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  SharePointآشنایی با - بخش اول

   مسایا و امکانات
ایي في آٍضی، ظیط سبذت استبًساضزی است کِ اظ عطف ضطکت هبیکطٍسبفت اضائِ ضسُ است ٍ ثب اثعاضّب ٍ اهکبًبتی کِ ثِ عَض 

پیص فطؼ ثطای سفبضضی سبظی زض آى ٍجَز زاضز،  قبثلیت ایجبز یک هحیظ الکتطًٍیکی ثطای پیبزُ سبظی کلیِ فطایٌسّبی 

 .زضٍى سبظهبًی ضا فطاّن هی سبظز

ایي یکپبضچگی ٍ تؼبهل ّوِ سطٍیس ّب ثب یکسیگط ٍ ثب ًطم افعاض ّبی ضایج سبظهبى اظ یک سَ ٍ اظ سَی زیگط ثب ظیطسبذت 

 .استبًساضز آى، کبضآیی ٍ قبثلیت گستطش سیستن ضا ثبال هی ثطز

 

 

 :  در سازمان ها SharePointمسایای استفاده از 

  ِیکپبضچگی ثب ّوِ ًطم افعاضّبی هجوَػMicrosoft Office 

 اهکبى تَسؼِ سیستن زض ّوِ سغَح 

 ٍجَز اثعاضّبی تَسؼِ ٍ سفبضضی سبظی زض سغَح هرتلف 

 اهکبى تؼبهل ثب زیگط سطٍیس ّبی سبظهبًی زض ایي هحیظ 

 ٍجَز هٌبثغ آهَظضی ٍ اعالػبت فٌی زض ایٌتطًت 

 ِسبزگی هحیظ کبضثطی ٍ ضاّجطی ثطای استفبزُ ٍ تَسؼ 

 اهکبى ایجبز هحیظ هستقل ثب جلَُ ٍ ظبّط هتفبٍت ثطای ّط ثرص یب کبضثط 

 اهکبى جستجَی پیططفتِ زض سبیتْب ٍ زاذل هستٌسات ثب پیکطثٌسی سفبضضی 

 اهکبى پیبزُ سبظی ٍ زستطسی زض سغح ایٌتطاًت، ایٌتطًت ٍ اکستطاًت 



سطٍیسْبیی کِ هی تَاًیس زض ایي هحیظ پیبزُ سبظی کٌیس ثسیبض گستطزُ ثَزُ ٍ ثسیبضی اظ آًْب ثب آهَظضْبی اٍلیِ کبضثطی قبثل 

 :هثل.  اًجبم هی ثبضٌس

 پطتبل سبظهبًی 

 ًِسبیتْبی اعالع ضسبًی چٌس ظثب 

 ِجستجَی پیططفت 

 هسیطیت سغَح زستطسی 

 اضتجبط هحبٍضُ ای 

 آهَظش الکتطًٍیکی 

 هسیطیت هستٌسات 

 هسیطیت جلسبت 

 هسیطیت ٍظبیف 

 هسیطیت ظهبًجٌسی ّب 

 BI  (َّش تجبضی) ٍگعاضضْبی هسیطیتی 

 گطزش فطم ّبی سبظهبًی 

 اتَهبسیَى ازاضی 

 هسیطیت هٌبثغ اًسبًی 

 هسیطیت پطٍغُ ّب 

 سیستن اضتجبط ثب هطتطیبى 

 جستجوی پیشرفته 

جستجَی اعالػبت ٍ زازُ ّبی تَلیس ضسُ زض سبظهبى اهکبًی است کِ تبثیط ثسعایی زض غطفِ جَیی زض ٍقت ٍ ّعیٌِ زض 

سبظهبًْب زاضز، چطا کِ ثب ظیبز ضسى حجن اعالػبت ٍ هستٌسات یب ًبهِ ّبی ازاضی، ّط قسض زستِ ثٌسی ّب ٍ فْطست اعالػبت 

