دوره آموزش طراحی وبسایت صفر تا صد
مدرس  :محسن امیری فخر

جلسه شماره 8

• دات نت نیوک یا DNN

DNN

: تشکر ویژه از وبسایتهای

webcade.ir

dnnplus.ir
dnnsoftware.ir

• دات نت نیوک DNN
•

دات نت نیوک یک پلتفرم متن باز است که طبق استاندارد
و فناوری های مبتنی بر دات نت جهت ساخت و طراحی
وب مورد استفاده قرار می گیرد Cms .دات نت نیوک یک

برنامه مدیریت محتوا تحت وب می باشد که به نوع خود
یک محیط توسعه پذیر عالی بر اساس استانداردهای بین

المللی است .از جمله مزایای این نرم افزار می توان به
ساختار آن روی پلتفرم مایکروسافت و فناوری دات نت
اشاره نمود.

• تاریخچه دات نت نیوک
•

دات نت نیوک محصولی است که توسط شرکت

مایکروسافت در سال  2002به بازار عرضه شد .این پلت
فرم نمونه ای از  starterkitهای فعلی بود که به پورتال
 IBuySpyشهرت داشت.

•

پس از گذشت یک هفته از انتشار اولین نسخه  ،نسخه
ی دوم آن که نسخه شب عید نام گرفت منتشر شد.
IBuySpy WorkShop Christmas Eve

با استقبال

گسترده و کم نظیر توسعه دهندگان زبان  NET .روبه رو
شد و بسیاری از برنامه نویسان این کد را دانلود و از آن

استفاده کردند.

• ادامه تاریخچه دات نت نیوک
•

پس از انتشار چندین نسخه از برنامه  ،نام آن به

 Dotnetnukeتغییر یافت .ساختار دات نت نیوک
مجموعه ای از برنامه هایی است که با هدف کمک به

برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب طراحی شده است.
این امکانات در قالب برنامه هایی کاربردی و ساده است
که به برنامه نویسان امکان توسعه پروژه های متفاوت اعم

از سازمانی ،شرکتی و شخصی را می دهد.

• ادامه تاریخچه دات نت نیوک
•

پورتال  IBuySpyبا هدف نمایش چگونگی ساخت یک
ل داینامیک و  data-drivenبوده
برنامه تحت وب که کام اً
به بازار عرضه شد.

•

این پورتال از زبان  ASP.netکمک می گیرد .پورتال
 IBuySpyتوسط انجمن توسعه دهندگان زبان  net .به

عنوان یک مرجع اصلی و اساسی در پیاده سازی و ساخت
برنامه های تحت وب با رعایت حق کپی رایت شخص
پذیرفته شده است.

• ادامه تاریخچه دات نت نیوک
•

شاون واکر

 Shaun Walkerبه عنوان یکی از اعضای  Prepetual Motion Interactive Systemدر ماه دسامبر سال  2002یک نسخه

ویرایش شده از  IBuySpyرا به زبان  VB.NETمنتشر کرد.
•

این نسخه ی برنامه  IBuySpy Workshopنامیده شد و سورس کاملی از برنامه را همراه خود داشت و به صورت یک لینک در انجمن

 ASP.NETمایکروسافت انتشار یافت .این نسخه امکانات و ویژگی های متنوع تر و با امکانات بهتری نسبت به نسخه اصلی پرتال
 IBuySpyداشت .مهم ترین و متمایزترین ویژگی نسخه ی جدید منتشر شده امکان ایجاد بیش از یک پرتال و با استفاده از تنها یک

پایگاه داده بوده است.
•

گفتنی است آخرین نسخه دات نت نیوک در سال  2017بر پایه جدیدترین تکنولوژی برنامه نویسی مایکروسافت MVCتولید شده که
همین امر موجب گردیده این  CMSقدرت ،سرعت و امنیت باالتری را نسبت به برنامه های مشابه به خود اختصاص دهد.

• ادامه تاریخچه دات نت نیوک
•

اما چرا نام  Dotnetnukeبرای این برنامه انتخاب شد .این نام نشان دهنده این است که این برنامه بر دو پایه اصلی مبتنی است یکی
زبان  DOTNETکه شرایط و قوانین خود را دارد و دیگری پیروی از اصول  nukeکه مجموعه سیستم های مدیریت محتوای کد باز است.

