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 :  الشٌربوٌنت

، ٌعمل على 3000،  3002، 3002أنتجته ماٌكروسوفت وله العدٌد من االصدارات   
هٌئة المواقع اإللكترونٌة ،ٌتمٌز بأنه ٌقدم العدٌد من الخدمات التً ٌمكن اإلستفادة منها على 

أنه ٌتمتع بقدر عالً من األمان وضمان سرٌة  مستوى المؤسسة و على مستوى اإلدارة، كما
المعلومات والتً تتطلبها كل إدارة فً مؤسسة ما، حٌث تكون الملفات وجمٌع تفاصٌل العمل 
الخاصة بها محاطة بالسرٌة الكاملة، وهذا بالطبع ال ٌمنعها من مشاركة موقعها اإللكترونً 

قسام التً ٌمكن مشاركتها واألقسام التً مع باقً اإلدارات ولكن على اإلدارة أن تقرر ما األ
 بحاجة لعزلها 

  ألتمام االعمال الداخلٌة والخارجٌة ألي مؤسسة هو مجموعة من الحلول الخاصة 
 والتً هً بشكلها العام وٌتكون من العدٌد من الوظائف

 التفاعل فً العمل 

 ادارة الوثائق 

 ادارة السجالت 

 ادارة محتوى الوٌب 

 الذكٌة ادارة االعمال 

 ادارة النماذج الرقمٌة وادارة سٌر العمل 
 
 



 
الحقٌقة بٌئة مفتوحة للتطوٌر كمنصة لبناء االعمال علٌها، وربما ٌصعب تشغلٌها كما  وهو فً

دون التدخل البرمجً لتكون فعالة حقا. الشٌربٌونت هو مصطلح عام ٌتكون من منتجٌن  هً
 Windows SharePoint services هو خدمات الشٌربوٌنت اولهما ,صح التعبٌر ان

ولتكون الصور واضحة  .Office SharePoint Server خادم الشٌربٌونت والثانً
انه الخدمات هً االساس وتتكون من ادارة التفاعل فً  فالمنتج االول هو اساس الثانً بمعنً

تكامل بحٌث ٌضٌف الوظائف المذكور سابقا لٌكون منتج م العمل فقط، والخادم مبنً علٌها
 Web المنتجان ٌمكن التعامل معهما من خالل الوٌب بالكامل إلدارة المحتوٌات الرقمٌة. هذان

Based Application  لكن لتكون الصورة واضحة فإن هذان المنتجان ٌحتاجان للعدٌد
 مثل Desktop application التطبٌقات المعتمدة على الوٌندوز من
 

 Microsoft Office Access 

 Microsoft Office Excel 

 Microsoft Office Word 

 Microsoft Office InfoPath 

 Microsoft Office FrontPage or SharePoint Designer 

 Microsoft Visual Studio 
 

  Microsoft والكثٌر الكثٌر من تطبٌقات
 



 
  ! SharePointنبذة عن سنأتً على ذكر االن

 
 كمنتج منبثق من حٌث بدء ,2001 عامالشٌربوٌنت بالعدٌد من المراحل منذ  مر

Exchange بٌاناتها الخاصة، ولٌس قاعدة بٌانات وقتها وكان ٌعتمد على قاعدة MS 
SQL Server منتجا قوٌا وممٌزا وهو االنطالقة الحقٌقٌة للشٌربٌونت لكن كان  وكان

فرقة. التعامل معه حٌث كان مبنً على العدٌد من التقنٌات المت صعب جدا على المطورٌن
حقول  كان ٌتمٌز بإمكانٌة تحدٌد اكثر من سجل والسجل هو مجموعة 2001 اصدار العام

وكذلك كان ٌتمٌز بقدرته على منح  "والعنوان المؤلف ترتبط مع المستند لوصف محتوها، مثل
مع انه  هاتٌن المٌزتان لم تكن موجوة 2003 العنصر. فً االصدار الصالحٌة على مستوى

كقاعدة  MS SQL server على ألول مرة 2003 ث اعتمد االصداراصدار احدث، حٌ
جمٌع مٌزات االصدار القدٌم صعبة جدا، لكن تمٌز هذا اإلصدار  بٌانات وكانت القدرة على نقل

 الخاصة بالمطورٌن، فقد اصبح متعمد اعتمادا كلٌا على الدت نت بالعدٌد من المٌزات
ASP.NET النماذج الرقمٌة تها وهو إلدارةوكذلك تم ادخال المنتج الجدٌد وق InfoPath. 

