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Lyhenteet 
 

AD Active Directory, Aktiivihakemisto. Käyttäjätietokanta 

ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, 

tietokoneista ja verkon resursseista. 

 

Exchange Server Microsoftin yhdistetty viestintäratkaisu, joka sisältää 

yritystason sähköposti-, kalenteri-, yhteystieto- ja vas-

taajaratkaisut. 

 

IIS Internet Information Services. Microsoftin Web-palvelin 

 

Intranet Tietyn ryhmän käyttöön eristetty lähiverkko. Käytetään 

yleisesti erikokoisissa organisaatioissa. 

 

MS SQL Server Microsoftin relaatiotietokantapalvelu 

 

.Net framework Microsoftin kehittämä komponenttikirjasto useille eri 

ohjelmointikielille. 

 

Palvelinfarmi Palvelimet, joista SharePoint-järjestelmä koostuu. 

 

SharePoint Foundation Ilmainen tiedonhallintajärjestelmä SharePoint Foundati-

on sisältää SharePointin keskeiset toiminnot kuten wiki-

sivut, blogit ja luettelot. SharePoint Foundation korvaa 

aiemman Windows SharePoint Services -ohjelmiston. 

 

SharePoint Server Sisältää SharePoint Foundationin ytimen sekä laajemmat 

ominaisuudet. 

Sivusto Site. Web-sivujen kokoelma, jolla on sama omistaja ja 

samat ylläpidolliset asetukset.  

 

Sivustokokoelma Site Collection. Yhteenkuuluvien sivustojen kokoelma. 



 

 

 

 

SQL Structured Query Language. Kyselykieli, jolla voidaan 

tehdä relaatiotietokantaan erilaisia hakuja, muutoksia ja 

lisäyksiä. 

 

VirtualBox Käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmien virtualisoimi-

seen tarkoitettu ilmainen tietokoneohjelma. 



1 

 

 

 

 

1 Johdanto 
 

Tässä oppinäytetyössä rakennettiin ja testattiin SharePoint Server 2013 -kurssiin liitty-

vä virtuaaliympäristö ja kurssin laboratorioharjoitukset. Aikaisemmassa oppinäytetyössä 

on rakennettu valmis virtuaalikone, joka sisältää Windows Server 

2012 -käyttöjärjestelmän ja SharePoint Server 2013:n. Tässä työssä virtuaalikone päivi-

tettiin uudempaan versioon ja SharePoint-ohjelmisto jätettiin pois koneen imagosta, 

jolloin harjoituksiin voitiin sisällyttää SharePointin asennus ja konfigurointi. Virtuaaliko-

neeseen sisällytettiin kuitenkin SQL-palvelin, jonka asennus ja konfigurointi eivät kuulu 

peruskurssin sisältöön. Samoin Aktiivihakemisto ja SharePointin tilit rakennettiin val-

miiksi. 

 

Virtuaalikone ja harjoituksissa tarvittavat ohjelmat on sijoitettu pakattuna Metropolian 

tiedostopalvelimelle, josta kurssia opiskelevat lataavat ne ja tuovat omaan VirtualBox-

virtualisointiympäristöönsä.  

 

Kurssia varten on luotu Moodle-työtila, johon sijoitetaan kurssiin liittyvä teoria, kertaus-

tehtävät, loppukoe ja laboratorioharjoitukset, jotka tehdään virtuaalikoneella. Kertaus-

tehtävien, laboratorioharjoitusten laatiminen, testaus ja dokumentointi ovat muodosta-

neet keskeisen osan työtä. 
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2 Virtualisointi / verkko-oppimisympäristö 
 

Virtualisoinnin kehitys on lähtöisin 1960-luvulta. Virtualisointi tarkoittaa tietoteknologi-

assa menetelmää, jolla fyysiset resurssit, kuten tietokoneen laitteisto, voidaan muuttaa 

erikokoisiksi loogisiksi resursseiksi. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi mahdollistaa use-

amman virtuaalisen tietokoneen ajaminen yhden tietokoneen sisällä. Virtualisoinnin 

keskeiset osa-alueet ovat palvelinvirtualisointi, tallennusvirtualisointi, verkkovirtualisoin-

ti ja sovellusvirtualisointi. Virtualisoinnin merkittävimmät hyödyt ovat laitekannan te-

hokkaampi hyödyntäminen, keskitetty hallinta ja teknologian tuomat parannukset jous-

tavuuteen, mukautuvuuteen ja tietojen varmuuskopiointiin. 

 

Palvelinvirtualisointi eli laitevirtualisointi on yksi eniten hyödynnettyjä virtualisoinnin 

osa-alueita. Palvelinvirtualisoinnin voi toteuttaa usealla eri tavalla ja näitä eri tekniikoita 

ovat täysvirtualisointi, laitteistoavustettu virtualisointi ja käyttöjärjestelmätason virtuali-

sointi.  

 

Virtualisointiympäristöjen vertailussa keskityttiin täysvirtualisointia edustaviin virtu-

alisointiratkaisuihin. Microsoft Hyper-V ja VMware Server 2 osoittautuivat tasavertaisiksi 

ja samalle kohderyhmälle suunnatuiksi, vaikka ne määrätyiltä osa-alueilta erosivat toi-

sistaan huomattavasti. VMware Server 2 tarjoaa kattavan ominaisuusvalikoiman ja Mic-

rosoft Hyper-V on varustettu Windows-ympäristöön tottuneelle käyttäjälle helposti lä-

hestyttävällä käyttöliittymällä.  Molemmat olisivat olleet mahdollisia alustoja työn labo-

ratorioharjoituksia varten, mutta niiden käyttöönotto varsinkin kokemattomille käyttäjil-

le on kohtuullisen vaativaa. Hyper-V vaatii toimiakseen Server-käyttöjärjestelmän tai 

Windows 8 -käyttöjärjestelmän, joista jälkimmäisessä on vielä erityisiä laitteistovaati-

muksia (Secondary Level Address Translation, SLAT, vaaditaan, jotta Hyper-V toimisi 

Windows 8 -työasemakäyttöjärjestelmässä). 

 

VirtualBox puolestaan on kevyempi ja toimii useammilla isäntäalustoilla. Se on ilmainen 

ja ladattavissa internetistä. Pääsyy VirtualBoxin valintaan pääasialliseksi harjoitusympä-

ristöksi oli sen toimiminen tavallisimmissa työasemaympäristöissä aina XP:stä Windows 

8.1:een saakka. 

 

Uusi Server 2012 -virtuaalikone on VHD-muotoinen, eli se voidaan ladata VirtualBoxin 

lisäksi kaikkiin yllä mainittuihin ympäristöihin. Tässä työssä tehty ohjeistus on Virtual-
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Boxia varten, mutta se voidaan helposti sovittaa muihin virtualisointiympäristöihin. En-

simmäisen laboratorioharjoituksen ohjeessa on liitteenä Windows 8.1 Hyper-V-ohje, 

jonka avulla harjoitukset ovat siirrettävissä myös Hyper-V-ympäristöön.  

 

Virtualisoinnin teoriaan perehtyminen ja käytännön testauksien tekeminen osoittaa, 

kuinka hyödyllinen ja monipuolinen kyseinen teknologia on. Virtualisoinnin hyödyntä-

minen yleistyy maailmanlaajuisesti yrityksissä ja organisaatioissa ja virtualisoinnista on 

tulossa keskeinen elementti jokapäiväistä IT-järjestelmien ja -palveluiden ylläpitoa. 
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3 SharePoint 
 

SharePoint on Microsoftin Office -tuoteperheeseen kuuluva tuote ja websovellusalusta, 

joka on yhdistetty intranetin sisällönhallintaan ja tiedostonhallintaan ja jota käytetään 

erityisesti yritysten intranettien sisällön ja tiedostojen hallintaan. Organisaatiot käyttä-

vät SharePointia sivustojen luomiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös tietojen ke-

räämiseen, jakamiseen, käsittelyyn, analysointiin ja turvallisena tallennus-, järjestely- 

ja jakamispaikkana. [7.] 

 

SharePoint on suunniteltu vähentämään ylimääräisiä sähköposteja yrityksen henkilö-

kunnan kesken. Sen tavoitteena on koota kaikki olemassa oleva tieto tiimin sisällä jos-

takin projektista yhteen. Historiassa on esimerkkejä siitä, että tiimissä työskennelles-

sään ihminen saa enemmän aikaan kuin yksin. Kun eri alojen ihmiset työskentelevät 

yhdessä ja jakavat ideoita, miettivät ratkaisuja ja kysyvät kysymyksiä, he löytävät rat-

kaisuja, ideasta tulee todellisuutta – ja SharePoint on näiden kaikkien välittäjänä. 

 

SharePointin arkkitehtuuri koostuu yhdestä tai useammasta erillisestä palvelimesta. 

Näitä palvelimia yhdessä kutsutaan palvelinfarmiksi. Palvelimet voivat olla fyysisiä tai 

virtualisoituja. SharePointiin luodaan web-sovelluksia, joiden alle luodaan sivustoja. 

Sivustokokoelman tiedot tallentuvat sisältötietokantaan. 

 

Lähes kaikki SharePointissa oleva tieto on sen sivustoissa. SharePointissa on valmiita 

sivustopohjia, joista voi valita halutun, mutta niitä voi tehdä myös itse lisää. Luotuja 

sivustoja on mahdollista muokata monipuolisesti jälkikäteen toiminnan mukaisesti. 

3.1 SharePointin tuotteet ja tekniikat 
 

SharePoint koostuu useista eri tekniikoista ja tuotteista. Yleisesti SharePointista puhut-

taessa voidaan tarkoittaa seuraavia tuotteita: 

 

SharePoint Foundation on karsittu ja ilmainen versio SharePointista. Ilmaisuutensa 

ansiosta se sopii hyvin pienille organisaatioille. Tämä tuote on perustana kaikille Sha-

rePoint-sivuille, ja sen avulla voidaan rakentaa uusia sivuja ja yhdistää mm. websivuja, 

tietoja ja kalentereita. 
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SharePoint Server sisältää kaikki SharePoint Foundation -version ominaisuudet. Näi-

den lisäksi se sisältää monia muita mahdollisuuksia ja ominaisuuksia kuten yrityksen 

sisällön hallinnan, omat sivut ja uutissyötteen.  

 

SharePoint Server on saatavana kahtena versiona, SharePoint Server Standard ja 

SharePoint Server Enterprise. SharePoint Standard -tuote sisältää kaikki SharePoint 

Foundation -version ominaisuudet. Näiden lisäksi se sisältää monia muita mahdolli-

suuksia ja ominaisuuksia kuten yrityksen sisällön hallinnan, omat sivut ja uutissyötteen.  

 

SharePoint Server Enterprise on täydellinen SharePoint -ympäristö. Se sisältää mm. 

Standard-versiosta puuttuvat eDiscovery- ja Business Intelligence -toiminnat ja Design 

Managerin. 

 

SharePoint-SharePoint Server on saatavissa myös pilvipohjaisena palveluna. Share-

Point Online on pilvipalvelu. Sen sijaan, että organisaatio tekisi itse SharePointin asen-

nuksen ja käyttöönoton, se voi sen sijaan tilata Office 365:n tai pelkästään SharePoint 

Onlinen. Työntekijät voivat luoda sivustoja ja jakaa tiedostoja ikään kuin yrityksen si-

säiseen käyttöön myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden käyttöön sekä tehdä 

kaikkea muutakin, mitä SharePointilla on yleensä mahdollista tehdä. 

 

SharePoint Designer on ilmainen sivustojen muokkaamis- ja suunnittelutyökalu, joka 

on käytössä SharePoint Foundationin ja SharePoint Serverin kanssa. 

 

SharePoint Workspace on työpöytäohjelma, jonka avulla voi työskennellä SharePoint 

sivujen parissa ilman internetyhteyttä. Sisältöön voi tehdä muutoksia, jotka lopulta päi-

vittyvät sivustolle, kun ollaan jälleen yhteydessä internetiin [7, 11, 4]. 

 

3.2 SharePointin historia ja versiot 
 

Microsoft SharePoint on web-sovellus, joka aloitti yksinkertaisena asiakirjojen hallinta-

järjestelmänä vuonna 1997 nimellä ”Site Server” ja on kehittynyt laajana järjestelmänä, 

joka koostuu monista eri sovelluksista.  

SharePointista on kehitetty toistaiseksi kuusi versiota. Ne ovat: 

 Microsoft SharePoint Portal Server 2001  

 Microsoft SharePoint Team Services (2002)  

 Microsoft SharePoint 2003  



6 

 

 

 Microsoft Office SharePoint 2007  

 Microsoft SharePoint 2010  

 Microsoft SharePoint 2013. 

