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  چکیده
 ،افزارها در دهۀ اخیر اي و ابزارهاي طراحی و ساخت نرم هاي رایانه يفنّاوربا رشد روزافزون 
هاي  اي به دنبال رفع مشکالت سیستم که هریک به گونههاي کاربردي  شاهد ظهور برنامه

 ها، این برنامه. اند ات آموزش عالی کشور بودهها و مؤسس در دانشگاهکاغذي و سنتی موجود 
. اند برداري رسیده سازي زمان خود طراحی و به بهره هاي برنامهها و روش يفنّاورمبتنی بر 

ها و  گیر دانشگاه مشکل جدیدي گریبان ،امروز پس از گذشت چند سال از این جریان
فزارهاي موجود است که ا ها و نرم یکپارچه نبودن سیستم شده،مؤسسات آموزش عالی 

در عدم امکان برقراري ارتباطات برخط و آسان اطالعاتی  ،ملترین عوایکی از بزرگ تردید بی
در ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و عدم امکان استفاده از اطالعات آنها  میان دانشگاه

الی کشور گذاري در آموزش ع ي به عنوان رکن اصلی سیاستفنّاوروزارت علوم، تحقیقات و 
 ، امريهزینه این مشکل را رفع نماید کاري که بتواند به شکلی آسان و کماهو ارائه ر بوده

  .رسد حیاتی به نظر می
ي با استفاده از فنّاوروزارت علوم، تحقیقات و دفتر نظارت و ارزیابی  در سه سال گذشته

ا داشته است و هاي مایکروسافت شیرپوینت سعی در رفع مشکالتی از این قبیل ر سرویس
اي عملی در راستاي  نمونه ،گیري از امکانات این محصول قدرتمند توانسته است با بهره

افزارهاي قدیمی موجود و نیز در دسترس قرار دادن فرآیندهاي خود از  سازي نرم یکپارچه
معرفی  سعی بر آن دارد ضمنطریق شبکه جهانی اینترنت را به ظهور برساند این مقاله 

ها و  سازي سیستم راهکارهایی براي یکپارچه ،هاي شیرپوینت ها و قابلیت سرویس
ها و مؤسسات آموزش عالی  افزارهاي موجود، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري دانشگاه نرم

  .ارائه دهد
  
افزارها، مایکروسافت شیرپوینت، وزارت علوم، تحقیقـات   سازي نرم یکپارچه :کلیدي واژگان
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  مقدمه
تردید مرهون قدم نهادن  قرن اخیر بی پیشرفت همه جانبۀ علوم و فنون در نیم

روزي که بشر توانست حجم باالیی از  از آن. هاي کامپیوتري در جهان است سیستم
بارتر از پیش در راه ترقی و  ها حمل کند، بسیار سبک محاسبات را بر دوش این سیستم

ی است که یوردهاو حاصل این طی طریق و تکاپو دستای علوم قدم برداشت یشکوفا
الملل،  هاي نوین، تجارت بین يفنّاورهاي گوناگونی چون صنایع نظامی،  در زمینه

همگام با ترقی و رشد  ،ها این پیشرفت. اند به ظهور رسیده... آموزش و تحقیق و 
افزارهاي مختلف اعم از  ید نرمها و ابزارهاي تول هاي کامپیوتري و روش سیستم

افزاري تحت وب و  هاي نرم هاي محلی و سیستم افزارهاي تحت شبکه کاربره، نرم تک
ها و ابزارها در هر دوره از که این روشییاز آنجا. اند جهانی اینترنت حاصل شده شبکه

افزاري از یک سو و باالتر رفتن سطح  زمان متناسب با پیشرفت بسترهاي سخت
افزاري  هاي نرم لذا سیستم .اند متحول شده ،افزاري از سوي دیگر هاي نرم اهدیدگ

 تنوع،مستثنی نیستند که نتیجه این  تنوعطراحی و ساخته شده نیز از این گستردگی و 
  .هاي مختلف است افزاري موجود در زمینه هاي نرم عدم یکپارچگی در سیستم

هاي اخیر به منظور رفع ی سالات آموزش عالی کشور نیز طمؤسسها و  دانشگاه
افزاري  هاي نرم سیستم تهیه هاي سنتی و کاغذي به هاي سیستم مشکالت و کاستی

ها و ابزارهاي زمان یک مبتنی بر روش اند که هر متناسب با نیازهایشان روي آورده
هاي اخیر دچار یک تنوع ساختاري و خود هستند که با گذشت زمان و طی سال

ها و تعریف  از طریق صرف هزینه اند همگونی مشکل آفرین شدهیک ناابزاري و 
  .باشند حلی براي رفع این مشکالت می به دنبال راههاي تحقیقاتی و کاربردي  پروژه