•

امروزه خدمات دات نت نیوک به عنوان یک پروژه کد باز توسط تیم های فوق حرفه ای در حال توسعه بوده و شرکت های متعددی در دنیا

در حال پشتیبانی سایت های طراحی شده روی آن می باشد به نوعی می توان گفت که بیش از  1.500.000نفر توسعه دهنده وب روی این
 CMSدر حال فعالیت بوده و حدود  700.000وب سایت فعال از این  CMSاستفاده می نمایند.
•

این تاریخچه نشان از قدمت باالی دات نت نیوک می دهد .چرا که از سال  2002تاکنون نسخه های مختلفی از آن انتشار یافته است و

هم اکنون با گذشت  15سال این  CMSمشغول به فعالیت و بروزرسانی است.
•

این بدان معنی است که این فریم ورک تحت عنوان DNNرضایت بسیاری از کاربران خود را به دست آورده است و همچنان محکم مسیر
رشد خود را ادامه می دهد.

• ادامه تاریخچه دات نت نیوک
•

خدمات دات نت نیوک به این صورت است که تمام ابزارها و ویژگی های مورد نیاز برای پیاده سازی پرتال و نگهداری آن
مانند کنترل کامل مدیریت محتوا ،چیدمان صفحات سایت ،مدیریت اعضای پرتال ،تنظیمات امنیتی و نیز امکانات متعدد

دیگر را همراه خود عرضه کرده است در نتیجه قدرت کار توسعه دهندگان در برنامه نویسی برای دات نت نیوک بیشتر شده
است.
•

بنابر این کاربران می توانند به راحتی و با اطمینان خاطر به لحاظ امنیتی صفحاتی که می خواهند را ایجاد و بارگذاری
نمایند و از ماژول هایی که به صورت پیش فرض در قالب دات نت نیوک قرار گرفته است استفاده کنند.

•

با توجه به موارد گفته شده می توان نتیجه گرفت فریم ورک دات نت نیوک برای ایجاد طیف گسترده ای از برنامه های
کاربردی تجاری ایده آل است که به مدیران سایت ها امکانات زیادی می دهد .فناوری dotnetnukeبه منظور سهولت
بیشتر کار مدیران سایت ها ،ویراستارهای محتوا ،توسعه دهندگان و طراحان وب طراحی شده است.

• دات نت نیوک
•

پلتفرم دات نت نیوک یک تکنولوژی قابل اعتماد بوده که ویژگی هایی از قبیل کد باز بودن ،مقیاس پذیری ،انعطاف پذیری،
توسعه پذیری و هم چنین امنیت باال را داراست ،که هزاران کسب و کار کوچک و بزرگ از نرم افزار تحت وب دات نت

نیوک برای توسعه تجارت خود استفاده کرده اند و بسیاری هم برای راه اندازی مجدد
•

سایت خود از فناوری دات نت نیوک استقبال نموده اند.

•

از آن جا که این پلت فرم توسط صدها هزار کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته است نشان داده که قابلیت اعتماد باالیی
دارد و هر کس که بخواهد از این فریم ورک استفاده کند می تواند با اطمینان کسب و کار خود را بر مبنای آن پایه ریزی

نماید.

• نرم افزار دی ان ان DNN Software
•

پلتفرم دیًانًان  DNN Platformدر اویل شروع کار خود
اسم دات نت نیوک  DotNetNukeرا به محصول خود
برگزید و طی چند سال از گذشت این فن آوری با یک نام

مخفف شده محبوبیت خود را افزایش داد و یک برند
رسمی به نام دی ان ان سافت ور DNN Softwareخود را

معرفی کرد .

• نرم افزار دی ان ان DNN Software
•

پلفترم دی ان ان با زبان برنامه نویسی C #و Asp.netو پایگاه داده Microsoft Sql Serverپیاده سازی شده است و
به صورت کامل رایگان و اپن سورس در اختیار عموم قرار گرفته است  .البته در سال های اخیر شرکت مذکور با انتشار

نسخه غیر رایگان خود با نام ایوک Evoqدر چندین نسخه مختلف از جمله ایوک انگیج  ,ایوک کانتنت  ,ایوک سوشال و
ایوک سوئیت را که با تفاوت های همچون اینترفیس  Interfaceمتفاوت نسبت به نسخه رایگان و چندین ماژول

اختصاصی مخصوص نسخه های ایوک به همراه این پلتفرم عرضه کرد(.البته ایوک نیز از هسته دی ان ان استفاده شده
تمام ساختار جز موارد گفته شده در دی ان ان یکسان می باشد).