ضطکت هبیکطٍسبفت فٌبٍضی جستجَی ثسیبض پیططفتِ . زقیق تْیِ ضسُ ثبضس، ثبظ ّن زستطسی ثِ اعالػبت ظهبًجط ذَاّس ثَز

   Live Searchهَتَض  .هی ثبضس  Live Searchًعزیک ثِ فٌبٍضی ثسیبض  کِ عطاحی کطزُ استای ضا زض هحػَل پطتبل ذَز 

ایي هَتَض قبثلیت تؼطیف فیلسّبی اعالػبتی ٍ ایٌسکس کطزى . هغطح هی ثبضسثِ ػٌَاى زٍهیي هَتَض جستجَ  Google ثؼس اظ

 :  ضا فْطست ٍاض هی ثیٌیسSharePointثؼضی اظ تَاًبیی ّبی جستجَی پیططفتِ . هستٌسات ثطای جستجَی آًْب ضا زاضز

 اهکبى جستجَی زاذل هحتَیبت هستٌسات ٍ هتي ّب 

 اهکبى تٌظین جستجَ ثطای جستجَ زض سبیتْب ٍ پبیگبّْبی زازُ ذبضجی 

 پیکطثٌسی هَتَض جستجَ ثطای زستیبثی ثِ ًتیجِ ثْیٌِ ثب سطػت ثبال   

 ایجبز غفحبت یب سبیت ّبی سفبضضی جْت هطبّسُ ًتیجِ جستجَ 

 PDFاهکبى افعٍزى سطٍیسْبیی جْت جستجَ زض فبیل ّبی  

 



  Officeارتباط با مجموعه
  فبیلْبیWordهستقیوب زض سبیت ثبضگعاضی ٍ هٌتطط هی ضًَس   . 

  ِفبیلْب ، اسٌبز  ٍ اعالػبت لیستْب هی تَاًٌس هستقیوب ثAccess, Excel, Outlook اضسبل ضًَس    

 اعالػبت یک فبیل . ّویي عَض ثطػکسWord یب  Excel ضا هی تَاى زض سبیت  Exportکطز . 

  ِجدیدهی تَاًیس قبلت ّبی ًبهِ ّبی ازاضی یب فطم ّب ضا اظ قجل سبذت ٍ زض سبیت قطاض زاز ٍ ّط ثبض ثب کلیک زکو 

 .قبلجْبی هَجَز ضا هی ثیٌیس ٍ اظ ثیي قبلجْبی هَجَز قبلت هَضز ًظط ضا اًتربة هی کٌیس

  هی تَاى هغلت ٍثالگ ضا هستقیوب ثِ سبیت ثالگPublishکطز  . 

  اضتجبط ثبInfoPathّن اهکبًبتی ظیبزی زض ظهیٌِ فطم ّبی ازاضی زض اذتیبض سبظهبى هی گصاضز  . 

 

 مجوزهای دسترسی
  ثِ عَض پیص فطؼ زض چٌس سغح تؼطیف ضسُ ٍ افطاز زض ّط سبیت ثب ایي زستطسی SharePointسغَح زستطسی زض 

ػالٍُ ثط ایي . ّبی تؼییي ضسُ، تٌْب هجَظ زستطسی ثط اسبس ٍظبیف، اذتیبضات ٍ هسئَلیتْبی ذَز ضا ذَاٌّس زاضت

زستطسی ّبی پیص فطؼ، اهکبى تؼطیف زستطسی ّبی کبهال سفبضضی ثط اسبس ًیبظ سبظهبى یب حتی ثط اسبس چبضت 

 Itemایي سغَح زستطسی تب سغح ثسیبض پبییي قبثل تؼطیف ّستٌس ثِ ػٌَاى هثبل یک هَضز یب . سبظهبًی ٍجَز زاضز

 .لیست هی تَاًس زستطسی هتفبٍتی ثطای تؼسازی اظ اػضب زاضتِ ثبضس

ثِ ایي تطتیت هسیطیت سبیت ثِ آسبًی قبثل اًجبم است ٍ ثطٍظ اضکبالت ٍ ذغبّبیی کِ اظ سوت کبضثطاى ضخ هی زّس ثِ 