 

Eri versioiden sisältö on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuvio 1. SharePointin eri versiot 
 

3.3 SharePoint-alustan rakenne ja vaatimukset 
 

SharePointilla on ympäristön suhteen vaatimuksia, jotka sen pitää täyttää ennen kuin 

se voidaan asentaa.  

 

Suorittimen on aina oltava 64-bittinen Windows Server 2008 R2 tai Server 2012. Arkki-

tehtuuriltaan prosessorin tulee olla neliytiminen ja kellotaajuuden on oltava vähintään 

2,5 GHz. RAM-muistia pitää varata 4 GB yhtä fyysistä konetta varten, jolla kehitetään 

tai testataan SharePoint-ympäristöä ja 8 GB tai enemmän jokaista tuotannossa olevaa 

palvelinta kohden. Laajemmissa kokoonpanoissa ja palvelimissa on suositeltava käyttää 

8-ydinprosessoreita ja 16 gigatavua muistia. Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset on 

esitetty kuvissa 2 ja 3. 
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SharePoint 2013 -tietokantapalvelimen vaatimuksena on SQL Server 2008 R2 + SP1, 

64-bittinen, tai SQL 2012, joka on myös suosituksena.  

 

 

Kuvio 2. SharePoint 2013:n laitteistovaatimukset 
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Kuvio 3. SharePoint 2013:n ohjelmistovaatimukset 

 

3.4 SharePoint-alustan kehitys 
 

Samaan aikaan kun SharePoint 2013:a kehitettiin, Microsoft julkaisi uudet versiot myös 

palvelinohjelmistoistaan. Seuraavissa luvuissa keskitytään pinnallisesti Windows Server 

2012:n ja SQL Server 2012:n uusiin ominaisuuksiin. 

 

3.4.1 Windows Server 2012 
 

Server 2012 on Windows 8:n palvelinversio. Siinä on monia uusia ja käyttöä helpotta-

via ominaisuuksia. Vanhemmista versioista poiketen Windows Server 2012 ei sisällä 

Windows Server 2008:n tavoin Standard-, Enterprise- ja Web -versioita, vaan ne on 

korvattu kahdella versiolla, Standard ja Datacenter. Windows Server 2012 soveltuu 

näin paremmin vaativampaan käyttöön, esimerkiksi SharePoint- ja SQL-palvelinten yl-

läpitoon ja virtualisointiin. Kuitenkin Datacenter-versiossa on mahdollista tehdä rajaton 

määrä virtuaalikoneita. Standard-versiossa tätä mahdollisuutta on rajoitettu.  Muuten 

ominaisuudet ovat likimain samat.  
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Windows Server 2012:sta on olemassa vielä Essentials- ja Foundation -versiot, jotka on 

tarkoitettu lähinnä pienille yrityksille rajoitetumpien ominaisuuksiensa vuoksi. Esimer-

kiksi Essential-versiossa ei ole lainkaan virtualisointitukea. 

 

Yksi suurimmista muutoksista Windows Server 2012:n uudessa versiossa on se, että 

samalla palvelimella voidaan hallita muita palvelimia Server Managerin avulla. Tämä 

lisää keskitettyä hallintaa. Etäpalvelimista voidaan myös tehdä ryhmiä, joiden avulla 

samat muutokset tulevat kaikille palvelimille voimaan yhtä aikaa. Server Managerin 

avulla etäpalvelimen lokeja voi katsoa ja sen palveluita voi käynnistää uudelleen. [10.] 

 

Konfigurointiin ja tehtävien automatisointiin voidaan käyttää Windows 

werShell -komentotulkkia, joka sisältää tuhansia komentoja (cmdlet). Se on hyvä työ-

kalu tehtävien automatisoinnissa, joka osaltaan parantaa järjestelmän vakautta.  Sha-

rePoint 2013:ssa on sisäänrakennettu PowerShell-komentotulkki, joka sisältää Share-

Point-laajennukset (SharePoint Management Shell). [3.] 

 

Virtualisointialustana Windows Server 2012 käyttää Hyper-V:tä. Hyper-V tukee 64 pro-

sessoria, 1 TB:n muistia ja sisältää virtuaalilevyn uuden VHD-muodon VHDX:n, jonka 

kapasiteetti on suurempi kuin vanhassa VHD-formaatissa: 64 TB. VHDX:n tärkeä omi-

naisuus on datan turmeltumissuoja virtakatkojen varalle. VHDX optimoi myös levyjä 

estääkseen suorituskyvyn laskemisen. Näin ollen suuria tietomääriä sisältävien virtuaa-

likoneiden konfigurointi on tehokkaampaa, kun suuret tietomäärät voidaan pienten 

palvelinten sijasta pitää isommilla ja tehokkaammilla palvelimilla. Luonnollisesti myös 

muut virtualisointiratkaisut, kuten VMware ja VirtualBox, toimivat Server 2012:n päällä. 

 

Server 2012:n uusin versio on Server 2012 R2, joka sisältää ison joukon uusia piirteitä. 

SharePoint 2013 ei suoraan toimi Server 2012 R2:ssa, vaan se on päivitettävä palvelu-

paketilla SP1. 

 

3.4.2 Active Directory (AD) 
 

Active Directory eli aktiivihakemisto (AD) on avoimiin standardeihin perustuva hakemis-

topalvelu, joka toimii yhdessä nimipalvelun DNS (Domain Name Services) kanssa. Se 

käyttää Lightweight Directory Access (LDAP) -protokollaa ja näin ollen AD:n on mah-
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dollista vaihtaa tietoa LDAP-protokollaa tukevien järjestelmien kanssa. AD-

hakemistopalvelu on keskeinen hallinta- ja varastointipaikka käyttäjille ja muille toimi-

alueresursseille. AD:lla pystytään vakioimaan ja hallinnoimaan käyttäjiä, käyttäjäryhmiä 

ja laitteita laajoilla asetuksilla. Hakemistopalvelu perustuu ajatukseen objektien hierar-

kiasta nimiavaruudessa. Näin ollen siis jokainen objekti voidaan tunnistaa ja määritellä 

yksilöllisesti. 

 

SharePointin asennuksessa AD:n rooli on keskeinen, mikäli halutaan käyttöön keskitet-

ty käyttäjähallinto. Aktiivihakemistoon luodut käyttäjät on mahdollista tuoda SharePoin-

tin käyttäjäprofiileiksi. Käyttäjätileihin on mahdollista sisällyttää erilaisia käyttäjien tie-

toja, kuten esimerkiksi yhteystiedot ja sähköposti. Myös käyttäjien käyttöoikeuksien 

hallinta voidaan suorittaa AD:ssa. SharePointin vakioasennus edellyttää aina aktiiviha-

kemiston olemassaoloa. 

 

Muita Aktiivihakemiston SharePointille tarjoamia palveluita ovat Federation Services 

(ADFS), jota käytetään käyttäjien todentamiseen, ja Rights Management Services, jon-

ka avulla dokumentit suojataan asiattomalta käytöltä. 

 

3.4.3 Internet information Service (IIS)  

 

IIS on Microsoftin kehittämä Web-palvelinkokonaisuus, joka toimii Windows-pohjaisissa 

käyttöjärjestelmissä. Ensimmäinen käyttöjärjestelmä, jossa IIS oli mukana, oli Windows 

NT 4.0. Viimeisin IIS-versio eli IIS 8.5 sisältää monia uusia piirteitä, jotka parantavat 

sen luotettavuutta ja lisäävät tietoturvaa. 

 

SharePointin toiminnassa IIS on olennainen osa, sillä se käsittelee kaikki SharePointin 

sisältöjä koskevat pyynnöt toimimalla edustapalvelimena. IIS ohjaa URL-osoitteella 

saapuvat pyynnöt niille sopiville verkkosovelluksille ja edelleen sivustoille. SharePoint-

sivun avaamisen yhteydessä sisältöpyyntö menee Web-palvelimelle (WFE, Web Front 

End) verkkosovellukseen, joka vastaa pyyntöön. Mikäli sivu sisältää dynaamisia osia 

kuten Excel Web Access -osan, IIS ohjaa tämän osan pyynnöstä ohjelmistopalvelimelle. 

Web-palvelimen tehtävä on koota ohjatut pyynnöt eri palvelimilta kokonaisuudeksi ja 

lähettää tulokset käyttäjälle sivun muodossa. 
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3.4.4 .NET Framework ja ASP.net 
 

Microsoft .Net Framework on Microsoftin kehittämä komponenttikirjasto, jota käytetään 

Visual Studio -kehitysympäristöllä toteutetuissa ohjelmissa.  Microsoft .Net Framewor-

kin keskeisiä ominaisuuksia ovat laaja tuki eri ohjelmointikielille, ohjelmiston tuottami-

sen helppous, suorituskykyisyys, helppo skaalaus ja tietoturvallisuus. 

 

.Net Framework käsittää kaksi osaa, jotka ovat luokkakirjasto ja ajoympäristö. Ajoym-

päristö eli CLR (Common Language Runtime) kääntää kehitysympäristön tuottaman 

esikäännetyn (MSIL) ohjelmakoodin binäärimuotoon, jota JIT (Just In Time) -kääntäjä 

kääntää käyttöjärjestelmän ymmärtämään muotoon. Luokkakirjasto tarjoaa kehittäjälle 

käyttöön käytössä olevan Windows-käyttöjärjestelmän palvelut yhtenäisellä tavalla, 

jolloin luokkakirjastoa voidaan käyttää kaikilla .Net-yhteensopivilla ohjelmointikielillä. 

 

ASP.Net-tekniikalla pystytään näyttämään dynaamisesti HTML -tai XML-kieltä. ASP.Net-

tekniikalla toteutettu sivu sisältää kaksi tiedostoa. Toisessa on ohjelmakoodi ja toisessa 

HTML-koodi. Näistä ohjelmakoodi käännetään CLR-kääntäjällä binäärimuotoon. 

ASP.Net-tekniikalla voidaan toteuttaa sivuja myös välimuistitekniikkaa käyttäen, jolloin 

sivua ei tarvitse luoda jokaisella pyynnöllä. 

 

SharePoint hyödyntää ASP.NET 3.5- ja .Net 2.0 -versioita. Nämä tekniikat mahdollista-

vat laajat ohjelmisto- ja web-kehitysmahdollisuudet yhdessä Visual Studion kanssa. 

SharePoint-alustalle ohjelmointia tehdessä on oltava tuntemusta laajalti ASP.Net- ja 

.Net -ympäristöistä sekä SharePoint-arkkitehtuurista. 

3.4.5 SQL Server 2012 
 

Microsoft mainostaa SQL Server 2012:ta sen ensimmäisenä pilvivalmiina tietokantapal-

velimena. Skaalautuvuutta ja suorituskykyä on paranneltu unohtamatta tietoturvan 

parannuksia. 

 

Koska noin 90 % kaikesta SharePointin tiedosta on tallennettuna SQL-palvelimeen ja 

sen eri tietokantoihin, tietokantojen koko voi kasvaa hyvinkin suureksi. Useimmilla pal-

velusovelluksilla on oma tietokantansa. Sisältötietokanta (content database) sisältää 

kaikkien sivustokokoelmien tiedot, mutta jos sivusto tai sivustokokoelma sisältää yli 

100 gigatavua tietoa, se tarvitsee oman tietokantansa. Sisältötietokannan kokoa voi 
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SharePointissa rajoittaa käyttämällä sivustoissa kiintiöitä ja pitämällä sivustokokoelmien 

määrän pienenä. [10.] Lisää eri tietokannoista on taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. SharePointin tietokannat [10.] 