• نرم افزار دی ان ان DNN Software
•

دیًانًان با ساختار منعطف و توسعه پذیر و ایمن  ,بستر مناسبی برا علقه مندان به محصوالت مایکروسافت در زمینه
تحت وب به خود اختصاص داده .نا گفته نماند در طی این دوازده سال گذشته اعتماد خوبی بین توسعه دهندگان وب را

کسب کرده که در این مدت شاهده پیاده سازی بیش از یک میلیون وب سایت در سرتاسر جهان که این رقم در سال
های اخیر با سرعت باالیی در حال افزایش است  .در ایران نیز بیشترین وب سایت های بهره گیری از پلتفرم وب سایت

های سازمانی و دولتی و شرکتی می باشد با توجه به امنیت و محیط کاربری این پلفترم را متمایز ساخته است.

• ویژگی های دی ان ان (دات نت نیوک)
 .1اوپن سورس و کد باز

 .2توسعه پذیری و انعطاف
 .3امنیت و ایمنی
 .4مقیاس پذیری

 -1اوپن سورس و کد باز
•

دی ان ان کامل کد باز اوپن سورس  Open Sourceعرضه شده و شما قادر
خواهید بود تا هر گونه تغییری به صورت آزادانه در هسته این پلتفرم انجام

دهید و در کسب و کار خود استفاده کنید

 -2توسعه پذیری و انعطاف
•

توسعه پذیر و انعطاف رو میتوان اولویت اصلی تیم سازنده در نظر گرفت که
این توسعه پذیری باعث شده هر گونه تغییرات و اصلحاتی در این پلتفرم با

مدیریت آسان صورت پذیرد و اصلی ترین بخش این پلتفرم قابلیت انعطاف
باال برای توسعه پذیری با ساختار ماژوالر اشاره کرد

 -3امنیت و ایمنی
•

دی ان ان با رعایت تمام موارد امنیتی مطرح شده از سوی شرکا و گزارش ها
مشتریان خود توانسته امنیت خود را در این مدت با باالترین سطح ممکن

حفظ کند  ,از سابقه امنیت دی ان ان میتوان به سازمان های دولتی که در
سرتاسر جهان از این پلتفرم استفاده میکنند امتیاز مثبتی به امنیت این پلتفرم
داد .

 -4مقیاس پذیری
•

دی ان ان را میتوان در پروژه های با مقیاس خیلی کوچک یا در پروژه های با
مقیاس خیلی بزرگ و کلن با هر میزان بازدید کننده چه ده ها و صدها نفر

بازدید کننده و چه چند میلیون بازدید کننده باشد دی ان ان ثابت کرده با این
پلتفرم قادر به پیاده سازی هر نوع وب سایت خواهید بود .

نیاز مندی های نصب نسخه های مختلف دی ان ان :
•

نیازمندی های  :DNN 7حداقل نسخه IIS 7.5به باال  ،حداقل نسخه پایگاه داده Microsoft SQL Server

2008به باالتر  ،حداقل نسخه دات نت فریم ورک  4به باال
•

نیازمندی های  : DNN 9 , DNN 8حداقل نسخه

IIS 7.5به باال  ،حداقل نسخه پایگاه داده Microsoft

SQL Server 2008به باال  ،حداقل نسخه دات نت فریم ورک  4.5.1به باال  ،حداقل نسخه ASP.Net MVC
5.1.1به باال  ،حداقل نسخه Web API 2.1به باال
•

محیط ایده ال و پیشنهادی  :ویندوز سرور  ، IIS 10 2016پایگاه داده  Microsoft SQL Server 2016و نسخه

دات نت فریم ورک 4.7

دوًروشًجهتًنصبًآموزشًدادهًمیًشودً:

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست
 -2آموزشًنصبًبرًرویًکنترلًپنلًپلسک

نکات مقدماتی(مناسب افراد تازه کار) :
.1

لوکال هاست همان سیستم و کامپیوتر شخصی شماست.