ها  افزاري دانشگاه یکی از بزرگترین مشکالت ناشی از عدم یکپارچگی فضاي نرم
هاي اطالعاتی و  تمعدم امکان برقراري ارتباط میان سیس ،و مؤسسات آموزش عالی

کاري در انتقال اطالعات  که باعث دوبارهباشد،  میافزاري موجود در این مؤسسات  نرم
هاي سنتی و کاغذي و نیز منجر به ایجاد  آوردن به سیستم و در بسیاري از موارد روي

در این  1ها و عدم جامعیت اطالعات ها و در پی آن پدید آمدن مغایرت افزونگی داده
سازي یک سیستم اطالعاتی واحد در  دشواري طراحی و پیاده. گردد ا میه سیستم

. دان این یکپارچگی استآمدهاي فق یکی دیگر از پی ،دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی
ها و  هاي اطالعاتی دانشگاه عدم امکان برقراري ارتباط میان سیستم مشکل دیگر

                                                                                                                                      
1. Information Integrity 
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بط نظیر وزارت علوم، هاي دولتی ذیر ات آموزش عالی کشور با سازمانمؤسس
را جهت  لی، زمانی و انسانی قابل مالحظههاي ما که هزینه باشد میي فنّاورتحقیقات و 

  .ها براي اخذ تصمیمات و سیاستگذاري به دنبال دارد دریافت اطالعات دانشگاه
 ،داشته تي به نوبه خود سعی در رفع این مشکالفنّاوروزارت علوم، تحقیقات و 

هاي محصول جدید شرکت  آوردن به سرویس روي ،ش و تحقیقکه نتیجه این تال
ی که در اختیار قرار یها ییها و توانا که با قابلیت بوده 2یعنی شیرپوینت 1مایکروسافت

از سه  ها اگرچه این تالش. باشد مشکالت این ی براي حلگشای تواند راه دهد، می می
لیکن  ؛برد ه سرمیهنوز در مراحل آغازین خود بسال پیش آغاز شده، ولی 

که یکی از  حاصل شدههاي فعال وزارت متبوع  در برخی از حوزهنیز ی یها پیشرفت
 باشد میدفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در حوزة معاونت آموزشی  ،بارزترین آنها

افزارهاي پیشین و ناهمگون خود را با استفاده  تمامی نرم ،که به عنوان یک نمونه عملی
است فرآیندهاي   و توانسته  یکپارچه نموده 3اي مایکروسافت شیرپوینتهاز سرویس

داخلی و خارجی خود را از طریق شبکه محلی وزارت متبوع و شبکه جهانی اینترنت 
  . سازمانی قرار دهد در دسترس کاربران داخل سازمان و برون

کالت ها به عنوان کلید حل این مشبه معرفی این سرویسدر ابتدا  ،این مقاله
هاي آن  ییها و توانا شیرپوینت را با توجه به قابلیتمایکروسافت  ،در ادامه .پردازد می

انجام هاي  فعالیت .نماید معرفی میافزاري موجود  سازي فضاي نرم در زمینه یکپارچه
ي با استفاده از فنّاوردر دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و  شده،

ات آموزش عالی مؤسسها و  و گزارشی از ارتباط دانشگاههاي شیرپوینت  سرویس
بندي  در بخش پایانی ضمن جمع .شود تر ارائه میدفاین کشور با سیستم مکانیزه 

  .مطالب، راهکارهایی براي حل این مشکالت پیشنهاد شده است
  

  ها ها و قابلیت مایکروسافت شیرپوینت، انگیزه
ی از محصول جدید خود یعنی یونماشرکت مایکروسافت با ر 2003در سال 

این اقدام مایکروسافت که چندي . شیرپوینت نگاه همگان را بسوي خود جلب کرد
گرفت،  صورت می 4افزاري خود موسوم به آفیس پس از ارائه نسخه جدید بسته نرم

                                                                                                                                      
1. Microsoft 
2. SharePoint 
3. Microsoft SharePoint Services 
4. Office 
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هاي شهروندان در دنیاي الکترونیکی و در زمینه  بار در پی ارتقاي سطح توانمندي این
اما نه با داشتن  ،هاي تحت وب بود ها و برنامه استفاده از سرویس طراحی و

اي کامپیوتري که تنها با داشتن دانشی فراگیر نظیر  نویسی و حرفه هاي برنامه ییتوانا
 ولی رسد، به نظر میاین ادعا اگرچه عجیب . آنچه که براي کار با بسته آفیس الزم بود

