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DNNیانیوکنتدات•

DNN



:وبسایتهایازویژهتشکر

webcade.ir

dnnplus.ir
dnnsoftware.ir



DNNنیوکنتدات•
تاندارداسطبقکهاستبازمتنپلتفرمیکنیوکنتدات•

طراحیوساختجهتنتداتبرمبتنیهایفناوریو
یکنیوکنتداتCms.گیردمیقراراستفادهموردوب

ودخنوعبهکهباشدمیوبتحتمحتوامدیریتبرنامه
ینباستانداردهایاساسبرعالیپذیرتوسعهمحیطیک

بهتوانمیافزارنرماینمزایایجملهاز.استالمللی
نتداتفناوریومایکروسافتپلتفرمرویآنساختار
.نموداشاره



نیوکنتداتتاریخچه•
شرکتتوسطکهاستمحصولینیوکنتدات•

پلتاین.شدعرضهبازاربه2002سالدرمایکروسافت
پورتالبهکهبودفعلیهایstarterkitازاینمونهفرم

IBuySpyداشتشهرت.

خهنس،نسخهاولینانتشارازهفتهیکگذشتازپس•
.شدمنتشرگرفتنامعیدشبنسخهکهآندومی

IBuySpy WorkShop Christmas Eveاستقبالبا
روروبهNET.زباندهندگانتوسعهنظیرکموگسترده

نآازودانلودراکدایننویسانبرنامهازبسیاریوشد
.کردنداستفاده



نیوکنتداتتاریخچهادامه•
بهآننام،برنامهازنسخهچندینانتشارازپس•

Dotnetnukeنیوکنتداتساختار.یافتتغییر
بهکمکهدفباکهاستهاییبرنامهازایمجموعه
.تاسشدهطراحیوبدهندگانتوسعهونویسانبرنامه
استسادهوکاربردیهاییبرنامهقالبدرامکاناتاین
اعمتمتفاوهایپروژهتوسعهامکاننویسانبرنامهبهکه
.دهدمیراشخصیوشرکتیسازمانی،از



نیوکنتداتتاریخچهادامه•
یکساختچگونگینمایشهدفباIBuySpyپورتال•

بودهdata-drivenوداینامیککاملًاکهوبتحتبرنامه
.شدعرضهبازاربه

پورتال.گیردمیکمکASP.netزبانازپورتالاین•
IBuySpyزباندهندگانتوسعهانجمنتوسط.netبه

تساخوسازیپیادهدراساسیواصلیمرجعیکعنوان
شخصرایتکپیحقرعایتباوبتحتهایبرنامه

.استشدهپذیرفته



نیوکنتداتتاریخچهادامه•
Shaunواکرشاون• WalkerاعضایازیکیعنوانبهPrepetual Motion Interactive Systemنسخهیک2002سالدسامبرماهدر

.کردمنتشرVB.NETزبانبهراIBuySpyازشدهویرایش

IBuySpyبرنامهینسخهاین• Workshopانجمندرلینکیکصورتبهوداشتخودهمراهرابرنامهازکاملیسورسوشدنامیده
ASP.NETپرتالاصلینسخهبهنسبتبهتریامکاناتباوترمتنوعهایویژگیوامکاناتنسخهاین.یافتانتشارمایکروسافت
IBuySpyیکهاتنازاستفادهباوپرتالیکازبیشایجادامکانشدهمنتشرجدیدینسخهویژگیمتمایزترینوترینمهم.داشت

.استبودهدادهپایگاه

کهشدهتولیدMVCمایکروسافتنویسیبرنامهتکنولوژیجدیدترینپایهبر2017سالدرنیوکنتداتنسخهآخریناستگفتنی•
.دهداختصاصخودبهمشابههایبرنامهبهنسبتراباالتریامنیتوسرعت،قدرتCMSاینگردیدهموجبامرهمین



نیوکنتداتتاریخچهادامه•
یکیتاسمبتنیاصلیپایهدوبربرنامهاینکهاستایندهندهنشانناماین.شدانتخاببرنامهاینبرایDotnetnukeنامچرااما•

.استبازکدمحتوایمدیریتهایسیستممجموعهکهnukeاصولازپیرویدیگریوداردراخودقوانینوشرایطکهDOTNETزبان

دنیاردمتعددیهایشرکتوبودهتوسعهحالدرایحرفهفوقهایتیمتوسطبازکدپروژهیکعنوانبهنیوکنتداتخدماتامروزه•
اینرویوبدهندهتوسعهنفر1.500.000ازبیشکهگفتتوانمینوعیبهباشدمیآنرویشدهطراحیهایسایتپشتیبانیحالدر

CMSاینازفعالسایتوب700.000حدودوبودهفعالیتحالدرCMSنمایندمیاستفاده.

