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Localhost وی آموزش نصب پورتال  نوسا بر ر
در این راهنما قصد داریم نصب پورتال  نوسا را بر روی Windows 7 آموزش دهیم. قبل از آموزش نصب الزم است نکاتی را یاد آور شویم. ابتدا پیش نیازهای نرم افزاری را 
که قبل از نصب می بایست تمام نرم افزارهای اضافی را ببندید و در هنگام نصب باید تمامی مراحل نصب،  کنید  کنید. توجه  با توجه به آنچه در ادامه ذکر می شود فراهم 

پشت سر هم و بدون وقفه انجام شود.
پیش نیازهای نرم افزاری با توجه به نحوه نصب و سخت افزار از این قرار است.

 Desktop Computer یا Laptop )1

وب سرور:Windows XP/Vista/Windows 7 desktop computer  با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 5.1 یا جدیدتر 

کامپیوتر نصب باشد  که بر روی همان   SQL Server 2005/2008, SQL Express 2005/2008 :Database سرور

 Remote SQL Server با Desktop Computer یا Laptop)2

وب سرور: Windows XP/Vista/Windows 7 desktop computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 5.1 یا جدیدتر

 remote serverنصب شده در یک SQL Server 2005/2008 :Database سرور

که IIS و SQL بر روی آن قرار دارند 3( یک Server تنها 
وب سرور: Windows Server 2003/2008 server computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 6.0 یا جدیدتر

کامپیوتر نصب باشد  که بر روی همان   SQL Server 2005/2008 :Database سرور

4( یک Web Server با یکSQL Server مجزا
وب سرور: Windows Server 2003/2008 server computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 6.0 یا جدیدتر

remote server نصب شده در یک SQL Server 2005/2008 :Database سرور

LocalHost وی مراحل نصب پورتال نوسا بر ر

IIS 1( نصب

.net framework 3.5 و .net framework 2 2( نصب

 management studio به همراه sql server 2005 or 2008 3( نصب

که management studio هم به عنوان ابزاری  • در این شیوه نصب می توان از sql express 2005 or 2008  به شیوه ای مشابهی استفاده نمود، تنها الزم است 
برای مدیریت پایگاه داده ها نصب شده باشد.

کامپیوتر دیگری نصب نمایید. که شما می توانیدsql server  را با توجه به پیش نیازهای مذکور، بر روی  • نکته قابل توجه اینست 

Restart )4 نمودن سیستم

که هر دو مد sql server و windows را برای authentication قبول نماید. گونه ای  5( تنظیم امنیت sql به 

رفته و  Security در قسمت  نمایید. سپس  انتخاب  را   properties و  نموده  راست  کلیک سمت  مربوطه   sql server روی  بر   managent این منظور در صفحه  به 
Authentication  راsql server and windows authentication  انتخاب نمایید.
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  PortalFiles نمایید .یک فولدر به نام extract گیرد. آن را 6( وقتی پورتال نوسا را دانلود نمودید. فایل zip ای با نام مرتبط و نسخه پورتال در اختیار شما قرار می 
کلیک راست نموده  کنید. بر روی این فولدر  کپی  وجود دارد ، آن را به نام دلخواه )مثال NosaDNN( تغییر نام دهید و در مسیر مورد نظر خود )مثال \D:\portal( آن را 
 full control کامپیوتر محل نصب را اضافه نموده و دسترسی کاربر NetworkService موجود در  و properties را انتخاب نمایید. سپس به قسمت security رفته و 

کنید. کاربر بدهید و تیک Read-Only را بردارید و آن را تصویب  را برای این فولدر به این 
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کنید  کنید. یک Application Pool با نام DotNetNuke ایجاد  کنید و  Add Application Pool را انتخاب  کلیک  7( وارد ISS شوید. روی Application Pools راست 
 Application pool کنید. روی کنید و برایManaged pipeline mode مد Integrated را انتخاب  وNET Framework v2.0.50727. را برای Framework  انتخاب 

