  Confirm password ،New password ،Database user nameرا وارد نموده و جهت نصب پورتال به خاطر بسپارید .سپس بر روی تکمه  OKکلیک
کنید.

• توجه :کلمه عبور ( )Passwordرا ترکیبی از حروف ،اعداد و کاراکترهای خاص قرار دهید تا از سطح امنیتی باالتری برخوردار باشد.
طبق تصویر زیر  Database userبا موفقیت ساخته شده است.
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ساخت Virtual Directory
در مرحله بعد با توجه به اینکه پورتال شما در ریشه (  )Rootپورتال نصب میشود یا خیر میبایست یک  Virtual Directoryبسازید.
چنانچه میخواهید پورتال خود را در ریشه دامنه ( )Domainنصب کنید ،میبایست دسترسی های الزم جهت نصب پورتال به ریشه دامنه را داشته باشید .برای این کار میبایست
با س��رویس دهنده میزبانی وب خود تماس بگیرید و درخواس��ت کنید که برای کاربرهای  Plesk Domain User, Plesk IIS User & Plesk IIS WP Userدامنه
ش��ما  Full Permissionرا برقرار نماید .ش��ایان ذکر است که این دسترسی تنها برای نصب پورتال مورد نیاز میباشد .پس از نصب میتوانید وضعیت Permissionها را به
حالت سابق بازگردانید.
چنانچه حساس��یتی جهت نصب پورتال در ریش��ه دامنه ( )Domainنمیباش��د و یا سرویس دهنده میزبانی ش��ما محدودیت هایی را در جهت ارائه  Permissionاعمال نموده
اس��ت ،بهتر اس��ت با س��اختن یک  ،Virtual Directoryپورتال خود را در یک پوش��ه نصب کنید .در این صورت پورتال ش��ما به صورت www.yourdomain.com/
 VirtualDirectoryNameنصب خواهد ش��د و س��پس ش��ما با قراردادن یک فایل  Redirectدر ریش��ه دامنه ( ،)Domain Rootکاربر را به آدرسی که پورتال در آن
نصب است هدایت می کنید.
برای ساختن Virtual Directoryبا کلیک بر روی  Homeبه صفحه اصلی کنترل پنل  Pleskبازگردید و بر روی گزینه  Virtual Directoriesکلیک کنید.

سپس بر روی آیکون  Create Virtual Directoryکلیک کنید.
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در این صفحه نام  Virtual Directoryمورد نظر را وارد کنید .همچنین گزینه  Write Permissionرا فعال کنید و روی تکمه  OKکلیک کنید.

حال در مرحله بعد میبایس��ت Permissionهای مربوط به پوش��های که س��اختید را برقرار کنید .برای این کار ابتدا وارد پوشهای که ساختید شوید و روی آیکون Directory
 Access Permissionsکلیک کنید.

در این صفحه میبایست سطوح دسترسی  Full Controlرا به Userهای زیر برقرار نمایید:
• Plesk IIS User
• Plesk IIS WP User
• Plesk Domain User
و در انتها گزینه  Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objectsرا در باالی صفحه
فعال کنید و بر روی تکمه  OKکلیک نمایید.
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توجه کنید که حتما جهت اطمینان از نس��خه  ASP.NETروی آیکون  ASP.NET Settingکلیک کنید و  Framework Versionرا بررس��ی نمایید تا روی نس��خه
 2.0.50727.0تنظیم شده باشد .در صورتیکه این نسخه نبود از طریق آیکون  Change Versionآن را تغییر دهید.

بارگذاری فایلهای پورتال در Virtual Directory
پس از اتمام س��اختن  Virtual Directoryو واگذاری مجوزها ،میبایس��ت فایل  ZIPمربوط به پورتال را که از روی  www.nosa.com/portalدانلود نموده اید روی
سرور بارگذاری نمایید .برای این کار به صفحه اصلی کنترل پنل  Pleskبرگشته وارد بخش  File Managerشوید.

در این صفحه ابتدا وارد پوشه  Httpdocsشوید.
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سپس وارد پوشه ای شوید که به عنوان  Virtual Directoryساختید و روی آیکون  Add New Fileکلیک کنید تا پورتال را روی سرور بارگذاری نمایید.