 

Nimi Kuvaus Tietokannan oletusnimi Koko 
Luku/ 

Kirjoitus 

Configuration 
database 

Sisältää far-
min 
tiedot ja 
asetukset 

SharePoint_Config 
0-5 
GT 

90/10 

Central 
administration 
content 

Keskitetyn 
hallinnan 
sisältötieto-
kanta 

Share-

Point_AdminContent_(GUID) 

0-2 
GT 

90/10 

Content database 

Sisältää kaikki 
sivuston sisäl-
lön, 
dokumentit 
ja 
tiedostot 

WSS_Content 
0-16 
TT 

80/20 

App management 
database 

Sovellusten 
hallinnan 
tietokanta 

AppManagement - 20/80 

Business data con-
nectivity database 

 Bdc_Service_DB_<GUID> - 90/10 

Search administrati-
on database 

Sisältää ha-
kupalvelun 
asetukset 

Search_Service_Application_DB
_(GUID) 

0-10 
GT 

50/50 
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Search: Analytics 
reporting database 

Sisältää haun 
analysoinnin 
ja 
raportoinnin 
tulokset 

Search_Service_Application_Ana
lyticsReportingStoreDB 
_<GUID> 

0-200 
GT 

10/90 

Search: Crawl data-
base 

Tallentaa 
indeksoidut 
sisällöt sekä 
sen 
historian 

Search_Service_Application_Cra
wlStore DB_<GUID> 

0-200 
GT 

90/10 

Link database 

Syntyy kun 
asennetaan 
SharePoint 
Products 
Configurati-
on Wizardin 
avulla 

Search_Service_Application_Link
StoreDB_<GUID> 

0-10 
GT 

10/90 

 

3.5 SharePoint 2013 

 

SharePointiin on tullut paljon uusia ominaisuuksia. Keskeisimpiä ovat sosiaaliset toi-

minnot, käytettävyys mobiililaitteilla ja eri pilvipalveluiden yhdistäminen SharePointiin. 

Seuraavissa luvuissa keskitytään osaan näistä uusista ominaisuuksista. Tässä mainitut 

uudet ominaisuudet keskittyvät muutoksiin SharePoint 2010:stä. 

 

3.5.1 Sivustojen suunnittelu 

 

SharePoint 2013:a käytettäessä ei tarvitse olla enää ammattilainen sivustojen web-

suunnittelussa ja CSS:n tai HTML:n käytön osaaja. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu graafi-

nen muokkaustyökalu, jolla voidaan lisätä uusia sivuja pelkästään valitsemalla valmis 

sivustomalli. Näin kaikki SharePointin ja Officen käyttäjät voivat suunnitella ja tehdä 

sivustoja sekä lisätä sisältöä niihin. HTML-käyttö on edelleen mukana. Sillä voidaan 

tehdä sivustoja, minkä jälkeen tiedostot voidaan siirtää SharePoint-palvelimelle. [1.] 

3.5.2 Hakuominaisuudet 
 

Haku (Search) on kehittynyt huimasti edellisestä versiosta. Se on myös muuttunut tär-

keäksi osaksi koko SharePointia ja täysin erilliseksi hakupalvelusovellukseksi. Hakupal-

velusovellus kerää ja hallitsee hakuun kuuluvia tietoja. Vain yksi hakukone on korvan-
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nut sekä aiemman FAST-haun että aikaisemman SharePoint-hakukoneen. Kyselyjen 

käsittely on muuttunut nopeammaksi ja hakutuloksia voidaan kohdentaa paljon aikai-

sempaa paremmin. Haku sisältää myös paljon erilaisia suorituskykyraportteja ylläpitäji-

en käyttöön. Haku myös muistaa, jos sama käyttäjä on hakenut samaa tietoa ennenkin 

ja osaa kohdentaa sisältöä sen mukaan. [1.] 

 

Läpikäyntikomponentti (Crawl) etsii sisällön lähteet sivustoilta, käyttäjäprofiileista, do-

kumenteista ja metatiedoista. Se synkronoi sisällön oman tietokantansa kanssa ja lä-

hettää tiedot kyselyn tullessa sisällön käsittelykomponentille. Analyyttinen prosessointi-

komponentti analysoi nämä läpikäydyt kohteet ja tekee hausta omia raportteja, jotka 

se lähettää linkkitietokannalle varastoitavaksi. Tässä vaiheessa indeksikomponentti 

ottaa vastaan nämä indeksoidut tiedot ja vastaa kyselyitä prosessoivalle komponentille 

mitä tuloksia pitäisi palauttaa sekä mikä on niiden esittämisjärjestys käyttäjälle. [2.] 

3.5.3 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalisten ominaisuuksien tarkoitus on yhdistää ihmisiä tekemään yhteistyötä sekä 

jakamaan omaa tietämystään. Tämä on yksi tärkeimmistä uudistuksista SharePoint 

2013:ssa.  

 

Oma sivusto on pakollinen ominaisuus ja toimii kuin omana työpöytänä, jolla voidaan 

yhdeltä sivulta löytää tapahtumat ja uutiset. Sivuston ulkoasukin on kehittynyt yksin-

kertaisempaan suuntaan, toimintoja ovat kollegoiden ja työtilojen tapahtumien seu-

raaminen, tehtäväyhteenveto kaikista SharePointin tehtävälistoista. [14.] 

 

Käyttäjät voivat seurata haluamaansa sivustoja, dokumentteja ja kollegoita, joihin liit-

tyviä päivityksiä oman sivuston uutisvirrassa näytetään. Vastaavasti itse tuotetut päivi-

tykset on mahdollista kohdentaa halutuille kohderyhmille, kuten tietyn sivuston tai työ-

tilan jäsenille. [14.] 

 

Uutisvirta mahdollistaa päivitysten julkaisun lisäksi myös keskustelun ja tykkäämisen 

sekä Twitteristä tutun @-merkillä tapahtuvan viestien osoittamisen toiselle käyttäjälle 

ja # -merkillä tehtävän avainsanojen liittämisen keskusteluun. [9.] 
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Yhteisösivustot ovat yksi SharePoint 2013:n uusista sivustopohjista. Tässä sivustossa 

käyttäjät kannustavat toisiaan keskustelemaan ja kysymään. Paljon keskustelevat saa-

vat mainepisteitä omasta aktiivisuudestaan riippuen. Ylläpitäjät voivat antaa palkintoja 

erilaisten saavutusten avulla. Kannustamiseen SharePoint tarjoaa mm. automaattisen 

aktiivisuuteen perustuvan mainepisteytyksen sekä erikseen myönnettävät saavutukset. 

[15.] 

3.5.4 Kannettavat laitteet 

 

Kannettavat laitteet mahdollistavat työntekijöiden suuremman tuottavuuden. Kannetta-

via laitteita on jo monissa organisaatioissa ja niiden yhdistäminen omiin järjestelmiin 

on joskus hyvin vaikeaa. Organisaation verkkosivuja ei aina ole sovitettu kannettaville 

laitteille sopivaksi. Työntekijät haluaisivat kuitenkin mahdollisimman vapaan ympäris-

tön, jossa he voisivat toimia ilman rajoituksia ja ongelmia yhteensopivuuden kanssa. 

 

SharePoint 2013 pystyy yhdistämään yrityksen kannettavat laitteet omiin järjestelmiin-

sä. [8.] Kannettavien laitteiden yhteensopivuuden parantaminen saattaa olla joillekin 

organisaatioille ainut syy päivittää SharePoint 2013 -versioon. SharePoint 2013 tukee 

taulukossa 2 olevia laitteiden käyttöjärjestelmien versioita. 

 

Taulukko 2. Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät ja selaimet [8.] 

Käyttöjärjestelmäversio Selain 

Windows Phone 7.5 tai uudempi Internet Explorer Mobile 9.0 tai uudempi 

Android 4.0 tai uudempi Android Browser 

iOS 5.0 tai uudempi Safari 4.0 tai uudempi 
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4 Verkko-oppimisympäristölle asetetut tavoitteet 
 

SharePoint-kurssi koostuu kahdesta osasta, teoriaosasta ja käytännön harjoittelusta eli 

laboratorioharjoituksista. Opintokokonaisuus sisältää sekä verkko-opetusta että lä-

hiopetusta. Samalla saadaan teoria ja käytännön osaaminen nidotuksi yhteen. 

 

Kurssille osallistuva oppii SharePoint Server 2013 -käyttöönoton ja hallinnan sekä uudet 

ja uudistuneet ominaisuudet. Kurssilla käydään myös läpi tärkeimmät uudistukset, jot-

ka auttavat suunnittelemaan, asentamaan ja hallitsemaan uuden SharePointin muka-

naan tuomia ominaisuuksia ja mahdollisuudet. 

 

Kurssilla käsitellään SharePoint 2013:n keskeiset ominaisuudet ja suunnitellaan infor-

maatioarkkitehtuuri, looginen ja fyysinen arkkitehtuuri. Käyttöjärjestelmän ja tarvittavi-

en järjestelmäohjelmien peruspäivityksien ja asennuksien jälkeen asennetaan ja konfi-

guroidaan SharePoint Server 2013. SharePoint-ympäristöön luodaan web-sovelluksia 

(verkkosovellus) ja sivustokokoelmia, joiden avulla tutustutaan tärkeimpiin palveluihin 

ja palvelusovellusten luontiin. 

  

Teorian tarkoituksena on se, että oppija saa esitietoa ja ohjeita opettajalta käytännön 

asioihin ja laboratorioharjoitusten tekoon. Laboratorioharjoitukset ovat keskeinen osa 

kurssista. Opiskelijat pääsevät tekemään itsenäisesti laboratorioharjoituksia annettujen 

ohjeiden mukaisesti.  

 

Kurssiin kuuluu 8 laboratorioharjoitusta, jotka laadittiin ja testattiin tässä työssä. Har-

joituksista on kaksi polkua, Stand-Alone ja Farm. Stand-alone-harjoitukset on laadittu 

minimikokoonpanossa olevalle SharePoint-kehitysjärjestelmälle ja ne voidaan tehdä 

jopa 4 gigatavun keskusmuistilla varustetussa koneessa. Farm-harjoitukset simuloivat 

yritysympäristöä ja vaativat tehokkaamman tietokonejärjestelmän. 

 

Harjoitukset laadittiin VirtualBox-virtualisointijärjestelmään ja niiden toimivuus testattiin 

sekä Stand-Alone- että Farm-ympäristössä. Tarkoituksena on, että opiskelijat asentavat 

virtualisointiympäristön omalle koneelleen ja lataavat valmiin virtuaalikoneen Metropo-

lian palvelimelta. Toinen vaihtoehto on asentaa virtuaalikone itse. Tähänkin laadittiin 

yksityiskohtaiset ohjeet. Harjoitusten tekemisessä varauduttiin työasemalla ajettavan 
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Hyper-V-virtualisointijärjestelmän käyttöönottoon lisäämällä asennusharjoituksen liit-

teeseen tarkat Hyper-V-ohjeet. 

 

Ympäristön rakentamisen tai lataamisen jälkeen harjoitukset tehdään omalla koneella. 

Myös Hyper-V- tai VMware -virtuaaliympäristöjä voidaan käyttää. Toiminta niitä käytet-

täessä on periaatteessa samanlainen kuin tässä opinäytetyössä kuvattu VirtualBox-

käyttö. 

 

Harjoitusohjeet sekä kaikki kurssiin liittyvä aineisto on sijoitettu Moodlessa olevaan 

työtilaan. Opiskelijoille annetaan kurssin alussa itsekirjautumisavain, jolla he pääsevät 

työtilan jäseniksi. Työtilasta ladataan harjoitusohjeiden lisäksi myös valmiiksi konfigu-

roidut virtuaalikoneet ja harjoituksissa käytettävät asennustiedostot. 
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5 Virtuaaliympäristön luonti ja laboratorioharjoitusten tekeminen 
 

Laboratorioharjoitusten tekeminen aloitetaan virtuaaliympäristön luonnilla. Valmiit vir-

tuaalikoneet on tehty VirtualBox-ympäristöön ja talletettu Metropolian tiedostopalveli-

melle VHD-muodossa. Virtuaalikoneet on pakattu itse purkautuviksi osatiedostoiksi 

verkkolatauksen helpottamiseksi.  

 

Virtuaalikoneiden asennus on kuvattu ohjeissa, jotka ovat ladattavissa Moodlen työti-

lasta. Ohjeiden avulla opiskelija voi itse rakentaa samanlaisen testiympäristön ja välttyy 

suurten virtuaali-imagoiden lataamiselta. 

 

Työn puolessa välissä muutimme harjoitusympäristöä hieman, koska muistin koko oli 

merkittävä tekijä harjoituksia tehtäessä. Harjoitukset voidaan tehdä vähemmän muistia 

vaativassa stand-alone-ympäristössä sekä täydessä farm-ympäristössä. Tarkoituksena 

on siis se, että opiskelija lataa tai rakentaa halutun ajoympäristön, stand-alonen tai 

farmin, ja tekee siihen kuuluvat harjoitukset vaivattomasti. Työn liitteenä ovat farm-

ympäristöä varten laaditut harjoitusohjeet. 

5.1 VirtualBox-sovelluksen asennus tai päivittäminen 
 

Harjoitusympäristö voidaan rakentaa Windows Server-, Windows 7- tai Windows 

8 -isäntäkoneelle. Jos käytössä on jo VirtualBox, se kannattaa päivittää viimeisimpään 

versioon. Uusasennuksessa saadaan käyttöön automaattisesti viimeisin versio. Virtual-

Box-asennustiedosto haetaan osoitteesta https://www.virtualbox.org/. Toinen mahdol-

lisuus on käyttää hakupalveluja VirtualBox-jakelupalvelun löytämiseksi. 
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Kuvio 4. VirtualBoxin latausikkuna. 

