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 مقدمه .1
ابزار  ینیگز یاست. هدف آن جا گیرپی مدیریت تیم سامانه   یبرا ایافزونه 1(DMSF)اسناد  تیر یمد ستمیس

 است. گیرپیاسناد 

 ر افزونه با استفاده ازاگ: سازی شده استچهپاریک WebDAV تیقابلگیر، اکنون با پیاسناد  تیر یمد ستمیس
و  قیگروه تحق یبرا هیاول توسعهخواهد بود.  یقابل دسترس /ddmf/webdavفعال شده باشد، از  ماتیتنظ

 .شدمنبع باز منتشر  شکلبه هاآن یبود و به لطف سخاوتمند Kontron AGتوسعه 

شده  عیتوز  GNU General Public License v2 (GPL)تحت مجوز گیر، پی اسناد تیر یمد ستمیسی افزونه
 است.

 GNU General Public طیاست که تحت شرامحور -ابر ریپروژه انعطاف پذ تیر یمد سامانه کی گیرپی
License v2 (GPL)  درhttp://peygir.com  .منتشر شده است 

                                            
1 Document Management System Features 

http://peygir.com/
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----------------------- 

 راهنما:

 شود: یاستفاده م رینحو ز ها به نامسند  نیا در

Italicsنام شرکت یا محصول :. 

Bold-Italics :پذیر.کیکل یها تمیها، آ نکیل 

Bold :دیآنها را پر کن دیتوان یکه م یلدهائیف ایها نام زبانه. 

یرنویس:  دستورات ز

----------------------- 

 

 

 

 هاشاخصه .2
 

 یرکتور یساختار دا• 

 نظر دیتجد خچهیار تند/نسخه س •

 .اسنادبرای  ایها و/یرکتور یدا یبرا سازیهای آگاهیلمیا •

 قفل سند •

 بسته به مرورگر( Drag&Drop) گانهآپلود و دانلود چند •

 ZIP باره ازدانلود چند •

 لیمیا قیسند از طر  نکیل ای میمستقارسال  •

 سند بیگردش کار تصوتنظیم بودن قابل •

 به سند یسدستر یز یمم •
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 گیرپی تیادغام با خوراک فعال •

 محتوا عیسر  نکیل یبرا ویکی •

  Webdav کامل نوشتن/خواندنقابلیت  •

 متن کامل سند محتوا یجستجو •

 ها لیاسناد و فا نینماد نکیل •

 داسنا زدنبرچسب •

 سطل زباله •

 ۳.۰گیر پیسازگار با تمامًا  •

 الزامات .3
 یا باالتر ۳.۰گیر پی

Xapian (یار یمتن )اخت یکامل جستجو یبانیپشت یبرا 

 نصب .4
 .گیر انجام دهیدافزونه پینصب  ی. فقط مراحل معمول را براستین یخاص زیچ

 Rakeهای کار .5
 اسناد لیتبد .5.1

شده لیپروژه تبد. اسناد تیر یمد ستمیس پوشه/لیبه ساختار فا گیرابزار پیحالت عادی اسناد پروژه از  لیتبد
 باشد.نشده فعال  اسناد تیر یمد ستمیسابزار باشد و ممکن است  اسنادحاوی  دیبا

 

 موجود: یها نهیگز 

 فرض به همه پروژه ها( شیپروژه )پ یشناسه اینام  پروژه   

  Dry    غییرگونه ت چیبدون ه بررسی یبراصرفا فرض غلط(  شیغلط )به طور پ ایدرست 

 '-' ینیگز یجابا  اسناد عنوانسازی نامعتبر انجام یبرا  نیگز ی= جا نامعتبر  

 

 :مثال



نمای کاربریراه  

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

 

 هشدار داتییتأ .5.2
 .موثری داشته باشند نقش یفعل دییتا یدر مرحله رود یکه انتظار م یبه تمام کاربران هشدار

 

 :مثال

  rake redmine:dmsf_alert_approvals RAILS_ENV="production" 

 