توجه کنید که اگر قصد بارگذاری پورتال بر روی ریشه دامنه ( )Domain Rootرا دارید نیازی به بارگذاری آن در  Virtual Directoryنیست .اگر از Permissionهای
ریشه دامنه اطمینان دارید فایل خود را مستقیما در داخل  Httpdocsبارگذاری نمایید.
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در ای��ن صفح��ه ابتدا گزین��ه  Add New Fileرا انتخاب نمایید و روی تکمه  Browseکلیک کنید و فایل  Zipپورت��ال را از کامپیوتر خود انتخاب نمایید .گزینه Upload
 archive and extract itرا حتما تیک بزنید و بر روی تکمه  OKکلیک کنید .با توجه به سرعت اینترنت شما پس از چندین دقیقه فایل مورد نظر شما روی سرور بارگذاری
می گردد و به صورت خودکار فایل ها از حالت فشرده خارج شده و در پوشه مورد نظر شما قرار میگیرند.
نکت��ه حائ��ز اهمیت اینس��ت که در کنترل پنل  Pleskپس از بارگذاری فایل ،امکان  Extractکردن آن روی س��رور وجود ندارد .لذا فرام��وش نکنید که حتما گزینه Upload
 archive and extract itرا قبل از بارگذاری انتخاب نمایید.

پس از بارگذاری فایل چنانچه خطایی در هنگام بارگذاری رخ نداد و فایل های پورتال را روی س��رور مش��اهده نمودید ،تنظیمات ش��ما در کنترل پنل Pleskبه پایان رسیده است و
میتوانید به مرحله نصب پورتال بروید.
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نصب پورتال نوسا یا سیمرغ (نسخه بهینه شده )DotNetNuke
حال جهت نصب پورتال ،یک صفحه مرورگر را باز نموده و مسیر نصب را وارد نمایید .چنانچه قرار است پورتال را در یک  Virtual Directoryنصب نمایید .مسیر را به صورتی
که در ادامه آمده است در نوار ابزار آدرس مرورگر وارد نمایید و بر روی آن  Enterنمایید.
www.yourdomain.com/FolderName/install/installwizard.aspx
سپس با صفحه زیر روبرو میشوید.

پیغام قرمز رنگی که مشاهده می کنید بیانگر این است که از قبل تنظیمات  connectionstringرا که مربوط به  databaseو کاربر آن است در  web.configانجام نشده
است ،که این طبیعی است و میتوانید در روال نصب ،تنظیمات الزم را انجام دهید.
توجه کنید که اگر به هنگام بازکردن این صفحه با خطایی برخورد نمودید و صفحه نمایش داده نشد ،تنظیماتPermission ،ها و نسخه  Frameworkخود را مجدد بررسی
نمایید.
پس از باز شدن صفحه نصب ،شما میتوانید یکی از سه گزینه فوق را انتخاب نمایید.
• سفارشی :در روش نصب سفارشی امکان اعمال تمامی تغییرات قابل انجام در حین نصب برای شما موجود میباشد .به منظور تعیین ماژول هایی که میبایست در پورتال
نصب شوند و تغییر سایر موارد ،میتوانید این گزینه را انتخاب نمایید.
• پیشفرض :روش نصب پیشفرض بعضی انتخاب ها را در اختیار شما قرار میدهد.
• خودکار :در این روش نصب ،تمام فرآیند نصب پورتال بصورت خودکار و بدون نیاز به هرگونه تنظیمات انجام میش��ود (در این حالت ش��ما میبایس��ت تنظیمات را از قبل از
طریق فایل  web.configبه صورت دستی انجام دهید).
در ای��ن روش نصب ،توصیه ما نصب به صورت «پیشفرض» میباش��د .گزینه «پیشفرض» و زبان « فارس��ی» را انتخاب نمایید و گزین��ه «بعدی» را کلیک کنید .در صفحه بعد
«بررس��ی مجوز فایل» را انجام دهید .روی گزینه «آزمایش س��طح دسترسی» کلیک کنید .اگر همه Permissionها به درستی تنظیم شده باشند ،پیغام «بررسی سطح دسترسی
در پورتال شما با موفقیت انجام شد ».را مالحظه خواهید نمود .بر روی تکمه «بعدی» کلیک کنید.
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در صفحه جدید میبایست «پیکربندی اتصال به پایگاه داده» را انجام دهید.
ابت��دا گزین��ه « »SQL Server 2005/2008را انتخ��اب نمایید .س��پس تیک گزین��ه «امنیت یکپارچه» را برداری��د .صفحه  Refreshخواهد ش��د و فیلدهای  UserIDو
 Passwordنمایان می ش��وند .در فیلد «س��رور» نام مس��یر  SQL Serverرا وارد نمایید .در بس��یاری از موارد ،سرور  SQLدر همان سرور فعلی ش��ما قرار دارد .میتوانید از
 127.0.0.1به عنوان  IPس��رور  Localاس��تفاده نمایید .در فیلد «پایگاه داده» نام  Databaseای که در کنترل پنل  Pleskس��اخته اید را وارد نمایید .فیلدهای  UserIDو
 Passwordرا وارد نمایید.
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روی گزینه «آزمایش اتصال به پایگاه داده» کلیک کنید .اگر پیغام «موفقیت در اتصال به پایگاه داده» را مش��اهده نمودید ،تنظیمات ش��ما صحیح انجام ش��ده است و میتوانید روی
گزینه «بعدی» کلیک کنید .چنانچه پیغام خطایی مشاهده نمودید ،خطا را بررسی نمایید که آیا تنظیمات خود را صحیح انجام داده اید.
در مرحله بعد «فرآیند نصب اس��کریپت های پایگاه داده» انجام می گیرد .تکمه بعدی تا اتمام نصب اس��کریپت های پایگاه داده غیرفعال خواهد بود .پس از پایان نصب روی تکمه
«بعدی» کلیک نمایید.

