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راهنمای کاربری

 .1مقدمه
سیستم مدیر یت اسناد ( 1)DMSFافزونهای برای سامانه مدیریت تیم پیگیر است .هدف آن جایگز ینی ابزار
اسناد پیگیر است.
سیستم مدیر یت اسناد پیگیر ،اکنون با قابلیت  WebDAVیکپارچهسازی شده است :اگر افزونه با استفاده از
تنظیمات فعال شده باشد ،از  /ddmf/webdavقابل دسترسی خواهد بود .توسعه اولیه برای گروه تحقیق و
توسعه  Kontron AGبود و به لطف سخاوتمندی آنها بهشکل منبع باز منتشر شد.
افزونهی سیستم مدیر یت اسناد پیگیر ،تحت مجوز ) GNU General Public License v2 (GPLتوز یع شده
است.
پیگیر یک سامانه مدیر یت پروژه انعطاف پذیر ابر-محور است که تحت شرایط GNU General Public
) License v2 (GPLدر  http://peygir.comمنتشر شده است.

Document Management System Features
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----------------------راهنما:
در این سند نامها به نحو ز یر استفاده می شود:

 :Italicsنام شرکت یا محصول.
 :Bold-Italicsلینک ها ،آیتم های کلیکپذیر.
 :Boldنام زبانهها یا فیلدهائی که می توانید آنها را پر کنید.
ز یرنویس :دستورات
-----------------------

 .2شاخصهها
• ساختار دایرکتوری
• نسخه سند/تار یخچه تجدید نظر
• ایمیلهای آگاهسازی برای دایرکتوریها و/یا برای اسناد.
• قفل سند
• آپلود و دانلود چندگانه ( Drag&Dropبسته به مرورگر)
• دانلود چندباره از ZIP
• ارسال مستقیم یا لینک سند از طر یق ایمیل
• قابلتنظیم بودن گردش کار تصویب سند
• ممیز ی دسترسی به سند
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• ادغام با خوراک فعالیت پیگیر
• ویکی برای لینک سر یع محتوا
• قابلیت خواندن/نوشتن کامل Webdav
• جستجوی متن کامل سند محتوا
• لینک نمادین اسناد و فایلها
• برچسبزدن اسناد
• سطل زباله
• تماماً سازگار با پیگیر ۳.۰

 .3الزامات
پیگیر  ۳.۰یا باالتر
 Xapianبرای پشتیبانی کامل جستجوی متن (اختیار ی)

 .4نصب
چیز خاصی نیست .فقط مراحل معمول را برای نصب افزونه پیگیر انجام دهید.

 .5کارهای Rake
.5.1

تبدیل اسناد

تبدیل اسناد پروژه از حالت عادی ابزار پیگیر به ساختار فایل/پوشه سیستم مدیر یت اسناد .پروژه تبدیلشده
باید حاوی اسناد باشد و ممکن است ابزار سیستم مدیر یت اسناد فعال نشده باشد.

گز ینه های موجود:
پروژه  نام یا شناسهی پروژه (پیش فرض به همه پروژه ها)
  Dryدرست یا غلط (به طور پیش فرض غلط) صرفا برای بررسی بدون هیچ گونه تغییر
نامعتبر = جایگز ین  برای انجام نامعتبرسازی عنوان اسناد با جایگز ینی ''-

مثال:
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" rake peygir:dmsf_convert_documents project=test RAILS_ENV="production

.5.2

تأییدات هشدار

هشدار به تمام کاربرانی که انتظار می رود در مرحلهی تایید فعلی نقش موثری داشته باشند.

مثال:
"rake redmine:dmsf_alert_approvals RAILS_E NV="production

.5.3

ایجاد قدرآزماهای 2ازدسترفتهی تمام نسخههای سند

ایجاد قدرآزماهای ازدسترفته تمام نسخههای سند .شما میتوانید  MD5قدیمی را با رمزگذار ی SHA256
جدید جایگز ین کنید.

گز ینه های موجود:

  dry_runتست ،بدون تغییر در پایگاه داده
 MD5  forceSHA256قدیمی را با  SHA256جایگز ین کنید

مثال:

" bundle exec rake redming: dmsf_create_digests RAILS_ENV = "production
" bundle exec rake redming: dmsf_create_digests dry_run = 1 RAILS_ENV = "production

Checksum
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.5.4

برای حفظ DMSF

• تمام فایل های ثبت نشده پایگاه داده را از دایرکتور ی سند حذف کنید
• تمام لینک های  project_id = -1را حذف کنید (لینک های ایجادنشدهی اضافه شده به یک موضوع)

گز ینه های موجود:

  dry_runلیستی از تمام فایل های استفاده نشده بدون حذف  Physical Deletionاست

مثال:

" rake redmine:dmsf_maintenance RAILS_ENV="production
" rake redmine:dmsf_maintenance dry_run=1 RAILS_ENV="production

 .6راهبری
.6.1

افزونهها

بری پیگیر ،میتوانید چیزی شبیه به این را ز یر پالگین ها ببینید:
در راه ِ

پیکربندی پالگین با کلیک روی پیکربندی امکانپذیر است .گز ینه های موجود به شرح ز یر هستند (مقادیر پیش
فرض در براکت های مربع):

 [0] Maximum files uploadحداکثر تعداد فایلهای بارگذار ی شده را محدود میکند 0 .به معنای نامحدود
است.