هاي پیش از آن به  محصوالتی که در سال نگاهی به تاریخچۀ این شرکت بزرگ و با
 1990در سال . ساخت آنرا باورکردنی می ،دنیاي اواخر قرن بیستم معرفی نموده

، 1عامل داس با ارائه سیستم ،گیري خود بود شرکت مایکروسافت که در ابتداي شکل
 هن، توانست با نفوذ در ذیک سیستم عامل هم نبود  هاي اولیه که اگرچه داراي قابلیت

خسته  2توانمند آنروز نظیر یونیکس عامل هاي هاي سیستم کاربرانی که از پیچیدگی
شعار همیشگی این شرکت که در . جاي بگذارد نامی ماندگار را از خود به ،شده بودند

سادگی و آسانی استفاده و به اصطالح  ،شود همه محصوالت آن نیز آشکارا دیده می
عامل داس که  زمان زیادي پس از ارائه سیستم. شدبا می 3کامپیوتري آن کاربر دوست

 3.1نگذشت که نسخه گرافیکی آن را با عنوان ویندوز  ،بود 4داراي محیط خط فرمان
به بازار عرضه کرد و توانست بیش از پیش جاي خود را در میان مردم باز کند و این 

هاي بعد از آن هاي عامل در سال هاي جدیدي را از سیستم تالش لحظه به لحظه نسخه
کم توانست از دیگر رقباي خود  به دنیا معرفی نمود و کم 98و  95هاي ویندوز  با نام

نیز شرکت  5هاي عامل سرور در زمینه سیستم. گیري فاصله بگیردبصورت چشم
 6با ارائه ویندوز سرور 2000و پس از آن در سال  NTمایکروسافت با ارئه ویندوز 

 ،اگرچه محصوالت این شرکت. رقباي خود باقی نگذاشترا براي دیگر  فرصتیخود 
هاي فعال آن براي  گاه تالش گروه اند، ولی هیچ گاه عاري از عیب و نقص نبوده هیچ

عامل  شاید ارائه سیستم. رنگ نشده است رفع مشکالت موجود در این محصوالت کم
نست که با را بتوان یکی از نقاط عطف در تاریخ شرکت مایکروسافت دا xpویندوز 

گرافیک بسیار جذاب و دلنشین خود از یک سو و سادگی استفاده از امکانات آن از 
هاي  سوي دیگر باعث شده است که حتی تا امروز نیز بسیاري از کاربران سیستم

  .عامل استفاده کنند کامپیوتري در دنیا از این سیستم
                                                                                                                                      
1. Disk Operating System (DOS) 
2. Unix 
3. User Friendly 
4. Command Prompt 
5. Server Operating Systems 
6. Windows Server 
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هاي عامل خود  هاي مختلف از سیستم نسخه شرکت مایکروسافت تنها به ارائه
افزاري خود موسوم به آفیس در سال  بلکه با ارائۀ اولین نسخه از بستۀ نرم ،بسنده نکرد

ارائه . ها را برطرف ساخت ها و شرکت بسیاري از مشکالت روزمره سازمان 1997
نقش  2007و نهایتاً در سال  2003و  2000هاي  هاي بعدي این بسته در سال نسخه
سازمان در ایران نیز . سطح دانش کامپیوتري عامۀ مردم داشت ی را در ارتقايیبسزا

هاي  برگزاري دوره 203222/1903مدیریت و برنامه ریزي کشور طی بخشنامه شماره 
ICDLافزارها و  سادگی استفاده از این نرم .براي کارکنان دولت را الزامی کرد ١

پسند  گیر شدن و همه که باعث همه بود،شاید بزرگترین نقطۀ قوت آنها  ،محصوالت
  . شدن آنها در میان عموم شده است

ها و سازمانها در  با پیشرفت و توسعۀ شبکۀ جهانی اینترنت و نیاز مبرم شرکت
در بسته  2پیچ محصولی را تحت عنوان فرانت ،رسانی شرکت مایکروسافت زمینه اطالع

ت وب را در ی طراحی و ساخت صفحایتوانا ،کاربران درکه  کرد،آفیس خود ارائه 
که براي داشتن  در صورتی. گردد ایجاد مییک محیط گرافیکی و کاربردوست 

هاي  به زبان 4نویسی افزار و برنامه نیاز به داشتن دانش تخصصی نرم ،3سایتهاي پویا وب
نهایتاَ شرکت مایکروسافت براي رفع این مشکل . بود ASPیا  PHPنظیر  5اسکریپتی

 کردي اطالعات معرفی فنّاورسافت شیرپوینت به دنیاي محصولی را با عنوان مایکرو
نویسی،  گونه اطالعات تخصصی برنامه که با استفاده از آن و بدون نیاز به داشتن هیچ