  .حساقل هی ضسس چطا کِ زض ایي سیستن افطاز قسوتْبیی اظ سبیت ضا کِ زض آى زستطسی ًساضًس اغال هطبّسُ ًوی کٌٌس

 



 دسترسی های استانذارد سایت

 Full Controlاهکبى ّط ًَع . زستطسی کبهل ثِ ّوِ فبیلْب ٍ قسوتْب زاضز.  زض ٍاقغ ثبالتطیي زستطسی سبیت است

تٌْب زض ایي سغح اجبظُ تؼطیف افطاز ٍ گطٍّْب ٍ تؼییي هجَظ زستطسی زض سبیت ٍجَز . تغییط، حصف یب اضبفِ ضا زاضز

 .زاضز

 Designایي سغح اجبظُ حصف .  ایي زستطسی ثطای تغییط زض ًوب ٍ ظبّط سبیت ٍ ایجبز لیستْب ٍ فبیْب هی ثبضس

 .هَاضز سبیت ضا ًساضز

 Contributeاجبظُ ایجبز ٍ تغییط هَاضز هَجَز زض سبیت ثِ جع قسوت ًوب ٍ ظبّط زاضز . 

 Readایي سغح اجبظُ ّیچ کبضی ثِ جع هطبّسُ هَاضز ضا ًساضز . 

 Limited Accessایي سغح تَسظ کبضثطاى تؼطیف هی ضَز ٍ ثٌب ثط ًیبظ افطاز عطاحی هی ضَز . 

 

 دسترسی عمومی سایت

ضا ثبظ کٌیس تب ّوِ کسبًی کِ ٍاضز سبیت هبزض هی ضًَس سبیت  (Anonymous Access)هی تَاًیس زستطسی ػوَهی سبیت

ثطای ثؼضی جب ّب ّن ًیبظ زاضیس کِ افطاز سبیت ضوب ضا  .  Readالجتِ زستطسی آًْب فقظ زیسى است یؼٌی . ضوب ضا ثجیٌٌٌس

ثطای ثبظ کطزى زستطسی . هثل سبیتْبی تستی یب سبیتْبی ضرػی. ًجیٌٌس یب اعالػی اظ ٍجَز چٌیي سبیتی ًساضتِ ثبضٌس

 . ػوَهی سبیت ٍ اهکبى زیسى ثطای ّوِ،  اثتسا ثبیس اضث ثطی سغَح زستطسی ضا اظ سبیت هبزض قغغ کٌیس

ایٌجب پیغبهی اظ ضوب هی پطسس کِ آیب هی .  ضا اًتربة کٌیسSite Permissions/Actions/ Edit Permissionثطای ایي کبض 

ذَاّیس اضث ثطی اظ سبیت هبزض ضا تغییط زّیس؟ ثبیس اضث ثطی ضا تغییط زّیس تب ثتَاًیس هجَظ ّبی هستقلی ثطای سبیت ذَز 

 .تؼطیف کٌیس

 اًتربة کٌیس، ثِ ایي تطتیت افطاز اجبظُ زیسى Anonymous Accessحبال گعیٌِ .   ظبّط هی ضَزSettingسپس هٌَی 

 .سبیت ضوب ضا ذَاٌّس زاضت

 

 

 

 

 

 



 آشنایی با سایتها و تنظیمات مربوط به آن  -بخش دوم 

 صفحه اصلی پرتال و سایت
غفحِ اغلی پطتبل ثِ عَض پیص فطؼ ضبهل هٌَی سبیت، اػالًبت، تقَین، تػَیط غفحِ اٍل ٍلیست لیٌک ّب هی ثبضس کِ ّط یک 

اهب ػالٍُ ثط ایي ٍة پبضت ّب، هی تَاًیس ثط اسبس ًیبظ ذَز  (ثب ٍة پبضت ّب زض فػل ّبی آیٌسُ آضٌب هی ضَین) ّستٌس وب پارت