راهنمای کاربری

 [0] Maximum files downloadحداکثر تعداد فایل های در یافت شده در ز یپ را محدود یا از طر یق ایمیل
ارسال می کند 0 .به معنای نامحدود است.
 ]0[ Maximum email attachment sizeحداکثر اندازه فایلی که می تواند از طر یق ایمیل ارسال شود را
محدود می کند 0 .به معنای نامحدود است .شماره به  MBاست.
 [100] Maximum file size upload-able via AJAXحداکثر اندازه فایل آپلودپذیر از طر یق AJAX
جاییکه فایلهای آپلودشده به شکل فیز یکی ذخیره می شوند.
 ]NO[ Physical file deleteاینکه فایلها پس از حذف شدن در رابط وب ،به شکل فیز یکی هم حذف
میشوند یا خیرFile storage directory [/files/dmsf] .
 [Deactivated] File default notificationاجازهی تنظیم اطالعرسانیهای هر پروژه را بررسی میکند.
 [Deactivated] Display notified recipientsهنگامی که فعال باشد ،به کاربر در مورد اطالعرسانی همه
گیرندگان ایمیل اخطار داده می شود.
 [‘’] Title formatفرمت عنوان هنگامی استفاده می شود که یک سند دانلود شده باشد.
 [No] Act as attachableاجازه می دهد اسناد را به وظایف اضافه کنید ،برای مثال :مسألهها.

ستون ها میتوانید انتخاب کنید کدام ستون در نمای سند اصلی قابل مشاهده باشد( .تمام زمینه های
سفارشی به عنوان ستون در دسترس هستند)

از طرف یک آدرس ایمیل که ایمیل اسناد از آن ارسال می شود.
پاسخ به آدرس ایمیل پاسخ دهندهی سندی است که توسط ایمیل ارسال می شود.
فقط لینک ها ارسال لینکها به جای اسناد.

قفلنگهداشتن اسناد اسناد در زمان دلخواه و در صورت تأیید قفل می شوند.

] WebDAV WebDAV [Activatedفعالشده در ] http://.../dmsf/webdav/[project identifierقابل
دسترسی است.
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 [Read-only] Webdav strategyمدیر را قادر می سازد تا تصمیم بگیرد که  WebDAVبرای کاربران نهایی
یک پلتفرم فقط خواندن یا خواندن/نوشتن باشد.
الگوهای فایل های نادیدهگرفتهشده یک عبارت منظم با الگوی نام فایل که با درخواست  PUTنادیده گرفته می
شود.
الگوهای فایلهای نسخهای نسخه ای از عبارات منظم با الگوی نام فایل است که توسط درخواست های PUT
نسخهگذاری نمی شود.
 [No] Use project name for project folderاز نام پروژهها به جای شناسه پروژه برای پوشههای پروژه
استفاده میکند.

 [files/dmsf_index] Directory containing Xapian databasesمحل پایگاه داده جستجوی کامل متن
Xapian.
 [English] Stemming Languageزبان مورد استفاده برای .stemming
 [Stem none] Stem strategyاین متغیر ،نحوه تجز یه و تحلیل پرس و جو الگور یتم پایه را اعمال می کند.
مقدار پیش فرض  STEM_NONEاست .دیگر مقادیر ممکن عبارت است از:

 :STEM_NONEانجام ندادم هرگونه تجزیه و تحلیل زبانی.
 :STEM_SOMEجستجو برای فرمهای اصطالحات تجزیه و تحلیل شده ،به جز آنهایی که با یک حرف بزرگ
شروع می شوند یا به دنبال آنها کاراکتر های خاصی می آیند یا با اپراتورهایی که نیاز به اطالعات موقعیتی
دارند استفاده می شوند .اصطالحات تجزیه و تحلیل شده با پیشوند ” “Zهستند.

 :STEM_ALLجستجو برای فرم های تجزیه و تحلیل شده از همه کلمات (توجه :پیشوند '  ' Zاضافه نمیشود).
توجه داشته باشید که الگور یتم پیشنهادی تنها برای زمینه های احتماالتی استفاده می شود  -اصطالحات فیلتر
بولین هرگز تجزیه و تحلیل نمیشوند.

.6.2

زمینههای سفارشی
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زمینههای سفارشی را می توان در اسناد و پوشه ها اعمال کرد .اگر زمینه سفارشی جدیدی از نوار ابزار فرمان
انتخاب شده باشد ،یک نوع  DMSجدید به وجود خواهد آمد .سپس یک فرم common New custom field
وجود خواهد داشت که میتوانید پارامترهای جدید زمینه سفارشی را مشخص کنید.
برای استفاده از ویژگی برچسبزنی اسناد ،یک ضمینه سفارشی  DMSجدید با نام  Tagبه عنوان یک لیست با
مقادیر ممکن که با توجه به نیازهای شما مشخص شده است ،اضافه کنید.
 DMSگز ینهای اضافی و غیرقابلانتقال به ضمینه سفارشی اضافه می کند .اگر تنظیم شود ،بازبینی جدید سند ،از
مقادیر نسخه قبلی استفاده نمیکند.

.6.3

نقش ها و مجوزها

مجوزهای مجاز:
مشاهده بارگیر یها در جر یان فعالیت :بارگیر یها در برگه فعالیت در دسترس خواهند بود.
مشاهده اصالحات در جر یان فعالیت :اصالحات جدید در برگه فعالیت در دسترس خواهد بود.
مرور اسناد :اسناد قابل مشاهده هستند.
تنظیمات کاربر ی :سیستم مدیر یت اسناد در تنظیمات پروژه فعال است.
مشاهده اسناد :اسناد را می توان دانلود ،کپی و منتقل کرد .گردش کار تأییدمحور قابل استفاده است.
اسناد ایمیل :اسناد را می توان از طر یق ایمیل ارسال کرد.
دستکار ی پوشه :پوشه ها را می توان ایجاد ،حذف ،ویرایش ،قفل و بیقفل کرد .اطالع رسانی با ایمیل میتواند
روشن/خاموش شود.
دستکار ی فایل :اسناد را میتوان آپلود ،قفل ،و بدون قفل کرد .اطالعرسانی ایمیل میتواند روشن/خاموش
شود .کارهای تأیید میتواند اعمال شود .پیوندهای نمادین میتوانند ایجاد/حذف شوند.
حذف اسناد :اجازه میدهد تا وارد سطل زباله شوید و سندها را حذف/باز یافت کنید.
باز کردن قفل فایل :یک عضو مجاز است که قفل سندی را که توسط شخص دیگر ی قفل شده باز کند.
تأیید سند :فعال کردن/غیرفعال کردن روند تصویب سند.
مدیر یت گردشکارها