هاي پویا را طراحی کرده و از آنها استفاده نمایند که به  سایت توانستند وب کاربران می
  .افزاري بود هاي روز نرمنوبه خود تحولی عظیم در عرصۀ پیشرفت

هاي این محصول شرکت  ها و قابلیت در ادامۀ این بخش به بررسی ویژگی
مایکروسافت که سریعترین رشد را در میان تمامی محصوالت این شرکت داشته است 

توانسته است جاي خود را در هفتاد  ،گذرد و مدت زمان کمی که از ظهور آن می
  .خواهیم پرداخت ،هاي گوناگون باز کند کشور جهان با پروژه

  
  
  
  

                                                                                                                                      
1. International Computer Driving License 
2. FrontPage 
3. Dynamic Websites 
4. Programming 
5. Scripting Languages 
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  هزینه کارگیري آسان و کمب .1
همانگونه که اشاره شد شرکت مایکروسافت محصول شیرپوینت خود را به عنوان یک 

هاي کاربران با دانش در سطح بستۀ آفیس خود در  راهکار براي افزایش توانمندي
اگرچه شیرپوینت داراي . استکرده هاي تحت وب ارائه  جهت طراحی سیستم

هاي  نویسان سیستم تواند پاسخگوي نیازهاي برنامه هاي گوناگونی است که می تقابلی
و یا شبکۀ جهانی اینترنت نیز باشد، اما با ارائۀ  1افزاري پیشرفته تحت شبکه محلی نرم

کارگیري آسان و سهل را براي کاربران معمولی نیز به  خود به 2مدل سمت مشتري
براي  3توانند یک پایگاه داده ین محصول کاربران میبا استفاده از ا. ارمغان آورده است

در شیرپوینت که چیزي  4فهرستذخیره اطالعات خود را با استفاده از مفهومی به نام 
است ایجاد  8در اکسس 7و یا جداول 6اي هاي داده رابطه در پایگاه 5ها شبیه به رابطه
ریک حاوي که هی است یاي از سطرها در واقع مجموعه فهرستنمایند، یک 

تواند از  ها می از ستون ،ها هستند که اطالعات هریک از ستوناطالعاتی در مجموعه 
همچنین یک  .باشند... اي نظیر اعداد، متن و  داده ،یکی از انواع از پیش تعیین شده

دیگر باشد  فهرستهاي مراجعه به یک  تواند شامل یک یا بیشتر از ستون می فهرست
اینکه چرا . باشد می ،هاي داده یدهاي خارجی در پایگاهکه به نوعی همانند کل

است که فهم  براي این ،براي این ساختار استفاده نموده فهرستمایکروسافت از واژة 
نکتۀ . هایی چون جدول یا رابطه است تر از واژه آن براي عموم کاربران بسیار آسان

اي سیستم  یگاه دادهها و طراحی پا فهرستقابل توجه این است که کاربران ساخت 
به انجام  11یا فایرفاکس 10نظیر اینترنت اکسپلورر 9خود را از طریق مرورگرهاي وب

  .نویسی ندارند افزارهاي جانبی یا ابزارهاي برنامه رسانند و هیچ نیازي به نرم می
هاي ورود  پس از طراحی پایگاه دادة سیستم اطالعاتی، نوبت به طراحی فرم

هاي  سد که به سادگی و بصورت خودکار توسط سرویسر اطالعات تحت وب می
 بر این . باشد میشیرپوینت و تنها با استفاده از مرورگرهاي مرسوم وب قابل انجام 

هر کاربر معمولی کامپیوتر که دانش استفاده از بسته آفیس مایکروسافت را اساس 
                                                                                                                                      
1. Local Area Network (LAN) 
2. Client Side Model 
3. Database 
4. List 
5. Relations 
6. Entity Relationship Database 
7. Tables 
8. Access 
9. Web Browsers 
10. Internet Explorer 
11. Firefox 
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سایت  ند و وبتواند به راحتی با این محصول نیز ارتباط برقرار ک داشته باشد می
که هیچ نیازي  گردد یک بار دیگر یادآور می. متناسب با نیازهاي خود را طراحی کند

 ،نویسی نیست و همه امکانات به شکلی ساده و کاربر دوست به داشتن دانش برنامه
که نیازي به تخصص خاصی براي ییاز سوي دیگر و از آنجا. اند آورده شده فراهم

فزارها نیست، هزینۀ مراحل طراحی و ساخت چرخۀ زندگی ا طراحی و ساخت این نرم
ین خواهد بود و نیز به دلیل استفاده از ابزارهاي آماده و نبود حتی یک خط از یبسیار پا