 .ٍة پبضت ّبی زیگطی ثِ غفحِ اٍل پطتبل ذَز اضبفِ کٌیس

 

 ایجاد یک سایت جذیذ

 . ضا اًتربة هی کٌین Site Action/ Create/ Sites And Workspacesثطای ایجبز سبیت جسیس اظ هٌَی 

ٍ زض .   هحلی ثطای ًَضتي تَضیحبت ضاجغ ثِ ایي سبیت استDescription.  ػٌَاًی ثطای سبیت ذَز هی ًَیسینTitleزض قسوت 

 :هثل ضکل ظیط. غفحِ اغلی سبیت ًوبیص زازُ هی ضَز

 



 

 

ایي کلوِ ثبیس اًگلیسی ثبضس ٍ ثسٍى فبغلِ تبیپ .   هَضز ًظط ضا زض ٍاضز هی کٌیسUrlهی تَاًیس , Web Site Addressزض قسوت  

 .ثبیس کلوِ ای هطتجظ ثب ًبم ٍ کبضثطز سبیت ضوب ثبضس چَى زض ٍاقغ آزضس ایٌتطًتی است کِ سبیت ضوب ثب آى ضٌبذتِ هی ضَز. ضَز

زض .   ضوب ًػت ثبضس زض قسوت ثؼسی هی تَاًیس ظثبى هَضز  ًظط ذَز ضا اًتربة کٌیسSharePointزض غَضتی کِ فبضسی سبظ ضٍی 

یؼٌی ضوب هی تَاًیس زض یک سبیت فبضسی ظثبى، ظیط سبیت اًگلیسی ظثبى ثسبظیس ٍ . سبیتْب هحسٍزیتی ثطای اًتربة ظثبى ٍجَز ًساضز

 . یب ثطػکس

قبلت ّبی هَجَز زض ایٌجب زستِ ثٌسی ضسُ اًس . ثبیس قبلت هٌبسجی ثطای سبیت اًتربة کٌیسTemplate Selection زض قسوت  

 .کبضثطزّبی هرتلف ایي قبلت ّب ضا زض ثرص ثؼسی تَضیح ذَاّن زاز. ٍ ّط قبلت کبضثطز هتفبٍتی زاضز

 (گعیٌِ اٍل) ضوب هطرع هی کٌیس کِ هجَظّبی زستطسی سبیت اظ سبیت هبزض ثِ اضث ثطزُ ضَزUser Permissionزض قسوت 

 (گعیٌِ زٍم)یب سبیت هجَظّبی هرتع ذَز ضا زاضتِ ثبضس 

هٌَی )  هطرع هی کٌیس کِ سبیت ضوب زض هٌَی سوت ضاست سبیت هبزض ًطبى زازُ ضَز یب ذیط؟  Navigationزض قسوت 

 (  استQuick Launchسوت ضاست ّوبى  

زض ایي قسوت اًتربة هی کٌیس کِ آیب هٌَی ثبالی سبیت هبزض زض ایي سبیت ّن . استNavigation Inheritance قسوت آذط 

ًوبیص زازُ ضَز یب ذیط؟ زض ٍاقغ آیب سبیت ضوب هٌَی ثبالی سبیت ضا اظ سبیت هبزض اضث ثجطز یب فقظ هٌَی ظیطسبیتْبی ذَزش 

 .ضازاضتِ ثبضس



 

 

 آشنایی با قالب های سایت
Templateّط گطٍُ اظ قبلت ّب اهکبًبتی هتٌبست ثب کبضثطز ذَز .  ّب یب قبلت ّبی سبیت ضبهل اهکبًبت هٌحػط ثِ ذَز ّستٌس

هثال قبلت کِ ثطای اًتطبض اذجبض سبذتِ ضسُ ضبهل . ایي اهکبًبت ضبهل لیستْب ٍ هرعى اسٌبز هطثَط ثِ ذَز هی ثبضٌس. زاضًس

