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 به نام خدا

 "شیرپوینت را قورت دهید "کتاب آموزشی 

 دنیا جای ماندن نیست، سعی و تالش کن، تا زیستنت بیهوده نباشد.

کنم به م میتقدیکنم به پدر و مادر مهربانم که تمام وجود خویش را نثار من کردند. این کتاب را تقدیم می   

ی از که این کتاب بتواند جای کوچک تی خویش را در راه من فدا کرد. به امید آنهمسر مهربانم که تمام هس

 دریغ آنها را جبران کند.زحمات بی

کنم. اینجانب برای نوشتن آن، شب و روز خواننده عزیز، از شما به جهت خرید این کتاب تشکر می

ا قرار دهم، مل و کامالً ساده را در اختیار شمتالش کرده ام و تمام دانش خود را به کار گرفته تا بتوانم کتابی کا

 به امید آن که بتواند رضایت شما را جلب کند.

 باباجانی  –با تشکر 
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 دمه: قم

 دشما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند مدیریت کند بر روی منابع انسانی ، اسنا

سازی اطالعات را به خوبی و با اطمینان  ها، ... و بتواند آرشیوو مدارک، به اشتراک گذاری فایل

 کامل انجام دهد.

حفظ امنیت کاربران از مباحث بسیار مهم در سازمان شما است که نرم افزاری که به کار می برید 

 باید توانایی این کار را داشته باشد.

حتی به  دباید نرم افزاری انتخاب کنید که جستجوی بسیار قوی و پیشرفته ای داشته باشد و بتوان

 .و کلمه مورد نظر شما را پیدا کند داخل فایل ها نفوذ کند

را در سال  SharePointهمه این کارها مایکروسافت را بر آن داشت که برای اولین بار نرم افزار 

     .ریت محتوا جا باز کند یکه زیاد هم نتوانست بین نرم افزار های مد ایجاد و معرفی کند 0222

 0220،  0222،  0224،  0220با سرمایه گدازی زیاد در سال های روسافت مایکبعد از آن 

ن نرم نسخه های مختلف آن را با ویژگی های مختلف وارد بازار کرد که در حال حاضر جزء اولی

این نرم افزار تغییرات گسترده ای  به نسبت  0220، در نسخه باشدافزار های مدیریت محتوا می

 با هم در این کتاب به آن خواهیم پرداخت. ، که شودمشاهده می 0224نسخه  

 :شیرپوینت کاربرد 

 را با هم بررسی می کنیم. شیرپوینت در این بخش کاربرد های 

 جستجوی پیشرفته :  -2
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ا ر پوینت قویترین موتور جستجوگر بین نرم افزار های پرتالبا اطمینان می توان گفت، شیر

 وینت شیرپمی باشد که اگر کلمه ای را جستجو کنید می باشد، به این دلیل قدرتمند  دارا

 تجوی کلمه مورد نظر شما می گردد مانند گوگل.هم به جس PDFحتی در فایل های 

را خریداری  Fastر جستجو گر این نرم افزار شرکت وموتمایکروسافت برای قدرتمند کردن 

سافت این موتور کرده این شرکت در زمینه موتور های جستجو کار می کرد که مایکرو

وینت پباشد که قدرت جستجوی شیرجستجو را وارد این نرم افزار کرده و به این دلیل می

نام خزنده استفاده می کند که مانند مار داخل سرور های  پوینت از فناوری بهباال است. شیر

 مختلف به دنبال کلمه مورد نظر شما می گردد.

 ارتباط با نرم افزار آفیس: -0

تنها نرم افزاری می باشد که با مجموعه آفیس می تواند در ارتباط باشد، مثالً  شیرپوینت

کاربران سازمان شما نیازی به نصب مجموعه آفیس بر روی کامپیوتر خود ندارند، دلیل این 

توانند به راحتی با وارد شدن به سایت، از طریق آفیس تحت وب فایل های میاست که آنها 

 یرایش کنند. س را ایجاد و یا وآفی

رد ید کهمانطور که می دانید برای ایجاد فرم ثبت نام در یک سایت زمان زیادی صرف خواه

رم افزار ناز تواند با استفاده برای راحتی کار می شیرپوینت که این فرم را ایجاد کنید، اما 

Info Patch  رم ند فافزار به راحتی می توامجموعه آفیس ارتباط برقرار کند ، این نرمبا

 یرپوینت شایجاد کند، و به سادگی می توانید در سایت های های بسیار پیشرفته ای برای شما 

 استفاده کنید. از این فرم ها

 : BI -هوشمند سازی -0

پوینت یک سری سرویس های در اختیار کاربران خود قرار می دهد تا بتوانند نرم افزار شیر

 SharePointافزار ها ، نرمسرویسین سایت خود را سفارشی سازی کنند، یکی از ا
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Designer یش ی خود را ویراشیرپوینت سایت این نرم افزار توان از طریق می باشد، که می

 کنید،و کار های مختلفی روی آن انجام دهید.

اشد، بنامه نویسی برای شخصی سازی سایت  سازمان خود میبر سرویس بعدی که ارائه شد،

 های مختلفی Web Partو ... می توانید  #Cاده از برنامه نویسی استفشما می توانید با 

ها یک سری بسته های آماده برای طراحی سایت  Web Partبرای سایت خود ایجاد کنید، 

 د.نبسیار جالبی می باش اتکه امکانمی باشد مانند تاریخ و زمان و ... 

که  Business Data Catalogسرویس های دیگری هم در اختیار ما قرار می دهد مانند 

رتباط باشد، نرم افزار های که پوینت به نرم افزار های خارجی در اباعث می شود شیر

را هم  Report Centerباشد ،  و توانایی می CRM , ERPتوان در این بخش نام برد، می

را به نشان  Share Pointو  SQL ددارد و می تواند گزارش های الزم را از نحوه کارکر

 هد.د

 

 سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز:

سرور داریم که این سرور ها بسته به نوع برای راه اندازی این نرم افزار، نیاز به چندین 

نرم افزار هایی که روی آن نصب می شود از قدرت متفاوتی برخوردار می باشند، که با 

 هم این سرور ها را بررسی می کنیم.

که برای راه اندازی این مجموعه نیاز است به شرح زیر  نرم افزار ها و سرویس هایی

 است:

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 9 

2- Active Directory , DNS  Service 

0- SQL Server 2012 or 2014 

0- Share Point 2013 

2- Exchange Server 2013 

1- Office Web Application)آفیس تحت وب( 

نیازمند  سرور مختلف 1به  هاندازی این مجموع برای راهکنید همانطور که مشاهده می

اجرا شود نیاز  SharePointهستیم، البته این موضوع را هم ذکر کنم که برای این که 

نیست حتماً سرور چهار و پنجم را در ابتدا راه اندازی کنیم ولی برای ادامه کار الزم 

های آنها راه اندازی های به همراه نرم افزارد ، که در این کتاب همه این سرورخواهد ش

 شود.می

ها استفاده کنید ، که این توانید از نرم افزار های مجازی سازی برای ایجاد سرورشما می

 دیسک با سرعت باال سیستم مورد نظر دارد و به یک هاردکار نیاز به رم باالیی روی 

نخورد. در ادامه سرور ها را با هم تشریح و مقدار سخت افزار  بر نیاز دارد تا به مشکل

 کنیم.رابا هم بررسی میآنها مورد نیاز 

 (Active Directory  ,  DNS): سرور اول

را راه اندازی کنیم ،  Active Directory , DNSهای در این سرور می خواهیم سرویس

گیگابایت  2یار برای این سرور مشاهده می کنید مقدار حافظه رم مورد ن زیر همانطور که در شکل

رور ن ساگر از من سوأل کنید که چقدر رم به ایکار خواهد کرد،  همپائینتر باشد ، هر چند با رم می

 گویم که هر چه بیشتر دردسر کمتر.بدهیم،  من می
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Server Active Directory And DNS

Ram : 4 GB 

CPU : 2.5 GHZ

Hard : 60 Gb

Windows Server 2012 

CPU تواند یک مورد نیاز برای این سیستم میCPU  2.5معمولی با سرعت GHZ  باشد، حتماً الزم

سته ای استفاده کنید خیلی بهتر چهار ههای  CPU چهار هسته ای باشد، ولی اگر ازنیست که 

 .خواهد بود

 Windowsدر حال حاضر هم  ،کنیممینصب  0220روی سرور اول ویندوز سرور   

Server 2012 R2  در بازار موجود می باشد که می توانید آن را تهیه و روی سرور

ید کل داشتخود نصب کنید، نصب ویندوز زیاد سخت نیست، چنانچه در نصب آن مش

 د.یباش تماستوانید با من در می

بعد از اینکه ویندوز سرور را نصب کردید، اولین کاری که برای نصب سرویس اکتیو 

سرور می باشد که آدرس مربوط به کارت شبکه  IP دایرکتوری انجام می دهیم تنظیم 

 Network Connectionوارد انجام این کار  ، برایبه صورت دستی تنظیم شود باید

 شوید و مانند شکل زیر عمل کنید.
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شوید و بر روی آیکون کارت شبکه خود کلیک  Network Connections زیر واردمانند شکل 

 را انتخاب کنید. Propertiesراست کرده و گزینه 

 

بعد بر روی  را انتخاب  و Internet Protocol Version 4 گزینهدر صفحه باز شده 

Properties ل بعد ظاهر شود.ککلیک کنید ، تا ش 

 

 

هم دوباره این آدرس  DNSبه صورت دلخواه وارد کنید و در قسمت  IPدرسآیک شکل زیر در 

 Active Directoryبعد از فعال کردن سرویس روی این سرور DNS چون سرویس ،را تکرار کنید

 کلیک کنید. Okبرروی  آنبعد از راه اندازی می شود. 

 

 

 

 

 

IP Address : 192.168.1.50

IP DNS :192.168.1.50

Subnet Mask : 255.255.255.0
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وارد باید نام سرور خود را تغییر دهید، برای این کار  IP Addressاز وارد کردن بعد 

Search  کلمه شوید وRename  را وارد کنید و در لیست ظاهر شده گزینهRename 

This Computer در صفحه باز شده بر روی را انتخاب کنید،Change  کلیک کنید و

 یدمپیوتر را وارد کنید و بعد از تاینام کا Computer Nameمت بعد در ادامه در قس

Restart .کنید  

که با هم این  Active Directoryحاال همه چیر آماده شده برای نصب سرویس 

 راه اندازی می کنیم.و سرویس را نصب 

 : Active Directoryنصب سرویس  

یم، را اجرا کن Server Managerبرای نصب این سرویس باید 

کلیک  Stratدر کنار  Server Managerمانند شکل بر روی 

 کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.

کلیک کنید، تا شکل بعد  Add Roles And Featuresدر شکل زیر بر روی گزینه 

 ظاهر شود.
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 Add Roles Andاول نصب  صفحه

Features  نمایان شده است، بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

قسمت بر روی گزینه اول  در این

 Activeکلیک کنید، چون سرویس 

Directory خواهیم روی این را می

سرور  راه اندازی کنیم، گزینه دوم 

برای متصل شدن به صورت 

Remote به یک سرور دیگر می-

انتخاب و بر روی  را باشد.گزینه اول

Next .کلیک کنید 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب 

 کلیک کنید. Nextوی کنید و بر ر
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 Activeدر این قسمت سرویس

directory Domain Services  را

 انتخاب و تیک کنار آن را بزنید تا شکل

 زیر ظاهر شود.

 

 

 

کلیک  Add Featuresدر این صفحه بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 به صورت Active directory Domain Servicesبه همراه سرویس  DNSسرویس  تذکر:

ب و راه اندازی می شود که در ادامه با این سرویس کار خواهیم کرد ، البته کسی که خودکار نص

داشته باشد،  طالعات الزم در مورد این سرویسکار کند باید ا Share Point 2013می خواهد با 

 هر چند در این کتاب همه چیز بررسی خواهد شد.
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در این قسمت به گزینه ای دست 

 کلیک کنید. Nextنزنید و بر روی 

 

 

 

صحبت  ADباره سرویس این قسمت در

سرور هم  DNSکند و درباره نصب می

 کلیک کنید. Next، بر روی دهدتوضیح می

 

 

 

در این قسمت برای نصب سرویس 

Active Directory  بر رویInstall 

 کلیک کنید.
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بعد از اتمام نصب از شما تقاضا می کند 

ویس را به سر Domain Controllerکه 

Active Directory  معرفی کنید، برای

 Promote thisاین کار بر روی 

server to a domain controller 
 کلیک کنید، تا صفحه بعد ظاهر شود.

 

 

جدید بر روی  Domainبرای معرفی 

Add a new forest  کلیک کنید و در

خود  Domainقسمت مشخص شده نام 

را  3isco.irرا وارد کنید که در اینجا نام 

 Nextوارد کردیم، بعد از این کار بر روی 

 کلیک کنید.

 

در این قسمت باید ویندوزهای سروری 

که به این سرور متصل می شود را 

را  0220مشخص کنید، که در اینجا 

انتخاب می کنیم چون در سازمان ما 

وجود ندارد،  0220تر از  سروری پائین
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 به کار می رود. Restore Modeیک رمز عبور به صورت پیچیده وارد کنید این رمز برای  DSRMقسمت  در

  کلیک کنید. Nextبر روی 

در این قسمت به علت نصب نبودن 

مربوطه  Zoneنمی تواند  DNSسرویس 

 Activeرا ایجاد کند. البته بعد از نصب 

Directory  این سرویس هم نصب

 کلیک کنید. Next خواهد شد. بر روی

 

وارد را که  Domainدر این قسمت نام 

پذیرفته است، اگر این نام از  مکرده بودی

-به شما پیغام خطا می ،وجود داشت قبل

 د وی، البته اگر به اینترنت متصل باشدهد

های اگر نامی که وارد کردید در سرور

 Errorجهانی وجود داشته باشد به شما 

 کلیک کنید. Nextبر روی  خواهد داد .

این قسمت مربوط به پوشه های 

Database , SYSVOL , log Files 
توانید محل ذخیره سازی باشد، که میمی

 آنها را تغییر دهید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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در این قسمت لیست کلی اطالعات وارده 

 Nextبر روی  دهد.میشما را نمایش 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

ود، ششما بررسی می در این قسمت سیستم

 اشده بافزاری نداشتاگر مشکلی از نظر نرم

ته ، البخواهد دادبه شما اجازه نصب را 

ن هم به خاطر دهد و آاخطار هایی هم می

باشد که می DNS Serverنصب نبودن 

کلیک  Installبر روی  ،مهم نیستهم زیاد 

 کنید.

بعد  کنید، Restartاگر نشد شما به صورت دستی  شود،می Restartسیستم به صورت خودکار  ،بعد از نصب

 و رمز عبور وارد دومین می شویم. 3isco\administratorشدن با نام کاربری  Restartاز 
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را  DNSباید سرویس  ،بعد از این که وارد سرور شدیم

 Activeکنیم . یکی از مشکالت بعد از نصب ررسی ب

Directory  وDNS  تغییرIP  مربوط بهDNS  در کارت

باشد که شما باید وارد می 127.0.0.1 شماره  شبکه به

Network Connection  ویندوز خود شوید و مانند

قبل بر روی کارت شبکه کلیک راست کنید و گزینه 

Properties  ه شده گزین زدر لیست بارا انتخاب کنید و

internet protocols ipv4  را انتخاب و بر روی

Properties ظاهر شود. روبروکنید، تا شکل  کلیک 

مربوط به همین  IPد یاست شما با کردهتغییر  127.0.0.1به  DNSمربوط به  IPهمانطور که مشاهده می کنید 

 کلیک کنید. Okو بعد بر روی  192.168.1.50را وارد کنید، یعنی  کندسرور را بازی می DNSسیستم که نقش 

سرویس سرور شوید و  Startن وارد بعد از آ

DNS  را مانند شکل مقابل اجرا کنید. 

 

 

 

همانطور که در شکل مشاهده می کنید در 

یک  Forward Lookup Zonesقسمت 

Zone  3با نامisco.ir   تشکیل شده است

 SRVبا نام  A Recordsآن هم یک  اخلود

 باشد وجود دارد.ه نام همین کامپیوتر میک
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 Forward Lookupقسمت قبل مربوط به 

zones  بود که اسم را تبدیل بهip  می کرد ولی

آدرس  Reverse Lookup Zonesقسمت 

IP  را تبدیل به اسم می کند. برای ساخت این

Zone  رویReverse Lookup Zones 

را  New Zoneید و گزینه نکلیک راست ک

 ید.انتخاب کن

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

ل را انتخاب کنید، چون در این قسمت گزینه او

DNS این سرور قرار دارد و سرور اصلی  روی

 کلیک کنید. Nextباشد ، بر روی می
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در این قسمت گزینه دوم را انتخاب کنید چون 

Domain  باشد و زیر مجموعه سرور ما اصلی می

 کلیک کنید.  Nextدیگری نیست، بر روی 

 

 

 

بر روی را انتخاب کنید و  2در این قسمت ورژن 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

شبکه خود را وارد  Netدر این قسمت باید آدرس 

 192.168.1.50ه اگر آدرس شما ککنید یعنی این

باشد باید  255.255.255.0آن  Subnetباشد و 

وارد کنید، برای  192.168.1.0در این قسمت 

را از  CCNAها کتاب  IP addressدرک بهتر 

 کلیک کنید. Nextدانلود کنید. بر روی  سایتم
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 Nextدر این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

در آخر کار هم به شما لیست تنظیمات انجام داده 

 Finishشده توسط شما را نمایش می دهد، بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

د شکل از لیست مورد نظر مانن Zoneبعد از ایجاد 

ر را انتخاب کنید و در مورد نظ Zoneسمت چپ 

باز می شود کلیک راست کنید و گزینه  صفحه ای که

New Pointer (PTR)  را انتخاب کنید تا شکل زیر

 ظاهر شود.
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معرفی کنیم  zoneرا به این  Host Nameدر این قسمت باید 

د فحه بعکلیک کنید، تا شکل ص Browseبرای این کار بر روی 

 ظاهر شود.

 

 

 

ود خ سروردر این قسمت مانند شکل وارد پوشه ها شوید تا به نام 

 کلیک کنید. okخود را انتخاب و بر روی  سروربرسید، نام 

 

 

 

 

مقدار  Host Nameکنید در قسمت همانطور که مشاهده می

SRV.3isco.ir  وارد شده است برای ادامه کار بر رویok  کلیک

 کنید.
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آن را بسته و  ،DNSد از اتمام کار با سرویس بع

CMD ،با دستور   را اجرا کنیدNSlookup می-

به درستی کار  DNS توانید مشاهده کنید که سرویس 

 می کند.

 

سرور بودند به درستی بر روی آن نصب شده  DNSو  Active Directoryکه  2سرویس های روی سرور 

 .ده استاست و کار با این سرور به اتمام رسی

 :نرم افزار ها راه اندازی برای حساب کاربری  ایجاد

باشد کاربری می چند حساب نیاز به SQL Server 2012  ،SharePoint 2013برای راه اندازی نرم افزار های 

 Adminیک کاربر از  فقط ی این نرم افزار ها وارد کنیم ، یعنی اینکه شما نبایددباید در هنگام نصب و پیکربنکه 

 ها استفاده کنید.برای نصب نرم افزار

  حساب کاربری برای نصبSQL Server  

 ریت یحساب کاربری برای مدSQL Server 

  حساب کاربری برای تنظیماتFarm  نرم افزارSharePoint  

کنیم یمت کاربران مورد نظر را ایجاد مکه در این قس  کاربر می باشد 0نیاز به  فعالً همانطور که مشاهده می کنید

 نصب نرم افزار ها از آنها استفاده خواهیم کرد. در هنگام و 

شوید  Searchشوید وبعد وارد   Active Directoryوارد سرور 

 Active directory Usersرا جستجو کنید و بعد  userو کلمه 

and Computers .را انتخاب کنید 
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ر مانند شکل بدر این قسمت برای ایجاد کاربر 

کلیک راست کنید و از قسمت  Usersروی 

New   گزینهUser  را انتخاب کنید،تا شکل

 بعد ظاهر شود.

 

 

 

 SQLدر این قسمت نام کاربر اول را که برای نصب 

Server  نیاز داریم وارد می کنیم، در این قسمت کاربر

SQLINSTALL کنیم و بر روی را وارد میNext  کلیک

 کنید.

 

 

اربر وارد کنید و تیک کای این در این قسمت رمز عبور بر

را زده و بر روی  Password Never Expiresکنار گزینه 

Finish  .کلیک کنید 
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ایجاد  SharePointنرم افزار  Farmو مدیریت  SQLکاربر دیگر برای مدیریت  0بعد از ایجاد کاربر ، باید 

  جاد شده است.ای FarmSharePointو  AdminSqlکنیم ، که در این کتاب کاربر های 

به پایان رسیده است و برای ادامه به سرور بعدی  Active Directory کار با سرور ،کاربر 0بعد از ایجاد این 

 می رویم.

 

 (:SQL Server 2012 or 2014: )کار با سرور دوم

یاز برای کنیم،حداقل سخت افزار مورد نرا نصب و پیکربندی می  SQL Serverدر این سرور با هم نرم افزار 

 این سرور به شرح زیرمی باشد:

SQL Server 2012 or 2014

Ram : 8 GB 

CPU : 2 GHZ(i3,i5,i7)

Hard : 120 Gb

Windows Server 2012
 

هسته ای باشد، چون پردازش در این سیستم به مراتب باالتر  2ر برای این سیستم مورد نظ   CPUسعی کنید 

 .باشدمی
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 شروع کار با سرور دوم:

 3isco.irبا هم این سرور را عضو دومین پس که راه اندازی کردیم شود،   3isco.irعضو دومین سرور دوم باید 

سرور  ipکارت شبکه را به رنج  ipمی شویم، و  Network Connection  اول واردکنیم، به این صورت،می

 نصب شده است تغییر می دهیم. DNSو  ADاصلی که روی آن 

همانطور که مشاهده می کنید وارد 

Network Connection  شدیم و با

لیک بر روی و ک IPV4انتخاب 

Properties  وارد صفحه تنظیمات

کارت شبکه شدیم در این قسمت باید 

IP  وDNS  ،را مانند شکل وارد کنید

مربوط به  IPتوجه داشته باشید که 

 DNSرا به عنوان  192.168.1.50

وارد کنید، بعد از انجام این کار بر روی 

ok .کلیک کنید 

می شویم و دستور  CMDوارد 

NSlookup تا متوجه  وارد می کنیم را

کرده  سرور را شناسایی DNSشویم 

کنید ، است، همانطور که مشاهده می

 این کار را انجام داده است.

 

SRV.3isco.ir  نام سرور اصلی ما می باشد کهip باشد، که در قسمت می 192.168.1.50آنآدرسNetwork 

connection .وارد کردیم 
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 Rename This Computerرا وارد می کنیم و در گزینه های ظاهر شده  Renameمی شویم و  start وارد 

  را انتخاب می کنیم ، مانند شکل زیر:

 

، کنیم 3isco.irدر این صفحه باید سرور را زیر مجموعه دومین 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود. changeبرای این کار بر روی 

 

 

 

 

نام مشخص برای  Computer Nameدر این صفحه در قسمت 

، در قسمت هوارد شد SQLسرور خود وارد کنید که در اینجا 

domain  3نامisco.ir  یا نام دومین خود را وارد کنید و بعد بر

کلیک کنید، اگر همه چیز را به درستی انجام داده باشید  ok   روی

 شکل زیر ظاهر می شود.
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ر به سرودر این صفحه از شما نام کاربری و رمز عبور مربوط 

دومین شما روی آن راه اندازی شده که  ،کنددرخواست میرا 

 کلیک کنید. okاست، بعد از وارد کردن بر روی 

 

 

 

 3isco.irکنید این سرور عضو دومین همانطور که مشاهده می

 کلیک کنید.  okشده است، بر روی 

 

 

این قسمت برای اعمال تغییرات باید سیستم 

Restart  شود. بر رویok .کلیک کنید 

 

 

 

کلیک کنید  Restart Nowدر این صفحه بر روی 

 شود. Restartتا سیستم 

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 30 

، یعنی نام کاربری را مشویمیوارد سرور دوم  3isco.irبعد از انجام این کار با نام کاربری دومین 

3isco\administrator  ،این کار را شکل زیر مانندبعد رمز عبور مربوط به آن را وارد کنید، حتماً وارد کنید

 انجام دهید.

 

 

 : SQL Server 2012نصب و پیکربندی 

را نصب کنیم، که بنا بر  SQL Serverبعد از راه اندازی سرور و عضو شدن در مجموعه دومین باید نرم افزار 

نصب و پیکربندی  SQL Server 2012را نصب کنید، در این کتاب  SQLسلیقه خودتان یکی از ورژن های 

 شود. می

 Netتوجه داشته باشید  .می باشد Net Framework 3.5مهمترین نکته نصب   SQLقبل از نصب 

Framework 4.5  نصب می باشد ، اما برای نصب  2012به صورت خودکار روی سرورSQL 2012  احتیاج

آن  Server Managerداریم، برای همین باید از طریق  Net 3.5به 

 Serverبروی  startسرور در کنار را نصب کنیم، در ویندوز 

Manager .کلیک کنید، مانند شکل مقابل 
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کلیک  Add roles featuresدر این قسمت بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

در این صفحه از قسمت های اول صرف نظر 

کلیک  Server Selectionکنید و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

برای  Featuresدر این صفحه هم بر روی 

 یک کنید.کل NET 3.5نصب 
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به  Net 4.5کنید، همانطور که مشاهده می

صورت خودکار نصب شده است، ولی 

برای نصب  SQL 2012همانطور که گفتم 

دارد تیک کنار گزینه  NET 3.5احتیاج به 

NET Framework 3.5 Features  را

 کلیک کنید. Nextبزنید و بر روی 

 

 

بر   Net 3.5  در این صفحه برای نصب

 کلیک کنید. Installروی 

 

 

 

 

     همانطور که مشاهده می کنید پیغام خطا

اد د نشان را به ما ((پیدا نکردن فایل مقصد))

و امکان نصب از این طریق امکان پذیر 

 نیست!! حاال باید چه کنیم؟

برای حل این مشکل باید از طریق 

Command Line  یا همانCMD  اقدام
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ه و این کار ها را انجام می دهیم، را وارد دستگاه کرد 2012ه ویندوز سرور مربوط بDVDکنیم، در مرحله اول 

 مانند شکل زیر:را اجرا کنید،  Power Shellشوید و  startوارد 

 

 باید دستورات زیر را به صورت یک جا وارد آن کنیم: Power Shellبعد از اجرا شدن 

 Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:k:\sources\sxs /LimitAccess

 دشاب یم 2012 رورس زودنیو DVD لخاد  ردآ هب طوبرم تمسق نیا
.دینک دراو ار دوخ ویارد مان K یاج هب  دینک دراو تمسق نیارد دیاب هک

 

 :کنید، مانند شکل زیر PowerShell،   Pastه و در دستور زیر را کپی کرد

Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All  /Source:k:\sources\sxs  /LimitAccess 
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نصب  %222به صورت  Net3.5، با وارد کردن دستور و اجرای آن همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید

 شده است.

اجرا کنید تا تمام مجوز  (Administrator)را از طریق کاربر اصلی ویندوز Power Shell: حتماً  تذکرمهم

 های دسترسی را داشته باشد.

 

 Net 3.5همانطور که مشاهده می کنید، 

های باال نصب شده بعد از انجام کار

 است به همین سادگی و زیبایی.

 

 

 

 : NET 3.5بعد از نصب  SQL Serverنصب 

تا شکل زیر ظاهر  مکنیمیکلیک  Setup.exeو بر روی  مشویمی SQL Server 2012مربوط به  DVDوارد

 شود.

از لیست سمت چپ بر روی 

Installation  کلیک کنید ، و در

 New SQLراست بر روی سمت 

Server stand…  مانند شکل

 کلیک کنید، تا شکل بعد ظاهر شود.

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 35 

 سیاین قسمت، سرور مورد نظر را برردر

و اگر سیستم شما از همه لحاظ کند می

، دهدمی okآمادگی داشته باشد به شما 

کلیک  OKبر روی  PASSبعد از گرفتن 

 کنید تا کار ادامه پیدا کند.

اگر سرور شما عضو دومین نباشد نکته: 

وارد  Administratorو یا از کاربر 

 Errorنشده باشید در این قسمت با 

 مواجع خواهید شد.

رمز عبور مربوط به نرم افزار  صفحهاین در 

SQL Server 2012  را وارد کنید و بر روی

Next> .کلیک کنید 

 

 

 

 

 I accept theدر این قسمت تیک گزینه 

license terms.  را زده و بر رویNext 

 کلیک کنید.
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سیستم را از نظر نرم افزاری چک  صفحهدر این 

انطور که امل باشد ، همتا همه چیز کشود می

 Microsoft .netکنید مشاهده می

Application  راPASS  نداده و اخطار داده

را  Net3.5که زیاد مهم نیست چون قبل از آن 

 Windowsدر این قسمت شاید  نصب کردیم،

Firewall  به شما اخطار دهد که برای حل این

  پورت های مربوط به نرم افزار به  ل بایدمشک

SQL Server زه عبور دهیم ، برای انجام این کار وارد را اجاSearch می شویم و Windows Firewall 

with advanced security  را وارد کنید، مانند شکل روبرو بر روی

Windows Firewall with advanced security  کلیک کنید تا

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

در این قسمت برای اینکه به پورت 

ازه عبور های مورد نظرمان اج

 Inbound Rulesبدهیم بر روی 

 کلیک می کنیم.
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کلیک کنیدتا  New Ruleدر این قسمت بر روی 

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

را انتخاب کنیدچون باید  Portباید  صفحهدر این 

اجازه عبور دهیم، بر روی 2200 های پورتبه 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

در قسمت را انتخاب و  TCPدر این قسمت گزینه 

Specific Local Ports  2200شماره پورت 

 کلیک کنید. Nextرا وارد کنید و بر روی 
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در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید تا 

ن پورت داده شود و بعد بر روی یاجازه عبور به ا

Next .کلیک کنید 

 

 

 

قسمت می توانید یکی از حالت هایی در این 

 داشته باشد را انتخابکه این پورت در آن اعتبار 

کنید ، که نیاز به کار خاصی نیست بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

در این قسمت نام و توضیحاتی را برای 

Inbound Rule  وارد کنید و بعد بر روی

Finish   کلیک کنید تا عملیات به پایان برسد

 UDP 1434، توجه داشته باشید برای پورت 

یعنی به جای انتخاب  هم این کار را انجام دهید،

TCP  بایدUDP .را انتخاب کنید 
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 را پیگیری می کنیم:  SQL Serverنصب 

به  SQL Serverدر این قسمت برای نصب 

صورت کامل گزینه اول را انتخاب و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

را   SQL Serverدر این قسمت باید اجزای 

ا توانید همه گزینه ها رانتخاب کنید که می

انتخاب کنید یا می توانید مانند شکل گزینه های 

مورد نیاز را انتخاب کنید تا بار کاری کمتر روی 

سرور اعمال شود، بعد از انتخاب بر روی 

next .کلیک کنید 

 

 

 Passedاین قسمت به صورت عادی به شما 

روی سرور  SQL. فقط قبل از نصب دهدمی

 نصب نباشد. Visual Studioنرم افزار 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 SQLهای  Instanceاین قسمت مربوط به 

باشد که به صورت پیش فرض با نام می

MSSQLSERVER  ایجاد می شود، که شما

 Namedتوانید با کلیک بر روی می

instance  یک نام جدید برای آن تعریف

توانید می SQLکنید. همانطور که می دانید در 

ندین نرم افزار برای چ instanceچندین 

 تعریف کنید تا امنیت کاری افزایش پیدا کند.

 0: برای تعریف این موضوع یک مثال می زنیم، شاید شما وارد شرکتی شده باشید که از  Instanceتعریف 

که برای   0220و دیگری  0221دارند شاید یکی  SQLنرم افزار استفاده می کند که هر کدام نیاز به یک نوع 

های  Instanceمختلف نصب کنید ولی برای استفاده باید از  SQLمی توانید روی یک سرور چند همین شما 

 مختلفی استفاده کنید.

 کلیک کنید. nextبر روی برای ادامه کار

مقدار درایو مورد نظر از نظر  ،در این قسمت

 یشود در صورت داشتن فضارسی میبرحافظه 

د ، بر روی توانید به کار خود ادامه دهیمی آزاد

Next .کلیک کنید 
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اولین کاربری که در باال در این قسمت باید 

 SQLایجاد کردیم، یعنی کاربری برای نصب 

Server  که با نامSQLINSTALL  ایجاد کرده

بودیم را در قسمت مشخص شده وارد و رمز 

 عبور را هم وارد کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید نام کاربری و رمز 

را در قسمت هایی که فعال بودند وارد عبور 

کلیک  nextکردیم، بعد از این کار بر روی 

 کنید.

در این قسمت باید یک کاربر را به عنوان مدیر 

SQL Server خود معرفی کنید برای این کار می-

کاربر مورد نظر را  ،Addتوانید از طریق کلید 

 Addانتخاب کنید و یا با کلیک کردن روی 

Current user فعلی را که با آن توانید کاربر می

ر ب وارد سرور شده اید، به لیست اضافه کنید سپس

 کلیک کنید. nextروی 

توانید با تیک زدن گزینه مورد در این قسمت می

نظر مشکالت احتمالی نرم افزار را به سایت 

مایکروسافت ارسال کنید تا مایکروسافت عزیز به 

رم افزار شما کرک شده شما کمک کند، البته اگر ن

کلیک  nextاست، این کار الزم نیست. بر روی 

 کنید.
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ود شسیستم بررسی می رقسمت اجزای دیگ در این

 کلیک کنید. nextگرفتن بر روی  Passedبعد از 

 

 

 

 

 .کلیک کنید installبا آرامش بر روی 

 

 

 

 

 

 

 در حال نصب..........
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 SQLافزار  همانطور که مشاهده می کنید نرم

SERVER 2012  نصب شده است، بر روی

Close . کلیک کنید 

 

 

 

 

 : SQL Server2012تنظیمات 

ارتباط   SQLبتواند به راحتی با  SharePointتنظیمات انجام دهیم تا نرم افزار باید یک سری  SQL Serverدر 

کلیک  SQL Server Management Studioشوید و بر روی  Startبرقرار کند، برای انجام این کار وارد 

 این کار را انجام دهید.  Searchوجود نداشت از طریق  Startکنید. اگر این گزینه در 

 

 کیک کنید. okرا انتخاب و بر روی  Database Engineبعد از اجرای نرم افزار 
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 و نام سرور خود کلیک راست کنیدبر روی  ،مانند شکل

، تا شکل بعد ظاهر دکنیکلیک  Propertiesبعد بر روی 

 شود.

 

 

 

در این صفحه از لیست سمت چپ گزینه  

Advanced  را انتخاب کنید و بعد مقدارMAX 

Degree of Parallelism  را به تعدادCPU 

سیستم خود تغییر دهید،یعنی اگر سیستم شما یک 

CPU  دارد مقدار آن را یک کنید، این کار باعث

اگر مقدار را به درستی کار کند،  SQLمی شود 

گیرد که در نظر می 62ندهید این گزینه را تغییر 

زیاد هم جالب نخواهد بود و در ادامه به مشکل  

 کلیک کنید. OKبر روی  خواهید خورد . 

در مرحله بعد باید کاربر دوم که با نام 

ADMINSQL  ایجاد کرده بودیم در قسمتLogin 

ه ها ب وارد کنیم و یک سری دسترسیاین نرم افزار 

آن دهیم ، برای این کار مانند شکل وارد قسمت 

Security  شوید و بر رویLogins  کلیک راست

 کلیک کنید. New Loginکنید و بر روی 
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نام کاربر  Login Nameدر این صفحه در قسمت 

-است را معرفی می  SQLریت یدوم که برای مد

این کار را  Searchکنیم، یا می توانید از طریق 

ام دهید بعد از انجام این کار از لیست سمت انج

 را انتخاب کنید. Server Rolesچپ گزینه 

 

 

و  dbcreatorدر این قسمت باید مجوز های 

Securityadmin  را به این کاربر بدهیم، مانند

شکل گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید و بر 

 کلیک کنید. OKروی 

 

را  ADMINSQL انجام این کار باید کاربر از بعد

همین  Administratorsگروه  LOCALعضو 

-می Search دسرور کنیم، برای انجام این کار وار

 را انتخاب می کنیم. Edit local Users and Groupsرا وارد می کنیم، و گزینه  Localشویم و 
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از لیست سمت چپ گزینه در این صفحه 

Groups و از لیست باز  را انتخاب کنید

کلیک  Administratorsه بر روی شد

را  Add To Groupراست کرده و گزینه 

 انتخاب می کنیم.

 

 

به لیست   ADMINSQLدر این قسمت برای اضافه کردن کاربر 

 کلیک کنید. Addبر روی 

 

 

 

 

-کنیم ، میر این قسمت نام کاربر را وارد مید

وارد  3isco\adminsqlتوانید به صورت  

 باشد.ام دومین شما مین 3iscoکنید، که 

 به پایان رسیده است.کار با سرور دوم 
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 (:SharePoint 2013کار با سرور سوم )

،  سخت افزار را برای آن محیا کنیدنصب خواهد شد ، سعی کنید حداقل  SharePointدر این سرور نرم افزار 

یم که شرکت گابایت در نظر گرفتگی 20داقل رم را برای این سرور حکنید، همانطور که در زیر مشاهده می

گیگابایت می باشد تا بتواند به صورت  02کند برای راه اندازی این سرور بهترین رم مایکروسافت توسعه می

 «که توسعه نمی شود ،نصب کنیم SQLالبته می توانیم روی این سرور هم »ادامه دهد دکامل و بدون هیچ گونه مشکلی به کار خو

 .استفاده کنید  ته ایهس CPU  ،2 کنید از  هم سعی CPUدر مورد 

Share Point 2013

Ram : 12 GB 

CPU : 2.3 GHZ (i3,i5,i7)

Hard : 120 Gb

Windows Server 2012
 

 : SharePoint 2013ورژن های مختلف نرم افزار 

این نرم افزار در ورژن های مختلف برای کاربرد های مختلف به وجود آمده است، که لیست این ورژن ها را در 

 زیر مشاهده می کنید.

 
•SharePoint Foundation 2013  
 Basic intranet solution  

 “Free” with Windows Server  

 
•SharePoint Server 2013 Standard  
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 Search  

 User Profiles and My Sites  

 Managed Metadata Services  

•SharePoint Server 2013 Enterprise  

 PerformancePoint  

 Access Services  

 Excel Services  

از قدرت باالیی برخوردار می باشد  که در این  Enterpriseاهده می کنید   ورژن همانطور که مش
 کتاب هم روی همین موضوع بحث خواهد شد.

SharePoint Server 2013 Enterprise  از موتور جستحوی بسیار قوی بهره می برد که در دیگر
 ورژن ها این موتور کامل نخواهد بود و قدرت کمی خواهد داشت.

 

شود وباید سرویس نصب نمیWindows Server R2روی  SharePoint 2013: مهم  تذکر

 دانلود کنید و نصب کنید. اینجارا از  SharePointپک 

 : Share Point 2013 Enterpriseنصب 

کارت  IPدهیم، م، که این کار را مانند سرور قبلی انجام میکنیمی 3isco.irاول از همه این سرور را عضو دومین 

 رت دستی مانند زیر وارد می کنیم:شبکه را به صو

IP Address : 192.168.1.52

IP DNS :192.168.1.50

Subnet Mask : 255.255.255.0
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تعریف کردیم و مجوز های الزم را  SQLکه در سرور  ADMINSQLقبل از اینکه کاری انجام دهیم باید کاربر

 Edit local Usersو شویم می  Searchبرای این کار وارد  م کنیمسرور سو LOCALبه آن دادیم را عضو 

and Groups  کنیم و مانند شکل انتخاب می کنیم:وارد میرا 

 

در این صفحه از لیست سمت چپ گزینه 

Groups و از لیست باز شده  را انتخاب کنید

کلیک راست  Administratorsبر روی 

اب را انتخ Add To Groupکرده و گزینه 

 می کنیم.

 

 

 ،به لیست  ADMINSQLدر این قسمت برای اضافه کردن کاربر 

 کلیک کنید. Addبر روی 
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انید توکنیم ، میر این قسمت نام کاربر را وارد مید

وارد کنید، که  3isco\adminsqlبه صورت  

3isco باشد.نام دومین شما می 

 

 

شویم، و عملیات نصب میوارد سرور  adminsqlکاربر  از طریق مانند شکل زیربعد از  انجام این کار 

SharePoint  کنیم.میرا آغاز 

 

 

 

 

 

می باشد که  Net 3.5دهیم نصب اولین کاری که انجام می Adminsqlبعد از ورود به سرور از طریق کاربر 

 کنیم.ولی در این سرور هم نصب میبه صورت کامل و دقیق انجام دادیم  SQLاین کار را در سرور 

 اجرا کنید، مانندشکل زیر: Administratorرا از طریق کاربر  CMDشوید و  Searchوارد 
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 اجرا کنید: CMDدستور زیر را در 

Dism.exe /online /Enable-Feature /Featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs   

 dvdر خودتان را بدهید، این آدرس مربوط به می توانید آدرس سرو   D:\sources\sxsشما باید به جای 

 .ه استرا داد Successfullyکنید بعد از اجرا به ما پیغام همانطور که مشاهده می ؛باشدوز سرور میویند

 

 : SharePoint 2013شروع نصب کامپوننت های مربوط به 

برای این کار دو  شودر را نصب باید کامپوننت های مربوط به این نرم افزا Share Point 2013قبل از نصب 

 راه وجود دارد :

 :آنالین -2

مربوط به  DVDبرای انجام این کار وارد 

شوید و   Share Point 2013نرم افزار 

prerequisiteinstaller.exe  را اجرا

 کنید تا شکل زیر ظاهر شود:

 

 کلیک کنید. nextدر این قسمت بر روی 
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را  ..I acceptدر این قسمت تیک 

کلیک کنید تا  nextده و بر روی ز

 کامپوننت های مورد نظر نصب شوند.

این کار نیاز به اینترنت دارد و به 

صورت کامل و بی دردسر نصب 

خواهد شد ، ولی اگر در جایی هستید 

ر آن د اینترنت دسترسی ندارید به که

عمل  Offlineباید از طریق  صورت

 کنیم.

 

 آفالین: -0

ما ه شکنید و بعد به روشی که بتمام نرم افزار ها را دانلود می شوید ور میدر این روش وارد لینک زی

 .را انجام می دهیمکنم نصب عرض می

 :از لینک زیر استفاده کنیدمی توانید  SharePoint 2013 برای دانلود کامپوننت های

http://3isco.ir/post-2807.aspx 

 آنها را درون یک پوشه قرار دهید و با من همراه شوید. ،سایت فایل ها ازبعد از دانلود 

را مانند  prerequisiteinstaller.exeشوید و فایل  SharePoint 2013مربوط به  DVDوارد 

 شکل اجرا کنید:
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کلیک  <Nextدر صفحه اول بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

نظر را در این قسمت تیک گزینه مورد 

 کلیک کنید. Nextزده و بر روی 

 

 

 

 

 

در حال  IISدر این  قسمت سرویس 

 باشد.نصب می
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به اتمام  IISدر این قسمت کار نصب 

 Finishرسیده و بعد از کلیک بر روی 

 Restartمی شود.اگر  Restartسیستم 

نشد به صورت دستی این کار را انجام 

 دهید.

 

 

 

به صورت اتوماتیک  prerequisiteinstaller.exeا شد و وارد آن شدید فایل بعد از اینکه سرور اجر

و تالش می کند که کامپوننت های الزم را دانلود و نصب کند، که به علت قطع بودن اینترنت شود اجرا می

 کلیک کنید تا این صفحه بسته شود.  Finish، بر روی خواهد داد Errorمانند شکل زیر 

کامپوننت را به صورت دستی  1ننت هایی را که از سایت دانلود کردیم نصب کنیم، این حاال باید کامپو

 خودتان نصب کنید، نصب این کامپوننت ها آسان خواهد بود:

 MicrosoftIdentityExtensions-64.msi 

 setup_msipc_x64.msi 

 sqlncli_2.msi 

 Synchronization.msi 

 WcfDataServices.exe 

 APP Fabricنوبت به نصب  کنید، بعد از اجرای ویندوز  Restartسیستم را  کامپوننتج پناین  نصب ازبعد 

با مشکل  Share Pointولی در موقع نصب  خواهد شد نصب به صورت معمول این کامپوننت  رسد کهمی

 کنید: عمل، برای حل این مشکل به صورت زیر ممواجع می شوی

 دو فایل دیگر با نام های زیر باقی مانده است: ،مبه غیر از فایل های باال که نصب کردی

 AppFabric1.1-RTM-KB2671763-x64-ENU.exe 
 WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe 
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 ی می باشد را نصب می کنیم:تحیا Share Point 2013به صورت زیر این دو برنامه که برای 

 SharePoint2013نرم افزار  DVDید وارد با CMDرا اجرا کنید، بعد از اجرای  CMDشوید و  startوارد 

باشد  Kما ش DVD، برای این کار باید نام درایو مورد نظر را به همراه دو نقطه وارد کنیم مثالً اگر درایو شویم

 کنید. وارد :Kباید 

 

 تغییر کرد باید دستور زیر را وارد کنیم: <\:Kبعد از این که خط فرمان به 

prerequisiteinstaller.exe /AppFabric:H:\mcs2012\Microsoft.SharePoint.Server.2013.x64\tools\WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe

 WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe لیاف  ردآ هب طوبرم تمسق نیا
.دینک دراو دیاب ترو  نیا هب    نیدرک دولناد هک دشاب یم

 رد دیناوت یم هک   دراد رارق SharePoint 2013 رازفا مرن DVD نورد لیاف نیا
.دینک هدهاشم الاب لکش

 

 شود:شکل بعد ظاهر می Enterوارد کردن دستورات باال و زدن دکمه بعد از 
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 کلیک کنید. Nextدرصفحه باز شده بر روی 

 

 

 

 

 

را زده  ..I accept theدر این صفحه تیک گزینه 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

 

 در حال نصب ......
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کامپوننت    همانطور که مشاهده می کنید،

APP Fabric  ،به درستی نصب شده است

کلیک کنید   Finishقبل از اینکه بر روی 

باید کامپوننت آخر را هم نصب کنید یعنی 

-AppFabric1.1-RTMفایل 

KB2671763-x64-ENU.exe  که

نصب آن به آسانی انجام می شود بعد از 

کلیک کنید تا سیستم  Finishنصب بر روی 

Restart .شود 

 آماده است. SharePoint 2013چیز برای نصب  با اتمام کار همه

اجرا کنید ، تا شکل زیر را  Setup.exeشوید و  SharePoint نرم افزار DVDواردبعد از ورود به سرور 

 ظاهر شود.