نبوده و نگهداري  1نویسی توسط طراحان و سازندگان نیازي به مرحلۀ تست کد برنامه
سطح دانش کاربري معمولی و از عهدة افراد با  .نیز بسیار کم هزینه بود 2سیستم

  .دیآ میافزار و آشنا به مجموعه آفیس نیز بر نرم
افزار مایکروسافت اکسس  و نرم 3هاي پورتال فهرستامکان برقراري ارتباط میان 

هاي بسیار سودمند شیرپوینت  افزارهاي بسته آفیس است نیز از قابلیت که یکی از نرم
را بر روي اطالعات  4نند انواع پرس و جو هاتوا است که با استفاده از آن کاربران می

را به  5گیري موجود در پایگاه داده تحت وب خود داشته باشند و هرگونه گزارش
افزار اکسس براي این مهم نیز  انجام رسانند که بدیهی است داشتن دانش استفاده از نرم

 ا نمایشهاي شیرپوینت در یک فایل اکسس ر ی از لیستیشما 1شکل . کند کفایت می
  .دهد می

                                                                                                                                      
1. Testing Phase 
2. System Maintenance 
3. Portal 
4. Queries 
5. Reporting 
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  هاي پورتال مبتنی بر شیرپوینتشماي یک فایل اکسس مرتبط با لیست )1( شکل  
  

یک جدول  درشیرپوینت  فهرستنحوة این ارتباط بدین صورت است که هر 
که بصورت خودکار و توسط شیرپوینت به هر ییو از آنجا ،شود می هاکسس نگاشت

و ستونی دیگر با عنوان ویرایش شده  ،یک ستون با عنوان ایجاد شده توسط فهرست
که در  2و رمز عبوري 1هر کاربري با توجه به کلمه کاربري ،گردند اضافه می ،توسط

هاي شیرپوینت بر روي آن نصب  سیستم سروري که سرویس 3اکتیو دایرکتوري
ابی کند که به بیانی دیگر وجود تواند تنها به اطالعات مربوط به خود دستی می ،هستند

  . باشد میمختلف در پایگاه داده تحت وب  4سطوح دستیابی
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1. Username 
2. Password 
3. Active Directory 
4. Access Levels 
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  شیرپوینت به عنوان پورتال .2
تشکیل شده است که به معناي نقطه  2و پوینت 1نام این محصول از دو کلمه شیر

به  دهندة قابلیت این محصول در استفاده جا و نشان گذاشتن است که نامی به اشتراك
توانند از آن  می ،استفاده کنندگان از این سیستم ،به بیان دیگر. عنوان یک پورتال است

افزارهاي موجود خود استفاده کنند و با  تنها به عنوان یک پل ارتباط دهنده میان نرم
افزار  اي نرم هاي مشابه با روابط موجود در سیستم پایگاه داده رابطه فهرستطراحی 

ها و جداول موجود  فهرستنت و سپس برقراري اتصال میان این موجود در شیرپوی
افزار در سایت  اي را از اطالعات آن نرم افزارها همواره یک تصویر لحظه در آن نرم

هاي تحت وب و یا  تواند از طریق فرم مبتنی بر شیرپوینت خود داشته باشند که می
وسافت اکسس مورد دستیابی افزارهاي طراحی و ساخته شده با استفاده از مایکر نرم

ها فقط در سطح اطالعات  این در صورتی است که یکپارچگی سیستم. قرار گیرند
افزارهاي موجود نیز در جاي خود  که هر یک از نرم استمورد نظر باشد و قرار 

توان  افزارهاي موجود نباشد می محفوظ باشند و در صورتیکه لزومی به نگهداري نرم
سازي و  اي موجود و طراحی یک سیستم اطالعاتی جامع و پیادهه با مطالعۀ سیستم

ساخت آن با استفاده از شیرپوینت از پایگاه داده مستغنی شد و سپس با استفاده از 
از مجموعه آفیس و  4یا پابلیشر 3افزار اینفوپت فرمهاي تحت وب قابل طراحی با نرم

قابل استفاده در هر کامپیوتر توانند  افزارهاي مبتنی بر اکسس که می یا بصورت نرم
تردید هزینۀ طراحی، ساخت و  که بی ،سمت مشتري باشند مورد دستیابی واقع شوند

افزاري مبتنی بر ابزارها  هاي نرم تر از سیستم هزینه ی بسیار کمیها نگهداري چنین سیستم
هاي  هایی داراي قابلیت اگرچه چنین سیستم باشد؛ میسازي  و زبانهاي برنامه