در مرحله بعد تنظیمات پیکربندی کاربر  Hostیا همان کاربر ارش��د ( )Super Userرا انجام دهید .نام و نام خانوادگی کاربر ارش��د را درج نمایید .نام کاربری را وارد نمایید (نام
کاربری پیش فرض Host ،میباش��د که میتوانید آن را تغییر دهید) .کلمه عبور و تکرار کلمه عبور را درج نمایید .س��پس آدرس ایمیل کاربر  Hostرا نیز درج نمایید و بر روی
تکمه «بعدی» کلیک نمایید.
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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.

در صفحه بعد با دیدن پیغام «تبریک .شما با موفقیت نصب پورتال را به اتمام رساندید ،».میتوانید برای رفتن به سایت روی تکمه «مراحل نصب به پایان رسید .مراجعه به سایت».
کلیک کنید.
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نکات بعد از نصب
 )1هنگامی که پورتال نصب شد باید زبان انگلیسی را غیر فعال کنید .برای این کار در صفحه پورتال بر روی لینک ورود به سایت کلیک کنید و با کاربر  hostبه پورتال وارد
شوید .سپس از منوی مدیر ،مدیریت زبان را انتخاب کنید .در صفحه باز شده تیک گزینه انگلیسی را بردارید و بر روی لینک بروز رسانی کلیک نمایید.
 )2در ش��رایطی که پورتال را در یک  Virtual Directoryنصب کرده اید میبایس��ت پورتال را به مس��یر فولدر خود  Redirectکنید .در ادامه نمونه ای از فایل html
برای  redirectبه مس��یر مورد نظر آورده ش��ده اس��ت .میتوانید در قسمت  urlمسیر مورد نظر را برای آن تعیین نمایید .این کد را در یک فایل  notepadکپی نمایید و
با فرمت  htmlذخیره نمایید .مثال اغلب  hostها از  index.htmlبه عنوان فایل اصلی اس��تفاده میکنند .میتوانید این فایل را با نام  index.htmlذخیره کنید و در
پوشه  httpdocsکپی نمایید.
<“>!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN
<>html
<>head
<>title>Web site Title</title
“>meta http-equiv=“REFRESH
<content= “0;url=http://www.yourdomain.com/FolderName/Default.aspx“><head
<>body
<>/body
<>/html

 )3برخی از بس��ته ها نظیر بس��ته زبان فارس��ی ،پوسته ها و کانتینرها ممکن است به هنگام نصب ،روی پورتال نصب نشده باشند .در صورت لزوم پس از نصب پورتال میتوانید
با درج آدرس زیر در مرورگر ،بسته هایی که هنوز نصب نشده اند را نصب کنید.
www.yourdomain.com/FolderName/install/install.aspx?mode=installresources
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