اهکبًبتی است ثطای ایي کبض ٍقتی ضوب سبیتی ثب ایي قبلت ضا اًتربة هی کٌیس ّوِ اهکبًبت هَجَز زض ایي قبلت زض سبیت ضوب 

 .ّن ٍجَز ذَاّس زاضت

 :ایي قبلجْب ضبهل هَاضز ظیط هی ثبضٌس

Collaboration 
 . ایي گطٍُ سبیتْبیی ثطای اضتطاک اعالػبت ٍ کبض گطٍّی زاضز

 .  ثطای کبض تین ٍ ثِ اضتطاک گصاضتي اعالػبت ثیي افطاز یک گطٍُ عطاحی ضسُ استTeam Siteثِ ػٌَاى هثبل 

Blank Siteسبیتی ذبلی است کِ ضوب هغبثق ًیبظ ذَز آى ضا سفبضضی هی کٌیس . 

Document Workspaceایي هحیظ ضبهل  .  هحیغی است ثطای زذیطُ ٍ ًگْساضی ٍ کبض گطٍّی ضٍی یک سٌس هطتطک

لیست ٍظبیف ثطای اضجبع کبضّب ٍ فؼبلیتْب زاضز ٍ لیست لیٌکْب کِ . هرعى اسٌبز ثطای ًگْساضی اسٌبز اغلی ٍ جبًجی است

 .لیٌک هٌبثغ هطثَط ثِ اسٌبز ضا ًگْساضی هی کٌس

Wiki Siteایي هحیظ ضبهل غفحبتی است کِ ثِ .  هحیغی است کِ هی تَاى ثطای ظضاحی پبیگبُ زاًص اظ آى استفبزُ کطز

ٍسیلِ کلوبت کلیسی ثب یکسیگط اضتجبط زاضًس ٍ ثطای ًگْساضی اعالػبت ٍ ثِ اضتطاک گصاضتي ایسُ ّب ٍ زاًص یک گطٍُ کبضی 

 .استفبزُ هی ضًَس



Blog زض ایي قبلت ّوِ اهکبًبت یک ثالگ ثِ عَض پیص فطؼ ٍجَز زاضز ٍ ضوب زض ّط سبیتی هی تَاًیس ثب استفبزُ اظ ایي قبلت 

 ٍثالگ ثسبظیس

Group Board Workspace قبلجی است ثطای ًگْساضی اعالػبت هطثَط ثِ یک گطٍُ کبضی ضبهل ضظضٍّب، ثطًبهِ ّبی 

 ...ظهبًجٌسی، یبزآٍضی ّب، اعالػبت توبس ٍ

 

Meeting 
 ایي گطٍُ ضبهل قبلت ّبی هرتلفی است ثطای هسیطیت جلسبت ٍ قطاضّبی هالقبت

Enterprise 
قبلجْبیی کِ زض ایي گطٍُ ٍجَز زاضًس ًیع اعالػبت هرتلف ضا ثِ . ایي گطٍُ ثطای هسیطت هطکعی اعالػبت جبهغ سبظهبًی است

 .ّویي تطتیت زض سبظهبى هسیطیت هی کٌٌس

  کِ ثطای هسیطیت گعاضضْب، ًتبیج Document Center, Record Center, Search Center, Report Center هثال 

 .جستجَ ٍ اسٌبز ٍ ضکَضزّب زض سبظهبى  عطاحی ضسُ اًس

Publishing 
 .ایي گطٍُ ضبهل سبیتْب یی است کِ ثطای اًتطبض زض ٍة عطاحی ضسُ اًس

Application Template 
ایي گطٍُ ضبهل قبلت ّبیی است کِ ضطکت هبیکطٍسبفت ثطای کبضثطزّبی هرتلفی زض سبظهبى تَلیس کطزُ ٍ هی تَاًٌس ثِ 

 ...هسیطیت پطٍغُ ٍ . هثل قبلجْبیی ثطای هسیطیت فطٍش. سبیتْبی ضوب اضبفِ ضًَس

Custom Template 
 ایي گطٍُ ضبهل قبلت ّبیی است کِ ضوب اظسبیتْبی ذَز هی سبظیس ٍ زض گبلطی قبلت ّبی سبیت شذیطُ هی کٌیس تب اػضبی 