 سند یهاتمام نسخه یرفتهدستاز 2آزماهایقدر جادیا .5.3
 SHA256 یگذار را با رمز  یمیقد MD5 دیتوانیسند. شما م یهاتمام نسخه رفتهدستاز هایآزماقدر جادیا

 .دیکن نیگز یجا دیجد

      

    

 موجود: یها نهیگز 

     

dry_run   داده گاهیدر پا رییتست، بدون تغ 

forceSHA256   MD5 را با ی میقدSHA256 دیکن نیگز یجا 

 

     

 :مثال

     

bundle exec rake redming: dmsf_create_digests RAILS_ENV = "production " 

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

       

                                            
2 Checksum 
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 DMSFحفظ  یبرا .5.4
     

 دیسند حذف کن یرکتور یداده را از دا گاهیپا ثبت نشده یها لیفاتمام  •

 موضوع( کیاضافه شده به ی نشدهایجاد یها نکیلرا حذف کنید )  project_id = -1یها نکیتمام ل •

     

 موجود: یها نهیگز   

     

   dry_run   بدون حذف  استفاده نشده یها لیاز تمام فا یستیلPhysical Deletion ستا 

     

 :مثال   

     

rake redmine:dmsf_maintenance RAILS_ENV="production " 

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

 

 بریراه .6
 هاافزونه .6.1

 :دینیا ببه نیپالگ ریز توانید چیزی شبیه به این را می گیر،برِی پیراهدر 

 

 شیر پادیهستند )مق ریموجود به شرح ز  یها نهی. گز پذیر استامکان یکربندیپ یرو کیبا کل نیپالگ یکربندیپ
 مربع(: یفرض در براکت ها

 

  [0] Maximum files uploadنامحدود  یبه معنا 0کند. یشده را محدود م یبارگذار  یلهایحداکثر تعداد فا
 .است
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Maximum files download  [0] لیمیا قیاز طر  ایرا محدود  پیشده در ز  افتیدر  یها لیحداکثر تعداد فا 
 .نامحدود است یبه معنا 0کند.  یارسال م

Maximum email attachment size [0] را ارسال شود لیمیا قیتواند از طر  یکه م یلیحداکثر اندازه فا 
 .است MB بهشماره  .نامحدود است یبه معنا 0کند.  یمحدود م

Maximum file size upload-able via AJAX  [100]  قیطر پذیر از آپلود لیحداکثر اندازه فا AJAX 

 شوند. یم رهیذخ یکیز یفبه شکل  شدهآپلود یهافایل جاییکه

Physical file delete [NO] حذف  هم یکیز یف ، به شکلدر رابط وبشدن  پس از حذف هالیفا اینکه
 File storage directory [/files/dmsf] .یا خیر شوندیم

File default notification  [Deactivated] کندبررسی میهر پروژه را  هایرسانیاطالعی تنظیم اجازه. 

Display notified recipients  [Deactivated] همه رسانی اطالعکاربر در مورد به ، باشدکه فعال  یهنگام
 شود. یاخطار داده م لیمیا رندگانیگ

Title format  [‘’] دانلود شده باشدسند  کیشود که  یاستفاده م ینگامفرمت عنوان ه. 

Act as attachable  [No] ها.هلأمس :مثال یبرا د،یاضافه کن وظایفدهد اسناد را به  یاجازه م 

 

 یها نهی. )تمام زمباشدقابل مشاهده  یسند اصل یکدام ستون در نما دیانتخاب کن دیتوانیم ها ستون
 س هستند(به عنوان ستون در دستر یسفارش

 

 شود. یارسال م از آن اسناد لیمیا که لیمیآدرس ا کی طرف از

 شود. یارسال م لیمیتوسط ا ی است کهسندی هندهپاسخ د لیمیآدرس ا به پاسخ

 اسناد. یها به جانکیارسال ل ها نکیل فقط

 

 شوند. یقفل م در زمان دلخواه و در صورت تأییداسناد داشتن اسناد نگهقفل

 

 WebDAV [Activated] WebDAV در شدهفعال  http://.../dmsf/webdav/[project identifier]  قابل
 دسترسی است.
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Webdav strategy  [Read-only] که ردیبگ میتصمتا سازد  یرا قادر م ریمد WebDAV ییکاربران نها یراب 
 .باشدنوشتن خواندن/ ایخواندن فقط فرم پلت کی

 یگرفته م دهیناد PUTکه با درخواست  لینام فا یعبارت منظم با الگو کی شدهفتهگردهیناد یها لیفا یالگوها
 شود.