 

Kun asennustiedosto on latautunut, sen avulla asennetaan VirtualBox oletusasetuksin. 

Päivitys uudempaan versioon tapahtuu samalla tavalla. 

 

5.2 SharePoint-harjoitusympäristön rakentaminen 

 

Kurssin kaikki harjoitukset tehdään virtuaaliympäristössä. VirtualBoxiin voidaan hakea 

valmiiksi konfiguroitu virtuaalikone ja SharePoint-asennustiedostot Metropolian tiedos-

topalvelimelta, jolloin vaihtoehdot ovat Stand-Alone ja Farm. Virtuaalikone puretaan ja 

tuodaan VirtualBoxiin.  

 

Toinen vaihtoehto on ladata Server 2012- ja SharePoint 2013 -trialversiot Microsoftilta 

ja asentaa harjoitusympäristö joko VirtualBoxiin tai fyysiseen koneeseen. On huomat-

tava, että Server 2012 R2 -versio ei ole tuettu SharePoint 2013:n asennuksessa, vaan 

SharePoint 2013 on päivitettävä SP1-tasolle. Harjoituksissa kuvattu SharePoint 

2013 -kokeiluversio (ns. Trial) ei ole SP1-tasolla, vaan päivityspaketin SP1 asentaminen 

edellyttää päivitettyjen tietojen siirtämistä SharePoint-asennustiedostoihin (slipst-

reaming) 

 

Laboratorioharjoituksia on yhteensä 8. Kaikista harjoituksista on stand-alone- ja farm-

versiot. Seuraavassa kuvataan harjoitusten sisältö lyhyesti. 
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5.3 SharePoint-laboratorioharjoitukset 

5.3.1 Lab 1. SharePoint-harjoitusympäristön rakentaminen 

 

Ensimmäisessä laboratorioharjoituksessa asennetaan VirtualBox tai päivitetään Virtual-

Box uudempaan versioon, mikäli vanhempi versio on asennettu isäntäkoneeseen. Työn 

aikana VirtualBox jouduttiin päivittämään 3 kertaa, koska työn aikana julkaistiin uu-

demmat versiot. 

 

VirtualBoxin päivittämisen/asentamisen jälkeen sinne tuodaan valmis SharePoint-

virtuaalikone. Virtuaalikone ja SharePoint-tiedostot ovat pakattuna Metropolian tiedos-

topalvelimella, josta ne haetaan seuraavaksi. 

 

Kaikki harjoituksissa käytettävät ohjelmat on sijoitettu tiedostopalvelimelle. Tiedosto-

palvelimelle on rakennettu looginen kansiorakenne, johon ohjelmat on talletettu.  

 

Laajempi harjoitusympäristö on kansiossa SharePoint 2013 Farm ja suppeampi, stand-

alone-ympäristö kansiossa SharePoint 2013 Stand-Alone. Kumpikin harjoitusympäristö 

on konfiguroitu valmiiksi ja niihin on asennettu SQL-tietokantajärjestelmä. Farm-

versiossa on Aktiivihakemisto, johon on luotu SharePointin tarvitsemat käyttäjätilit. 

SharePoint-asennustiedostot ovat kansiossa Sharepoint Server 2013 Trial. 

 

 

 

Kuvio 5. Harjoitustiedostot tiedostopalvelimella. 

 

Kaikki käytettävät ohjelmat on pakattu CD-levyn kokoisiin osatiedostoihin, jotka on 

helpompi ladata tietoverkkoyhteyden yli. Pakkaus on tehty itsepurkautuvaksi. Kun kaik-

ki osatiedostot on saatu ladatuksi, purku käynnistyy klikkaamalla ensimmäistä osatie-

dostoa (.exe).  
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Pakattu virtuaalikone ja SharePoint-tiedostot ladataan tiedostopalvelimelta SSH-

tunnelin kautta Remote Desktop -ohjelmalla. Aluksi omalle työasemalle rakennetaan 

samanlainen kansiorakenne kuin tiedostopalvelimella. Sitten luodaan ja avataan tunneli 

tiedostopalvelimelle. Seuraavaksi kaikki harjoitustiedostot ladataan tiedostopalvelimelta 

työaseman kansioihin. Lopuksi pakatut tiedostot puretaan.  

 

Harjoituksen lopuksi purettu virtuaalikone tuodaan VirtualBoxiin. Ensin luodaan Server 

2012 -virtuaalikone ja sen jälkeen tiedostopalvelimelta ladattu VHD-image liitetään 

siihen. Lopuksi virtuaalikone käynnistetään, minkä jälkeen harjoitusympäristö on val-

mis. Toiminta on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. 

5.3.2 Lab 2. SharePoint Server 2013:n asennus 
 

SharePoint Server 2013:n asennuksessa käytetään tiedostopalvelimelta isäntäkoneen 

kiintolevylle ladattua SharePoint Server 2013 -asennustiedostoa. Kun virtuaalikone on 

sammutettu, sen DVD-asemaan liitetään levynkuvamuotoinen asennustiedosto. Virtu-

aalikone käynnistetään ja SharePoint-asennus aloitetaan DVD-asemalta.  

 

SharePoint-asennus on nelivaiheinen prosessi. Ensin tehdään SharePoint prere-

quisite -asennus, jossa varsinaisessa asennuksessa tarvittavat komponentit asennetaan 

käyttöjärjestelmään. Asennus edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. 

 

Seuraavaksi käynnistetään varsinainen SharePoint-asennus. Kun asennus on valmis, 

käynnistetään SharePoint-konfigurointivelho, jonka avulla SharePoint-asennus konfigu-

roidaan tietokoneeseen. 

 

Viimeinen operaatio on SharePoint-farmin konfigurointi, joka käynnistetään SharePoin-

tin asennuksen aikana syntyneestä keskitetyn hallinnan sivustosta. Koko asennuspro-

sessi on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 2. 

 

5.3.3 Lab 3. Kielipaketin asennus SharePoint Serverille 
 

Sivustojen omistajat ja järjestelmänvalvojat pystyvät luomaan sivustoja ja sivustoko-

koelmia monella eri kielellä kielipaketin avulla. He voivat valita oman kielen jokaiselle 

sivustolle tai sivustokokoelmalle. 
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Jokaiselle kielelle on olemassa yksilöllinen kielipakettinsa. Onnistuneesta asennuksesta 

huolimatta kaikki sisältö ei välttämättä näy valitulla kielellä. Microsoft .NET Farmework, 

Microsoft Windows Workflow Foundation, Microsoft ASP.NET ja SQL Server, joita Sha-

rePoint käyttää tukevina teknologioina, eivät ole saatavilla kaikilla kielillä, joten niiden 

virheilmoitukset ovat eri järjestelmän oletuskielellä. 

 

Suomen kielipaketin asennuksessa toimitaan samalla tavalla kuten SharePoint Serverin 

asennuksessa. Ensin ladataan kielipaketin asennustiedostot isäntäkoneelle ja sitten 

liitetään virtuaalipalvelimen DVD-asemaan, jolta asennus käynnistetään. Asennuksen 

jälkeen on vielä suoritettava SharePointin konfigurointivelho uudelleen. 

 

Asennus on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 3. 

 

5.3.4 Lab 4. SharePoint-sivustokokoelmien luonti ja konfigurointi 
  

Tämä laboratorioharjoitus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa luodaan 

verkkosovellus keskitetyn hallinnan kautta ja seuraavaksi siirrytään sivustokokoelmien 

luomiseen. 

 

Verkkosovellusten luonti 

 

Verkkosovelluksia voidaan tehdä keskitetyn hallinnan kautta tai ohjelmallisesti. Tässä 

työssä käytettiin keskitetyn hallinnan sivustoa (Central Administration).  Tämä sivusto 

syntyy asennuksen yhteydessä. Toinen vaihtoehto olisi ollut PowerShellin käyttö (Sha-

rePoint Management Shell), mutta tässä vaiheessa graafinen toimintaympäristö on 

parempi ratkaisu. 



23 

 

 

 

Kuvio 6. Central Administration -aloitusikkuna 

 

Verkkosovellus luodaan keskitetyssä hallinnassa Sovellusten hallinta (Application Mana-

gement) -linkistä painamalla Verkkosovellusten hallinta (Manage web applications) ja 

klikkaamalla Uusi (New).  

 

Verkkosovellusten hallinta (Web Applications Management) -sivulla valitaan Luo uusi 

verkkosovellus (Create New Web Application). Verkkosovellukselle annetaan nimi, port-

tinumero (tässä tapauksessa 80, koska haluttiin kaikkien sijaitsevan oletusportissa), 

määritellään autentikointimenettely (tässä tapauksessa klassinen NTLM), URL-osoite, 

sovellussarja (Application Pool) ja tietokannan nimi. Verkkosovelluksen luonnin jälkeen 

host header -nimi on vielä määriteltävä nimipalveluun DNS-hallintakonsolin avulla, jotta 

pyynnöt ohjautuisivat oikeaan sivustoon. 

 

Asennuksen ohjeet on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteellä 4. 

 

Sivustokokoelmien luonti 

 

Sivustokokoelma on ryhmä sivustoja, joilla on sama omistaja ja samat hallinta-

asetukset, esimerkiksi käyttöoikeudet. Kun luodaan sivustokokoelman, sen päätason 
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sivusto luodaan automaattisesti. Sen jälkeen voidaan luoda päätason sivustoon halua-

mamme määrän alisivustoja. 

 

Kuvio 7. Sivustokokoelman rakenne. 

 

Toiminnoille ja asetuksille voidaan määrittää pää- ja alisivustoissa eritasoisia oikeuksia. 

Tällaista hierarkiaa käyttämällä voidaan luoda pääsivuston koko ryhmän käyttöön ja 

siihen yksittäisiä työsivustoja sekä jaettuja sivustoja sivuprojekteja varten. [10.] 

 

Sivustokokoelma luodaan keskitetyssä hallinnassa Sovellusten hallinta -ryhmässä (Site 

Collections). Klikataan Create site collections ja sivustokokoelman luonti-ikkuna aukeaa. 

 

Kuvio 8. Sivustokokoelmien luonti-ikkuna 

 

Käytettäväksi verkkosovellukseksi valitaan edellisessä kohdassa luotu 

http://Intranet.Sharepoint2013/, johon sivustokokoelma liitetään. Määritetään otsik-

http://intranet.sharepoint2013/
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koon ja sivuston kuvaukseen Intranet ja annetaan URL-poluksi 

http://intranet.sharepoint2013. Valitaan sivuston tyypiksi Team Site ja pääkäyttäjäksi 

Administrator. Intranet-sivusto on ylimmän tason sivusto. Se sijaitsee hallitussa polussa 

/sites/. 

 

Sivustokokoelmien luonti on yksityiskohtaisesti liitteessä 4. 

 

5.3.5 Lab 5. Sivujen konfigurointi  
 

Tässä harjoituksessa sivustoon ja sivustokokoelmaan lisätään sovelluksia ja osa, nimel-

lä Project Summary, jossa näkyvät projektin tiedot ja eräpäivä ja kalenterin tiedot. Li-

säksi opitaan, kuinka työpöytä voidaan tehdä yksinkertaisemmaksi. Harjoituksen tarkoi-

tuksena on oppia lisäämään erilaisia sovelluksia sivuston eri käyttötarkoituksiin ja tu-

tustua myös Project Summary -sivustoon ja oppia sen käyttö. 

 

Sivujen konfigurointi ohjeet on esitetty yksityiskohtaisesti liitteellä 5. 

 

5.3.6 Lab 6. Sivujen ulkoasujen muokkaus ja räätälöinti 
 

SharePoint -sivun teemaa voidaan vaihtaa ja samalla voidaan laittaa sivulle uudet logot 

ja lisätä uusia linkkejä. Tämä kaikki tapahtuu suoraan nettiselaimen kautta. 

 

Muokkausohjeet on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteellä 6. 

 

5.3.7 Lab 7. Kirjastojen luonti sivustoon 

 

Tässä laboratorioharjoituksessa lisätään luotuun SharePoint-sivustoon kirjasto ja siihen 

aineistoa.  Työn suorittamiseksi avataan Internet Explorer ja yhdistetään SharePointin 

sivuun http://Intranet.Sharepoint2013. Kirjaston liittäminen SharePointiin tapahtuu 

samalla tavalla kuin edellisessä harjoituksessa, eli sivuun lisätään uusi sovellus.  