کنید. کنید و Advanced Settings را انتخاب  کلیک  که ساختید راست 

کنید و  کلیک  کار رویش راست  که ساختید در حال اجرا می با شد. برای این   Application Pool کنید. مطمئن شوید NetworkService را برایIdentity انتخاب 
 Physical کنید و در قسمت کنید و Add Application را بزنید و در قسمت Alias نامی برای آن تعریف  کلیک  Start را بزنید. سپس روی Default Web Site راست 
که در مرحله قبل به نام   Application Pool کنید و کلیک   Applicatio Pool مربوط به Select   کنید. همچنین روی که ساخته بودید وارد  Path آدرس فولدری 

کنید. کرده و انتخاب  DotNetNuke ساخته اید را پیدا 

کنید  که می خواهید از "فایل sql server 2005/2008 express" استفاده  8( سپس در sql، یک Database با نام دلخواه مثال NosaDNN ایجاد نمایید )تنها در صورتی 
که از قبل فایلی با نام database.mdf در پوشه app_data تعبیه شده است. برای اطالعات بیشتر در این مورد به راهنمای مربوطه  نیازی به ایجاد پایگاه نیست چرا 

مراجعه نمایید(.  

 database تعریف نموده و دسترسی های الزم را در Logins ها در database مربوط به تمام Security کاربر مورد نیاز آن را بر حسب نحوه نصب، ابتدا در قسمت سپس 
مورد نظر به آن بدهید. روش مورد توصیه ماsql server authentication است.

کاربر NetworkService را در قسمت Security مربوط به تمام database ها در Logins اضافه  که از  windows authentication استفاده می نمایید،  در صورتی   •
نموده و به آن در database مورد نظر دسترسی db owner را بدهید.

کاربر دلخواهی )نظیر DNNUser( در قسمت Security مربوط به تمام database ها در Logins با پسورد  گر از sql server authentication استفاده می نمایید،  • ا
مورد نظر )مثال 8452( تعریف نمایید. سپس تیک Enforce password policy را بردارید.
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کادر سمت چپ  User Mapping را انتخاب نمایید. سپس database مورد نظر  کار از  و سپس به آن در database مورد نظر دسترسی db owner را بدهید. برای این 
گزینه db_owner  را تیک بزنید.  Database role membership for: NosaDNN را تیک بزنید و از

 

9( سپس نوبت ویرایش web.config فرا می رسد. شما می توانید از این مرحله صرف نظر کنید و تنظیمات مربوط به پایگاه داده را در مرحله "پیکر بندی اتصال به پایگاه 
داده" در روال نصب انجام دهید. بدون ویرایش web.config تنها امکان نصب خودکار از بین می رود و شما می توانید از نصب پیش فرض استفاده کنید. در صورتی 
کنید. در این فایل، در دو تگ >connectionStrings<  و  کنید، آنرا با یک editor )مثال Notepad( باز  که می خواهید این تنظیمات را از طریق web.config اعمال 
>appSettings< ، باید رشته اتصال )Connection String( را تنظیم نمایید. در حقیقت با کمک این تنظیم، محل database و نام آن و نحوه authentication برای 

دسترسی به آن را برای نصب پورتال مشخص می کنید. تنظیمات پیش فرض رشته اتصال بر روی sql express file قرار دارد.

کنید:  Comment گذاشتن --!< در ابتدا و >-- در انتها کنید و یا آنها را با  ک  برای تغییر آن از تگ connectionStrings خط های زیر را پا

>add name="SiteSqlServer" connectionString="Data Source=.\SQLExpress; AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated 
Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient"/<  
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کنید.  Comment کنید یا ک  و از تگ appSettings خط های زیر را نیز پا

>add key="SiteSqlServer" value="Data Source=.\SQLExpress; AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated   Security=True;User 
Instance=True"/<

کنید: ج  سپس در تگ connectionStrings و appSettings  با برداشتن --!< از ابتدا و >-- از انتها، خط های زیر را از حالت Comment خار

>add name="SiteSqlServer" connectionString="Server=)local(;Database=DATABASENAME; uid=USERNAME;pwd=PASSWORD;" 
providerName="System.Data.SqlClient" /<

>add key="SiteSqlServer" value="Server=)local(; DATABASENAME; uid=USERNAME; pwd=PASSWORD;"/<

که در قسمت connectionString و value این دو تگ در بین " " رشته اتصال  کنید  کنید. توجه  گفته می شود ویرایش  اطالعات مورد نظر را مطابق آنچه در ادامه 
ذکر شده جایگزین شود:

که از sql server 2005/2008 و windows authentication استفاده می نمایید connectionstring زیر را تنظیم نمایید. •  در صورتی 

Data Source=ServerName;Integrated Security=True;Initial Catalog=ِDBName;

که در آن sql server نصب شده را وارد نمایید )گاهی اوقات ممکن است شما Instance name را برای SQL تغییر داده باشید،  کامپیوتری  به جای ServerName نام 
ج می کنید، وارد نمایید و به جای DBName نام database ای  که در هنگام اتصال به sql server توسط management studio در شما باید دقیقا server name ای را 

کنید: کرده اید )به طور مثال NosaDNN( را وارد نمایید. به connectionstring مورد مثال توجه  که ایجاد 

Data Source=Localhost;Integrated Security=True;Initial Catalog=NosaDNN;
کنید. پس از اعمال تغییرات فایل را ذخیره 

که از sql server 2005/2008 و sql server authentication استفاده می نمایید connectionstring زیر را تنظیم نمایید. • در صورتی 

Data Source= ServerName;Initial Catalog=ِDBName;User ID=UserName;Password=Password;

کنید: به connectionstring مورد مثال توجه 

Data Source= Localhost;Initial Catalog=NosaDNN;User ID= DNNUser;Password=8452;

که این تنظیمات  کنید  که از sql express 2005/2008 و sql server authentication استفاده می نمایید connectionstring زیر را تنظیم نمایید. توجه  • در صورتی 
که از فایل Sql Express استفاده نمی کنید. برای حالتی است 

Data Source= ServerName\sqlexpress; Initial Catalog=ِDBName;User ID=UserName; Password=Password;
کنید: به رشته اتصال )connectionstring( مورد مثال توجه 

Data Source= Localhost\sqlexpress;Initial Catalog=NosaDNN;User ID= DNNUser; Password=8452;
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کنید، می توانید از connectionstring پیش فرض استفاده نمایید. تنها به چند  که می خواهید از "فایل sql server 2005/2008 express" استفاده  • در صورتی 
کنید در این روش اطالعات در فایل mdf ذکر شده نگهداری می شود و نیازی به attach آن از طریق sql server management studio نیست. از  نکته توجه 

طرفی چون از خاصیت AttachDBFilename استفاده می کنید باید User Instance، True شود. بدین ترتیب در این حالت امکان نصب remote وجود ندارد.

Data Source=.\SQLExpress;Integrated Security=True;User

Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|Database.mdf;

گانه توضیح داده شده است. این مورد در راهنمایی جدا
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 InstallWizard.aspx بر روی فایل Install کردید از پوشه که در مرحله 7 ایجاد  10( پس از انجام این مراحل، به IIS مراجعه نمایید و در زیر Application مورد نظر 
کلیک راست نمایید و browse را انتخاب نمایید تا مسیر زیر باز شود.

 

 یا اینکه مسیر مورد نظر را مستقیما در نوار ابزار آدرس وارد نمایید. 

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

که در مثال ما تبدیل می شود به :  

http://localhost/NosaDNN/Install/InstallWizard.aspx
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که در آن سه حالت برای نصب وجود دارد: 11( سپس پنجره نصب پورتال باز می شود 

سفارشی

که می بایست در  در روش نصب سفارشی امکان اعمال تمامی تغییرات قابل انجام در حین نصب برای شما موجود می باشد. به منظور تعیین ماژول هایی 
گزینه را انتخاب نمایید. پورتال نصب شوند و تغییر سایر موارد، می توانید این 

پیش فرض

کاربر host و admin برای پورتال و .. در  که روش متداول و پیش فرض برای نصب است، برخی از امکانات نظیر نصب ماژول های اضافی، تعیین  در این شیوه 
کاربر قرار می گیرد. اختیار 

خودکار

کلمه عبور  کاربری host با  کاربر پس از اتمام نصب می تواند با نام  که  کاربر صورت می گیرد. بدین صورت  در این شیوه، روال نصب بدون پرسیدن سوالی از 
کلمه عبور nosaadmin به پورتال وارد شود. کاربری admin با  nosahost و یا نام 

گزینه پیش فرض توضیح می دهیم. باقی روش ها هم به صورت مشابهی صورت می پذیرد. روند نصب را با انتخاب 

کنید. کلیک  پس از انتخاب روش نصب، بر روی صفحه بعدی 
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کرده باشید، تمام موارد تیک خواهند خورد و می توانید  که security پوشه نصب را به درستی تنظیم  کنید. در صورتی  در این قسمت، آزمایش سطح دسترسی را انتخاب 
به مرحله بعدی بروید.