واستیافتهانتشارآنازمختلفیهاینسخهتاکنون2002سالازکهچرا.دهدمینیوکنتداتباالیقدمتازنشانتاریخچهاین•
.استبروزرسانیوفعالیتبهمشغولCMSاینسال15گذشتبااکنونهم

مسیرمحکمهمچنانواستآوردهدستبهراخودکاربرانازبسیاریرضایتDNNعنوانتحتورکفریماینکهاستمعنیبداناین•
.دهدمیادامهراخودرشد



نیوکنتداتتاریخچهادامه•
آننگهداریوپرتالسازیپیادهبراینیازموردهایویژگیوابزارهاتمامکهاستصورتاینبهنیوکنتداتخدمات•

متعدداناتامکنیزوامنیتیتنظیماتپرتال،اعضایمدیریتسایت،صفحاتچیدمانمحتوا،مدیریتکاملکنترلمانند
شدهشتربینیوکنتداتبراینویسیبرنامهدردهندگانتوسعهکارقدرتنتیجهدراستکردهعرضهخودهمراهرادیگر
.است

ارگذاریبوایجادراخواهندمیکهصفحاتیامنیتیلحاظبهخاطراطمینانباوراحتیبهتوانندمیکاربراناینبنابر•
.کننداستفادهاستگرفتهقرارنیوکنتداتقالبدرفرضپیشصورتبهکههاییماژولازونمایند

هایامهبرنازایگستردهطیفایجادبراینیوکنتداتورکفریمگرفتنتیجهتوانمیشدهگفتهمواردبهتوجهبا•
سهولتمنظوربهdotnetnukeفناوری.دهدمیزیادیامکاناتهاسایتمدیرانبهکهاستآلایدهتجاریکاربردی
.استشدهطراحیوبطراحانودهندگانتوسعهمحتوا،ویراستارهایها،سایتمدیرانکاربیشتر



نیوکنتدات•
پذیری،انعطافپذیری،مقیاسبودن،بازکدقبیلازهاییویژگیکهبودهاعتمادقابلتکنولوژییکنیوکنتداتپلتفرم•

نتداتوبتحتافزارنرمازبزرگوکوچککاروکسبهزارانکهداراست،راباالامنیتچنینهموپذیریتوسعه
مجدداندازیراهبرایهمبسیاریواندکردهاستفادهخودتجارتتوسعهبراینیوک

.اندنمودهاستقبالنیوکنتداتفناوریازخودسایت•

باالییماداعتقابلیتکهدادهنشاناستگرفتهقراراستفادهموردکاروکسبهزارصدهاتوسطفرمپلتاینکهجاآناز•
ریزیهپایآنمبنایبرراخودکاروکسباطمینانباتواندمیکنداستفادهورکفریماینازبخواهدکهکسهرودارد
.نماید



DNNاناندیافزارنرم• Software
DNNدًیاًنانپلتفرم• Platformخودکارشروعاویلدر

خودمحصولبهراDotNetNukeنیوکنتداتاسم
امنیکباآوریفناینگذشتازسالچندطیوبرگزید
برندیکودادافزایشراخودمحبوبیتشدهمخفف
DNNورسافتاناندینامبهرسمی Softwareراخود
.کردمعرفی



DNNاناندیافزارنرم• Software
MicrosoftدادهپایگاهوAsp.netوC#نویسیبرنامهزبانبااناندیپلفترم• Sql Serverواستشدهسازیپیاده