 PUT یاست که توسط درخواست ها لینام فا یاز عبارات منظم با الگو ینسخه ا یانسخه هایلیفا یالگوها
 شود. ینمگذاری نسخه

Use project name for project folder  [No] پروژه  یهاپوشه یشناسه پروژه برا یها به جااز نام پروژه
 .کندمیاستفاده 

 

Directory containing Xapian databases  [files/dmsf_index] کامل متن  یداده جستجو گاهیمحل پا
Xapian. 

Stemming Language  [English] یزبان مورد استفاده برا stemming. 

Stem strategy  [Stem none] کند.  یرا اعمال م هیپا تمیپرس و جو الگور  لیو تحل هیز نحوه تج متغیر، نیا
 :از استعبارت ممکن  ریمقاددیگر است.  STEM_NONEفرض  شیمقدار پ

 

STEM_NONE.انجام ندادم هرگونه تجزیه و تحلیل زبانی : 

STEM_SOME: حرف بزرگ  کیکه با  هاییآن، به جز تجزیه و تحلیل شده اصطالحات یهافرم یجستجو برا
 یتیبه اطالعات موقع ازیکه ن ییبا اپراتورها ای ندیآ یم یخاص یکاراکتر هاها آنبه دنبال  ایشوند  یوع مشر

 هستند. ”Z“ شوندیپ با تجزیه و تحلیل شدهد. اصطالحات نشو یدارند استفاده م

 

STEM_ALL :توجه: پ تجزیه و تحلیل شده یفرم ها یجستجو برا( شوندیاز همه کلمات '' Z  شودنمی اضافه.) 

 لتریصطالحات فا -شود  یاستفاده م یاحتماالت یها نهیزم یتنها برا یشنهادیپ تمیکه الگور  دیداشته باش توجه
 شوند.تجزیه و تحلیل نمیهرگز  نیبول

 

 یسفارش یهانهیزم .6.2
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زار فرمان از نوار اب یدیجد زمینه سفارشیکرد. اگر  اعمالتوان در اسناد و پوشه ها  یرا م یسفارش یهانهیزم
 common New custom fieldفرم  کی. سپس خواهد آمدوجود به  دیجد DMSنوع  کیانتخاب شده باشد، 

 د.یرا مشخص کن زمینه سفارشی دیجد هاید پارامتریتوانیم که خواهد داشتوجود 

با  ستیل کیبه عنوان  Tagبا نام  دیجد DMS یسفارش ضمینه کیاسناد،  زنیبرچسب یژگیاستفاده از و یبرا
 .دیشما مشخص شده است، اضافه کن یازهایممکن که با توجه به ن ریمقاد

DMS  از سند،  دیجد بازبینی، شود میکند. اگر تنظ یاضافه مانتقال به ضمینه سفارشی و غیرقابل یاضاف ایینهگز
 .کنداستفاده نمی ینسخه قبل مقادیر

 

 نقش ها و مجوزها .6.3
 

 :مجاز یمجوزها

 در دسترس خواهند بود. تیدر برگه فعال هایر یبارگ :تیفعال انیدر جر  هایر یبارگ مشاهده

 در دسترس خواهد بود. تیدر برگه فعال اصالحات جدید :تیفعال انیاصالحات در جر  مشاهده

 .هستنداسناد قابل مشاهده  مرور اسناد:

 .پروژه فعال است ماتیدر تنظ اسناد تیر یمد ستمیس :یکاربر  ماتیتنظ

 .است قابل استفاده محورییدکرد. گردش کار تأ منتقلو  یتوان دانلود، کپ یرا ماسناد  :ادمشاهده اسن

 ارسال کرد. لیمیا قیتوان از طر  یاسناد را م :لیمیا اسناد

تواند یم لیمیا با ی. اطالع رسانکردقفل بی و قفل ش،یرایحذف، و جاد،یتوان ا یمرا پوشه ها  :پوشه یدستکار 
 روشن/خاموش شود.