ز یاي که حا اما نکته ،افزارهاي نوع اول هستند بیشتري نسبت به نرم 5سازي صیخصو
هاي دولتی  این است که شیرپوینت جوابگوي تمامی نیازهاي سازمان ،اهمیت است

تأمین نیروي انسانی ها در  با توجه به مشکالت این گونه سازمان باشد ولی می
هاي  مشکل نگهداري سیستم با سازي، همواره وقت در زمینه برنامه ص تماممتخص

  .روبرو هستندسازي  هاي برنامه افزاري ساخته شده با استفاده از ابزارها و زبان نرم

                                                                                                                                      
1. Share 
2. Point 
3. InfoPath 
4. Publisher 
5. Customization 
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  شیرپوینت به عنوان وب سایت .3
هاي تحت وب نیز  توان از شیرپوینت براي طراحی سایت همانگونه که اشاره شد می

نیز امکان تنظیم کاربران به یک سایت و  1هاي امکان طراحی زیر سایت. استفاده کرد
ی یها شود که بتوان سایت باعث می 2ها با مجوزهایی متفاوت با سایت ریشه زیرسایت
هاي مختلفی از کاربران طراحی و ایجاد  هاي باال و قابل استفاده توسط گروه با قابلیت

سازي تحت  ها بدون نیاز به داشتن دانش برنامه امکان طراحی و ساخت سایت. کرد
و با استفاده از ابزارهاي ساده در استفاده و تنها با استفاده از مرورگرهاي مرسوم  وب

از سوي . یار دلنشین و آسان جلوه داده استوب قابلیتی است که شیرپوینت را بس
شیرپوینت دست آن قشر از کاربرانی را که بخواهند صفحات وب دلخواه و با  ،دیگر
شده  طراحی ظاهر ساده صفحات پیش یا و هاي ویژه خود را داشته باشند جلوه

آورده که صفحات  فراهمرا نبسته است و این امکان را  آنها نباشد،شیرپوینت دلخواه 
وب مخصوص به خود را طراحی کنند و تنها از شیرپوینت به عنوان یک نقطه اشتراك 

ت با در شرکت مایکروساف ،در کنار این قابلیت. استفاده کنندیا به عبارتی یک درگاه 
سایت و  4هاي شیرپوینت امکان استفاده از کالس 3اختیار گذاشتن آبجکت مدل

آورده است که این ویژگی  فراهم اي نویسان حرفه را براي برنامه فهرستزیرسایت و 
اي درون شیرپوینت  افزار موجود را به پایگاه داده خواهیم یک نرم در مواردي که می

  .اشدب میبسیار سودمند  ،متصل کنیم
  

  شیرپوینت و مایکروسافت آفیس .4
هـاي   هاي سرویسترین توانمنديیکی از مهم تشریک مساعیو به  5مدیریت مستندات

افزارهـاي   ها و دیگر نرم باشند که به دلیل وجود ارتباط میان این سرویس شیرپوینت می
بـا توجـه بـه وجـود قابلیـت جسـتجو در محتویـات         .شـده اسـت   فراهمبستۀ آفیس 

تـوان بـه سـادگی و سـهولت      مـی  ،گرهـاي وب  هاي شیرپوینت از طریـق مـرور   سایت
با اسـتفاده   ،از سوي دیگر. ها را مورد جستجو قرار داد مستندات ذخیره شده در سایت

هـاي تحـت وب را ایجـاد،     مسـتندات موجـود در سـایت    ،توان افزارهاي آفیس می نرم

                                                                                                                                      
1. Sub Sites 
2. Root Site 
3. Object model 
4. Classes 
5. Document Management 
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بـه اشـتراك    اتروي مسـتند  ویرایش و ذخیره نمود و همچنین امکان قفل گذاري بـر 
تـوان یـک مسـتند را در زمـانی کـه       که با استفاده از آن می شود می فراهمنیز  ،گذاشته

امکان ایجاد نسخه هاي مختلف از یـک مسـتند و   . شود قفل نوشتاري کرد ویرایش می
هاي وجود این ارتبـاط   ها و حفظ تاریخچۀ آنها نیز یکی دیگر از مزیت مدیریت نسخه

  . است
هاي شـیرپوینت و جـداول اکسـس     فهرستامکان نگاشت  ،نگونه که اشاره شدهما

اي هـ  سازد که بـا طراحـی و سـاخت فایـل     یشده است که کاربران را قادر م فراهمنیز 
هــاي موجــود شــیرپوینت و یــا ایجــاد خودکــار  فهرســتاکســس و اتصــال آنهــا بــه 

افـزار از   که نرم در مواردي(هاي متصل به جداول از پیش طراحی شده اکسس  فهرست
هاي ورود اطالعات مناسب تکمیـل اطالعـات    و سپس ساخت فرم) پیش موجود باشد

