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سایت استفادُ هی ضَد   Ftpکِ تزای هذیزیت ٍب سایت ٍ  2003یکی اس سزٍیس ّای ٍیٌذٍس سزٍر 

IIS Application Server    .هی تاضذIIS   هخففInternet information service    .هی تاضذ 

 :   Application server (IIS)ًصة سزٍیس 

 Applicationٍ گشیٌِ ضذُ   Configure your server Wizardٍارد  -1

Server(IIS,Asp.net)   ٍ را اًتخابNext  ُسد 

 
 ....   Nextرا تیک سدُ ٍ   Front page     ٍAsp.netگشیٌِ ّای    -2
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در   ;کلیک کزدُ تا عولیات ًصة ضزٍع ضَد   Nextدر قسوت ّای تعذی رٍی    -3

کلیک کزدُ تا   Finishرٍی  هی تاضذ. 2003ٍیٌذٍس سزٍر   CDحیي ًصة ًیاس تِ 

 ًصة تِ پایاى تزسذ.

 

1- FTP Site تعذ اس ًصة  :iis   تزای داضتي قاتلیتFTP Site    ِتایذ سزٍیس هزتَط ت

 ًصة کٌین.  Add remove Programsآى را اس 

 ضذُ   Control panelدر   Add or remove programsٍارد پٌجزُ 

 ضذُ  Add/Remove Windows componentsسپس در قسوت چپ ٍارد 

  
 

 Application server  ٍ رٍی کلیذ را اًتخابDetails…    ُتا  کلیک کزد

ٍ سزٍیسْا ٍ کاهپًٌَت ّای هزتَط   Application Serverٍارد تٌظیوات 

 (3تِ آى ضَین .  )تصَیز 
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  ٌِسپس گشیInternet Information Services(IIS)    را اًتخاب ٍ کلیذ

Detail…  را سدُ تا ٍارد تٌظیوات هزتَط تِ کٌسَلIIS  .(4)تصَیز ضَین 
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 تایذ گشیٌِ   ( 5تصَیز ) درFile Transfer Protocol (FTP) Service    ُرا تیک سد

کٌیذ   okٍ پٌجزُ ّای قثلی را ّن تک تک   کلیک کزدُ  OKٍ در پایاى رٍی کلیذ 

 تا عولیات ًصة آغاس ضَد. کلیک کٌیذ  Nextٍ سپس رٍی کلیذ 

 را هطاّذُ هی کٌیذ  IISکٌسَل در تصَیز سیز 

 
 

رایت کلیک کزدُ ٍ   web sitesتزای اضافِ کزدى ٍب سایت تِ کٌسَل رٍی فَلذر 

new web site    .ُرا سد 

ٍ ّن   web siteّواًطَر کِ هطاّذُ هی کٌیذ ّن 

Ftp Site   در کٌسَلiis   .ٍجَد دارد 

تزای تِ اضتزاک گذاری فایلْا تِ صَرت   Ftp Siteاس 

کِ در اداهِ    Commandدستزسی ٍب ٍ ّوچٌیي 

 تزایتاى تَضیح هی دّن.
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اس قثل فَلذر فایلْای ٍب سایت خَد را آهادُ کزدُ چَى در سهاى تعزیف تَضیح: 

 فَلذر ٍب سایت را اس ها هی خَاّذ.  Pathسایت جذیذ 

 

 
  

 

 

 تَضیحی درتارُ ٍب سایت

Free Project (porojeha.ir) 
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در اداهِ ٍ پٌجزُ تعذ آدرس فَلذر ٍب سایت را دادُ ٍ سپس ًَع دستزسی یَسرّا تِ 

  Finishرا دادُ ٍ   ٍ .................  Read – Browse -Writeٍب سایت اس قثیل 

 

( تا یک  htmتزای تست ایي عولیات اتتذا یک ٍب سایت سادُ ) یک فایل تَضیح:  

