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 :الزامات نصب

 فراهم نمایید:در صورت نیاز به نصب برروی سرورهای کارفرما پیش از اقدام به نصب مقدمات زیر را 

 ()سرور زبانیم یحداقل ملزومات سخت افزار
 :شده هیسخت افزار توص حداقل

 :کد
 Intel X86 or X64, 2GB RAM and 5 GB free disk space.  

  :سرور یعامل ها ستمیس

 :کد
Windows 2K3 , Windows 2K8, Windows 2K12, Debian 4.0/5.0, Centos up-to 6.5, Fedora Core 6/9 , OS 
X Server 

 وب سرور ماتیتنظ

1. php   به باال 4.5نسخه 

2. Apache   به باال 2نسخه 

 : PHP Configuration یبر رو ریشده ز هیتوص ریمقاد میتنظ  .3

 :کد

 allow_call_time_pass_reference on 

 error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED 

 safe_mode off 

 display_errors on 

 file_uploads on 

 max_execution_time 0 

 memory_limit 32M 

 log_errors off 

 output_buffering on 

 register_globals off 

 short_open_tag on 

 max_input_vars 1500+ 

 post_max_size 10M+ 

 upload_max_filesize 10M+ 

 magic_quotes_gpc off 

 magic_quotes_runtime off 

 zlib.output_compression off 

 zend.ze1_compatibility_mode off 

 session.auto_start off 

 magic_quotes_sybase off 

 session.gc_maxlifetime 21600+ 

 session.gc_divisor 500+ 

 session.gc_probability 1 

 :mysql یبر رو ریز ماتیتنظ . .5

 :کد
SQL_MODE Should not have STRICT_TRANS_TABLE 
ENGINE=InnoDB Should be available. (Turn off —skip-innodb) 

 :php یرا بر رو ریز یژول هافعال بودن ما  .4
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 :کد
PHP Extensions: 

 ioncube loader 

 Soap 

 GD 
 IMAP 

 Zlib 
 OpenSSL 

 Curl 

 mime_magic or fileinfo 
 

 نتیکال یملزومات سخت افزار حداقل

 .باشد کسلیپ 1225*867 ریمرورگر و حداقل وضوح تصو یهمراه که دارا ای یشخص انهیکاربران را یبرا

 و تست شده دییمورد تا یمرورگرها

 :کد

 Internet Explorer 7 or above 

 Firefox 3.5 or above 

 Google Chrome 15 or above 

 Opera 11 or above 

 Safari 3.1 or above 
 

الزم  یها از استانداردها مرورگر نیا ستیبا یها هستند، م مرورگر ریبه استفاده از سا لیکه کاربران ما یدر صورت :توجه

 .خوردار باشندبر

 :باشد ریموارد ز یشود که پاسخگو میتنظ یبه گونه ا ستیبا یشما م مرورگر

 :ها یکوک

 .وجود داشته باشد ستیبا یها م یثبت کوک امکان

 :جاوا

 .دییمرورگر خود را فعال نما یتیامن ماتیدر تنظ پتیجاوا اسکر ی نهیگز ستیبا یم شما

 