اي تحـت وب بـه انجـام     کـاربره و در پایگـاه داده   افزارهاي تک مربوطه را از طریق نرم
رسانند و نیز با سـاخت پـرس و جـو هـاي الزم هرگونـه پردازشـی را بـر روي ایـن         

هاي شیرپونت و تحت وب انجام دهند و نتـایج آنهـا    فهرستاطالعات ذخیره شده در 
در صـورتیکه بخواهنـد گزارشـاتی را تحـت     . را در قالب گزارشاتی به نمایش گذارند

 2شـکل   .موجود در شـیرپوینت بهـره گیرنـد    1پارتهاي توانند از وب وب ارائه کنند می
نحـوة   3 شماي کلی یک سیستم مبتنی بر شیرپوینت را به تصویر کشیده است و شکل

  .دهدارتباط دو سیستم مبتنی بر شیرپوینت را نشان می

                                                                                                                                      
1. Web Part 



نامۀ آموزش عالی  82
 

  شماي کلی یک سیستم مبتنی بر شیر پوینت )2( شکل  
  

    
  نحوة ارتباط دو سیستم مبتنی بر شیرپوینت دانشگاهی با یکدیگر )3(شکل 

  
  

 
سیستم مبتنی بر 
  شیرپونت دانشگاه

 
سیستم مبتنی بر 
  شیرپوینت دانشگاه

 ارتباط از طریق اکسس

 ارتباط از طریق وب سرویس ها
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  بیها و مؤسسات آموزش عالی و دفتر نظارت و ارزیا دانشگاه
هاي شیرپوینت در مسیر  ي با روي آوردن به سرویسفنّاوروزارت علوم، تحقیقات و 

افزاري موجود تحت شبکه محلی وزارت و یا تحت  هاي نرم یکپارچه سازي سیستم
تا به امروز نزدیک به سه سال از آغاز این حرکت گذشته . برداشته است ، گاموب

هاي  ها و دفاتر به موفقیت برخی حوزهرغم موانع و مشکالت موجود در  است که علی
توان به دفتر نظارت و ارزیابی  گیري دست یافته است که از بارزترین آنها میچشم

این دفتر که . آموزش عالی در حوزة معاونت آموزشی وزارت متبوع اشاره نمود
 هیئتی چون تأمین یها فرایندهاي گوناگونی را در حوزة آموزش عالی کشور در زمینه

 هیئتها، جذب اعضاي  علمی، تعیین سهمیۀ بورس دانشگاه هیئتها،  می دانشگاهعل
، صدور مجوز )طرح سربازي(علمی هیئت علمی با استفاده از قانون نحوة تآمین 

هاي تبدیل وضعیت استخدامی  علمی در مرتبۀ مربی، صدور ابالغهیئت استخدام عضو 
ه، نظارت و ارزیابی بر عملکرد و آموختگان بورسی علمی، جایابی دانشهیئت اعضاي 

ی از مراجعه یعهده دارد با حجم باال را بر ها و مؤسسات آموزش عالی توسعۀ دانشگاه
متناسب با  ،طی ده سال گذشته. است روبروکنندگان داخل و خارج از سازمان 

مسئولین و افزاهاي مختلفی توسط  نیازهاي دفتر و فرایندهاي موجود آن نرم
قرار گرفته برداري  بهره موردها و ابزارهاي گوناگون ایجاد و   با نگرش اندکاران دست
مشکل ناهمگونی و عدم  ،افزارها پس از گذشت چندین سال از عمر این نرم است

یکپارچگی میان آنها از یک سو و قدیمی بودن و عدم پشتیبانی مناسب توسط 
مشکالت و نیز ارائه  سازندگان آنها از سوي دیگر، ارائه راهکاري جهت رفع این

خدمات دفتر بصورت تحت وب در جهت کاهش حجم مراجعات حضوري مخاطبین 
ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشجویان  علمی دانشگاه هیئتخود شامل اعضاي 

ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز  بورسیه، مسئولین ذیربط در حوزة آموزشی دانشگاه
هاي  وري اطالعات از طریق ارسال و دریافت فرمآ هاي سنتی جمع کردن سیستم مکانیزه

 1385از سال . نمود ها و مؤسسات آموزش عالی کشور الزامی می کاغذي به دانشگاه
آوردن  روي برايو مقدمات کار را  به عمل آمدهاقداماتی در جهت رفع این مشکالت 

انسته که در طی سه سال اخیر تو شده فراهمهاي شیرپوینت  به استفاده از سرویس
  :است
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ü ؛ی از مراجعات حضوري مخاطبین خود را کاهش دهدیحجم باال  
ü  درصد از خدمات خود را از طریق وب در اختیار مؤسسات  80بیش از

  ؛علمی قرار دهد هیئتآموزش عالی و اعضاي 
ü ؛افزارهاي موجود در دفتر را یکپارچه سازد تمامی نرم  
ü  کانیزه نمایددرصد فرایندهاي داخلی دفتر را م 50بیش از و.  