 

افزار را وارد کنید و بر روی کلید نرمدر این قسمت 

continue .کلیک کنید 

 

 

 

-رمه از این نرار داد نامه استفاداین صفحه مربوط به ق

افزار می باشد آن را خوانده و تیک گزینه مورد نظر 

 کلیک کنید. continueرا زده و بر روی 
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عد ب در این صفحه گزینه اول را انتخاب کنید، تا

ایی داشته باشد دین سرور کارنروی چ از نصب 

کلیک کنید تا  File Locationبر روی تب ، 

 شکل زیر ظاهر شود.

 

 

 

ت می توانید آدرس ذخیره سازی در این قسم

اجزای این نرم افزار را مشخص کنید، بر روی 

Install Now .کلیک کنید 

 

 

 

 

 در حال نصب........
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به پایان  SharePoint 2013نصب نرم افزار 

رسیده و قبل از کلیک کردن بر روی 

Close تیک گزینه مورد نظر را بزنید تا بعد از

 SharePointرم افزار بستن، پنجره تنظیمات ن

 باز شود.

 

 

  SharePointاین صفحه مربوط به تنظیمات 

باشد که برای انجام دادن تنظیمات بر روی می

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

که در موقع نصب  به این نکته اشاره دارداین پیام 

SharePoint 2013  این سرویس ها که ذکر کرده

ره فعال د و بعد از نصب دوبانمتوقف می شو است

 می شوند.
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-ایجاد کرده اید میدر این قسمت اگر سروری از قبل 

توانید گزینه اول را انتخاب کنید، ولی اگر برای اولین 

ید بر روی گزینه بار می خواهید سرور جدید ایجاد کن

کلیک  Nextک و بعد بر روی دوم مانند شکل کلی

 کنید.

 

 

 نام Database Serverدر این صفحه در قسمت 

روی آن نصب شده  SQLسروری را وارد کنید که 

می باشد،  SQLاست، که در این کتاب نام سرور ما 

جدید در مرحله نصب  Instance اگر چنانچه از اسم 

SQL SERVER  صورت استفاده کردید باید به

Server\Instance Name یعنی به ،استقاده کنید

رد را وا SQLباید اسم کامپیوتر سرور  SERVERجای 

باید نام آن را وارد  Instance Name کنید و به جای

 Database Nameقسمت  در ، ه کنیددسرور مشاه SQLالبته این موضوع را می توانید در زمان اجرای . کنید

 Specify Databaseدر قسمت  نام دیتابس خود را وارد کنید که می توانید روی پیش فرض قرار دهید.

access account م کاربر سوم را که در دومین ایجاد کردیم وارد کنیم ، این کاربر رئیس باید ناFarm  این نرم

یعنی همان مزرعه که در اینجا به معنی  Farm. معنی و مفهوم  SharePointافزار خواهد شد یعنی نرم افزار 

 -  SQL Serverنند کار کنند، این سرور ها می توامزرعه ای از سرور ها می باشد که در کنار هم می توانند 

SharePoint Server – Exchange Server .این کاربر با نام  و سرور های دیگر باشندFarmSharePoint 

به درستی وارد کرده باشیم، می توانیم بر روی  مه چیزبوده که در قسمت مشخص شده وارد می کنیم ،اگر ه

Next .کلیک کنیم 
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د که خو Farmدر این قسمت یک رمز عبور برای 

ایجاد می کنید، وارد کنید بعد از انجام این کار بر روی 

Next .کلیک کنید 

این رمز زمانی به کار می آید که بخواهیم سرویسی را 

خود اضافه یا حذف کنیم که در ادامه روی  farmبه 

 این موضوع بحث خواهیم کرد

 

یک شماره پورت اختصاصی برای  در این قسمت باید

Web Application SharePoint   وارد کنید، این

ولی سعی  باشد،  61101تا  2شماره می تواند بین 

انتخاب   61101 تا 2122کنید شماره پورت را بین 

شاید از طرف  2122تا  2کنید چون پورت های 

ویندوز در حال استفاده باشد و باعث مشکل شود، در 

را انتخاب و بر  NTLMهم گزینه  Securityقسمت 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

این صفحه هم به شما تنظیمات کلی انجام شده در 

 بر دیاگر مشکلی ندار طی نصب را نمایش می دهد،

 کلیک کنید. nextروی 
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آغاز شده و بسته  شیرپوینت راه اندازی کامل مجموعه 

 زمان بر خواهد بود.دقیقه  02تا  02به سیستم شما 

 

 

 

 

 رای شروع کار ونصب نرم افزار به پایان رسیده و ب

 SharePointورود به صفحه اصلی نرم افزار 

 کلیک کنید.  Finishبر روی  2013

 

 

 

 

 

یک نرم افزار تحت وب می باشد که از طریق انواع مرورگر ها اجرا می شود، مانند  SharePointنرم افزار 

Mozilla , Internet Explorer , Chrome ,Safari  و... ولی بهترین انتخابInternet Explorer 

نرم افزاری از شرکت مایکروسافت است و خیلی بهتر با  SharePointمی باشد، دلیلش هم این است که 

کار خواهد کرد، در عمل هم همینطور می باشد طی چند سالی  Internet Explorerنرم افزار هایی مانند 

رکرد را داشته هر چند نمی توان از سرعت بهتربن کا   Internet Explorerکه با این نرم افزار کار می کنم 

 گذشت. Mozillaباالی 
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 : SharePoint Server 2013بررسی اولیه نرم افزار 

ولی اگر بخواهید به صورت  تاجرا شده اس SharePointنرم افزار Finishدر حال حاضر با کلیک بر روی 

که  یمگزینه را با فلش مشخص کرد 0کنید شوید، همانطور که مشاهده می Startدستی اجراش کنید وارد 

 SharePoint 2013می باشد، برای شروع کار بر روی  SharePointاینها ابزار هایی برای استقاده از 

Central Administration  کلیک کنید تا وارد صفحه اصلی و مدیریتSharePoint 2013  .شویم 

 

-نرم SharePoint 2013 Central Administrationبعد از اجرای 

اجرا می شود و از شما نام کاربری و رمز  Internet Explorerافزار 

 شود.عبور درخواست می

د و هم یوارد شو  administratorکاربر با می توانیدهم در این قسمت 

ه مجوز های الزم را به وی داد SQL Serverکه در  adminsqlبا کاربر 

 شویم.می SharePointبا این کاربر وارد قسمت مدیریتی  باشد،می AdminSqlمن کاربر  ی توسعهیم، ا
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باشد، این صفحه در مورد کمک ای که بعد از ورود به نرم افزارمشاهده خواهید کرد شکل زیر میصفحهاولین 

ه اگر باشد، کت و خطاهای احتمالی نرم افزار میکردن به شما از طریق سایت مایکروسافت برای رفع اشکاال

 کلیک کنید. okر کرک شده استفاده می کنید ، گزینه دوم را انتخاب و بر روی از نرم افزا

 

 پوینت شویم.صفحه اصلی شیرکلیک کنید تا وارد  Cancelدر صفحه زیر فعالً بر روی 

 

 این در   کنید می مشاهده را Sharepoint افزار نرم اول  فحه
 هگزین نیست ا ل و است شده کرک شما افزار نرم اگر قسمت
 .کنید کلیک Ok روی بر و انتخاب را دوم

کلیک کنید تا وارد  فحه اول این  Cnacelدر این  فحه بر روی 
 نرم افزار شوید .
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باشد، در شدیم، که بسیار زیبا می SharePoint 2013کنید وارد صفحه اصلی نرم افزار میهمانطور که مشاهده 

 کنیم:ها را بررسی مین صفحه گزینه های متعددی وجود دارد که با هم هر کدام از آنای

 

باشد که برای ایجاد می SharePoint 2013های یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش

Web Applications  وSite Collections ها مورد استفاده و برای مدیریت سرویس

 ها به طور مفصل بحث خواهیم کرد.روی آنادامه قرار خواهد گرفت که با هم در 

 

تنظیمات  یک سری Exchange Serverتوانیم برای ارتباط با نرم افزار در این قسمت می

را مورد بررسی قرار دهیم،  Farmهای موجود در توانیم سرویسخاص را انجام دهیم و می

 که در این کتاب روی آن بحث خواهیم کرد.

 

باشد، که کاربرد زیادی می Share pointنرم افزار  Monitoringبوط به این قسمت مر

توان یک ، میخواهد داشت و ما را در بهتر کنترل کردن این نرم افزار کمک خواهد کرد

 ایجاد کرد تا در زمان و تاریخ مشخص اطالعاتی را به ما بدهند. Timer Jobsسری 
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از  Restoreو  Backupایجاد  Share Pointیکی از مهمترین و حیاتی ترین کارها در 

باشد که این نرم افزار به ها و... می Databaseو  Web Applicationsاطالعاتی مانند 

 د داشت.همختلفی هم برای این کار وجود خوا هایکار را انجام خواهد داد، که روشخوبی این 

 

با ارائه  Share Pointگذشت،  توانکه بگذریم از امنیت در نرم افزارها نمیاز هر چیز 

ار بسی سطح امنیتی و کنترل این نرم افزار راهای متفاوت های متفاوت و الیه بندیروش

 ها خواهیم پرداخت.با هم در این کتاب به این روشبسیار افزایش داده و 

 

ر رژن نرم افزار به ورژن باالتکردن نرم افزار و تغییر و Upgradeمربوط به  ،این قسمت

توانید کنید، میاین نرم افزار استفاده می 0222ن یعنی اگر در سازمان خود از ورژ ،باشدمی

 ی خاص به ورژن باالتر تبدیل کنید و کارهای دیگر انجام دهید.هاآن را با روش

 

 InfoPath Formsچون هایی همبه تنظیمات ارتباطی با نرم افزارمربوط  ،قسمتاین 

Services   ،SharePoint Designer  ... ها را نصب باشد که با هم این نرم افزارمیو

 ها را انجام خواهیم داد.و تنظیمات ارتباطی آن

 

باشد ، یها منویسان و توسعه دهندگان وب سایت مربوط به برنامه ،این قسمت

امه ندهد تا بتوانند، از طریق برمایکروسافت امکاناتی در اختیار برنامه نویسان قرار می

های آماده  APPsنویسی سایت خود را شخصی سازی کنند، البته خود مایکروسافت هم 

 برای دانلود در سایت خود قرار داده است که شما می توانید از آنها استفاده کیند.

خاصی به وجود  یهایی که هر کدام برای استفادهشود به سرویسمربوط می ،قسمتاین 

 خود نیاز داریم شیرپوینت های هایی  که برای سایتسمت سرویسمده اند. باید در این قآ

اید بپوینت کار کنیم خواهیم با شیرمیشه زمانی که برای اولین بار میرا فعال کنیم، که ه

 ی به درستی کار کنند.شیرپوینت های سایتها را فعال کنیم ، تا این سرویس
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اشد ب، یکی از این گزینه ها نام کاربری میکنیدرا مشاهده می یهای گزینهازید نگاهی بیند share Pointاگر به نوار باالیی 

خواهد شد که چند گزینه دارد، یکی  زکه با آن وارد نرم افزار شده ایم، اگر بر روی فلش کناری آن کلیک کنید یک منو با

 .اشدببرای خروج از این نرم افزار می باشد کهمی Sign Outاز این گزینه ها 

توانید اطالعات کاربری خود را مشاهده کنید، البته این اطالعات را باید تکمیل کلیک کنید، می My Settingsاگر بر روی 

 .بعد شویم یکلیک کنید تا وارد صفحه My Settingsکنید، بر روی 

 

 تااطالعکنید وارد میکه مشاهده همانطور 

شدیم ولی گزینه ای را  AdminSqlکاربر 

کنیم ، برای وارد کردن اطالعات بر میمشاهده ن

عد ب یکلیک کنید ، تا صفحه Edit itemروی 

 ظاهر شود.

 

 

 

 

در این قسمت شما می توانید، اطالعات مربوط به 

را هم  موضوع کاربر مورد نظر را وارد کنید، این

ی های دیگر هم توانایکاربر که جه داشته باشیدتو

، که مشاهده کنندد تا اطالعات شما را این را دارن

بعد  .کتاب انجام خواهیم داد یدر ادامه این کار را

کلیک   Saveت بر روی ااز وارد کردن اطالع

 کنید.
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 کنید با نامیک شکل مربع مشاهده می، در سمت راست باالیی این نرم افزار وجود دارد های دیگری هم در قسمتگزینه

Focus an Content چپدهد و برای حذف نوار سمت تغییر حالت می به شکل  ک کنیدکه اگر بر روی آن کلی 

 د گرفت اگر دوباره روی آن کلیک کنید به حالت اول باز خواهد گشت.همورد استفاده قرار خوا Share Pointنرم افزار 

سمت مدیریتی توانید سایت و قنات جالب این نرم افزار است و میوجود دارد که یکی از امکا SHAREبا نام  ای گزینه

Share Point که این کار را در فواصل کتاب انجام خواهیم داد.را برای دیگران به اشتراک بگذارید ، 

 (Settings)مت راست این نرم افزار نگاهی بیندازید آیکون ساگر به باال و 

دهد، و تنظیمات در اختیار ما قرار می کنیدکه یک سری امکاناتمشاهده میرا 

طور کامل ه کتاب را بخوانید، چون ب یوی این موضوعات باید ادامهبرای بحث ر

معرفی و  قسمتم، و فقط قصدم در این یدر هر بخش به این موضوعات پرداخت

 .بوده است Share Pointنمایش امکانات 

 

 

نوار ابزار  کلیک کنیم یک Pageکه اگر بر روی  Pageو  browseهای ر دارند با نامدو گزینه در سمت چپ نوار قرا

 مانند شکل زیر به ما نشان خواهد داد.

 
باشد که می Edit Pageدهد ، یکی از مهمترین امکانات آن گزینه ری امکانات در اختیار ما قرار میاین نوار یک س 

 کار خواهیم کرد. آنکه در ادامه با  دمدیریتی خود را ویرایش کنی یصفحه توانیممی
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 :  Farmپیکربندی   - هافعال سازی سرویس

د که این قسمت باشمی Farmانجام داد، پیکربندی  Share Pointباید بعد از ورود به نرم افزار  اولین کاری که

 کنیم.را با هم بررسی می

 Configuration Wizardsو بر روی  شویممی Share Pointنخست  یبرای انجام این کار وارد صفحه

 کنیم.همین موضوع را مشاهده می همکنیم که در شکل زیر کلیک می

 
شکل روبرو ظاهر  نظرمورد ی بعد از کلیک بر روی گزینه

 Launch the Farm بر روی بایدشود، که می

Configuration Wizard   بعد از آن شکل زیر کلیک کنید ،

 Startروی  Farmشود که برای تنظیم و فعال سازی میظاهر 

the Wizard .کلیک کنید 
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کاربر به آن معرفی  خود را انتخاب و یک Share Pointهای مورد نظر برای شما باید سرویس ،این صفحهدر 

 کنیم.با هم بررسی می ها راآنبه ترتیب ها ال کنید، قبل از فعال کردن سرویسها را فعکنید و سرویس

Access Services: 

های دسترسی، بته با استفاده از یک سری برنامهال  دهدیرا م Data Baseاین سرویس به افراد اجازه دسترسی به 

دهد و حتماً باید اجرا شود، اد میرا به افر Data Baseروزرسانی اطالعات ه این سرویس اجازه ویرایش و ب

تعریف شود که در این کتاب  SQL Serverرا داشته باشد باید در  Data Baseکاربری که توانایی دسترسی به 

  Sql Serverتنظیمات  در قسمت، یماهالزم را به آن دادهای تعریف شده که مجوز AdminSqlنام کاربری با 

 این موضوع را می توانید مشاهده کنید.

-مجموعه باشد و اگر بخواهید درمی SharePoint 2010مربوط به    Access Services 2010سرویس  نکته:

 ل کنید ولی در غیر این صورت الزم به فعال کردن آن نیست.آن را فعا ،کنیداستفاده  0222خود از سرویس ی 

App Management Service : 

دهد و مسئول ذخیره های آماده شرکت مایکروسافت را می APPSاین سرویس به شیرپوینت اجازه دسترسی به 

ت اطالعات بیشتر برای دریاف باشد.افزارها میهای این گونه نرمسازی و فراهم آوردن اطالعات در مورد مجوز

 استفاده کنید. Power Pointتوانید از این فایل می
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Business Data Connectivity Service : 

 

و از  باشدمی Office 2013و   Share Point 2013های مرکز در نرم افزارهای متاین سرویس زیر ساخت

 Business Data Connectivityبا راه اندازی سرویس  کند.یکپارچگی و ادغام این دو نرم افزار پشتیبانی می

Service وانید این توانایی را به کاربران خود بدهید تا بتوانند در تمیShare Point از نرم افزار Office  هم

کتابخانه  ع توابعمناب. همچنین با استفاده از این سرویس با منابع خارجی در ارتباط باشید، منظور از این استفاده کنید

 باشد که در این کتاب روی آن بحث شده است.ای و... می

Excel Services Application: 

 

های این برنامه را اجرا اند فایلتودهد و کاربر می یرا به کاربر م Excelهای ویس اجازه دسترسی به فایلاین سر

 و تغییرات الزم را روی آن اعمال کند.

Machine Translation Service  : 

 

را به زبان دیگر ترجمه کنیم،  Share Pointدهد تا متن و ساختار موجود در این امکان را به ما می سرویساین 

ر حال حاضر فعال نیست و نمی توانیم از آن استفاده کنیم ، یعنی استفاده از البته این امکان برای فارسی زبانان د

 این سرویس برای فارسی زبانان کاربردی ندارد.
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Managed Metadata Service : 

 

زمانی که این باشد ، ها میتروی اطالعات در داخل سای Tagسب گذاری یا چاین سرویس برای مدیریت بر

که  خوبی این روش این است. دسب گذاری کنیچکنیم برتوان روی اطالعاتی که ایجاد میسرویس فعال باشد می

به راحتی به فایل و اطالعات مورد نظر  تواندهیم میانجام میر مورد یک موضوع خاص را زمانی که جستجو د

ا کار ب د نظر است. در قسمتل موریسب گذاری دقیق روی فاچکه این موضوع به خاطر بر ددست پیدا کنی

 ها این سرویس به طور کامل بررسی شده است.سرویس

PerformancePoint Service Application : 

 

 سایت رتوان داین کار می برای کار خود را تجزیه و تحلیل کنیم،تا دهد این امکان را به ما می سرویساین 

را  Share Pointیرون از مجموعه های باستفاده کرد ونرم افزارخاصی های  Dashboardاز  شیرپوینتی خود

 Safariو از طریق مرورگر  appleتواند بر روی دستگاه های این سرویس حتی می، روی این قابلیت قرار داد

 اجرا شود.

PowerPoint Conversion Service Application : 

 

 SharePointهای جدید یکی از سرویس PowerPoint Conversion Service Applicationسرویس 

و...  PDF  ،PPtی مانند هاالعات داخل شیرپوینت را به فرمتدهد اطباشد که به کاربران اجازه میمی 2013

 ها کار خواهیم کرد.امکانات این سرویس ی. با همههای دیگر استفاده کندها در نرم افزارل کند و از آنیتبد

 

Search Service Application : 

د در توانیدهد ، از این سرویس میرپوینت را در اختیار شما قرار میی قدرتمند شیاین سرویس موتور جستجو

، همانطور که در مقدمه و جستجو را به سایت خود اضافه کنیدهای خود استفاده کنید و قابلیت داخل سایت

 یکلمه هم به دنبال PDFهای تواند داخل فایلحتی می شیرپوینت کاربرد این کتاب صحبت کردم جستجوی 

 مورد نظر شما بگردد.
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Secure Store Service : 

 

 ،رودبه کار میشوند یبرای ذخیره سازی اطالعات کاربرانی که از چندین روش وارد نرم افزار م سرویساین 

 باشندموجود می  Customer relationship management (CRM)هایی مانند ببینید دوستان نرم افزار

وارد شود  SharePointعلی از طریق اسم اگر کاربری به  .متصل کرد Share Pointتوان آنها را به که می

وارد شود، اطالعات  CRMنرم افزار شود و اگر همین کاربر از طریق ات آن در بانک اطالعاتی ذخیره میاطالع

 .به شیرپوینت متصل است  CRMشود دلیل این است که نرم افزار شیرپوینت ذخیره میبانک اطالعاتی در  آن

شده است، چون اطالعات  CRMشود، در آن واحد هم وارد می شیرپوینت برای بار دوم وارد  که کاربربعد از این

 .موجود بود شیرپوینت آن در 

 

State Service : 

ی و ذخیرهباشد می Visio 2010و   InfoPath 2010چون هم یهایباط با نرم افزار، برای ارتیساین سرو

 .باشدمی SQL Serverت در ااطالع

 

Usage and Health data collection: 

جمع آوری و  SharePointو اطالعات را برای سالمت نگه داشتن سرور  تنظیماتاین سرویس یک سری 

 برد.ها را برای سرور شما به کار میاده، و این د دهدو به ما گزارش می

 

User Profile Service Application: 

 Active directoryدهد تا باشد، به شما این توانایی را میمی sharePointاین سرویس که از امکانات خاص 

و  Userرا مانند  Active Directoryهماهنگ کنید و تمام اطالعات موجود در  SharePointخود را با 

Group .ها مشاهده و تغییرات روی آن اعمال کنید 
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Visio Graphics Service : 

 شود.تحت وب استفاده می Visioهای نرم افزار از این سرویس، برای نمایش فایل

Word Automation Services : 

ند واتین سرویس میشود ، اکند شناخته میاسیون را فراهم میاین سرویس به عنوان سرویسی که خدمات اتوم

 تلفو کارهای مخ ها را اجرا کندهایی تبدیل کند که مایکروسافت آفیس بتواند آناسناد و مدارک شما را به فایل

 دیگر.

 

Work Management Service Application : 

 Taskی ، این سرویس مسئول جمع آور کندفراهم می Share Pointی نرم افزار هایی را برااین سرویس قابلیت

باشد، تا کاربران بتوانند کارهای خود را به صورت مجتمع در یک مکان مشاهده ی میشیرپوینت های ها در سایت

 و استفاده کنند.

 

Workflow Service Application : 

ده را دارند استفا هایتوانایی ایجاد گردش کار هایی کهبا نرم افزار شیرپوینت این سرویس هم برای ارتباط 

 شود.می

 شوید و بر روی SharePointوارد صفحه نخست  باشد،ها میراه اندازی آن ها نوبتبعد از بررسی سرویس

Configuration Wizards  باز شده بر روی  یکلیک کنید در صفحهLaunch the Farm 

Configuration Wizard بعد بر روی  یکلیک کنید و در صفحهStart The Wizard ا وارد کلیک کنید، ت

 صفحه بعد شویم.
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اول باید یک کاربر را به عنوان کاربری که سرویس روی آن فعال می شود انتخاب کند، اگر توجه در این صفحه 

معرفی کرده بودیم  Farmاز قبل ایجاد کرده بودیم و به عنوان رئیس  FarmSharePointکنید کاربری با نام 

کرد، اما این کار درست نمی باشد. همیشه سعی کنید برای سرویس ها یک بر را انتخاب توان این کارمیدر اینجا 

ن باشید در ادامه کار به یکی کنید مطمئ Servicesرا با کاربر  Farmکاربر جدید تعریف کنید، اگر شما کاربر 

 ServiceFarmمی شویم و یک کاربر با نام  Active Directoryخورد ، برای همین وارد  مشکل خواهید

 اد می کنیم ، سعی کنید همیشه نام کاربران با قسمت مورد نظر هماهنگ باشد.ایج

به ادامه کار می پردازیم. همانطور که در شکل زیر مشاهده  Active Directoryبعد از ایجاد کاربر در سرور 

که کاربر قرار دارد ولی کاربر دیگری وجود ندارد، برای این FarmSharepointدر قسمت اول کاربر  می کنید

د معرفی کنیم باید وار شیرپوینت جدید را به 

Managed Account  شویم، برای وارد

شدن به این قسمت از لیست سمت چپ و یا 

شویم، به می Securityاز صفحه اول وارد 

 شکل بعد توجه کنید.
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  Securityاز هر دو روش می توانید وارد قسمت  

 شویم.

 

 

 

 

 Configure managedدر این صفحه بر روی 

accounts .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن در این قسمت برای 

 Registerکاربر بر روی 

Managed Account  کلیک

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.می
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در این صفحه در قسمت مشخص شده نام 

کاربر را به همراه نام دومین خود وارد کنید و 

ا هم وارد کنید ، همانطور که رمز عبور آن ر

رور سم این کاربر باید در یدر قسمت قبل گفت

Active Directory در تعریف شده باشد ،

یم ظقسمت پائین می توانیم با فعال کردن و تن

رد را در زمان مشخص از آن زمان تغییر پسو

 م خواهد کرد، که فعاًل طریق ایمل به شما اعال

، تا در بخش های کنیماین گزینه را فعال نمی

در ادامه بعدی تنظیمات ایمیل را انجام دهیم.

 Exchange Server2013کتاب نرم افزار 

را نصب خواهیم کرد و ارتباط آن را با 

SharePoint 2013  .بر روی برقرا می کنیمok .کلیک کنید تا کاربر به لیست اضافه شود 

 

 

همانطور که مشاهده می کنید کاربر مورد نطر به 

 یست اضافه شده است.ل

یک کاربر در  ،همیشه برای اینکه بفهمیم

-زمانی که در این قسمت تعریف می ،شیرپوینت

که در  Editشود چه وظایفی دارد روی گزینه 

شکل مشخص شده کلیک کنید. در این قسمت 

کلیک  farmSharePointبر روی کاربر 

 ه کنیم.گیرد را مشاهدنیم کار هایی که با این کاربر انجام میکردیم، چون قبال ً از این کاربر استفاده شده و می توا
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-در صفحه ای که باز می شود به پائین صفحه مراجعه می

 Farm componentsتوانیم در قسمت کنیم و می

using this account  کارهایی که به این کاربر واگذار

 شده را مشاهده کنید ، اگر توجه کنید این کاربر را به عنوان

Farm Account .مشخص کرده است 

دهیم سرویس ها در این این موضوع را می خواستم مشخص کنم که زمانی ما سرویسی را به کاربر مشخص می

 شوند.قسمت نمایش داده می

که در     متگردیم به قسخوب بعد از تعریف کاربر مورد نظر  دوباره بر می

 Launch the Farm Configurationن بر روی  وجود داشت و بعد از آ SharePointصفحه نخست 

Wizard  کلیک می کنیم تا وارد صفحه زیر شویم. کنیم و بعد بر روی کلیک می 

         

کنید گزینه اول را انتخاب می کنیم همانطور که مشاهده می

یم و کنو کاربری که تازه تعریف کرده بودیم را انتخاب می

دهیم و ض انتخاب قرار میدر حالت پیش فر سرویس ها را

 کنیم.کلیک می Nextبرای شروع به کار سرویس ها بر روی 

 

 

این زمان بسته به نوع سخت  ،در حال اجرای سرویس های مورد نظر

دقیقه طول می کشد، پس کمی  02تا  02افزار به کار برده شده از 

 تحمل کنید.
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ا این که فعالً ب یمشوفی قالب سایت و معرفی سایت میبعد از اجرای کامل و درست سرویس ها وارد صفحه معر

 کنیم.کلیک می Skipبر روی  برای ادامه کار و بعداً به آن خواهیم پرداخت قسمت کاری نداریم

 
 

کنید سرویس های مورد همانطور که مشاهده می

نظر به صورت کامل اجرا شده و در این قسمت 

 لیست شده .

 Finishبر روی صفحه در پائین برای اتمام کار 

 کلیک کنید.

 ،: شاید در حال راه اندازی سرویس ها سرورتذکر

د که در اغلب موارد مشکل از یبا خطا مواجع شو

می  SQLکم بودن رم سرور و یا قطع شدن سرور 

 باشد که باید دوباره این قسمت را اجرا کیند.
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 شوید و بعد وارد   Securityاگر وارد بخش 

Configure managed accounts 
شوید ، لیست کاربران مورد نظر را مشاهده 

در جلوی  Editمی کنید، اگر بر روی آیکون 

د توانیکلیک کنید می Service Farmکاربر 

سرویس هایی که روی این کاربر فعال شده 

  را مشاهده کیند.

 

 

 

 

 

در این قسمت سرویس هایی را که روی این 

ه می کنید، نکته کاربر فعال شده اند را مشاهد

مهمی که در این بخض وجود دارد این است 

که زمانی که کاربری در این قسمت تعریف 

 SQLمی شود ، همزمان این کاربر در نرم افزار 

شود، که با تعریف می Loginهم در قسمت 

 کنیم.هم این موضوع را بررسی می

 SQLشوید و نرم افزار  SQLوارد سرور 

Server Management Studio  را اجرا

 Connectکنید و بعد برای ورود بر روی 

 کلیک کنید.
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از سمت  SQL Serverبعد از وارد شدن به نرم افزار 

بعد بر روی  Securityچپ این نرم افزار بر روی 

Logins  کلیک کنید، همانطور که در شکل هم مشاهده

تعریف شود  SQLمی کنید این کاربر بدون اینکه در 

در این قسمت تعریف  SharePointیق مستقیم از طر

هم به صورت  FarmSharePointه است. کاربر شد

 خودکار تعریف شده است.

 

 

 :   Application Managementکار با 
و استفاده از آن یک سری توضیحات در مورد این موضوع  Application Managementقبل از ایجاد یک 

موعه ای از یک سازمان در نظر بگیرید که درون آن از چندین ها مج Application Managementدهیم، می

بخش تشکیل شده است، و تا زمانی که سازمان نباشد بخش ها نمی توانند با هم کار کنند، زمانی که شما برای 

ایجاد کنید اولین کار بعد از اجرای سرویس ها که در مرحله  SharePointسازمان خود میخواهید یک سایت 

باشد و بعد از آن سایت ها با نام سازمان شما می Application Managementدادیم تعریف یک  قبل انجام

 روی آن فعال می شوند. زمانی که این موضوع را به صورت عملی انجام بدهیم مشکل شما حل خواهد شد.

   

 Applicationبرای ایجاد 

Management  وارد صفحه نخست

 Applicationشوید و بر روی 

Management  کلیک کنید تا شکل

 بعد ظاهر شود.
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 کلیک کنید.   Manage web applicationsدر شکل زیر بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از قبل ایجاد شده است،  Application Managementهمانطور که در شکل باال مشاهده می کنید، دو مورد 

جه خواهید شد این همان صفحه مدیریتی توجه کنید متو SharePoint Central Administration v4اگر به 

SharePoint باشد که در حال حاضر در حال کار با آن هستیم به آدرس ما میhttp://sharepoint:3030  

مده بعد از اجرای سرویس ها به وجود آ وجود دارد که SharePoint – 80 توجه کنید، و یکی دیگر با نام 

 SQL Serverو هم در  IISهم در   Application Managementبرای این  SharePointاست، که 
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این موضوع را مشاهده  توانید با مراجعه به آنایی را برای آنها ایجاد کرده است، که شما میاطالعات و فایل ه

 کنید.

از نوار ابزار  Application Managementبرای ایجاد 

 کلیک کنید. Newباال بر روی 

غیر فعال می باشد مطمئن  ا: اگر این قسمت برای شمتذکر

همین سیستم  Admin Localکاربر شما عضو  باشید

 نیست.

                        Application 

Management              

                                          
               80                        IIS 

            

        Host Header                     
                                        Path 

                   Web                     
                              .

                                              
                                           

                                              
                                                  
                                              

    Yes                                      
                 No          .

                         Yes                
           HTTPS                             

                  No           . 
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            Authentication       
    NTLM          .

                            Authentication          
Clear Text                                 .

                                          
                                                
                                                  
                                              
                                                

                                             
                  .

                                          
Host Header                            
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 Create Newدر قسمت 

Application Pool سایت خود را  نام

ن صورت پیش فرض ای وارد کنید، البته به

کاربرد  IISها در  Poolنام وارد خواد شد، 

دارند و زمانی به کار می آیند که اگر سایتی 

باشد به مشکل بر  Poolکه داخل یک 

دیگر  Poolبه سایت های دیگر در بخورد 

مانند قبل که سرویس ها را اجرا  Configurableکاری ندارد و برای آنها مشکل ایجاد نخواهد کرد، در قسمت 

طور که گفتم برای هر قسمت حتماً یک کاربر جدید تعریف کنید کردیم باید یک کاربر به آن معرفی کنیم، همان

شوید و یک کاربر  Active Directoryو وظایف را بین کاربران تقسیم بندی کنید، برای ایجاد کاربر جدید وارد 

کلیک کنید تا صفحه زیر  Register new managed accountایجاد کنید و  بعد بر روی  3iscoبا نام 

 شود.نمایش داده 

در این قسمن نام کاربر را به همراه نام دومین 

مانند شکل روبرو وارد و رمز عبور آن را هم 

کنیم، کلیک می okکنیم و  بعد بر روی وارد می

کلیک کردیم دوباره  okبعد از اینکه بر روی 

 Create New Webگردیم به قسمت برمی

Application  که دوباره از اول باید اطالعات

ن را وارد کنیم ، بعد از وارد کردن خودما

اطالعات به قسمت معرفی کاربر که در صفحه 

 قبل روی آن بحث کردیم می رویم.
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کنید در همانطور که مشاهده می

قسمت مشخص شده کاربری را که 

ایجاد  Active Directoryتازه در 

کردیم را انتخاب می کنیم، همانطور 

 Loginکه گفتم این کاربر در قسمت 

به صورت خودکار   Sqlنرم افزار 

 تعریف می شود.

 

 Database Serverدر قسمت 

را وارد کنید  Databaseنام سرور 

 Database Name و در قسمت 

سعی کنید نام سایت خود را وارد 

کنید دلیل این امر این است که در 

گرفتن متوجه  Backupموقع 

اشد، ی می بشویم مربوط به چه سایت

بر روی را  SQLط با نحوه ارتبا

Windows authentication 
 Failoverقرار دهید و در قسمت 

Database Server  باید نام سرورData base سرور با یک  دیگری را وارد کنیم، این قسمت برای ارتباط

Database  دیگر به کار می رود یعنی اینکه اگر سرور اصلیSQL  از کار افتاد سرورSharePoint  باSQL 

کند و کل شبکه و سایت بدون هیچ مشکلی به کار خود کنید ارتباط برقرا میدوم که در این قسمت معرفی می

کنیم در بخش های پایانی این کتاب بررسی کنیم و به صورت عملی با آن این قسمت را سعی میادامه می دهد، 

 کار کنیم .
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این قسمت مربوط به سرویس   

 قبلهایی است که ما در قسمت 

 Farmو در بخش 

Configuration  ،فعال کردیم

توانید نسبت به نیاز شما می

سایت خودتان هر کدام از این 

سرویس ها را انتخاب کنید، 

البته برای این کار در قسمتی که 

قرار دارد بر روی  

منوی کشویی کلیک کنید و 

Customs .و را انتخاب کنید

به هر کدام از سرویس ها که 

 آنها را انتخاب کنید. نیاز دارد

قسمت آخر این بخش مربوط 

-تم تجربه مشتری میبه سیس

که روی سرور شما فعال  باشد

شود و طی فواصل زمانی می

مشخص اطالعاتی را در یک 

فایل کوچک به سایت 

مایکروسافت ارسال می کند.که 

کلیک کنید.در  Noفعالً بر روی 

 کلیک کنید. Okآخر بر روی 
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باشد که بسته می Web Applicationدر حال ایجاد 

دقیقه طول خواهد  21تا  22به سیستم شما زمانی حدود 

 کشید.

 

 

 Webهمانطور که مشاهده می کنید 

Application  مورد نظر ایجاد

شده است و برای ادامه کار بر روی 

Ok .کلیک کنید 

 

 

 

 Webکنید همانطور که مشاهده می

Application  ما با نام

3isco.local  ایجاد شده است اگر

به پورت و آدرس روبروی آن نگاهی 

 بیندارید متوجه آن خواهید شد.

و برای اینکه سایت را اجرا کنیم باید 

خواهیم نگاهی رد نظر بشویم، قبل از این کار میوارد صفحه مو  http://www.3isco.localاز طریق آدرس 

 SharePointنم چه تغییری در آنها ایجاد شده است، وارد سرور بیندازیم تا ببی SQLو نرم افزار  IISبه سرویس 

 را اجرا کنید.  IISشوید و 
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کنید همانطور که مشاهده می 

شدیم  SharePointوارد سرور 

را اجرا کردیم ،  IISو سرویس 

اگر به دقت توجه کنید سایت 

3isco.local  ایجاد شده و

آن را هم در سمت راست  آدرس

 کنید.مشاهده می

 

 

 SQL Server Management Studioشویم و نرم افزار می SQLوارد سرور  SQLبرای مشاهده تغییرات 

 را اجرا کنید.

 

بعد از اجرای نرم افزار در سمت چپ بر روی 

Database کنیم تا لیست  کلیک میDatabase 

اهده کنیم، همانطور که مشاهده های ایجاد شده را مش

به صورت  3isco.localام با ن Databaseکنید، می

 Databaseخودکار ایجاد شده است. اگر به دیگر 

شوید که مربوط به سرویس ها توجه کنید، متوجه می

های دیگر  Web Applicationها و 

SharePoint باشد.می 

برای ادامه کار دوباره وارد قسمت مدیریت سایت 

Share Point شویم.خود می 
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 : Site Collectionsایجاد 

 Siteمربوط به آن را هم معرفی کنیم،   Site Collectionsرا ایجاد کردیم باید  Web Applicationزمانی که 

Collections کنند و شما با وارد کردن آدرس آن ه را بر وی یک آدرس مشخص فعال میقالب های سایت آماد

توانید به سایت مورد نظر مراجعه می

 کنید.

 Applicationبر روی 

Management ردکلیک کنید تا وا 

صفحه ای مانند شکل مقابل شویم، در 

 Create siteاین صفحه بر روی 

collections .کلیک کنید 

 

 Webدر این صفحه در قسمت 

Application  بایدWeb 

Application   خودمان را مشاهده

کنیم، اگر به این صورت نبود بر روی 

دکمه گشویی کنار آن کلیک کنید که 

کنیدو گزینه کل هم مشاهده میدر ش

Change Web Application  را

انتخاب کنید و در صفحه ای که باز 

مورد   Web Applicationشود  می

 نظر را انتخاب کنید.

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 91 

توضیحاتی  Descriptionو در قسمت  Networkingعنوان سایت خود را وارد کنید، مثالً  Titleدر قسمت 

 جاد کنید بدهید.در مورد سایتی که می خواهید ای

همانطور که مشاهده  باید آدرس سایت خود را انتخاب کنید، URLدر قسمت 

 این مسیرها از قبلمی کنید نام سایت نوشته شده است و جلوی آن مسیر سایت مشخص مشخص شده است، 

ر تعریف شده اند ، برای بررسی این موضوع و ایجاد مسیر جدید ب Define Managed Pathsدر قسمت 

کلیک کنید تا وارد صفحه مورد نظر شویم، از طریق دیگری هم این کار  Define Managed Pathsروی 

امکان پذیر است، در نوار کناری بر روی 

Web application  مانند شکل کلیک

 Manage web بر روی کنیدو بعد 

applications .کلیک کنید 

 

 

 Managedتا نوار ابزار باالیی فعال شود و بعد از آن گزینه کنیم کلیک می 3isco.localدر شکل زیر بر روی 

Paths .را انتخاب کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود 
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دقت به این صفحه توجه کنید، همانطور که با فلش  با

مشخص کردم آدرس هایی است که در موقع ایجاد 

 سایت به صورت 

ی اینکه یعن rootمشاهده کردیم.  در جایی که نوشته 

  "/"همان آدرس صفحه اول سایت که به صورت 

که شما  Sitesمشاهده می کنیم و آدرس دیگر با نام 

می توانید در این قسمت آدرس جدید ایجاد و یا 

 آدرس های قبلی را حذف کنید.

دید وارد توانیم یک آدرس جمی Pathدر قسمت 

شویم که این آدرس از قبل کنیم،برای اینکه متوجه 

که در جلوی    Check URLندارد بر روی  وجود

کنیم، در قسمت کنید کلیک میآدرس مشاهده می

Type  دو نوع وجود دارد یکیwildcard 

Inclusion  و دیگریExplicit inclusion  که اگر

 Wildcardزینه شما در زمان تعریف آدرس گ

inclusion  انتخاب کنید، وقتی بخواهید سایت جدید

-می تعریف کنید آدرس آن به صورت 

 Explicitکند، ولی اگر آدرس را از نوع ثابت می باشد و آدرس آخر آن تغییر می computerشود یعنی اینکه نام 

inclusion  وی آن آدرس از لیست آدرس ها حذف شود که بعد از تعریف سایت ردر نظر بگیریم به صورتی می

-روی آدرس مورد نظر تعریف میشود  مثالً در این مثال سایت می

شود و بعد از اینکه سایت تعریف شد اگر دوباره به قسمت تعریف سایت مراجعه کنیم این آدرس را مشاهده 

برد و با آن کار خواهیم کرد،  اهیدپی خو نخواهید کرد ، اگر کامالً متوجه نشدید، در ادامه کامالً به این موضوع

 Explicitبا نوع  Farshid babajaniو  wildcard Inclusion با نوع   Computerدر ادامه دو آدرس 
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inclusion کنیم، البته با کلیک بر ایجاد می

-این آدرس ها ایجاد می Add pathروی 

توانید این شوند که در شکل زیر هم می

 موضوع را مشاهده کنیم.

دوباره به صفحه قبلی که در حال ایجاد سایت 

 گردیم.بودیم بر می

 Create Siteبعد ازکلیک بر روی 

Collections   صفحه روبرو ظاهر می شود

و  Titleدوباره قسمت های 

Description  کنید، همانطور که در

کنید آدرس هایی مشاهده می URLقسمت 

است،  م را به ما نشان دادهرا که ایجاد کردی

را انتخاب   "/  "فعالً در این قسمت گزینه 

ا صفحه اول سایت ما ایجاد شود، کنید، ت

نی اینکه اگر کاربر نام سایت ما را وارد یع

در قسمت  کرد وارد این صفحه شود.

Template  شما می توانید قالب سایت

خود را انتخاب کنید، این قالب ها در دو 

ه اند دسته بندی شد 0220و  0222ورژن 
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، و به پائین صفحه را انتخاب کنید Team Siteفعالً قالب که هر کدام دارای ویژگی های مختلفی می باشند، 

 مراجعه کنید.

در این قسمت باید مدیران سایت خود را مشخص 

 Primary Site Collectionکنید ، در قسمت 

Administrator  مدیر اصلی سایت خود را وارد

 Activeاز قبل داخل کنید، این کاربران 

Directory  ام که نباید تعریف شده باشند، زمانی

کلیک   کاربر را وارد می کنید بر روی آیکون 

-تا کاربر مورد نظر شناسایی شود، اگر می کنید

 کلیک کنید ، تا شکل زیر ظاهر شود. خواهیم کاربر مورد نظر را جستجو کنیم بر روی آیکون 

 

بر خود را وارد کنید نام کار findدر قسمت 

کلیک کنید، بعد از جستجو  Enterو بر روی 

کاربر مورد نظر را  Active Directoryدر 

به شما نشان خواهد داد که همین کار را در 

شکل مشاهده می کنید، بعد از انتخاب کاربر 

 کلیک کنید. okمورد نظر بر روی 

 Secondary Siteدر قسمت 

Collection Administrator توانیم یم

کاربر دومی را به عنوان مدیر دوم این سایت 

 وارد کنیم، سعی کنید این کار را انجام دهید.
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تعریف کردیم ندارند، و الزم به تعریف آنها  Securityتذکر: این کاربران ربطی به کاربرانی که قبالً در قسمت 

 کنند.نیست، دلیلش هم این است که این کاربران با سرویسی کار نمی

ی توانیم برای سایتی که ایجاد در این قسمت م

ت یکنیم محدودیت ایجاد کنیم، یعنی برای سامی

مقدار فضای مصرفی قرار دهیم تا کاربر نتواند 

بیشتر از آن محدوده از فضا استفاده کند، برای 

ه این کار کلیک کنید، که فعالً الزم ب Manage Quota Templatesجدید باید بر روی  Quotaایجاد یک 

 کلیک کنید. okبر روی  Site Collectionنیست، برای ایجاد 

 Site Collectionبعد از چند دقیقه 

مورد نظر ایجاد شده است، برای ادامه 

 کلیک کنید. okکار بر روی 

 

 Webبرای اینکه بفهمیم روی یک 

Application  چهSite Collection 

ل شده است باید مانند شکل بر هایی فعا

 View all site collections ویر

 کلیک کنید تا صفحه بعد ظاهر شود.

 

در این صفحه همانطور که مشاهده 

 Webکنید، روی می

Application  مورد نظر آدرس
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، در فعال شده است اگر بر روی آن کلیک کنید "/"

کنید، در راست اطالعات سایت را مشاهده میسمت 

نام کاربری مدیر آدرس، عنوان، توضیحات،این قسمت 

که این سایت به ان  Databaseسایت، و در آخر اسم 

 کنید.متصل شده است را مشاهده می

ورد نظر شوید، این موضوع وارد سایت م http://www.3isco.localتوانید با آدرس بعد از ایجاد سایت، می

 کنیم.را با هم تست می

 

 Errorرا اجرا کردیم ولی  http://www.3isco.localآدرس کنید سایت مورد نظر با همانطور که مشاهده می

تعریف نشده است و به خاطر همین  Active directoryسرور  DNSداد، دلیلش این است که این آدرس در 

Error دهد، برای حل این مشکل وارد سرور میActive Directory  می شویم وDNS کنیم.را اجرا می 
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م، در این کنیرا اجرا می DNSسرویس 

جدید با عنوان  Zoneسرویس باید یک 

3isco.local  ایجاد کنیم برای این کار بر

کلیک  forward Lookup Zonesروی 

را انتخاب  New Zoneکنیم و راست می

 کنیم، تا شکل بعد ظاهر شود.می

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه، بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  Primary Zoneاین قسمت در 

 .کلیک کنید Nextاب کنیدو بر روی انتخ
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در این صفحه گزینه دوم را انتخاب کنید، چون 

Domain  که ایجاد کردیم یک دومین اصلی

دومین دیگری نیست، بر  Forestمی باشد و 

 کلیک کنید. <Nextروی 

 

 

 

خود را وارد  Zoneدر این قسمت باید نام 

وارد  3isco.localکنیم، که باید به صورت 

 کلیک کنید. Nextیم، بر روی کن

 

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید، و 

کلیک کنید، در آخر هم بر  Nextبر روی 

مورد نظر  Zoneکلیک کنید تا   Finishروی 

 ایجاد شود.
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مانند شکل بر روی آن  zoneبعد از ایجاد 

کلیک کنید و در سمت راست درون لیست 

را  Cnameکلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید، تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

را وارد کنید، بعد از وارد  wwwدر این شکل در قسمت اول نام 

-به صورت خودکار تکمیل می …Fullyکردن این نام قسمت 

روی آن  SharePointشود، بعد از این کار باید سروری که 

کلیک  Browseقرار دارد را معرفی کنیم ، برای این کار بر روی 

 کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

 

 

 

شویم، و نام دومین اصلی می Zoneدر این قسمت وارد 

 Okخودمان را انتخاب و بر روی  SharePointسرور 

 Cnameکلیک کنید، تا  okکنیم، و بعد بر روی کلیک می

 مورد نظر ایجاد شود.
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بعد از شما نام کاربری و رمز عبور   ید،شوید و آدرس سایت خود را وارد کن Internet Explorerوارد 

شود که شما باید نام دو کاربری که در قسمت قبل به عنوان مدیر سایت تعریف کردیم را وارد درخواست می

وارد کردن کاربر مورد نظر  خواهد داد، بعد از Errorکنید، در حال حاضر اگر کاربر دیگری را وارد کنید به شما 

کلیک کند   okبر روی 

 تا وارد سایت شویم.

