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  شناسنامه دوره:

 نوع: شیرپوینت  و اصولی کارگاه تخصصی نصب کامل

 مدت زمان  )ساعت( 7

 تعداد جلسات روز( 1بخش ) 2

 مدیران فناوری اطالعات •

 مدیران شیرپوینت •

  مسوولین پیاده سازی سیستم ها در سازمان ها •

 مخاطب:

 سطح  تهفپیشر -متوسط 

SharePoint 2016 :نسخه نرم افزار 

 نوع تدریس: مدرس در کالس آموزشی 

 

  معرفی دوره :

بدون شک قدرت و بازدهی مطلوب و موثر شیرپوینت را می توان از یک نصب و کانفیگ اصولی و کامل شیرپوینت 

 دانست. 

شیرپوینت را به صورت کامل و اصولی تجربه خواهید کرد و با فوت  2016در این کارگاه یک روزه، نصب کامل نسخه 

 شد.های کوزه گری این بخش مهم از پیاده سازی آشنا خواهید 

 پیش نیاز:

 با شیرپوینت آشنایی ▪

 :کارگاه  مدت

 روز 1ساعت:  7 ▪
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SharePoint 2016: Planning farm installation  

01 – Why TRUE installation is so important 

02 – Planning SharePoint farm installation 
▪ Installation topology 

▪ System requirements  

▪ Plan logical architectures  

▪ Plan authentication  

▪ SQL Server and storage 

▪ Concepts of MinRole 

▪ Distributed cache overview 

03 – Install and Configure SharePoint 2016 
▪ Install Prerequisites 

▪ Install SharePoint 2016 

▪ Config wizard and initial configuration 

▪ Security configuration 

04 – Automated advanced installation 
▪ Install prerequisites with PowerShell 

▪ Install and configure SharePoint with PowerShell 

05 – Install second and third server  
▪ Concepts of additional servers 

▪ Config wizard and add a server to farm as Search Server 

▪ Add Distributed cache to the farm 

06 – Install Office Web Apps  
▪ Concept of having Web Apps 

▪ Install and configure Office Web Apps 

07 – What if we didn’t install truly 
▪ Signs of true installation 

▪ Make your previous installation healthy 

08 – Installation tips  