این اقدامات همگی با استفاده از سرویس هاي شیرپوینت و برقراري ارتباط میان 
که  عمل آمده است بهها و توسط کسانی  افزارهاي بسته آفیس و این سرویس نرم

نویسی استفاده  اند و از هیچ ابزار برنامه کاربران سطح پیشرفته مایکروسافت آفیس بوده
ی یهاي پیچیده از اطالعات پورتال نیاز به آشنا گیري انجام گزارش و تنها در اند نکرده

افزار  هاي درون نرم وجو ساخت پرس براي SQLبا زبان پرس و جوي پایگاه داده 
نگهداري و ساخت  برايبدیهی است که هیچ هزینۀ اضافی نیز در . اکسس بوده است

تر نظارت و ارزیابی صفحۀ نخست وب سایت دف ،4شکل . ها وجود ندارد این سیستم
  . را به تصویر کشیده است وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري آموزش عالی

  

وزارت علوم،  صفحه نخست وب سایت دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی )4(شکل   
  مبتنی بر شیرپوینت تحقیقات و فنّاوري



  
  
 

85   ... شیرپوینت هاي مایکروسافتاستفاده از سرویس
 

شته سه سال گذ طی هاي حاصل شده درآمار و اطالعاتی از پیشرفت )1( جدول
ارت و ارزیابی ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با دفتر نظ در زمینۀ ارتباط دانشگاه

  .دده را نمایش می
  

گزارشی از اقدامات انجام شده در دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی با ) 1(جدول 
  هاي مایکروسافت شیرپوینت استفاده از سرویس

 1388سال  387سال  1386سال  عنوان ردیف
 3 7 10 نشده افزارهاي موجود یکپارچه داد نرمتع 1
 9 4 0 افزارهاي یکپارچه شده تعداد نرم 2
 6 3 1 تعداد فرآیندهاي ارائه شده تحت وب 3
 10 5 3 تعداد فرآیندهاي داخلی مکانیزه شده 4
 430 340 100 تعداد کاربران سایت 5
 1500 800 200 متوسط تعداد مراجعات هفتگی به سایت 6
 21 15 10 هاي موجود در سایت فهرستتعداد  7
 1900 1200 500 روز رسانی شده هفتگی متوسط تعداد رکوردهاي به 8
 65 40 15 تعداد مستندات در اختیار کاربر از طریق سایت 9
 30 25 35 رسانی شده در هر ماه متوسط تعداد خبرهاي اطالع 10
 17 8 5 دهاي دفترتعداد زیر سایتهاي طراحی و ساخته شده واح 11

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

 ات آمـوزش عـالی  مؤسسـ هـا و   افزاهاي مختلف موجود در دانشگاه سازي نرم یکپارچه
هـا و   در عدم امکـان برقـراري ارتبـاط میـان دانشـگاه      عواملبزرگترین  ، یکی ازکشور
در  هـا  ات آموزش عالی از یک سو و عدم امکان استفاده از اطالعات این سیستممؤسس
باعـث  ایـن امـر   ي اسـت  فنّاورات دولتی ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و مؤسس

هـاي وابسـته    هاي وزارت متبوع و یا سـازمان  شده است که هرساله هر یک از معاونت
گـذاري   گیـري و سیاسـت   تصـمیم  بـراي آوري اطالعات مورد نیاز خـود   اقدام به جمع

هـا و   د زمـانی، مـالی و انسـانی، افزونگـی داده    هاي بسیار زیا نمایند که عالوه بر هزینه
ي که برطـرف کننـده   راهکارارائه . افزایش احتمال خطا در اطالعات را نیز در پی دارد

ایـن مقالـه بـا    . امروز بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   ،مشکالتی از این قبیل باشد
هــاي محصــول جدیــد شــرکت مایکروســافت موســوم بــه  معرفــی اجمــالی ســرویس

هاي آن در جهـت رفـع ایـن مشـکالت سـعی در ترغیـب        یرپوینت و بیان توانمنديش
را همگـام بـا    راهکارآوردن به این  ات آموزش عالی کشور در رويمؤسسها و  دانشگاه

  .ي داردفنّاوروزارت علوم، تحقیقات و 
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