 

 

 

 

 

 . کنیمبالخره سایت شیرپوینتی خود را ایجاد کردیم، با هم قسمت های مختلف این سایت را بررسی می
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کلیک  Homeاگر به قسمت کناری سایت توجه کنید ، از چند لینک مختلف تشکیل شده است، اگر بر روی 

کل فایل های سایت در این  Documents، در قسمت شویدکنید به صفحه اول سایت خود انتقال داده می

آپلود  توانید از طریق آن فایل های خودتان را داخل سایتمیقسمت قرار دارد و

کل  Site Contentsهای جدید آفیس ایجاد کنید. در قسمت کنید و یا فایل

این محتویات می تواند قسمت  محتوای سایت نمایش داده می شود،

Documents ا باشدو یSitePage خالل این کتاب بررسی  ها که با همه آنها در

د لینک جدیددر این قسمت توانیهم می Edit Linksخواهیم کرد، در قسمت 

 د.ایجاد کنی

 

کنید، که اگر بر روی در شکل زیر قسمت باال و سمت چپ ساید را مشاهده می

شوید و اگر هم بر ه صفحه اول منتقل میکلیک کنید در هر جا که قرار داشته باشید ب Share Pointآیکون 

شویم. اگر هم به صفحه اول منتقل می است کلیک کنید Network Learningروی عنوان سایت که در اینجا 

 توانید یک آدرس جدید در این قسمت کنار عنوان سایت ایجاد کنید.کلیک کنید می Edit Linksبر روی 

 

 

 

 

کلیک کنید، کار  Browseوجود دارند که اگر بر روی  Pageو  Browseدر قسمت باالی صفحه گزینه های 

کلیک  Pageدهد فقط اگر نوار ابزاری وجود داشته باشد آن را مخفی خواهد کرد، اگر بر روی خاصی انجام نمی

 های خاصی روی آن انجام داد.توان کاردهد که میکنید یک نوار ابزار در اختیار ما قرار می
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دهد، کلیک کنید یک سری ابزار های مربوط به همان صفحه را در اختیار شما قرار می Pageروی  زمانی که بر

توانید سایت را به صورت کلیک کنید می دهند، مثالً اگر بر روی های متفاوتی انجام میها کارکه این ابزار

کلیک کنید می توانید  گزینه  ابزارهای الزم را به سایت اضافه کنید یا اگر بر رویکامل ویرایش کنید و 

از موجودیت صفحه مورد نظر که داخل آن قرار دارد تهیه و در جای مناسب ذخیره  Excelگزارشی از نوع فایل 

 شود که در خالل کار و آموزش بررسی خواهد شد.کنید. چندین کار مختلف دیگر هم در این قسمت انجام می

 

دهند، همه این گزینه ی موجود می باشند که کارهای خاصی انجام میدر سمت راست و باالی صفحه گزینه های

ها بررسی خواهد شد البته در قسمت معرفی 

این  Share Pointصفحه مدیریت 

 قسمت بررسی شده است.

 NewFeedه هر کدام مربوط به کار خاصی می باشد، در قسمت وجود دارد ک Web Partحه چند فدر وسط ص

فایل ها جدید می توانید به  Documentsخود را در این قسمت وارد کنید، در قسمت شما می توانید نظرات 

 داخل سایت آپلود کنید و یا اگر به مجموعه آفیس متصل باشید می توانید فایل های آفیس ایجاد کنید.
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 سایت:و چهارچوب تغییر رنگبندی 

سایت ها را تغییر دهیم، و چهارچوب یم رنگبندی این قابلیت وجود دارد که بتوان Share Pointهای در سایت

 Siteو انتخاب  Setting برای این کار دو مسیر وجود دارد، یکی از طریق کلیک کردن بر روی آیکون 

Settings شود گزینه و بعد در صفحه ای که باز میChange the look  را انتخاب کنید، یا اینکه مستقیم بر

 را انتخاب کنید. Change the lookکلیک و گزینه  روی 

 

توانید هر رنگبندی که دوست داشته باشید را انتخاب کنید، که در کنید، میهمانطور که در شکل زیر مشاهده می

 را انتخاب می کنیم و به شکل مراجعه می کنیم. Greenاین قسمت گزینه 
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این سایت  Back Groundی تغییر دادن عکس بعد انتخاب قالب می توانید جزئیات آن را تغییر دهید مثالً برا

را انتخاب کنید و یک عکس را انتخاب و آپلود کنید.  Changeگزینه  Drop an image hereدر قسمت 

چهارچوب سایت را  Site layoutرنگبندی سایت را تغییر دهید، در قسمت  Colorsتوانید در قسمت می

 Try itبود بر روی  okید فونت سایت را تغییر دهید. اگر همه چی توانتوانید انتخاب کنید و در آخر هم میمی

Out ،بعد مانند شکل بر روی  را انتخاب کنیدYes, keep it .کلیک کنید 

 

 همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، قالب و رنگبندی سایت تغییر کرده است، به همین سادگی.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 105 

 آپلود کردن فایل داخل سایت:

اینکه فایل خاصی را داخل سایت  برای

  Documentsآپلود کنیم، وارد قسمت 

 newشوید ومانند شکل  گزینه 

document .را انتخاب کنید 

  

در این قسمت فایل مورد نظر را از طریق 

Browse  انتخاب کنید و بر رویok  کلیک

کنید. به همین سادگی فایل داخل سایت 

 SharePoint 2013شود، در آپلود می

وجود  Drag And Dropقابلیت جدید 

 همانطور که در شکل زیر دارد که شما می توانید، هر فایلی را از هر پوشه ای به داخل سایت بکشید و رها کنید.

توانید هر نوع فایل را به داخل سایت کپی کنید. فقط در نظر داشته باشید در هنگام کپی کنید شما می مشاهده می

 شود.دریافت فایل را دارد به صورت مستطیل و به رنگ آبی مشخص میقسمتی که قابلیت 
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Block :کردن فایل ها 

وند خاص جلوگیری شود، برای فعال شدن فایل با پس Uploadاین امکان وجود دارد که از  Share Pointدر  

کردن این قابلیت وارد قسمت مدیریتی 

share Point شویم و مانند شکل می

 Applicationانتخاب  بعد از

Managements  گزینهManage 

Web Application  ،را انتخاب کنید

 تا شکل زیر ظاهر شود.

 

 Blocked File Typesخود را انتخاب و در قسمت نوار ابزار گزینه  Web Applicationدر این قسمت اول 

 را انتخاب کنید تا شکل روبرو ظاهر شود.

د وند فایل خونظر پس در این قسمت، در لیست مورد

کنید، ما در این بخش پسوند  Enterرا وارد کنید و 

PDF خواهیم این موضوع را را وارد کردیم و می

 تست کنیم.

شوید و یک فایل  www.3isco.localوارد سایت 

 کنید. Upload را به داخل سایت PDFبا پسوند 
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همانطور که مشاهده می کنید که بعد از 

یک فایل با پسوند اینکه داخل سایت 

PDF م، صفحه خطا به ما یرا آپلود کرد

گوید فایل با پسوند دهد که مینشان می

 Blockedمورد نظر توسط مدیریت 

 شده است .

 

 

 : Share Point هاتصال آفیس تحت وب ب

 تواندمیباشد، که این آفیس ارتباط کامل با مجموعه آفیس می SharePointیکی از قابلیت های مهم نرم افزار 

 تحت وب باشد و یا روی سیستم کاربر نصب شود.

تواند فایل های آفیس را مهمترین ویژگی آفیس تحت وب این است که کاربر با هر سیستمی و در هر جا می

که مجموعه آفیس روی سیستم کاربر نصب باشد، این موضوع را با هم و یا آنها را ویرایش کند بدون آنایجاد 

 رکرد آن را مشاهده خواهیم کرد.بررسی و نحوه کا

 .اولین چیزی که نیاز داریم یک سرور که عضو همین دومین باشد و از سخت افزار نسبتاً خوبی برخوردار باشد

Server Office Web Application

Ram : 4 GB 

CPU : 2.5 GHZ

Hard : 60 Gb

Windows Server 2012
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باشد که نسبتاً خوب گیگابایت می 2کنید رم مورد نیاز برای این سرور همانطور که در صفحه قبل مشاهده می

 رگیریم، توجه داشته باشید، اگر رم سرواست، این ها حداقل سخت افزاری است که برای این سرور در نظر می

 شد. پائین باشد با مشکل مواجع خواهیم

-وارد آن می Windows Server 2012بعد از نصب 

 دهیم.آن را به صورت مقابل تغییر می IPشویم و 

  Activeم که سروری را بدهی IPهم باید  DNSدر قسمت 

 روی آن فعال شده اند. DNSو 

را زیر مجموعه  Officeباید سرور  IPبعد از وارد کردن 

 هکلم Searchبکنیم، برای این کار در  3isco.irدومین 

Rename  را وارد و گزینهRename This 

Computer  کنیم.را انتخاب می 

 

نام سرور خود را وارد کنید  Computer Nameدر قسمت 

نام کامل دومین خود را مانند شکل  Domainدر قسمت  و

کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر  okمقابل وارد کنید و بر روی 

را   Activeشود بعد نام کاربری و رمز عبور مربوط به سرور 

تم کار سیس این کلیک کنید، بعد از انجام okوارد کنید و بر روی 

 .کنید Restartرا 
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وارد سرور شوید، اولین کاری که باید  3isco\administratorن سرور با نام کاربری کرد Restartبعد از 

را روی سرور نصب کنیم، که این کار را در دو سرور قبلی برای دوبار انجام  Net 3.5انجام دهید این است که 

 دادیم در این سرور هم هیمن کار را انجام خواهیم داد.

 اجرا کنید و بعد دستور زیر را داخل آن کپی کنید. Administratorاربر را با ک CMDشوید و  Searchوارد 

Dism.exe /online /Enable-Feature /Featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs   

 همانطورخودتان را بدهید،  0220ویندوز سرور  DVDمی توانید آدرس    D:\sources\sxsشما باید به جای 

 داد. Successfullyکنید بعد از اجرا به ما پیغام که مشاهده می 

 

 Windowsرسد، که این کار را می توانیم از طریق می IISنوبت به نصب سرویس  Net 3.5بعد از نصب 

Features  هم انجام دهیم ولی راحت ترین راه استفاده از دستوراتPower Shell 

وجود دارد  Power shellوز آیکون باشد، برای این کار در پائین و سمت چپ ویندمی

 Administratorکه بر روی آن کلیک کنید تا اجرا شود، اگر با کاربری به غیر از کاربر 

Log On  کردید حتماًرویPower shell  کلیک

را  Run as Administratorراست کنید و 

کنید سرویس انتخاب کنید، همانطور که مشاهده می

Power Shell ،حاال باید سرویس  اجرا شده است

IIS  را به همراه کامپوننت های آن نصب کنیم، برای

 کنید. Pastاین کار دستورات زیر را در خط فرمان 
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Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-

Common-Http,Web-Default-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-

Dyn-Compression,Web-Security,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-

Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Includes,InkandHandwritingServices 

 کلیک کنید. Power Shellکل دستورات باال را به صورت کامل کپی کنید و در قسمت خط فرمان 

کنید کل همانطور که مشاهده می

شده و  Pastدستورات در خط فرمان 

اجرا شده اند، در آخر هم به شما اعالم 

ها به صورت کامل  Featureکند که می

نصب شده است. حتماً حتماً سرور 

 کنید، تا تغییرات اعمال شود. Restartرا

بعد از اینکه سرور اجرا شد و وارد 

وز شدید باید نرم افزار آفیس تحت ویند

توانید لینک دانلود آن را مشاهده کنید، بعد از دانلود و تهیه وب را نصب کنیم که با مراجعه به پایان این کتاب می

 کلیک کنید و مراحل نصب را ادامه دهید تا نصب به اتمام برسد. Setup.exeبر روی نرم افزار 

 Office بر روی سرور مورد نظر نصب نباشد، وگرنه  Officeهیچ گونه نرم افزار  : قبل از نصب این نرم افزارنکته

 نصب نخواهد شد.تحت وب 

 

و  بر  انتخابتیک گزینه مورد نظر را  در این قسمت

 کلیک کنید. continueروی 
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توانید مسیر ذخیره سازی فایل را در این قسمت می

 Installمشخص کنید و برای نصب آفیس بر روی 

Now .کلیک کنید 

 

 

 

 در حال نصب آفیس تحت وب...

 

 

 

 

 

اجازه عبور و دسترسی  HTTPاجرا کنیم تا به پورت  PowerShellبعد از نصب باید یک سری دستورات را در 

برای استفاده از مجموعه آفیس تحت وب از روی  Officeو  SharePointبدهیم، چون ارتباط دو سرور 

 باشد.می HTTPپروتکل 

 Officeبه صورت دقیق اجرا کنید، این دستورات باید در سرور  Powershellرای اینکار باید دستور زیر را در ب

 اجرا شود.

New-OfficeWebAppsFarm -InternalURL http://Office.3isco.ir -AllowHttp -EditingEnabled 
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شود که شما باید به می فعال http://Office.3isco.irکنید دستور باال روی آدرس که مشاهده میهمانطور 

 جای این آدرس، آدرس سرور آفیس خود را وارد کنید، به شکل زیر توجه کنید:

کنید همانطور که مشاهده می

 PowerShellدر  را دستور

اجرا کردیم و بعد از اجرا از ما 

کند که آیا اطمینان سوأل می

به پروتکل  خواهیددارید که می

Http ر دهید، با وارد اجازه عبو

این کار انجام خواهد  Yکردن 

 Errorشد.اگر در این بخش با 

 تماسمواجع شدید با من در 

 باشید.

برای اینکه متوجه شویم کار به 

درستی انجام گرفته و تغییرات 

اعمال شده آدرس زیر را در 

Internet Explorer  وارد

 کنیم.می

/hosting/discoveryffice.3isco.irOhttp:// 

البته به جای آدرس باال باید 

 آدرس خودتان را قرار دهید و

فقط قسمت آخر آن را تغییر 

ر باشد، کار با سروکه نشان دهنده انجام شدن کار می شود،نمایش داده میندهید، بعد از انجام این کار صفحه باال 

 شویم.می SharePointوارد سرور آفیس به اتمام رسیده و برای ادامه کار 
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کند، یعنی اینکه اگر مخصوص به خودش استفاده می PowerShellبه طور خاص از  SharePointنرم افزار 

وارد کنیم به هیچ  مربوط به ویندوز PowerShellباشد را داخل  Powershellشما دستوراتی که مربوط به 

هم داخل آن  SharePointشود کاری کرد که دستورات لبته میخواهد داد، ا Errorعنوان کار نخواهد کرد و 

اجرا شود، ولی در حال حاضر وارد 

Start  شوید و بر روی آیکون

SharePoint 2013 

Management Shell  کلیک

وجود  Startکنید، اگر این گزینه در 

 نداشت آن را جستجو کنید.

توجه داشته باشید به مانند شکل باید 

 Administratorاز روی کاربر 

 اجرا شود.

 اجرا کنید.  HTTPبعد از اینکه اجرا کردید باید دستور زیر را برای باز کردن پورت 

New-SPWOPIBinding -ServerName Office.3isco.ir -AllowHTTP  

 PowerShellدستور را به صورت کامل در 

کنیم و بر وارد می SharePointمربوط به 

توجه داشته باشید .دهیمفشار می Enterروی 

 باشد.که آدرس مربوط به سرور آفیس می

 

بعد از اینکه این دستور را اجرا کردیم، به 

 صورت مقابل به ما جواب خواهد داد.
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 باشد.دستورات بعدی که بایدوارد کنیم به صورت زیر می

Get-SPWOPIZone  این دستور نحوه ارتباطInternal  را درSharePoint 

 دهد.یبه ما نشان م

Set-SPWOPIZone -zone internal-http  این دستور پروتکلInternal  را بهHTTP دهیدتغییر می 

(Get-SPSecurityTokenServiceConfig).AllowOAuthOverHttp کند که تنظیمات الزم برای این دستور مشخص می

 فعال شده یا نه. Httpدسترسی به پروتکل 

$config = (Get-SPSecurityTokenServiceConfig)  این دستور وارد تنظیمات باGet-

SPSecurityTokenServiceConfig شویم.می 

$config.AllowOAuthOVerHttp =$true  با این دستور به پروتکلHTTP دهیم.اجازه دسترسی می 

$config.Update()  با این دستور تغییرات انجام شده راUpdate کنیم.می 

کنید، تمام دستورات اهده میهمانطور که مش

باال را به ترتیب اجرا کردیم و بدون هیچ 

 مشکلی این دستورات اجرا شده است.

اگر با این دستورات به مشکل خوردید  تذکر:

 باشید. تماسبا من در 

را در سرور  IISب انجام شده و فقط باید بعد از انجام این کار تمام تنظیمات برای استفاده از آفیس تحت و

SharePoint  یک بارReset  کنیم، برای این کار واردCMD شویم و دستور میIISReset /Noforce  را

وارد کنید تا به صورت شکل مقابل سرویس 

IIS  به صورت سریعReset .شود 
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م اینکار وارد سایتی که ایجاد کرده ایحاال نوبت این است که از قابلیت آفیس تحت وب استفاده کنیم، برای 

روی  شویم، در این صفحه می Documentsوبعد وارد قسمت شویم مانند شکل زیر وارد سایت میشویم، می

کلیک کنید تا منوی مورد نظر باز شود، در این منو که در شکل زیر هم مشاهده  new Documentsگزینه 

باشد که می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید، برای تست برروی کنید، چهار نرم افزار آفیس موجود میمی

Word documents  کنیم.میکلیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت، نام مورد نظر خود را وارد کنید 

 کلیک کنید. okو بر روی 
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ت و قعی اسوا Officeتحت وب اجرا شده است، که کامالً مانند یک نرم افزار  Wordدر شکل زیر نرم افزار 

که در شکل هم نشان داده شده  Svaeاز همه امکانات برخوردار است، درون آن متنی را تایپ کنید و بر روی 

توانید بر روی عنوان کلیک کردین برای اینکه به سایت برگردیم، می Saveکلیک کنید، بعد از اینکه بر روی 

که در کنار آیکون    Network Learningسایت یک کنید، تا به سایت خود برگردیم.کلقرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید فایل آفیس ایجاد شده همانطور که مشاهده می

است، دوباره روی همین فایل کلیک کنید تا دوباره 

 مانند صفحه بعد اجرا شود.
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اهده ا مشتوانید فابل مورد نظر رشوید،و فقط میاگر دوباره فایل را اجرا کنید ، وارد صفحه محافظت شده می

کلیک کنید، در این  Edit documentکنید،برای اینکه فایل را ویرایش کنید، می توانید مانند شکل بر روی 

است که روی سیستم کاربر نصب شده است، پس اگر  Officeقسمت دو گرینه وجود دارد، گزینه اول مربوط به 

ن داده نخواهد شد، ولی اگر بر روی گزینه گزینه نشانصب نشده باشد این  Officeروی سیستم کاربر مجموعه 

ت شود و نیازی نیسکلیک کنید این فایل توسط آفیس تحت وب اجرا می Edit in Word Web Appدوم یعنی 

 که مجموعه آفیس روی سیستم کاربر نصب باشد.

کلیک کنید باید آفیس نصب شده  Edit in Wordاگر بر روی 

، شوداجرا از شما سوأل می روی سیستم کاربر اجرا شود، در زمان

که آیا فایل اجرا شده است یا نه؟ اگر همه چی درست بود بر 

گزینه اول کلیک کنید و یا اگر آفیس نصب شده روی سیستم   روی

کلیک  Edit in Word Web Appکاربر اجرا نشد بر روی 

 کنید، تا نرم افزار آفیس تحت وب اجرا شود.
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وی توانید از آفیس اصلی نصب شده رو از امکانات آن راضی نیستید،می کنیدده میاگر از آفیس تحت وب استفا

کلیک  Open In Wordسیستم استفاده کنید، برای این کار کافی است در نوار باالیی آفیس تحت وب بر روی 

ند نید در چند نرم افزار آفیس تحت وب مانتوااجرا شود ،این موضوع را می Wordکنید تا نرم افزار 

PowerPoint  ،Excel  ،Onenote .مشاهده کنید 

 :SharePointاستفاده آفالین از سایت های 

آن است، به این  Documentاستفاده آفالین از قسمت  SharePointمترین و جالب ترین امکانات هیکی از م

 SharePointت کنید و زمانی که به سایمی Synchronizationصورت که سیستم خود را با سایت مورد نظر 

توانید فایل ها را در جای مشخص که با هم بررسی خواهیم کرد قرار دهید و زمانی که سایت دسترسی ندارید می

SharePoint  شد این فایل ها به صورت خودکار در قسمت  فعالDocument گیرند و قرار میUpload 

 شوند.می

 Officeتوانید در مجموعه باشد، این نرم افزار را می می SkyDriveکه به آن نیاز داریم، نرم افزار  اولین چیزی

 سایت وکنید و به راحتی آن را نصب کنید، بعد از نصب با نام کاربری خود وارد سیستم شوید،  پیدا 2013

www.3isco.local .را اجرا کنید 

خود شوید تا در  SharePointبا همان نام هم وارد سایت  ،کنید که با همان نامی که وارد سیستم شده اید توجه

ید در نظر بگیریم که هر کاربر با نام خود وارد موقع کار با نرم افزار به مشکل نخوریم، چون به این صورت با

 شود.سیستم و با نام خود وارد سایت می

مانند  SYNCایت ، بر روی بعد از وارد شدن داخل س

 شکل کلیک کنید، تا شکل بعد ظاهر شود.
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در این قسمت آدرس سایت را به شما نشان 

-می Changeدهد، با کلیک بر روی می

د، آن را تغییر دهی ذخیره سازی نید مسیراتو

کلیک کنید تا  Sync Nowبر روی 

 تنظیمات اعمال شود.

 

 

خود را وارد کنید  در این قسمت نام کاربری و رمز عبور

 کلیک کنید. Okو بر روی 

 

 

 

  

را  Documentsگزینه در این قسمت 

 Sync selectedانتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.
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 Show myبعد از انجام کار بر روی 

Files  کلیک کنید، تا به صفحه ای

 برویم که فایل ها آنجا کپی شده اند.

 

 

 

م در این قسمت کپی شده که با هم ایجاد کرده بودی Test1نید ، فایل کهمانطور که در شکل زیر مشاهده می

 قرار دهید پوشهتوانید در این است، شما می توانید آدرس آن را هم مشاهده کنید، در حال حاضر هر فایلی را می

 .تا سریع در سایت قرار بگیرد

 

 

 

 

 کنیم،به لیست اضافه می TEXTد فایل د چنکنبرای اینکه متوجه بشویم این قسمت به چه صورت کار می

د پوشه مورکنید، چند فایل به همانطور که مشاهده می

ه ببه صورت دستی اضافه کردیم، و همه آنها هم  نظر

 در سایت آپلود شدند.درستی 

-برای مشاهده این موضوع وارد سایت مورد نظر می

 کنیم.شویم و تغییرات را مشاهده می
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ا در قسمت به همین سادگی فایل ه

Document   آپلود شده اند، و

 می توانید از فایل ها استفاده کنید.

حاال چگونه به صورت آفالین از 

 این قابلیت استفاده کنیم.

 

دهیم این اولین کاری که انجام می

است که کارت شبکه خود را غیر 

فعال کنیم، برای این کار وارد 

Network And Sharing 

Center شویم .می 

 

 

 

در این صفحه روی کارت شبکه 

خود کلیک راست کرده و 

Disable کنیم، بعد را انتخاب می

ار آن از شما نام کاربری 

Administrator  را درخواست

 کند که باید وارد کنید.می
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قسمت، چهار فایل در این 

PowerPoint  را به لیست اضافه

کردیم، ولی به علت اینکه شبکه قطع 

تغییرات در سایت اعمال  ، اینباشدمی

توانید از شود، این موضوع را مینمی

شرکت  Upload Centerطریق 

مایکروسافت مشاهده کنیم، برای 

اجرای این سرویس در کنار ساعت 

کلیک کنید، و بر روی  سیستم بر روی آیکون  

آیکون  Openکلیک راست کنید و گزینه 

Upload Center دکلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شو. 

 

 

 

کنید، فایل همانطور که مشاهده می 

که در قسمت  PowerPointهای 

قبلی کپی کردیم، منتظر آپلود شدن 

باشند که به علت قطع به سرور می

بودن شبکه این کار امکان پذیر 

نیست، برای حل این مشکل کارت 
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شبکه سیستم را دوباره فعال 

کنیم، بعد از فعال کردن می

ورت تمام فایل ها به ص

خودکار به سرور فرستاده 

شوند که این موضوع را می

-در این شکل مشاهده می

 البته برای مشاهده باید کنید.

صفحه مورد نظر را 

Refresh .کنید 

تذکر: اگر فایل ها به 

صورت خودکار آپلود 

نشدند، باید آنها را به 

صورت دستی مانند شکل 

Upload  کنید، یعنی در

این قسمت بر روی 

Upload All  کلیک کنید

تا فایل ها به صورت کامل 

Upload  .شوند 

 

آشنا شدیم، که می توان به صورت آفالین فایل های مورد نظر  SharePointپس به طور کامل با قابلیت جالب 

را ایجاد و آنها را در قسمت مورد نظر قرار بدهیم و در موقع متصل شدن به شبکه همه آنها در سایت قرار خواهد 

 فت.گر

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 124 

 :ایجاد کنیمچگونه یک فایل آفیس را به طور مستقیم در سایت 

توانید به طور مستقیم آن را در داخل می مایجاد کردی Wordاین امکان وجود دارد که زمانی که یک صفحه 

و یک سری اطالعات نیم کرا اجرا می Word، بدون هیچ مشکلی. برای انجام این کار نرم افزار مسایت قرار دهی

شوید و به  SharePointذخیره کنیم، باید وارد سایت  SharePointکنیم، برای اینکه فایل را در ا وارد میر

 کنید دریافت کنیم.که در شکل زیر مشاهده میمراجعه کنیم و آدرس آن را  documentقسمت 

http://www.3isco.local/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/All

Items.aspx 

 انتخاب شده را حذف کنید تا آدرس به صورت باشد:  highlitghtجاهایی که به صورت 

http://www.3isco.local/Shared%20Documents/ 

در شکل زیر عمل را کنیم، این کنیم از مسیر باال استفاده می Saveخواهیم فایل های آفیس را بعد زمانی که می

 کنید.مشاهده می
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کنید در قسمت مشاهده می همانطور که

File Name  آدرس سایت

SharePoint   خود را وارد کردیم، و بر

 کنیم.کلیک می Saveروی 

 

 

 

 

د آدرس مورد نظر در دراین قسمت وار

 Godسایت شده ایم، و فایل را با نام 

 کنیم.ذخیره می

 

 

 

 Godکنید فایل همانطور که مشاهده می

فته قرار گر Documentesدر قسمت 

بعد اگر بخواهید فایل  دفعهاست، برای 

ذخیره کنید آیکون  SharePointرا در

SharePoint  در قسمتSave as 

توان از آن وجود خواهد داشت و می
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ل توانید در شکل مقاباستفاده کرد، این موضوع را می

-نرم Save Asمشاهده کنید.این فسمت مربوط به 

 باشد.می Wordافزار 

 

 

 :  Major and Minorهای ایجاد فایل

کند مثالً زمانی که یک کاربر یک فایلی را ایجاد میاین است که  SharePointیکی دیگر از قابلیت های مهم 

کنید و بعد کاربر اول که ، و آن را ذخیره میدهدو کاربر بعدی اصالحاتی روی این فایل انجام می Wordفایل 

ولی  ،خواهد فایل قبلی خودش را جایگزین کندایش فایل راضی نبوده و میاین فایل را ایجاد کرده از نحوه ویر

 SharePointور معمول امکان پذیر نیست چون فایل تغییر کرده است، ولی این امکان در سایت های طاین کار به 

و کاربر  0کند به آن یک ورژن تعلق گیرد، مثالً ورژن ل را ایجاد مییزمانی که یک کاربر یک فاوجود دارد که 

تواند شود زمانی که کاربر اول از ویرایش فایل جدید راضی نبود میمی 0دوم که فابل را تغییر می دهد ورژن 

 دهیم.ورژن فایل خودش را جایگزین کند که این کار را با هم انجام می

شویم و به قسمت وارد سایت می

Documents رویم، در این می

قسمت در نوار باالیی گزینه 

LIBRARY کنیم، را انتخاب می

بعد در نوار ابزار بر روی گزینه 

Library Settings  ،کلیک کنید

 تا وارد صفحه تنظیمات شویم.
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، مانند شکل بر روی در این صفحه

 Versioning settingsگزینه 

 کلیک کنید .

 

 

 

 

   قسمت گزینه در این 

Create major and minor 

(draft) بعد بر  را انتخاب کنید و

هر  رکلیک کنید، با این کا Okروی 

بار روی یک فایل تغییرات اعمال 

شوید یک ورژن جدید از آن فایل 

 شود.ایجاد می

 Documentsدوباره وارد قسمت 

شویم و روی آیکون  می

-کلیک می Wordروی یک فایل 

کنیم،بعد در منوی باز شده دوباره 

روی همین آیکون به مانند شکل 

 نیم.ککلیک می
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-همانطور که درشکل مقابل هم مشاهده می

کنید، در منوی باز شده گزینه ای با نام 

Version History  ایجاد شده است که قباًل

وجود نداشته، روی آن کلیک کنید تا شکل بعد 

 ظاهر شود.

 

 

کنید که یک ورژن در این قسمت مشاهده می

برای این فایل ایجاد شده  0.3با شماره 

و اندازه و کاربری که این فایل را است، 

 کنید.ایجاد کرده است را مشاهده می

خواهیم فایل را توسط کاربر دیگری مورد حاال می

ویرایش قرار دهیم، برای این کار باید کاربر حال حاضر 

باشد از سایت خارج شود، که می Adminsiteکه 

د شکل بر روی نام کاربر که در گوشه و نتوانیم مانمی

سمت راست سایت قرار دارد کلیک کنیم و گزینه 

Sign Out را انتخاب کنیم. 

کلیک کردید حتماً باید از مرورگر خارج شوید، تا عملیات  Sign Outتوجه داشته باشید بعد از اینکه بر روی 

به صورت کامل انجام پذیرد، این موضوع 

 کنید.را در این شکل هم مشاهده می
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وارد سایت  Adminsite2نام با کاربر دیگر با 

www.3isco.local شویم.می 

 

بعد از ورود با نام کاربری 

Adminsite2  وارد

 documentقسمت 

 Wordشویم و فایل می

-رامانند شکل اجرا می

 کنیم.

 

 

 

 Wordبعد از اینکه فایل 

را اجرا کردیم برای 

ویرایش آن که فبالً هم به 

م یموضوع اشاره کرد نای

 Edit in Wordروی 

کنیم و یکی از کلیک می

گزینه های موجود را 

 کنیم.انتخاب می
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بعد از اینکه تغییرات را در فایل 

اعمال کردیم اول آن را مانند 

کنیم، بعد بر می Saveشکل 

روی عنوان سایت 

“Network Learning” 
کنیم تا به عقب کلیک می

 برگردیم.

 

بعد از اعمال تغییرات به عقب 

یم و دوباره مانند گردبر می

 Open Menuشکل روی 

مربوط به فایل مورد نظر کلیک 

 Versionکنیم و گزینه می

History کنیم.را انتخاب می 

 

 

کنید همانطور که در شکل هم مشاهده می

ورژن جدیدی به لیست اضافه شد است که 

این ورژن توسط کاربری با نام 

AdminSite2 .ایجاد شده است 
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تواند فایل قبلی خود را این فایل جدید را قبول نداشته باشد می adminsiteربر اول یعنی و حاال اگر کا

Restore  کند. با نام کاربریadminsite شویم، بعد مانند قبل روی وارد سایت میOpen Menu  مربوط به

ورد نظر رفته رویم، در این قسمت روی ورژن ممی Version Historyکنیم و به قسمت کلیک می Wordفایل 

 کنیم، تا فایل قدیمی جایگزین فایل جدید شود.را انتخاب می Restoreو از منوی کشویی گزینه 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-نسخه جدید ایجاد میکردن یک  Restoreبعد از 

 شود.ین فایل جدید میشود و فایل قدیمی جایگز

 published This versionگزینه دیگری هم به نام 

باشد، زمانی که همه افراد روی یک فایل به نتیجه رسیدن همان فایل به ن گزینه به این خاطر میوجود دارد که ای

مربوط به فایل مورد نظر  Open Menuنجام این کار به مانند قبل رو شود برای اعنوان ورژن اصلی انتخاب می

 published This versionکلیک کنید و در گزینه های مورد نظر Open Menu کلیک کنید، دوباره هم روی

 را انتخاب کنید، این فایل تا زمانی که شما اعالم نکنید به عنوان فایل اصلی در سایت قرار خواهد گرفت.
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 :  Check Out , Check Inکار با 

خواهید این فایل را کاربران دیگر آیند که شما یک فایل جدید ایجاد کرده اید و میاین گزینه ها زمانی به کار می

شاهده کنند ولی اگر تعداد فایل در یک دایرکتوری زیاد باشد کاربران به هیچ عنوان متوجه آن فایل جدید م

شوند، برای همین امکانی وجود دارد که به کاربران اعالم کنیم که این فایل تازه ایجاد شده یا تغییراتی روی نمی

 آن اعمال شده است.

را انتخاب  FILESدر لیست انتخاب کنید و از گزینه های باال شوید و یک فایل را  documentوارد قسمت 

توانید مستقیم منوی مربوط به فایل کنید، یا میمشاهده می Check Outکنید، در این قسمت گزینه ای به نام 

 کنید.را انتخاب کنید، که این گزینه ها را در شکل زیر مشاهده می Check Outمورد نظر را باز کنید و گزینه 

ل مورد نظر به شکل کلیک کردید آیکون مربوط به فای Check Outبعد از اینکه روی  کند.تغییر می

 

 

 

 

 

 

 

 

شویم و فایل مورد نظر را کردیم با یک کاربر دیگر وارد سایت می Check Outبعد از اینکه فایل مورد نظر را 

 کنیم.می Check Inمشاهده و 
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، آن دشویم یک فایل باید بررسی شوری دیگر وارد سایت شده ایم و متوجه میبه شکل باال توجه کنید، با کارب

 Discard Check Outو  Check Inکنیم، دو گزینه را انتخاب می FILESفایل را انتخاب و از باالی سایت 

 وجود دارد واز طریق خود فایل روی منوی آن کلیک کنید این فایل ها را مشاهده خواهید کرد، اگر برروی

Discard Check Out خواهید فایل را چک کنید و بعد از کلیک بر روی آن کلیک کنید، یعنی اینکه شما نمی

  را انتخاب کنید، صفحه ای به  Check Inشود .ولی اگر گزینه خارج می  Check Outفایل مورد نظر از حال  

 شود.ظاهر می زیرشکل 

توانید یک می Commentدر قسمت 

مورد فایل بدهید ، در قسمت  توضیحاتی در

Retain  در مورد حفظ حالتCheck Out 

 Yesکند یعنی اینکه اگر بر روی صحبت می

باقی  Check Outکلیک کنید فایل در حالت 

توانند فایل را ماند و کاربران دیگر میمی

 بررسی کنند.
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ار به مانند قبل باید ورژن مربوط خوب از کجا متوجه شویم فایل را چه کسی دستکاری کرده است، برای این ک

 Versionبه فایل مورد نظر را مشاهده کنیم، مانند شکل زیر فایل را انتخاب و به دو طریق می توانیم به قسمت 

History .منتقل شویم 

 

کنید فایل مورد همانطور که مشاهده می

بررسی  Adminsite2نظر توسط کاربر 

مان شده و پیام مربوط به کاربر را در ز

Check In کنید.کردن مشاهد می 

 

 بریم.رویم به امکانات فوق العاده این نرم افزار بیشتر پی میهر چقدر به جلو پیش می
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 : Power Pointایجاد فایل 

،  یمرا هم تحت وب ایجاد کن PowerPointوجود دارد که فایل های نرم افزار  SharePointاین امکان در 

  Newبرای این کار بر روی 

Document  کلیک کنیدو از منوی

 PowerPointباز شده بر روی 

Presentation  کلیک کنید تا

 صفحه بعد ظاهر شود.

 

 

در این قسمت نامی را برای فایل وارد 

 کلیک کنید. Okکنید و بر روی 

 

 

کنید، اولین چیزی که مشاهده می

باشد می Themeصفحه انتخاب 

را  توانید، یکی از فایل هاکه می

 Applyانتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید.
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های خود را ایجاد کنیم و کارهای دیگری  Slideهمانند شکل باال بعد از اینکه وارد صفحه شده ایم می توانیم 

 SharePointانجام دهیم . مهمترین نکته در نحوه ذخیره سازی آن است که این قسمت به صورت خودکار توسط 

ت و شما برای برگشت به سایت فقط کافی است روی عنوان سایت خود که در شکل با فلش انجام خواهد گرف

 نشان داده شده کلیک کنید.

بعد از اینکه فایل را ایجاد کردید 

دوباره روی آن کلیک تا صفحه 

PowerPoint  مانند شکل مقابل

اجرا شود، گزینه ای به نام 

COMMENTS  برای وجود دارد

ل را مشاهده کردید اینکه زمانی که فای

نظر خود را درباره آن خواهید و می

 شود.اعالم کنید استفاده می
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یم شودرباره فایل مورد نظر نوشته است، با کاربر دیگر وارد سایت می نظری،  AdminSiteدر شکل باال کاربر 

 دهیم.و به این پیام جواب می

مورد نظر را باز کردیم همانطور که در شکل باال  PowerPointفایل  Adminsite2با کاربر دوم یعنی کاربر 

شماره یک نوشته شده است، برای اینکه این پیام را ببینیم و پاسخ  Commandکنید در قسمت هم مشاهده می

توانیم به قسمت ویرایش فایل که در شکل هم نشان داده شده مراجعه دهیم می توانیم روی آن کلیک کنیم یا می

ت ویرایش وارد قسم کنیم.

 Slideشده ایم روی خود 

مشاهده   آیکون 

کنید روی آن کلیک می

 Commentsکنید تا نوار 

در کنار صفحه اجرا شود، 

توانید به مانند شکل می

 پاسخ دهید.
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 Onenoteو  Excelکار کردیم که بسیار جالب بود، نرم افزار  PowerPointو  Wordتا به اینجا با فایل های 

توانید آنها را ایجاد و با آنها کار کنید، در ادامه دوباره به د که شما مانند دو نرم افزار قبلی میهم موجود می باش

 بررسی خواهیم کرد. کردن سایت را برای دیگران  Shareسایت باز میگردیم و نحوه 

Share  کردنSharePoint :به همراه سایت ها 

یک سایت را برای دیگران به اشتراک بگذارید، اگر سایتی این است که  SharePointیکی از قابلیت های دیگر 

نکنیم،  Shareمعرفی کردیم،  Site Collectionبرای کاربری به جزء کاربران مدیریتی سایت که در قسمت 

هم نمی تواند به سایت دسترسی  Administratorسترسی داشته باشد، حتی کاربر تواند به سایت دکاربر نمی

 , Adminsiteکاربران  www.3isco.localکنیم، برای سایت با هم بررسی میموضوع را داشته باشد. این 

Adminsite2  به عنوان مدیر آن در نظر گرفته شده بودند و حاال می خواهیم با کاربرAdministrator  وارد

زیر مبنی بر با پیغام  Administrator، بعد از ورود به سایت با نام کاربری شویم www.3isco.localسایت 

 شویم.نشده است مواجع می Shareاینکه سایت مورد نظر برای شما 

 

 کرد؟؟   Shareحاال چگونه باید سایت را 

خواهیم کرد. با نام  shareرا  sharePointکنیم و بعد از آن قسمت مدیریتی می Shareاول از همه سایت را 

که  Shareم، بعد از اینکه وارد شدید بر روی شویمی www.3isco.localوارد سایت  Adminsiteکاربری 

 کنید کلیک کنید، تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.در شکل زیر هم مشاهده می
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 Inviteتوانیم در قسمت در این صفحه می

People to  کاربران مورد نظر خود را مانند شکل

شود،  Shareمقابل وارد کنیم، تا سایت برای آنها 

هایی همراه است، بر روی  ولی با محدودیت

Share کلیک کنید تا سایت برای کاربران لیست

Share .شود 

 شویم:وارد سایت می administratorبا کاربر 

شوید وارد سایت شده ایم، ولی در نگاه اول متوجه می Administratorکنید، با کاربر همانطور که مشاهده می

شده است و دسترسی کامل به همه امکانات سایت به نسبت کاربران که محدودیت هایی برای این کاربر تعریف 

کردن به آن  share( ندارد. به این دلیل است که این کاربر را در هنگام Adminsite , Adminsite2دیگر)
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کلیک  Shareشویم وبر روی دادیم . برای حل این مشکل دوباره با کاربر اصلی وارد می Editمجوز فقط 

 کنیم.می

ه شکل نگاه کنید، کاربرانی که سایت برای آنها ب

Share  شده است در باالی این صفحه

مشخص شده اند، اگر توجه کنید زمانی که 

که   Editکنید، با مجوزمی Shareکاربری را 

شوند. می Shareدر شکل هم مشخص شده 

 showبرای تغییر این حالت برروی 

Options .تدر شکل مقابل از لیسکلیک کنید 

توانید یکی از مجوز های  موجود را کشویی می

انتخاب کنید که در این بخش به کاربر 

Administrator مجوزFull Control  داده

دوباره   administratorبا کاربر   شده است.

شویم و همانطور که در شکل وارد سایت می

 باشد.قبل می این کاربر دارای امکانات کاملتری به نسبتکنید، زیر هم مشاهده می
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 Shareبرای اینکه متوجه شویم که سایت را برای چه کسانی 

مانند شکل کلیک کنید و  Settingکرده ایم، بر روی آیکون 

را انتخاب کنید، تا شکل  sharewithدر منوی باز شده گزینه 

 بعد ظاهر شود.

 

 

شده  Shareدر صفحه مقابل کاربرانی که این سایت برای آنها 

 INVITE PEOPLEبا کلیک بر روی ست نمایش داده شده، ا

 ان دیگر را به لیست  اضافه کنید.توانید کاربرمی

شاید بخواهید کاربری را از لیست حذف کنید برای این کار بر 

 در شکل مقابل کلیک کنید . ADVANCEDروی 
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آنها را انتخاب کردن  Shareکه در موقع  کنید، انواع گروه هاهمانطور که در شکل صفحه قبل مشاهده می

در این قسمت وجود دارند، در زمان  ،کردیممی

Share  کردن کاربران مجوز هایEdit  یاFull 

control  ،که کاربران هم در گروه ها قرار دادیم

 Networkدارند، برای مشاهده این موضوع بر روی 

Learning Members یم.،تا وارد صفحه زیر شوکلیک کنید 

این کاربران را انتخاب  متوانی، میه بودیمکرد Shareدر این صفحه دو کاربر موجود می باشد، که ما قبالً آنها را 

مانند شکل روبرو بر روی  Actionsو از منوی 

Remove Users from Group .کلیک کنید 

 

 

در این قسمت برای حذف کامل کاربر از این گروه بر  

 کلیک کنید. Ok روی 

 

یک کاربر جدید را به گروه اضافه  Newتوانیم از طریق همچنین می

   کنیم.
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 Network Learning Ownerاگر به قسمت 

مراجعه کنیم، کاربران اصلی سایت را مشاهده 

خواهیم کرد که دسترسی کامل به امکانات سایت را 

را در قسمت  Administratorدارند، البته کاربر 

ر دادیم. در این قسمت هم قبل در این گروه قرا

توانید کاربران مورد نظر را حذف و یا به لیست می

 اضافه کنید.

کنید، به صورت پیش فرض کلیک کنید، زمانی که کاربری را تعریف می shareاگر در سایت بر روی نکته: 

مورد نظر شویم و از منوی شود، برای اینکه این حالت را تغییر دهیم ، باید وارد گروه به آن داده می Editمجوز 

Settings  گزینهMake Default Group کنیم.را انتخاب می 

 

که به  Full Controlکنید، مجوز می همانطور که مشاهده

گرفت در این قسمت مشخص شده  پیش فرض قرار صورت

 Fullمجوز  کنید، Share ،و اگر سایت را برای کاربریاست 

Control د.به کاربر داده خواهد ش 
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برای مشاهده تنظیمات یک گروه باید وارد 

گزینه  Settingsگروه شوید و از منوی 

Group Settings  را انتخاب کنید، که

 .کنیداین کار را در شکل مقابل مشاهده می

 

 

 Networkاین صفحه مربوط به تنظیمات گروه 

Learning Owners باشد، که در قسمت می

Name توانید آن می ت که نام گروه وارد شده اس

توضیحاتی  About Me، در قسمت را تغییر دهید

درباره گروه نوشه شده است، قسمت بعد که 

Owner باشد به این موضوع اشاره دارد که می

کاربر وگروهی رئیس کل این گروه باشد، که  چه

 Network Learningبه طور پیش فرض 

Owners  به عنوان رئیس همه گروه ها در نظر

 Group Settingدر قسمت ته شده است.گرف

سوأل اول به این موضوع اشاره دارد که چه کسی 

می تواند عضویت در گروه را مشاهده کند، ودر 

تواند به پرسد چه کسی میسوأل دوم از شما می

کاربران داخل گروه دسترسی داشته باشد و بتواند 

 Group Ownerکه  آنها را حذف یا اضافه کند

 Membershipدر قسمت .است  انتخاب شده

Requests  که در سوأل اول به این نکته اشاره

توانند به صورت خودکار اجازه ورود و خروج از یک گروه را داشته باشند،یا نه؟ در سوأل دوم به این نکته دارد که آیا کاربران می

 نظیمات ایمیل هنوز فعالایمیل فرستاده شود.که تاشاره دارد که درخواست های خودکار را بپذیرم اگر درست است به کدام آدرس 
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گروه مورد  Deletedبا کلیک بر روی  توانیدکلیک کنید، یا می Okتوانید برای ذخیره تنظیمات بر روی نشده است، در آخر می

 نظر را حذف کنید.