خاموش تواند روشن/یم لیمیا یرسان. اطالعکردقفل  و بدون ،توان آپلود، قفلیاسناد را م :لیفا یدستکار 
 حذف شوند./جادیا توانندیم نینماد یوندهایپ .تواند اعمال شودیم دییتأ یشود. کارها

 .کنید یافتباز /حذف ها راو سند شوید زباله لدهد تا وارد سطیماجازه  :اسناد حذف

 قفل شده باز کند. یگر یرا که توسط شخص د یسند قفل کهعضو مجاز است  کی :لیفاز کردن قفل با

 سند. بیکردن روند تصو رفعالیغکردن/ فعال :سند دییتأ

 نایجر  فیاست. اعضا مجاز به تعر  موجودپروژه  ماتیدر تنظ زبانه کار تأیید:گردش هاکارگردش تیر یمد
 باشند.یپروژه م دییتأ یها

 قابل مشاهده است. گرید یهاپوشه مثل سامانه یهاپوشه :سامانه یهاپوشه شینما
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 دییتأ یهاانیجر  .6.4
همه  مربوط به کلی دییتوان گردش کار تأ یم نجایاست. در ا دیی، گردش کار تأDMS بریراهمورد  نیآخر 
 .کرد فیتعر  راها پروژه

 

 

 تنظیمات پروژه .7
 ابزار .7.1

 .میکن یبررس هاابزار خشمربوطه را در ب الزامات ابزارکه  الزم است DMS برای در دسترس بودن

7.2. DMS 
 میرا تنظ DMSپروژه  یهاشهمربوط به اسناد و پو لیمیا یهااعالن تواندیمربوطه م یعضو پروژه با مجوزها هر

 کند.

 دییگردش کار تأ .7.3
 .پروژه کار دییتأ یانهایجر  فیتعر 

 
 

 کنند. فیرا تعر  دییتأ یها انیجر  دهد تایپروژه اجازه م رانیبرگه به مد نیا

 دییتأ رهیزنج کیدهد تا کاربران یاجازه م اسناد تیر یمد سامانهاز  یبه عنوان بخش دییگردش کار تأ تیقابل •
 کنند. جادیسند ا دییتأ یبرا

با و منظم خاص  )در سلسله مراتبشده داده و کاربران اختصاص استدالل کی باشده  دییگردش کار تأ •
 .شودشده( به آن تعریف می دییتاکه  یمشخص هاییگوابست

 است. دییتا یچند مرحله ای کیشامل  دییکار تأهر گردش •

 توانیممیاست که  یبدان معن نیآنها است. ا هاییو وابستگ دکنندهییچند تا ای کیشامل  دییهر مرحله تأ •
 کیتوسط  قیتصد ،یبعد بیادامه گام تصو یبرا نی. بنابرامیاعطا کنرا به کاربران جدید  «یا» ای «و» یوابستگ

 .خواهیم داشت یمواز  ای یالیسر  یکار  انیجر  جهیالزم است. در نت کنندگانتاییدهمه  ای
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. کلیک کنید گوشه سمت راست باالروی  دیجد دییکار تأگردش کی جادیا یبرا
 :دیرا وارد کن دیجد دییتا کاررود که نام گردشانتظار میپس س

 
 .دیکن کیکل ایجاد یرو انتخاب کردیدرا  دیار جدکگردشکه نام  حاال

 .دیکردن انتخاب کن یکپ یبرارا موجود  دییگردش کار تأ کی یار یصورت اخت د بهیتوانیم

مراحل گردش  فیتعر  اینام گردش کار  رییتغ یشود. برایظاهر م هاکارگردش ستیشده در لجادیاتازهکار گردش
 .Basicاین مورد مثال . در دیکن کیگردش کار کلنام  یکار بر رو

 
 شود: یکار ظاهر م انیجر  یروزرسانفرم به سپس

 

 .دیکن کیکل رهیدکمه ذخ یو رو دیکن شیرای. نام آن را ودیروز کنگردش کار را به دیتوانیفرم م یباال در