 .2پیاده سازی در لوکال هاست بیشتر مواقع جهت تست نرم افزار و آشنایی و طراحی سایت به صورت آفلین کاربرد دارد.
 .3اکثر طراحان سایت در مرحله اولیه طراحی وب سایت را به صورت آفلین و در لوکال هاست پیاده سازی می کنند و

سپس با گرفتن بکاپ در سرور و هاست مورد نظر آپلود می نمایند.
 .4سرعت کار و طراحی در حالت لوکال هاست بدلیل عدم وابستگی به اینترنت و شبکه و بنا به اختصاصی بودن منابع
کامپیوتر سریعتر خواهد بود .

پیشنهاد:
.1

پیشنهاد میکنم ابتدا روی لوکال هاست وبسایت را باال آورده و کار را به اتمام برسانید و سپس بعد آن از کل فایلهای
وبسایت فایل زیپ تهیه نموده و همچنین از دیتابیس فایل پشتیبان جهت ری استور کردن در دیتابیس هاست بگیرید و
در هاست و یا سرور همه فایل ها را پابلیش نمائید.

 .2برای راحتی در اجرای صحیح وبسایت بهتر است روی سیستم خود با مجازی ساز  Vmware Workstationاقدام به نصب
ویندوز سرور  2016یا  2019نمائید.
 .3حتما قبل از شروع کار و نصب فیچرهای ویندوز اقدام به آپدیت سیستم عامل ویندوز خود نمائید.
 .4بهتر است از از نسخه  2016یا باالتر  Microsoft SQL serverسود ببرید و همچنین نسخه دات نت فریم ورک  4.8به باال
 .5بعد از نصب  SQLاقدام به نصب  Visual studio 2015به باال کنید چون دو فیچر مهم داخل این نرم افزار برای اجرای
صحیح برنامه هستش

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله اول  :نصب دات نت فریم ورک و فعال سازی آی آی اس IIS
•

برای نصب وارد کنترل پنل شوید > گزینه  Programs and Featuresرا انتخاب کنید  .پنجره زیر باز خواهد شد .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله اول  :نصب دات نت فریم ورک و فعال سازی آی آی اس IIS
•

طبق عکس بر روی نوشته Turn Windows Features on or offکلیک کنید  .و پنجره ای باز خواهد شد که گزینه
ها مربوطه را طبق عکس زیر تیک بزنید .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله اول  :نصب دات نت فریم ورک و فعال سازی آی آی اس IIS
•

گزینه سوم  :اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید به صورت آنلین دات نت فریم ورک  3.5و  4را برای شما دانلود
و نصب خواهد کرد که از الزامات پیاده سازی سایت دی ان ان در لوکال میباشد  .البته میتوانید برای نصب از پکیج
های آماده شده در اینترنت نیز استفاده نمایید که نیازی به دانلود مستقیم نباشد .

•

گزینه چهارم  :برای اجرای سایت دی ان ان نیازمند فعال سازی IISدر ویندوز هستید  .برای فعال سازی باید تیک
خورده شود  .وقتی گزینه مربوطه تیک تو پر دارد بدین معنی است که گزینه ها داخلی تماما فعال نشده اند .

•

پس از انجام گزینه پنجم دات نت فریم ورک شما به صورت آنلین نصب و IISنیز به صورت کامل فعال گردیده
است .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله دوم  :نصب و راه اندازی
Microsoft Sql Server
•

حداقل نسخه قابل نصب ورژن  2008میباشد  .اما نصب
نسخه های باالتر مثل  2012و  2014نیز پیشنهاد میشود .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله سوم  :آخرین نسخه بومی دی
ان ان (فارسی) را از دی ان ان پلس
یا وبسایت دی ان ان سافت ور دانلود
کنید.
•

برای دانلود دو نسخه تهیه شده  ,نسخه نصبی برای افرادی
مناسب می باشد که برای اولین بار اقدام به نصب می کنند.