نتشارابامذکورشرکتاخیرهایسالدرالبته.استگرفتهقرارعموماختیاردرسورساپنورایگانکاملصورتبه
وسوشالایوک,کانتنتایوک,انگیجایوکجملهازمختلفنسخهچندیندرEvoqایوکنامباخودرایگانغیرنسخه
ماژولچندینورایگاننسخهبهنسبتمتفاوتInterfaceاینترفیسهمچونهایتفاوتباکهراسوئیتایوک

شدهفادهاستاناندیهستهازنیزایوکالبته).کردعرضهپلتفرماینهمراهبهایوکهاینسخهمخصوصاختصاصی
(.باشدمییکساناناندیدرشدهگفتهمواردجزساختارتمام



DNNاناندیافزارنرم• Software
زمینهدرمایکروسافتمحصوالتبهمندانعلقهبرامناسبیبستر,ایمنوپذیرتوسعهومنعطفساختاربادًیاًنان•

راوبگاندهندتوسعهبینخوبیاعتمادگذشتهسالدوازدهاینطیدرنماندگفتهنا.دادهاختصاصخودبهوبتحت
السدررقماینکهجهانسرتاسردرسایتوبمیلیونیکازبیشسازیپیادهشاهدهمدتایندرکهکردهکسب
سایتبوپلتفرمازگیریبهرههایسایتوببیشتریننیزایراندر.استافزایشحالدرباالییسرعتبااخیرهای
.تاسساختهمتمایزراپلفترماینکاربریمحیطوامنیتبهتوجهباباشدمیشرکتیودولتیوسازمانیهای



(نیوکنتدات)اناندیهایویژگی•

اوپن. بازکدوسورس1

توسعه. انعطافوپذیری2

امنیت. ایمنیو3

مقیاس. پذیری4



بازکدوسورساوپن-1

Openسورساوپنبازکدکاملاناندی• Sourceقادرشماوشدهعرضه
جامانپلتفرماینهستهدرآزادانهصورتبهتغییریگونههرتابودخواهید
کنیداستفادهخودکاروکسبدرودهید



انعطافوپذیریتوسعه-2

کهتگرفنظردرسازندهتیماصلیاولویتمیتوانروانعطافوپذیرتوسعه•
بافرمپلتایندراصلحاتیوتغییراتگونههرشدهباعثپذیریتوسعهاین

عطافانقابلیتپلتفرماینبخشتریناصلیوپذیردصورتآسانمدیریت
کرداشارهماژوالرساختارباپذیریتوسعهبرایباال



ایمنیوامنیت-3

هاگزارشوشرکاسویازشدهمطرحامنیتیمواردتمامرعایتبااناندی•
نممکسطحباالترینبامدتایندرراخودامنیتتوانستهخودمشتریان

درکهدولتیهایسازمانبهمیتواناناندیامنیتسابقهاز,کندحفظ
پلتفرماینامنیتبهمثبتیامتیازمیکننداستفادهپلتفرماینازجهانسرتاسر

.داد



پذیریمقیاس-4

باهایپروژهدریاکوچکخیلیمقیاسباهایپروژهدرمیتوانرااناندی•
نفرصدهاوهادهچهکنندهبازدیدمیزانهرباکلنوبزرگخیلیمقیاس
اینباهکردثابتاناندیباشدکنندهبازدیدمیلیونچندچهوکنندهبازدید
.بودخواهیدسایتوبنوعهرسازیپیادهبهقادرپلتفرم



:اناندیمختلفهاینسخهنصبهایمندینیاز
DNNهاینیازمندی• IISنسخهحداقل:7 Microsoftدادهپایگاهنسخهحداقل،باالبه7.5 SQL Server

باالبه4ورکفریمنتداتنسخهحداقل،باالتربه2008

DNNهاینیازمندی• 9 , DNN IISنسخهحداقل:8 Microsoftدادهپایگاهنسخهحداقل،باالبه7.5
SQL Server ASP.Netنسخهحداقل،باالبه4.5.1ورکفریمنتداتنسخهحداقل،باالبه2008 MVC

Webنسخهحداقل،باالبه5.1.1 API باالبه2.1

2016IISسرورویندوز:پیشنهادیوالایدهمحیط• Microsoftدادهپایگاه،10 SQL Server نسخهو2016
4.7ورکفریمنتدات



