Uruchamianie i konfiguracja serwera IIS na
potrzeby aplikacji SCADA PRO-2000
Uruchamianie serwera IIS
1. W Menu Start wpisujemy frazę „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” i uruchamiamy aplikację.

Ewentualnie możemy uruchomić Panel Sterowania, przejść do „Programy i funkcję” i tam z menu po lewej
stronie wybrać „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”.

2. Po pokazaniu się nowego okna wyszukujemy „Internetowe usługi informacyjne”. Rozwijamy ten węzeł i
zaznaczamy „Narzędzia zarządzania siecią Web” oraz „Usługi WWW”. W ten sposób zaznaczą nam się
podstawowe składniki. My jednak musimy dodatkowo rozwinąć węzeł „Usługi WWW” i wybrać:
a. .NET Extansibility X.X (X.X – wersja),
b. ASP .NET X.X (X.X – wersja, najlepiej wybrać najnowszą!),
c. Filtry ISAPI,
d. Rozszerzenia ISAPI.

Konfiguracja serwera IIS
3. Po zatwierdzeniu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.
W następnym kroku kopiujemy zawartość katalogu „www” z instalki („Pro2k14Web_X.zip”
i wstawiamy w miejscu, które wskażemy serwerowi IIS (np. na C:\).

X-wersja)

UWAGA
W przypadku korzystania z systemu Windows 7 należy skopiować również plik wykonywalny („asp.bat”)
znajdujący się w tym samych katalogu i uruchomić go z uprawnieniami Administratora tuż przed
wejściem na stronę WWW.

4. Po skopiowaniu w „Menu Start” wpisujemy „IIS” i wybieramy aplikację „Menedżer internetowych usług
informacyjnych (IIS)” (lub znajdujemy w Menu Start w „Narzędziach administracyjnych”).

5. Z menu po lewej stronie wybieramy węzeł „Witryny” i następnie „Dodaj witrynę sieci Web…” (z menu
kontekstowego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub z menu po prawej).

6. Następnym krokiem będzie wypełnienie informacji o witrynie jak na ilustracji, pamiętając o odznaczeniu
checkbox-a na dole. W polu „Ścieżka fizyczna” wskazujemy miejsce, do którego kopiowaliśmy katalog z
punktu 3.

7. Po dodaniu witryny na serwer, z menu po lewej stronie, wybieramy „Pule aplikacji”. Tam szukamy puli o
takiej samej nazwie, jak wstawiana przed chwilą witryna (Pro2k14Web – chyba, że zmienialiśmy).
Wybieramy z menu po prawej „Ustawienia zaawansowane”.

8. W tych ustawieniach musimy włączyć aplikacje 32-bitowe tj. zmienić wartość z „False” na „True”.

UWAGA
W przypadku Windows 7 należy również pamiętać o przełączeniu „Wersji architektury .NET Framework”
na wersję 4.0.

9. Następnym krokiem będzie zatrzymanie domyślnej witryny na IIS. W tym celu wybieramy z menu po
lewej stronie „Default Web Site” i po prawej wybieramy „Zatrzymaj”.

Analogicznie musimy uruchomić naszą stronę. Wybieramy „Pro2k14Web” i z menu po prawej
wybieramy „Rozpocznij”.
10. Ostatnim krokiem jest uruchomienie przeglądarki internetowej i w pasku adresu u góry wpisać
„127.0.0.1” lub „\\localhost” lub inny adres.