گردشکار تأیید :زبانه در تنظیمات پروژه موجود است .اعضا مجاز به تعر یف جر یان

های تأیید پروژه میباشند.
نمایش پوشههای سامانه :پوشههای سامانه مثل پوشههای دیگر قابل مشاهده است.
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.6.4

جر یانهای تأیید

آخر ین مورد راهبری  ،DMSگردش کار تأیید است .در اینجا می توان گردش کار تأیید کلی مربوط به همه
پروژهها را تعر یف کرد.

 .7تنظیمات پروژه
.7.1

ابزار

برای در دسترس بودن  DMSالزم است که الزامات ابزار مربوطه را در بخش ابزارها بررسی کنیم.

.7.2

DMS

هر عضو پروژه با مجوزهای مربوطه میتواند اعالنهای ایمیل مربوط به اسناد و پوشههای پروژه  DMSرا تنظیم
کند.

.7.3

گردش کار تأیید

تعر یف جر یانهای تأیید کار پروژه.

این برگه به مدیران پروژه اجازه میدهد تا جر یان های تأیید را تعر یف کنند.
• قابلیت گردش کار تأیید به عنوان بخشی از سامانه مدیر یت اسناد اجازه میدهد تا کاربران یک زنجیره تأیید
برای تأیید سند ایجاد کنند.
• گردش کار تأیید شده با یک استدالل و کاربران اختصاص دادهشده (در سلسله مراتب خاص و منظم با
وابستگیهای مشخصی که تایید شده) به آن تعریف میشود.
• هر گردشکار تأیید شامل یک یا چند مرحلهی تایید است.
• هر مرحله تأیید شامل یک یا چند تاییدکننده و وابستگیهای آنها است .این بدان معنی است که میتوانیم
وابستگی «و» یا «یا» را به کاربران جدید اعطا کنیم .بنابراین برای ادامه گام تصویب بعدی ،تصدیق توسط یک
یا همه تاییدکنندگان الزم است .در نتیجه جر یان کار ی سر یالی یا مواز ی خواهیم داشت.
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برای ایجاد یک گردشکار تأیید جدید

روی گوشه سمت راست باال کلیک کنید.

سپس انتظار میرود که نام گردشکار تایید جدید را وارد کنید:

حاال که نام گردشکار جدید را انتخاب کردید روی ایجاد کلیک کنید.
میتوانید به صورت اختیاری یک گردش کار تأیید موجود را برای کپی کردن انتخاب کنید.
گردشکار تازهایجادشده در لیست گردشکارها ظاهر میشود .برای تغییر نام گردش کار یا تعر یف مراحل گردش
کار بر روی نام گردش کار کلیک کنید .در این مورد مثال .Basic

سپس فرم بهروزرسانی جر یان کار ظاهر می شود:

در باالی فرم میتوانید گردش کار را بهروز کنید .نام آن را ویرایش کنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
با استفاده از دکمه گام جدید میتوانید یک یا چند تایید را انتخاب کنید و با دکمههای  ANDیا  ORیک گام
تایید جدید را به پایان مراحل یا با انتخاب یک گام موجود از لیست به همان مرحلهی موجود اضافه کنید.
بعدا در هنگام خروج از مراحل تأیید ،میتوانید با کلیک بر روی آیکونهای متناظر مراحل ،حذف ،تغییر یا
ویرایش انجام دهید.

مثال ها
افزودن گام جدید با یک تاییدکننده
 .1یک کاربر را از لیست انتخاب کنید.
 .2مقدار گام بهصورت پیش فرض روی گام جدید باقی می ماند.
 .3با کلیک بر روی دکمه  ،ADDگام تایید جدید را اضافه کنید.
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اضافه کردن گام جدید با بیش از یک تاییدکننده
 .1دو کاربر یا بیشتر از لیست کاربران انتخاب کنید.
 .2مقدار گام بهصورت پیش فرض روی گام جدید باقی می ماند.
 .3با کلیک کردن بر روی  ANDیا  ORبسته به نوع گام ،گام جدیدی اضافه کنید.

اضافه کردن تاییدکننده جدید به گام موجود
 .1یک کاربر را از لیست انتخاب کنید.
 .2مقدار گام را با شمارهی گام مورد نظر جایگزین کنید.
 .3بسته به شرایط رابطه تاییدکننده جدید ،با کلیک کردن روی  ANDیا  ،ORگام جدیدی در مرحله اضافه کنید.

محدودیت گردش کار تصویب شده
حذف یک گردش کار تأیید شده که قبال مورد استفاده قرار گرفته است باعث می شود اسناد متاثر شده در
آخر ین وضعیت تأیید خود باقی بمانند :اختصاص دادهشده ،در انتظار تایید ،تایید یا رد شده؛ اما ادامه یافتن
آنها در یک گردش کاری ناتمام مانده ،غیرممکن است .گزارش گردشکار تایید نیز موجود نمیباشد .اسنادی
که گردش کاری ناتمام داشتهباشند قفل میشوند .به منظور تجدید نظر در گردشکار یا بهعبارت دیگر
بهروزرسانی آن ،ضرور ی است که ابتدا قفل سند را باز کنید و سپس برای ایجاد یک نسخه اصالحی از سند ،یک
نسخه جدید از سند را آپلود کرده یا با ایجاد تغییرات در جزئیات سند یک نسخه اصالحی جدید داشته باشید.
در صورت از بین بردن یک مرحلهی بخصوص از گردش کار  ،اسناد تحت تأثیر در آخرین وضعیت تأیید خود
باقی میمانند :اختصاص داده شده ،در انتظار تأیید ،تأیید یا رد .اگر میان مراحل تایید ،مرحله ای به وضعیت
گام گمشده گذر میشود .اگر سند در
ناتمام وجود داشتهباشد ،ادامهی آن در زنجیره تأیید ممکن است .از روی ِ