و نصب ارتقا برای افرادی مناسب می باشد که قبل یک
نسخه دی ان ان را نصب کرده و در حال حاضر می خواهند
به نسخه بروز تر ارتقا بدهند .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله چهارم Unzip :کردن فایل های
فشرده فایل نصبی دی ان ان
• پس از خروج فایل ها از حالت فشرده

فایل ها را در یک مسیر مشخص کپی
کرده و سپس مراحل بعدی را
دهید .

ادامه

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله پنجم  :ایجاد حق دسترسی به
فایل ها نصب
• برای اینکه IISبتواند به فایل های شما

دسترسی نوشتن و خواندن و ویرایش
داشته باشد باید

دسترسی را طبق

تصاویر صفحات بعد اعمال نمائید

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست
مرحله پنجم  :ایجاد حق دسترسی به

فایل ها نصب

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

مرحله پنجم  :ایجاد حق دسترسی به
فایل ها نصب

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله پنجم  :ایجاد حق دسترسی به فایل
ها نصب
•

گزینه چهارم  :افزودن NETWORK SERVICE

•

گزینه پنجم  :افزودن دسترسی فول Full control

•

بعد از اعمال دسترسی های مورد نیز کمی زمان نیاز است که به
تمام فایل ها و زیر پوشه ها حق دسترسی اعطایی را اعمال کند .

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله ششم  :ایجاد وب سایت در IISو
تنظیمات الزم
• بر روی گزینه سایت کلیک راست کنید .

منویی ظاهر خواهد شد و طبق گزینه یک
بر روی Add websiteکلیک نمایید .

•

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله ششم  :ایجاد وب سایت در
IISو تنظیمات الزم

 - 1آموزش نصب بر روی لوکال هاست
مرحله ششم  :ایجاد وب سایت در

IISو تنظیمات الزم

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله ششم  :ایجاد وب سایت در IISو تنظیمات الزم
•

گزینه سوم  :افزودن یک نام دلخواه  --نکته ( :نام وب سایت در IISاین نام فقط جنبه شناسایی در IISدارد و نام و عنوان که کاربران سایت
مشاهده میکنند نیست  .برای این قسمت از حروف التین استفاده کنید  .برای مثال اسم دامنه یا اسم سایت به التین)

•

گزینه چهارم  :انتخاب مسیر ریشه Rootفایل های دی ان ان  --نکته ( :در انتخاب مسیر فایل ها دقت کنید  .گاها به اشتباه پوشه قابل مشاهده

انتخاب می شود  .در انتخاب مسیر فایل باید دقت الزم را داشته باشید که روت فایل ها باشد)
•

گزینه پنجم  :افزودن پورت برای نمایش وب سایت در لوکال برای مثال در عکس زیر پورت  8001اختصاص یافته است  -- .نکته ( :برخی از پورت ها
مثل  80و  21و  443و  8080و  ...رزور شده از سوی ویندوز هستند و نباید از این پورت ها استفاده کرد  .و از پورت های  4رقمی آزاد در رنج های
 7000و  8000و  9000انتخاب کنید برای مثال  8001 :یا  9090و )...

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر
دیتا بیس
• برای ساخت دیتابیس طبق تصویر صفحات بعد بر روی
DataBaseکلیک راست کرده و گزینه New Database
را کلیک کنید .

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر دیتابیس

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر دیتابیس

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر دیتابیس

تذکرًً:اگرًشماًباًًیوزرًپییشًفیرضًیعنییًsa

نصبً راًانجیامًمییًدهییدًنییازًبیهًادامیهً
ساختًییوزرًدیتیاًبییسًدرًمرحلیهًهفیتمً
نیستًوًازًمرحلهًهشتمًشیروعًکنییدًً.درً

صورتیًهمًازًییوزرًپییشًفیرضًاسیتفادهً
نمیکنیدً ً.برایًساختًیوزرًوًحقًدسترسیً
بهًتصویرًزیرًتوجهًکنیدً.

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر دیتابیس

گزینه اول  :نام کاربری یوزر دیتابیس
گزینه دوم  :احراز هویت با رمز عبور  ,ایجاد رمز عبور

گزینه سوم  :تیک سه مورد را بردارید  .این رعایت
حریم خصوص بعد از ساخت یوزر می باشد تا یوزر
مربوطه رمز عبور خود را تغییر دهد  .که نیاز نیست

در حال حاضر فعال باشد .
گزینه چهارم  :دیتابیس پیش فرضی که باید دسترسی
داشته باشد را انتخاب کنید از لیست مربوطه .