گام  کی OR ای AND هایو با دکمه دیرا انتخاب کن دییچند تا ای کی دیتوانیم دیاستفاده از دکمه گام جد با
 .اضافه کنید موجود یمرحلههمان به  ستیگام موجود از ل کیبا انتخاب  ای مراحل انیبه پارا  دیجد دییتا

 ای رییحذف، تغمراحل،  متناظر هاینکویآ یبر رو کیبا کلید توانیم، دییخروج از مراحل تأ هنگام در بعدا
 .دهیدانجام  شیرایو

 

 ها مثال

 کننده داییت کیبا  دیفزودن گام جدا

 .دیانتخاب کن ستیکاربر را از ل کی. 1

 ماند. یم یباقروی گام جدید فرض  شیپ صورتهب گام. مقدار 2

 .دیرا اضافه کن دیجد دیی، گام تاADDدکمه  یبر رو کی. با کل3

 



نمای کاربریراه  

 کنندهدییتا کیاز  شیبا ب دیکردن گام جد اضافه

 .دیکاربران انتخاب کنست از لی شتریب اکاربر ی. دو 1

 ماند. یم یباقروی گام جدید فرض  شیپ صورتهب گام. مقدار 2

 .دیاضافه کن یدیبسته به نوع گام، گام جد OR ای AND یکردن بر رو کی. با کل3

 

 به گام موجود کننده جدیدییدکردن تا اضافه

 .دیانتخاب کن ستیکاربر را از ل کی. 1

 .مورد نظر جایگزین کنیدگام  یشماره ا. مقدار گام را ب2

 .دیدر مرحله اضافه کن یدیگام جد، OR ای AND یکردن رو کیبا کل، دیکننده جددییرابطه تاشرایط بسته به . 3

 

 شده بیگردش کار تصو تیمحدود
شود اسناد متاثر شده در  یشده که قبال مورد استفاده قرار گرفته است باعث م دییگردش کار تأ کی حذف
ادامه یافتن اما  ؛شدهرد  ای دییات ،دییاتدر انتظار ، شدهاختصاص دادهبمانند:  یخود باق دییتأ تیضعو نیآخر 
ی سناد. اباشدمیموجود ن زین دییتا کارگزارش گردش .است رممکنیغها در یک گردش کاری ناتمام مانده، آن

 عبارت دیگریا بهکار در گردشنظر  دی. به منظور تجدشوندمیقفل  باشندداشته ناتمامکه گردش کاری 
 کی ،از سند نسخه اصالحی کی جادیا یو سپس برا دیسند را باز کنقفل است که ابتدا  یضرور آن،  یرسانروزبه

 یک نسخه اصالحی جدید داشته باشید. سند اتیجزئ تغییرات در جادیبا ا ایکرده  آپلود را از سند دینسخه جد

خود  دییتأ آخرین وضعیتدر  ریگردش کار ، اسناد تحت تأث ی بخصوص ازحلهمر کیبردن  نیصورت از ب در
 تایید، مرحله ای به وضعیتمراحل میان . اگر رد ای دییتأ ،دییتأدر انتظار  ،اختصاص داده شدهمانند: یم یباق

. اگر سند در شودمی گذر شدهگم گاِم  از روی .ممکن است دییتأ رهیدر زنج ی آنادامه، باشدشتهوجود دا ناتمام
 دییتا ی، سند در حالت انتظار براه باشدبود تاییدگام  نیحذف شده آخر  تازهو گام  باشد دییتأ در انتظارحالت 

 است. رممکنیغادامه یافتن تایید و ماند یم یباق

، اسناد ی بخصوصکار  انیجر  کیدر  دییچند مرحله تأ ای کیمجدد  یساز مرتب ایصورت اضافه کردن  در
. مراحل رد ای دییتأ ،دییتأ در انتظار، اختصاص داده شدهمانند: یم یباق شاندییتأ آخرین وضعیتبوطه در مر