 چگونه یک گروه جدید ایجاد کنیم؟

 Users andبرای ایجاد یک گروه جدید باید وارد قسمت 

Permissions توانید این کار را شوید که از دو طریق می

Settings    در یکی از طریق آیکون انجام دهید، 

و بعد انتخاب  ..shared Withگوشه سمت راست و انتخاب 

که این موضوع را در شکل مقابل مشاهده  advancedگزینه 

  کنید.می

ارد و Site Settingsو انتخاب گزینه  Settingsاز طریق 

 شویم .صفحه تنظیمات سایت می

 

 

 

 

 Users andدر قسمت 

Permissions  گزینهSite 

permissions .را انتخاب کنید 
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کنید، برای اینکه یک گروه جدید در این صفحه گروه ها و کاربرانی را که از قبل ایجاد شده اند را مشاهده می

 کلیک کنید، تا شکل بعد ظاهر شود. Create Groupتعریف کنیم، از نوار باالیی سایت بر روی 

نام گروه را وارد کنید، در قسمت  Nameدر قسمت 

About Me  توضیحاتی در مورد گروه مورد نظر

این  )رئیس(صاحب Ownerوارد کنید. در قسمت 

د این توانگروه را مشخص کنید، که فقط این کاربر می

ت لیستواند کاربر جدید به گروه را حذف کند، یا می

  Group Settingsدر قسمت اضافه یا حذف کند.

توانید مشخص کنید که چه کسانی کاربران عضو می

شده در گروه را مشاهده کنند، که سعی کنید بر روی 

Group Member  قرار دهید تا فقط کاربران عضو

گروه مورد نظر بتوانند به لیست کاربران دسترسی 

ود شما پرسیده میو در سوأل بعدی از ش داشته باشند.

که چه کسی بتواند کاربران را به لیست اضافه یا حذف 

در قسمت را انتخاب کنید. Group Ownerکه کند.

Membership Requests  از شما در مورد

ن به صورت خودکار از شما سوأل عضویت کاربرا

 پرسد که بر روی پیش فرض قرار دهید.می
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 Permissionتوانید در این قسمت می

ای الزم را به این گروه بدهید، که در این ه

را انتخاب کنید و  Full Controlقسمت 

 کلیک کنید. Createبر روی 

 

توانید کاربران خود را عضو این گروه کنید، با عضو کردن کاربر مورد بعد از اینکه این گروه را ایجاد کردید، می

 سایت دسترسی دارد.تواند به تمام اجزای این کاربر مینظر در این گروه 

 Addگزینه  Newاز منوی توانیم کنید وارد گروه مورد نظر شده ایم و میمشاهده می باالهمانطور که در شکل 

Users .را انتخاب کنیم و کاربر را به لیست این گروه اضافه کنیم 

توانیم در سایت هم می Shareاز طریق گزینه 

 مانطور کهعضو  این گروه کنیم، هرا  کاربران خود

کنید در قسمت در شکل مقابل هم مشاهده می

Option .گروه مورد نظر را انتخاب کردیم 
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تواند آن در نظر بگیریم، فقط همان کاربر می Ownerزمانی که در هنگام ایجاد یک گروه کاربری را به عنوان 

 گروه را حذف کند. آنتواند گروه را حذف کند و کاربر دیگری حتی اگر عضو همان گروه باشد نمی

 چگونه مدیر یک سایت را تغییر دهیم؟

 Site Collectionشویم و در نوار باالی سایت گزینه  Site permissionsبرای این کار باید وارد 

Administrator کنیم.را انتخاب می 

 

کنید، در این قسمت دو کاربری را مشاهده می

به  Site Collectionکه قبالً در هنگام ایجاد 

-عنوان مدیران سایت وارد کردیم، که شما می

آنها را از لیست حذف یا کاربر دیگری توانید 

 را به لیست اضافه کنید.

باشد در ارتباط می Active Directoryاین است که به صورت مستقیم با  SharePointیکی از مزیت های 

 شود.مورد نظر به ما نمایش داده می کنید کاربرکه زمانی که نام کاربری را در این قسمت وارد می
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یا  Ownerبرای اینکه متوجه شویم یک کاربر 

باشد، در همین صاحب کدام یک از گروه ها می

 Checkبر روی  Permissionsصفحه 

Permissions .کلیک کنید 

را وارد کردیم و  AdminSiteدر این قسمت 

کنیم، که نتیجه کلیک می Check Newبر روی

دهد دهد ونشان مییر آن به ما نمایش میرا در ز

-که این کاربر مدیر گروه های این گروه ها می

 باشد.

حذف یک کاربر باید کاربر مورد نظر را برای 

د شکل انتخاب کنید، و از نوار ابزار باالیی نمان

ا ر Remove User Permissionsگزینه 

انتخاب کنید. و یا اگر بخواهید 

Permissions گروه را تغییر دهیم  مربوط به

کلیک  Edit User Permissionsبر روی 

کنیم، و در صفحه مورد نظر گزینه دلخواه می

 کنیم.را انتخاب می

Share  کردنSharePoint Administrator : 

وان تباشد، با این تفاوت که در این بخش دو گروه وجود دارد که میکردن سایت می Shareاین کار دقیقاً شبیه به 

را که در این کتاب با آدرس  sharePointنجام این کار قسمت مدیریتی ان را در آن ها قرار داد، برای اکاربر

sharePoint:3030 کنیم و این صفحه را برای کاربران باشد اجرا میمیShare کنیم.می 
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 Shareدر قسمت کلیک کردیم،  Shareشده ایم و بر روی  sharePointدر شکل باال وارد قسمت مدیریتی 

، را انتخاب کنیم Delegatedتوانیم به کاربران اختصاص دهیم، اگر می Permissionsدو گزینه به عنوان 

دهیم، در شکل زیر سایت را از طریق کاربری اجرا کردیم که در امکانات محدودی را در اختیار کاربران قرار می

 باشد.متری میقرار داشته است که دارای دسترسی ک Delegatedگروه 
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این کاربر به امکانات کاملی دسترسی پیدا خواهد کرد بدهیم،   Full Controllولی اگر به یک کاربردسترسی 

را در گروه  Adminsiteکنیم. در این قسمت کاربر ولی یک نکته مهم وجود دارد که با هم آن را بررسی می

Farm Administrators ترسی کامل به اجزاء سایت دارد.قرار گرفته است و دس 

وارد شده ایم که این کاربر دسترسی کاملتری به  Adminsiteکنید با کاربر همانطور که در شکل باالمشاهده می

 هک کند و آن این استما را به سوی خود جلب میتوجه نسبت قبل دارد، ولی یک یک موضوع در این قسمت 

شویم،  Manage Web Applicationو بعد وارد قسمت   Application Managementزمانی که وارد 

 جدید ایجاد کنیم. Web Applicationیک توانیم شویم که نمیمتوجه می
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باشد نمی SharePointسرور  Local Administratorعضو گروه  Adminsiteمشکل از اینجاست که کاربر 

 Local Administratorاین کاربر را عضو گروه  و به خاطر این موضوع با مشکل مواجع شده است، برای همین

 Local Usersشویم و می Searchوارد   کنیم.می کنیم و بعد این موضوع را تستمی SharePointسرور 

and Groups کنیم تا شکل زیر ظاهر شود، بعد در قسمت کنیم و آن را انتخاب میرا جستجو میGroups  بر

کنیم و بعد بر روی را عضو این گروه می AdminSiteلیک کنید، و بعد کاربر دو بار ک Administratorsروی 

Ok کنیم.کلیک می 

 به ابزار مورد نظر دست پبدا کرده است. AdminSiteکنید کاربر همانطور که در شکل زیر مشاهده می
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 فعال کنیم: SharePointچگونه امتیاز دهی به یک فایل را در 

وع توانید به آن موضکنید، میختلف مشاهده کردید، زمانی که یک موضوع را مشاهده میفکر کنم در سایت های م 

هم این  SharePoint 2013ت آن موضوع یا فایل با خبر شوند. در یامتیاز بدهید، تا کاربران دیگر از محبوب

-می www.3isco.localها امتیاز دهیم، وارد سایت توانیم به دو روش به فایلموضوع وجود دارد که می

 کنیم.را انتخاب می Library Settingsگزینه  Libraryشویم و از می Documents،بعد وارد شویم

کلیک کنید، تا وارد صفحه  Rating Settingsکنید بر روی مشاهده می زیرکه در شکل  Settingsدر صفحه 

 مورد نظر شویم.
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را انتخاب  Linkesکنیم و در قسمت دوم اگر یک میکل Yesدر صفحه باال برای فعال شدن این موضوع برروی 

 آید.را انتخاب کنید به صورت ستاره در می Star Ratingsآدمک خندان و اگر شکل آن به صورت  که کنید

شویم و این موضوع را که می  Documentدوباره وارد  کنیم.کلیک می Okکنیم و بر روی یکی را انتخاب می

 بینیم.ه میدر شکل زیر هم مشخص شد

 

 

 

 

 

 

مخصوص به خود را دارد و باید در هر صفحه جداگانه  Liberary Settingsتوجه داشته باشید هر صفحه 

 تنظیم شود.
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 چگونه فایل های حذف شده را بازگردانیم:

 SharePoint 2013شویم. ولی در کنیم  بعد پشیمان میافتد که یک فایل را از سایت حذف میزمانی اتفاق می

این امکان وجود دارد که فایل های حذف شده دوباره به قسمت مورد نظر برگردانیم برای انجام این کار وارد 

 گردانیم.م و بعد آن را برمییکنمی حذفم و یک فایل را یشومی Documentsقسمت 

 Deletedی بر رو Filesشویم و یک فایل را انتخاب و در قسمت می Documentsدرشکل باال وارد قسمت 

شویم. در شکل  Recycle binکنیم تا فایل حذف شود، برای اینکه فایل را دوباره برگردانیم باید وارد کلیک می

 Recycle binگزینه  Site Collection Administrationشویم و در قسمت می Site Settingsزیر وارد 

 کنیم.را انتخاب می
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ل را توانید فایکنید فایلی که حذف کرده بودیم در این قسمت قرار دارد میمی همانطور که در شکل باال مشاهده

وانید تکلیک کنید تا فایل مورد نظر به جای قبلی خود برگردد و یا می Restore Selectionانتخاب و بر روی 

امکانت فوق العاده  باشد که در ادامه باواقعاً جالب می SharePointفایل مورد نظر را حذف کنید. این امکانات 

 Deletedتوانید از سمت چپ گزینه هم می شوید. توجه کنید اگر فایلی را حذف کنید هنوزدیگر آن آشنا می

from end user Recycle Bin  را انتخاب کنید و آن راRestore  کنید توجه داشته باشید اگر در این قسمت

نظر خداحافظی کنید، این موضوع را در شکل زیر مشاهده با فایل مورد  فایل را حذف کنید برای همیشه باید

 کنید.می

 Delete Selectionاگر در این قسمت بر روی 

ه کند کشود که اعالم میکلیک کنید این پیام ظاهر می

فایل به طور کامل از سایت  داگر فایل را حذف کنی

 حذف خواهد شد.
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 مشخص کردن مقدار فضای فایل ها در سایت:

وجود دارد که مقدار فضای تعیین شده برای فایل ها و پوشه های سایت را  SharePoint 2013ان در این امک

را  Storage Metrics شویم و گزینهمانند شکل زیر می Site Settings دمشاهده کنید، برای این کار وار

 کنیم. انتخاب می

 

کنید مقدار همانطور که مشاهده می

وشه پ فضای اختصاص داده شده به

 کنید.ها را مشاهده می
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 : SharePointو ارتباط آن با  Exchange Serverنصب 

رتباط کامل و هماهنگ آن با نرم افزار های شرکت مایکروسافت مانند ا SharePointیکی از محبوبیت مهم 

Exchange Server 2013 باشد .می 

Exchange افزار نرمEmail server مل باشد که یک سرور کامیEmail کند، که با هم را در سازمان ایجاد می

 دهیم.ارتباط می SharePointاین نرم افزار را نصب و به 

 باشد:سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای این سرور به شرح زیر می

Exchange Server 2013

Ram : 8 GB 

CPU : 2 GHZ(i3,i5,i7)

Hard : 120 Gb

Windows Server 2012
 

 .اشدبفته شده که برای این سرور کافی میگیگابایت رم در نظر گر 8کنید برای این سرور همانطور که مشاهده می

 کنید. 3isco.irبعد از اینکه این سرور را راه اندازی کردید وارد ویندوز شوید و این سرور را عضو دومین 

 Network and Sharing Centerدومین قرار دهیم ، وارد  ipسرور را در رنج  ipاول باید برای این کار 

شویم و روی کارت شبکه مورد نظر کلیک می Change Adaptor Settingsاز سمت چپ وارد شویم و می

را در  IPکنیم و را انتخاب می Ipv4از لیست باز شده  دکنیم وبعرا انتخاب می Propertiesکنیم و راست می

 دهیم.تغییر می صفحه بعد IPرنج 
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IP Address : 192.168.1.54

IP DNS :192.168.1.50

Subnet Mask : 255.255.255.0

 

مربوط به  IPتماً دهیم، حرا تغییر می Ipبه صورت باال 

DNS  را وارد کنید تا سرویسDns .شناسایی شود 

 

 

 

رویم و به قسمت تغییر نام سرور می ipبعد از تغییر 

 کنیم، بعدمانند شکل نام سرور و نام دومین را وارد می

کنیم که از ما نام کاربری و رمز کلیک می okبر روی 

 شود،آن را وارددومین درخواست می adminعبور 

کنیم و بعد سیستم را کلیک می okو بر روی  کنیممی

Restart کنیم.می 

بعد از اینکه سیستم اجرا شد و ویندوز فعال شد نام 

وارد  3isco\administratorکاربری را به صورت 

شویم و نصب می Exchangeکنیم و وارد سرور می

 کنیم.این نرم افزار مهم را آغاز می

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 160 

 Activeهای مربوط به  Feature، باید مدهیمیانجام  Exchange Serverی نصب، اولین کاری که برا

Directory  باید ازطریق را روی این سرور نصب کنیم، برای اینکارPowerShell  ویندوز دستوری را وارد

ویندوز بر روی آیکون   Startدر کنار  ،کنیم کلیک کنید.

باید وارد کرد به صورت زیر  0220در ویندوز Active Directoryهای  Featureدستوری که برای نصب 

 باشد.می

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS 

 و

 

 

 

ور مورد نظر اجرا شده است و برای اینکه تغییرات اعمال شود کنید دستهمانطور که در شکل باال مشاهده می

 .مکنی Restartسرور را  بایدحتماً 

 Activeسرور  در  Exchangeبرای نرم افزار  Organizationsاید یک ببعد از این که وارد سرور شدیم 

Directory  ایجاد کنیم. برای این کار اول از همهDVD  مربوط به ویندوز سرور را داخل دستگاه قرار دهید و

 .شویم command Promptاجرا کنید،تا وارد  CMDسرویس  Searchبعد از قسمت 

را وارد کنیم که در این سیستم  Exchange server 2013ام درایو نرم افزار شدیم باید ن CMDزمانی که وارد 

این دستور یک کنیم، ت کامل وارد میبه صوردستور زیر را شود بعد وارد می :Dباشد که به صور می Dدرایو 

organization  با نامExchange2014 توانید این نام را تغییر دهید.کند، که شما هم میایجاد می 

Setup /PrepareAD /OrganizationName:Exchange2014 /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 
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کنید، اول همانطور که مشاهده می

شدیم بعد دستور  Dوارد درایو 

صفحه قبل را اجرا کردیم که 

نصب شد. بعد از آن بصورت کامل 

 که نصب به اتمام رسید سیستم را

 کنید. Restart حتماً

 

باشد، که باید می Exchange Serverهای مورد نیاز برای نصب  Componnentبعدی نصب مرحله 

 .به صورت کامل اجرا کنید PowerShellرا داخل  زیر دستورات

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-

Clustering-CmdInterface, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-

Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-

Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-

Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, 

Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation 

 کنیم.می PASTشویم و این دستورات را به صورت کامل در آن می PowerShellوارد 

 کنید. Restartها سیستم را حتماً یک بار  Feature بعد از نصب
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دیگر هم است که  Componnentچند  PowerShellها از طریق دستورات   componentبعد از نصب 

که نام آنها در زیر لیست شده است  Componnentشده است، این سه  لینک دانلود آن در آخر کتاب قرار داده

 )برای دانلود به قسمت آخر این کتاب مراجعه کنید(کنیم.دانلود و آنها را نصب می را

 FilterPack 

 filterpack2010sp1-kb2460041 

 UcmaRuntime 

 شد.باشد، و با چند کلیک نصب خواهد ها بسیار ساده می Componnentنصب این 

کنیم تا همه چیز برای می Restartسیستم را یک بار  Exchangeبعد از نصب کامل همه اجزاء مورد نیاز برای 

 آماده شده باشد. Exchange Server 2013نصب 

توانید به آخر این کتاب مراجعه کنید و لینک دانلود آن می  Exchange Server 2013برای دانلود نرم افزار  

 کنیم.کلیک می Setup.exeشویم و بر روی ورید. بعد از دانلود وارد پوشه نرم افزار میرا به دست بیا

 

 Exchangeوارد صفحه اول نصب 

Server2013  شده ایم، اگر میخواهید

آپدیت های جدید این نرم افزار را از 

اینترنت دانلود کنید گزینه اول وگرنه 

کنیم. بر روی گزینه دوم را انتخاب می

Next  .کلیک کنید 
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در حال کپی کردن اطالعات و چک کردن سرور از نظر 

ها بر روی سرور نصب شده  componentاینکه همه 

 باشند تا در ادامه به مشکل نخوریم.

 Ipv4به  IP: در زمان تخصیص دادن آدرس جدینکته

را غیر فعال نکنید چون در نصب  IPv6گزینه 

Exchange  خورید.به مشکل بر می 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 

انتخاب و بر  .…I accept Theدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextروی 
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 Use Recommendedدر این قسمت گزیه 

Settings  اتخاب کنید، این گزینه تنظیماتی را از

قبل آماده کرده است که بهتر است از این گزینه 

 استفاده کیند.

 کلیک کنید. Nextی بر رو

 

و  Mailbox roleدر این صفحه تیک کنار گزینه 

Client Access Role را بزنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

در این قسمت آدرس ذخیره سازی نرم افزار را وارد و 

 کلیک کنید. nextبر روی 
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شود که آیا در این قسمت سوأل می

شوند برنامه ها از نظر مخرب بودن چک 

یا نه، که به طور پیش فرض این کار 

شود ولی اگر بخواهید این کار انجام می

 را انتخاب کنید. Yesانجام نشود 

کلیک کنید، تا عملیات  Nextبر روی 

 نصب آغاز گردد.

 

در این قسمت سیستم چک شد و 

 Componnentمشخص شد که تمام 

 Exchangeهای مربوط به نرم افزار 

server2013  شده است.نصب 

کلیک کنید،  installبعد از این بر روی 

 Exchange Server 2013تا نصب 

آغاز شود، نصب بسته به سیستم شما از 

 دقیقه طول خواهد کشید. 92تا  12

 

که باید آن را حل کنید  بدهد Errorها به شما  Componnentتوجه داشته باشید شاید در موقع چک کردن 

فعال است بر روی  installداد و کلید  Warningمیل من در تماس یاشید و اگر به شما توانید با ایاگر هم نمی

install  .کلیک کنید 
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 Exchangeدر این قسمت نصب 

Server 2013  به اتمام رسیده است

 Finish و برای اتمام کار بر روی

 کلیک کنید.

سیستم را حتماً بعد از نصب 

Restart .کنید 

 

 

شویم، که مانند نرم   Exchangeوارد قسمت مدیریت   وارد ویندوز شدید، باید اجرا شد وبعد از اینکه سرور 

 کند.کار می httpsباشد و با پروتکل تحت وب می SharePoint 2013افزار 

 و یا هر مرورگر دیگر شویم و آدرس زیر را وارد کنیم: Internet Explorerبرای ورود باید وارد مرورگر 

https://< رورس نام  >/ecp 

خود را وارد کنید، که در این کتاب نام سرور  Exchangeدر آدرس باال به جای نام سرور، باید نام سرور 

Exchange کند:باشد ، که آدرس باال به صورت زیر تغییر میمی 

https://Exchange/ecp 

است که این آدرس که آدرس  که دلیل آن اینمواجع شوید  Error: شاید بعد از وارد کردن آدرس با مهم تذکر

تعریف نشده و قابل شناسایی نیست، برای   Exchangeباشد برای نرم افزار می  Exchangeقسمت مدیریتی 

توانید وارد کنیم، این نرم افزار را می Exchange Management Shellحل این مشکل باید دستوری را در 

 کنید.توانید آن را جستجو پیدا کنید یا می Startدر 

 باشد.می  Exchangeنرم افزار  Powershellاین قسمت مربوط به 
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 کنیم:شویم و دستور زیر را وارد میمی  Exchange Management Shellوارد 

Get-EcpVirtualDirectory –server Exchange 

م سرور خود را به توانید ناباشد که شما میمی Exchangeبه عنوان نام سرور  Exchangeدر دستور باال نام 

تعریف  ECPکنید، دستور اجرا شده و نام سرور برای جای آن وارد کنید. همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 شده است.

 

 

 

 

 

 .می شویموارد کردیم با صفحه زیر مواجع  Internet Explorerبعد از اینکه آدرس مورد نظر را در مرورگر 

این مشکل عموماً در 

Internet Explorer  به

وقوع می پیوندد، و آن هم به 

 Scriptsخاطر غیر فعال بودن 

برای در تنظیمات آن است، 

 internetحل این مشکل در 

Explorer  واردTools  شوید

 Internet Optionsو بعد 

را انتخاب کنید تا شکل صفجه 

 بعد ظاهر شود.
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شوید و گزینه  Securityدر این صفحه وارد تب 

local Interanet  را انتخاب کنید و بعد بر روی

site   کلیک کنید.بعد در صفحه زیر بر رویadd 

عضو سایت های  Exchangeکلیک کنید تا 

ineranet .شود 

 

 

 

 

 Exchange Server 2013وارد صفحه نخست کنیم تا می Refreshبعد از انجام این کار صفحه مورد نظر را 

 شویم.
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مربوط به  Administratorور نام کاربری و رمز عب

 sign inکنیم، و بر روی را وارد می 3isco.irدومین 

 کنیم.کلیک می

 

یم کندر این قسمت زبان مورد نظر خود را انتخاب می

و منظقه ای که در آن قرار داریم را هم مانند شکل 

 کنیم.کلیک می Saveو بر روی  کنیمانتخاب می

 

 

 باشد.شده ایم که کامالً فارسی می Exchangeکنید وارد صفحه مدیریتی اهده میکه در شکل زیر مش همانطور
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 : Exchange 2013به  SharePoint 2013متصل کردن 

-را با هم نصب و پیکربندی کردیم، در این قسمت می Exchange Server 2013در قسمت قبل نرم افزار 

 کنیم، تا از ایمیل در سازمان خود استفاده کنیم.متصل  SharePointرا به  Exchangeنرم افزار خواهیم 

 Serverفعال کنیم ، برای این کار وارد  SharePointرا در سرور  SMTPبرای شروع کار باید سرویس 

Manager شویم.می 

 

 Add roles andدر این قسمت بر روی 

feature  کلیک کنید، بعد در صفحه باز

مت کلیک کنید تا به قس Nextشده بر روی 

Feature کنیددر شکل زیر مشاهده می که 

 برسیم.

 Smtpدر این قسمت تیک کنار گزینه 

Server  را زده تا شکل زیر ظاهر شود که

 Addدر این قسمت هم بر روی 

Features  کلیک کنید، و بعد بر روی

next .کلیک کنید 
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کلیک کنید  Installدر این قسمت بر روی 

، بعد از نصب دتا نصب سرویس آغاز شو

به مانند شکل کلیک  Restartاگر بر روی 

شود، و یا می Restartکرده باشید سیستم 

نشد به صورت  Restartاگر سیستم 

 دستی این کار را انجام دهید.

 

 SharePointشویم و یک واحد سازمانی برای  Active Directoryباید وارد  SMTPسبعد از نصب سروی

 Active Directory Users Andشویم و می Active Directoryکار وارد سرور  ایجاد کنیم . برای این

Computers کنیم. بعد از اجرا به مانند شکل زیر روی نام دومین کلیک راست کرده و از قسمت را اجرا می

New  گزینهOrganizational Unit کنیم.را انتخاب می 
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را وارد و بر روی  در این قسمت، نام مورد نظر خودتان

ok .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

در این قسمت روی  

Organizational  که ایجاد کردیم

 Deligateکلیک راست کنید و گزینه 

Control . را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 
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در این صفحه باید کاربری را معرفی کنید که 

را در مرحله باشد، این کاربر می Farmرئیس 

وارد کردیم. حتماً  SharePointراه اندازی 

این کاربر را وارد کنید، بعد از وارد کردن بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 Create A customدر این قسمت گزینه 

task to delegate  را انتخاب و بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

 

را به مانند شکل  لدر این قسمت، گزینه او

 کلیک کنید. Nextو بر روی انتخاب 
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در این قسمت، گزینه های مورد نظر را 

کلیک کنید، با  nextانتخاب کنید و بر روی 

و  Create All Child Objectsانتخاب 

Delete All Child Objects  به کاربر

 دهیم.را می Objectsتوانایی ایجاد و حذف 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

کلیک   Finishوی در صفحه آخر هم بر ر

 کنید.

 

 

 

 

 

شوید و بر  Viewدر مرحله بعد وارد منوی 

 کلیک کنید. Advanced Featuresروی 
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 Organizaionalدر این قسمت بر روی 

ایجاد کرده  SharePointEXکه با نام 

کنیم، و بر روی  بودیم کلیک راست می

Properties کنیم.کلیک می 

 

 

 

شویم . در قسمت می Securityدر این قسمت وارد تب 

 کنیم. کلیک می Advancedپائین آن بر روی گزینه 

 

 

 

 

خود  Farmدر این قسمت باید کاربر 

کلیک  Editرا انتخاب کنیم و بر روی 

 کنیم.
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در این قسمت گزینه 

Delete Subtree  را

 okانتخاب و بر روی 

 را هکلیک کنید. در کل هم

ok .کنید 

الزم به با این کار مجوز 

 داده شد. Farmکاربر 

 

شویم. بعد از ورود می  Exchangeوارد سرور  Farmو دادن مجوز به کاربر  Organizationalبعد از ساخت 

-را انتخاب می Exchange Management Shellشویم و سرویس می Startوارد   Exchangeبه سرور 

 کنیم.را میاج Administratorکاربر  طریق این سرویس را از کنیم.

م ، درکل یشما معرفی کرد آدرس رابه داریم که قبالً هم این Exchangeبرای شروع کار نیاز به آدرس سرور 

 کنیم:از دستور زیر استفاده می Exchangeبرای به دست آوردن آدرس 

Get-ECPVirtualDirectory | Format-List Name,InternalURL,ExternalURL 

کنید مشاهده میهمانطور که در شکل 

دستور مورد نظر اجرا شده و آدرس 

را به ما نشان  Exchangeنرم افزار 

داده است، از طریق این آدرس وارد 

-می Exchangeقسمت مدیریتی 

 شویم.

 کند.تشکیل شده است که آدرس داخل و خارج سازمان را مشخص می Externalو  Internalدستور قبل از دو قسمت 
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را به همراه رمز عبور  Administratorکاربری  در این قسمت نام

 کلیک کنید. sign inوارد کنید و بر روی 

 

 

 

در این قسمت از سمت راست وارد 

 Mail Flowگردش پستی یا همان 

شویم و در صفحه باز شده به مانند می

 Sendشکل بر روی رابط های ارسال)

Connectorsکنیم.( کلیک می 

خواهیم در حال حاضر می

Incoming Email .را بررسی کنیم 

در این قسمت بر روی عالمت مثبت 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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در این قسمت یک نام برای رابط خود در نظر 

بگیرید و نوع آن را به صورت داخلی انتخاب کنید، 

راه اندازی شده  ineranetچون شبکه به صورت 

 است.

 د.بر روی دکمه بعدی کلیک کنی

 

 

 SharePointدر این قسمت باید آدرس سرور 

-، چون سروری هست که میخود را وارد کنید

 کند. دریافتخواهد ایمیل 

 بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

 

 

در این قسمت به چیزی دست نزنید و بر روی دکمه 

 بعدی کلیک کنید.
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را وارد کنید  SMTPدر این قسمت باید نام سرور 

ت قبل توجه کرده باشید سرویس اگر به قسم

SMTP  روی سرورSharePoint  راه اندازی

 SharePointشده برای همین از آدرس سرور 

 کنیم.در این قسمت استفاده می

 بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

 

در این قسمت باید سرور منبع را مشخص کنید 

باشد، اگر بر روی دکمه سرور می Exchangeکه 

د به صورت خودکار سرور مثبت کلیک کنی

Exchange شود.شناسایی می 

 بر روی دکمه پایان کلیک کنید.

 

در سرور  Connectorبعد از ایجاد 

Exchange  باید وارد سرور

SharePoint  وارد شویم، در این سرور

شویم و می SharePointقسمت مدیریتی 

 System Settingsمانند شکل بر روی 

 کنیم.کلیک می
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 Configureقسمت بر روی  در این

incoming e-mail settings  کلیک

 کنیم .می

 

 

 

در قسمت دریافت ایمیل آن را بر روی 

Yes  قرار دهید و در قسمت دوم که

-می Active Directoryمربوط به 

قرار دهید  Yesباشد آن را هم بر روی 

که قبالً  Organizationتا آدرس 

 SharePointتعریف کردیم را به 

  دهیم.ب

 Active Directory container where newدر قسمت 

distribution groups and contacts will be created  باید

که قبالً با نام  OU آدرس

SharePointEX در  هکActive 

Directory  ایجاد کرده ایم را به نرم

 افزار به صورت زیر معرفی کنیم:

 OU=SharePointEX, DC=3isco, DC=ir 
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نام دومین خودتان را  3isco.irخودتان و به جای  OUهمان  SharePointEXدر این آدرس شما باید به جای 

 کلیک کنید. okقرار دهید. بعد از وارد کردن اطالعات بر روی 

ویم شکنیم، وارد سایت مورد نظر میبرای اینکه ایمیل را در سایت های خود فعال کنید به این صورت عمل می

 mysite.3isco.irس سایت که آدر

 باشد.می

بعد از ورود به سایت از سمت چپ 

کلیک کنید و  Documentsبر روی 

 Libraryاز نوار ابزاری باالیی وارد 

را  Library Settingsشوید و گزینه 

 انتخاب کنید.

 

 Incomingدر این قسمت بر روی 

E-mail Settings  کلیک کنید تا

ش را ن بختنظیمات ایمیل مربوط به ای

 انجام دهیم.

 

 

کلیک کنید تا ایمیل دریافت شود، در  Yesدر قسمت اول بر روی 

یک نام وارد کنید که این نام همان آدرس  EmailAddressقسمت 

باشد، مثالً در این قسمت ایمیل شما می

Adminsite@sharepoint.3isco.ir باشد. آدرس ایمیل می 
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را  Yesینه گز Save Orginal e-mailدر قسمت 

 انتخاب کنیدو به دیگر گزینه ها دست نزنید.

 کلیک کنید. okبر روی 

هم در  Adminsiteنام  okبا کلیک بر روی 

Active Directory  و هم درExchange  ایجاد

 .شده است 

 

-همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

 Active Directoryکنید وارد سرویس 

Users and Computer م و از شده ای

سمت چپ نام سازمانی 

SharePointEX  را انتخاب کردیم که

در این قسمت ایجاد  Adminsiteکاربر 

، این همان کاربری است که در قسمت شد

Incoming Email  مربوط به سایت وارد

 کرده ایم.

 Exchangeشکل روبرو مربوط به سرور 

باشد که با ورود به قسمت گیرنده ها و می

ن مشخص شده است یک انتخاب مخاطبی

کاربر جدید یک ایمیل ایجاد کرده است که 

 توانید بهبا دو بار کلیک بر روی آن می

 اطالعات آن دست پیدا کنید.
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به درستی انجام شده است و حاال باید یک ایمیل به آدرس  Incoming Emailتا به اینجا تنظیمات کامل 

Adminsite@SharePoint.3isco.ir تست سالم بودن را انجام داده باشیم برای اینکار از نرم تا  ارسال کنیم

 کنیم.استفاده می Outlookافزار 

 Exchange 2013را راه اندازی کنیم، به این نکته توجه کنید که نرم افزار  Outlookقبل از اینکه نرم افزار 

نصب باید شماره سریال را  عد ازکند، اما بشود از شما شماره سریال برنامه را درخواست نمیزمانی که نصب می

بخش  واردو  شویممی Exchangeافزار بدهید تا سرور به صورت کامل کار کند، برای این کار وارد سرور به نرم

 شویم.می Exchangeمدیریتی نرم افزار 

در این بخش از سمت راست وارد سرور 

شویم و در صفحه باز شده نام سرور ها می

یم، بر روی سرور کنخود را مشاهده می

عد کنیم تا شکل بمورد نظر دوبار کلیک می

 ظاهر شود.

 

 

در قسمت مشخص شده باید شماره سریال نرم افزار 

Exchange  را وارد کنید، البته در این شکل شماره

سریال از قبل وارد شده است. به این نکته توجه کنید 

باشد شماره سریال را اگر سرور به زبان فارسی میکه 

ید و بعد بر روی ذخیره کلیک از راست به چپ وارد کن

 کنید. Restartکنید، بعد باید سیستم را 

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 184 

برای دریافت  روی آن نصب باشد، Outlookشویم که نرم افزار وارد سروری می Outlookبرای تست نرم افزار 

 مراجعه کنید. توانید به قسمت دانلود نرم افزارها در پایان این کتابمی Outlookنرم افزار 

بتواند  Outlookباید یک سری تنظیمات در سرور انجام بدهیم تا نرم افزار  Outlookبعد از نصب نرم افزار 

 دسترسی داشته باشد. Exchangeبه سرور مورد نظر یعنی سرور 

است که  باید انجام دهیم این Exchangeبرای ارتباط با  Outlookیکی از مهمترین کارهایی که قبل از تنظیم 

 Outlookقرار دهیم تا  SharePointرا در سرور  Exchangeمربوط سرور   Certificateگواهینامه یا همان 

 بتواند به راحتی با آن در تماس باشد.

 Serverبعد از اجرا مانند شکل زیر بر روی  کنیم،را اجرا می IISشویم و سرویس می Exchangeوارد سرور 

 کنیم.را انتخاب می Server Certificatesو در گزینه های موجود  کنیماز سمت چپ کلیک می
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وجود دارد که  Certificateدر این قسمت سه 

شما بر روی گزینه اول دو بار کلیک کنید، تا 

 صفحه مربوط به تنظیمات این فایل اجرا شود.

 

 

 

 Copy To Fileبر روی  Detailsدر این صفحه از منوی 

 بعد ظاهر شود. کلیک کنید، تا شکل

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 Nextدر این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

در صفحه بعد آدرس مورد نظر را وارد تا فایل  ،کلیک کنید

 .در محل مورد نظر ذخیره شود

رد نظر در آن قرار دارد را توجه کنید پوشه ای که فایل مو

Share  کنید تا بتوانیم از طریق سرورSharePoint  به

 فایل مورد نظر دسترسی داشته باشیم.

 SharePointبعد از اینکه کار به اتمام رسید وارد سرور 

شوید و  Searchبعد وارد   شویم ومی

را اجرا کنید تا کنسول  MMCدستور 

، بعد از مدیریتی مایکروسافت اجرا شود 

گزینه  Fileاجرا به مانند شکل از منوی 

Add/Remove Snap-in  را انتخاب

 کنید.
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در این صفحه از لیست 

سرویس های سمت چپ 

را  Certificatesگزینه 

 Addانتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 Computerدر این قسمت گزینه سوم یعنی 

Account  را انتخاب و بر رویNext کنید. کلیک 

 

 

 

  Finishدر این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.
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کلیک راست کنید و از  Certificatesشوید و بر روی  … Trusted Rootدر شکل باال از سمت چپ وارد 

 را انتخاب کنید. Importگزینه  All Tasksقسمت 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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باید آدرس فایلی که  File Nameر قسمت در این صفحه و د

ذخیره کرده بودیم را بدهیم،که همانطور  Exchangeدر سرور 

کرده بودیم، بعد از ورود  Shareکه قبالً گفتم این فایل را 

 کلیک کنید. Nextبر روی  ،آدرس فایل

 

 

کلیک  Nextدر این قسمت گزینه دوم را انتخاب و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 Certificateکلیک کنید تا  Finishمت بر روی در این قس

قابل  SharePointبرای سرور  Exchangeمربوط به سرور 

 Exchangeبه  Outlookاعتماد شود و بتواند با استفاده از 

 متصل شود.
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گزینه  Settingsکنیم و از از قسمت را وارد می MAILشویم و کلمه می Startوارد  Outlookبرای تنظیم 

Mail کنیم. توجه را انتخاب می

داشته باشید که قبل از این کار نرم 

را نصب کنید،  Outlookافزار 

ه توانید در بستاین نرم افزار را می

Office 2013 .بدست بیاورید 

 Profileاولین کاری که باید انجام دهید، ایجاد 

باشد تا با سرور می Outlookبرای نرم افزار 

Exchange  ر کند، برای شروع ارتباط برقرا

 کلیک کنید. ShowProFilesبر روی 

 

 

 

 Addبر روی  Profileدر این قسمت برای ایجاد 

کلیک کنید و یک نام مانند شکل زیر وارد کنید و بر 

 کلیک کنید. okروی 
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یک  Youre Nameدر این صفحه و در قسمت 

باید  Email addressنام وارد کنید و در قسمت 

بری وارد کنید که در سرور ایمیل معت

exchange تعریف شده باشد، به صورت پیش-

 Exchangeدر سرور  Administratorفرض 

 کلیک کنید. Nextشده است. بر روی  فتعری

 exchangeدر این قسمت به درستی به سرور 

متصل شده ایم، این قسمت در صورتی که شما در 

را برای سرور تعریف  Certificateمراحل قبل 

دهد، اگر با مشکل کرده باشید اجازه عبور را می

باشید. بر روی  تماسمواجع شدید با من در 

Finish .کلیک کنید 

 

اگر مانند این قسمت چند پروفایل را  Profileبعد از ساخت 

در لیست خود دارید باید یکی از آنها را به عنوان پیش فرض 

، برای این کار در قسمت پائین شکل و در قسمت انتخاب کنید

Always Use thisProfile  بایدProfile  مورد نظر خود را

 کلیک کنید. okانتخاب کنیم و بر روی 
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 Outlookوارد نرم افزار  Profileبعد از ایجاد 

 New Emailشویم و مانند شکل بر روی می

 کلیک کنید.

 

 

 

باید آدرس  Toدر قسمت 

Adminsite@sharepoint.3isco.ir  را

اًل ایجاد کرده وارد کنیم،که این آدرس را قب

گزینه  Insertابزار و از قسمت  بودیم، و از نوار

attach File و بعد عنوان  کنیمرا انتخاب می

کلیک  Sendو متن نامه را نوشته و بر روی 

 کنیم.می

حاال باید وارد سایت مورد نظر شویم و این 

 هده کنیم.ایمل را مشا

-همانطور که در شکل مورد نظر مشاهده می

کنید فایل مورد نظر که از طریق ایمیل ارسال 

مشاهده  Documentsکردیم در قسمت 

 کنید.می

 به همین سادگی...
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 ایمیل شود کاربر مشخصداخل سایت برای  تغییراتچگونه 

کنید تا را فعال می Documentsمت این موضوع در این رابطه است که شما یک قسمت از سایت مانند قس

شد و یا حذف شد برای ما ایمیل ارسال شود، این موضوع برای همه کاربران امکان  Uploadزمانی که یک فایل 

 پذیر است.

بزنیم، تا هر کاری که در  Exchangeو  SharePointبین سرور  Connectorبرای شروع باید یک 

Sahrepoint شود برای سرور انجام میExchange .ارسال شود 

وارد سرور مانند شکل زیر 

Exchange و از سمت شویممی ،

شویم و در چپ وارد گردش پستی می

صفحه باز شده و در قسمت باال بر 

کنیم، کلیک می  روی دریافت رابط ها

و بعد بر روی عالمت مثبت کلیک 

 کنیم. می

 

در این قسمت، نام مورد نظر خود را وارد کنید 

یه گزینه ها را بر روی پیش فرض قرار و بق

 دهید، بر روی بعدی کلیک کنید.
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در این قسمت گزینه ای که وجود دارد این است که تمام 

IP  توانید از را قبول کن، شما می 2های ورژنIPV6 

-استفاده می IPV6استفاده کنید البته اگر در سرور خود از 

 ید.، در هر صورت بر روی بعدی کلیک کنکنید

 

 

 

در این قسمت بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید و از 

ابزارهای باالیی آن بر روی آیکون ویرایش کلیک کنید. و 

IP  مربوط به سرورSharePoint  را وارد کنید و بر روی

و بعد بر روی پایان کلیک کنیدتا  ذخیره کلیک کنید.

 اطالعات ذخیره شود.

 

 

 

سرور  در Connectorبعد از ایجاد 

Exchange  وارد سرورSharePoint می-

بر  System Settingsشویم و از قسمت 

 Configure outgoing e-mailروی 

settings کنیم.کلیک می 
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سمت های دوم و سوم را وارد کنید، در ق Exchangeنام کامل سرور  Outboundدر این صفحه، در قسمت 

تعریف شده است را وارد کنید و در قسمت  Exchange که در سرور Administratorباید آدرس ایمیل 

 کنید.انتخاب را  (Unicode UTF-8)65001آخر هم 

از قسمت باال  Documentsشویم و بعد از ورود به قسمت بعد از این کار وارد سایت مورد نظر خود می

Library کنیم و بعد بر روی را انتخاب میAlert Me شده بر روی  کنیم و در منوی بازکلیک میSet 

Alert on this library کنیم.کلیک می 
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توانید مشخص کنید در این صفحه شما می

برای چه  Documentsکه تغییرات صفحه 

کسانی ارسال شود که این موضوع را در 

 کنید.مشاهده می Usersقسمت 

توجه کنید آدرس  E-mailاگر به قسمت 

ایمل به صورت 

Administrator@3isco.ir باشد که می

تمام تغییرات به این آدرس ایمیل فرستاده 

 کلیک کنید. okشود. بر روی می

یک فایل متنی با نام  Documentsدر قسمت 

Saman  آپلود کردیم، که این موضوع

سریعًا به ایمیل 

Administrator@3isco.ir ارسال می-

 م.کنیشود، که این موضوع را با هم تست می

 

شده ایم و  Outlookزار وارد نرم اف

ده دیافت ش کنیم که دو تا ایمیلمشاهده می

است، اولین ایمیل در مورد تنظیمات 

Alert Me باشد که در قسمت قبل می

انجام دادیم و ایمیل بعدی در مورد فایل 

Saman.txt باشد که در قسمت می

documents .آپلود کرده ایم 
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 :  SharePointار در نرم افز Restoreو   Backupکار با 

تهیه  Backupشما این قابلیت را دارید که بتوانید از اطالعات خود  SharePointدر نرم افزار دوست داشتنی 

 کنید. Restoreکنید و در موقع نیاز آنها را 

ودیگری از طریق دستورات در  SharePointدو راه وجود دارد، یکی از طریق نرم افزار  Backupبرای انجام 

Sharepoint Management Shell .که هر دو این روش ها را با هم تست خواهیم کرد 

 تهیه کنیم: SharePoint  ،Backupدر  مختلفتوانید از قسمت های می

 Farm configuration 
 Web Application 
 Services 
 Services Application 
 Site Collections 
 List and Libraries 

را  Backup and Restoreشویم، وگزینه می SharePointافزار مدیریتی نرم شروع کار وارد قسمت برای

 کنیم.انتخاب می

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 198 

 کلیک کنید.  Perform a Backupدر این شکل بر روی 

 Backupتوانیم سرویس ها و سایت هایی را که ایجاد کرده ایم را کنید، میدر صفحه باال همانطور که مشاهده می

تشکیل شده   Farmتهیه کنیم،  Backupکه با فلش هم نشان داده شده است   Farmاز کل توانیم بگیریم یا می

 کنیم.کلیک می Next که تیک آنرا زده و بر روی  Sharepointکل سرویس ها و سایت های داخل است از 
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توانیم نوع می 2کنیم، در گزینه در این قسمت گزینه های مختلف وجود دارد که هر کدام را با هم بررسی می

BackUp  خود را انتخاب کنید، اگر گزینهFull  ،را انتخاب کنیدBackup شود که به صورت کامل انجام می

را انتخاب کنیم، فقط از تغییرات  Differentialهمیشه این کار را برای اولین بار باید انجام دهیم، و اگر گزینه 

Backup ایداول بشود این در صورتی است که گرفته می Full Backup .انجام گرفته باشد 

از محتویات و تنظیمات توانید میگرفتن  Backupکند که در موقع به این موضوع اشاره می 0در قسمت شماره 

Farm   و یا فقط از تنظیمات آنBackup باشد یعنی تهیه کنید که بهترین گزینه همان گزینه اول میBackup 

 که این کار را فقط برای اولین بار انجام دهید.  Farmگرفتن از محتویات و تنظیمات 

وارد کنید که کاربری که در حال گرفتن  Backupخیره سازی ذشما باید یک مسیر برای  0در قسمت شماره 

Backup باشد مجوز دسترسی به این پوشه را داشته باشد، در این قسمت در درایو میC  یک پوشه با نام

Backup و ایجاد Share  کنیم، برای میShare توانید روی فایل مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه کردن می

properties  را انتخاب کنید، و وارد تبSharing  شوید و بر رویShare  کلیک کنید. بعد ازShare  کردن

 .کنیموارد می 0آدرس آن را در قسمت شماره 

\\ Sharepoint\236\ 

استفاده کنید، بر روی  IPتوانید به جای آن از باشد، که شما میسرور ما مینام  Sharepointاین آدرس  در

start Backup  کلیک کنید تاBackup  از کلFarm .گرفته شود 
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کنید، همانطور که در شکل مقابل مشاهده می

Backup  انجام شده و همانطور که با فلش هم

نشان داده شده است کاربر و مسیر آن مشخص 

به  Backupبرای مشاهده فایل های شده است. 