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

•

مرحله هفتم  :ساخت دیتابیس و ساخت یوزر دیتابیس

گزینه پنجم  :بر روی تب User Mappingکلیک کرده تا

تنظیمات الزم قسمت مربوطه انجام شود
گزینه ششم  :تیک دیتا بیس مربوطه را بزنید
گزینه هفتم  :تیک Db_ownerرا انتخاب کنید تا یوزر
مربوطه به دیتا بیس دسترسی مدیریتی داشته باشد

 -1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست

• مرحله هشتم  :بارگذاری سایت در مرورگر برای
نصب نهایی دی ان ان

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست
•

مرحله هشتم  :بارگذاری سایت در مرورگر برای نصب نهایی دی ان ان

گزینه اول  :طبق پورتی که در IISتعریف کردیم یعنی پورت  8004را به صورت
 localhost:8004در مروگر لود میکنم .
نکته  ( :احتماال بارگذاری در مرحله اولیه کمی طوالنی باشد البته طبیعی است چون
فایل های سایت جهت کامپایل بروی رم Ramفراخوانی میشوند جهت پردازش
و اجرا

گزینه دوم  :نام کاربری مدیر ارشد وب سایت به طور مثال admin , host :و هر
اسم دلخواه البته به صورت التین

گزینه سوم  :رمز عبور مناسب و تکرار دوباره آن
گزینه چهارم  :ایمیل معتبر برای مدیر ارشد

گزینه پنجم  :نام وب سایت  --نکته ( :نام وب سایت هویت وب سایت و اسمی
که در  titleتب مرورگر قرار است نمایش داده شود).

گزینه ششم و هفتم  :طبق عکس انتخاب شود .

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست
•

مرحله هشتم  :بارگذاری سایت در مرورگر برای نصب نهایی دی ان ان

گزینه هشتم  :نام سرور همان آدرس اتصال پایگاه داده است .
نکته ( :در لوکال با localhostیا با یک نقطه" ".در اینستنس Instanceپیش فرض
وصل می شود  .در غیر این صورت اگر موقع نصب شما اینستنس دیتابیس را
تغییر داده اید باید  instanceدیتا بیس را وارد نمایید
گزینه نهم  :نام پایگاه داده یا همان دیتابیس

گزینه دهم  :بر روی گزینه تعریف شده توسط کاربر گذاشته شود تا نام کاربری و رمز
عبور جهت اتصال به دیتا بیس نمایان شود .

گزینه یازدهم و دوازدهم  :نام کاربری که با آن به دیتا بیس متصل میگردد را وارد
نمایید.

نکته  :این یوزر را میتواند از پیش فرض saاستفاده نمایید یا یوزری که در مرحله
هفتم ساختیم استفاده نمایید .

 - 1آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست
•

مرحله هشتم  :بارگذاری سایت در مرورگر برای نصب نهایی دی ان ان

گزینه اول  :نشان دهنده این است که " نصب با موفقیت انجام شده است "
گزینه دوم  :بر دگمه دیدن گزارش کلیک نماید و در زیر پنجره نمایش در
خواهد آمد در صورت وجود مشکل اطلع می دهد و در صورتی که
نصب با موفقیت انجام شده باید پیام مبنی بر هیچ گزارش نصبی وجود
ندارد ،نمایان خواهد شد .

گزینه سوم  :مشاهده وب سایت را کلیک کرده و وارد وب سایت شوید .
نکته مهم و پایانی  :اگر از نسخه های  7و نسخه های زیر  8.0.3استفاده

میکنید باید بعد از نصب به پوشه installدر روت سایت رفته و فایل
های installwizard.aspxرا پاک نمایید  .البته این نکته امنیتی در

انتقال به سرور از اهمیت باالیی برخوردار است و در حالت لوکال مشکلی
ایجاد نمیشود .

تبریکً!ًشماًموفقًبهًنصبًکاملًدیًان ان
برًرویًلوکالًهاستًشدید!
تشکرًویژهًازًوبسایت

dnnplus.ir