:دوًروشًجهتًنصبًآموزشًدادهًمیًشودً

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1

آموزشًنصبًبرًرویًکنترلًپنلًپلسک-2



:(کارتازهافرادمناسب)مقدماتینکات

لوکال. .شماستشخصیکامپیوتروسیستمهمانهاست1

پیاده. .داردربردکاآفلینصورتبهسایتطراحیوآشناییوافزارنرمتستجهتمواقعبیشترهاستلوکالدرسازی2

اکثر. وکنندمیسازیپیادههاستلوکالدروآفلینصورتبهراسایتوبطراحیاولیهمرحلهدرسایتطراحان3
.نمایندمیآپلودنظرموردهاستوسروردربکاپگرفتنباسپس

سرعت. منابعودنباختصاصیبهبناوشبکهواینترنتبهوابستگیعدمبدلیلهاستلوکالحالتدرطراحیوکار4
.بودخواهدسریعترکامپیوتر



:پیشنهاد
پیشنهاد. ایلهایفکلازآنبعدسپسوبرسانیداتمامبهراکاروآوردهباالراوبسایتهاستلوکالرویابتدامیکنم1

وبگیریدتهاسدیتابیسدرکردناستورریجهتپشتیبانفایلدیتابیسازهمچنینونمودهتهیهزیپفایلوبسایت
.نمائیدپابلیشراهافایلهمهسروریاوهاستدر

برای. Vmwareسازمجازیباخودسیستمرویاستبهتروبسایتصحیحاجرایدرراحتی2 Workstationنصببهاقدام
.نمائید2019یا2016سرورویندوز

حتما. .نمائیدخودویندوزعاملسیستمآپدیتبهاقدامویندوزفیچرهاینصبوکارشروعازقبل3

بهتر. Microsoftباالتریا2016نسخهازازاست4 SQL serverباالبه4.8ورکفریمنتداتنسخههمچنینوببریدسود

بعد. VisualنصببهاقدامSQLنصباز5 studio اجرایبرایافزارنرماینداخلمهمفیچردوچونکنیدباالبه2015
هستشبرنامهصحیح



IISاسآیآیسازیفعالوورکفریمنتداتنصب:اولمرحله•
Programsگزینه<شویدپنلکنترلواردنصببرای• and Featuresشدخواهدباززیرپنجره.کنیدانتخابرا.

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



IISاسآیآیسازیفعالوورکفریمنتداتنصب:اولمرحله•
Turnنوشتهرویبرعکسطبق• Windows Features on or offگزینهکهشدخواهدبازایپنجرهو.کنیدکلیک

.بزنیدتیکزیرعکسطبقرامربوطهها

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



IISاسآیآیسازیفعالوورکفریمنتداتنصب:اولمرحله•
دانلودشمابرایرا4و3.5ورکفریمنتداتآنلینصورتبهباشیدداشتهاینترنتبهدسترسیاگر:سومگزینه•

پکیجازنصببرایمیتوانیدالبته.میباشدلوکالدراناندیسایتسازیپیادهالزاماتازکهکردخواهدنصبو
.نباشدمستقیمدانلودبهنیازیکهنماییداستفادهنیزاینترنتدرشدهآمادههای

تیکبایدسازیفعالبرای.هستیدویندوزدرIISسازیفعالنیازمنداناندیسایتاجرایبرای:چهارمگزینه•
.ندانشدهفعالتماماداخلیهاگزینهکهاستمعنیبدینداردپرتوتیکمربوطهگزینهوقتی.شودخورده

گردیدهفعالکاملصورتبهنیزIISونصبآنلینصورتبهشماورکفریمنتداتپنجمگزینهانجامازپس•
.است

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



اندازیراهونصب:دوممرحله•
Microsoft Sql Server

نصباما.میباشد2008ورژننصبقابلنسخهحداقل•
.میشودپیشنهادنیز2014و2012مثلباالترهاینسخه

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



دیبومینسخهآخرین:سوممرحله•
پلساناندیازرا(فارسی)انان
دانلودورسافتاناندیوبسایتیا

.کنید

رادیافبراینصبینسخه,شدهتهیهنسخهدودانلودبرای•
.نندکمینصببهاقدامباراولینبرایکهباشدمیمناسب