که از امنیت  کلمه عبور )در صورتی  کاربری و  که در sql ایجاد نمودید وارد نمایید. نام سرور، نام پایگاه داده، نام  در این مرحله، می بایست مشخصات پایگاه داده ای 
کرده باشید اطالعات تنظیم شده در این فیلدها نمایش داده می شود و آن را تنظیم نکرده  گر web.config را از قبل تنظیم  یکپارچه استفاده نکرده اید( را وارد نمایید. ا
ج شود آن  که در پایگاه داده ایجاد می شوند، پیشوندی در که می خواهید قبل از نام جداول  باشید می توانید اطالعات مورد نظر را در همین مرحله وارد نمایید. در صورتی 

که اتصال به پایگاه داده موفقیت آمیز بود به مرحله بعد بروید. را در Object Qualifier وارد نمایید. پس از انتخاب آزمایش اتصال به پایگاه داده، در صورتی 
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کلیک نمایید. سیستم در حال نصب اسکریپت نسخه های اولیه است. پس از اتمام نصب اسکریپت ها بر روی تکمه بعدی 
که قرار است باالترین سطح دسترسی را داشته  کاربر باالترین سطح دسترسی را دارد. به همین خاطر باید شخصی  کاربر host باز می شود. این  سپس صفحه پیکر بندی 
کلیک نمایید. کاربر می تواند امکانات مدیران سایت را نیز محدود نماید. پس از تعیین مشخصات آن بر روی تکمه بعدی  کاربر host تعریف نمایید. این  باشد، به عنوان 

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

 

کنید تا به صفحه اصلی پورتال هدایت شوید. کلیک  پس از نصب برنامه، با پیغام تبریک مواجه می شوید. بر روی "مراحل نصب به پایان رسید. مراجعه به سایت." 
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نکته ای بعد از نصب 

کاربر host به پورتال  کنید و با  کلیک  کار در صفحه پورتال بر روی لینک ورود به سایت  کنید. برای این  که پورتال نصب شد باید زبان انگلیسی را غیر فعال  • هنگامی 
کلیک نمایید. گزینه انگلیسی را بردارید و بر روی لینک بروز رسانی  کنید. در صفحه باز شده تیک  وارد شوید. سپس از منوی مدیر، مدیریت زبان را انتخاب 

گاهی از نسخه های جدید  گزینه "به منظور آ کنید. تیک  کار از منوی میزبان، تنظیمات میزبان را انتخاب  کنید. برای این  • نمایش نسخه های جدید را غیر فعال 
انتخاب نمایید؟" را بردارید. تا آیکون نسخه جدید این نرم افزار دیگر در باالی صفحات ظاهر نشود. هیچگاه به طور مستقیم بسته ارتقاء پورتال را بر روی پورتال 

کامپیوتر محلی یا Localhost امتحان نمایید. گونه تغییرات اساسی بر روی پورتال را روی پشتیبان تستی خود در  نصب شده در سرور اعمال نکنید و هر 

کانتینر قرار می گیرید مدادی ظاهر می شود. از منوی مدیر، "تنظیمات  که وقتی بر روی عنوان  کنید. این همان ویرایشگر ajax ایست  ویرایشگر داخلی را غیرفعال   •
گزینه "فعالسازی ویرایشگر داخلی" را بردارید و در انتهای صفحه  سایت" را انتخاب کنید. به "تنظیمات پیشرفته" بروید و سپس در قسمت "تنظیمات استفاده" تیک 
کند و در مورد متن های ترکیبی  گیج می  که اجازه ویرایش ماژول ها را دارند  کسانی  که  کنید چرا  کنید. حتما این ویرایشگر را غیر فعال  کلیک  بر روی بروز رسانی 

کارایی ندارد. فارسی و انگلیسی 

 


