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و انعطاف    تیوب سرورهاست که از امن نیاز بهتر ی ک ی IIS وب سرور
از وب سرورها مانند وب  یار یبس  ،ی طور کل به .ر استبرخوردا یادیز

داشته  داریو پا  منیارتباط ا نترنت یآن که با ا یبرا ندوز،یو  یسرورها
و   اطالعات  .کنند ی استفاده م  IIS مانند یابزار مهم و کاربرد از باشند،

مقاله به مهم   نیموضوع وجود دارد که در ا نی ا رامونیپ یادیز ی دانش فن
 .دیکرد. با ما همراه باش میآن ها اشاره خواه نی تر

 

 (IIS Web Server)  ست؟یچ  IIS وب سرور 1#

  مدت  کنند تا  ی سرور ارسال م  کی یرا برا ی که کاربران درخواست  ی هنگام
  یاز سو ی مختلف ات یسرور، پردازش ها و عمل یپاسخ از سو افتیزمان در

 سی سرو ای IIS سرور .شود  ی ام م درخواست انج یرو IIS وب سرور
است  ی، نرم افزار (Internet Information Service) ی نترنتیاطالعات ا 

  افت،یآن در یاصل فهیشود و وظ ی نصب م  ندوزیعامل و ستمیس یرو که
 .است HTTP مختلف یو پاسخ به درخواست ها یی شناسا
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را  تی وب سا ک ی یارائه کامل محتوا تیقابل دیوب سرور با کی واقع،  در
  کی یو پردازش محتوا یساز  رهیسرورها به واسطه ذخ  وب .داشته باشد

را  تی تمام صفحات وب سا یاطالعات و محتوا شیامکان نما ت،یوب سا 
 .کنند ی کاربران مختلف فراهم م  یبرا

وب   نی ، اHTTP یکه عالوه بر پاسخ به درخواست ها میشو ادآوری دیبا
 Simple Mail Transfer) لیمی از پروتکل ساده انتقال ا سرور

Protocol )ای SMTP لیو پروتکل انتقال فا (File Transfer 
Protocol )ای FTP سرور وب .کند ی م  ی بانیپشت زین IIS  از آن دسته وب

  ی کاربران دارد و یی باال اریو انعطاف بس تیاست که سرعت، امن یی سرورها 
قرار  ی بانیکنند تحت پشت ی م یخود را با کمک آن راه انداز  یها تیکه سا

 .دهد ی م
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 IIS نحوه عملکرد 2#

  نترنتیا یکاربران فضا یها و برنامه ها لیتمام فا ی زبانی، مIIS سرور وب
را در مرورگر مورد نظر وارد  ی نترنت یکه کاربر آدرس ا  ی زمان را بر عهده دارد و

شوند و مورد پردازش قرار  ی م افتیر دروب سرو قیها از طر لیفا کند، ی م
 امیواسطه، مسئول پردازش پ کیواقع، وب سرور به عنوان  در .رندیگ ی م

 Transfer مخفف)  TCP فرض شیپورت پ قیبرنامه از طر  یها
Control Protocol )است. 

 



 

4 www.namatek.com 

 کیشوند، به عنوان  ی ارسال م IIS که به سرور یی ها کیتراف اکثر
  کیتراف دیاست بدان بهتر .رندیگ ی قرار م ی ابیدرخواست تحت وب مورد ارز

 یورود یها کی تراف یفرض برا شی درگاه پ) 443درگاه  قیاز طر شتریها ب
HTTPS  80و درگاه  (یورود  یها کیتراف یفرض برا شیدرگاه پ HTTP) 

ه  از ارسال درخواست و با توجه ب پس .شوند ی ارسال م IIS به سمت سرور
 نیپردازش به چند ات یعمل نوع سرور وجود دارد، نیکه در ا یی ها تیقابل

 .شود یدرخواست ها انجام م نیا یروش رو

 

 IIS وب سرور ینسخه ها  3#

 .میکن ی م  ی را معرف  IIS وب سرور یاز نسخه ها یبخش برخ نیا در

 IIS 6 نسخه .1

سرور  ندوزیدر و شترینسخه هاست که ب نی تر ی میاز قد ی ک ینسخه،  نیا
 مخفف)  IPV6 ای  6نسخه  نترنتیپروتکل ا از قابل استفاده است و 2003

Internet Protocol Version 6 )پروتکل .کند ی م  ی بانیپشت IPV6  ،
  ی ابی تی و موقع یی شناسا ستم یس یاست که دارا ی پروتکل ارتباط 

 یورود یها کی تراف  ب،یترت  نیبد باشد و ی فعال در شبکه م یوترها یکامپ
 .کند ی م  تیهدا  نترنتیا یرا در سراسر فضا ی و خروج

 IIS 7 نسخه .2
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 .را دارد 2008سرور  ندوزیو و (Vista) ستای و ندوزیو ینصب رو تیقابل
ورک دات نت را   میفر یبرا تیامن شی و افزا ی بان یپشت ات یعمل نیهمچن

 .بر عهده دارد زین

باشد که  ی م کروسافت یاز محصوالت شرکت ما ی کیُورک،  میدات نت فر ) 
برنامه   یهزار کتابخانه از توابع، ابزارها و قواعد مهم برا  نیدربردارنده چند 

 ( .است تی ان ساو توسعه دهندگ سانینو

 IIS 7.5 نسخه .3

 نسخه 2008سرور  ندوزیو ینصب رو تیقابل IIS نسخه از وب سرور نیا
R2 را دارد 7 ندوزیو و. 

 IIS 8 نسخه .4

مناسب  اریبس 2012سرور  ندوزیو و 8 ندوزیو یرو یساز   ادهینصب و پ یبرا
 .است

  IIS 8.5 نسخه .5

 .قابل دسترس است R2 نسخه 2012سرور  ندوزیو و 8.1 ندوزیو در

 IIS 10 نسخه .6

و   10 ندوزی، و 8 ندوزیو ینصب رو تی، قابلIIS نسخه از وب سرور نیا
 .را دارد 2016سرور  ندوزیو
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 IIS مهم وب سرور یها  یژگی و 4#

 :وب سرور عبارت اند از نی مهم ا یها ی ژگ یو

 از راه دور  تیر یمد •
 اد یز یر ی پذ انعطاف  •
 باال یدار ی و پا تیامن •
 عیآسان و سر ی ساز  ادهیو پ نصب •
 ASP و NET. ی س یبرنامه نو  یبا زبان ها سازگار •
 ی از منابع سخت افزار  نهیبه استفاده •
 کروسافت یما  ی مداوم کمپان ی و به روز رسان ی اصول  ی بان یپشت •
 کامالً مطمئن  تی هو احراز •