  رویم.می C:\236مسیر 

-کنید فایلهمانطور که در شکل زیر مشاهده می

-ذخیره شده C:\236در مسیر  Backupهای 

 اند.
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مرحله بعدی تهیه کردیم و اگر بخواهید در   Backupاز کل شیرپوینت  Fullزمانی که برای اولین بار به صورت 

بگیریم فقط کافی است به صورت  Fullتهیه کنیم دیگر نیاز نیست که به صورت  Backupینت از شیرپو

Differential  این کار انجام دهید که فقط از تغییرات انجام شده بعد ازBackup Full  یکBackup  تهیه کند

 همان مسیر قبلی باشد. Backupمسیر  باید فقط

کردن در  Restoreنحوه 
SharePoint2013 :  

کردن اطالعاتی که  Restoreبرای 

Backup اند وارد گرفته شدهBackup 

And Restore شویم و بر روی می

Restore from a backup  مانند شکل

 کنیم.کلیک می روبرو

 

 

 

  

همانطور که در شکل روبرو 

کنید، یک گزینه مشاهده می

Backup  از قبل وجود دارد که ما

کردیم،  در قسمت قبل آن را ایجاد

توجه داشته باشید باید آدرس 

قرار دارد را  BackUpجایی که 

 Refreshوارد کنیم و بر روی 

مورد نظر را  Backupکلیک کنیم، 

 کلیک کنید. Nextکردن بر روی  Restoreانتخاب کنید و برای 
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در این صفحه هر کدام از گزینه های 

خواهید انتخاب مورد نظر را که می

 کلیک کنید. Nextکنید، و بر روی 

 

 

 

در این قسمت دو گزینه وجود 

 Newدارد که 

Configuration  برای زمانی

 Web است که شما یک

Application  جدید و یا

Database  جدید تعریف کرده

ه گزینباشید، که در این قسمت 

تا اطالعات دوم را انتخاب کنید 

با تنظیمات قبلی بر روی سرور 

 قرار گرفته شود. 

 

 Sameاز انتخاب، گزینه  بعد

Configuration شود و این پیام ظاهر می

اشار دارد که با کلیک کردن بر  هبه این نکت

تنظیماتی که داخل این فایل  okروی 

Backup  قرار دارد روی تنظیمات سرور

شما قرار خواهد گرفت و تنظیمات قبلی 

 یک کنید.کل okشما از دست خواهد رفت ، که برای ادامه کار بر روی 
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این صفحه به  ،شدن Restoreبعد از 

توانید از شود، که میما نمایش داده می

 جزئیات آن متوجه شوید.

 

 

 

 

Backup And Restore  از طریق فرمان درPowerShell : 

 SharePointمربوط به  PowerShellاستفاده از دستورات در  Backup and Restoreیکی دیگر از راه های 

و یا از  Startرا از طریق  SharePoint 2013 Management shellبرای انجام این کار نرم افزار  باشد،می

 کنیم.اجرا می Administratorبا اولویت کاربر طریق جستجو 

 کنیم:بررسی می دستورات را با هم

  Backup-Spfarm باشد.گرفتن می Backupاین دستور برای 

 Farmمام اجزای این دستور برای نمایش درختی ت

 باشد.می

Backup-Spfarm -ShowTree 

 Differential   -BackupMethod Full  یا Fullانتخاب روش 
-BackupMethod Differential 

  Directory– کند.را مشخص می Backupآدرس محل ذخیره سازی 

 item– گرفتن Backupانتخاب جزئیات برای 

 

دهیم مشخص پردازیم، اولین کاری که انجام میه در موقع خودش به آنها میدستورات بیشتری هم وجود دارد ک

 یم:کنتهیه کنیم، برای این کار از دستور زیر استفاده می Backupخواهیم را می Farmکنیم که چه اجزایی از می

Backup-Spfarm –ShowTree 
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بعد از اجرای دستور لیستی از اجزای 

Farm   به صورت درختی نمایش

 آن شکل روبروکه در شود میداده 

   کنید.مشاهده میرا

 به دستور زیر توجه کنید.

 

 

Backup-SPFarm -BackupMethod Full -Directory \\SQL\Backup  –Item “ ” 

مورد نظر که در دستور قبلی و در شکل قبلی  Itemبا  SQL\Backup\\در آدرس  Fullدستور باال به صورت 

داخل آنها از بینید که باید را می “ ”دو ،  itemکند. در دستور باال قسمت تهیه می Backupکنید مشاهده می

 کنید استفاده کنید:که در شکل قبل مشاهده می Backup-Spfarm –ShowTreeآدرس دستور 

Backup-SPFarm –BackupMethod Full -Directory \\SQL\Backup –Item “Farm\InfoPath Forms 
Services\" 

این دستور را در نرم افزار ، کندمیتهیه کامل  BackUpیک  InfoPath Forms Servicesدستور باال از 

SharePoint 2013 Management shell کنیم.اجرا می 

 

 

 

 

 

 

مورد نظر را   Backupشوید و  SharePointدر  Backupتوانید وارد قسمت می Backupبعد از انجام 

 ببینید.
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مورد نظر خود را   Backupبرای اینکه 

-ایجاد کرده PowerShellکه از طریق 

 Backup andایم، ببینیم، وارد قسمت 

Rstore  شده ومانند شکل بر روی

View backup and restore 

history کنیم.کلیک می 

 

 

کنید با وارد کردن همانطور که مشاهده می

در   Backupآدرس محل ذخیره شدن 

 Backup Directoryقسمت 

Location  و کلیک بر رویRefresh 

مورد نظر را نشان داده  Backupبه ما 

 است. به همین سادگی.

 

 

 گرفتن: Backupهنگام  در نکتهیک 

دسترسی برای آن تعریف شده باشد،  در آن قرار بگیرد باید مجوز های Backupپوشه ای که قرار است فایل 

کنیم، در این مراجعه می Securityدر   Managed Accounts برای متوجه شدن این موضوع به قسمت

ند باشقسمت کاربرانی وجود دارند که هر کدام مربوط به کار خاصی می

باشد که مجوز کامل دسترسی می ServiceFarmکه مهمترین آن کاربر 

 InfoPathوجه کرده باشید ما سرویس تبه سرویس ها را داردو اگر 

Forms Services  راBackup تیم، و کاربر گرفServicefarm 

 Shareمجوز دسترسی به این سرویس را دارد و به خاطر همین در موقع 
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داده  ServiceFarmبود باید مجوز دسترسی به کاربر  SQL\Backup\\کردن پوشه که در اینجا آدرس آن 

 مواجع نشویم. Errorهستیم با  Backup، تا در زمانی که در حال گرفتن شود

برای  SharePointمربوط به نرم افزار  PowerShellل به ذهن شما رسیده که چرا حتماً باید از آیا این سوأ

مربوط به ویندوز سرور استفاده کنیم. دلیل  PowerShellتوانیم از استفاده کنیم و نمی SharePointدستورات 

را دارد و دستورات هر مایکروسافت دستورات مربوط به خودش  شرکت این است که هر نرم افزار مربوط به

توان دستورات مربوط به اجرا شود. اما راهی دیگر وجود دارد که می Powershellافزار باید در همان نرم

Sharepoint  را درPowerShell  مربوط به ویندوز سرور اجرا کرد، برای این کار کافی است در

Powershell یم:از دستور زیر استفاده کن سرور مربوط به ویندوز 

Add-PSSnapin "Microsoft.Sharepoint.PowerShell" 

هم در  SharePointگوئیم که از دستورات می Add-PSSSnapinبه دستور مورد نظر توجه کنید با دستور 

PowerShell  استفاده کن، پس از این به بعد با وارد کردن این دستور درPowerShell توانید از ویندوز می

کنید که بعد از وارد کردن این موضوع را در شکل زیر مشاهده می .هم استفاده کنیم SharePointدستورات 

 Searchدر  Powershellاستفاده کنیم، برای اجرا کردن  SharePointتوانیم از دستورات دستور باال می

 وارد کنید و  بعد اجرا کنید. را PowerShell کلمه ویندوز 
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Restore  یق کردن از طرPower Shell : 

تهیه کردیم  Backupیک  Farmاز آدرس مورد نظر در  Powershellبعد از اینکه در قسمت قبل از طریق 

 را انجام دهیم. Restoreعملیات  Powershellخواهیم به صورت دستورات حاال می

Add-PSSnapin "Microsoft.SharePoint.PowerShell" 
Restore-SPFarm -RestoreMethod Overwrite -Directory \\SQL\Backup -Item 
"Farm\InfoPath Forms Services\"  

در  SharePointشود دستورات نرم افزار خط اول که قبالً هم گفتم باعث میدستورات باال توجه کنید، دربه 

Powershell  ویندوز اجرا شود، در خط دوم عملیاتRestore که در این دستور شود، انجام می

\\SQL\Backup  مسیری است که فایلBackup  در آن مسیر قرار دارد و دستور–Item  مسیری را که

 کند.اجرا شود را دریافت می Restoreخواهید آن فایل برای می

روی صفحه کلید  TABکلید  توانید با فشار دادن، میکنیدوارد می PowerShellزمانی که دستوری را در نکته: 

 آن دستور را به صورت کامل مشاهده کنید.

 : Windows Powershell ISEکار با 

یکی دیگر از نرم افزارهایی است که شرکت مایکروسافت در اختیار ما قرار داده است، این نرم افزار چیزی شبیه 

هید دات را برای راحتی کار به شما نمایش میباشد که در هنگام نوشتن برنامه تمام دستورمی Visual Studioبه 

برای اجرای این نر افزار در 

بر روی آیکون  Startکنار 

PowerShell  کلیک راست

 Run ISE asکنید و گزینه 

Administrator  را انتخاب

همانطور که در شکل  کنید.

کنید، این نرم افزار مشاهده می

اجرا شده و دارای دو قسمت 

سمت اول اگر باشد که در قمی

 -Backupتوجه کنید، دستور 

را وارد کردم که بعد از آن 

منویی باز شده و دستورات بعد 
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باشد که در موقع نوشتن دستورات به است، این یک قابلیت برای راحتی کار شما میاز آن را به ما نمایش داده 

توانید می از اینکه دستورات را نوشتینبعد  راحتی به دستور مورد نظر بدون نوشتن دستور به صورت کامل برسید.

ایجاد کنید که   Backupتوانید یک فایل حتی می در نوار ابزار کلیک کنید. برای اجرای آن بر روی آیکون 

  تهیه کند. که این کار را با هم انجام خواهیم داد. Backupدر زمان مشخص اجرا شود و از قسمت مورد نظر 

 : Backupی ایجاد زمان بندی برای اجرا

تهیه کنید یک  Backupتوانید برای اینکه کار خود را آسان کنید و در زمان مشخص از اطالعات خود شما می

تنظیم کنید تا در زمان مقرر اجرا   Task scheduleسرویس  باو این فایل را ، ایجاد کنید PowerShellفایل 

 Run ISE asکلیک راست کنید و گزینه  PowerShellبر روی آیکون  Startدر کنار برای شروع  شود.

Administrator :را انتخاب کنید. دستور زیر را داخل آن وارد کنید 

Add-PSSnapin "Microsoft.Sharepoint.PowerShell" 

Backup-SPFarm –BackupMethod Full -Directory \\SQL\Backup –Item “Farm\InfoPath Forms 
Services\" 

 

در شکل روبرو دستور باال را 

  Saveوارد کردیم و بر روی 

کنیم و همانند شکل کلیک می

در  Backup-1فایل را با نام 

 کنیم.محل مناسب ذخیره می

 Searchبعد از این کار وارد 

شویم، و سرویس ویندوز می

Schedule tasks  را اجرا

کنیم. این سرویس برای می

اجرای فایل خاصی در زمان 

 مقرر است.
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 Create Basicین قسمت برروی در ا

Task.. .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

 

نیم کدر این قسمت نام و توضیحاتی را وارد می

 کنیم.کلیک می Nextو بر روی 

 

 

 

 

 

در این قسمت مشخص کنید که چه زمان هایی 

اجرا شود که در این  Backupخواهید فایل می

تخاب نا ایعنی روزانه ر Dailyقسمت گزینه 

 کنیم.کلیک می Nextکنیم، و بر روی می
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در این صفحه تیک مورد نظر را بزنید و 

تاریخ و ساعت شروع را مشخص کنید، و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

را اجرا  Start a Programدر این قسمت 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

که  Backupدر این قسمت آدرس فایل 

 Nextکرده بودیم را وارد و بر روی  ایجاد

 کنیم.کلیک می

-کلیک می  Finishو در آخر هم بر روی 

کنیم. با این کار هر روز در ساعت مشخص 

 پذیرد.انجام می Backupشده عملیات 
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 : Site collectionاز  Backupتهیه 

 Backupایجاد کرده ایم را  www.3isco.localرا که با نام  Site collectionتوانید به طور مستقیم شما می

  بگیریم.

 Backupبرای این کار وارد قسمت 

 شویم و گزینه می SharePointدر 

Perform a site collection 

backup کنیم.را انتخاب می 

 

 

 Siteاین بخش و در قسمت در 

Collection  سایت مورد نظر خود

انتخاب کنید. در  ه ایجاد کرده ایدرا ک

آدرس محل  Filenameقسمت 

ذخیره سازی را به همراه نام فایل 

وارد کنید و اگر تیک گزینه 

Overwrite existing file  بزنید

کلیک  start Backupو بر روی 

 کنید.

مورد  Backupکنید، ور که مشاهده میهمانط

 نظر انجام شده است. 
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به پوشه مورد پیوندد، مشکل دسترسی می گرفتن به وقوع Backupیکی از عمده ترین مشکالتی که در هنگام 

باشد، این مشکل به خاطر این است که دسترسی به پوشه مورد نظر در آن می Backupنظر برای ذخیره فایل 

کنیم، دوستان عزیز شما وجود ندارد، این موضوع را در قسمت قبل توضیح دادم که در این قسمت کاملش می

ما با نام  Farmنظر دسترسی کامل بدهید، در این کتاب کاربر  به پوشه مورد Farmباید به کاربر 

FarmSharePoint باشد که این کاربر را در قسمت میSecurity دهیم.پوشه مورد نظر قرار می 

 Propertiesکنید، وارد همانطور که در این شکل هم مشاهده می

 Securityوارد تب  بعد شده ایم SQLدر سرور  Backupپوشه 

داده  Full Controllمجوز  FarmSharePointو به کاربر  شدیم

 ایم.

برای شما پیش آید گرفتن  Backupدر هر صورت اگر مشکلی در 

 باشید. تماسبا من در 

 

 

 

 : Configure backup settingsبررسی قسمت 

مانند شکل بر روی  توانیم انجام دهیم.می Backupباشد که برای قسمت این قسمت مربوط به تنظیماتی می

Configure backup settings .کلیک کنید 
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-در این صفحه دوقسمت را مشاهده می

توانیم را می 22تا  2کنید که عددی بین 

وارد کنیم، این اعداد نشان دهنده در آن 

باشد، می Restoreو  Backupسرعت 

 عتهر چقدر این اعداد بیشتر باشد سر

یابد، سعی کنید در کار هم افزایش می

حالت پیش فرض قرار دهید چون اگر 

اعداد افزایش دهید شاید سرعت باال بر 

باید مسیر ذخیره  Backup locationتأثیر گذار باشد. در قسمت  Sharepointروی سرویس های دیگر 

ردن آدرس نباشد، بعد از اتمام کار گرفتن الزم به وارد ک Backupرا مشخص کنید، تا در زمان  Backupسازی 

 کلیک کنید. okبر روی 

 : SSLدسترسی به سایت از طریق پروتکل 

باشد که می  SSLیکی از راه های امن کردن سایت ها در سرور ها استفاده از پروتکل محبوب و دوست داشتنی 

فیس بوک و دیگر سایت ها از این  شناسید که سایت هایی مانند گوکل ،می HTTPSشما آن را در اینترنت با نام 

 کنند.پروتکل استفاده می

کنیم. شما میتوانید نام این سرویس را اجرا می IISشویم و سرویس می SharePointبرای شروع کار وارد سرور 

 وارد کنید تا به سرویس مورد نظر دست پیدا کنید و آن را اجرا کنید. Searchرا در 
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خود کلیک در این صفحه بر روی سرور 

در سمت راست بر روی گزینه  کنیم ومی

Server Certificates دو بار کلیک می-

 کنیم تا اجرا شود.

 

 

 

 

 Createدر این قسمت بر روی 

Self-Signed Certificates 
 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

در این قسمت نام مورد نظر خود را وارد و بر 

 کلیک کنید. okروی 
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مورد نظر بر روی آن دو  Certificatesعد از ایجاد ب

 بار کلیک کنید تا اجرا شود.

 

 

 

 

 Copy To Fileرویم و بر روی می Detailsدر این قسمت به تب 

 کنیم.کلیک می

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. nextدراین صفحه بر روی 
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 Nextدر این صفحه گزینه دوم را انتخاب کنید و بر روی 

 Private Keyگزینه اول برای ذخیره سازی  کلیک کنید،

 هستش که فعال کاربردی برای ما ندارد.

 

 

 

باشد که باید ذخیره این قسمت مربوط به نوع فایل می

روی  کنیم و برکنیم، برای این کار گزینه اول را انتخاب می

Next کنیم.کلیک می 
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در این قسمت آدرس محل ذخیره سازی این فایل را 

 کنیم.کلیک می Nextکنیم و بر روی میمشخص 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید.  Finishدر این قسمت هم بر روی 

را ایجاد و در محل  Certificateخوب تا اینجا فایل 

مناسب آن را ذخیره کردیم، حاال باید وارد سرویس 

Certificate .شویم و این فایل را به آن معرفی کنیم 
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را اجرا کنید تا کنسول مدیریتی مایکروسافت اجرا شود ، بعد از اجرا به  MMCشوید و دستور  Searchوارد 

 را انتخاب کنید. Add/Remove Snap-inگزینه  Fileمانند شکل از منوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه از لیست 

سرویس های سمت چپ 

را  Certificatesگزینه 

 Addانتخاب کنید و بر روی 

 .کلیک کنید

 

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 219 

 

را  Computer Accountگزینه در این قسمت 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

را انتخاب و  Local Computerدر این صفحه گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

کنید به سرویس همانطور که مشاهده می

Certificates  متصل شده ایم، برای ادامه کار

 Trusted Rootاز لیست سمت چپ گزینه 

Certification  را انتخاب و بعد بر روی

Certificates  را انتخاب کنید، بعد از انتخاب

های ویندوز را مشاهده  Certificateلیستی از 

در جای خالی کلیک راست کنید و  خواهید کرد

را  Importگزینه  All Tasksاز قسمت 

که قبالً  Certificateانتخاب کنید، و فایل 
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مورد نظر در سرویس  Certificateکنیم، با این کار کلیک می okو بر روی  ایجاد کرده ایم را انتخاب

Certificate به ما باشد و زمانی که بخواهیم از آن استفاده کنیم، قابل اعتماد میError  .نخواهد داد 

م به که تعریف کرده ایمورد  نظر را  Certificateشویم و در مرحله بعد وارد قسمت مدیریتی شیرپوینت می

 کنیم.معرفی می شیرپوینت نرم افزار

وارد قسمت مدیریتی شیرپوینت با آدرس 

http://sharepoint:3030 شویممی ،

شده و مانند  Security وارد قسمتوبعد 

را انتخاب  Manage trustشکل گزینه 

مورد نظر را به نرم  Certificatesکنید تا 

 معرفی کنیم.SharePoint افزار

 

کلیک کنید تا شکل  Newبر روی  در این قسمت

 بعد ظاهر شود.

 

 

یک نام وارد  Name، در این صفحه، در قسمت

 Root Authorityکنید و در قسمت 

Certificates  فایلCertificates  که قبالً ایجاد

کرده بودیم را معرفی کنید ،بعد از انجام دادن موارد 

 کلیک کنید. Okباال بر روی 
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ارها را انجام داده ایم و تا اینجا بیشتر ک

تنها دو مرحله باقی مانده است، برای 

و  شویممی IISادامه کار وارد سرویس 

سایت مورد نظر خود را از لیست سمت 

انتخاب کنید و در قسمت سمت  چپ

کلیک  Bindingsراست بر روی گزینه 

 کنید.

 

 

خواهیم برای این سایت در این قسمت می 

رت مورد نظر فعال را با پو Httpsپروتکل 

 کلیک کنید. Addکنیم برای این کار  بر روی 

 

 

 

گزینه  Typeدر این شکل در قسمت 

Https  را انتخاب کنید و در قسمتSSL 

Certificate  بایدCertificate  خودمان

ایم را از لیست انتخاب را که قبالً ایجاد کرده

کلیک کنید  okکنیم، برای ادامه کار بر روی 

ه وارد قسمت مدیریتی شیرپوینت و دوبار

 شوید.
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 و از شویموارد نرم افزار شیرپوینت می

 Applicationسمت چپ بر روی 

Management کلیک و در صفحه باز 

 Configureشده به مانند شکل بر روی 

alternate access mappings  کلیک

 را فعال کنیم. httpsکنیم تا آدرس می

 

در سمت  در این قسمت همانطور که

 Webکنید راست مشاهده می

Application  مورد نظر انتخاب شده و

بر روی  Httpsبرای اضافه کردن آدرس 

Edit Public URLs .کلیک کنید 

 

را به  httpsباید آدرس  روبروشکل  در

صورت 

https://Sharepoint.3isco.ir  در

وارد کنیم، به آدرس  Internetقسمت 

به آدرس وط آدرس مرب توجه کنید این

باشد که زمانی می Sharepointسرور 

خواهد از بیرون سازمان وارد کاربر می

SharePoint  شود با این آدرس که در

سایت واقع یک انتقال دهنده است وارد 

شوید و با دستور  CMDتوانید وارد  شود، برای اینکه متوجه شوید آدرس سرور شما چیست،میاصلی ما می

Tracert   ip address .آدرس سیستم شیرپوینت خود را بدست بیاورید 
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کنید، آدرس همانطور که در این شکل هم مشاهده می

کنید، این آدرس را باید سرور شیرپوینت را مشاهده می

کلیک   Saveدر قسمت مورد نظر وارد کنید و بر روی 

 کنید.

 

را در  https://Sharepoint.3isco.irبه پایان رسیده و آدرس  SSLکار ایجاد و فعال سازی سرویس 

Internet Explorer کنیم.وارد می 

 متصل بشویم. httpsکنید با موفقیت توانستیم به سایت مورد نظر با پروتکل همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 

 د.ش این امکان برای متصل شدن سرور به بیرون از سازمان به کار خواهد رفت، و باعث امن شدن سایت خواهد
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 :  User Profile Service Applicationکار با سرویس 

توانید تمام گروه ها و باشد که توسط آن میمی SharePointهای کاربردی در این سرویس یکی از سرویس

مدیریت کنید که کار واقعاً جالب و کاربردی است.  SharePointاز طریق  Active Directoryکاربران را در 

کنیم که آیا این ر اول چک میبرای شروع کا

فعال است  SharePointسرویس روی نرم افزار 

یا نه اگر فعال بود سرویس را حذف و سرویس را 

صفحه کنیم. برای این کار وارد دوباره ایجاد می

شویم و بر روی می  SharePointمدیریتی 

Web Applications کنیم و در کلیک می

 Manage serviceصفحه باز شده بر روی 

applications کنیم.کلیک می 

کنیم و از نوار ابزار باال بر کلیک میرا  User Profile Service Applicationدر صفحه زیر اول سرویس 

 کلیک کنید. okکنیم و در صفحه باز شده تیک گزینه مورد نظر را زده و بر روی کلیک می Deleteروی 
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بعد از حذف سرویس مورد نظر بر روی 

New  کلیک کنید و در منوی باز شده

 User Profile Serviceگزینه 

Application .را انتخاب کنید 

 

 

 

 Nameدر صفحه باز شده در قسمت 

یک نام برای سرویس خود در نظر 

 Create Newبگیرید، و در قسمت 

Application Pool  یک نام برای

Pool  جدید وارد کنید و در قسمت

Account م است حتماً که خیلی مه

باید کاربری را انتخاب کنید که مدیر 

-همه سرویس ها است، این کاربر را می

 <- Securityتوانید از قسمت 

Configure managed accounts 
که در این آموزش   بدست بیاوریدرا 

مدیر همه  Servicefarmکاربر 

سرویس ها بود. در قسمت 

Database Server  نام سرور

Database ا وارد کنید. در خود ر

یک نام  DataBase Nameقسمت 

این سرویس وارد  Databaseبرای 

به  ودست نزنید، کنید.به بقیه گزینه ها 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 226 

م یک نکته را فراموش کرد رویم.پائینتر می

 Userبگویم و آن این است که سرویس 

Profile  از سهDatabase  برای خود

کند که هر کدام برای کار استفاده می

، در قسمت قبل  باشندیخاصی م

Profile Database   بود که تنظیم

 .کردیم 

 

در این قسمت در شکل روبرو  

Synchronization Database  را

 Social.درقسمت بعد باید کنیمتنظیم می

DB ن را در قسمترا تنظیم کنیم که نام آ 

 مشخص شده وارد کنید.

 

آدرس  My site Host URLدر قسمت  

کنید، یا اگر از وارد وارد  سایت خود را

 Create aاید بر روی قبل ایجاد نکرده

New Site Coollection  در سمت

 My siteدر قسمت  چپ کلیک کنید.

Manage Path توانید نام می

Personal  را تغییردهید، این آدرس یک

. باشده شخصی در سایت شما میصفح

بعد از وارد کردن تمام گزینه  ها بر روی 

Create  کلیک کنید تا سرویس مورد نظر ایجاد و فعال شود. بعد از راه اندازی سرویس با هم این سرویس را

 شده است یا نه. Startکنیم تا ببینیم بررسی می
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برای تست سرویس مانند شکل روبرو وارد 

 Application Managementقسمت 

 Manage Serviceشویم و بر روی می

on Service م.کنیکلیک می 

 

 

 

-در این قسمت همانطور که مشاهده می

 User ProfileServiceکتید سرویس 

 Userفعال شده است ولی سرویس 

Profile Synchronization Service 
فعال نسیت برای فعال کردن بر روی 

Start .کلیک کنید 

 

 

کنید در این قسمت همانطور که مشاهده می

را انتخاب شده، رمز عبور آن  Farmکاربر 

 okوارد و برای اجرای سرویس بر روی 

 کنیم.کلیک می

 هبعد از چند دقیق سرویس بعد از فعال شدن

این است  شود! دلیلش هممی Stop دوباره

که یک سری تنظیمات را باید برای کاربر 

Farm خواهد به ایجاد کنیم که زمانی که میActive Directory د.متصل شود اجازه این کار را داشته باش 
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روی سرور کلیک شویم و می Active Directory Users and Groupدهیم، وارد اولین کاری که انجام می

 کنیم .را انتخاب می Delegation controllکنیم و راست می

 

 کلیک کنید. <Nextبر روی 

 

 

 

 

 

-را به لیست اضافه می Farmدر این قسمت کاربر 

 کنیم.کلیک می Nextکنیم و بر روی 

 

 

 

 Create a custom taskدر این قسمت گزینه 

to delegate  را انتخاب و بر رویNext  کلیک

 کنید.
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گزینه اول را انتخاب و بر روی در این قسمت 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

در این قسمت تیک مقابل گزینه های مورد نظر را 

کلیک کنید و در قسمت آخر  Nextزده و بر روی 

 کلیک کنید. Finishبر روی 

 

 

 

 

کنیم برای را اجرا می  local Security Policyسرویس شویم و می SharePoint در مرحله بعد وارد سرور

 وارد کنید.  Searchدر جمله مورد نظر را پیدا کردن این سرویس 
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در این قسمت از سمت چپ گزینه 

User Rights Assignment  را

 کنیم و در لیست باز شدهانتخاب می

 Allow log onبر روی گزینه 

Locally کنیم و کلیک راست می

-را انتخاب می Propertiesگزینه 

 کنیم.

 

 

کنیم تا قابلیت را به لیست اضافه می Farmدر این قسمت کاربر 

کلیک  ok. بر روی دریافت کند Localورود به سیستم را به صورت 

 کنید.

کنیم را اجرا می CMDشویم و می Searchبعد از اتمام کار وارد 

 Groupکنیم تا را وارد می Gpupdate /Forceو دستور 

Policy  سیستم مورد نظرUpdate .شود 

 

 

را عضو  Farmدر مرحله بعد باید کاربر 

کنیم تا  Administrator Localگروه 

مجوز های دسترسی را به سرور 

SharePoint  داشته باشد، برای این کار

را وارد کنید و  localکلمه  Searchدر 

 Edit Localگزینه  Settingsدر سمت 

and Groups . را انتخاب کنید  
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 Groupsبر روی  در این قسمت از سمت چپ

کلیک کنید تا لیست گروه ها نمایان شود، بر روی 

کلیک راست کنید و بر  Administratorsگزینه 

 کلیک کنید. Add to Groupروی 

 

 

 

را به  Farmکلیک کنید و کاربر  Addدر این قسمت بر روی 

 لیست اضافه کنید.

 

 

 

 

 

 

بعد از اتمام کار باید سرویس را از نوع راه 

اندازی کنیم ، برای این کار مانند شکل 

شویم و می Applicationمقابل وارد 

 Manage services on serverگزینه 

 کنیم.را انتخاب می
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-کلیک می  Startدر این قسمت بر روی 

یم و اگر تنظیمات را به درستی  انجام داده کن

باشید این سرویس دیگر غیر فعال نخواهد 

 شد.

بعد از چنید دقیقه یک بار صفحه را 

Refresh  کنید تا متوجه شوید که سرویس

 همچنان در حال کار است.

 

بعد از اتمام کار وارد قسمت مدیریتی 

SharePoint بر روی شویم و میWeb 

application کنیم و گزینه لیک میک

Manage service applications  را

 کنیم به مانند شکل عمل کنید.انتخاب می

 

 

 Configureدر این قسمت بر روی 

Synchronization Settings  کلیک

کنیم که این عمل را در شکل مقابل می

 کنید.مشاهده می
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 Userدر این قسمت بر روی سرویس 

Profile Service Application  که ایجاد

کنیم و در نوار باالیی آن بر کرده ایم کلیک می

 کنیم.کلیک می Manageروی گزینه 

 

 

در این صفحه در قسمت  

Synchronization Options 
 Use Sharepointگزینه 

Active Directoryimport  را

کلیک  okانتخاب کنید و بر روی 

 کنید.

 

 

در مرحله بعدی باید یک 

Connections  بین این

 Active Directoryسرویس و 

ایجاد کنیم، برای همین بر روی 

Configure 
Synchronization 

Connections کنیم.کلیک می 
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در این قسمت برای ایجاد کانکشن جدید بر 

کلیک  Create New Connectionروی 

 کنیم.می

 

 

در این قسمت، نام مورد نظر را برای این 

در قسمت بعدی نام  کانکشن وارد کنید،

دومین خود را به صورت کامل وارد کنید که 

باشد، می 3isco.irدر این کتاب نام دومین 

باید کاربر  Account Nameدر قسمت 

Farm  خود را معرفی و رمز عبور مربوط به

 .رویمآن را وارد کنیم. به پائین صفحه می

 

 

 

در این قسمت اگر تنظیمات باال را به درستی 

م داده باشید زمانی که بر روی انجا

Populate Containers  کلیک کنید در

 Activeلیست زیری آن تمام اجزای 

Directory د بعد از این دهرا به مانشان می

کلیک کنید تا همه  Select Allکار بر روی 

گزینه ها انتخاب شود و بعد از آن بر روی 

ok .کلیک کنید 
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همانطور که در عکس مقابل هم 

کنید کانکشن مورد نظر شاهده میم

 ایجاد شده است.

 

 

 

 Manage service دوباره وارد

applications و بر روی شویم می

 کنیم.سرویس مورد نظر کلیک می

 

 

 

زیر مشاهده  طور که در شکلهمان

کنید سرویس کار خود را آغاز می

توانید از کرده این موضوع را می

ه سمت راست که با فلش نشان داد

 02شده است مشاهده کنید که تعداد 

Profile به لیست اضافه شده است 

کاربران بر  Profileبرای مشاهده 

 Manage User Profilesروی 

 کلیک کنید.
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ا برای ما لیست ر 3iscoتمام کاربران دومین  3iscoکنید با جستجو کلمه همانطور که در شکل باال مشاهده می

 کرده است.

کاربر جزئیات آن را ویرایش کنید، مثالً عکس مربوط به هر کاربر را در ا کلیک بر روی هر بتوانید شما می

Profile .مربوطه به خودش آپلود کنید ، تلفن تماس و.... را وارد کنید 

 را انتخاب کنید. Edit My Profileکلیک کنید و گزینه  Administratorبر روی کاربر 

 عات کاربرتوانید اطالدر این قسمت شما می

، بعد از رد نظر را مشاهده و یا تغییر دهیدمو

توانید برای ذخیره آن بر ایجاد تغییرات می

 کنید. کلیک Save and Closeروی 

-کردید می بعد از اینکه تغییرات را اعمال

وارد  Administratorتوانید با کاربر 
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قسمت مدیریتی شوید و تغییرات انجام شده را 

ای اینکار در قسمت مدیریتی مشاهده کنید. بر

کلیک  administratorبر رشیرپوینت بر روی کا

 را انتخاب کنید. About Meکنید و گزینه 

 

 

 

اطالعات کاربر کنید همانطور که مشاهده می

نمایش داده شده است برای بدست آوردن 

 editing yourاطالعات بیشتر بر روی 

profile .کلیک کنید 

 

 

 : User Profile Properties and Subtypesبا کار 

 Manage Userگزینه های  Peopleدر قسمت   User Profile Service Applicationsدر سرویس 

Properties  وManage User Sub-types باشد که با هم این دو گزینه را بررسی خواهیم کرد.موجود می 

بر روی  Peopleمانند شکل در قسمت 

Manage User Properties  کلیک

 کنید.
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کاربران قرار دارد را نشان  Profileکنید تمام گزینه هایی که در قسمت همانطور که در شکل زیر مشاهده می

ن توانید تمام ایدهید اگر قسمت قبل را به دقت خوانده باشید این گزینه ها را مشاهده کرده بودید، شما میمی

لیست اضافه کنید، این قسمت زمانی به کار شما خواهد آمد که در  گزینه ها را حذف و یا گزینه هایی جدیدی به

ت خواهید تنظیماد و مینکه از قسمت های خاصی برخوردار باش داریدشرکت خود نیاز به ایجاد پروفایل هایی 

رای ویرایش بتوانید بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید و پیشفرض شرکت مایکروسافت را تغییر دهید.شما می

 کلیک کنید. Deleteکلیک کنید و یا برای حذف آن بر روی  Editدن آن بر روی کر

کلیک کنید و یا برای ایجاد  New Propertyتوانید از نوار باالیی بر روی برای تعریف یک عبارت جدید می

 د.کلیک کنی New Sectionتوانید بر روی در عکس باال می "Basic Information"عنوان گزینه ها مانند 

 User Sub-typesشرکت و یا سازمان خود یک پروفایل کاربری جدا ایجاد کنیم اول از همه یک  حال اگر برای

کنم و گزینه هایی را که نیاز داریم ایجاد می

دهیم برای ورود به قسمت  داخل آن قرار می

Sub-types توانید از نوار باال بر روی می

Manage Sub-types ر کلیک کنید و یا د

بر روی   User Profileقسمت مدیریتی 

 کلیک کنید. Manage Sub-typesگزینه 
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یک نام دیگر وارد کنید که  Display Nameیک نام وارد کنید و در قسمت   Nameدر شکل زیر در قسمت 

 کلیک کنید. Createباشد، بعد از وارد کردن بر روی این نام برای نمایش می

مورد نظر در  Sub-typeکلیک کردید  Createبعد از اینکه بر روی   

توانید آن را گیرد، که میقرار می Remove Existing Sub-typesقسمت 

  انتخاب و حذف کنید.

 

 

جدید استفاده کنیم  Sub-typeبرای اینکه از 

شویم می User Profileوارد قسمت مدیریتی 

 Manage User Propertiesو بر روی 

 کنیم.کلیک می
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جدید خود را انتخاب کنید، با انتخاب آن گزینه های مربوط  Sub-typeشکل باال و در قسمت مشخص شده در 

 توانید این گزینه ها را حذف، ویرایش و یا ایجاد کنید.شود و شما میبه آن نمایش داده می

شود، در هنگام کنید و شکل زیر باز میکلیک می New Propertyزمانی که از قسمت نوار باالیی بر روی 

گزینه مورد نظر خود را به مانند شکل انتخاب کنید، بعد ار انتخاب آن و ایجاد گزینه جدید  Sub-Typeانتخاب 

 نمایش داده خواهد شد. Profile Securityاین گزینه در قسمت 

را در جدول یا نوع فایل گزینه های متعددی وجود دارد که هر کدام  Typeبه شکل باال توجه کنید، در قسمت 

 کنیم.زیر با هم بررسی می
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 توضیحات نوع

Big integer  تواند هم مثبت باشد هم منفی.بیتی که می 62یک عدد بزرگ 

Binary کنند.باینری که بیشتر برنامه نویس ها از این گزینه استفاده می 

Boolean  نوعBoolean 

Date تاریخ 

Date no year  تاریخ بدون سال 

Date time تاریخ و ساعت 

E-mail باشد.آدرس ایمیل می 

Float  نوع فایل از نوعFloat 

HTML  فایل هایی از نوعHTML 

Integer  تواند هم مثبت باشد هم منفی.بیتی که می 00یک عدد بزرگ 

Person  انتخاب نام کاربری در سرورSharePoint ویا سرور دیگر 

String (multivalue)  کدUnicode 

String (single value)  کدUnicode 

Time zone منطقه جغرافیایی 

Unique identifier  باشدبیتی می 00شناسه منحصر به فرد 

URL  آدرس 
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 جدید: Profileایجاد 

برای ایجاد یک پروفایل برای یک کاربر خاص 

شوید   User Profileباید وارد قسمت مدیریتی 

کلیک   Manage User Profileو بر روی 

  کنید.

 

 

که در  New Profileدر این قسمت بر روی 

 شکل هم نشان داده شده است کلیک کنید.

 

 

 Account Nameودر قسمت  روبرودر شکل 

 Active Directoryنام کاربری که از قبل در 

اطالعات مورد ایجاد شده بود را وارد کردیم و 

 کردیم، در همین بخش دو گزینه نظر آن را وارد 

 SharePointدر  Tagوجود دارد که به عنوان 

عنوان  Job Titleشوند. در قسمت شناخته می

گیرد و در قسمت شغلی قرار می

Department شود، اگر توجه کنید دو گزینه محل قرار گیری کاربر در بخش مورد نظر وارد میNetwork 

Administrator  وMicrosoft  بلی و در زمان ویرایش کاربر ها را در قسمت قآنقرار دارد که

Administrator ایجاد شده اند و  خودمانبرای اولین بار وجود نداشتند و توسط  یم، این گزینه هاایجاد کرد

 در مرحله بعد اگر بخواهید کاربری را ویرایش و یا ایجاد کنید به صورت خودکار به شما نمایش داده خواهد شد.

کلیک کنید تا شکل بعدی برای  Job Titleدر جلوی  ن  ید بر روی آیکوبرای اینکه این قسمت را درک کن

 شما ظاهر شود.
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کنید که عنوان در این قسمت مشاهده می

Networking Administrator  از قبل به

عنوان یک کار قرار داده شده است، البته برای 

باید ادامه کتاب را بررسی  Tag دبررسی و ایجا

رس های بعدی با هم را در د Tagکنید. قسمت 

 بررسی خواهیم کرد.

 

 

توانید کاربری را که ایجاد شما می

در بخش مورد نظر خودتان  کرده اید

که از قبل با هم ایجاد کرده ایم قرار 

دهید، برای این کار کافی است از 

گزینه مورد نظر  Sub-typeقسمت 

 را از لیست کشویی انتخاب کنیم.

 

 : Managed Metadata Serviceکار با سرویس 

این  ع کار و نام سازمان مشخص شده بود.که در آن نو Tagاگر قسمت قبل را به دقت کار کرده باشید قسمت 

های مختلفی  Tagدهد تا باشد ،و این توانایی را به ما میمی SharePointدر  Tagسرویس هم برای مدیریت 

 را ایجاد کنیم.
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 Managedبرای ایجاد وفعال سازی 

Metadata Service  به مانند شکل وارد 

Application Management  شوید و

 Manage Serviceبر روی 

Application .کلیک کنید 

 

 

رویس مورد نظر از قبل وجود دارد آن اگر س

را مانند شکل انتخاب و از نوار ابزار باال بر 

کلیک کنید و در پنجره باز  Deleteروی 

و بر روی شده تیک مورد نظر را زده 

Delete .کلیک کنید 

 

 

برای ایجاد سرویس مورد  ،بعد ار حذف سرویس

کلیک کنید و در منوی باز شده  Newنظر بر روی 

 Managed Metadata Serviceبر روی 

 کلیک کنید.
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نام سرویس خود را وارد کنید  Nameدر قسمت 

نام دیتابیس  Database Nameو در قسمت 

مورد نظر وارد کنید تا در  خود را با نام سرویس

 SQL Serverخواهید از اطالعات زمانی که می

تهیه کنیم متوجه شویم که این  Backupیک 

Database .مربوط به چه سروری است 

 کنید و به پائین صفحه بروید. Scrollصفحه را 

 

 Use Existing Application Poolدر قسمت 

 SharePoint Web Servicesشما باید 

Default  را از لیست موجود انتخاب کنید تا این

فعال شود. به گزینه  SharePointسرویس روی 

 کلیک کنید. okای دیگر دست نزنید و بر روی 

 

 

بعد از ایجاد سرویس مورد نظر مانند 

شکل روی آن کلیک کنید و از نوار 

 را انتخاب کنید. Manageباالیی 
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در این قسمت گزینه های مختلفی  شده ایم Managed Metadataسرویس  کنید واردهمانطور که مشاهده می

وجود دارد، در قسمت سمت چپ گروه های مختلفی را مشاهده 

صی ایجاد شده اند، برای ایجاد گروه کنید که هر کدام برای کار خامی

را انتخاب  New Groupبر روی نام سرویس کلیک راست کنید، و 

 کنید.

کنید ه میکه مشاهد همانطور

گروه مورد نظر ایجاد شده است، 

بر روی گروه کلیک کنید و در 

 Groupتنظیمات آن در قسمت 

Managers  نام مدیر گروه را

یر زوارد کنید، تا توانایی ایجاد 

 را داشته باشد.گروه 
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زیر گروه بر روی گروه مورد نظر کلیک کنید و گزینه برای ایجاد 

New Term Set  ید.را انتخاب کن 

 

 

کنید انواع زیر گروه ها همانطور که در این قسمت مشاهده می

توانید هر زیر گروهی با نام خاصی را ایجاد شده است، شما می

 ایجاد کنید و از آنها استفاده کنید.

 

 

وجود دارد که  Keywordsگزینه ای با نام  Systemدر قسمت 

ه برای اینک گیرد.کلمات کلیدی سایت ها در این قسمت قرار می

شویم و این قسمت را این موضوع را متوجه شوید، وارد سایت می

شویم که شکل می mysite.3isco.irوارد سایت  کنیم.بررسی می

 کنید.آن را در زیر مشاهده می

زمانی که وارد سایت 

شده اید در نوار باالیی 

 Pageسایت بر روی 

کلیک کنید تا لیست ابزار 

ود. های مختلف نمایان ش

در میان این ابزارها بر 

 Tags & Notesروی 

کلیک کنید نا شکل بعد 

 ظاهر شود.
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 Myکنید، در قسمت همانطور که مشاهده می

Tags  ،کلمات کلیدی مختلفی را وارد کردیم

ه باشید این کالمات باید از طریق توجه داشت

عالمت  از هم جدا شوند، بعد از وارد کردن (;)

کنیم تا کلیک می Saveبر روی  مورد نظر

کلمات داخل لیست در زیر آن به مانند شکل 

 ثبت شوند.روبرو 

 Manageبرای ادامه دوباره وارد سرویس 

Metadata شویم.می 

 

در این قسمت بر روی سرویس مورد نظر 

 کلیک کنید.

 

 

 

 Manageبعد از ورود به سرویس 

Metadata Service  کلمات کلیدی که

توانید را می بوداد کرده کاربر مورد نظر ایج

مشاهده کنید، در حقیقت تمام کاربران اگر 

توانید کلمات کلماتی را ایجاد کنند شما می

 مورد نظر را مدیریت کنید. به همین سادگی.
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 :  Searchکار با سرویس قدرتمند 

شتن سرویس قدرتمند دا ،به نسبت نرم افزار های هم تراز خود SharePointیکی از محبوبیت های نرم افزار 

Search باشد که با خرید شرکت یا جستجو میFast  و استفاده از موتور جستجوی این شرکت در داخل نرم

 افزار توانست قدرت این نرم افزار را چند برابر کند.

 Applicationبرای شروع وارد 

Management شویم و بر روی گزینه می

Manage service applications کلیک می-

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.

 

از قبل روی  Searchاگر سرویس 

Sharepoint  فعال شده باشد باید در

آن را بدست  للیست سرویس ها مانند شک

بیاورید، این سرویس از دو قسمت تشکیل 

 Searchشده ایت که قسمت مدیریتی آن 

Service Application باشد آن را می

 Deleteی انتخاب از نوار باالیی بر رو

 کلیک کنید و سرویس را حذف کنید.

 

در نوار ابزار کلیک کنید و در  Newبعد از حذف سرویس بر روی 

کلیک  Search Service Applicationمنوی باز شده بر روی 

 کنید.
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نام سرویس خود  Nameدر این صفحه در قسمت 

 Search Service، در قسمت درا وارد کنی

Accunt  را انتخاب کنید که کاربر حتماً کاربری

باشد، اگر این کتاب را به دقت سرویس های شما می

خوانده باشید کاربری که برای راه اندازی سرویس 

کاربری با نام  در نظر گرفتیم Farmها در قسمت 

servicesp  بود که در این قسمت آن را انتخاب

 کنیم.می

را انتخاب کنیم که، این  Poolباید  Application Pool for Search Admin Web Serviceدر قسمت 

pool به صورت کلی تمام اجزایShaepoint گیرد،توجه داشته باشید این را در بر میPool  باید در سرویس

IIS د برای این کار وارد شفعال با

شویم و مانند شکل می IISسرویس 

از سمت چپ   کنیم.آن را فعال می

را  Application Poolsگزینه 

گزینه  ،کنیم و در لیستانتخاب می

Sharepoint Web Services 

root کنیم و از سمت را انتخاب می

 کنیم.کلیک می Startراست بر روی 

گردیم به ادامه کار در دوباره بر می

   قسمت قبلی.

