
55095-A: SharePoint 2010 and 2013 Auditing and
Site Content Administration using PowerShell

Bu bir günlük eğitim, SharePoint’de hemen hemen her şey için sorgulama yapması gereken SharePoint 2010 ve 2013
sunucu yöneticileri için tasarlanmıştır. Eğitim malzemesi, 175’den fazla PowerShell komut metninin yanı sıra kendi komut
metinlerinizi oluşturmak için kullanabileceğiniz genel düzenlerden oluşan bir çalışma sayfası şeklindedir. Bu komut
metinleri şunları kapsamaktadır:

SharePoint Management Shell ve ISE’yi kullanma

sonuçları saymaya, yeniden biçimlendirmeye ve dışa aktarmaya yönelik genel ipuçları

SharePoint nesne modelini anlama ve bu modeli ayrıntılı olarak sorgulama

sunucu listelerini / envanterini, servislerin web uygulamalarını, siteleri, web’leri, listeleri, kitaplıkları, öğeleri,
alanları, içerik türlerini, kullanıcıları ve çok daha fazla bilgiyi alma

şablon türüne ve içerik türüne göre listeleri bulma

kullanıcıya, içerik türüne, dosya uzantısına, çıkış durumuna, boyut ve yaşa göre dosyaları bulma

aktif olmayan siteleri bulma

SharePoint Designer ayarlarını bulma ve değiştirme ve özelleştirilen sayfaları bulma ve sıfırlama

özellikleri envantere alma ve yönetme

dosyaları ve liste öğelerini silme ve geri dönüştürme

kullanıcıları ve kullanıcı öğelerini envantere alma ve “kimin neye erişebileceğini” bulma

siteleri, listeleri ve kitaplıkları oluşturma

dosyaları yükleme ve indirme

ve çok daha fazlası...
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Hedefler

SharePoint bünyesindeki her şey hakkında sorgulama yapmak için PowerShell’i kullanma.

Temel SharePoint nesne modelini ve nesne hiyerarşisini anlama.

PowerShell çıktısını raporlarda biçimlendirme.

Üretim sunucuları üzerindeki etkiyi sınırlandırmak için kaynakları yönetme.

Site Koleksiyonlarını, alt siteleri, listeleri, kitaplıkları ve içeriği oluşturma ve silme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

SharePoint ve özellikleri hakkında oldukça iyi bilgi sahibi olmalıdır.

PowerShell 2 veya sonraki sürümleri kullanma konusunda deneyimli olmalı veya 10961 ya da 50414 kodlu
PowerShell eğitimini kısa süre önce tamamlamış olmalıdır.

Hedef kitle

SharePoint sunucusu yöneticileri.

SharePoint denetçileri.

Ayrıca SharePoint geliştiricileri için de değerlidir.

Topics

SharePoint and PowerShell

Working with SharePoint CMDLETs and Objects

Managing Memory and Limiting Performance Impact

Working with Content

İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Cad. Bodur İş Merkezi No:8 Kat:3 D:13, İstanbul, Ataşehir, 34752, Türkiye
www.methodtr.com

https://methodtr.com/


Users and Security

Managing Sites
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