 
 واضاف العدٌد من 2003و 2001 كان ممٌزا حٌث جمع مٌزات االصدار 3002االصدار 

 الوظائف الحٌوٌة الجدٌدة التً تمكن اي مؤسسة من تطبٌق مبدء "مكتب بال اوراق" وتم
 ادخال منصة جدٌدة إلدارة سٌر العمل

Windows Workflow Foundation  وهو ما اعطى قوة حقٌقة لهذا المنتج. كذلك
  Content المحتوٌات القدٌم تم دمج خادم ادارة

Management Server لٌصبح هذا الخادم حال 2007 وظائف خادم الشٌربٌونت ضمن 
 ECM متكامال لالنترنت واالنترانت واالكسترانت والبوابات الرقمٌة، كذلك اصبح ٌدعم مبدء

وهذا المبدء ٌتكون من  Enterprise Content Management وهو اختصار ل
 .الوب باإلضافة إلدارة النماذج الرقمٌة ادارة الوثائق والسجالت ومحتوى

 
وهو ما اتاح االستفادة من  ASP.NET 2.0 بالكامل على تقنٌة 2007 تم بناء االصدار

الرائعة.  التقنٌة والعدٌد من االمور Site Navigation و Master Page تقنٌات مثل
 .فً مقالة عامه كهذه ASP.NET 2.0 طبعا ٌصعب الحدٌث عن تقنٌات ال

 

 
 

  SharePointبعض من ممٌزات
 
 

االحتٌاج دون االستعانة بسطر واحد من االكواد .. ولكنً من  ٌمكن تكوٌن بٌئة برامج تلبً
  مجال البرمجة خالل خبرتً المتواضعه فً

طبعا ٌحتاج الشٌربٌونت  ,كمنتج جاهز للعمل على الشٌبرٌونتفإنه من المستحٌل االعتماد كلٌا 
لكن الحدٌث هنا عن  .وعمل الدراسات الموسعة والتصمٌم للتخطٌط لكً ٌنجح بأي مؤسسة

فعند التطبٌق ستواجة اي مستخدم مشاكل تتمحور معضمها حول التكامل مع  ,التطبٌق الفعلً
ات منها واالعتماد على بٌانات خارجٌة إلثراء بالفعل بالمؤسسة وجلب البٌان االنظمة الفعالة

االمور التً ربما تكون  من قوائم رؤوس موضوعات، قوائم العمالء وغٌرها مثل الشٌربٌونت



 .مطبقة بالفعل داخل بٌئة المؤسسة
 

 وهذه الخدمة تمكنك من االرتباط مع جداول خارج بٌئة BDC كما تمت اضافة مٌزة
  XML فاتالشٌربٌونت عن طرٌق تكوٌن مل

 
حٌث ٌوفر  سٌستطٌع التعامل مع هذه التقنٌة ASP.NET محترف فً بٌئة واي مبرمج

 او عن طرٌق API الشٌربٌونت امكانٌة الوصول برمجٌا لجمٌع وظائفه سواء عن طرٌق
XML Web Service, كذلك ٌمكنك بناء محركات سٌر عمل اعتمادا على WWF سواء 

 Visual Studio 2005 عن طرٌق استخدام او SharePoint designer بإستخدام
لٌس باالمر السهل، وربما توفر  WWF ولكن تصمٌم محركات سٌر عمل مبنٌة على منصة

 او AgilePoint او Nintex حلوال مثالٌة لهذا الموضوع مثل منتج 3rd Party منتجات
Skelta او K2. 

 
 
 

قرٌبا شئنا ام ابٌنا وذلك لكونها بٌئة  نرى هنا ان بٌئة الشٌربٌونت ستتبوء مكانة ممٌزة, ختاما
الكلمة من معنى واعتقد انها ستسهم فً بناء  ومنصة إلدارة االعمال الكترونٌة بكل ما تحمله

 BizTalk ربطنها مع خادم اخر من مٌكروسوفت وهو لبنات الحكومات االلكترونٌة اذا ما
 .B2B ٌعمل على تسٌٌر االعمال االلكترونٌة ضمن مبدء والذي
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