سبظهبى زض سبیتْبی زیگط ثتَاًٌس ثب استفبزُ اظ قبلت ضوب سبیت ثسبظًس ٍ زیگط ًیبظ ًجبضس تغییطاتی کِ ضوب یک ثبض ایجبز کطزُ 

 .زض ٍاقغ قبلجی ثِ هیل ٍ سلیقِ ٍ هغبثق ثب ًیبظ ضوب سبذتِ هی ضَز. ایس زٍثبضُ ثطای سبیتْبی زیگط اًجبم ضَز 

 

 تغییر نما و ظاهر سایت
 اظ ثیي الگَّبی ًوبیص هتفبٍتی کِ ٍجَز زاضز، الگَیی ضا Site Settingثطای تغییط ظبّط ٍ ضًگ سبیت هی تَاًیس زض قسوت 

 .کِ هی پسٌسیس اًتربة کٌیس، ثِ ایي تطتیت ایي تن جسیس ثِ ّوِ سبیت ضوب اػوبل ذَاّس ضس

 

 

 



 آشنایی با لیستها و تنظیمات آنها - بخش سوم
 

 . لیست هحلی ثطای ًگْساضی اعالػبت ٍ زستِ ثٌسی ٍ فیلتط کطزى آًْبست

 ایجاد یک لیست جذیذ
 .زض هٌَ هسیطیت سبیت، گعیٌِ ایجبز قسوت لیستْب ضا اًتربة هی کٌیس ٍ ػٌَاًی ثطای لیست اًتربة هی کٌیس

 تعریف ستون
هی تَاًیس ستًَْبیی اظ ًَع . ستًَْب اًَاع هرتلفی زاضًس. هی تَاًیس ّط تؼسازی کِ هی ذَاّیس ستَى ثِ لیست ذَز اضبفِ کٌیس

 .ّط یک اظ ایي ستًَْب ذَاظ ٍ اهکبًبت ذَز ضا زاضًس. ثسبظیس... هتي، هتي چٌسذغی، اًتربثی، تبضید، لیٌک ٍ 

 نماها و گسارشهای لیست
ثطای تْیِ گعاضش ّبی هرتلف هی تَاًیس زض قسوت ًوب، یک ًوبی جسیسی ثسبظیس کِ اعالػبت لیست ضا هغبثق ًیبظ ضوب 

هی . زض یک ًوب هی تَاًیس تؼییي کٌیس ثؼضی اظ ستَى ّب ًوبیص زازُ ضَز ٍ ثؼضی زیگط ًوبیص زازُ ًطَز. ًطبى هی زّس

ثط اسبس یک ستَى ذبظ تطتیت ثٌسی کٌیس یب ثط اسبس یک . تَاًیس اعالػبت ضا ثط اسبس یک ستَى ذبظ زستِ ثٌسی کٌیس

 .زض ػیي حبل ًحَُ ًوبیص آى ضا هطرع کٌیس. کبضثط یب تبضید فیلتط کٌیس

ثِ ػٌَاى هثبل ًوبیی کِ گبًت چبضتی اظ لیست ضوب هیسّس، یب ًوبی تقَین، . زض ایي قسوت اًَاع هرتلفی ثطای ًوب ٍجَز زاضز

 .اکسل یب ًوبی ًطهبل

 تعریف اخطار برای لیست
زض قسوت اذغبض لیست هی تَاًیس تؼییي کٌیس زض غَضت ایجبز ّط تغییطی زض لیست ثطای ضوب ایویلی فطستبزُ ضَز تب اظ 

 .تغییطات لیست اعالع پیسا کٌیس

 تنظیمات نگهذاری نسخه ها
ّوچٌیي هی .  هی تَاًیس تؼییي کٌیس کِ ثب تغییط زض اعالػبت لیست، ًسرِ ّبی قجلی ًگْساضی ضَز Versioning زض قسوت 