 گذاضتِ.  index.htmعٌَاى ایجاد کزدُ ٍ در یک فَلذر کپی کزدُ . ًام فایل را 

یک سایت ایجاد ٍ آدرس فَلذر ساختِ ضذُ را دادُ ٍ ًام فایل  New WebSiteسپس تا 

 دادُ. Index.htmاصلی را 

 

 

 

IP (هزتَط تِ ٍب سایت را ٍارد کزدُ. سیستن ) 

Port  ٍب سایت 

Header 
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 دستزسی تِ سایت اس کاهپیَتزّای دیگز ضثکِ: 

    ipآدرس  Address barرا تاس کزدُ ٍ در    Internet Explorerکافی است تزًاهِ 

 رٍی آى ًصة است را ٍارد کزدُ تا سایت خَد را تثیٌین.  iisسزٍری کِ 

 

سایت ٍجَد  2اس قثل تِ صَرت پیص فزض   iisتَجِ داضتِ تاضیذ کِ در کٌسَل ًکتِ: 

سایت ًوی 2کٌین چَى   stopاست. تایذ آًْا را  00دارد کِ یکی اس آًْا رٍی پَرت 

 تَاًٌذ تا یک پَرت رٍی ٍب سزٍر تاضٌذ.

 

 FTP Siteًصة ٍ راُ اًذاسی 

 را سدُ. New FtpSiteرایت کلیک کزدُ ٍ   IISدر کٌسَل   FTP Siteرٍی 
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 خَد. Ftp Siteتَضیح در هَرد 

 سزٍر ٍ پَرت را ٍارد هی کٌین  IPدر ایي قسوت 

 

WebServer (HTTP) Port  : 00 

FileTransferProtocol Port: 21 
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 در ایي قسوت گشیٌِ اٍل را اًتخاب هی کٌین )تعذ اس ًصة قاتل تغییز ًیست ( 

گشیٌِ اٍل تِ یَسرّا سخت ًوی گیزد . در گشیٌِ ّای تعذی تایذ یَسر تعزیف ضذُ تاضذ . 

 تعزیف ضذُ تاضذ. Active Directoryدر گشیٌِ سَم یَسر تایذ در 

 

Next ُسدُ ٍ در قسوت تعذی تایذ آدرس فَلذری کِ هی خَاّین تِ اضتزاک تگذارین را داد 

 READ – Writeهی دّین :   Permisionدر ایي قسوت تِ یَسرّا 

READُیَسر فقط هی تًَِ فایلْا را تثیٌِ ٍ تغییزی رٍش ًوی تًَِ تذ : 

WRITE یَسر هیتًَِ در :FTP .فایل ایجاد / حذف کٌذ                 
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 FTP Siteدستزسی تِ فایلْای 

 راًَضتِ.   ftpآدرس سزٍر  Address barدر تزًاهِ ایٌتزًت اکسپلَرر در قسوت 

 ftp://ServerIpAddress   یا      ftp://servername  هثال: 

 سیز تَجِ فزهاییذ:ٍیز اتِ تص

 
 

 

 

 

 

 

<<<ًام کاهپیَتز سزٍر  

 <<<سزٍر   IPآدرس 
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 ه های دانشجویی رایگانپروش 

 رایگان مقاالت آموزشی 

 دانلود رایگان نرم افسارهای تخصصی 

 پایان نامه های دانشجویی 

 آموزش زبان انگلیسی 

 فروشگاه اینترنتی / پستی 

 سایت تذریس خصوصی شبکه توسط اساتیذ برتر 

  شرکت های فروش فوق العاده محصوالت آموزشی 

(Testout- TrainSignal – VTC – ITTTC- CbtNuggets ) 

 نویسنذه: مهنذس سیاوش راکری

 جمع آوری اطالعات: مهنذس سیاوش راکری

  www.Porojeha.irوب سایت: 

 siavashmcs@gmail.comپست الکترونیک: 
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