 روی یر یتأث چیه نیبنابرا باشند؛ پسهستند نمی 3شدهنییکه قبال تع یکار  هاینایجر  جزیی از شدهاضافه
 یرسانروزپس از بهشده ثبتگردش کار  ناداس باروز شده . گردش کار بهگذارندنمیشده تعیین دییتأ گردش کار
 .شودمیمشخص 

                                            
3 Assigned 



نمای کاربریراه  

 «سامانه مدیریت اسناد» ابزار .8
 اسناد .8.1
 ایهای مرتب و جداگانه، درون پوشهمکان کیپروژه را در  کیتمام اسناد مرتبط با  توانیدمیشما  اسناد با ابزار
، هابخش ابزار روژه پتنظیمات ن به با رفت دیتوانی. مباشیدها دسترسی داشتهو همیشه به آن دیکن رهیذخ

 .فعال کنید اسناد است تیر یمد سامانه همان کهرا  DMS یگزینه. وضعیت ابزار مدیریت اسناد را تغییر دهید

ها در  لیآپلود فا یبرا بخشیو  هاپوشهها و فایل: درخت دیکنمشاهده میرا  یاصل بخشصفحه دو  در
 صفحه. نییقسمت پا

 مدیریت اسناد .8.1.1
 .در موضوعات تسهیل شود یر یگجهتساختار  تا با ایند نشویم رهیذخ ی جداگانهدر پوشه ها ناداس

 

 دیپوشه جد .8.1.2
روبرو  ریصفحه ز  با. دیکن جادیا دیپوشه جد کی + سبز در گوشه باال راست عالمت یبر رو کیبا کل دیتوانیم

 :خواهید شد

 
 

به  ،دی)پوشه جد دیباشد را انتخاب کنمیموجود  بلاز قکه  یاو پوشه دیکن واردرا  دیپوشه جد عنوان
 دیتوانی. مدیمربوط به پوشه را اضافه کندلخواه  حاتیشود(. توض یم لیانتخاب شده تبد یپوشهی 4پوشهزیر

. اگر دیاستفاده کننیز  رهی، اسناد و غوندهایها، پستی، لهابندیاز جمله عنوان ،متن یبنداز انواع مختلف قالب
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نمای کاربریراه  

 به همراهاز دستورات  یستیل تا دیکن کیدکمه راهنما کل یرو ،دیبه کمک دار  ازیمتن ن یبندقالب یبرا
 .را مشاهده کنید یشانهامثال

 
 .دیکن کیکل جادیادکمه  یرو ،بودید یراض ماتیکه از تنظ یهنگام

 

 از آن دیخواه یکه م یاشود. به پوشه جادیپوشه موجود ا کیکردن  یتواند با کپیمهمچنین  دیپوشه جد کی
 :دیکن کیکل شیرایودکمه  یو رو دیبرو دیکن جادیا یکپ

 
 

 :دیکن کیکل کلی ینمااز را  ویرایش مستقیمدکمه  ای

 
 

 :دیکن کیکل ینماد کپ یپوشه رو شیرایصفحه و در

 
 .دیکن کیکل یدکمه کپ یرو، سپس دیهدف را انتخاب کن یو پوشه ی هدفپروژه

 



نمای کاربریراه  

 پوشه یمجوزها .8.1.3
. با انتخاب دیرا مشخص کن جدیدپوشه  هایمجوز دیتوانیم آن( شیرایبعدا در فرم و ای) دیرم پوشه جدف در

 .دیکنمیبه پوشه را کنترل  هایدسترس ها و اعضانقش

 
 

 به پوشه را خواهند داشت. یاجازه دسترس ریدمنقش  یل و اعضامثال باال فقط کارِ  در

 

 هاپوشه ستیل .8.1.4
 ل:پوشه شام ستیخط ل هر

 نام پوشه •

 موجود در پوشه یهالیتعداد فا •

 سندهینو و نسخه جاد،یا خیاندازه پوشه، تار  •

  پوشه شیرایابزار و •

 پوشه کی  امکان پاک کردن •

  ای  یپرچم اطالع رسان •

 باشد.می



نمای کاربریراه  

 