 

SharePoint-sivussa valitaan Add an app (lisää uusi sovellus) ja esille tulee eri tyyppisiä 

sovelluksia, joista valitaan Document Library. Sille määritetään nimi ja klikataan Create. 
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Kirjastoon voidaan lisätä tiedostoja suoraan nettiselaimen kautta. Kirjaston lisättyjä 

tiedostoja voivat tarkastella muut henkilöt, joilla on tarvittavat oikeudet. 

 

Kirjasto on sivustolla oleva paikka, johon voidaan luoda, kerätä, päivittää ja hallita tie-

dostoja ryhmän jäsenten kanssa. Jokaisessa kirjastossa näkyy tiedostojen luettelo ja 

tärkeitä tietoja tiedostoista. Kirjaston käyttäjät voivat varastoida työskentelyssä tarvit-

tavia tietoja.  

 

Kirjaston luominen ja muokkaaminen on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 7. 

5.3.8 Lab 8. Sivuston hallinta SharePoint Farm -ympäristössä 

 

Tässä laboratorioharjoituksessa tarkoituksena on oppia hallitsemaan sivuston perus 

asioita. Harjoituksessa on kahdeksan tehtävä. Tehtävillä tutustutaan sivuston sisältöön, 

sivuston työnkulkuun ja asetuksiin. Lisäksi käydään läpi sivun muokkausohjelmia ja 

sivun ominaisuuksia ja sivun historia sekä roskakorin käyttö. 

 

Kaikki asiat on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 8. 
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6 Yhteenveto 
 

Tässä työssä päivitettiin testiympäristö SharePoint-kurssia varten ja rakennettiin kurs-

siin kuuluvat laboratorioharjoitukset. Aluksi selvitettiin, mikä SharePoint on ja minkälai-

sia muutoksia SharePoint -järjestelmä tuo organisaatioihin ja niiden sisäiseen toimin-

taan. Työssä käytiin läpi muutamia SharePoint 2013:een tulleita uusia ominaisuuksia ja 

mitä kaikkea sillä voidaan tehdä ja toteuttaa. Seuraavaksi käytiin lyhyesti läpi Share-

Pointin toimintaympäristö, Server 2012 -palvelin, aktiivihakemisto, IIS-web-palvelin ja 

SQL-tietokanta. Laboratorioharjoitukset tehtiin ja testattiin Metropolian tiloissa, labora-

torioluokassa U204. 

 

insinöörityöni päätarkoituksena oli rakentaa SharePoint 2013 -verkko-oppimisympäristö 

ja testata sen toimivuutta. Työssä toteutettiin ja koottiin kattava suomenkielinen ope-

tusmateriaali opetuskäyttöä varten, mikä on nähtävissä liitteissä. 

 

SharePoint Server 2013 -kurssia varten oli aikaisemmin rakennettu virtuaalikoneet. Ne 

päivitettiin työn alussa uusimpiin versioihin. Virtuaalikoneet talletettiin pakattuina itse-

purkautuvina tiedostoina Metropolian tiedostopalvelimelle, josta opiskelijat voivat ne 

ladata omille koneilleen 

 

Työn ensimmäinen vaihe oli ladata valmis käyttöjärjestelmä-VHD (virtuaali-image) pal-

velimelta omalle koneelle. Ensin luotiin uusi virtuaaliympäristö VirtualBoxia hyväksi 

käyttäen ja siihen tuotiin palvelimelta haettu virtuaalikone. Siihen asennettiin Share-

Point 2013 ja sen jälkeen kielipaketti. Lopuksi SharePointiin luotiin sivustokokoelmia ja 

sivustoja ja muokattiin sivustojen sisältöä. 

 

Kaikki asennukset ovat onnistuneet vaivattomasti luokassa U204, mutta vastaan tuli 

vaikeuksia, kun haluttiin suorittaa samat asiat kotona, koska SharePointin muistivaati-

mukset ovat suuret. Tästä syystä harjoitusympäristöä muutettiin hieman, koska muistin 

koko oli merkittävin tekijä harjoituksia tehtäessä.  

 

Virtuaalikoneista rakennettiin kaksi versiota, vähemmän muistia vaativa stand-alone-

ympäristö sekä täydellinen farm-ympäristö. Kummankin ympäristön virtuaalikoneet 

sijoitettiin tiedostopalvelimelle. Idea on sellainen, että opiskelija lataa halutun ajoympä-

ristön, siis stand-alonen tai farmin, ja tekee siihen kuuluvat harjoitukset. 
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Harjoituksia tehtiin siis kaksi versiota jokaisesta, eli kumpaakin ajoympäristöä varten on 

omat harjoituksensa. Kumpaakin ajoympäristöä varten rakennettiin 8 laboratorioharjoi-

tusta. Harjoitukset on testattu molemmissa ajoympäristössä. Tämän opinnäytetyön 

liitteenä ovat farm-ympäristön harjoitukset. 

 

Laboratorioharjoitusten teko, samoin kuin SharePoint 2013:n asentaminen, kielipaketin 

asentaminen tai SharePoint-sivustokokoelmien luonti onnistuivat erittäin hyvin ja vai-

vattomasti, sillä siihen oli tarvittavat ja selkeät ohjeet helposti saatavilla. Työn aihee-

seen liittyvää tietoa oli tarjolla laajasti ja näin ollen työn ohessa oppi valtavasti uutta. 

Aihe itsessään saatiin rajattua erittäin tarkasti ja siinä mielessä työstä saatiin tehdyksi 

varsin johdonmukainen kokonaisuus. 
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Liitteet 
 

Liite 1.  

Lab 1. SharePoint Farm -harjoitusympäristön rakentaminen 

 

Tehtävä 1: Asenna VirtualBox 

1. Lataa VirtualBox-asennustiedostot isäntäkoneelle (kone, jossa virtuaaliympäris-

tö on) osoitteesta http://www.oracle.com/technetwork/server-

storage/virtualbox/downloads/index.html. Jos tuote ei löydy tästä osoitteesta, 

käytä hakupalvelua etsiäksesi sen. 

2. Käynnistä VirtualBoxin asennus klikkaamalla asennustiedostoa ja paina Next. 

 
3.  Hyväksy oletusasetukset klikkaamalla Next. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html
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4. Hyväksy pikakuvakeoptiot painamalla Next. 

 
 

5. Aloita asennus klikkaamalla Yes. 
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6. Asenna klikkaamalla Install. 

 
7. Kun asennus on valmis, paina Finish. VirtualBox käynnistyy. 

 
8. VirtualBoxin aloitusikkuna avautuu ja VirtualBox on käytettävissä. 
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9. Tarkista VirtualBoxin verkkoasetukset. Valitse File → Preferences → Net-

work: 

 

10. Varmistu, että NAT on enabloitu.    

11. VirtualBox-virtualisointiympäristö on nyt luotu. 

 

 

Tehtävä 2: Lataa valmis SharePoint-virtuaalikone  

Huom! Jos käytössä on paikallinen virtuaalikoneen kopio (klooni), siirry kohtaan 

Tehtävä 3: SharePoint -virtuaalikoneen tuonti VirtualBoxiin.   

Pakattu virtuaalikone ja SharePoint-tiedostot ladataan tiedostopalvelimelta SSH-

tunnelin kautta Remote Desktop -ohjelmalla. Ensin luodaan ja avataan tunneli tie-

dostopalvelimelle. Sitten pakattu virtuaalikone kopioidaan omalle koneelle. Lopuksi 

pakatut tiedostot puretaan.  

1. Lataa PuTTY-ohjelma putty.exe (esimerkiksi osoitteesta 

http://www.chark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html ). Jos oh-

jelma ei löydy, käytä hakupalvelua. Käynnistä ohjelma.  PuTTYä ei tarvitse 

asentaa, vaan linkistä saa ladatuksi suoraan suoritettavan ohjelman. 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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2. Määrittele välilehdellä SSHTunnels paikallinen portti (Source port 6000) 

ja kohteen IP-osoite (Destination xx.xx.xx.xx:3389 ja paina lopuksi Add. 
 

 
3. Forwarded ports -kenttään tulee nyt näkyviin edellisessä kohdassa tehty 

määritys. 
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4. Seuraavaksi siirrytään välilehdelle Session. Siellä määritellään palvelin 

shell.metropolia.fi ja käytetty portti 22. Määrittelyille annetaan nimi koh-

dassa Saved Sessions (tässä SharePoint-kone) ja ne talletetaan painamal-

la Save. Yhteysmäärittelyt on nyt tehty ja ne saadaan myöhemmin käyttöön 

valitsemalla listasta yhteyden nimi, painamalla Load ja sitten Open. 

Painetaan lopuksi Open, jolloin yhteys aukeaa. 
 

 

 

5. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tulee ilmoitus ’PuTTY Security Alert, joka hy-

väksytään painamalla Yes (Kyllä). 
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6. Sisäänkirjautuminen tapahtuu Metropolian tunnuksilla: 

I.  Ensin annetaan Metropolian käyttäjätunnus ja painetaan Enter.  

II. Sen jälkeen syötetään salasana ja painetaan Enter. 
 

 
 

7. Seuraavaksi avataan Remote Desktop -yhteys palvelimelle. Käynnistetään 

Remote Desktop Connection -konsoli ja annetaan yhteysosoitteeksi 

127.0.0.1:6000. Lopuksi painetaan Connect. 

 
 

8. Hyväksytään mahdollinen tietoturvavaroitus painamalla Connect. 
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9. Annetaan käyttäjätunnus ja salasana: ensin valitaan ’Use another account’ 
 

 
10. Sitten syötetään käyttäjätunnus SharePoint ja salasana ’*******’. Lopuksi 

painetaan OK. 
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7. Hyväksytään mahdollinen tietoturvavaroitus painamalla Yes. 
 

 
8. Jos aktivointivaroitus tulee näkyviin, paina Ask me later. 
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9. Jos piraattivaroitus tulee näkyviin, paina OK. 
 

 
10. Tiedostopalvelimen työpöytä aukeaa. Jos Server Manager -ikkuna tulee näky-

viin, se voidaan sulkea oikean ylälaidan raksilla. 

11. Valitaan tiedostojen hallinta File Explorer ja avataan kansio C:\Pub. Kansiossa 

Pub ovat virtuaalikurssien virtuaalikoneet ja tiedostot pakattuina itsepurkautu-

vina tiedostoina. 

 
12. Avaa kansio SharePoint 2013 

 
13. Luo omalle tietokoneellesi kansio C:\SharePoint 2013 ja tee sille seuraavan-

lainen  kansiorakenne: SharePoint 2013 

 ->LanguagePack_fi 

  ->SharePoint 2013 Farm 

 ->SharePoint Server 2013 Trial 

C:\Pub 

C:\Pub\SharePoint 2013 
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14. Avaa ensin palvelimen kansio SharePoint 2012 Farm. SharePoint-

virtuaalikone on pakattu 14:ään osaan (part01-part14).  

 
15. Kopioi osatiedostot part01-part14 kansiosta SharePoint 2013 Farm oman ko-

neesi kansioon C:\SharePoint 2013\SharePoint 2013 Farm. 

16. Kun kaikki osatiedostot on kopioitu, käynnistä purku klikkaamalla ensimmäistä 

osatiedostoa (part01). Valitse oletuskansio, johon virtuaalikone puretaan. Kun 

purku on valmis, virtuaalikone on alkuperäisessä muodossaan ja tuotavissa 

VirtualBoxiin. 

17. Avaa kansio SharePoint Server 2013 Trial. SharePoint Server -ohjelmisto  

on pakattu 4:ään osaan (SharePoint2013ServerTrial.part1- Share-

Point2013ServerTrial.part4).  

 
18. Kopioi nämä tiedostot ja aktivointiavain oman koneesi kansioon 

C:\SharePoint 2013\SharePoint Server 2013 Trial. 

19. Kun kaikki osatiedostot on kopioitu, käynnistä purku klikkaamalla ensimmäistä 

osatiedostoa (SharePoint2013ServerTrial.part1). Valitse oletuskansio, johon 

virtuaalikone puretaan. Kun purku on valmis, virtuaalikone on alkuperäisessä 

muodossaan ja tuotavissa VirtualBoxiin. 

20. Avaa lopuksi kansio LanguagePack_fi. Kopioi sen sisältö oman koneesi kan-

sioon C:\SharePoint 2013\LanguagePack_fi. 
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21. SharePoint-virtuaalikone ja asennuksessa tarvittavat tiedostot on nyt ladattu 

omalle työasemalle. 