حالت در انتظار تأیید باشد و گام تازه حذف شده آخر ین گام تایید بوده باشد ،سند در حالت انتظار برای تایید

باقی میماند و ادامه یافتن تایید غیرممکن است.
در صورت اضافه کردن یا مرتبساز ی مجدد یک یا چند مرحله تأیید در یک جر یان کار ی بخصوص ،اسناد
مربوطه در آخرین وضعیت تأییدشان باقی میمانند :اختصاص داده شده ،در انتظار تأیید ،تأیید یا رد .مراحل
اضافهشده جزیی از جر یانهای کار ی که قبال تعیینشده 3هستند نمیباشند؛ پس بنابراین هیچ تأثیر ی روی
گردش کار تأیید تعیینشده نمیگذارند .گردش کار بهروز شده با اسناد گردش کار ثبتشده پس از بهروزرسانی
مشخص میشود.

Assigned
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 .8ابزار «سامانه مدیریت اسناد»
.8.1

اسناد

با ابزار اسناد شما میتوانید تمام اسناد مرتبط با یک پروژه را در یک مکان ،درون پوشههای مرتب و جداگانهای
ذخیره کنید و همیشه به آنها دسترسی داشتهباشید .میتوانید با رفتن به تنظیمات پروژه  بخش ابزارها،
وضعیت ابزار مدیریت اسناد را تغییر دهید .گزینهی  DMSرا که همان سامانه مدیر یت اسناد است فعال کنید.
در صفحه دو بخش اصلی را مشاهده میکنید :درخت فایلها و پوشهها و بخشی برای آپلود فایل ها در
قسمت پایین صفحه.

 .8.1.1مدیریت اسناد
اسناد در پوشه های جداگانه ذخیره میشوند تا با این ساختار جهتگیر ی در موضوعات تسهیل شود.

 .8.1.2پوشه جدید
میتوانید با کلیک بر روی عالمت  +سبز در گوشه باال راست یک پوشه جدید ایجاد کنید .با صفحه ز یر روبرو
خواهید شد:

عنوان پوشه جدید را وارد کنید و پوشهای که از قبل موجود میباشد را انتخاب کنید (پوشه جدید ،به
زیرپوشه4ی پوشهی انتخاب شده تبدیل می شود) .توضیحات دلخواه مربوط به پوشه را اضافه کنید .میتوانید
از انواع مختلف قالببندی متن ،از جمله عنوانبندیها ،لیستها ،پیوندها ،اسناد و غیره نیز استفاده کنید .اگر

Subfolder

4

راهنمای کاربری

برای قالببندی متن نیاز به کمک دار ید ،روی دکمه راهنما کلیک کنید تا لیستی از دستورات به همراه
مثالهایشان را مشاهده کنید.

هنگامی که از تنظیمات راضی بودید ،روی دکمه ایجاد کلیک کنید.

یک پوشه جدید همچنین میتواند با کپی کردن یک پوشه موجود ایجاد شود .به پوشهای که می خواهید از آن
کپی ایجاد کنید بروید و روی دکمه ویرایش کلیک کنید:

یا دکمه ویرایش مستقیم را از نمای کلی کلیک کنید:

در صفحه ویرایش پوشه روی نماد کپی کلیک کنید:

پروژهی هدف و پوشهی هدف را انتخاب کنید ،سپس روی دکمه کپی کلیک کنید.
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 .8.1.3مجوزهای پوشه
در فرم پوشه جدید (یا بعدا در فرم ویرایش آن) میتوانید مجوزهای پوشه جدید را مشخص کنید .با انتخاب
نقشها و اعضا دسترسیها به پوشه را کنترل میکنید.

کار ل و اعضای نقش مدیر اجازه دسترسی به پوشه را خواهند داشت.
در مثال باال فقط ِ

 .8.1.4لیست پوشهها
هر خط لیست پوشه شامل:
• نام پوشه
• تعداد فایلهای موجود در پوشه
• اندازه پوشه ،تار یخ ایجاد ،نسخه و نویسنده
• ابزار ویرایش پوشه
• امکان پاک کردن
• پرچم اطالع رسانی
میباشد.

یک پوشه
یا
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ابزار ویرایش از همان ابزارهایی که برای ایجاد یک پوشه جدید استفاده میشد بهره میبرد .شما میتوانید
عنوان و توضیحات پوشه را در اینجا تغییر دهید و آن را زیرپوشهای از پوشههای مختلف قرار دهید.
همچنین میتوانید پوشه ها را بر اساس حروف الفبا یا برعکس مرتب کنید .برای این امر باید روی عالمت
پیکان سمت راست نام ستون کلیک کنید(بدون ترتیب ،ترتیب حروف الفبا ،برعکس حروف الفبا):

 .8.1.5فیلتر کردن
اگر مطمئن نیستید که نام پوشه چیست ،می توانید یک کلمه کلیدی را امتحان کنید .کلمه کلیدی را داخل
بخش فیلتر واقع در گوشه سمت راست باال وارد کنید.

فقط پوشههایی که حاوی ترکیبات فیلتر داده شده هستند نمایش داده خواهند شد .با ادامه تایپ کردن،
پوشههای کمتر ی نمایش داده میشوند.