مورد نظر را مانند قبل  Poolدر این قسمت هم 

 کلیک کنید. okانتخاب کنید، و بر روی 
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ز راه اندازی سرویس در لیست سرویس ها بعد ا

را انتخاب و از  Serach Applicationسرویس 

 کلیک کنید. Manageنوار باالیی بر روی 

 

 

کنید، وارد سرویس مورد نظر شده ایم و هیچ مشکلی ندارد ولی شاید در همانطور که در شکل باال مشاهده می

 برای این صفحه  به علت کمبود رم  و یا Poolبعضی مواقع به دلیل انتخاب نادرست 

 شویم.مواجع میمشکل با 

د موتور آن را روشن کنیم، برای این کار از سمت چپ در یبعد از ایجاد سرویس با

کلیک کنید که این عمل را در  Content Sourcesبر روی  Crawlingقسمت 

 کنید.شکل مقابل مشاهده می
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وسط ت Content Sourceدر این صفحه از قبل 

SharePoint  ایجاد شده است، برای مشاهده تنظیمات

 روی آن کلیک کنید.

 

 

-در قسمت تنظیمات باید آدرس سایت

هایی که توسط خودمان ایجاد شده 

است را مشاهده کنید، اگر این آدرس ها 

توانید آدرس کنید، میرا مشاهده نمی

 آنها رابه صورت دستی وارد کنید.

 رفع مشکل بر بعد از مشاهده تظیمات و

 کلیک کنید. okروی 

در این قسمت برای فعال کردن موتور 

 Start All Crawlsجستو بر روی 

 کلیک کنید

 

 

کنید سرویس همانطور که مشاهده می

Search  راه اندازی شده است و حاال

توانیم از قابلیت جستجو استفاده می

 کنیم.
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شویم و کار می mysite.3isco.irباشد وارد سایتکار می برای اینکه متوجه شویم سرویس به درستی در حال

دهیم، اگر جستجو با موفقیت انجام شد نیاز به تنظیم خاصی نداریم ولی اگر جستجو با مشکل جستجو را انجام می

 مواجع شد باید مشکل را با هم حل کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

ه ایم در این سایت در قسمت جستجوی کنید وارد سایت مورد نظر شدهمانطور که در شکل باالمشاهده می

کنید این فایل از قبل ایجاد شده است و را پیدا کنیم، همانطور که مشاهده می Test1خواهیم فایل می

SharePoint  باید به درستی فایل مورد نظر را پیدا کند. بر روی آیکونSearch کنیم.کلیک می 

کنید همانطور که مشاهده می

 رستیعملیات جستجو به د

انجام نشده و فایل مورد نظر 

که در سایت هم وجود داشته 

را پیدا نکرده برای حل این 

مشکل دوباره وارد قسمت 

در داخل  Searchمدیریتی 

SharePoint شویم.می 
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شده ایم  Searchوارد قسمت مدیریتی 

 Contentکنیم که و مشاهده می

Source  کهStart  شده بود به حالت

Idle  ثانیه برای  08دقیقه و  2تا رفته و

ما کار کرده است. برای اینکه متوجه 

داده باید از  Errorشویم که چرا به ما 

کنید انتخاب کنید، و را که در شکل هم مشاهده می Crawl Logگزینه  Diagnosticsسمت چپ در قسمت 

 LoopBACKت مشکل کنید. ولی عمده مشکل این قسمها را مشاهده می Errorتعداد  Errorدر قسمت 

مورد نظر به  Content Sourceتعریف کنیم تا  SharePointسرور  Registerباشد که آن را باید در می

 نرود. Idleحالت 

Regedit  را درSearch  ویندوز جستجو کنید وRegister :را اجرا کنید و به مسیر زیربروید 

HKEY-LOCAL-MACHINE   SYSTEM  CurentControllSet   Control  LSA  MSV1_0 

وارد آدرس مورد نظر شده ایم، در این 

قسمت و مانند شکل در جای خالی 

-Multiکنیم و گزینه کلیک راست می

String Value کنیم و نام را انتخاب می

آن را به صورت 

BackConnectionHostNames 
 .کنیموارد می

 

بعد از ایجاد کلید جدید بر روی آن کلیک 

را انتخاب  Modifyکنیم و گزینه میراست 

 کنیم.می
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را  SharePointسرور  FQDNدر این قسمت نام کامل یا همان 

کنیم و بعد آدرس سایت های مورد نظر خود را که در وارد می

 کنیم.هم وارد کردیم در اینجا وارد می Searchقسمت 

 کلیک کنید. okبر روی 

 

 

بعد از ایجاد کلید مورد نظر در 

Regedit  واردCmd  شوید وIIS 

 IISReset /Noforceرا با دستور 

ریسیت کنید تا تنظیمات اعمال 

 شود.

 

 

 Searchوارد قسمت مدیریتی 

application شویم و از می

 Content sourceسمت چپ 

را انتخاب کنید و برای فعال سازی 

 Start Allسرویس بر روی 

Crawls .کلیک کنید 

 

یم دهیم تا متوجه شوشویم و عملیات جستجو را انجام میکه سرویس فعال شد وارد سایت میبعد از چند دقیقه 

 کند.که سرویس بعد از ایجاد تغییرات کار می
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همانطور که در شکل مشاهده 

را  Welcomeکنید، کلمه می

جستجو کردیم و به صورت 

است، به شکل شده کامل انجام 

توجه کنید در جستجوی دوم در 

کلمه  Test1ایل داخل ف

Welcome .را پیدا کرده است 

توجه داشته باشید این سرویس 

اشد بجستجو بسیار قدرتمند می

و هر نوع فایل یا کلمه ای را برای شما پیدا خواهد کرد، این سرویس به صورت یک خزنده وارد تمام سرور های 

 کند.شود و فایل مورد نظر شما را پیدا میمجموعه می
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 : SharePoint 2013و ارتباط آن با  CRM 2013نصب نرم افزار 

 Microsoft Dynamicsباشد که از خانواده نرم افزارهای مجموعه این نرم افزار یک نرم افزار تجاری می

م زار انجاتوان با این نرم افهای مختلفی را میکند، کارباشد که ارتباط با مشتری را مدیریت و گزارش گیری میمی

 SharePointو به  کنیممی باشد،در این بخش فقط این نرم افزار نصبداد که از بحث این کتاب خارج می

 .یمشومتصل می

 سخت افزار مورد نیاز:

Component متعادل کمترین 

بیت 62 –گیگاهرتز  2.1 پردازنده گیگاهرتز 0   

گیگابایت 0 حافظه رم گیگابایت8   

گیگابایت 22 هارد دیسک گابایتگی 22   

 مورد نیاز: نرم افزار

نصب شود که در این  0220و یا سرور  0228باید روی ویندوز سرور  CRMتوجه داشته باشید نرم افزار 

 .خواهد شدنصب  0220آموزش این نرم افزار روی سرور 

 SQL Serverشود باید عضو دومین باشد و به روی آن نصب می CRM 2013توجه داشته باشید سروری که 

 .دسترسی داسته باشد

 ها:نصب کامپوننت

 سرویس بر روی سرور راه اندازی شود: 0باید  CRM 2013قبل از نصب 

 Windows Search 
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 IIS 

برای فعال سازی این دو سرویس وارد 

Server Manager شویم و بر روی می

Add roles and features  کلیک می-

 کنیم.

 

 

 Serverدر این قسمت از سمت چپ گزینه 

Roles  را انتخاب و در لیست سرویس ها

را بزنید  Web Server (IIS)تیک کنار گزینه 

 Add Featuresو در پنجره باز شده بر روی 

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 Windowsدر این قسمت تیک کنار گزینه 

Search Service  را بزنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

نید تا به قسمت کلیک ک Nextبر روی 

Confirmation .شوید 
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در این قسمت تیک مورد نظر را زده و بر روی 

Install .کلیک کنید 

 

 

 

 : CRM2013نصب 

توانید به آخر این کتاب و به قسمت دانلود نرم افزارها مراجعه کنید و این نرم افزار برای دانلود این نرم افزار می

 را دانلود کنید.

را از حالت فشرده خارج کنید و بعد آن  ،بعد از دانلود

 Setupدر پوشه ای که فایلها قرار دارند بر روی 

Server .کلیک کنید 

-یباشید و مدر این قسمت اگر به اینترنت متصل می

را آپدیت کنید گزینه اول را انتخاب  CRM خواهید

کنید، در غیر این صورت گزینه دوم را انتخاب و بر 

 کلیک کنید. <Nextروی 

 

در این قسمت سریال نرم افزار را وارد کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 
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 Iبر روی تیک مورد نظر کلیک کنید و بعد بر روی 

Accept .کلیک کنید 

توجه داشته باشید در این مرحله حتماً باید به اینترنت 

دانلود و نصب  CRMمتصل باشید تا اجزای مورد نیاز 

 شود.

 

دارد که کامپوننت م افزار اعالم مینر ،بعد از بررسی

نیاز دارد و باید از  ،لیست کرده در شکل هایی را که

طریق اینترنت دانلود و نصب شود برای این کار بر روی 

Install کنیم.کلیک می 

 

 

  

 

 

در این شکل کامپوننت های مورد نظر دانلود و نصب 

 کلیک کنید. Nextشده اند، برای ادامه کار بر روی 
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محل قرار گیری نرم افزار را روی  ر این قسمتد

  مشخص کنید.هارد دیسک 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

در این شکل به گزینه ای دست نزنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

خود را در جای  SQLباید نام سرور در این قسمت 

 مشخص شده وارد کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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معرفی کنیم،  Organizationدر این قسمت باید یک 

 CRM2013را با نام  Organizationما از قبل یک 

بودیم و با کلیک  هایجاد کرد Active Directoryدر 

آن  Browseبر روی 

را انتخاب کردیم که 

به این قسمت اضافه 

شد.طریقه ایجاد 

Organization  در

 کلیک کنید. Nextبر روی توضیح داده شده است،  Exchangeقسمت 

 

 NT                      در این شکل برای هر قسمت گزینه

AUTHORITY\NETWORK SERVICE  را انتخاب

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

کلیک کنید  Creat a Websiteدر این قسمت بر روی 

وارد کنید که پورت  8888و یک شماره پورت مانند 

 ت های دیگر از آن استفاده نکنند.خاصی باشد و وب سای

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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اگر در سازمان خود ایمیل راه اندازی کردید آدرس آن 

را در این قسمت وارد کنید ویا اگر هم ایمیلی راه 

 کلیک کنید. Nextاندازی نکردید بر روی 

 

 

 

در این صفحه یک نام در قسمت مشخص شده وارد 

را که در سازمان خود به کار  واحد پولی خودکنید و 

برید را وارد کنید، برای بدست آوردن واحد پولی می

 کلیک کنید. Browseبر روی 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

در این قسمت یک آدرس به صورت 

http://SQL/ReportServer کنیم که به وارد می

را وارد کنید و بر روی  SQLنام سرور  SQLجای 

Next .کلیک کنید 
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 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

خواهید آخرین آپدیت های در این قسمت اگر می

را دریافت کنید گزینه اول را  CRMمربوط به نرم افزار 

انتخاب کنید ، در غیر این صورت گزینه دوم را انتخاب 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

خطا رخ داده  0کنید خوب همانطور که مشاهده می

است، این خطاها شاید در سیستم شما اتفاق نیفتد ولی 

-دو خطادرباره راهدر بعضی مواقع ایجاد خواهد شد. 

 SQLو  SQl Server Agentاندازی سرویس 

Server Reporting Services باشد که با هم می

 کنیم.این سرویس ها را بررسی می
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شویم و از می SQLرد سرور وا

 SQLسرویس  Startطریق 

Server Configuration 

Manager  اجرا مانند شکل را

  کنیم.می

 

در این قسمت از سمت چپ 

 SQL Serverگزینه 

Services کنیم و را انتخاب می

 SQLدر لیست باز شده بر روی 

Server Agent کنیمکلیک می 

و از نوار ابزار باالیی بر روی 

کنیم با کلیک می Startآیکون 

 SQl Serverاین کار سرویس 

Agent شود.اجرا می 

باشد که برای این کار میSQL Server Reporting Services  قسمت بعدی که باید آن را فعال کنیم قسمت 

 کنیم که اینرا اجرا می Reporting Service Configuration Managerو سرویس  شویممی Startوارد 

 .کنیدموضوع را در عکس زیر مشاهده می
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اولین کاری که باید در این سرویس انجام دهیم 

باشد که من از قبل این می Databaseایجاد 

برای شما  Databaseکار را انجام دادم اگر 

توانید با کلیک بر روی ایجاد نشده است می

Change Database  یکDatabase 

 جدید ایجاد کنید.

 

 

 Webوارد قسمت  Databaseایجاد بعد از 

Service URL  شوید و در قسمتVirtual 

Directory  یک نام وارد کنید تا این سرویس

در مسیر مورد نظر اجرا شود بعد از وارد کردن 

کلیک کنید تا آدرس مورد  Applyبر روی نام 

نظر ایجاد شود، آدرسی که من در قسمت قبل 

 نید:کجا مشاهده مینوارد کردم را ای

http://SQL/ReportServer 

 

ویم ش CRMباال باید وارد سرور  هایبعد از انجام  کار

و ادامه نصب را پیگیری کنیم، در همان قسمت که 

Error  مشاهده کردید اول بر رویBack  و بعد بر

کلیک کنید تا سرور دوباره بررسی شود  Nextروی 

ول که در این قسمت به درستی همه اجزای خود را قب

 کلیک کنید. Nextکرد، برای ادامه بر روی 
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دارد که در هنگام نصب در این قسمت اعالم می

خواهد شد و بعد از  Stopسرویس های مورد نظر 

 شوند.نصب دوباره راه اندازی می

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

تمام اطالعاتی را که در مراحل نصب وارد کردید را 

برای نصب نرم افزار کنید، در این قسمت مشاهده می

 .کلیک کنید Installبر روی 

 

 

 

 

 ...CRM در حال نصب نرم افزار
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توانید از آدرس می CRM2013ه مدیریتی حکلیک کنید، برای اجرای صف  Finishبعد از نصب بر روی 

http://localhost:8080 باشد که در مرحله نصب همان پورتی می 8282 استفاده کنید که پورتCRM 

خواهید به راحتی به وارد کردیم. اگر می

 سرویس داین آدرس دست پیدا کنید وار

IIS  شوید، در شکل زیر از سمت چپ

 Microsoft Dynamics CRMگزینه 

کنیم و در سمت راست آن را انتخاب می

کلیک  Browse:8888(http)بر روی 

 CRMد صفحه مدیریتی کنیم تا وارمی

 شویم. 2013

 

توانیم کار خود را با ایم و میشده CRM 2013کنید وارد صفحه نخست همانطور که در شکل باال مشاهده می

 این نرم افزار آغاز کنیم.

 کنیم.بررسی می CRM 2013را با  SharePoint 2013در ادامه نحوه ارتباط 
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 : SharePoint 2013با  CRM 2013نحوه ارتباط 

 Microsoft CRM 2013 List Componentنیاز به فایل  Sharepoint2013به  CRM2013برای ارتباط 

for Microsoft Sharepoint 2013 ود دانلباشد که برای دریافت آن به آخر صفحه همین کتاب و قسمت می

 مراجعه کنید. هانرم افزار

باشد فایل می 0شود که شامل  Exteractبعد از دانلود بر روی آن کلیک کنید تا فایل مورد نظر در محل مناسب 

 که هر کدام در جای مناسب خودشان استفاده خواهند شد.

را فعال کنیم  Microsoft SharePoint Fundation Sandboxed Codeبرای شروع کار باید سرویس 

شده  Application Managementشویم و بعد وارد می SharePointبرای این کار وارد قسمت مدیریتی 

 کنیم.را انتخاب می Manage Service on Serverو 

 

 

 

 

 

 Microsoftدر شکل زیر در جلوی سرویس 

SharePoint Fundation Sandboxed 

Code  بر رویstart رویسکلیک کنید ، تا س 

 مورد نظر شروع به کار کند.
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 Applicationدوباره وارد قسمت 

Management شویم و بر روی می

Manage Web applications 
 کنیم.کلیک می

 

 

 

 Webدر این قسمت بر روی 

Application  مورد نظر خود که

در  CRMقرار است با نرم افزار 

ارتباط باشد کلیک کنید و از نوار 

کلیک  Settingsبر روی  باالیی آن

 کنید.

 

 

 Browser Fileدر قسمت 

Handling  گزینهPermissive  را

 Webانتخاب کنید تا مجوز الزم به 

application  ،مورد نظر داده شود

 کلیک کنید. okبعد بر روی 
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بعد از انجام کارهای باال باید وارد سایتی شوید که در قسمت قبل آن 

بعد از ورود به سایت  //:SharePoint/http را تنظیم کردیم، یعنی

-مانند شکل کلیک می Settingsمورد نظر از سمت راست بر روی 

کنیم تا را انتخاب می site Settingsکنیم و از منوی باز شده گزینه 

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 Web Designerدر این صفحه از قسمت 

Galleries  گزینهSolutions . را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

 

فقط  دانلود شده فایل 0در این قسمت باید از بین 

را مانند  crmlistcomponent.wspفایل 

 کنید.شکل آپلود می
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در این قسمت فایل آپلود شده است، فعالً بر روی 

close  کلیک کنید تا بعد از تنظیم فایلPS1  آن

 را فعال کنیم.

وجود  AllowHtcExtn.Ps1ل دیگری با نام فای

 Powershellدارد که باید به صورت زیر در 

 اجرا شود. SharePointمربوط به 

را توسط کاربر  SharePoint 2013 Management Shellشویم و سرویس می Startوارد 

Administrator کنیم.کنیم و دستور زیر را در آن وارد میاجرا می 

.\ AllowHtcExtn.Ps1 http://SharePoint/ 

آدرس سایت خود را وارد کنید که روی آن تنظیمات انجام  /http://SharePointباید به جای در این دستور 

را باید در مسیر فایل مورد نظر اجرا کنید یعنی اینکه   AllowHtcExtn.Ps1 \.داده اید، توجه داشته باشید 

 کنید به درستیشود، این دستور در زیر اجرا شده است و مشاهده می داخل پوشه مورد نظر باید این فایل اجرا

را اجرا کنید  IISReset /NoForceجواب داده است، برای اینکه تنظیمات اعمال شود در همین قسمت دستور 

 شود. Restartیک بار  IISتا 
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بعد از انجام عمل قبل دوباره وارد 

Solutions ر را شویم و فایل مورد نظمی

 Activeانتخاب و از نوار باالیی بر روی 

 کلیک کنید،تا فعال شود.

 

 

کلیک کنید  Activeدر این قسمت بر روی 

 تا فایل مورد نظر فعال شود.

بعد از فعال سازی همه چیز آماده است تا 

CRM بتواند باsharePoint  ارتباط برقرار

 کند .

 

 کنیم و مانند شکلایت مربوط به قسمت مدیریتی آن را اجرا میشویم و سمی CRMبرای ادامه کار وارد سرور 

 کنیم.را انتخاب می Settingsگزینه  Microsoft Dynamic CRMاز قسمت 

 را انتخاب کنید. Document Managementگزینه  Settingsدر شکل زیر از قسمت 
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 کلیک کنید. Document Management Settingsدر این قسمت بر روی 

 

این صفحه، اجزای مورد نیاز خود را برای ارتباط با سایت  در

SharePoint  انتخاب کنید و در قسمتURL  آدرس سایت

 کنید.وارد ه ایم راکه روی آن تنظیمات انجام دادمورد نظر

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

را انتخاب کنید،  Based on entityدر این قسمت تیک گزینه 

 CRMدر  SharePointت بهتر اطالعات رییاین گزینه برای مد

 کلیک کنید. Nextباشد، بعد از انتخاب بر روی می
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با سایت  نظر کنید، اطالعات موردهمانطور که مشاهده می

SharePoint برای ادامه کار بر روی  ،یکپارچه شده است

finish  .کلیک کنید 

 document Locationsباید یک  Finishبعد از کلیک بر روی 

در ارتباط باشیم، برای این کار  Sharepointایجاد کنیم تا با 

که در شکل  Document Managementدوباره به قسمت 

 SharePointکنیم و گزینه کنید مراجعه میزیر هم مشاهده می

Document Locations کنیم.راانتخاب می 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت برای ایجاد مسیر جدید 

کنید تا شکل کلیک  NEWبر روی 

 بعد ظاهر شود.
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خود را وارد کنید و از همه مهمتر باید در  Document Locationنام  Nameدر شکل باال باید در قسمت 

آدرس وب سایت خود را مانند شکل وارد کنید، و برای ذخیره کردن این اطالعات در  Absolute URLقسمت 

 ک کنید.کلی Saveنوار ابزار باالی صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

گزینه  Commonمورد نظر خود از سمت چپ و در قسمت  Document Locationبعد از ایجاد 

documents  را انتخاب کنید، در صفحه باز شده بر رویNew  کلیک کنید و در منوی باز شده گزینهFolder 

کلیک کنید، بعد از این  okروی  را انتخاب کنید، و در صفحه باز شده نام فولدر جدید خود را وارد کنید و بر

کنیم تا ببینیم ایجاد شده است یا نه برای شویم و این مسیر را چک میخود می SharePointکار وارد سایت 
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کلیک کنیم تا مستقیم وارد صفحه  Open SharePointتوانیم در تصویر باال بر روی ورود به سایت هم می

 مورد نظر خود شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده ایم در این قسمت  contentsوارد قسمت  ورود،خود شده ایم و  sharepointباال وارد سایت در شکل 

 ایجاد شده است بر روی آن کلیک کنید. Document Locationگزینه جدید با نام 

همانطور که در شکل روبرو 

کنید پوشه ای با نام مشاهده  می

CRM-Documents  ایجاد شده

ایجاد  CRMاست که ما آن را در 

کرده بودیم اگر وارد آن شوید 

پوشه جدید که ایجاد کرده بودید 

 را مشاهده خواهید کرد.

 توانید به آن دسترسی داشته باشید.شما در حال حاضر هر فایلی را در آن آپلود کنید از هر دو طرف می
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Business Intelligence (در هوش تجاری )SharePoint  

باشد، همانطور که در مقدمه کتاب درباره امکانات هوش تجاری آن می SharePoint فوق العاده ترین امکان در

دهد امکان سفارشی صحبت کردیم، یکی از امکانات مهمی که این سرویس در اختیار ما قرار می  این موضوع

 خاصی تواند در چهارچوب نرم افزار برای سایت مورد نظر خود برنامهسازی سایت است که برنامه نویس می

، در این بخش نحوه فعال سازی این سرویس و معرفی کند SharePointمانند داشبوردها ایجاد کند و آن را به 

 آموزیم.ایجاد داشبورد را می

 باید دو سرویس زیر در کنار هم فعال شوند: Business Intelligenceبرای فعال سازی 

 Secure Store Service 
 PerformancePoint Service Application 

 SharePointوارد صفحه مدیریتی 

 Applicationشویم و بر روی می

Management کنیم، و در کلیک می

 Manageحه باز شده بر روی فص

service applications کلیک می-

 کنیم.
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شایداز قبل سرویس های یاد شده بر روی سرور شما نصب شده 

 .د، که آنها را انتخاب و حذف کنیدنباش

از نوار  Secure Store Service ای ایجاد و فعال سازی سرویسبر

را  Secure Store Serviceکلیک کنیدو گزینه  Newابزار بر روی 

 انتخاب کنید.

 

 

 Service Applicationدر این صفحه در قسمت 

Name  نام سرویس خود را وارد کنید و در قسمت

Database Name  ،نام دیتابیس خود را وارد کنید

همانطور که قبالً گفتم سعی کنید این دو اسم را به یک 

دیتابس مورد نظر  SQL Serverشکل وارد کنید تا در 

را به پائین  bar Scrollبه راحتی شناسایی شود ،

 بکشید.
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گزینه اول را انتخاب کنید و  Application Poolدر 

 SharePoint Web Service از منوی کشویی

Default نید و بر روی را انتخاب کok .کلیک کنید 

 

 

 

 

بعد از ایجاد سرویس مورد نظر ماند شکل بر روی آن کلیک 

را انتخاب  Manageکنید و از نوار ابزار باالیی آن گزینه 

 کنید.

 

 

 Generate New Key، برای اینکار بر روی باید یک دسته کلید تعریف کنیم قبل ازهر کاری در این سرویس

 کنیم.یک میدر باالی صفحه کل

 دهد با من در تماس یاشید.: اگر سرویس باال برای شما فعال نشده و پیغام خطای زیر را مینکته
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Cannot complete this action as the Secure Store Shared Service is 

not responding. Please contact your administrator 

عبور به در این قسمت باید یک رمز خوب ادامه کار، 

که  TEST@123456صورت پیچیده وارد کنید مثالً 

باشد بعد از وارد ترکیبی از حروف و اعداد و عالئم می

 کلیک کنید. ok کردن رمز بر روی

کار با سرویس مورد نظر به پایان رسیده و سرویس آماده 

 باشد.بهره برداری می

 

 Manageبرای ادامه کار مانند شکل دوباره وارد 

service applications شویم و سرویس می

PerFormancePoint Service Application 

 کنیم.را ایجاد و پیکربندی می
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کلیک کنید و در منوی باز شده  Newدر نوار باالیی بر روی 

 PerFormancePoint Service Applicationبر روی 

 کلیک کنید.

نی یعنکته : قبل از این سرویس حتماً باید سرویس قبلی 

Secure Store Service .نصب شده باشد 

 

 

 

یک نام برای  Nameدر این صفحه در قسمت 

سرویس مورد نظر وارد کنید و در قسمت 

DataBase Name  یک نام برای دیتابیس خود

 وارد کنید.

Scroll Bar .را به پائین بکشید 

 

 

 SharePointهم حتماً گزینه  Poolدر قسمت 

Wb Service Default  را انتخاب کنید، چون

باشند و فعال می Poolبقیه سرویس ها در این 

کلیک  Createندارد بر روی  Farmارتباطی با 

 کنید.
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 نکته کلی برای همه سرویس ها:

زمانی که یک سرویس را ایجاد 

کنید حتماً باید وارد می

Manage services on 

server  شوید و سرویس مورد

ه این نکتکنید، پس  Startنظر را 

 .ودنر ونیادت

 

ا همورد نظر در لیست سرویسبعد از ایجاد سرویس 

 3isco PerFormancePointبر روی 

Service کنیم.کلیک می 

 

 

 

 

در این قسمت بر روی 

PerformancePoint Service 

Application Settings   کلیک

 کنید.
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که از قبل ایجاد و فعال کردیم شناسایی   Secure Storeکنید سرویس در شکل باال همانطور که مشاهده می

استفاده کنید که سرویس حتماً از کاربر  Service Accountشده است، به این گزینه دست نزنید و در قسمت 

 کلیک کنید. okبود، بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور بر روی  Servicespدر این کتاب نام کاربر 

س مورد نظر دوباره به بعد از ایجاد سروی

سری  Secure Store Serviceسرویس 

 Serviceزنیم . مانند شکل در قسمت می

Application  3بر رویisco Secure 

Store Service 2013 کنیم.کلیک می 

 

 

برای سرویس  IDکنید یک همانطور که مشاهده می

PerFormancePoint  در سرویسSecure Store   ایجاد

 شده است.
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 Site Collectionرای ادامه کار باید یک ب

ایجاد کنیم که قابلیت ایجاد داشبورد را داشته 

 Applicationباشد، برای این کار وارد 

Management شویم و بر روی می

Create Site Collections کلیک می-

 کنیم.

 

عنوان سایت را وارد کنید  Titleدر قسمت 

و توضیحات آن را هم در قسمت 

Description در قسمت وارد کنید ،URL 

 آدرس سایت را وارد کنید.

Scroll Bar .. را به پائین بکشید 

 

 

 

در این قسمت حتمًا برای انتخاب 

Template  را انتخاب کنید و  0220ورژن

 Businessگزینه  Enterpriseاز تب 

Intelligence  را وارد کنید و درقسمت

ن ربرامدیریتی سایت در هر دو قسمت کا

کلیک  okبر  ،مورد نظر خود را وارد کنید

 تا سایت مورد نظر ایجاد شود.کنید 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 286 

 .وارد آن می شویم http://mysite.3isco.ir/sites/Business Intelligenceبعد از ایجاد سایت مورد نظر با آدرس 

ر از باال سمت چپ بر در شکل باال سایت مورد نظر که ایجاد کرده بودیم نمایش داده شده است برای ادامه کا

 کلیک کنید. Site Contentsکلیک کنید و از منوی باز شده بر روی  Settingsروی آیکون 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Dashboardsدر شکل باال بر روی 
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در این قسمت از تب باالیی بر 

 PerFormancePointروی 

 Dashboardکلیک کنید و 

Designer .را انتخاب کنید 

 

 

 Openشود، که بر روی شکل زیر در پائین صفحه ظاهر می Dashboard Designerلیک بر روی بعد از ک

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجر شده است. در سمت چپ  Dashboard Designerکنید نرم افزار مشاهده می باالهمانطور که در شکل 

 انتخاب کنید. را New Data Sourceکلیک راست کنید و گزینه  Data Connectionsبر روی 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 288 

در این قسمت، گزینه های مختلفی وجود دارد 

 شوند،که هر کدام برای کار خاصی استفاده می

ایجاد  Dashboardفعالً برای اینکه بتوانیم یک 

کنیم انتخاب می …Import From Excelکنیم 

 کنیم.کلیک می okو بعد بر روی 

 

 

 

 

کلیک کنید و یک فایل  Importبر روی 

Excel ا انتخاب کنید.در این قسمت از قبل ر

 آماده شده است. Excel 2013یک فایل 

هم باید  Excelتوجه داشته باشید سرویس 

 فعال باشد. Farmروی 

بعد از وارد کردن فایل این پنجره نمایش داده 

 Accept Changesشود که بر روی می

 کلیک کنید.
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باشد و هیچ کاربردی ندارد، در شکل صفحه د فقط برای مثال میکنیکه در صفحه قبل مشاهده می Excelاین فایل 

گزینه ای با نام   Detailsخود را انتخاب کنید و از قسمت  Excelهای فایل  ستون هر یک از توانیدقبل شما می

Column Type  وجود دارد که نحوه نمایش ستون مورد نظر را درDashboard کند، مثالً اگر مشخص می

شود. خودتان نمایش داده نمی Dashboardرا انتخاب کنید ستون مورد نظر در قسمت  Dementionگزینه 

 این قسمت را بررسی کنید.

 

مورد نظر کلیک  Data Sourceبعد از انجام کارها بر روی 

 را انتخاب کنید. Saveراست کنید و گزینه 

 

 

 

 

 

 

 WorkSpaceبعد از این کار از پنل 

Browser  بر روی

PerformancePoint…  کلیک راست

گزینه  Newکنید و از قسمت 

Scorecard  را انتخاب کنید تا شکل بعد

 ظاهر شود.
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بر روی گزینه  Categoryدر این صفحه از قسمت 

Tabular  کلیک کنید و بعد بر رویExcel 

WorkBook  کلیک کنیدو بعدok .کنید 

 

 

 

ده که از قبل ایجاد کر Data Sourceدر این قسمت 

متصل کرده بودیم را انتخاب  Excelبودیم و به فایل 

 کنیم.کلیک می Nextو بر روی  کنیممی

 

 

 

 

خواهید به عنوان ستونی را که میدر این قسمت باید 

نمایش داده شود را انتخاب  Dashboardآمار در 

کلیک کنید،  Add Kpiکنید برای این کار باید بر روی 

-ایش و یا کاهش رقم ها میاین گزینه برای نمایش افز

باشد مثالً قیمت دالر که هر روز افزایش و کاهش پیدا 

توانید شما می Band Methodکند، در قسمت می

این افزایش و یا کاهش را مشخص کنید، در کل در این 

را فرا گرفته  Excelقسمت خوب باید کار با 

 کلیک کنید. Nextباشید.برای ادامه کار بر روی  
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  کلیک کنید تا گزینه مورد نظر ما ایجاد شود. Finishکنید و در آخر بر روی  Nextحات بعدی را همه صف

بعد از ایجاد فایل آماری مورد نظر به مانند شکل 

 Saveروی فایل کلیک راست کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

بعد از این کار نیاز است تا این اطالعات را روی 

روی سایت  قرار دهیم و بر Dashboardیک 

SharePoint .آن را انتشار دهیم 

 

بر روی  Dashboardبرای ایجاد 

PerFormancePoint…  کلیک راست کنید و

کلیک  Dashboardبر روی  Newاز قسمت 

 کنید.

 

 

 

را انتخاب کنید و  1zoneدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. okبر روی 
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را بکشید و در قسمت  New Scorecardباید فایل  Detailsر قسمت به مانند شکل باال از سمت چپ و د

Database Contenct .که در شکل هم مشخص شده رها کنید 

 New Dashboardبعد از اینکه این کار انجام شد از سمت چپ بر روی 

 Deployکلیک کنید و بعد بر روی  Saveبر روی  کلیک راست کنید،

to SharePoint  کلیک کنید تاDashboard  مورد نظر روی سایت

 کلیک کنید. okشود بر روی در صفحهای که باز می شود. Publishشما 

 

کنید فایل مورد نظر همانطور که مشاهده می

انتشار پیدا کرده و بر روی سایت قرار گرفته 

 است.

همانطور که مشاهده کردید توانستیم به سادگی 

و ایجاد کنیم  Excelفایل  و Dashboardک ی

بر روی سایت انتشار دهیم، اگر در این قسمت 

 باشید. تماسمشکلی داشتید با من در 
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 : Lync Server 2013 نصب و راه اندازی
اشد، بافزار یکی از محبوب ترین نرم افزار های شرکت مایکروسافت در زمینه فناوری های ارتباطی میاین نرم

 Desktopو  VOIP  ،Windows Messengerچت ،   ار توانایی برقرار کردن ویدئو کنفرانس،این نرم افز

Sharing باشد. قابلیت های مهمی که در این نسخه اضافه شده است امکان و ... را دارا میVoice Resiliency 

توان به ارتباط با رسانه های ارتباطی دانست و از دیگر امکانات آن می باشدو... تماس ها می ادامهیا همان انتقال، 

 را کلیک کنید. اینجابرای اطالعات بیشتر 

 سخت افزار مورد نیاز:

Lync Server 2013

Ram : 16 GB 

CPU : 2.26 GHZ 

Hard : 120 Gb(5400 RPM up)

Windows Server 2012
 

گیگابایت در نظر گرفته شده است که  26کنید مقدار رم برای این سرور همانطور که در لیست باال مشاهده می

 0.06باید حداقل  CPUدر سازمان های معمولی )نه زیاد بزرگ و نه کوچک( قابل پیاده سازی است، مقدار 

شود هم نصب می Server 2008 R2م افزار روی ویندوز داشته باشید این نر گیگاهرتز دو هسته ای باشد. توجه

برای استفاده از امکانات  .نصب خواهد شد Windows Server 2012ولی در این کتاب این نرم افزار بر روی 

Lync نید:کباید از یک کارت شبکه با دو پورت استفاده کنید که عکس این نوع کارت شبکه در زیر مشاهده می 
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 : Lync Server2013زها برای راه اندازی نصب پیش نیا

 این سرور را نصب کنیم احتیاج به نرم افزار ها و سرویس های زیر داریم: اینکهبرای 

 Active Directory 

 Domain Nam Service (DNS) 

 Certificate Service 

 SQL Server 

کنیم، البته متصل می Active Directoryکنیم و آن را به سرور را نصب می 0220برای شروع ویندوز سرور 

توانید به قسمت های قبلی این کارها را قبالً در سرور های قبلی به صورت تصویری آموزش دادیم که شما می

 این کتاب برای ارتباط ویندوز به سرور مراجعه کنید.

 Activeبعد از نصب ویندوز و ارتباط آن با سرور 

Directory  باید یک سریFeatures  وRoles  را

 Server Managerنصب کنیم، برای این کار وارد 

 Add Roles and Featuresشویم و بر روی می

 کنیم.کلیک می
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 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر 

 کلیک کنید. Nextروی

 

  

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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را  Web Server (IIS) در این قسمت گزینه

انتخاب کنید، و بعد در صفحه باز شده بر روی 

Add Feature .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

های زیر را انتخاب  Featureدر این قسمت 

 کنید:

 Message Queuing 
 Remote Server Administration Tools 
 User Interfaces and Infrastructure 
 Windows Identity Foundation 3.5 

 Media Foundation 

را  NET Framework 3.5.در این قسمت باید 

هم نصب کنید که این کار باید به صورت دستی 

های باال  Featureانجام بگیرید، بعد از انتخاب 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی در این قسمت هم 
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 را انتخاب کنید. جدول داخل باید گزینه های Roleدر قسمت 

 

 

تمام گزینه های موجود در جدول روبرو را در قسمت 

Feature  انتخاب کنید، و بر رویNext .کلیک کنید 

 

 

را انتخاب  Restartدر این قسمت تیک 

کلیک کنید، بعد  Installکنید و بعد بر روی 

 Restartسیستم به صورت خودکار  ،نصب

 نشود اگر این کار انجام نشد خودتامی

 کنید. Restartسیستم را 

 

 

 

Common Http Features Installed  

 Static Content 

 Default document 

 Https Errors  

Health and Diagnostics 

 Http logging  

 Logging Tools  

 Tracing  

Performance 

 Static Content Compression  

 Dynamics Content Compression  

Security 

 Request Filtering  

 Client Cert Mapping Authentication  

 Windows Authentication  

Management Tools

 IIS Management Console 

 IIS Management Scripts And Tools 

 Application Management

 ASP.NET 4.5 

 NET extensibility 4.5 

 ISAPI extensions 

 ISAPI Filters 
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را به صورت دستی نصب کنیم که این کار را در سرور های  NET Framework 3.5بعد از اجرای سیستم باید 

که آن را وارد سیستم  داریم  0220ویندوز سرور  DVDبرای این کار احتیاج به  ،انجام دادیم چندین بار قبلی

 شوید و به صورت زیر عمل کنید. CMDکنید، بعد وارد 

Dism.exe /Online /Enable-Feature /Featurename:NetFX3 /All /Source:D:\Sources\sxs 

 

باید  \:Dدر این دستور به جای 

ویندوز سرور  DVDآدرس درایو 

ور که طرا وارد کنید، همان 0220

کنید در شکل روبرو مشاهده می

Net3.5  به درستی نصب شده

 است.

 

 Add Roles andبعد از نصب، دوباره وارد 

Features و در قسمت  شویممیFeatures گزینه 

Net Freamwork 3.5 Features  را انتخاب کنید

 HTTPو در گزین های مورد نظر حتماً تیک گزینه های 

Activation  وNon-HTTP Activation  را انتخاب

 Net Freamwork4.5 Featuresکنید و در قسمت 

قرار  WCF که در قسمت HTTP Activationهم باید 

 installدارد فعال کنید. بر روی 

 کنید. Restartبعد از نصب سیستم را 

آماده شده است، برای شروع  Lync Server 2013در حال حاضر با انجام کار های باال همه چیز برای نصب 

ل و بعد بر روی فای Amd64بعد  Setupو بعد وارد پوشه شویم می Lync Server 2013مربوط  DVDوارد 

Setup.exe کنیم.کلیک می 
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بر روی  C++ 2012در این قسمت برای نصب 

Yes .کلیک کنید 

 

 

در این مرحله آدرس ذخیره سازی نرم افزار را وارد 

 کلیک کنید. Installو بر روی 

 

 

 

 

را انتخاب و  …I Acceptدر این قسمت تیک گزینه 

 کلیک کنید. okبر روی 

 

 

 Prepare Activeدر این قسمت بر روی 

Directory  کلیک کنید تا تنظیمات الزم بین سرور

Active Directory  و سرورLync .را انجام دهیم 
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در این قسمت مرحله های مختلفی وجود دارد 

که شما باید هر کدام از این مرحله ها را به 

اتمام برسانید تا مرحله بعدی برای شما فعال 

-می Prepare Schemaشود. مرحله اول 

 کلیک کنید. Runباشد که بر روی 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

کنید کار با موفقیت انجام شده همانطور که مشاهده می

کلیک  Finishایجاد شده است بر روی  Schemaو 

 کنید.
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ایان رسید و وارد مرحله پمرحله اول به 

Prepare Current Forest شویم که در می

 کلیک کنید. Runمرحله بر روی  این

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 را انتخاب Local Domainدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 
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 Finishاین مرحله هم به اتمام رسیده ، بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

ازمرحله دوم هم به سالمت عبور کردیم، حاال 

مربوط به قسمت  Runبر روی  باید

Prepare Current domain  کلیک

 کنیم.

در صفحه باز شده  Runبعد از کلیک بر روی 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 Finishقسمت سوم هم به اتمام رسیده و بر روی 

 کلیک کنید.
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در این قسمت بعد از اتمام سه مرحله بر روی  

Back  برگردیمکلیک کنید تا به مرحله قبل. 

 

 

 

 

 

 Prepare firstبرای ادامه کار بر روی 

Standard Edition server .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

دقیقه طول خواهد کشید، بعد  22مدت زمانی حدوداً 

 کلیک کنید. Finishاز اتمام کار بر روی 
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 : DNSتنظیمات 

برای  Lynce Serverکنیم، را اجرا می DNSسرویس  شویم و می Activeسرور  بعد از انجام مراحل باال وارد

 دارد که حتماً باید این کار قبل از نصب انجام شود. DNSنصب نیاز به تنظیم 

اولین کاری که انجام  DNSدر سرویس 

-می Resourceدهیم ایجاد یک می

باشد،برای انجام این کار روی نام دومین 

 Otherرده و گزینه خود کلیک راست ک

New Records .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 Serviceدر این قسمت از لیست موجود گزینه 

Location (SRV)  را انتخاب و بر روی

Create Record .کلیک کنید 
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نام  Domainدر این صفحه در قسمت  

دومین خود را وارد کنید، در قسمت 

Service              شما باید سرویس             

_sipinternaltls   را وارد کنید. در

را وارد کنید  tcp_باید  Protocolقسمت 

شماره  Port Numberو در قسمت 

 را وارد کنید. 5061پورت 

نام باید  …Host Offeringدر قسمت 

سرور خود را به همراه نام کامل دومین 

 مانند شکل مقابل وارد کنید.

 

 

 

 

در  A Recordsباید سه تا  ادامهدر 

 , meetدومین خودمان با نام های 

dialin , admin کنیم، برای ایجاد می

شویم و دومین خود میاین کار وارد 

-در قسمت مورد نظر کلیک راست می

 New Host (A or AAA)کنیم و گزینه  

 کنیم.را انتخاب می

توجه داشته باشید برای هر سه گزینه 

 باید این کار را انجام دهیم.
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را  Meetباید  Nameدر این صفحه و در قسمت 

 ipباید شماره  Ip Addressوارد کنید و در قسمت 

 .سرور خود را وارد کنید

 Add Hostبعد از وارد کردن اطالعات بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مین کار را انجام دهید.ایجاد شده است شما هم باید ه A Hostکنید سه همانطور که در تصویر باال مشاهده می
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 کنیم.شویم و ادامه نصب را پیگیری میمی Lyncدوباره وارد سرور  DNSبعد از تنظیم

 

 Installبرای ادامه کار بر روی 

Administrative Tools .کلیک کنید 

شویم می startید قسمت مورد نظر وارد بعد از تای

 Lync Server Topology Builderو بر روی 

 کنیم.کلیک می

 

 

-شده startکنید وارد همانطور که مشاهده می

 Lync Server Topologyایم و گزینه 

Builder کنید، بر روی آن را مشاهده می

 کلیک کنید تا اجرا شود.

 

 

 

 را انتخاب و بر روی New Topologyدر این قسمت گزینه 

Ok .کلیک کنید 
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یک مسیر برای ذخیره سازی مستندات 

Topology  انتخاب و یک نام وارد کنید بعد از آن

 کلیک کنید.  Saveبر روی 

 

 

 

 

در این صفحه باید نام دومین خود را به صورت 

 Nextکامل مانند شکل وارد کنید و بعد بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 additional Domainاین قسمت مربوط به 

هست که فعالً داخل شبکه از این نوع دومین 

 کنیم.کلیک می Nextوی نداریم، پس بر ر
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در این قسمت، نام و توضیحات مورد نظر خود را 

 کلیک کنید. net وارد کنیدو بر روی siteدرباره 

 

 

 

 

در این قسمت نام شهر، استان و کشور خود را وارد 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

در این قسمت تیک مورد نظر را انتخاب و بر روی 

Finish کنید. کلیک 
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مورد نظر تعریف شود برای  Poolدر این مرحله باید 

 کلیک کنید. Nextشروع بر روی  

 

 

 

 

  

 باید نام FQDNدر این صفحه و در قسمت

Lync.3isco.ir  کنیم، و گزینه را واردStandard 

Edition Server  کنیم،و بر روی را انتخابNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

های مورد نظر را انتخاب و  در این قسمت تیک گزینه

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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در این قسمت تیک گزینه مورد نظر را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Nextو بعد بر روی 

 

 

 

 

کلیک کنید و  nextدر این قسمت فقط  بر روی 

 انتخاب نکنید.تیک گزینه مورد نظر را 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. Nextبر روی این قسمت 
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به صورت خودکار  FQDNدراین قسمت نام  

نام  File Shareشود، و در قسمت ایجاد می

share توانید این نوشته شده است که شما می

 نام را تغییر دهید.

نکته مهمی که در این قسمت وجود دارد این 

ایجاد  Shareاست که شما باید یک پوشه با نام 

ید، کن Shareکنید و آن را برای گروه های زیر 

 تا مجوز دسترسی به این پوشه را داشته باشند.



 RTCHS Universal Services  

 RTC Component Universal Services  

 RTC Universal Server Admins  

 RTC Universal Config Replicator  

شویم و پوشه ای با می Cین کار در همین سرور وارد درایو برای ا

و  کنیمبعد بر روی آن کلیک راست می کنیم وایجاد می Shareنام 

کنیم و در شکل باز شده روبرو بر را انتخاب می Propertiesگزینه 

 کنیم.کلیک میShareروی 

 

 

کنید، پوشه مورد همانطور که در شکل مشاهده می

 Shareنظر را برای گروه های ذکر شده باال 

باید  Full Controllکردیم، توجه کنید که مجوز 

ین گروه ها داده شود.که با انتخاب گزینه به ا

Read/Write شود.این مجوز به آنها داده می 
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مورد نظر را بر روی پیش  URLدر این قسمت 

 کلیک کنید. Nextفرض قرار دهید و بر روی 

 

 

 

 

 

 Office Webدر این قسمت باید 

Application  تحت وب خود را به آن معرفی

در درس های  گذشته  کنیم، این سرور را قبالً 

 Newایجاد کرده بودیم ، برای معرفی بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

در این قسمت باید آدرس سرور خود را وارد کنیم که 

کنیم، وارد می Office.3isco.irرا به صورت  آدرس آن

  کنیم.کلیک می Okو بعد بر 

 کلیک کنید. Finishو بعد بر روی 
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ید، تنظیمات به درستی کنهمانطور که مشاهده می

انجام شده است، اگر به آدرس هایی که دور آنها 

 شویدمشخص شده است توجه کنید متوجه می

را که قبالً در  dialin , Meetکه کلمه های 

DNS .ایجاد کرده ایم را در اینجا استفاده کرد 

 

 

روی سرور مورد نظر که در شکل هم مشاهده 

 Editنه کنید کلیک راست کنید و گزیمی

Properties را انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 Centeralدر این قسمت از سمت چپ بر روی 

Management Server  کلیک کنید، و در

باید  Administrative access Urlقسمت 

راکه قبالً  https://admin.3isco.irآدرس 

ایجاد کرده ایم را وارد کنیم،و در قسمت  DNSدر 

 okکنیم، بر روی خاب میپائین آن نام سرور را انت

 کلیک کنید.
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شویم و می Actionبعد از اتمام کار وارد منوی 

Publish Topology کنیم.را انتخاب می 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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عملیات با موفقیت کنید، همانطور که مشاهده می

 کلیک کنید.  Finishد ، بر روی انجام ش

 

 

 

 

بعد از انجام مراحل قبل و به پایان رسیدن مرحله 

Install Administrative Tools  باید بر روی

Install or Update Lynce Server System 
 کلیک کنیم.

