
 

 

 : میریرا در نظر بگ ریمراحل ز دیدهنده ها در شبکه با سیسرو یراه انداز یبرا

 

 .کندیخود را رائه م یها سیسرو یدهنده که در چه بخش سیشناخت سرو. 1

 

 .شودیاستفاده م یچه کار یو برا یعامل که در چه مقطع ستمیشناخت س. 2

 

شبکه که به کمک آن  یدامنه ها تیریعامل شبکه و مد ستمیشناخت عملکرد س. 3

 به یحجم ورود میتوانیم

 

 .کاربر را مشخص کرد یو درخواستها ستمیس

به نسبت حجم برنامه  نیعامل به نسبت حجم کاربر و همچن ستمیبزرگ س یشبکه ها در

 اتیعمل تواندیم ییاجرا

 

 یدرخواست ها ییشناسا نیبرنامه ها و همچن ییحافظه اجرا تیریشبکه و مد تیریمد

 .کاربر را انجام دهد



 

در  تیقابل نی.ادیوب استفاده نما تیاز قابل دیباعامل  ستمیبزرگ س یسطح شبکه ها در

 یها سیبخش سرو

 

برنامه ها و ارتباط بانک  جادیا یبستر برا کی جادیو منجر به ا شودیعامل ثبت م ستمیس

 نیو همچن یاطالعات یها

 

 .شودیعامل م ستمیکاربران و س تیریمد

 

 :نشان داد ریرا به شکل ز سیعملکرد وب سرو تیوضع توانیخالصه م بطور

 

 

 

دهنده را راه  سیخود سرو اتیاز عمل یعامل سرور به عنوان بخش ستمیفوق س درشکل

 به کندویم یانداز

 

 اتیعمل نیکاربر و همچن یدرخواست ها افتیدر اتیتا عمل دهدیدهنده اجازه م سی سرو

 و یارتباط با بانک اطالعات

 



 لیکامپا یعنیتحت وب  یبرنامه ها یاجرا نیها و همچن DLS مربوط به اتیعمل نیهمچن

 و ترجمه ریکردن و تفس

 

 به نام ییبا داشتن رابط ها تواندیم سیوب سرو نجایبرنامه ها را انجام دهد. در ا کردن

XML را به سمت یدرخواست 

 

 تیریداده ها را مد انیکند و جر تیهدا سیتابیبه سمت د ایبه سمت سرور و  ای کابر

 .کند

 

 سیوب سرو انواع

 میتقس یندوزیو و ینوکسیل یعامل به دسته ها ستمیس ازیها بر حسب ن سیسرو وب

 ی.وب سرورهاشودیم

 

هستند  یادیتعدد ز یهستند که اوال دارا شتریجهت مورد استفاده ب نیاز ا ینوکسیل

 آنها توسط یاشکاالت فن ایثان

 

 یها سیاست.اما وب سرو یمختلف وب در حال برطرف شئن لحظه ا سانینو برنامه

 6ماه به  6معموال  یندوزیو

 

 .شوندیماه بروز م 3ماه به  3 ای ماه



 

Apache – Tomcat – Oracle web logic 

نوع وب سرور بسته به حجم داده ، بسته به تعداد درخواست کننده )کاربر( و  3 نیا در

 .از آنها استفاده کرد توانیتراکنش تحت وب م زانیبسته به م نیهمچن

 

کنترل کننده نام دامنه  ای DNS (شودیکنترل م DNS ست کننده با کمکحجم درخوا)

اتصال به وب  یتعداد درخواست ها توانیست که به کمک آن م ییدهنده ا سی، سرو

 .شود تیریکاربران مد یبرنامه تحت وب برا ای تیسا

 

 دایساختمانش مشکل پ DNS و اگر میکنیحجم کاربران را کنترل م DNS با کمک یعنی

که هنگام ثبت نام  ی.همانند مشکالتدهدید وب سرور اجازه اتصال به کاربران را نمکن

 دیآ یم شیپ

 

عامل  ستمیست که به کمک آنها تحت س یندوزیها تحت و سیوب سرو گری) نوع د دیآ

 . میوب را انجام ده اتیعمل میتوانیم ندوزیو

 

معروفند  IIS (System Information Internet) ها به نام سیدسته از وب سرو نیا.

 سیسرو  میتوانیها م Server Application ایواسط  ی. تذکر مهم : به کمک ابزارها

 .میبشناسان گریکدیمختلف را به  یعامل ها ستمیوب س یدهنده ها

 



 مکبه ک ای میقرار ده had Red نوکسیل یرا رو Mono را به کمک ابزار IIS یعنی

ZAM به کمک ای میسوار کن ندوزیو یرا رو یآپاچ Tools Oracle و logic Web  را

 . میقرار ده ندوزیو یرو

 

Tools Oracle و logic Web میقرار ده ندوزیو یرا رو . 