یکقبلکهباشدمیمناسبافرادیبرایارتقانصبو
خواهندمیحاضرحالدروکردهنصبرااناندینسخه

.بدهندارتقاتربروزنسخهبه

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



هایفایلکردنUnzip:چهارممرحله•
اناندینصبیفایلفشرده

فشردهحالتازهافایلخروجازپس•
کپیمشخصمسیریکدرراهافایل
ادامهرابعدیمراحلسپسوکرده
.دهید

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



بهدسترسیحقایجاد:پنجممرحله•
نصبهافایل

اشمهایفایلبهبتواندIISاینکهبرای•
ویرایشوخواندنونوشتندسترسی
طبقرادسترسیبایدباشدداشته
نمائیداعمالبعدصفحاتتصاویر

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



بهدسترسیحقایجاد:پنجممرحله
نصبهافایل

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



بهدسترسیحقایجاد:پنجممرحله
نصبهافایل

آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1



یلفابهدسترسیحقایجاد:پنجممرحله•
نصبها

NETWORKافزودن:چهارمگزینه• SERVICE

Fullفولدسترسیافزودن:پنجمگزینه• control

بهکهاستنیاززمانکمینیزموردهایدسترسیاعمالازبعد•
.کنداعمالرااعطاییدسترسیحقهاپوشهزیروهافایلتمام
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وIISدرسایتوبایجاد:ششممرحله•
الزمتنظیمات

.دکنیراستکلیکسایتگزینهرویبر•
یکگزینهطبقوشدخواهدظاهرمنویی

Addرویبر websiteنماییدکلیک.
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آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1•

درسایتوبایجاد:ششممرحله•
IISالزمتنظیماتو



هاستلوکالرویبرنصبآموزش-1
درسایتوبایجاد:ششممرحله

IISالزمتنظیماتو



الزمتنظیماتوIISدرسایتوبایجاد:ششممرحله•
سایتکاربرانکهعنوانوناموداردIISدرشناساییجنبهفقطناماینIISدرسایتوبنام):نکته--دلخواهنامیکافزودن:سومگزینه•

(التینبهسایتاسمیادامنهاسممثالبرای.کنیداستفادهالتینحروفازقسمتاینبرای.نیستمیکنندمشاهده

مشاهدهقابلپوشهاشتباهبهگاها.کنیددقتهافایلمسیرانتخابدر):نکته--اناندیهایفایلRootریشهمسیرانتخاب:چهارمگزینه•
(باشدهافایلروتکهباشیدداشتهراالزمدقتبایدفایلمسیرانتخابدر.شودمیانتخاب

هاپورتازبرخی):نکته--.استیافتهاختصاص8001پورتزیرعکسدرمثالبرایلوکالدرسایتوبنمایشبرایپورتافزودن:پنجمگزینه•
هایرنجدرآزادرقمی4هایپورتازو.کرداستفادههاپورتاینازنبایدوهستندویندوزسویازشدهرزور...و8080و443و21و80مثل
(...و9090یا8001:مثالبرایکنیدانتخاب9000و8000و7000
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یوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
بیسدیتا

رویرببعدصفحاتتصویرطبقدیتابیسساختبرای•
DataBaseگزینهوکردهراستکلیکNew Database

.کنیدکلیکرا
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دیتابیسیوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
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دیتابیسیوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
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دیتابیسیوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
آموزشًنصبًبرًرویًلوکالًهاست-1

saیعنییًاگرًشماًباًًیوزرًپییشًفیرضً:ًتذکرً
راًانجیامًمییًدهییدًنییازًبیهًادامیهًنصبً

ساختًییوزرًدیتیاًبییسًدرًمرحلیهًهفیتمً
درً.ًنیستًوًازًمرحلهًهشتمًشیروعًکنییدً

صورتیًهمًازًییوزرًپییشًفیرضًاسیتفادهً
یًبرایًساختًیوزرًوًحقًدسترس.ًنمیکنیدً

.بهًتصویرًزیرًتوجهًکنیدً



دیتابیسیوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
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دیتابیسیوزرکاربرینام:اولگزینه
عبوررمزایجاد,عبوررمزباهویتاحراز:دومگزینه
رعایتاین.برداریدراموردسهتیک:سومگزینه