 .8.1.6برچسب زدن
یک لیست از پیش تعر یف شده از برچسبها وجود دارد .اگر برچسبی را از لیست انتخاب کنید ،فقط اسناد و
پوشههایی با آن برچسب نمایش داده خواهد شد .برای پاک کردن فیلتر برچسب و برای نمایش همه اسناد و
پوشه ها ،گزینهی خالی را از لیست انتخاب کنید.
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 .8.1.7دانلود
فرض کنید مثال میخواهید تمامی محتویات پوشهای به نام "آموزش" را دانلود کنید .چکباکس مقابل عنوان
پوشه را تیک بزنید و سپس روی دکمه دانلود (در گوشه باال سمت چپ) کلیک کنید:

تمام محتوای پوشه در یک فایل ز یپ بر روی هارد دیسک ذخیره می شود.

 .8.1.8پست الکترونیک
اگر بخواهید محتوای پوشه را به همکار خود ایمیل کنید بسیار ساده است! چکباکس مقابل عنوان پوشه را
عالمت بزنید و سپس بر روی دکمه ایمیل کلیک کنید.

تمام محتویات پوشه در یک فایل ز یپ به آدرس ایمیل وارد شده توسط شما ارسال میشود و میتوانید متنی
را بهعنوان توضیح محتویات ارسالی ضمیمهی ایمیل کنید .فایلهای ز یپ شده به صورت خودکار ضمیمه
میشوند .با این حال ،حواستان به حجم محتوای ارسالی پوشه باشد که از محدودیتهای پست الکترونیکی
تجاوز نکند تا ایمیلتان به سالمت تحویل دادهشود!

راهنمای کاربری

قبل از ارسال ،می توانید پیوست را با کلیک کردن روی لینک  Documents.zipبررسی کنید .البته همچنین
میتوانید با انتخاب «فقط لینک» ،فقط لینک اسناد و پوشهها را ارسال کنید که در بدنهی ایمیل ذکر میشود.
گیرندگان را می توان با استفاده از «به» از لیست اعضای پروژه

انتخاب کرد.

 .8.1.9حذف پوشه
پوشه را میتوانید به دو صورت پاک کنید:
• روی ضربدر قرمز که در انتهای خط حاوی عنوان پوشه قرار دارد کلیک کنید
• چکباکس مقابل عنوان پوشه را تیک بزنید ،سپس روی دکمه  Deleteکلیک کنید

.8.1.10

افزودن اسناد

هنگامی که ساختار پوشه خود را تنظیم کردید ،میتوانید آن را با فایل ها پر کنید .البته هروقت که احساس نیاز
کنید میتوانید پوشهای جدید بسازید.
فایل های جدید را می توان به سه روش اضافه کرد:


با استفاده از روش کشیدن و رها کردن ،5فایلهایی را که می خواهید به بخش  Uploadبکشید و رها
کنید.



در ز یر قسمت بهروزرسانی روی دکمه افزودن فایل کلیک کنید ،سپس فایلها را انتخاب کنید.



در گوشه باال سمت راست میتوانید انتخاب کنید تا از فرم آپلود کالسیک و ساده استفاده کنید.

حاال لیست تمام فایلهای مورد نیازتان آماده شده .هر خط حاوی:
• نام پرونده
• وضعیت
• حجم فایل
• امکان حذف فایل از لیست.

Drag & drop
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حداکثر میتوانید  ۲۰فایل را در یک مرحله آپلود کنید .برای فایلهای بیش از  ۲گیگابایت باید یک مرورگر b64
داشته باشید .اگر از یک مرورگر  b64استفاده نمیکنید ،از ابزار آرشیو خود مانند  ZIPیا  RARاستفاده کنید و
فایلهای اصلی خود را در آرشیوهای کوچکتر ی تقسیم و فشرده کرده تا آپلود کنید .وقتی همه فایل ها برای
آپلود در پوشه آماده شدند ،روی دکمه شروع آپلود کلیک کنید .وضعیت پیشرفت آپلود را مشاهده خواهید
کرد .در صورت لزوم ،می توانید آپلود را با کلیک روی توقف آپلود متوقف کنید.
با کشیدن خط پایینی به پایین و باال ،اندازه صفحهی آپلود تنظیمپذیر میشود.

وقتی فایل ها آپلود می شوند ،صفحهای مشابه زیر نمایش داده می شود:
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در اینجا میتوانید عنوان فایل را تغییر دهید ،توضیح و نکتهنظر اضافه کنید و یک نسخه مناسب را اختصاص
دهید .شما همچنین می توانید برچسب مربوطه را از لیست پیشتعیینشده انتخاب کنید .هنگامی که رضایت
داشتید ،روی دکمه ثبت کلیک کنید.
محتوای جدید از کشیدن و رها کردن پشتیبانی میکند.
اگر یک سند همنام با فایل در پوشه فعلی وجود داشته باشد ،نسخهای جدید از سند به طور خودکار ساخته و
ارائه میشود.