 

 

 

 

مربوط  Runدر این قسمت برای شروع باید بر روی 

 Install Local Configuration Storeبه 

 کلیک کنید.
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 Nextرا انتخاب و بر روی  لدر این قسمت گزینه او

 کلیک کنید.

 دقیقه زمان خواهد برد. 22تا  1این مرحله بین 

 

 

 

 Finishعملیات با موفقیت انجام شده است بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

-مرحله اول به پایان رسیده است، وارد مرحله دوم می

 کنیم.کلیک می Runشویم و بر روی 
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 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

کنید در هنگام بررسی همانطور که مشاهده می

شده است که برای مواجع  Errorپیش نیاز ها با 

شاید های زیر را انجام دهید.حل این مشکل کار

باید از  ندهد که  Errorدر این قسمت به شما 

 نظر کنید. این مرحله صرف

 

 

دستورات را به صورت کامل کپی و در .)کنیمشویم و دستورات زیر را درون آن اجرا میمی PowerShellوارد 

Powershell .اجرا کنید) 

Add-WindowsFeature  Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, 
Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, 
Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, 
Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, 
Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-
Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Desktop-Experience, 
Telnet-Client, BITS -Source D:\sources\sxs 
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در دستور باال به جای 

sxs\sources\D:  باید

 رویندوز سرو DVDآدرس 

 را بدهید.0220

کنید همانطور که مشاهده می 

دستورات به صورت کامل اجرا 

 شده است.

 

-زیر می مرحله بعد اجرای نرم افزار

 باشد:

 Microsoft Unified communications ManagedAPI 
4.0 SDK 

توانید در آخر کتاب این نرم افزار را می

افت یدرو در قسمت دانلود نرم افزار

 کنید 

کلیک  Installدر شکل مقابل بر روی 

 کنید و مراحل نصب را پیگیری کنید.

 کلیک کنید. Exitبعد از نصب بر روی 

 کنید. Restartسیستم را حتماً 

پیش  چه تفاوتی با اینای شما این سوأل پیش بیاید که پیش نیاز هایی که در مراحل اول نصب کردیم شاید بر

نیاز ها دارند ؟ باید بگویم که هیچ تفاوتی ندارد دلیل این کار این بود که شما هر دو روش نصب پیش نیاز ها را 

 (بگیرید ماستمشکلی داشتین )است. ش قبلیاز رو بیاموزید. البته این روش را اگر خوب بیاموزید خیلی آسان تر
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بر  Lynce Serverو نصب شده است، دوباره به قسمت نصب  حاال همه پیش نیاز ها به صورت کامل آماده

 گردیم.می

 کنیمیکلیک م Nextکنیم و بعد بر روی کلیک می Backمواجع شدیم، بر روی  Erorrدر همان قسمت که با 

 بر خواهد بود.دقیقه زمان  62تا  22این قسمت بسته به سیستم شما از انجام شود. بررسی تا عملیات

 

کار به صورت کامل انجام گرفته است برای 

 کنیم.کلیک می Finishادامه کار بر روی 

 

 

 

 

 

خواهیم مرحله سوم را در این قسمت می

راه اندازی کنیم برای این کار نیاز به 

Certificate  معتبر داریم، که باید این

 Activeگواهی نامه از طریق سرویس 

Directory Certificate Service 
 دریافت شود.

 Activeبرای شروع باید سرویس 

Directory Certificate Service   را

فعال کنیم،  Active Directoryدر سرور 

 شویم.می Active Directoryبرای این کار وارد سرور 
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شویم و بر می Server Managerوارد 

کلیک   Add role and Featuresروی 

 مقابل ظاهر شود.شکل کنیم تا می

 Server Rolesی وازسمت چپ بر ر

کلیک کنید و در لیست سرویس ها گزینه 

Active Directory Certificate 

Service  را انتخاب کنیدو بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

زینه مورد نظر را در این قسمت چهار گ

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

بعد از نصب در قسمت اطالعات بر روی 

گزینه مورد نظر کلیک کنید تا یک گواهینامه 

معتبر ایجاد کنیم تا بتوانیم از طریق سرور 

Lync .به آن متصل شویم 
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توانیم کاربر مورد نظر خود در این قسمت می

م، سعی کنید کاربر را انتخاب کنی

Administrator .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 Certificationدر این قسمت گزینه 

Authority  را انتخاب کنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

را انتخاب  Enterprise CAدر این قسمت 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 
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انتخاب کنید، را  RootCAدر این صفحه گزینه 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

 Create a new Privateدر این قسمت 

key  را انتخاب کنید و بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

تنظیمات این قسمت به صورت پیش فرض 

توسط بچه های مایکروسافت انجام شده که 

 Nextباشد، بر روی بهترین تنظیم امنیتی می

 کلیک کنید.
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 Commonن صفحه باید در قسمت در ای

Name For this CA  یک نام برای گواهینامه

 Nextامنیتی خود وارد کنید و بعد بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

در این قسمت باید مدت اعتبار گواهینامه خود 

سال این گواهینامه  1را وارد کنید که فعالً 

 اعتبار دارد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

مسیر مشخصی را برای ذخیره در این قسمت 

Log  وارد کنید و بر رویNext .کلیک کنید 

 

 

 

http://www.3isco.ir/


SharePoint 2013 _ www.3isco.ir 
 

 325 

در قسمت آخر هم تمام تنظیمات انجام شده را 

مورد  Certificateکنید، برای ایجاد مشاهده می

 کلیک کنید. Configureنظر بر روی 

 کنید. Restartبعد از اتمام نصب سیستم را 

-می Lyncرور وارد س Certificateبعد از ایجاد 

 کنیم.شویم و ادامه نصب را پیگیری می

 

در مرحله سوم کلیک  Runدر این قسمت بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 

به مانند  Requestدر این قسمت بر روی 

 شکل کلیک کنید.

کلیک  Nextو در صفحه باز شده بر روی 

 کنید.
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باشد که گزینه اول در این قسمت دو گزینه موجود می

-مورد نظر را پیدا می Certificateنالین به صورت آ

این کار را انجام  کند و گزینه دوم به صورت آفالین

-دهد که در این قسمت گزینه اول را انتخاب میمی

کنیم چون سرویس مورد نظر را قبل از آن فعال 

 کلیک کنید. Nextکردیم. بعد از انتخاب بر روی 

 

در گزینه  کنیدهمانطور که در این قسمت مشاهده می

به صورت خودکار شناسایی شده  Certificateاول 

 Nextاست، گزینه مورد نظر را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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در این قسمت به دلخواه نام مورد نظر خود را وارد 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

 

مان و واحد سازمانی خود را در این قسمت نام ساز

کلیک کنید، توجه داشته  Nextوارد کنید و بر روی 

 باشید این نام ها به صورت دلخواه می باشند. 

 

 

 

 

د را انتخاب این قسمت مانند شکل نام کشور خو در

کنید، و نام استان و شهرستان خود را وارد کنیدو بعد 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 کلیک کنید. Nextروی  در این قسمت بر

 

 

 

 

 

در این قسمت در لیست موجود نام دومین خود را 

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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 .کنیددر این قسمت کل تنظیمات را مشاهده می

 کلیک کنید. Nextبر روی  

 

 

 

 

 

ین در این قسمت با مشکل مواجع شده ایم و ا

 Chainمشکل به خاطر این است که 

Certificate  را برای سرورLync  تعریف

 نکردیم .

 Internetبرای حل این مشکل وارد 

Explorer شویم و آدرس زیر را وارد میمی-

  /http://activedirectory/certsrv     کنیم:

 ActiveDirectoryآدرس باال باید به جای در  

وارد کنید، یعنی  خود را Activeنام سرور 

روی آن فعال  Certificate سروری که سرویس

شده است، بعد از ورود به آدرس مورد نظر با 

 شوید.صفحه روبرو مواجع می

 Download a CAدر این صفحه بر روی 

certificate, certificate chain, or CRL 
 .کلیک کنید 
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 Download CAدر این صفجه بر روی 

certificate chain  کلیک کنید، و فایل مورد

 نظر را  در جای مناسب ذخیره کنید.

را  MMCشوید و  Startبعد از این کار وارد 

 اجرا کنید.

 

 

 

شوید و  Fileوارد منوی  MMCدر 

Add/Remove Snap-in .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این قسمت در لیست سمت چپ 

Certificates  را انتخاب و بر رویAdd  کلیک

 Computerشده  زدر صفحه باکنید، 

Account  را انتخاب کنید و بر رویNext 

را انتخاب  Localکلیک کنید،در صفحه بعد هم 

 کلیک کنید. Finishو بر روی 
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را  …Trustedدر این قسمت از لیست سمت چپ گزینه 

کلیک راست کنید و از  Certificatesانتخاب و بر روی 

 کلیک کنید. Importبر روی  All Tasksقسمت 

 کلیک کنید. Nextدر صفحه باز شده بر روی 

 

در این صفحه باید آدرس فایل مورد نظر را وارد کنید، توجه 

 باشد.می p7bداشته باشید این فایل با پسوند 

 Nextکلیک کنید، در صفحه بعد بر روی  Nextبر روی  

کلیک  Finishکلیک کنید و در صفحه آخر هم بر روی 

 کنید.

-ترتیب تنظیمات الزم انجام شده است و دوباره می به این

 برویم. Lyncمربوط به  Certificateتوانیم به قسمت 

 

 

مورد نظر را پیدا کرده است،  Certificateدر این قسمت 

 Nextو عملیات موفقیت آمیز بود. برای ادامه کار بر روی 

 کلیک کنید.
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ب ادر این قسمت تیک گزینه مورد نظر را انتخ

کلی کنید تا وارد صفحه  Finishو بر روی 

Assign .شویم 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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 Finishکار با موفقیت انجام شد، بر روی 

 کلیک کنید

 

 

 

 

به درستی  Default Certificateقسمت 

را برای گزینه انجام شد و باید کارهای قبلی 

OAuthTokenLssuer .هم انجام دهید 

را انتخاب  OAuthTokenLssuerگزینه 

 کلیک کنید. Requestکنید و بر روی 

، کنممن به صورت سریع این قسمت را رد می

کلیک  Finishکلیک کنید و در مرحله آخر بر روی  Nextمرحله بر روی  20زمانی که صفحه اجرا شد باید 

 Finishکلیک کنید و در آخر بر روی  Nextمرحله بر روی  0اجرا شود، در این قسمت  Assignکنید تا قسمت 

 کلیک کنید تا عملیات به اتمام برسد.

در این قسمت همانطور که مشاهده 

کنید هر دو قسمت فعال شده است می

 Closeو برای ادامه کار بر روی 

 کلیک کنید.
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پشت سر با هر سختی و مشقتی سه مرحله را 

اشد بگذاشتیم و حاال نوبت به اجرای سرویس ها می

 startدر قسمت  Runکه برای این کار بر روی 

Service .کلیک کنید 

کلیک کنید، و در  Nextدر صفحه اول بر روی 

کلیک کنید تا کار به  Finishصفحه دوم بر روی 

 اتمام برسد.

 

برای اینکه متوجه شویم همه سرویس ها به درستی 

 Serviceدر قسمت  Runرا شده اند بر روی اج

status .کلیک کنید 

 

 

 

کنید تمام سرویس های همانطور که مشاهده می

 باشند.در حال کار می Lync Serverمربوط به 

 Lync Serverباشد تا نرم افزار همه چیز آماده می

 را اجرا کنیم، تمام صفحات را ببندید.
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 Lync Serverشوید و بر روی  Startوارد 

Control Panel .کلیک کنید 

 

 

 

را  Administratorزمانی که نام کاربری 

کنیم با خطای روبرو می okکنیم و وارد می

شویم این خطا به این موضوع مواجع می

اشاره دارد که کاربر مورد نظر دسترسی به 

RBAC  ندارد. برای حل این مشکل وارد

Active Directory User and 

Computers شویم و در قسمت می

User  بر روی کاربرAdministrator 

 Add to aکنیم و گزینه کلیک راست می

Group کنیم تا شکل بعد را انتخاب می

 ظاهر شود.

 

 

 

را انتخاب  CSAdministratorدر این قسمت باید گروه 

را  Certificateکنیم تا کاربر مورد نظر مجوز دسترسی به 

 کلیک کنید. okوی داشته باشد. بر ر
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کلیک کنید از  F5اگر در قسمت قبل بر روی 

مرحله قبل عبور خواهد کرد و در زمان اجرا 

گوید که نرم افزار دهد و میاین پیغام را می

Silverlight  روی سیستم نصب نیست باید

کتاب  آخر صفحه اینتوانید بر روی لینک مورد نظر در پائین شکل کلیک کنید و یا به نصب شود، که شما می

ک دانلود این نرم افزار را دریافت کنید، بعد از دانلود آن را نصب کنید و دوباره در صفحه باال ید و لینمراجعه کن

 کلیک کنید. F5بر روی 

 

کنید وارد همانطور که مشاهده می

یم شد Lync Serverصفحه اصلی 

و اولین کاری که باید انجام بدهیم 

را به نرم افزار  که کاربران استاین 

معرفی کنیم تا بتوانند وارد سیستم 

Lync .شوند 

 

 

در این قسمت به مانندشکل برای 

معرفی کاربر جدید بر روی 

Enable Users .کلیک کنید 
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برای معرفی کاربران به لیست باید بر 

کلیک کنید و کاربر مورد  Addروی 

نظر را به لیست اضافه کنید، بعد در 

باید نام  ..Assign usersقسمت 

سرور خود را انتخاب کنید و در 

را  …Use theقسمت پائین آن گزینه 

انتخاب کنید تا نحوه ورود به سیستم به 

باشد، و در  Zahra.3isco.irصورت 

-Pcهم گزینه  Telephonyقسمت 

to-pc only .را انتخاب کنید 

 لیک کنید تا کاربر مورد نظر ثبت شود.ک Enableبر روی در باالی صفحه ها بعد از انجام این کار

 

توانید از طریق نرم افزار مسنجر بعد از تعریف کاربر مورد نظر حاال می

Lync 2013  باشد وارد سیستم هم موجود می  0220که در آفیس

 شود که، برای ورود از شما نام کاربری و رمز عبور درخواست میمشوی

رد کنید که در قسمت قبل تعریف جا وانشما باید نام کاربری را در ای

 یبه درست کنید،این کار، همانطور هم در شکل مقابل مشاهده میمکرده ای

 انجام شده است.

رسد نوبت به این می Lync Serverبعد از اتمام کار و نصب نرم افزار 

متصل کنیم که با هم این کار را  SharePointکه این نرم افزار را به 

 دهیم.انجام می
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توانید از لینک زیر مقاله می SharePoint 2013به نرم افزار  Lync Server 2013برای ارتباط نرم افزار 

 مربوط به آن را از سایت مایکروسافت دانلود کنید.

download/confirmation.aspx?id=39616us/-http://www.microsoft.com/en 

 Lyncباشد نصب و مجتمع سازی نرم افزار های می Lapتوجه داشته باشید که در این مقاله که به صورت یک 

, Exchange , SharePoint 2013 شود و چون در این کتاب نصب هر سه نرم افزار بررسی آموزش داده می

 Configure integration between EX1, LYNC1, andقط بخش شده است، الزم است در این مقاله ف

SP1 .را بررسی کنید 

  

 

 

 

 

 

 

Lync Server 2013 
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 : Project Server 2013نصب و پیکربندی 

رت به صوباشد که توسط مهندسان نرم افزار و مدیریت زمان پروژه می نرم افزاری بسیار قدرتمند در کنترل

توانید هزینه های پروژه خود را به راحتی تخمیل بزنید، از ر این نرم افزار شما میشود، داستفاده میگسترده 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مهم این نرم افزار می یقابلیت ها

 باال بردن همکاری یک تیم در یک پروژه -2

 سازگاری کامل با تمام سیستم عامل ها -0

 گزارش گیری از اطالعات کار به صورت قدرتمند. -0

 ان استفاده از نمودار های آماری مختلف.امک -2

 و.... -1

 دهیم.ارتباط می SharePoint 2013کنیم و به نرم افزار با هم این نرم افزار را نصب می

 نصب شود وگرنه نصب نخواهد شد. SharePointنکته مهم: این نرم افزار حتماً باید روی سرور 

 : Project Server2013سخت افزار مورد نیاز برای نصب 

Project Server 2013

Ram : 32 GB 

CPU : 2.5 GHZ (4core)

Hard : 80 Gb

Windows Server 2012
 

کنید، سخت افزار مورد نیاز این سیستم بسیار باال می باشد، ولی برای تست نیاز به چنین همانطور که مشاهده می

سخت افزار هایی نیست،البته این سخت افزار برای یک سیستم کامل و بدون نقص می باشد که اصوالً در سازمان 
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 8اما برای سازمان های کوچک نیاز به گیرد، مورد استفاده قرار می SharePointافزار به همراه نرم های بزرگ 

 .استگیگابایت هارددیسک  62گیگابایت رم و 

 کنند عبارت اند از:سیستم عامل هایی که این نرم افزار را پشتیبانی می

 Windows Server 2012, Standard Edition (64-bit) 
 Windows Server 2012, Database Edition (64-bit) 
 Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition (64-bit) 
 Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise Edition (64-bit) 
 Windows Server 2008 R2 SP1, Datacenter Edition (64-bit) 

ک سازمان راه اندازی شود، به این نکته در ی SharePoint2013نکته: توجه کنید که این نرم افزار باید به همراه 

 بیت نصب شده باشند. 62بیت باشند و روی ویندوز سرور  62توجه کنید که این دو نرم افزار حتماً باید 

SQl Server کند عبارت است از :هایی که این نرم افزار پشتیبانی می 

 SQL Server 2012 (64-bit) 

 SQL Server 2008 R2 with Service Pack 1 (SP1) (64-bit) 

 باید کامپوننت های زیر را هم نصب کنید: SQL Serverتوجه داشته باشید در هنگام نصب 

 Database Engine 

 Analysis Services 

 Management tools 

 Connectivity components 

 کند:مرورگر های زیر را به خوبی پشتیبانی می Project Server 2013نرم افزار 

 Internet Explorer 10 

 Internet Explorer 9 

 Internet Explorer 8 

 Mozilla Firefox (latest released version) 

 Apple Safari (latest released version) 

 Google Chrome (latest released version) 
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افزار ها در بخش توانید در قسمت دانلود نرم دارید که می Project Serverبرای شروع کار نیاز به نرم افزار 

 کنیم.پایانی کتاب به این نرم افزار دسترسی پیدا کنید، بعد از دانلود به روش زیر آن را نصب می

را اجرا  Project Server2013مربوط به  AutoRunشویم، و فایل می SharePointبرای نصب وارد سرور 

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.می

 

نصب  SharePointچون در این سیستم 

شده است، نیاز به نصب پیش نیاز ها نیست 

 install Projectروی  بر کار برای شروع

Server کنیم.کلیک می 

 

 

 

 

در این قسمت رمز عبور را وارد کنید و بر  

 کلیک کنید. Continueروی 

را انتخاب و بر  …I Acceptدر صفحه بعد 

کلیک کنید و در صفحه آخر  Nextروی 

کلیک کنید تا  Install Nowهم بر روی 

انجام  Project Server 2013نصب 

 شود.
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کلیک  Closeنصب به اتمام رسیده و اگر بر روی 

 Project Serverکنید وارد تنظیمات نرم افزار 

 شویم.می

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextبرای شروع تنظیمات بر روی 

 

 

 

 

 

 

 مدر این پنجره این پیغام داده میشود که در هنگام انجا

تنظیمات سرویس هایی که اعالم کرده موقتاً متوقف 

-شده و بعد از انجام تنظیمات دوباره شروع به کار می

 کلیک کنید. Yesکنند.بر روی 
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و نام  SQLدر این قسمت به صورت خودکار نام سرور 

روی آنها راه اندازی شده  SharePointدیتابیس آن که 

ینه را قبول کند، اگر این دو گزاست را شناسایی می

توانید آنها را تغییر دهید. پس بدون تغییر بر ندارید می

 Projectکنیم تا نصب کامل کلیک می Nextروی 

Server  در داخلSharePoint Server  انجام

پذیرد، این تنظیمات بسته به سیستم شما چند دقیقه طول 

کلیک  Finishبعد ار اتمام کار بر رویخواهد کشید.

 کنید.

 

کلیک کردید  Finishاز اینکه بر روی بعد 

Internet Explorer شود و وارد اجرا می

 Startشویم که بر روی می Farmقسمت 

 کلیک کنید تا وارد صفحه سرویس ها شویم.

 Projectتوجه داشته باشید برای کار با 

Service در  حتماً باید سرویس هایی را که

مشخص شده روی  روبرو داخل عکس

SharePoint  نصب شوند. بعد از انتخاب

کلیک  Nextسرویس های مورد نظر بر روی 

 کنید تا سرویس ها راه اندازی شوند.
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شویم، در این قسمت عنوان و می Site Collectionبعد از اینکه سرویس ها فعال شدند وارد صفحه ایجاد 

را  Project Siteگزینه  Collaborationمت از قس Templateتوضیحات سایت را وارد کنید و در قسمت 

 کلیک کنید. okانتخاب و بر روی 

حاال باید وارد سایت خود با آدرس  کلیک کنید. Finishبر روی   Site Collectionبعد از ایجاد 

http://SharePoint/ .که ایجاد کرده ایم بشویم 

کار  Project Server 2013بتوانید با سرویس  در این سایت باید یک سری تنظیمات امنیتی را انجام دهیم تا

به  Settingsزمانی که سایت اجرا شد بر روی آیکون  کنیم.

 Siteمانند شکل کلیک کنید، و در منوی باز شده گزینه 

Settings .را انتخاب کنید 
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فحه زیر کلیک کنید تا وارد ص site Permissionsبر روی گزینه  Users and Permissionsدر قسمت 

 شویم.

 کنیم.کلیک می Grant Permissionsدر صفحه زیر در نوار ابزار بر روی 

 

  

 

 

 

 NT Authority\authenticated usersباید  Invite Peopleدر شکل باال و در قسمت 

را وارد کنید تا همه کاربران عضو دومین 

بتوانند به سایت دسترسی داشته باشند، توجه 

به  Show Optionریق داشته باشید از ط

را بدهید و بر روی  Readکاربران مجوز 

Share .کلیک کنید 
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بعد از انجام عملیات باال، وارد قسمت مدیریتی 

SharePoint شویم و در قسمت می

Application Management  بر روی

Manage Service Application  کلیک کنید

 تا وارد مدیریت سرویس ها شویم.

 

 

 

قسمت لیستی از سرویس ها را مشاهده در این 

 Projectکنید که باید بر روی سرویس می

Server Service Application .کلیک کنید 

 

 

 

 

کنید وارد همانطور که مشاهده می

شده ایم در این   Project سرویس

قسمت باید یک سایت را به آن معرفی 

در  Projectکنیم تا بتوانیم از قابلیت 

ر استفاده کنیم، برای این سایت مورد نظ

کلیک  …Create Projectکار بر روی 

 کنید.
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 Web Applicationدر این قسمت شما 

کنید و در مورد نظر خود را انتخاب می

-نوشته می PWAکه کلمه  Pathقسمت 

توانید مسیر ذخیره سازی اطالعات 

Project ید توانرا مشخص کنید البته می

در قسمت  این کلمه را تغییر دهید و

Administrator Account هم می-

را تعیین  Web appتوانید نام مدیر این 

کلیک  okکنید، بعد از انجام کار بر روی 

 کنید.

 

وب ما ایجاد  Okبعد از کلیک بر روی 

شود فقط به این موضوع توجه می

 Projectکنید که زمانی وب سایت 

به  Statusفعال می شود که قسمت 

Provisioned غییر حالت دهد.ت 

همانطور که در شکل مقابل هم 

کنید، با ورود به آدرس مشاهده می

Http://sharepoint/PWA/ 
توانیم از امکانات فوق العاده می

Project Server  .استفاده کنیم 
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 : SharePoint Designer 2013کار با نرم افزار 

های رود در نسخهطراحی و ویرایش سایت به کار می برای FrontPageاین نرم افزار که به جای نرم افزار 

باشد بررسی می 0220مختلفی ارائه شده است، که در این کتاب آخرین نسخه آن که در حال حاضر نخسه 

 خواهد شد.

دانلود نرم افزار ها در آخر کتاب برای بدست آوردن لینک دانلود این نرم افزار به قسمت 

، بعد از باشدر را دانلود کنید، نصب این نرم افزار بسیار ساده میافزااجعه کنید و این نرمرم

 را اجرا کنید. SharePoint Designerشوید و  startنصب وارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید این نرم افزار از قسمت های مختلفی را مشاهده می SharePoint Designer 2013در شکل باال نرم افزار 

 SharePointاولین کاری که باید انجام گیرد باز کردن سایت  کنیم.را بررسی میتشکیل شده است که با هم آنها 

 که در شکل هم مشخص شده کلیک کنید. Open Siteباشد، که برای این کار بر روی خود می
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آدرس سایت خود  Site Nameدر قسمت 

کلیک کنید  Openرا وارد کنید، و بر روی 

یر ط به مدو بعد نام کاربری و رمز عبور مربو

 okسایت مورد نظر را وارد کنید و بر روی 

 کلیک کنید تا سایت مورد نظر اجرا شود.

 

 

 

شویم ما اجرا شده است، زمانی که وارد سایت می SharePoitکنید سایت همانطور که در شکل باال مشاهده می

 دم و با هم بررسی خواهیم کرد.دهد که همه آنها را شماره گذاری کریک سری امکانات در اختیار ما قرار می
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توانیم به دست بیاوریم، مانند گردش کارها، لیست ها، در قسمت شماره یک اطالعات کامل سایت را می -2

 صفحات سایت،گروه های امنیتی و... که هر کدام را در بحث خودش بررسی خواهیم کرد.

که این  IISتوضیحات، ورژن  اطالعات کلی سایت مانند فضای اشغال شده توسط سایت، عنوان سایت، -0

که در این قسمت توانایی تغییر عنوان و توضیحات  توانید مشاهده کنیدباشد را میسایت روی آن فعال می

 سایت را دارید.

توانید آنها را ویرایش و یا یک گروه ، شما میکنیددر قسمت شماره سه گروه های امنیتی را مشاهده می -0

 های الزم را به آن بدهید. Permissionامنیتی جدید تعریف کنید و 

 .توانید صفحه اصلی سایت خود را ویرایش کنیدمی Edit Site Home Pageبا کلیک بر روی  -2

 Enable Treeدر قسمت شماره پنج یک سری تنظیمات مربوط به سایت وجود دارد مثالً اگر گزینه  -1

View  را فعال کنید، همه اطالعات قسمتContent   دهد.درختی به ما نمایش میرا به صورت 

ایجاد کنید  Subsiteبرای سایت خود چندین زیر سایت یا همان  دتوانیدر قسمت شماره شش شما می -6

 کلیک کنید، تا شکل زیر ظاهر شود: Newبرای این کار کافی است روی 

 

توانید می Templatesاز قسمت 

قالب سایت خود را انتخاب کنید، در 

آن را  مسیر Locationقسمت 

مشخص کنید، بعد از کلیک بر روی 

ok انتخاب شده ایجاد  سایت با قالب

 شود.می

 

 

 

دهید ایجاد گردش کارها یا همان عمده ترین امکاناتی که در اختیار ما قرار می 4در قسمت شماره  -4

WorkFlow دهد.باشد، البته امکانات دیگر را هم در اختیار ما قرار میمی 

م مسیرهای مختلفی وجود دارد و آن این است یخود را ویرایش کن SharPointخست سایت برای اینکه صفحه ن

یک کنیم تا صفحه ویرایش اجرا کل Edit Site Home Pageکه در قسمت قبل از طریق گزینه چهارم بر روی 
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کنید ده میکه در گزینه یک توضیح داده شده و در شکل زیر مشاه Site Objectsتوانید از طریق شود، و یا می

 کلیک کنید. Default.aspxرا انتخاب کنید و در صفحه باز شده بر روی  All Filesقسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده شده در این کتاب: و کامپوننت های  دانلود نرم افزار ها

 توانید دریافت کنیددر این قسمت آدرس دانلود تمام نرم افزارها و کامپوننت های استفاده شده را می

 

 

 

 

 

 

ر توانیم کد مربوط به صفحه را تغییکنید وارد صفحه مورد نظر شده ایم و میهمانطور که در شکل باال مشاهده می

حذف شده  0220در نسخه  Designدهیم، یک نکته جالب که در این قسمت وجود دارد این است که قسمت 

وجود دارد، شاید مایکروسافت فراموش  Codeکنید فقط قسمت است، و همانطور که در پائین صفحه مشاهده می
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وجود داشته که خیلی استفاده  0222ه کرده این قسمت رو قرار بده ولی از شوخی بگذریم این قسمت در نسخ

 شد.می

یا سایت  Subtreeبرای ایجاد 

دیگر که زیر مجموعه سایت شما 

باشد مانند شکل روبرو در قسمت 

Site Objects  گزینهSubSites 

ب کنید، و بعد از نوار ابزار را انتخا

کلیک  Subsiteباالی آن بر روی 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

در این قسمت که قبالٌ هم به شما معرفی کردیم باید از 

قالب مورد نظر خود را انتخاب کنید  Templatesقسمت 

آدرس آن را وارد کنید و بر روی  Locationو در قسمت 

ok ایت ایجاد شود.کلیک کنید تا این س 

 

 

در این قسمت سایت مورد نظر ما ایجاد شده است و 

توانیم وارد آن با کلیک بر روی سایت مورد نظر می

شوید و از امکانات سایت استفاده کنید. همانطور که 

متوجه شدید به سرعت توانستیم یک سایت جدید 

 ایجاد کنیم.
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 ایدایجاد کرده سایت هایی که Subsiteدر قسمت 

توانید با انتخاب سایت کنید، شمامیرا مشاهده می

آن را  Delete Siteمورد نظر  و کلیک بر روی 

 Preview inحذف کنیم و یا با کلیک بر روی 

Browser  سایت مورد نظر را در سایز های

 مختلف مشاهده کنیم و ....

 

 Site Groupsبرای کار با گروه ها باید گزینه 

ین صفحه شما توانایی ایجاد راانتخاب کرد، در ا

توانید گروه، حذف و ویرایش آن را دارید و می

Permission  های گروه مورد نظر را تغییر

توانید یک کاربر را عضو گروه و حتی میدهید، 

مورد نظر خود کنید،تا به سایت دسترسی داشته 

باشد، برای اینکه یک کاربر را عضو گروه مورد 

کلیک  Add User to Groupنظر کنیم بر روی 

 کنیم.می

نام کاربر و یا آدرس ایمیل آن  Userدر قسمت 

 Choose aتوانید وارد کنید و در قسمت را می

Group توانید گروه مورد نظر آن را انتخاب می

کاربر مورد نظر عضو  okکنید، با کلیک بر روی 

تواند به سایت شود و میگروه مورد نظر می

 دسترسی داشته باشد.

برای ویرایش گروه مورد نظر باید از لیست گروه 

 Editها یک گروه را انتخاب و بر روی گزینه 

Group .کلیک کنید 
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 New Groupبرای ایجاد گروه باید بر روی 

 کلیک کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

در این قسمت نام گروه و توضیحات مربوط 

 Set theبه آن را وارد کنید و در قسمت 

Group Owner  نام رئیس گروه را وارد

باشد، و بعد بر کنید که صاحب این گروه می

بعد از ایجاد گروه  کلیک کنید. okروی 

 توانید عضو آن کنید.کاربران مختلف را می

 

خواهیم یک سری تنظیمات در و امکانات آن آشنا شدیم و حاال میSharePoint Designerتا اینجا با نصب 

اجازه دسترسی  SharePoint Designerانجام دهیم تا مشخص کنیم که آیا نرم افزار  SharePointسایت های

 شویم.به سایت را دارد یا نه، برای این کار مانند شکل زیر وارد سایت مورد نظر خود می

در این قسمت در سایت باز 

 Settingsشده بر روی آیکون 

کلیک کنید و در منوی باز شده 

را  Site Settingsگزینه 

انتخاب کنید. بعد در صفحه باز 

 siteشده و در قسمت 

Collection 

Administration  گزینه

SharePoint Designer 

Settings .را انتخاب کنید 
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 کنیم:چند گزینه وجود دارد که با هم آنها را بررسی می Designerدر قسمت تنظیمات 

تواند سایت مورد نظر را باز نمی SharePoint Designerاگر تیک این گزینه را بردارید، نرم افزار  -2

 .،این موضوع را خودتان بررسی کنیدکند

دهد تا با استفاده از قسمت دوم زمانی که فعال شود این اجازه را به صاحبان و طراحان سایت ها می -0

 را طراحی کنند. Site Defintion بتوانند Designerافزار نرم

 Master Pageدهید تا ن سایت و طراحان سایت این توانایی را میبا فعال کردن قسمت سوم به صاحبا -0

 ها را شخصی سازی کنند.

توانند روی لینک های مخفی سایت مدیریت قسمت زمانی که فعال شود، مدیران سایت و طراحان میاین  -2

 کنند.

را غیر   SharePoint Designerاین تظیمات فقط روی یک سایت کاربرد دارد، یعنی اینکه شما اگر دسترسی 

ایت باشند، برای اینکه به همه سشود و بقیه سایت ها قابل دسترس میفعال کنیم فقط روی همان سایت اعمال می

 ها این امکان را قرار دهیم باید وارد قسمت مدیریتی شیرپوینت شویم و تنظیمات را اعمال کنیم.
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مانند شکل روبرو وارد قسمت مدیریتی 

از سمت چپ  شویم وشیرپوینت می

 General Applicationوارد 

Settings   شویم و در صفحه باز می

 Configureشده بر روی 

SharePoint Designer settings 
 شویم.می

 

 

این قسمت هم مانند قبل می باشد با این 

تفاوت که یک تغییر در آن بر کل سایت 

تأثیر گذار است. این موضوع را با هم 

 Enableگزینه کنیم و تیک تست می

SharePoint Designer  را برمی-

کنیم و بعد کلیک می okداریم و بر روی 

 کنیم.را اجرا می Designerنرم افزار 

 

 

کنید، با اجرای نرم همانطور که مشاهده می

با پیغام  SharePoint Designerافزار 

شدیم که اجازه اجرا نرم افزار  واجعروبرو م

 دهد.را نمی
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به صورت  SharePointرا از طریق سایت   SharePoint Designerتوانید، میوجود دارد که روش هایی 

 مستقیم اجرا کنید.

 Editتوانیم بر روی می LIBRARYسایت مورد نظر شدیم و از قسمت  Documentsدر شکل باال وارد قسمت 

Library  کلیک کنید تا به صورت مستقیم وارد نرم افزارSharePoint Designer .شویم 

 :شیرپوینت در  (WorkFlow 2013) گردش کارها

 گردش کارها یعنی خودکارسازی فرایند کار در یک سازمان بر اساس شرط و شروط خاص در زمان تعیین شده.

یابد یعنی اینکه اگر کاری که ها این است که کاغذ بازی در سازمان کاهش می WorkFlowاز مزایای استفاده از 

وان تیید موضوع خاص توسط رئیس سازمان، مینجام شود مانند امضاءبرگه و یا تأصورت  دستی ا قرار است به

تواند با ورود به سایت مورد نظر فرم مورد نظر را تأیید کند و یا آن را به صورت گردش کار درآورد ورئیس می

 آن را رد کند.

ید و آبا خودکار سازی فرایند امنیت هم به وجود می توان به امنیت باالی آن اشاره کرد کهاز مزایای دیگر آن می

 شود.باعث پیشرفت سازمان در همه جهات می

کنیم و یک گردش کار در یا همان گردش کار را بررسی می WorkFlowدر این بخش باهم روش های ایجاد 

 کنیم.سایت خود ایجاد می
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 : WorkFlowروش های ایجاد 

  استفاده ازWorkFlow Manager برای طراحی گردش کار ها 

  استفاده ازSharePoint Designer برای طراحی گردش کار ها 

  استفاده ازVisual Studio 2013 برای طراحی گردش کار ها 

  استفاده ازVISIO 2010 , 2013 برای طراحی گردش کار ها 

را طراحی و وارد سایت  کنید روش های زیادی وجود دارد، که بتوانیم گردش کار هاهمانطور که مشاهده می 

SharePoint .خود کنیم 

خود فعال کنیم، توجه داشته باشید  SharePointرا روی سرور   Work Flowقبل از شروع کار باید سرویس 

استفاده کنید ولی برای  WorkFlow 2010توانید بدون تنظیم گزینه ای از امکانات که شما در حال حاضر می

 Web نرم افزار باید یک سری تنظیمات را از قبل انجام دهید. برای شروع باید WorkFlow 2013استفاده از 

PaltForm Installer دانلود کنید و آن را در سرور  اینجا  را ازSharePoint  خود اجرا کنید، بعد از اجرا

 Searchت افزار در قسمنرم

آن که در شکل هم مشاهده 

را  WorkFlowکنید، کلمه می

کنید که بعد از  Enterنوشته و 

جستجو نرم افزار 

WorkFlow Manager 

را در لیست مشاهده  1.0

را از  خواهید کرد این نرم افزار

لیست انتخاب کنید و بر روی 

Install   کلیک کنید تا شکل

 بعد ظاهر شود.

استفاده کنید باید سرور شما به اینترنت  Web PaltForm Installer از امکانات نرم افزارنکته، برای اینکه 

 را جستجو و اجرا کند. WorkFlowمتصل باشد، تا بتواند نرم افزار 
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کلیک کنید، تا  Iacceptبعد از اجرا بر روی 

 نصب کامپوننت ها و سرویس ها آغاز شود.

 

 

 

 

 

دانلود نرم افزار به کنید همانطور که مشاهده می

پایان رسیده و برای ادامه کار برروی 

Continue .کلیک کنید 

 

 

 

در این قسمت، که مربوط به تنظیم نرم افزار 

WorkFlow Manager باشد بر روی می

 گزینه اول کلیک کنید.
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 SQLدر این صفحه و در قسمت 

Server INSTANCE  نام سرور

SQL اینجا نام  خود را وارد کنید که در

باشد، در قسمت می SQL1آن 

Configure Service Account 
نام کاربری را وارد کنید که دسترسی 

داشته باشد که در  SQL Serverبه 

وارد شده  AdminSQLجا کاربر نای

ایل کتاب دسترسی هایی که قبالً در او

ایم و در قسمت به آن داده

Certificate Generation Key 
خود را که  Farmوط به رمز عبور مرب

 SharePointقبالً در هنگام تنظیم 

وارد کردید را در ایجا وارد کنید و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

کنید تنظیمات همانطور که مشاهده می

 WorkFlow Managerمربوط به 

 Farmو  SharePointبا سرور 

کلیک  okباشد بر روی ماده انجام میآ

 ل شود.کنید تا این تنظیمات اعما
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در این قسمت تنظیمات اعمال شده 

است و برای ادامه کار بر روی 

Close .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

روی آن فعال  WorkFlow 2013خواهیم بعد از انجام کار های باال باید سایتی که می

شوید و بر روی  startتنظیم کنیم برای این کار وارد  Commandباشد را به صورت 

SharePoint 2013 Management Shell کنیم.کلیک می  

 بعد از اجرای سرویس مورد نظر باید دستور زیر را درون آن اجرا کنیم:

WorkflowHostUri –" http://Sharepoint/SPSite "–SPWorkflowService -Register
AllowOAuthHttp–" https://sharepoint:12290" 

واهید خصورتی مشخص شده اند، به جای قسمت زرد باید نام سایتی را وارد کنید که می دو قسمت با رنگ های زرد و در دستور باال

WorkFlow  سرویس را در آن اجرا کنید، و به جای رنگ صورتی باید آدرسWorkFlow ی بدست آوردن را وارد کنید، برا 

 Internetشده و بر روی  startشویم، برای این کار وارد  IISباید وارد سرویس  سرویس آدرس

Information Service .کلیک کنید 
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بعد از اجرای سرویس از سمت چپ 

 WorkFlowبر روی 

Management Site  کلیک کنید تا

، در ابزارهای مورد نظر آن باز شوند

 Edit siteسمت راست و در قسمت 

 کلیک کنید. Bindingsبر روی 

 

 

ود شدر این قسمت پورتی که برای این سایت استفاده می

Https باشد که در ایجا برای راحتی کار خود از پورت می

http کنیم، برای تعریف پورت استفاده میhttp  بر روی

Add.کلیک کنید 

 

 okرا وارد کنید و بر روی  20092در قسمت پورت شماره 

 کلیک کنید تا پورت مورد نظر به لیست اضافه شود.

 

 

 

  Removeو بر روی را انتخاب  httpsدر این قسمت پورت 

 کلیک کنید. Closeکلیک کنید و بعد بر روی 
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در این قسمت برای اینکه متوجه شویم 

چیست بر روی  WorkFlowآدرس 

Browse*:12291(http) کنیم.کلیک می 

 

 

 

 

کنید آدرس به همانطور که مشاهده می

 //:localhosthttp/12291:صورت 

 LocalHostباشد که شما باید به جای می

آدرس سروری را وارد کنید که 

WorkFlow  را روی آن تنظیم کردیم که در

بوده است و  sharePointاینجا سرور 

آدرس به صورت                                   

http:// sharePoint:12291/ ت آوردن آدرس س، بعد از بدکندتغییر میWorkFlow  دستور باال به صورت

 کند:زیر تغییر می

Register-SPWorkflowService –SPSite "http://Sharepoint/" –WorkflowHostUri 
"http://sharepoint:12291" –AllowOAuthHttp 

 

کنید، دستور مورد نظر همانطور که مشاهده می

 Sharepoint 2013در سرویس 

Management Shell .اجرا شده است 
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د بعد از اینکه همه این کارها را انجام دادی

برای تست کارکرد این موضوع وارد نرم 

 SharePoint Designer 2013افزار 

از سمت چپ بر روی شویم و می

WorkFlows  کلیک کنید و از نوار ابزار

 Reusable WorkFlowباالیی بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 Platformدر این شکل و در قسمت 

Type  گزینهSharePoint 2013 

WorkFlow ل شده است.اضافه و فعا 

 به همین زیبایی....

 

 

 

کنیم و از طریق آن یک گردش را اجرا می Designer 2013  SharePointنرم افزار Work Flowایجاد  برای

 دهیم.قرار می Visioکرده و داخل  Exportکنیم و بعد از آن این گردش کار را کار ایجاد می
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یم این کار را انجام دهیم که زمانی یک کاربر در قسمت خواهکه مثال جالبی خواهد بود، می ،در این مثال

Document  یک فایل با نامtest  ایجاد کرد، این فایل به صورت اتوماتیک به پوشه دیگر که برای جمع آوری

 حذف شود.  Documentباشد انتقال داده شود و از پوشه می Testفایل 

 SharePoint Designerنرم افزار 

سایت مورد  وکنیم، را اجرا می 2013

یم، بعد از ورود به کننظر را باز می

سایت مانند شکل از سمت چپ 

را  List And Libraryگزینه 

کنیم و در صفحه باز شده انتخاب می

 documentاز نوار باالیی بر روی 

Library کنیم و ار منوی کلیک می

 Documentمورد نظر گزینه 

Library لکنیم، تا شکرا انتخاب می 

 بعد ظاهر شود.

 

در این قسمت نام و 

توضیحات مورد نظر را 

 okوارد کنیدو بر روی 

کلیک کنید، توجه داشته 

 دوباشید که در این قسمت 

Document  با نام های

Document Test  و

Document 2013 
 .ایجاد کرده ایم 
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های مورد نظر از سمت  Documentبعد از ایجاد 

 از، وشویممی Workflowsچپ وارد قسمت 

-کلیک می List WorkFlowنوار ابزار بر روی 

 کنیم تا منوی مورد نظر اجرا شود.

 

 

 

 

هایی  documentبعد باز شدن منوی مورد نظر 

کنید، در این را که ایجاد کرده ایم را مشاهده می

را انتخاب  Document 2013قسمت گزینه 

روی آن اجرا شود،  WorkFlowکنیم تا می

مانی که کاربر در این قسمت فایل هایی با یعنی ز

قرار داد این فایل ها به صورت  Testنام 

انتقال  Document Testاتوماتیک به قسمت 

 داده شوند و از این دایرکتوری حذف شود.

 

در این قسمت نام و توضیحات مربوط به گردش کار خود 

خواهید ایجاد کنید را وارد و از قسمت را که می

PlatForm Type  گزینهSharePoint 2013 

WorkFlow  را انتخاب کنید و بر رویok .کلیک کنید 
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مورد نظر  WorkFlowبعد از اینکه وارد 

شدید باید دستورات الزم را در آن وارد 

از نوار ابزار به مانند کنید، برای این کار 

کلیک کنید و  Conditionشکل بر روی 

 Title fieldاز منوی باز شده گزینه 

Contains Keywords را انتخاب

کنید،توجه داشته باشید که قسمت 

Condition شامل عملیات شرطی می-

 باشد.

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر باید در 

کلیک کنید و کلمه  Keywordsقسمت 

Test را وارد کنید، این جمله یعنی اینکه

 Testاگر عنوان یک فایل شامل کلمه 

 باشد.