 

Tehtävä 3: SharePoint-virtuaalikoneen luonti ja tuonti VirtualBoxiin 

1. Käynnistä VirtualBox, ellei se jo ole käynnissä  

2. Aloita uuden virtuaalikoneen luonti klikkaamalla New.  

3. Anna koneen tiedot seuraavasti. 

a. Name: SharePoint 2013 

b. Type: Microsoft Windows 

c. Version: Windows 2012 (64 bit) 
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4. Määrittele RAM-muistin määrä (min. 8000 MB) ja klikkaa Next. 

 
5. Valitse  ‘Use an existing virtual hard drive file’ ja selaa kansioon, johon la-

tasit SharePoint-tiedostot (esim. C:\SharePoint 2013\Sharepoint 2013 Farm) ja 

valitse se. Klikkaa lopuksi Create.  

 

6. Kun virtuaalikone on valmis, se tulee näkyviin VirtualBoxin pääikkunaan. 

8192 

 8192      
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7. Tarkistetaan, että verkkoadapteri on liitetty NAT-verkkoon. Älä käynnistä virtuaa-

likonetta vielä! 
8. Valitse virtuaalikone VirtualBox-konsolissa.  

9. Tarkista uuden koneen verkkoliitäntä valitsemalla kone ja klikkaamalla Settings 

ja valitsemalla asetusvalikosta Network. 

 

 

10. Varmistu, että adapteri on liitetty NAT-verkkoon. Liitä tarvittaessa. 



Liite 1 

15(20) 

 

 

11. Valitse Settings-ikkunasta System ja sieltä välilehti Processor. SharePoint vaatii 

neliytimisen prosessorin. Muuta asetus kuvan mukaisesti: 

 
12. Klikkaa OK, että asetukset tallentuvat. 

13. Käynnistä SharePoint-virtuaalikone. 

14. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\Administrator (salasana Pa$$w0rd). 

 

 
15. SharePoint-asennus vaatii internet-yhteyden. Domainin SP nimipalvelin on konfi-

guroitava tätä varten.  Valitse Server Managerissa Tools → DNS. 
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16. Valitse DNS-managerissa SHAREPOINT2013 hiiren oikealla näppäimellä ja klik-

kaa Properties.  

17. Valitse Forwarders-välilehti, poista vanhat forwarders-osoitteet ja lisää oman 

verkkosi osoitteet. Saat ne palveluntarjoajaltasi. 

 

 

 

18. Sulje kaikki ikkunat. Sulje virtuaalikone (Machine ->ACPI Shutdown). 

 

 

  



Liite 1 

17(20) 

 

 

Appendix: Hyper-V-virtualisointiohjeet 

 
Windows 8.1 -työasemassa voidaan käyttää myös Hyper-V-virtualisointijärjestelmää. 

Tässä kuvataan sen käyttöönotto. Ohjeissa annetaan luodulle virtuaalikoneelle nimeksi 
SharePoint2013SP1. 
 

Vaikka harjoitukset on laadittu VirtualBox-ympäristöön, ne voidaan siirtää varsin hel-
posti Hyper-V:hen. 
 

1. Avaa Hyper-V Manager 

 
2. Valitse Virtual Switch Manager. 

 
3. Klikkaa Create Virtual Switch. 
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4. Anna virtuaalikytkimelle nimeksi SharePoint2013SP1 ja klikkaa OK. 

 

 
5. Hyväksy varoitus klikkaamalla Yes. 

 
6. Luo uusi virtuaalikone. Valitse NewVirtual Machine. Klikkaa Next. 

7. Anna virtuaalikoneelle nimeksi SharePoint2013SP1 ja klikkaa Next. 
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8. Valitse Generation 1 ja klikkaa Next. 

 
9. Määrittele RAM-muistin määrä ja klikkaa Next. 

 
10. Valitse verkkoliitäntä SharePoint2013SP1 ja klikkaa Next. 

 
11.  Luo virtuaalinen kiintolevy oletusasetuksin ja klikkaa Next. 
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12. Valitse ‘Install an operating system later’ and klikkaa Next. 

 
13. Kun yhteenvetoikkuna avautuu, klikkaa Finish. 

 
14. The new virtual machine appears on the list / Uusi virtuaalikone tulee näkyviin. 

 
15. SharePoint-virtuaalikone on nyt luotu. 
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Lab 2. SharePoint Server 2013 Farmin asennus 

 

Tehtävä 1: SharePoint 2013 -palvelimen asennus 

SharePoint Server 2012 Trial  -asennustiedoston on ladattu tiedostopalveli-

melta. Tiedoston nimi on SharePointServer_en-us.img.iso. 

1. Käynistä VirtualBox. 

2. Valitse virtuaalikone  Sharepoint 2013. 

3. Valitse Settings-ikkunasta Storage.  

4. Valitse Controller: IDE hiiren oikealla näppäimellä, valitse Add CD/DVD De-

vice ja sitten Choose Disk liittääksesi SharePoint Server 2013 -asennusimagen 

asemaan. 

 

 

5. Selaa kansioon, jonne latasit SharePoint Server 2013 -asennusimagen ja valitse 

se. Paina lopuksi OK 
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6. Käynistä SharePoint-virtuaalikone.  

7. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd) 
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8. Klikkaa File Explorer. 

 

9. Valitse ja laajenna CD Drive (D:) 
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10. Aloita SharePoint asennus kaksoisklikkaamalla splash. Sitten valitse Microsoft ® 

HTML Application host. 
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SharePoint-ohjelmiston esivaatimusten  asennus 

1. Valitse Install software prerequisites. 

 

2. Hyväksy UAC-varoitus painamalla Yes. 

 

 
 

3.  Tässä nähdään, mitkä komponentit edellytetään asennettaviksi. Klikataan Next. 
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4. Hyväksy lisenssisopimus. Paina sitten Next. Asennusohjelma asentaa vaaditut 

komponentit ja konfiguroi ne. 

 

 

5. Asennus käynistyy. 
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6. Jos pyydetään, hyväksy systeemin uudelleenkäynnistyminen  klikkaamalla Fi-

nish, koska järjestelmä pitää käynnistää uudelleen. 

 

 

7. Palvelin käynnistyy uudelleen automaattisesti ja asennus jatkuu.  

8. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\SP_Admin (salasana  Pa$$w0rd). 
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9. Jos kysytään, hyväksy UAC-varoitus klikkaamalla Yes.  

 
10. Sitten wizard jatkuu. 

 

 

11. Ohjelmiston esivaatimusten asennus on valmis. Klikkaa Finish. 
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SharePoint Server 2013 -asennus 

1. Kirjaudu sisään  SharePoint palvelimeen käyttäjätunnuksella SP\SP_Admin (sa-

lasana:  Pa$$w0rd) 

 

2. Klikkaa File Explorer. 

 

3. Valitse ja laajenna CD Drive (D:) 

 

4. Aloita SharePoint asennus kaksoisklikkaamalla splash. 
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5. Valitse Install SharePoint Server 

 

6. Hyväksy UAC -varoitus painamalla Yes. Wizard käynistyy. 
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7. Anna Product Key ja klikkaa Continue. 

 
 

8. Hyväksy lisenssisopimus ja sitten klikkaa Continue. 
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9. Choose file locations -ikkuna aukea. Jätetään oletukset on ja klikataan Install 

Now. 

 

10. Asennus alkaa. 
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11. Asennuksen kesto riippuu koneesta. Jonkin ajan kuluttua asennus on valmis. 

Tämän jälkeen tulee Run Configuration Wizard -ikkuna. Poista ruksi Run the 

SharePoints Configuration Wizard now -kohdasta  ja paina Close. 

 

12. SharePoint 2013 -asennusikkunassa klikkaa Exit. Sulje kaikki ikkunat. 

Note! 
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Tehtävä 2. SharePoint 2013 -asennuksen konfigurointi 

 

1. Luodaan SQL Server Alias SharePoint 2013 -palvelimessa. 

Virtuaalikoneen työpöydällä klikataan File Explorer, etsitään tiedosto cli-

confg.exe polusta C:\Windows\System32 ja kaksoisklikataan cliconfg.exe.  

 

2. SQL Server Client Network Utility -ikkunassa avataan Alias -välilehti ja klikataan 

Add.  
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3. Add Network Library Configuration -ikkunassa kirjoitetaan Share-

point_Config kenttään Server alias, Network libraries -valinnan alapuolella  

valitaan TCP/IP, Server name -kenttään kirjoitetaan Sharepoint2013, ja 

lopuksi klikataan OK.  

 

4. SQL Server Client Network Utility -ikkunassa klikataan OK.  
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5. File Explorerissa selataan polkuun C:\Windows\SysWOW64, ja  kaksoisklikataan 

cliconfg.exe.  

 
6. SQL Server Client Network Utility -ikkunassa,  Alias-välilehdessä klikataan 

Add.  

 
7. Add Network Library Configuration -ikkunassa, Server alias -välilehdellä 

kirjoitetaan Sharepoint_Config Server Alias -kenttään, Network libra-

ries -valinnan alapuolella valitaan TCP/IP, Server Name -kenttään kirjoite-

taan Sharepoint2013, ja sitten klikataan OK.  
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8. SQL Server Client Network Utility -ikkunassa klikataan OK. 
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1. Konfigurointi-wizardin käynnistys 

Avataan haku ja Search Apps -kenttään kirjoitetaan SharePoint.  

 

 
 

 
 

2. Valitaan SharePoint 2013 Products Configuration Wizard.  
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3. Welcome-ikkunassa klikataan Next. 

 

4. Hyväksytään varoitus painamalla Yes. 

 

5.  Valitaan Create a new server farm ja klikataan Next. 
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6. Database access accountiksi kirjoitetaan käyttäjäksi SP\SP_Farm ja sa-

lasanaksi Pa$$w0rd. Klikataan sitten Next 
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6. Specify Farm Security Settings -kohdassa määritetään salasana ja klikataan 

Next. 

 

7. Määritä hallintaportin numero (rasti ruutuun ja numeron syöttö, esim. 2013). 

Määritetään autentikointitapa. Valitaan NTLM. Lopuksi klikataan Next. 
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8. Hyväksytään oletusasetukset ja aloitetaan konfigurointi klikkaamalla NEXT.

 
9. Konfigurointi alkaa. 
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10. Lopuksi näkyy vielä yhteenveto määritetystä konfiguraatioista. Napsautetaan Fi-

nish. 

 

11. Valitaan No, I don’t wish to participate ja klikataan OK. 
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Tehtävä 3: farmin konfigurointi 
Asennuksen valmistuttua selaimeen aukeaa SharePointin Central Administration -

ikkuna. 

1. Tervetuloa-ikkunasta valitaan Configuration wizard. 

 

2. Luodaan uusi hallittu palvelutili (Service Account) SP\SP_Services, salasana  

Pa$$w0rd ja ajettavat palvelut valitaan oletusasetuksin. Klikataan Next. 
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3. Create Site Collection -sivusssa klikataan Skip. Intranet-sivustokokokoelma 

luodaan seuraavassa harjoituksessa. 

 

 
4. Initial Farm Configuration Wizard -ikkunassa, klikataan Finish. 

 

 



   Liite 2 

28(28) 

  

 

 

5. Keskitetyn hallinnan sivusto (Central Administration) aukea. 

 

 

 

6. Suljetaan kaikki ikkunat. 

7. Suljetaan  Sharepoint2013 -virtuaalikone (Machine  ACPI Shutdown). 
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Liite 3.  

 

Lab 3. Suomen kielen kielipaketin asennus Farm-ympäristössä. 

 

Tehtävä 1: Kielipakettitiedoston liittäminen VirtualBoxiin 

1. Käynistä VirtualBox. 

 
2. Valitse SHAREPOINT2013-virtuaalikone ja sitten SettingsStorage. 
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3. Klikkaa Controller: IDE hiiren oikealla näppäimellä ja valitse Add CD/DVD Devi-

ce. 

 
4. Valitse Choose disk ja tiedosto serverlanguagepack.iso  kansiosta, jossa on tallen-

nettu SharePoint- kielipaketti (C:\SharePoint 2013\LanguagePack_fi). 

 
5. Käynistä virtuaalikone kaksoisklikkamalla. 
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Tehtävä 2: Kielipaketin asennus SharePointiin 

 

1. Kirjaudu sisään SHAREPOINT2013-virtuaalikoneen käyttäjätunnuksella  

SP\SP_Admin ja salasanalla Pa$$w0rd (klikkaa MachineInsert Ctrl-Alt-

Del).   