.8.1.11

بهروزرسانی اسناد

به لیست اسناد بروید و سندی را که میخواهید به روزرسانی کنید ،پیدا کنید .بر روی نماد

(جزئیات) کلیک

کنید و سپس در باالی صفحه ،عالمت  +را در کنار عنوان «بازبینی جدید» کلیک کنید.
شما می توانید عنوان سند ،توضیحات و نظر خود را تغییر دهید .فایلهای بهروزشده را مرور کنید .بهطور
خودکار یک نسخه جدید به آن اختصاص خواهد یافت .ممکن است یک تغییر نسخه جزئی باشد (مثال اگر
نسخه قبلی  ۱.۱بود ،نسخه جدید  ۱.۲خواهد بود) یا یک نسخه اصلی (اگر نسخه قبلی  ۱.۰بود ،نسخه جدید
نگارش  ۲.۰خواهد بود .معموال برای تغییرات بزرگتر در سند) .یک نسخه سفارشی میتواند به صورت اختیار ی
تنظیم و سفارشیسازی شود.
اگر میخواهید جریان کاری سند را بدون ایجاد تغییر در خود سند عوض کنید ،هیچ فایل جدیدی اضافه نکنید.
برای مثال ،زمانی که یک سند در انتظار تأیید شما(به عنوان مسئول آن) است و آن را قبول میکنید ،میتوانید
وضعیت سند را بدون تغییر در خود سند از در انتظار تأیید به تأییدشده تغییر دهید .شما یک بازبینی جدید
اضافه میکنید ،همان نسخهی تایید شده برای جریان کاری را انتخاب کنید .شما هیچ سندی اضافه نمیکنید.
هنگامی که از تمام تنظیمات سند راضی بودید ،روی دکمه ایجاد کلیک کنید تا نسخه جدید بازبینی اضافه شود.

توجه داشته باشید:
همان اثر ی که می توانید با آپلود یک سند بهروزشده در محل اصلی خود به دست آور ید با یک نسخه
جدید بازبینی خودکار از سندی که پس از آپلود ایجاد می شود بهدست میآید.
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.8.1.12

ویرایش اسناد

با استفاده از منوی محتوایی میتوانید روی ویرایش کلیک کنید تا سند در یک برنامهی ویرایشگر مرتبط باز
شود .اگر برنامه از ویرایش آنالین اسناد پشتیبانی کند و  WebDAVدر حالت خواندن  /نوشتن فعال باشد،
میتوانید سندها را با این روشها مستقیما ویرایش کنید.

.8.1.13

پیوند مدارک

امکان ساختن پیوند به پوشه یا سند دیگر ی از یک پوشه مشابه یا یک پروژه دیگر وجود دارد .پیوندها بهطور
مستقیم در سند یا پوشهی مورد نظر عمل میکنند .به این معنیاست که اگر یک پیوند را دانلود یا ایمیل کنید،
فایل ارجاع شده به کاربر ارسال میشود.
اگر سند هدف قرار است حذف یا منتقل شود ،کاربر در مورد لینکهای موجود هشدار دریافت میکند و لینکها
به طور خودکار حذف خواهند شد.
ایجاد یک لینک در مکان فعلی به فایل یا پوشهای دیگر
یک فرمان

در نوار ابزار فرمان در فرم جزئیات سند یا پوشه وجود دارد .بعد از کلیک روی آن یک

فرم جدید پیوند سند جدید ایجاد میشود .کاربر میبایست پروژه منبع ،پوشه و به صورت اختیار ی سند را به
عنوان هدف پیوند ایجادشده انتخاب کند.

راهنمای کاربری

داخلی
مجاز به ایجاد لینک به مسایل DMS

خارجی
مجاز به ایجاد لینک به موضوع خارجی با استفاده از .URL

لینک از فایل یا پوشه فعلی به پوشه دیگر
یک فرمان جدید

در نوار ابزار فرمان نمای اصلی وجود دارد .بعد از کلیک روی آن یک فرم جدید

پیوند سند جدید ظاهر می شود .انتظار می رود که کاربر پروژۀ هدف و پوشهای را انتخاب کند که لینک ایجاد
شده در آن قرار دارد.

راهنمای کاربری

.8.1.14

فهرست اسناد

فایل های شما به پوشه اضافه شده اند:

عنوان و نامهای فایل ،اندازه آن ،تار یخ آخر ین اصالح ،نسخه ،گردش کار و کاربری که آن را اضافه کرده
(نویسنده) را مشاهده میکنید .میتوانید لیست را با کلیک روی فلش

کنار نام (عنوان ،اندازه ،تاریخ،

نسخه ،گردش کار ،نویسنده) در ستونهای متفاوت مرتب کنید .عالوه بر این ،شما میتوانید فایل ها را قفل یا
حذف کنید.

نمادها و معانی آنها:
•
•

جزئیات فایل
قفل کردن برای جلوگیر ی از تغییرات اعضای دیگر

•

باز کردن قفل و اجازه تغییر برای اعضای دیگر

•

حذف فایل

•

قفل فایل

•

اطالعرسانی فعال نیست :فعال کردن (فقط مدیر پروژه یا مدیر )

•

اطالعرسانی فعال :غیرفعال کردن (فقط مدیر پروژه یا مدیر )

•

تایید گردشکار تخصیصدادهنشده :اختصاص دادن

•

تایید گردشکار تخصیص داده شده :شروع کردن

•

در انتظار تایید :تایید کردن

راهنمای کاربری

.8.1.15
اگر بر روی نماد

جزئیات سند
کلیک کنید ،به صفحهی اطالعات دقیق فایل می روید.

تار یخچه فایل ،نسخههای آن و گردش کار را میبینید .میتوانید نسخههای قدیمی تر را با کلیک بر روی
عالمت مربوطه دانلود کنید

 ،با کلیک کردن روی نماد

دهید .میتوانید هر نسخه را با کلیک کردن بر روی آیکون
آیکون کپی یا انتقال

نمایش ،عدم نمایش و دانلود ایمیلها انجام
حذف کنید .فایل را می توان با کلیک بر روی

به پوشه یا حتی پروژه دیگر ی انجام داد .باید پوشه و پروژه مورد نظر خود را نیز

انتخاب کنید .فایل انتخاب شده با یک کلیک انتقال مییابد و یا کپی میشود.