در صفحه  …If titleکار باال بر روی گزینه بعد از انجام 

 if anyگزینه  Conditionکلیک کنید و از قسمت 

value equals value .را انتخاب کنید 

 

 

 

را  ..Current itemبعد گزینه  orدر این قسمت اول 

 containsکنیم، بعد گزینه از لیست کشویی انتخاب می

، این دستور کنیمو در آخر کلمه مورد نظر را وارد می

باشد را انتخاب  Testگوید که اگر اسم فایل شامل می

 کن.
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بعد از انجام کارهای باال همه چیز آماده است 

مورد نظر انجام شود، در  Actionکه 

 testدستورات قبل فایل با نام و عنوان 

شود و باید در ادامه کاری انجام انتخاب می

ی ال بر روگیرد، برای این کار از نوار ابزار با

Action  کلیک کنید و از منوی باز شده به

بروید و گزینه  List Actionsقسمت 

Copy Document  انتخاب کنید.را 

 

 

را  Current itemدر قسمت اول گزینه 

انتخاب کنید یعنی همین فایل و در قسمت 

را  document Testبعد باید نام 

داخل  testانتخاب کنید تا فایلی با نام 

Documents test .کپی شود 

در قسمت بعد باید دستوری قرار دهیم که فایل 

مورد نظر از لیستی که کاربر فایل را درون آن آپلود 

 Actionکرده حذف شود، برای این کار از قسمت 

 کنیم.را انتخاب می Delete Itemگزینه 
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را  Current itemدر قسمت مورد نظر گزینه 

 انتخاب کنید.

  

 

را  End of WorkFlowمت آخر گزینه در قس

بعد از اتمام کار به انتخاب کنید تا گردش کار 

 پایان برسد.

 

 

بعد از اتمام کار باید تست کنیم که اطالعات را 

به درستی وارد کرده باشیم، برای این کار از نوار 

-کلیک می Check for Errorsابزار بر روی 

 کنیم.

 

 

ی نداشت از نوار بعد از اینکه دستورات مشکل

کلیک کنید، تا    Saveابزار باالیی بر روی 

WorkFlow ولی هنوز کارایی ذخیره شود ،

شویم و بر می WorkFlowsندارد، دوباره وارد 

مورد نظر خود که ایجاد  WorkFlowروی 

 کنیم.ک مییکرده ایم کل
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بعد از انتشار به  WorkFlowنید، تا دوگزینه مورد نظر را تیک بز Start Optionsدر قسمت  باال صفحهدر

 Saveصورت اتوماتیک کار خود را آغاز کند و تغییرات را اعمال کند، بعد از انتخاب این دو گزینه بر روی 

  کلیک کنید. Publishدر سایت بر روی  WorkFlowفعال سازی کلیک کنید و برای 

کار را تست بگیرید، برای این کار وارد  شاین گرد توانیدبعد ار این کار همه چیز آماده شده است و شما می

 testدر شکل مقابل فایل  شویم.سایت مورد نظر می

آپلود شده که  Document 2013در قسمت 

کنید، در قسمت مشخص شده همانطور که مشاهده می

WorkFloW  شروع به کار کرده، برای اینکه این گزینه

ل صفحه را را مشاهده کنید باید بعد از آپلود فای

Refresh  کنید، بعد از انجام کارWorkFlow  فایل

انتقال  Document Testمورد نظر به دایرکتوری 

 Document 2013شود و از دایرکتوری داده می

  حذف خواهد شد.
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 : Visio 2013بررسی نرم افزار 

 ردن آن ها در زمینه های مختلفاین نرم افزار که از سوی مایکروسافت ارائه شده توانایی ایجاد اشکال و متصل ک

توانید یک ها دارد و شما به راحتی می WorkFlowباشد، این نرم افزار کاربرد فوق العاده ای در ایجاد را دارا می

WorkFlow .را ایجاد کنید و آن را وارد سرور شیرپوینت کنید 

دانلود آن را در آخر کتاب بدست  توانید لینکو میباشد، موجود می 0220این نرم افزار در مجموعه آفیس 

 بیاورید.

 SharePointشود و توسط شکل اصلی گردش کار ایجاد می Visioکار به این صورت است که توسط 

Designer  اسمبل خواهد شد، پس برای شروع نرم افزارVisio 2013 کنیم.را اجرا می 

 Microsoftی ایجاد گردش کار بر روی کنید ، برارا مشاهده می Visio 2013در شکل باال صفحه نخست 

SharePoint 2013 WorkFlow کنید، البته اگر این گزینه را مشاهده را اجرا کنید، که در شکل هم مشاهده می

فشار دهید تا این گزینه   Enterرا وارد کنید و بعد بر روی  SharePointکلمه  Serachکنید در قسمت نمی

 برای شما نمایش داده شود.
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ای ایجاد صفحه مورد نظر بر روی بر

Create  کلیک کنید، به این نکته هم توجه

در این است  Us اب Metricکنید که تفاوت 

-می USبزرگتر از  Metricکه تعداد نقاط 

 باشد. در کل زیاد تفاوت ندارد.

 

 

آیکون شروع و  کنید وارد صفحه مورد نظر شده ایم، در این قسمت یکهمانطور که در شکل باال مشاهده می

وجود  WorkFlowحتماً باید در یک   Actionپایان وجود دارد که در شکل برای شما مشخص کرده ام این دو 

 اجرا شود و بعد از انجام کار به اتمام برسد. WorkFlowداشته باشد تا یک 
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در سمت چپ نرم افزار سه قسمت وجود دارد که تمام امکانات 

WorkFlow  دهد، که از قسمت های قرار میرا دراختیار ماAction 

 ،Condinations  ،Component  تشکلیل شده است که برای

  .میاد بگیری ها راخوباین گزینهطراحی گردش کار ها باید 

توانید از لینک زیر استفاده کنید، در این لینک توضیحات کاملی درباره برای اینکه یک مرجع کامل داشته باشید می

 ها به شما داده خواهد شد:تمام گزینه 

http://msdn.microsoft.com/EN-US/library/jj856990%28v=office.15%29.aspx 

ایجاد کرده ایم  SharePoint Designer 2013کار که در  شخواهیم از همان گردبرای ایجاد گردش کار می

را اجرا  SharePoint Designer 2013این کار نیاز به کار خاصی نداریم فقط باید   هم ایجاد کنیم برایاینجا 

 کنیم.می importآن را  Visio 2013کنیم و بعد در   Exportمورد نظر را  WorkFlowکنیم و 

 SharePointوارد نرم افزار 

Designer 2013 ه شویم و بمی

و  کنیممراجعه می WorkFlowقسمت 

WorkFlow  مورد نظر خود را انتخاب

کنیم و از نوار ابزار باالیی آن بر روی می

Export To Visio و  کنیمکلیک می

فایل مورد نظر را در جای مناسب ذخیره 

 Visioکنیم، بعد از این کار نرم افزار می

ویک فایل جدید  کنیمرا اجرا می 2013

وارد و مانند شکل مقابل  کنیمایجاد می

شویم و بر روی می Processتب 

Import و بعد  فایل  کنیم،کلیک می

مورد نظر را که از قبل ذخیره کرده بودیم 

 کنیم.وارد نرم افزار می
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 WorkFlowشده است در این  Visio وارد نرم افزار WorkFlowکنید، همانطور که در شکل باال مشاهده می

، در ایجاد کردیم   SharePoint Designerدقت نگاه کنید دقیقاً شبیه به همان مراحلی است که در اگر به 

کنیم کار خود را آغاز می Startمرحله اول با دکمه 

 Title field Contains KeyWordsگزینه و بعد 

ه توانید این گزینه را بکنیم، شما میرا با آن متصل می

انتخاب  Conditionsمانند شکل مقابل از قسمت 

کنید و به داخل صفحه مورد نظر بکشید و آن را به 

Start  متصل کنید، برای اینکه دو گزینه را درVisio 

توانید از مانند شکل زیر ار تب متصل کنید می

Home  گزینهConnector .را انتخاب کنید 

 

 

 

را   Visioبرای اینکه یک فایل  اضافه کنید، هم به همین صورت عمل کنید و آنها را به صفحهدر بقیه گزینه ها 

 کلیک کنیم. Exportبشویم و بر روی  Processکنیم باید وارد تب  SharePoint Designer 2013وارد 
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کردن فایل مورد نظر وارد  Exportبعد از 

SharePoint Designer 2013 می-

مراجعه  WorkFlowشویم و به قسمت 

توانیم بر روی ار میو از نوار ابز  کنیم،می

Import from Visio  کلیک کنیم که در

 0220و  0222شکل مقابل دو ورژن 

مورد نظر را به نرم افزار اضافه کنید. اینها روش  workFlowتوانید انتخاب کنید، و وجود دارد که هر کدام را می

 ی کردیم.هایی هستند برای طراحی و پیاده سازی گردش کارها که با هم آنها را بررس

 : InfoPath Designer 2013کار با نرم افزار  

رود این نرم افزار این نرم افزار برای طراحی و پیاده سازی فرم ها در وب سایت ها و دیگر قسمت ها به کار می

عت یک تواند به سرشود و بر اساس آن پایگاه داده ها میبه صورت مستقیم به پایگاه داده های مختلف متصل می

 م ایجاد کند.فر

 این نرم افزار در دو نسخه زیر به بازار عرضه شد:

 InfoPath Designer 2013 
 InfoPath Filler 2013 

برای تکمیل کردن فرم ها و ارسال آنها  Fillerرود و نسخه برای طراحی فرم ها به کار می Designerکه نسخه 

 شود.استفاده می

اه داده آن تواند از تمام پایگایت شیرپوینت شما متصل شود و به راحتی میتواند به ساین نرم افزار به راحتی می

 استفاده کند.

 SharePointبرای اینکه از این نرم افزار در 

استفاده کنیم نیاز به تنظیماتی قبل از کار با نرم افزار 

InfoPath Designer 2013  داریم، برای این کار
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بر روی  Application Managementشویم و از قسمت یم SharePoint 2013وارد قسمت مدیریتی 

Manage Service Applications کنیمکلیک می. 

فعال شده باشد،  State Serviceاستفاده کنیم باید مانند شکل باال   InfoPathبرای اینکه از امکانات نرم افزار 

را به آن متصل کنیم و فرم مورد نظر را در  Infopathنرم افزار خواهیم در ادامه باید وارد سایتی شویم که می

 آن طراحی کنیم.

در سایت مورد نظر از قسمت 

Settings  بر رویSite Settings 

و در صفحه باز شده در  کلیک کنید

 Site Collectionقست 

Administration  گزینهSite 

Collection Feature  را انتخاب

  کنیم.می
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بتواند به این سایت متصل شود  Infopathافزار تا نرم ی مورد نظر را فعال کنیدها Featureدرشکل باال حتماً 

 و انتشار دهد.کند  و فرم مورد نظر را ایجاد

را نصب و اجرا کنیم، برای دانلود این نرم  Infopath 2013بعد از فعال سازی سرویس های باال باید نرم افزار 

د و باشعه کنید و نرم افزار را دانلود کنید، نصب این نرم افزار ساده میافزار به قسمت دانلود نرم افزار ها مراج

 نیاز به آموزش خاصی ندارد.

  کنیم.اجرا می Startرا از طریق  InfoPath Designer 2013نرم افزار 

 

 

همانطور که در شکل مشاهده 

کنید، نرم افزار مورد می

نظراجرا شده است، برای شروع 

ر روی کار و ایجاد فرم ب

Blank Form .کلیک کنید 
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بعد از ورود به صفحه مورد نظر شکل 

کنید که عنوان آن مقابل را مشاهده می

تغییر دادم  New Form Testرا به 

و نشانگر را در قسمت پائین آن قرار 

بر روی  Insertدادیم و از منوی 

Tow-Column3  کلیک کنید، تا

مانند شکل بعد یک فرم با سه قسمت 

 ی شما ایجاد کند.برا

تا جدول  0ها را وارد کنید، توجه داشته باشید در قسمت قبل  Labelفرم را طراحی کنید، یعنی به مانند شکل باال 

جدول ایجاد شده است شما برای ایجاد جدول زمانی که گزینه سوم را کامل  1ایجاد شده بود ولی در شکل باال 

ل جدید اضافه شود و به همین صورت بقیه را هم ایجاد کنید و برای کلیک کنید تا یک جدو Tabکردید بر روی 

نشانگر را قرار دهید و از سمت راست بر  Labelهای مورد نیاز به مانند شکل در جلوی هر  Controlایجاد 

 ظاهر شود. بعدرا انتخاب کنید، تا شکل  Addکلیک راست کنید و گزینه  My Fieldsروی 
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ترلر خود را وارد کنید و نام کن Nameدر قسمت 

-می Textنوع آن را که  Data Typeدر قسمت 

 Default Value. در قسمت  باشد انتخاب کنید

 okتوانید جمله ای را وارد کنید و بر روی هم می

 کلیک کنید تا کنترلر مورد نظر ایجاد شود.

 

 Nameآن را بکشید و در جلوی ایجاد شده است،  MyFieldsدر سمت چپ زیر  Nameبه مانند شکل کنترلر 

فرم  Shadingتوانید با دوبار کلیک بر روی فیلد مورد نظر با کلیک بر روی رها کنید و بعد می باال به مانند شکل

 Mobileبرای بقیه گزینه ها هم همین کار را انجام دهید و فقط در قسمت مورد نظر خود را رنگ آمیزی کنید.

Number از نوع ظر را باید نوع فیلد مورد ن

Whole Number  انتخاب کنید، و شکل

 نهایی باید چیزی شبیه به شکل مقابل شود.
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در مرحله بعدی باید فرم مورد 

 SharePointنظر را در سرور 

کنیم ، برای این  Publishخود 

گزینه  Fileکار از منوی 

Publish کنیم و را انتخاب می

در صفحه باز شده گزینه 

SharePoint Server  را

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

در این قسمت باید آدرس سایت خود را وارد کنید و بر 

کلیک کنید. توجه داشته باشید که سرویس  Nextروی 

 فعال باشد. Infopathهای این سایت باید برای 

 

 

 

را انتخاب کنید و  Form Libraryدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 Create a new form libraryگزینه در این صفحه 

جدید در سایت ایجاد  Libraryرا انتخاب کنید تا یک 

 کلیک کنید. Nextشود. بر روی 

 

 

 

در این قسمت نام و توضیحات درباره این فرم را وارد 

 .کلیک کنید Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

در این قسمت باید فیلد هایی را که ایجاد کرده ایم را به 

 کلیک کنید. Addضافه کنیم برای این کار بر روی لیست ا
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کلیک  okدر این قسمت فیلد مورد نظر انتخاب کنید و بر روی 

 کنید، برای بقیه گزینه ها هم همین کار را انجام دهید.

 

 

 

 

کنید تمام گزینه ها به همانطور که مشاهده می

لیست اضافه شده است، برای ادامه کار بر روی 

Next یک کنید.کل 

 

 

 

 

کلیک کنید تا  Publishدر این قسمت بر روی 

 فرم مورد نظر روی سایت منتشر شود.
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با پیغام باال مواجع شدیم، شاید این پیغام برای شما  Publishکنید بعد از کلیک بر روی همانطور که مشاهده می

ل این برای ح به قسمت بعد بروید وگرنهو  قسمت گذر کنیداین باشد از رخ نداده باشد اگر به این صورت می

نصب کنید، برای این کار وارد   SharePointرا روی سرور  Desktop-Experienceمشکل باید کامپوننت 

PowerShell  شوید و دستور زیر را در آن وارد کنید تاDesktop-Experience .نصب شود 

Install-WindowsFeature Desktop-Experience 

کنید ه در شکل روبرو مشاهده میهمانطور ک

مورد  Featureدستور باال اجرا شده است و 

نظر نصب شده است، بعد از نصب حتماً 

 کنید. Restartسیستم را 

بعد از اینکه سیستم اجرا شد و وارد ویندوز 

را فعال کنید Themesشدید باید سرویس 

شوید و در قسمت  stratبرای اینکه وارد 

کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود و در لیست سرویس ها به  Servicesوارد و بر روی  را Serviceجستجو 

 بگردید و مانند شکل آن را فعال کنید. Themesدنبال سرویس 
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بعد از اینکه سیستم اجرا شد دوباره مراحل 

Publish  فرم مورد نظر را اجرا کنید تا به

مقابل برسیم، در این قسمت تیک قسمت 

 Open this form libraryگزینه 

کلیک کنید تا  okراانتخاب کنید و بر روی 

در سایت مورد وارد کتابخانه جدید خود 

 شویم.نظر

 

 

کنید صفحه همانطور که مشاهده می

مورد نظر باز شده است و برای اینکه 

فرم ایجاد شده خود را تست کنیم بر 

کلیک  New Documentروی 

 کنید تا صفحه بعدظاهر شود.

 

 

کنید فرم مورد مانطور که مشاهده میه

نظر باز شده است، فرم را تکمیل و بر 

کنیم و کلیک می Saveروی آیکون 

در صفحه باز شده نام فایل را وارد 

-کلیک می Saveکنیم و برروی می

کلیک  Closeکنیم و در آخر بر روی 

 کنیم.می
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 ایجاد شده است، به همین سادگی و زیبایی...کنید فایل مورد نظر همانطور که در شکل باال مشاهده می

 : Content Typeبه عنوان infopath ایجاد فرم 

 خواهیم به صورتیبه شکل روبرو توجه کنید، می

خود را تنظیم کنیم که زمانی کاربر  Infopathفرم 

 New Documentدر یک دایرکتوری بر روی 

 این فرم در منوی باز شده برای کاربر کندکلیک می

 Newنمایش داده شود، در حال حاظر فقط 

Document .وجود دارد 

 

شویم می  Infopath 2013برای شروع وارد نرم افزار 

م و کنیو پروژه قبلی را که ایجاد کرده بودیم را باز می

را انتخاب  Publishشویم و گزینه وارد منوی فایل می

 SharePointکنیم، و در صفحه باز شده بر روی می

Server کنیم.کلیک می 
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را که قبالً  Infopathاین قسمت آدرس صفحه در 

کنیم، البته این آدرس به ایجاد کرده ایم را وارد می

 nextشود. بر روی صورت خودکار نمایش داده می

 کلیک کنید.

 

 

 

 Site Content Typeدر این قسمت گزینه 

(Advanced)  را انتخاب کنید و بر رویNext 

 نید.کلیک ک

 

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 
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در این صفحه نام و توضیحات مربوط را وارد کنید 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

و وارد کلیک کنید  Browseدر این قسمت بر روی 

خود شوید و یک نام برای این  Infopathآدرس 

 کلیک کنید. Saveوی فایل خود وارد و بر ر

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 Nextاین قسمت را قبالً ایجاد کرده بودیم، بر روی 

 کلیک کنید.

 Siteکلیک کنید تا  Publishدر صفحه بعد بر روی 

Content Type  مورد نظر در مسیر مشخص شده

 ایجاد شود.
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مورد نظر به  Content Typeدر این قسمت 

شده است، بر  Publishخطا  صورت کامل و بدون

 کلیک کنید. Closeروی 

 

 

 

 Publishمورد نظر را در آن  Contentکنید وارد صفحه ای شده ایم که همانطور که در شکل باال مشاهده می

 Libraryکلیک کنید و در ابزار های مورد نظر بر روی  LIBRARYکرده ایم، در این صفحه بر روی تب 

Settings .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Advanced Settingsدر این صفحه بر روی 
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و بعد  را انتخاب کنید Yesگزینه    ?Allow management of content types در صفحه باال در قسمت

 کلیک کنید. okبر روی 

کلیک  okبعد از این که بر روی 

 Libraryکردید دوباره وارد صفحه 

Settings شوید در این صفحه می

بر  Content Typeقسمت  و در

 Add from existing siteروی 

content types .کلیک کنید 

 

 

 

 Contentاز لیست مورد نظر 

Type کنیم و بعد خود را انتخاب می

کنیم و بعد کلیک می Addبر روی 

ok کنیم.می 
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کنید با کلیک کردن همانطور که مشاهده می  

متوجه گزینه جدیدی  New Documentروی 

باشد ما می Content Typeشویم که همان می

که تنظیم کرده ایم با کلیک بر روی آن وارد 

 شود.صفحه دریافت اطالعات می

این  Libraryتوانید در هر نکته: شما می

Content Type  را به روش گفته شده فعال

 کنید.

به سادگی طراحی و آن را در سرور فرمی را  Infopath 2013همانطور که مشاهده کردید ما به کمک نرم افزار 

SharePoint توانید فرم های زیادی با طراحی بسیار زیبا ایجاد و در سایت خود قرار دادیم، شما می

sharePoint .خود قرار دهید 

 :VISIO SERVICES کار با

ه کاربران ب سازد تا اطالعت موجود در سایت شیرپوینتی خود را به صورت تصویریاین سرویس شما را قادر می

کنید الزم نیست که بقیه را ایجاد و در سایت خود آپلود می Visioخود بیان کنید و زمانی که شما یک فایل 

روی سایت استفاده کنند، از این  Visioبرای نمایش فایل های  Visioکاربران روی سیستم خود از نرم افزار 

 کنیم.نصب و تنظیم می SharePointس را روی شود که با هم این سرویسرویس استفاده هایی زیادی می

 یا همان فروشگاه امن: Secure Storeداخل سرویس  Visioقدم اول : ایجاد یک حساب برای سرویس 

یا همان هوش تجاری نصب و راه اندازی کردیم این سرویس برای  BIرا در مرحله  Secure Storeسرویس 

در داخل  سرویس های دیگر با استفاده از دسته کلید

SharePoint کند، برای اینکه از سرویس امنیت ایجاد می

Visio   استفاده کنیم باید یک حساب برای این سرویس در

قسمت ایجاد کنیم، برای این کار وارد  Secure Storeداخل 

وارد قسمت  شویم ومی SharePointمدیریتی 
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Application Management شویم و گزینه میManage Service Applications کنیم.را انتخاب می 

 

 Secure Storeدر این صفحه بر روی سرویس 

یا همان فروشگاه امن کلیک کنید. در این شکل 

وارد  3isco Secure Storeنان این سرویس را 

 م متفاوت است.ناکردم که در سیستم شما این 

 

 

 

در این قسمت برای ایجاد حساب جدید بر روی 

New م.کنیکلیک می 

 

 

 Targetدر این صفحه و در قسمت 

Application ID  نامVisio-Test  را

توانید وارد وارد کنید، البته هر نامی را می

نام  Display Nameکنید و در قسمت 

Visio  و در قسمتEmail  هم آدرس

ایمیلی را وارد کنید که زیاد هم مهم نیست 

 Targetدر آخر و در قسمت 

ApplicationType  گزینه های موجود از

Group و  را انتخاب کنیدNext .کنید 
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در این صفحه به گزینه ای دست نزنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 Target در این صفحه و در قسمت

Application Administrators  نام

کاربری مدیر این حساب را وارد کنید که این 

کاربر باید عضو دومین باشد به صورت 

3isco\administrator  وارد کنید و در

هم یک کاربر به عنوان  Membersقسمت 

و زیر مجموعه این حساب به مانند  عضو

کلیک  okکاربر قبلی وارد کنید و بر روی 

 کنید.

 Visio-Testبعد از ایجاد حساب کاربری 

آن را به مانند شکل انتخاب و از نوار باالیی 

 رکنیم تا رمز عبوکلیک می Setآن بر روی 

 برای آن تعریف کنیم.

 

 

 Windows Userدر این صفحه شما باید در قسمت 

name  ارد کنید که بهونام کاربری را SQL  دسترسی

به آن داده شده  Readداشته باشد یعنی حداقل مجوز 

تعریف کرده  SQLباشد، این کاربر را قبالً در قسمت 

 نیم.ککلیک می okبودیم، رمز عبور آن را وارد و بر روی 
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بعد از انجام کارهای باال دوباره وارد 

Manage Service Applications 
 شویم.می

 

 

 

باالیی بر روی  در این قسمت از نوار

New  کلیک کنید و در منوی باز شده بر

کلیک  Visio Graphics Serviceروی 

یچ ام هنکنید)توجه داشته باشید که این 

 ندارد(.  Visio Serviceتفاوتی با 

 

 

 

 Application Nameدر این صفحه و در قسمت 

کنیم و در را وارد می 3isco Visio Serviceنام 

به مانند شکل  Application Poolقسمت 

SharePoint WebService System  را

کنیم، دلیلش هم این است که بقیه انتخاب می

مورد کنند، تیک کار می Poolسرویس ها در این 

 کلیک کنید. okبر روی نظر را انتخاب و 
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بعد از ایجاد سرویس دوباره وارد 

Application Management شویم و می

 Manage Service on Serverبر روی 

 کنیم.کلیک می

 

 

کنید سرویس همانطور که مشاهده می

Visio  فعال است اگر برای شما فعال

 نیست آن را فعال کنید.

 

وارد  های باال دوبارهم کاربعد از انجا

Application Management  شوید و بر

 Manage Service Applicationروی 

کلیک کنید تا صفحه روبرو باز شود در این 

-که ایجاد کرده Visioقسمت بر روی سرویس 

 کنیم.ایم کلیک می

 

 Globalدر این قسمت بر روی 

Settings .کلیک کنید 
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 Unattendedدر این صفحه به قسمت 

Service Account  مراجعه کنید و در

باید نام  Application IDجعبه 

Application ID  را که در سرویس

Secure Store  اینجا در وارد کردید را

 کلیک کنید. okوارد کنید و بر روی 

 

بر روی سیستم استفاده کنیم، برای شروع   Visio بعد از این کار همه چیز آماده است تا از امکانات سرویس

نید بایدعضو ککنیم، توجه داشته باشید که سیستمی که این نرم افزار را نصب میرا نصب می Visio 2013افزار نرم

به قسمت دانلود نرم افزار  Visio 2013برای دانلود نرم افزار  د.یدومین باشد و یا از کاربر عضو دومین استفاد کن

 ها مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

کنیم و بعد این شکل را روی را ایجاد می WorkFlowمانند شکل باال یک شکل  بعد از اجرای نرم افزار به

 کنیم.کلیک می Fileدهیم برای این کار بر روی خود قرار می SharePointسایت 
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 Save Asدر این قسمت از سمت چپ برروی 

کنیم و در صفحه باز شده بعد از کلیک می

 Browseبر روی   Computerانتخاب  

 کنید.کلیک 

 

 

 

کنید در این قسمت همانطور که مشاهده می

-خود را وارد کرده SharePointآدرس سایت 

کنیم و بر روی ایم و بعد نام فایل را وارد می

Save کنیم تا فایل مورد نظر در سایت کلیک می

 به صورت مستقیم ذخیره شود.

 

 

بعد از اینکه فایل مورد نظر را در سایت ذخیره 

شویم و بر روی سایت می کردیم وارد

Drawing1 کنیم تا فایل کلیک میVisio 

 تحت وب و بدون نیاز به نرم افزار اجرا شود.
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شویم که شاید در مواجع می Errorبعد از اجرای فایل با این 

سرور شما اتفاق نیفتد، اگر با این مشکل مواجع شدید پس با 

 کنیم.هم این مشکل را حل می

 

در زیر مجموعه یک و یا  نباشند ها مورد نظر فعال Featureافتد که سرویس ها و ی اتفاق میاین خطا زمات

Web Application اگر این قسمت را به درستی انجام داده باشید نباید از نظر فعال نبودن وجود نداشته باشد ،

ه در بعضی مواقع باشد کمی Web Applicationسرویس ها مشکلی وجود داشته باشد پس مشکل از قسمت 

 گیرد.مورد نظر قرار نمی Web Applicationشود سرویس مورد نظر در زیر مجموعه که یک سرویس فعال می

برای حل این مشکل وارد قسمت 

شویم و می SharePointمدیریتی 

بر  Application Managementاز قسمت

 Configure service applicationروی 

associations  نیم.ککلیک می 

 

 

 

 Viewدر این صفحه در قسمت 

را  Web Applicationsگزینه 

انتخاب کنید و همانطور که در 

کنید شکل مقابل هم مشاهده می

Web Application  مورد نظر

-می /http://sharePointما 

باشد که برای تنظیم سرویس های 

 .کلیک کنید Customآن بر روی 
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همانطور که در لیست سرویس های مشاهده 

که با هم در قسمت  Visioکنید سرویس می

 Webهای قبل ایجاد کرده ایم در این 

Application و به خاطر باشدفعال نمی ،

اجرا نشد سرویس  Visioهمین مشکل فایل 

کلیک  okمورد نظر را انتخاب کنید و بر روی 

 کنید.

 

 

فایل مورد نظر به راحتی و تحت  Visioکنید بعد از فعال کردن سرویس  مشاهده میهمانطور که در شکل باال  

 باشید. تماسوب اجرا شده است، اگر در این قسمت با مشکل مواجع شدید با من در 
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هندسی به کاربران  توانید کارکرد سازمان خود را به صورت اشکالروش های دیگری هم وجود دارد که می

باشد به این صورت می Visioسازمان خود نشان دهید این روش که یکی از جالب ترین روش های استفاده از 

است که شما اگر در سازمان خود مثالً 

توانید اطالعات بخش فروش دارید می

در آورید،  Visioخود را به صورت 

را اجرا  Visioبرای این کار نرم افزار 

بر    DATAعد از ورود به تبکنید و ب

کلیک  Link Data to Shapesروی 

 .کنید

 

 

توانید با استفاده از دو گزینه در این قسمت شما می

مشخص شده به سایت و یا به دیتابیس های سازمان 

-عات آنها در نرمخود دسترسی داشته باشید و از اطال

 ستوانید به دیتابیاستفاده کنید، مثالً می Visioافزار 

قسمت حسابداری متصل بشوید و اطالعات آن را در 

Visio   به دست بیاورید و آن را به صورت شکل برای

 کاربران خود ایجاد کنید.

 

 : APP Managementکار با سرویس 

دهد که به باشد که به شما این امکان را میمی SharePointسرویس های  ناین سرویس یکی از محبوب تری

شند در باافت متصل شوید و از نرم افزار های آماده آن که  بعضی از آنها به صورت رایگان میفروشگاه مایکروس

 کنیم.سایت خود استفاده کنید، با هم روی این سرویس کار خواهیم کرد و امکانات آن را بررسی می
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برای فعال سازی این سرویس وارد صفحه مدیریتی 

SharePoint 2013 شویم و از قسمت می

Application Management  گزینهManage 

Service Application کنیم.کلیک می 

 

 

همانطور که  ،دفعال باش App Management Serviceباید  APPمانند شکل باال برای استفاده از سرویس 

ر ب کنید این سرویس فعال شده است، اگر این سرویس در لیست سرویس ها موجود نبود از نوار ابزارمشاهده می

را انتخاب کند و این سرویس  APP Management Serviceکلیک کنیدو ر منوی باز شده گزینه  Newروی 

 را فعال کنید.
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 Appبعد از فعال کردن سرویس 

Management  دوباره واردApplication 

Management شویم و این بار بر روی می

Manage Services on Server کلیک می-

 کنیم.

 

 Microsoft SharePointو  App Management Serviceهای حه باال باید سرویسدر صف

Foundation Subscription Settings Service  را فعال کنیم که به صورت پیش فرض فعال هستند ولی

در بعضی از  Microsoft SharePoint Foundation Subscription Settings Serviceشاید سرویس 

کلیک کنید تا فعال شود. بعد از فعال سازی سرویس ها نوبت به  Startاشد که باید بر روی سرور ها فعال نب

 رسد.می Powershellفعال کردن سرویس ها از طریق دستورات 
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 : Powershellتوسط فرامین  Appتنظیم سرویس 

شویم و سرویس  Startبرای شروع باید نرم افزار وارد 

SharePoint 2013 Management Shell  را

کنیم که این اجرا می Administratorتوسط کاربر 

 کنید.عمل را در شکل مقابل مشاهده می

 

 

 بعد از اجرای سرویس باید دستورات را منظم و به ترتیب گفته شده وارد کنید.

Get-SPManagedAccount 3isco\farmsharepoint 

 3isco\FarmSharePointشما باید به جای باشد می SharePointدر این دستور که مشخص کننده مدیریت 

ت که در کاربری اس Farmکنید.)کاربر  Enterخود را وارد کنید و بعد  Farmنام دومین و نام کاربری مدیر 

 کنیم.(وارد می SharePoint 2013هنگام تنظیم 

$appPool = New-SPServiceApplicationPool -Name SubscriptionServiceAppPool -
Account 3isco\farmsharepoint 

باشد شما فقط به جای می Subscriptionبرای سرویس  Poolدر دستور باال که برای ایجاد یک 

3isco\FarmSharePoint  باید دومین و کاربرFarm .خود را وارد کنید 

$serviceApp = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplication -ApplicationPool 
$appPool -name "Subscription Settings Service" -DatabaseName 
"Subscription_Settings_DB" 

کنیم تا اجرا می SharePoint 2013 Management Shellدستور باال را هم به صورت مستقیم کپی و در 

 مورد نظر که در دستور قبلی ایجاد کره ایم فعال شود. Poolبه همراه  Subscriptionسرویس 

$serviceAppProxy = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy -
ServiceApplication $serviceApp 
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کنید تا  Enterوارد کنید و بعد  SharePoint 2013 Management Shellکل دستور باال را کپی و در 

 آن هم فعال شود. Proxyسرویس 

ایجاد کنیم و بعد  DNSدر سرویس  Zoneس های باید یک سروی  فعال سازیبعد از انجام کار های باال و 

 شویم و عملیات نهایی را انجام دهیم. SharePointوارد 

شویم می Activeوارد سرور 

-را اجرا می DNSو سرویس 

کنیم، به مانند شکل مقابل 

کلیک  ..Forwardروی 

کنیم و گزینه راست می

New Zone…  را انتخاب

 در صفحه اول بر کنیممی

کلیک کنید در  Nextروی 

 Primaryصفحه دوم گزینه 

Zone  را انتخاب کنید و بر

کلیک کنید، در صفحه سوم  Nextروی 

 Nextدوم را انتخاب کنید و بر روی گزینه 

  کلیک کنید.

مورد نظر خود را  Zoneدر این قسمت نام 

را  3iscoapp.irوارد کنید که در اینجا 

-لیک میک Nextکنیم و بر روی وارد می

 Nextکنیم. در صفحه بعد آن بر روی 

آخر بر روی  کلیک کنید و در صفحه

Finish  کلیک کنید تاZone  مورد نظر

 ایجاد شود.
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مانند شکل مورد نظر  Zoneبعد از ایجاد 

کنیم و در صفحه بر روی آن کلیک میروبرو 

 Newکنیم و گزینه باز شده کلیک راست می

alias (CNAME)  کنیم تا میرا انتخاب

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

را وارد کنید  *عالمت  Alias Nameدر این صفحه و در قسمت 

تواند قبل از نام باشد که هر چیزی میاین عالمت به این معنا می

3iscoapp.ir  قرار بگیرد که این موضوع برای سرویسAPP 

را  SharePointنام سرور  FQDNباشد. در قسمت ضروری می

 Browseاه دومین اصلی خود وارد کنید، البته باید بر روی به همر

 SharePointکلیک کنید و وارد دومین اصلی خود شوید و سرور 

کلیک کنید تا  okرا انتخاب کنید، بعد از انجام این کار بر روی 

 همه چیز برای شروع کار آماده باشد.

 

وارد سرور  DNSدر سرویس  Zoneبعد از ایجاد 

SharePoint شویم و بعد وارد قسمت مدیریتی می

SharePoint  شده و از قسمتAPPS  گزینه

Configuration App URLs کنیم تا را انتخاب می

Zone .مورد نظر را به آن معرفی کنیم 
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نام  App domainدر این صفحه و در قسمت 

دومین که در قسمت قبل ایجاد کرده ایم را وارد 

توانید هر می APP Prefixکنیم و در قسمت می

وارد شده  APPنوع نامی را وارد کنید که در اینجا 

 okاست بعد از وارد کردن اطالعات بر روی 

 کنیم.کلیک می

در  Configuration App URLsبعد از تنظیم 

بر روی  App Managementقسمت 

Manage App Catalog کنیم تا کلیک می

 برای سرویس خود یک سایت ایجاد کنیم.

 

 Create a new appاین صفحه گزینه  رد

Catalog Site کنیم و بر روی را انتخاب میok 

 کنیم.کلیک می

 

 

در این صفحه عنوان و توضیحات سایت را وارد 

آدرس سایت خود را  URLکنیم و در قسمت می

 User Nameکنیم، در قسمت مشخص می

خود را وارد کنید و در قسمت  Farmحتماً کاربر 

Users/Groups  گروهباید  

NT AUTHORITY\authenticated 
users 

 کلیک کنید. okرا وارد کنید و بر روی 
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گردیم برمی Appsدر ادامه به صفحه قبل یعنی 

 SharePoint Office Storeو از قسمت 

را  Configure Store Settingsگزینه 

 کنیم.انتخاب می

 

 

  در این صفحه در قسمت 

Should Apps for Office from the 
store be able to start when 
documents are opened in the 
browser?   

را انتخاب کنید، تا به نرم افزار  Yesگزینه 

 های آفیس در فروشگاه دستری داشته باشیم.

 

ار های آن افز تواند به فروشگاه مورد نظر دسترسی داشته باشید و از نرمبعد از انجام کارهای باال سایت شما می

 استفاده کنید.

برای ورود به فروشگاه باید وارد سایت مورد نظر خود شویم و مانند 

 Add anکنیم و بر روی کلیک می Settingsشکل روبرو بر روی 

App کنیم.کلیک می 
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در این قسمت از سمت چپ بر روی 

SharePoint Store کنیم تا وارد کلیک می

 فروشگاه شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید به صورت کامل به فروشگاه شیرپوینتی خود متصل شدیم توجه داشته مشاهده می باالهمانطور که در شکل 

 باشید که حتماً باید به اینترنت متصل باشید.

توانید آنها را به سایت شیرپوینتی خود اضافه کنید، نرم افزارهای می یک بر روی هر یک از نرم افزار هابا کل

 توانید به راحتی آنها را دانلود کنید و در سایت خود استفاده کنید.و می Freeر آنها نوشته شده است رایگان زی
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 دانلود و در سایت خود قرار دهیم: مایکروسافت را از فروشگاه Applicationsچگونه 

 

های موجود در فروشگاه برای اینکه نرم افزار

 ورا به سایت خود اضافه کنید مانند شکل روبر

شوید و از می SharePoint Store وارد

آنها را  لیست نرم افزار های موجود یکی از

در این ،انتخاب کنید البته باید رایگان باشند

 یم.کنقسمت جستجوگر گوگل را انتخاب می

 

 

کنیم کلیک می ADD ITدر این صفحه بر روی 

 برای نصب آماده شود. Appتا این 

 

 

 

 

-کلیک می Trust itدر این قسمت بر روی 

از سایت  APPکنیم، بعد از این کار این 

مایکروسافت دانلود و در سایت شما قرار 

 خواهد گرفت.
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مورد نظر به لیست اضافه شده است،توجه داشته باشید  Applicationکنید، همانطور که در شکل باال مشاهده می

 زیر آن مشاهده کنید. Newمورد نظر نصب شده است که کلمه  Applicationزمانی که 

را به سایت خود اضافه کنید وارد صفحه اول سایت خود شوید، و بر روی آیکون  Applicationبرای اینکه این 

Settings  کلیک کنید و در منوی باز شده بر رویEdit page .کلیک کنید تا وارد ویرایش صفحه شویم 
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ایم در این صفحه بر روی سمت ویرایش صفحه مورد نظر شدهکنید وارد قهمانطور که در صفحه باال مشاهده می

کنید کلیک کنید، و همانطور که مشاهده می App Partکلیک کنید و از ابزارهای مورد نظر بر روی  Insertتب 

Application  با نامGoogleSearchWebpart Title کنیم و بر روی باشد آن را انتخاب میموجود می

add با انجام این کار کنیم کلیک میApp شود.موردنظر به سایت اضافه می 

وشه گ مورد نظر به صفحه اضافه شده است برای اینکه تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید در Appدر شکل باال 

کلیک کنید،  Edit Web Partفلش رو به پائین کلیک کنید و در منوی باز شده بر روی  این نرم افزار بر روی 

 توانید سایز آن را تغییر دهید.شود، که مثالً میتنظیمات مربوط به آن در سمت راست باز می تا صفحه
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Backup   و گرفتنRestore  کردنSQL Server : 

را بررسی کردیم و همچنین  SharePointگرفتن اطالعات  Backupدر قسمت های قبلی این کتاب نحوه 

کردن  Restoreگرفتن و  Backupنحوه خواهیم ین قسمت میکردن آن را بیان کردیم. در ا Restoreنحوه 

 باشد.را با هم بررسی کنیم که یکی از مهمترین کارها می SQL Serverاطالعات 

 کنیم.کلیک می SQL Server Management studioشویم و بر روی می Startبرای شروع کار وارد 

را انتخاب و بر  Database Engineدر این قسمت 

 کنید.میکلیک  Connectروی 

 

 

 

 

 

خود به صورت کامل  DataBaseخواهیم از این مرحله می

 تهیه کنیم. Backupو در زمان های مشخص شده 

 managementبرروی  Explorerدر این قسمت از 

کلیک راست   Maintenance Planکلیک و بعد برروی 

را انتخاب  Maintenance Plan Wizardکنید و گزینه 

 تا شکل بعد ظاهر شود.کنید 
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 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 

د وار در این صفحه در دو قسمت اول نام و توضیحات مربوط را

خواهید از زمان بندی استفاده کنید اول باید گزینه کنید و اگر می

Single Schedule…  را انتخاب کنید و بعد بر روی

Change… .کلیک کنید 

 

 

توانید تنظیمات الزم را انجام دهید، در مین قسمت در ای

توانید هفتگی و یا ماهیانه را می Freaurencyقسمت 

-می Daily Freaquency، و در قسمت انتخاب کنید

توانید ساعت شروع آن را مشخص کنید و ..... برای ادامه 

 کنیم.کلیک می Nextو بعد بر روی  okکار بر روی 
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 Back Up Databaseبین گزینه های موجود در این قسمت از 

(Full) ،خواهید از عملیات اگر می و  را انتخاب کنیدBackup 

 Back Up Databaseتهیه شود گزینه  Logرویداد و یا همان 

(Transaction Log)  را انتخاب کنید و بعد بر رویnext  کلیک

 کنید.

 

 

 ییر دهید، که فعالً ت انجام کار را تغتوانید اولویدر این قسمت می

 کلیک کنید. Nextبرروی 

 

 

 

 

صفحه بر روی لیست کشویی مقابل در این 

Database(s) لیک کنید، تا منوی مقابل ظاهر شود در ک

را انتخاب کنید تا همه  All Databaseاین قسمت گزینه 

Database  های سرورSQL انتخاب شود اگر هم می-

تخاب کنید باید بر روی خواهید یک یا چندتا ار آنها را ان

کلیک کنید. در پائین آن هم بر  These databaseگزینه 

 Ignore database Where the state isروی 

not online تا از دیتابیس های غیر فعال  کلیک کنید

 کلیک کنید. okبر روی چشم پوشی کند.
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ها و کلیک بر  Databaseبعد از انتخاب کل 

 Verifyزینه در پائین صفحه گ okروی 

Backup integrity   را انتخاب کنید و بعد از

 Use the defaultقسمت کشویی گزینه 

server Setting  را انتخاب کنید و بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

باشد که دقیقاً همان می Logاین قسمت مربوط به 

کارهایی راکه در قسمت قبل انجام دادیم اینجا هم 

و بعد بر  کلیک کنید. okوی انجام دهید و بر ر

 کلیک کنید. Nextروی 
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این قسمت مربوط به ثبت گزارشات مربوط به عملیات 

Backup تواند در یک آدرس مشخص باشد که میمی

در سرور ذخیره شود و یا به آدرس ایمیل شخص 

 مشخص ارسال شود.

 کلیک کنید. Nextبرای ادامه کار بر روی 

 

 

 

کنید، اطالعات خود را مشاهده می در این صفحه کل

 کلیک کنید. Finishبر روی 

کلیک کردید از منوی  Finishبعد از اینکه بر روی 

کلیک کنید تا  Save Selected itemفایل بر روی 

اطالعات ذخیره شود، توجه داشته باشید عملیات 

Backup  در زمان مشخص شده که شما تعیین کردید

 شود.اجرا می

 

Restore ردن اطالعات در کSQL Server : 

در زمان  Backupکنیم باید عملیات قبل را به درستی انجام داده باشید و  Restoreبرای اینکه اطالعات را 

 Database Engineشوید و  SQL Server Management studioوارد مشخص شده اجرا شده باشد، 

 را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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 Databaseروی یکی از  در این قسمت

 Tasksکنیم و از قسمت کلیک راست می

گزینه  Restoreو بعد از قسمت 

Database  را انتخاب کنید تا شکل بعد

 ظاهر شود.

 

 

 

 

-ور که مشاهده میدر این صفحه همانط

که قبالً ایجاد کرده بودیم  Backupکنید 

کنید، اگر شما هم در لیست مشاهده می

رستی انجام داده باشید مراحل قبل را به د

این گزینه ها را مشاهده خواهید کرد برای 

صورت پذیرد بر روی  Restoreاینکه 

ok  کلیک کنید تا عملیاتRestore 

 صورت پذیرد.

 

 

 Restoreکنید عملیات همانطور که درشکل مقابل مشاهده می

 به درستی انجام شد.
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 دانلود همه نرم افزار های استفاده شده در کتاب:

 Share Point 2013 Download Now های نیاز پیش و افزار نرم دانلود

 Exchange 2013 Download Now افزار نرم دانلود

 Exchange 2013 FilterPack64bit های نیاز پیشدانلود 

filterpack2010sp1 

UcmaRuntimeSetup.exe 

 Lync Server 2013 Lync Server 2013 های نیاز پیش و افزار نرم دانلود

UcmaSdkSetup.exe 

 Project Server 2013 Download Now های نیاز پیش و افزار نرم دانلود

 CRM 2013 Download Now افزار نرم دانلود

 CRM 2013 Download Now با SharePoint2013 دهنده ارتباط دانلود

 SQL Server 2012 Download Nowدانلود نرم افزار 

 SharePoint Designer 2013 Download Now افزار نرم دانلود

 SharePoint 2013 Download Now افزار نرم یک پک سرویس دانلود

 Microsoft Silverlight Download Nowد نرم افزار دانلو

 

 

 

http://www.3isco.ir/
http://3isco.ir/post-2807.aspx
http://p30download.com/fa/entry/47277/
http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=26604
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
http://p30download.com/fa/entry/47232/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35463
http://technet.microsoft.com/en-gb/evalcenter/hh973403.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40341
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40345
http://3isco.ir/post-2806.aspx
http://p30download.com/fa/entry/51113/
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 :  کانال آدرس

https://telegram.me/ciscopress 

 : شبکه آموزش گروه آدرس

UUQ-z2iSC8H_J-ttps://t.me/joinchat/BkXe4z8zh 

 

 رگرفتا هایی ثانیه ریزبرگدر  و تاب و تب در زندگی نیست،هم  هاغم پایان یحتّ نیست، هایاؤر پایان زندگی

 عشق هایقاصدک پرواز پژواک که دانستم ناپایدار هایبودن تمام درامتداد من و ندانیم را قدرش که است

 (.آزاده تیشه برسر) پابرجاستهم  هنوز

 به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقیست...
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