2. Ava File Explorer. Valitse ja laajenna CD Drive (D:). 

 
3. Kaksoisklikkaa setup.exe. 

4. Hyväksy UAC- varoitus painamalla Yes. 
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5. Hyväksy lisenssisopimus painamalla Jatka. Asennus alkaa.  

 
 

6. Asennuksen viimeistely 

 
7. SharePoint configuration on ajettava kielipaketin asennuksen jälkeen. Jätetään ruk-

si kohtaan Suorita ohjattu SharePoint Products -asetusten määrittäminen 
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nyt ja klikataan Sulje. 

 
8. SharePoint Products -konfigurointien määrittäminen alkaa. Klikataan Next. 
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9. Hyväksy varoitus klikkaamalla Yes. 

 
10. Konfigurointi alkaa. 
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11. Konfigurointi on valmis. Klikkaa Next.  

 
12. Sulje File Explorer. 

13. Jos asennus on onnistuneesti suoritettu, aukeaa selaimessa keskitetyn hallinnan 

sivusto.  
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14. Sulje keskitetyn hallinnan sivusto. Sammuta virtuaalikone (MachineACPI Shut-

down) asetusten tallentamiseksi. 

15. VirtualBox-konsolissa valitse SHAREPOINT2013 virtuaalikone ja sitten Set-

tingsStorage. 

 
16. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Controller:IDE ja poista serverlanguage-

pack.iso  ja klikkaa OK 
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Liite 4.  

Lab 4. SharePoint 2013 -intranetin luonti Farm-ympäristössä 

 

Käynistä virtuaalikone.  

1. Avaa VirtualBox. 

2. Käynistä SHAREPOINT2013-virtuaalkone. 

 

Harjoitus 1: Verkkosovellusten luonti 

Tehtävä 1: Työpöydän valmistaminen 

1. Klikkaa MachineInsert Ctrl-Alt-Del. Kirjaudu sisään SHAREPOINT2013-

tunnuksella SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd).  

2. Osoita kohdistin näytön vasempaan alakulmaan saadaksesi Charms-valikon nä-

kyviin. 

3. Klikkas Search-ikonia. 

 
4. Kirjoita hakukenttään  SharePoint. 
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5. Saat kolme tulosta. 

 
6. Klikkaa jokaista linkkiä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse ‘Pin to Taskbar’. 

 
7. Toista sama Internet Explorerille (IE). 

8. Tehtäväpalkki näyttää tältä edellisten toimintojen jälkeen. 

 
9. Avaa työpöydän näkymän klikkaamalla Desktop-tiiltä. 

 

Tehtävä 2: Verkkosovellusten luonti  

1. Avaa SharePoint 2013 Central Administration napsauttamalla kuvaketta. 

  
2. User Account Control -valintaikkuna ilmestyy. 

 
3. Klikkaa Yes.  
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4. Keskitetyn hallinnan sivusto (Central Management) avautuu. 

 
5.  Keskitetyn hallinnan sivuston aloitusikkunassa klikkaa Application Manage-

ment.  
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6. Web Applications -kohdassa klikkaa Manage web applications.  

 
7. Web Applications -välilehden nauhassa, klikkaa New. Create New Web Ap-

plication -sivusto aukeaa. 

8. Valitse Create a new IIS web site. Anna portin numeroksi 80. Host 

der -kenttään kirjoita Intranet.SP.local.  

 

 
Intranet.SP.local 

SharePoint - Intra-

net.SP.local80 
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9.  Claims Authentication Types -kentässä valitse Enable Windows Authentica-

tion. 

 
10. Älä tee muutoksia Sign in Page URL- ja Public URL -kohdissa.

 

http://Intranet.SP.local:80 
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11. Application Pool -kohdassa varmista, että Create new application pool on 

valittu. Application Pool name -kenttään kirjoita SharePoint Web Applica-

tions.  

12. Configurable-listalla valitse SP\SP_Services.  

13. Kirjoita Database Name -kenttään WSS_Content_Intranet.  

 
14. Klikkaa OK.  

 
15. Web-sovellus ja tietokanta luodaan. Kun se on valmis, luotu sovellus avautuu. 

16. Klikkaa OK.  

17. Uusi Web-sovellus näkyy Web Applications Management -sivulla. 
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Harjoitus 2: sivustokokoelmien luonti 

 

Tehtävä 1: Lisää DNS-nimi uudelle verkkosovellukselle.  

1. Ava Server Manager. 

 
2. Valitse ToolsDNS 

 
3. DNS Manager aukeaa ja uusi kuvake ilmestyy työkaluriville

 
4. Valitse DNS Manager -kuvake hiiren oikealla näppäimellä; Pidä Shift alhaalla 

ja valitse DNS hiiren oikealla näppäimellä. 
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5. Valitse avatusta valikosta kohde Run as different user. 

 
6. Windows Security -valintaikkuna ilmestyy. Kirjaudu sisään tunnuksella  

SP\Administrator (salasana Pa$$w0rd). 

 
7. DNS Managerin uusi näkymä avautuu. Laajenna  SHAREPOINT2013, sitten 

laajenna Forward Lookup Zones, ja sitten klikkaa SP.local.  

8. Valitse hiiren oikealla näppäimellä  SP.local ja sitten klikkaa New Host (A or 

AAAA). New Host -valintaikkuna ilmestyy. 

9.  Kirjoita Intranet name-kenttään. Syötä IP address -kenttään osoite 

10.0.2.15.  

HUOM! Tarkista IP-osoite. Sen pitäisi olla sama kuin Sharepoint2013-koneen 
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osoite! 

 
10. Klikkaa Add Host.  

11. Klikkaa OK.  

12. Klikkaa Done.   

13. Sulje DNS Manager. Sulje Server Manager. 
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Tehtävä 2: Uuden sivustokokoelman luonti.  

 

1. Central Administration -päävalikosta, klikkaa Application Management.  

 
2. Site Collections -kohdassa, klikkaa Create site collections.  

14. Web Application -kohdassa, varmista, että http://Intranet.SP.local on valit-

tu. Jos ei ole, avaa valikko pienestä kolmiosta, klikkaa Change Web Applica-

tion, ja sitten klikkaa SharePoint - intranet.SP.local80.  

15. Title-kenttään, kirjoita SP Intranet.  
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16.  Web Site Address -kohdassa, varmista, että osoite on 

http://Intranet.SP.local/. 

  
17.  Template Selection -kohdassa, klikkaa Collaboration-välilehteä ja sitten Team 

Site.  Kohdassa Primary Site Collection Administrator, kirjoita User 

name -kenttään SP\SP_Admin.  
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18. Klikkaa OK.  

19. Sivustokokoelma on luotu.  

20. Klikkaa OK. 

 

Tehtävä 3: Avaa uusi sivu.  

1. Internet Explorerissa  kirjoita http://intranet.SP.local ja paina ENTER.  

2. Web osoite alkaa latautua. Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun sivustoa on 

pyydetty palvelimelta, se on koottava. Se kestää muutamia sekunteja. 

3. Intranet-sivusto aukeaa. 

4. Sulje kaikki Internet Explorer - ikkunat. 

5. Sammuta virtuaalikone (MachineACPI Shudown).
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Liite 5. 

 

Lab 5. Konfiguroidaan kotisivu SharePoint-farmiin 

 

Käynistä virtuaalikone.  

1. Avaa VirtualBox. 

2. Käynistä SHAREPOINT2013-virtuaalikone. 

3. Kirjaudu sisään tunnuksilla SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd) 

 

Harjoitus 1: Sovelluksien luonti 

 

Tehtävä 1. Kirjastosovellusten luonti  

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa osoite http://Intranet.SP.local. 

2. Kotisivulla valitaan Add lists, libraries And other Apps. 

 

3. Näkyviin tulee kokoelma eri sovelluksia, joita voidaan lisätä sivulle. Klikkaa Do-

cument Libraryn alla oleva linkki App Details. 
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4. Hetken kuluttua näkyviin tulee toinen sivu, joka sisältää kuvauksen sovellukses-

ta, jonka on valittu. Tarkista tiedot ja klikkaa Add It. 

 

5. Pick a Name -kohdassa kirkoita Name-kenttään Project Documents ja klik-

kaa Create. 

 

6. Hetken kuluttua uusi sovellus lisätään sivustoon. Site Contents -ikkuna ilmestyy, 

missä näkyy uusi lisätty sovellus. Uuden sovelluksen kohdalla tulee automaatti-

sesti vihreällä merkattu New! -sana. 
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7. Sulje Microsoft Internet Explorer 

 

 

Harjoitus 2: Projektin yhteenveto 

 

Tehtävä 1. Lisää projektin yhteenveto sivustoon 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. SharePoint-kotisivulla klikkaa Working on a deadline? 

 

 



   Liite 5 

4(7) 

 

 

3. Tämä toiminta avaa pop-up-ikkunan, jonka avulla voidaan lisätä projektin yh-

teenveto -web-osa, sekä Tehtävät (ja aikataulu) ja kalenterin verkkosovelluksia. 

Klikkaa Add them. 

 

4. Projektin yhteenveto -web-osa ilmestyy nyt kotisivulle: 

 

5. Web-osan vasemmalla puolella on muokattavissa oleva tehtävälista. Valitse 

Edit link. 

 

6. Laajenna tehtäväikkuna. Täällä voidaan lisätä tehtävät tehtävälistalle. Klikkaa 

kenttää, jonka sarakeotsikko on Task Name. Anna tehtävälle nimi Begin Pro-

ject. 
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7. Seuravaksi klikkaa Due Date -kentän sisälle. Kalenterikuvake tulee näkyviin ja 

se näyttää täältä ( ). Klikkaa kalenterikuvaketta. 

 

8. Valitse tälle tehtävälle eräpäivä kalenterista. Esim. valitse ensi viikon maanantai. 

 

9. Täältä on myös mahdollista osoittaa tehtävä tietylle käyttäjälle tai käyttäjille. 

Tässä tapauksessa kenttä jätetään tyhjäksi. Klikkaa mitä tahansa kenttää toisel-

ta riviltä, että arvot saadaan tallennetuksi. 
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10. Mene takaisin kotisivulle painamalla Home-linkkiä. 

 

11. Nyt kotisivulla näkyy Project Summary -kohdalla, montako päivää on jäljellä 

tehtävän tekemiseen tai erääntymiseen. 

 

12. Tehtävälistan vieressä nähdään myös useita tulevia tehtäviä ja niiden eräpäi-

vätkin. 

 

13. Sulje Microsoft Internet Explorer. 

 

Tehtävä 2.  Sisällön esittäminen 

 

1. Joskus SharePoint-sivu voi näyttää sekavalta. Jos halutaan yksinkertaistettu nä-

kymä, joka laajentaa työtilan, niin klikataan ´keskitetty sisältö-painiketta´. Pai-

nike on sivun oikeassa yläkulmassa. 
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2. Silloin kun painetaan tätä painiketta, Home-painike ja Quick launch poistuvat 

näkyvistä. Työalue laajenee. 

 

3. Palauta oletusasetusten ulkonäkö klikkaamalla "Keskitetty sisältö"-painiketta 

vielä kerran:  

 

4. Sulje Internet Explorer. 

5. Sammuta virtuaalikone (Machine→ACPI Shudown).
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Liite 6. 

Lab 6. Sivun muokkaminen SharePoint Farm ympäristössä. 

 

Käynistä virtuaalikone.  

1. Avaa VirtualBox. 

2. Käynistä SHAREPOINT2013-virtuaalkone. 

3. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd) 

 

Tehtävä 1: Sivun ulkoasun muokkaminen 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. SharePoint 2013:ssa avulla voidaan muuttaa sivuston ulkoasua ja tyyliä nopeas-

ti ja helposti. Jos halutaan muuttaa sivuston ulkoasua, klikkaa "What´s your 

style?" -tiiltä kotisivulla: 

 

 

3. Tulee näkyviin galleria, jossa on erilaisia teemoja. Selaa ja tarkastele vaihtoeh-

toja, jotka löytyvät täältä. Klikkaa Immerse-teemaa. 
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4. Valittu teema avautuu suurempaan esikatselutilaan. Sivulla näky muuta-

komento, jolla voidaan muokata värit, asettelu ja fontit. Tässä esimerkissä jäte-

tään oletusteemat ennalleen. Klikkaa Try it out. 

 

5. Hetken kuluttua nähdään miltä sivu näyttää uusilla valitulla teemaalla. On mah-

dollista palata takaisin edellisen näyttöön tai galleriaan ja valita toinen teema tai 

jatkaa tämän valitun teemaan soveltamista. Napsauta Yes, Keep it -linkkiä ja 
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sovella tämä valittu teema. 