به عنوان یک مدیر توانایی مشاهدهی آمار زمانی و دانلود نسخههای مجزا را دارا هستید.
میتوانید با کليک بر روی عالمت مثبت  +کنار عنوان بازبینی جدیدی اضافه کنید .با صفحه ز یر روبرو میشوید:

راهنمای کاربری

امکان ایجاد تغییرات در عنوان و توضیح ،همچنین اضافه کردن نکتهنظرات وجود دارد .اگر فایل جدیدی اضافه
کنید (محتوای جدید) ،به طور خودکار نسخه جدیدی به آن اختصاص خواهد یافت .حال چه تغییر نسخه
جزئی باشد (برای تغییرات جزئی در سند مثال اگر نسخه قبلی  x۰.۱بود ،نسخه جدید  x۰.۲خواهد بود) یا یک
نسخه اصلی (برای تغییرات گسترده در سند مثال اگر نسخه قبلی  x۱.۰بود ،نسخه جدید  ۲.۰خواهد بود).
هنگامی که تمام تنظیمات سند را بررسی کردید ،روی دکمه ایجاد کلیک کنید تا نسخه جدید اضافه شود.

.8.1.16

اطالعیه ها

مدیر پروژه یا مسئول میتواند اطالعرسانیها را برای هر سند یا پوشه فعال/غیرفعال کند .اگر پرچم
اطالعرسانیها روشن باشد ،پس از تغییر وضعیت سند (ایجاد ،تغییر ،تأیید) ،یک ایمیل اطالعرسانی به همه
اعضای مربوط فرستاده می شود .تنظیمات اطالعرسانی پست الکترونیکی هر شخص در تنظیمات کاربر ی انجام
میشود.
اگر پرچم اطالعرسانی بر روی یک پوشه فعال باشد ،ایمیلهای اعالن در صورتی که وضعیت هر سند در ز یر
سلسلهی پوشه تغییر کند ارسال می شود.

.8.1.17

گردش کار تأیید

گردش کار تاییدشده با وضعیت ستون گردش کار و با نماد مربوطه در سمت راست آن نشان داده شده است.
همانطور که در دومین سند مثال مشاهده میکنید ،حالت پیشفرض اسناد هیچ میباشد .اگر مکان نما خود را
روی یک آیکون یا متن حرکت دهید ،یک متن کمک در یک حباب نمایش داده می شود .در صورت بردن
موشواره روی نمادها یا وضعیت گردش کار ،متن راهنمای کوچکی نشان داده میشود .در مورد وضعیت
گردش کار تاییدکننده بعدی نشان داده خواهد شد.

راهنمای کاربری

گردش کارهای تأیید باز در صفحه من قابل مشاهده هستند و با کلیک روی آیکون سمت راست میتوانید
اسناد را مستقیما از اینجا تایید کنید .اگر آیکون وجود نداشته باشد ،به این معنی است که نیازی نیست شما در
این مرحله تاییدی انجام دهید.

روند گردش کار تایید
این روند به وضوح در نمودار ز یر شرح داده شده است:

و حاال گام به گام:
 .1یک گردش کار تأیید موجود را با کلیک بر روی آیکون
انتساب گردش کار ظاهر می شود:

به سند مورد نظر اختصاص دهید .سپس یک فرم

راهنمای کاربری

همه پروژهها و گردش کارهای تایید پروژه عمومی قابل انتخاب هستند .برای مدیر یت گردش کارهای تأیید ،به
بخش 7.3

تایید گردش کار تنظیمات پروژه مراجعه کنید .یک گردش کار را انتخاب کرده و روی دکمه ثبت

کلیک کنید .گردش کار انتخاب شده به سند اختصاص داده میشود و آیکون آن نیز تغییر شکل میدهد.
 .2در مرحله بعد ،گردش کار انتخابشده با کلیک کردن روی آیکون

شروع میشود.

 .3هنگامی که جر یان کار آغاز میشود ،از همهی تاییدکنندگان انتظار میرود تا تاییدهای الزم مرحلهی خود را
انجام دهند .آیکون به

تغییر مییابد و سند برای جلوگیر ی از تغییرات اضافی قفل میشود.

اگر شما از تاییدکنندگان فعلی هستید ،این آیکون قابل کلیک میباشد و با کلیک کردن بر روی آن تایید انجام
میشود .فرم تایید ظاهر می شود:
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سه گز ینه پیش رو دارید ،تایید کردن گام فعلی ،رد یا محول کردن آن .در صورت رد یا محول کردن موظفید
این را در قسمت «یادداشت شما  »...شرح دهید .فقط اعضای هر پروژه برای محول کردن مجاز میباشند.
تصمیم شما با کلیک روی دکمه تأیید ثبت میشود.
 .4اگر سند را به عنوان آخرین تاییدکننده تایید کنید ،وضعیت سند پس از آن «تایید شده» میشود.
 .5اگر سند را رد کنید ،زنجیره تصویب بالفاصله به پایان میرسد و سند در وضعیت «رد شده» قرار می گیرد.
 .6اگر سند را تایید کنید و سند در انتظار تایید دیگر تاییدکنندگان باشد ،جر یان کار تأیید همچنان ادامه خواهد
داشت.
اسناد رد شده پس از تأیید ،بسته به تنظیمات افزونه ،قفل شده میمانند.

راهنمای کاربری

گزارش
تمام تاییدهای گردش کار در اینجا ذخیره شده و در پنجره گزارش در دسترس هستند .با کلیک روی متن
وضعیت گردش کار میتوانید این پنجره را باز کنید.

اطالعرسانیهای ایمیل
اعالنهای ایمیل براساس جدولی مانند زیر ارسال می شود:
رویداد

گیرنده

جر یان کار تأیید آغاز شده است

همه تاایدکنندگان اولین قدم

یک گام از عملیات تایید تمام شده است

همه تاییدکنندگان گام بعدی و صاحب گردش کار

سند تاییدشده میباشد

همه اعضای گروه

سند ردشده میباشد

همه مشموالن گردش کار و صاحب گردش کار

یک گام تایید محول شده است

ِ
فرد محولشده

تار یخ تحویل به پایان رسیده است

همه تاییدکنندگان گام فعلی که هنوز تایید نکردهاند.
این اعالنها هر روز کار ی از نو نمایش داده
میشوند.