وزریتاباشدمییوزرساختازبعدخصوصحریم
ستنینیازکه.دهدتغییرراخودعبوررمزمربوطه

.باشدفعالحاضرحالدر
ترسیدسبایدکهفرضیپیشدیتابیس:چهارمگزینه

.مربوطهلیستازکنیدانتخابراباشدداشته



دیتابیسیوزرساختودیتابیسساخت:هفتممرحله•
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Userتبرویبر:پنجمگزینه Mappingتاکردهکلیک

شودانجاممربوطهقسمتالزمتنظیمات

بزنیدرامربوطهبیسدیتاتیک:ششمگزینه

یوزرتاکنیدانتخابراDb_ownerتیک:هفتمگزینه

باشدهداشتمدیریتیدسترسیبیسدیتابهمربوطه



برایمرورگردرسایتبارگذاری:هشتممرحله•
اناندینهایینصب
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اناندینهایینصببرایمرورگردرسایتبارگذاری:هشتممرحله•
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صورتبهرا8004پورتیعنیکردیمتعریفIISدرکهپورتیطبق:اولگزینه
localhost:8004میکنملودمروگردر.

چونتاسطبیعیالبتهباشدطوالنیکمیاولیهمرحلهدربارگذاریاحتماال):نکته
پردازشجهتمیشوندفراخوانیRamرمبرویکامپایلجهتسایتهایفایل

اجراو
admin:مثالطوربهسایتوبارشدمدیرکاربرینام:دومگزینه , hostهرو

التینصورتبهالبتهدلخواهاسم
آندوبارهتکرارومناسبعبوررمز:سومگزینه
ارشدمدیربرایمعتبرایمیل:چهارمگزینه
اسمیوسایتوبهویتسایتوبنام):نکته--سایتوبنام:پنجمگزینه

(.شوددادهنمایشاستقرارمرورگرتبtitleدرکه
.شودانتخابعکسطبق:هفتموششمگزینه



اناندینهایینصببرایمرورگردرسایتبارگذاری:هشتممرحله•
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.استدادهپایگاهاتصالآدرسهمانسرورنام:هشتمگزینه
فرضپیشInstanceاینستنسدر"."نقطهیکبایاlocalhostبالوکالدر):نکته

رایسدیتاباینستنسشمانصبموقعاگرصورتاینغیردر.شودمیوصل
نماییدواردرابیسدیتاinstanceبایدایددادهتغییر

دیتابیسهمانیادادهپایگاهنام:نهمگزینه
رمزوربریکانامتاشودگذاشتهکاربرتوسطشدهتعریفگزینهرویبر:دهمگزینه

.شودنمایانبیسدیتابهاتصالجهتعبور
واردرامیگرددمتصلبیسدیتابهآنباکهکاربرینام:دوازدهمویازدهمگزینه

.نمایید
مرحلهدرکهیوزرییانماییداستفادهsaفرضپیشازمیتواندرایوزراین:نکته

.نماییداستفادهساختیمهفتم



اناندینهایینصببرایمرورگردرسایتبارگذاری:هشتممرحله•
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"تاسشدهانجامموفقیتبانصب"کهاستایندهندهنشان:اولگزینه
درنمایشپنجرهزیردرونمایدکلیکگزارشدیدندگمهبر:دومگزینه

کهصورتیدرودهدمیاطلعمشکلوجودصورتدرآمدخواهد
وجودبینصگزارشهیچبرمبنیپیامبایدشدهانجامموفقیتبانصب
.شدخواهدنمایانندارد،

.شویدسایتوبواردوکردهکلیکراسایتوبمشاهده:سومگزینه
استفاده8.0.3زیرهاینسخهو7هاینسخهازاگر:پایانیومهمنکته

فایلورفتهسایتروتدرinstallپوشهبهنصبازبعدبایدمیکنید
درامنیتینکتهاینالبته.نماییدپاکراinstallwizard.aspxهای
کلیمشلوکالحالتدرواستبرخوردارباالییاهمیتازسروربهانتقال
.نمیشودایجاد



اناندیًشماًموفقًبهًنصبًکاملً!ًتبریکً
!رویًلوکالًهاستًشدیدبرً

تشکرًویژهًازًوبسایت
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