 دیتوانی. شما مدبربهره می دشیاستفاده م دیپوشه جد کی جادیا یکه برا هاییابزاراز همان  شیرایو ابزار
 .دیمختلف قرار ده یهااز پوشه یاپوشهریو آن را ز  دیده رییتغ نجایپوشه را در ا حاتیعنوان و توض

عالمت  یروبرای این امر باید . دیمرتب کن یا برعکس پوشه ها را بر اساس حروف الفبا دیتوانیم همچنین
 (:، برعکس حروف الفباحروف الفبا بیترت ،دون ترتیب)بکلیک کنیدنام ستون  راستسمت  کانیپ

 

 کردن لتریف .8.1.5
 داخلرا  یدیکلمه کل .امتحان کنیدرا  یدیکلمه کل کی دیتوان یم ست،یکه نام پوشه چ دیستیمطمئن ن اگر

 .دیواقع در گوشه سمت راست باال وارد کن فیلتر بخش

 
کردن،  پید شد. با ادامه تاداده خواهن شینما هستند داده شده ترکیبات فیلتر یحاو که ییهاپوشه فقط
 .شوندنمایش داده می یکمتر  یهاپوشه

 

 برچسب زدن .8.1.6
اسناد و فقط  د،یانتخاب کن ستیرا از ل یها وجود دارد. اگر برچسبشده از برچسب فیتعر  شیاز پ ستیل کی

اد و همه اسن شینما یبرچسب و برا لتریپاک کردن ف یداده خواهد شد. برا شینما برچسب آنبا  ییهاپوشه
 .دیانتخاب کن ستیلی خالی را از گزینهپوشه ها، 

  

 



نمای کاربریراه  

 دانلود .8.1.7
مقابل عنوان  چکباکس. دیبه نام "آموزش" را دانلود کن ایپوشه اتیمحتو یتمام دیخواهیم فرض کنید مثال

 :دیکن کیدکمه دانلود )در گوشه باال سمت چپ( کل یو سپس رو را تیک بزنیدپوشه 

 
 شود. یم رهیذخ سکیهارد د یبر رو پیز  لیفا کی درپوشه  یمحتوا تمام

 

 پست الکترونیک .8.1.8
مقابل عنوان پوشه را  چکباکس بسیار ساده است! دیکن لیمیخود ا همکارپوشه را به  یمحتوا اگر بخواهید
 .دیکن کیکل لیمیدکمه ا یو سپس بر رو دیعالمت بزن

 
 یمتن دیتوانیو م شودارسال می سط شماوارد شده تو لیمیا به آدرس پیز  لیفا کی درپوشه  اتیمحتو تمام
 مهضمیشده به صورت خودکار  پیز  یهالی. فای ایمیل کنیدضمیمه یارسال محتویات حیتوض عنوانهرا ب
 یکیپست الکترون یهاتیاز محدود کهباشد پوشه ارسالی  یمحتواحواستان به حجم حال،  نیشوند. با ایم

 !شودیل دادهتان به سالمت تحولیمیا تاکند نتجاوز 

 



نمای کاربریراه  

 همچنینلبته ا .دیکن یبررس Documents.zip نکیل یکردن رو کیرا با کل وستیپ دیتوان یاز ارسال، م قبل
 .شودمیذکر  لیمیا یهکه در بدن ها را ارسال کنیداسناد و پوشه کنیفقط ل، «فقط لینک»با انتخاب  دیتوانیم

 انتخاب کرد.  پروژه یاعضا ستیاز ل «به»با استفاده از  توان یرا م رندگانیگ

 

 حذف پوشه .8.1.9
 :دیبه دو صورت پاک کنتوانید میپوشه را 

 دیکن کیعنوان پوشه قرار دارد کل یخط حاو یقرمز که در انتها ضربدر یرو •

 دیکن کیکل Deleteدکمه  یسپس رو ،را تیک بزنیدمقابل عنوان پوشه  چکباکس •

 
 

 افزودن اسناد .8.1.10
 هروقت که احساس نیاز. البته دیها پر کن لیآن را با فا دیتوانیم ،یدکرد میود را تنظکه ساختار پوشه خ یهنگام

 ای جدید بسازید.توانید پوشهکنید می

 توان به سه روش اضافه کرد: یرا م دیجد یها لیفا

 بخش به دیخواه یرا که م ییهالیفا ،5و رها کردن دنیبا استفاده از روش کش Upload و رها  دیبکش
 .دیکن

  دیکن انتخاب ها رالیسپس فا د،یکن کیکل لیدکمه افزودن فا یرو یرسانروزهقسمت ب ریدر ز. 
  دیتفاده کناس ک و سادهیاز فرم آپلود کالس توانید انتخاب کنید تامیدر گوشه باال سمت راست. 