باز یابی/بازواگذاری یک گردش کار تایید
در صورت تصویب اشتباه گردش کار تایید یا نیاز به تنظیم مجدد روند کار ،کافیست یک بازبینی جدید خالی از
جزئیات سند اضافه کنید .سپس میتوانید گردش کار ی تأیید جدید را به سند اختصاص دهید .گردش کار
بازبینی اسناد است.
تایید همیشه مربوط به آخر ین
ِ

راهنمای کاربری
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سطل زباله

اگر اسناد یا پوشهها توسط کاربر ی حذف شوند ،آنها فقط به سطل آشغال منتقل میشوند و میتوان دوباره
بازیافت شوند یا بهطور کلی حذف شوند.
سطل آشغال در منوی اصلی  DMSموجود است:

رابط کاربر ی سطل زباله بسیار شبیه نمایش اسناد است ،تفاوتشان در آیکونهای دستوری دردسترس است.
آیکونهای بازیافت و حذف یک پوشه یا سند کنار پوشهها و اسناد حذف شده قرار دارند .پس از حذف یک
سند یا پوشه از سطل آشغال دیگر راه برگشتی وجود ندارد!

.8.1.19

تنظیمات شخصی

هر عضو پروژه میتواند کارکرد ابزار  DMSرا به صورت ز یر سفارشیسازی کند:

دو گز ینه وجود دارد:
اطالعرسانی ها
 فعال (به طور پیش فرض) -غیرفعال اگر غیرفعال شده باشد ،هیچگونه اعالن ایمیل راجع به اسناد در یافت نخواهید کرد و بالعکس.

راهنمای کاربری

ساختار عنوان
نام پرونده اسناد دانلود شده را می توان با استفاده از برچسب های ز یر قالب بندی کرد:
%t – document title
%d – the date when the document was uploaded
%v – version of the documentation
%i – ID number of the document
%r – revision number of the document

نمایش درختی
شما همچنین میتوانید نحوهی نمایش را از حساب من به نمایش تغییر دهید .فایل ها و پوشه به عنوان یک
درخت سلسله مراتبی در نمای اصلی نمایش داده میشود.

 .9عملگر ضمیمه
این ویژگی که می تواند از تنظیمات پالگین فعال شود ،امکان ضمیمهشدن اسناد به مسائل را فراهم می کند.
فرم ایجاد و ویرایش مسایل شامل عملگر کشیدن و رها کردن برای آپلود اسناد است .همچنین میتوانید
اسناد موجود را با استفاده از دکمه پیوند لینک کنید .اسناد مرتبط در پوشههای رابط کاربر سامانه قابل مشاهده
است و به مجوزها بستگی دارد.

راهنمای کاربری

 .10فعالیت ابزار
همه تغییرات بازبینی اسناد به عنوان فعالیت ثبت میشوند.

WebDAV .11
ابزار سند پروژه می تواند به عنوان یک پوشه وب نصب شود .در یک پوشه نصب شده وب ،نسخه کامل سند و
ساختار کامل پوشه وجود دارد .هنگامی که کاربر ی یک عملیات مانند دانلود/آپلود سند یا ایجاد پوشه جدید را
انجام می دهد ،به طور خودکار در  DMSثبت میشود و این تاثیر یکسانی با انجام این مورد در رابط وب DMS
دارد.

راهنمای کاربری

 در درخت پروژه راست کلیک کردهComputer  روی،MicroSoft Windows برای نصب اسناد پروژه در اسناد باز
: ابزار اسناد پروژه را در فرمت ز یر پر کنیدURL . را انتخاب کنیدMount network drive و
https://[your domain]/dmsf/webdav/[project identifier]
: پوشهای جدید با اسناد پروژه ظاهر می شود،در مرحله بعد باید وارد شوید و در صورت ورود موفق

REST API .12
CRUD  دسترسی و عملیاتAPI  این. اعمال می کندAPI REST  برخی از داده های خود را از طر یقDMS
 وXML  از فرمت هایAPI . حذف) را برای اسناد و پوشه ها فراهم می کند، به روز رسانی،اساسی (ایجاد
. پشتیبانی میکندJSON

 ویکی ماکرو.13
: چندین ماکرو برای ارجاع اسناد در ویکی ارائه می دهدDMS

Documents:
• {{dmsf(17)}} (Link to a document with id 17)
• {{dmsf(17, File)}} (Link to a document with id 17 with link text "File")
• {{dmsfd(17)}} (Link to the details of a document with id 17)
• {{dmsfdesc(17)}} (Link to the description of a document with id 17)
• {{dmsft(17, 5)}} (Link to the preview of 5 lines from a document with id 17)
• {{dmsf_image(8)}} (An inline picture of the file with id 8; it must be an
image file such as JPEG, PNG,...)

راهنمای کاربری

•
•
•
•
•
•
•
•

{{dmsf_image(8, size=300)}} (An inline picture with custom size)
{{dmsf_image(8, size=50%)}} (An inline picture with custom size)
{{dmsf_image(8, height=300)}} (An inline picture with custom height)
{{dmsf_image(8, width=300)}} (An inline picture with custom width)
{{dmsf_image(8, size=640x480)}} (An inline picture with custom size)
{{dmsftn(8)}} (A thumbnail with height of 200px)
{{dmsftn(8, size=300)}} (A thumbnail with custom size)
{{dmsfw(8)}} (Approval workflow status of a document with id 8)

Folders
• {dmsff(5)}} (Link to a folder with id 5)
• {{dmsff(5, Folder)}} (Link to a folder with id 5 with link text "Folder")