 
 

6. Hetken kuluttua selain näyttää, miltä kotisivu (Home-ikkuna) näyttää. 

 

7. Palauta SharePoint-sivusto takaisin oletusasetteluun soveltamalla Office the-

me -teemaa. 

8. Sulje Internet Explorer 
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Tehtävä 2: Sivun otsikko, kuvaus ja logon muokkaaminen 

 

1. SharePoint 2013 tarjoaa helppokäyttöisen pääsyn valvontaan, jonka avulla voi-

daan muuttaa sivuston nimi, kuvaus ja logo. Napsauta “Your site. Your 

brand.” 

 

2. Tämä toiminto avaa Title, Description and Logo -ikkunan. 

 

3. Tällä sivulla nähdään Title-kenttä eli otsikon kenttä, jossa voidaan muuttaa si-

vuston otsikkoa ja Description-kenttä eli kuvauskenttä, johon voidaan laittaa 

pieni kuvaus sivustosta. Tässä esimerkissä kirjoitetaan Title-kenttään “Share-

Point 2013” ja Description-kenttään “SP Intranet Test Site”. 

 

4. Logo and Description -kohdalssa nähdään vaihtoehtoja muuttaa sivuston logo 

ja lisätä kuvaus siitä. Oletuksena on käytetty SharePoint 2013 -logoa, mutta 

voidaan käyttää mitä tahansa logoa, joka on käytettävissä tietokoneessa tai tal-

lennettu SharePoint-sivustoon. Tässä esimerkissä käytämme kuvaa, joka sijait-

see tietokoneessa, joten klikkaa From computer -linkkiä. 
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5. “Add a document” valintaikkuna aukeaa. Klikkaa Browse: 

 

6. Selaa C:\Windows\WinSxS\amd64_tsportalwebpart_31bf…, ja valitse 

mslogo_black.png. Hetken kuluttua uusi logo ladataan SharePoint-sivustoon. 

Klikkaa OK. 

 

7. Nyt palatataan kotisivulle, johon uusi logo on asetettu. 

 

8. Sulje Microsoft Internet Explorer. 

 

 

 

Tehtävä 3: Sivun Quick Launch Pane Linkin muokkaminen 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. Quick Launch -ruudussa voidaan lisätä myös linkkejä, joita käytetään useimmin, 

ja poistaa linkkejä, joita ei käytetä. Klikkaa Edit Links. 
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3. Tämä toiminta tuo muokkaustilan esille. Tämä tila sisältää säätimiä, jolla voi-

daan poistaa ja lisätä linkkejä. Linkkejä voidaan poistaa klikkaamalla poista-

painiketta (X) 

 

4. Jos halutaan lisätä linkki, klikataan “+ link” -painiketta 
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5. “Add a link” -pop-up-valintaikkuna tulee esiin. Täällä voidaan lisätä tekstiä, jon-

ka halutaan linkkiin näkyviin. Tässä esimerkissä Text to display -kenttään kir-

joitetaan ”SP Intranet Site” ja Address-kenttään, kirjoitetaan 

”http://intranet.SP.local”.  Klikkaa OK.  

 

6. Uusi linkki tule nakyviin Quick Launch -ruudussa. Klikkaa Save. 

 

7. Sulje Microsoft Internet Explorer. 

 

8. Sammuta virtuaalikone (Machine→ACPI Shudown).
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Liite 7. 

Lab 7. Kirjastosovelluksen luonti SharePoint Farm -ympäristössä. 

 

Käynistä virtuaalikone.  

1. Avaa VirtualBox. 

2. Käynnistä SHAREPOINT2013-virtuaalkone. 

3. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd) 

 

Tässä harjoituksessa tarvitaan muutama testitiedosto. Ennen harjoituksen aloittamista 

ladataan tiedostoja Moodle-työtilasta kohdasta Labs→G3 New Course 

Labs→ExerciseFiles.rar. Ensin luodaan paikalliseen koneeseen kansio 

C:\SharePoint\ ja ladataan tiedosto sinne. Tämän jälkeen pakattu tiedosto puretaan. 

 

Tehtävä1: Uuden kirjaston luominen 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. Kuten aiemmin todettiin, kirjastot (sekä luettelot) käsitellään nyt "sovelluksena” 

(app). Tämä tarkoittaa sitä, että prosessi, jolla luodaan uusi kirjasto on sama 

kuin prosessi, jolla lisätään uusi sovellus. Napsauta ensin Settings → Add an 

app: 

 

3. Galleria käytettävissä olevista sovelluksista tulee näkyviin. Valitse Document 

Library -vaihtoehto:  
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4. Pop-up-valintaikkuna tulee näkyviin. Siinä annetaan uudelle kirjastolle nimi. An-

na kirjastolle nimeksi Module 7 ja klikkaa Create. 

 

5. Hetken kuluttua Site Contents -ikkunassa, jossa sovellukset näkyvät, 

huomataan, että uusi luotu kirjasto Module7 on myös listalla. Huomaa vihreällä 

merkattu “New!”-sana. 
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6. Sulje Microsoft Internet Explorer 

 

Tehtävä 2: Kohteiden lisääminen kirjastoon 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa SharePoint -sivusto 

http://Intranet.SP.local. 

2. Jotta kirjastoon voidaan lisätä tiedostoja, on kirjasto ensin avattava. Tässä esi-

merkissä avataan kirjasto, joka luotiin edellisessä kohdassa klikkaamalla sitä. 

Klikkaa Module 7. 

 

3. Kirjaston ikkuna aukeaa. Se on tyhjä, eli siellä ei ole vielä tiedostoja. 

 

4. Lisätään kirjastoon Module 7 tiedostoja. Klikkaa Files→Upload Document: 
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5. Tämä toiminta avaa Add a document -ikkunan, jolla haetaan ja lisätään tie-

dostot. Klikkaa Browse. 

 

 

6. Selaa kansioon C:\ExerciseFiles ja avaa kansio Module 7. Valitse sieltä tie-

dosto Module7-2.doc ja klikkaa Open: 

 

7. Klikkaa OK 

8. Hetken kuluttua valittu tiedosto tulee näkyviin kirjastossa. 

9. Sulje Microsoft Internet Explorer. 
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Tehtävä 3: Kirjaston näkymän muokkaaminen 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. Avaa Kirjasto Module 7 

3. Wiews-näkymän avulla voidaan tarkastella tietoja tietyllä tavalla. Nähdäksem-

me, millaisia sovelluksia on sovellettu avattuna olevaan kirjastoon, klikkaa Lib-

rary-välilehteä. Klikkaa Current View. Nähdään, että oletusnäkymä on All 

Documents. 

 

 

4. Tämä näkymä näyttää kaikki kirjastossa olevat asiakirjat. Näkymä voidaan 

muuttaa klikkaamalla Current View ja valitsemalla listalta haluttu näkymä.  

 

5. Nykyinen näkymä voidaan vaihtaa toiseksi tai voidaan luoda kokonaan uusi. 

Tässä luodaan uusi näkymä klikkaamalla Library → Create View: 

 

 

6. Tämä toiminta avaa View Type -ikkunan, jossa on erityyppisiä näkymiä. Vali-

taan vakionäkymä klikkaamalla Standard View. 

 Module 7         
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7. Create View -ikkuna avautuu. Siinä annetaan näkymälle nimi, määritellään käyt-

töoikeudet ja valitaan sarakkeet, jotka halutaan näyttää. View Name -

kenttään kirjoitetaan Module 7 ja Audience-kohdassa valitaan Create a 

Public View.  

 

8. Columns-kohdassa ovat sarakkeet. Niistä voidaan valita ne, mitä halutaan nä-

kyviin silloin, kun tämä luotu näkymä avataan. Varmistetaan, että kaikki vakio-

sarakkeet on valittu, kuten Title-sarake. 
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9. Annetaan kaikkien muiden asetusten olla oletuksena.  Klikataan OK. 

 

10. Uusi näkymä on nyt valmis käyttöön. Mitä tahansa näkymiä nykyisessä kirjas-

tossa voidaan muokata klikkaamalla Library→Modify View 

Palaa takaisin oletusnäkymään klikkaamalla Library → Current View → All 

Documents. 

 

11. Sulje Microsoft Internet Explorer. 
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Tehtävä 4: Kirjaston asetusten muokkaaminen 

 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. Avaa kirjasto Module 7 

3. Library Settings -sivun avulla voidaan muokata kirjaston asetuksia, kuten esi-

merkiksi käyttöoikeudet.  Klikkaa Library→Library Settings 

 

4. Settings-sivu aukea ja nähdään siellä tietoja nykyisestä kirjastosta ja näkymä, 

joka siihen on kohdistettu. Sivulla näkyvät myös linkit hallinta- ja konfigurointi-

toimintoihin. 

 
 

5. Sulje Microsoft Internet Explorer.  

 

Tehtävä 5: Kirjaston poistamien 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local. 

2. Avaa Kirjasto Module 7 

3. Kirjasto voidaan poista sovelluslistalta seuraavasti. Klikkaa Library → Library 

Settings. 

4. Setting-sivulla klikkaa “Delete this document library:” 
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5. Klikkaa OK.  

6. Kirjasto voidaan poistaa myös Site Content -sivulla, kuten mikä tahansa tiedos-

to. Siirrä hiiren osoitin sen kirjaston kohdalla, jonka haluat poistaa, ja valitse sit-

ten Poista-painike 

 

7. Klikkaa Remove 
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8. Klikkaa OK 

9. Haluttu kirjasto on nyt poistettu. 

10. Sulje Microsoft Internet Explorer. 

11. Sammuta virtuaalikone (Machine→ACPI Shudown).
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Liite 8. 

Lab 8. Sivuston hallinta SharePoint Farm -ympäristössä. 

 

Käynistä virtuaalikone.  

1. Avaa VirtualBox. 

2. Käynnistä SHAREPOINT2013-virtuaalikone. 

3. Kirjaudu sisään tunnuksella SP\SP_Admin (salasana Pa$$w0rd) 

 

Tehtävä 1. Sivuston sisällön katselu 

1. Käynnistä Internet Explorer ja avaa sivusto http://Intranet.SP.local.Klikkaa 

Settings → Site contents. 
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2. Klikkaa tekstiä ikonin Site Assets kohdalla, jolloin ponnahdusikkuna aukeaa.  

 

3. Sulje ponnahdusikkuna. 

Tehtävä 2. Työnkulkujen katselu 

 

1. Klikkaa Site Workflows -linkkiä:  
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Workflow-sivu aukeaa:  
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Tehtävä 3. Sivuston asetusten katselu 

1. Klikkaa Settings → Site settings. 

 
 

 

 

Site Settings -sivu aukeaa 

 
2. Tutustu asetuksiin ryhmittäin.  
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Tehtävä 4. Roskakori 

1. Klikkaa Recycle Bin:  

 

 

Roskakori aukeaa ja kaikki poistetut objektit tulevat näkyviin. 

 

 

Tehtävä 5. Sivun muokkaus 

 

1. Klikkaa Settings  Add a page. 
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2. Anna sivulle nimeksi ‘Test Page’ ja klikkaa Create. 

 

 

3. Uusi sivu aukeaa. Kirjoita rivi tekstiä ja klikkaa Save. 

 

 

Uusi sivu on osoitteessa http://sharepoint.contoso.com/SitePages/TestPage.aspx. 

4. Aloita sivun muokkaus valitsemalla Edit. 

 

 

 

5. Klikkaa Format Text → Text Layout → Two columns with header: 
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6. Klikkaa Home-linkkiä Quick Launchissa:  

7. Klikkaa Click Cancel: 

 

 

8. Klikkaa “Leave this page”: 
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Tehtävä 6. Sivun ominaisuudet 

1. Avaa http://sharepoint.contoso.com/SitePages/TestPage.aspx. 
Klikkaa Page → Edit Properties: 

 

 

2. Vaihda sivun nimeksi ‘My First Test page’ ja klikkaa Save.  

 

 

Tehtävä 7. Sivuhistoria 

1. Klikkaa Page → Page History: 
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Viimeisimmät muutokset tulevat näkyviin.  

 

 

Tehtävä 8. Sivun poistaminen 

1. Avaa sivu ja klikkaa Page → Delete Page: 

 

 
2. Klikkaa OK:  

 

 

3. Sivu viedään roskakoriin. 
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4. Avaa Settings  Site Contents ja klikkaa Recycle Bin. 

 

Poistettu sivu näkyy roskakorissa, josta se voidaan tarvittaessa palauttaa. 

 

5. Sulje Microsoft Internet Explorer. 

6. Sammuta virtuaalikone (Machine→ACPI Shudown). 

 