ّط ًسرِ ًطبى هی زّس کِ چِ تغییطی زض چِ . تَاًیس تؼییي کٌیس ًسرِ ّب ثب چِ فطهتی سبذتِ ضَز، اغلی ثبضٌس یب فطػی

 .تبضیری ٍ چِ سبػتی ٍ تَسظ چِ کسی ایجبز ضسُ است



 انواع لیستها
زض قسوت ایجبز کِ ستَى لیستْب ضا هطبّسُ کٌیس هتَجِ هی ضَیس کِ لیستْب اًَاع هرتلفی زاضًس کِ ثب اهکبًبت پیص فطؼ 

ایي لیستْب هغبثق ثب ًَع کبضثطز ستَى ّبی هرػَظ . هثل لیست تقَین، لیست لیٌکْب، لیست ٍظبیف. کبض ضا ضاحت هی کٌٌس

یب . ثِ ػٌَاى هثبل لیست تقَین کِ زض ٍاقغ لیستی ثطای ًگْساضی ضٍیسازّبست زاضای تبضید ضطٍع ٍ پبیبى است. ثِ ذَز ضا زاضًس

 .لیست ٍظبیف ستَى اضجبع ٍ ستَى ضرع پی گیط زاضز

 مشاهذه اطالعات لیستها در اکسل
زض قسوت هٌَی ػولیبت سبیت ایي . هی تَاًیس اعالػبت لیست ضا ثِ اکسل اکسپَضت کٌیس یب اظ اکسل ثِ لیست ایوپَضت کٌیس

 .اهکبى قبثل هطبّسُ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   آشنایی با مخسن های ذخیره سازی- بخش چهارم

زض ٍاقغ هرعى اسٌبز یک لیست است . کلیِ اهکبًبتی کِ زض قسوت لیستْب تَضیح زازُ ضس زض هَضز هرعى اسٌبز ًیع ٍجَز زاضز

زض حبلی کِ زض لیست فقظ اعالػبت ضا ًگْساضی هی کٌین، زض هرعى ّب ذَز . کِ اهکبى افعٍزى ذَز سٌس ًیع زض آى ٍجَز زاضز

هرعى ّبی ًگْساضی قبلت ّبی هتفبٍتی . فبیل یب سٌس ضا ًگْساضی هی کٌین ٍ هی تَاًین ستَى ّبیی ًیع ثِ آًْب اضبفِ کٌین

 .زاضًس

 مخسن اسناد
  ثطای  Wordحتی ثب ظزى زکوِ جسیس یک غفحِ ذبلی .   ضا ًگْساضی کٌینWordزض ایي هرعى هی تَاًین  اسٌبزی ثب قبلت 

 .ضوب ثبظ ذَاّس ضس

 مخسن فرم
 .ضا قطاض هی زّین InfoPathزض ایي هرعى ثِ عَض پیص فطؼ فطم ّبی 

 مخسن تصاویر
ّط تػَیطی ثب ّط فطهتی زض ایي هرعى قبثل ًگْساضی است ٍ ّوِ اهکبًبتی کِ لیستْب . ایي هرعى هحل ًگْساضی تػبٍیط است

 .ٍ هرعى فطم ّب ٍ اسٌبز زاضًس زض ایي هرعى ّن ٍجَز زاضز

 افسودن ستون به مخسن 
ایي ستَى ّب زض ًَاض . هبًٌس آًچِ زض لیست ّب ٍجَز زاضز، زض هرعى اسٌبز ًیع هی تَاًیس ستَى ّبیی ثِ سٌس ذَز اضبفِ کٌیس

 .ثبالیی سٌس ًوبیص زازُ هی ضًَس

 نگهذاری نسخه های قبلی
 .اسٌبز قبثلیت ًگْساضی ًسرِ ّبی قجلی ضا زاضًس

 گسارش گیری
 .زض ایي هربظى ًیع هبًٌس لیستْب هی تَاًین گعاضش ّبی هتفبٍتی تٌظین کٌین

 
 