 :ی. هر خط حاومورد نیازتان آماده شده یهالیتمام فا ستیل حاال

 نام پرونده •

 تیوضع •

 لیحجم فا •

 .ستیاز ل لیامکان حذف فا •
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نمای کاربریراه  

 

 64bمرورگر  کی دیبا تیگابایگ ۲از  شیب یهالیفا ی. برادیآپلود کن مرحله کیرا در  لیفا ۲۰ توانیدمی حداکثر
و  دیاستفاده کن RAR ای ZIPخود مانند  ویاز ابزار آرش ،کنیداستفاده نمی 64bمرورگر  از یک. اگر دیداشته باش

 یها برا لیهمه فا ی. وقتدیتا آپلود کن ردهک و فشرده میتقس یکوچکتر  یوهایخود را در آرش یاصل هایفایل
 دیآپلود را مشاهده خواه پیشرفت تی. وضعدیکن کیدکمه شروع آپلود کل ی، روشدندآپلود در پوشه آماده 
 .دیتوقف آپلود متوقف کن یرو کیآپلود را با کل دیتوان یکرد. در صورت لزوم، م

 .شودپذیر مییمتنظ ی آپلودصفحهاندازه باال، و  نییبه پا ینییخط پا دنیبا کش

 
 

 شود: یداده م شینما زیر مشابه یاشوند، صفحه یها آپلود م لیفا یوقت

 
 



نمای کاربریراه  

نسخه مناسب را اختصاص  کیو  دیاضافه کننظر نکتهو  حیتوض د،یده رییرا تغ لیعنوان فا دیتوانیم نجایا در
ضایت که ر ی. هنگامدیشده انتخاب کننییتعشیپ ستیبرچسب مربوطه را از ل دیتوان یم نی. شما همچندیده

 .دیکن کیکل ثبتدکمه  ی، روداشتید

 .کندمی یبانیپشت و رها کردن دنیکش از دیجد یمحتوا

 ساخته واز سند به طور خودکار  دیجد ایوجود داشته باشد، نسخه یدر پوشه فعل لیفا بانام همسند  کی اگر
 شود.یارائه م

 اسناد یرسانروزبه .8.1.11

 کی( کلات ی)جزئ نماد  ی. بر رودیکن دایپ د،یکن یبه روزرسان دیخواهیرا که م یو سند دیاسناد برو ستیل به
 . دیکن کیکل «دیجد بازبینی»صفحه، عالمت + را در کنار عنوان  یو سپس در باال دیکن

طور . بهرا مرور کنید شدهوزربه یهالی. فادیده رییا تغنظر خود رو  حاتیعنوان سند، توض دیتوان یم شما
باشد )مثال اگر  یجزئ نسخهتغییر  کی ممکن است. افتیبه آن اختصاص خواهد  دینسخه جد کیخودکار 

نسخه جدید بود،  ۱.۰ ی)اگر نسخه قبل ینسخه اصل کی ایخواهد بود(  ۱.۲ دیبود، نسخه جد ۱.۱ ینسخه قبل
 یار یتواند به صورت اختیم ینسخه سفارش کیبزرگتر در سند(.  راتییتغ یمعموال برا .خواهد بود ۲.۰نگارش 

 شود. سازیو سفارشی میتنظ

. دیکناضافه ن یدیجد لیفا چیه د،یعوض کنبدون ایجاد تغییر در خود سند را جریان کاری سند  دیخواهیم اگر
 دیتوانیم ،کنیدمیآن را قبول و  مسئول آن( است)به عنوان شما دییسند در انتظار تأ کیکه  یمثال، زمان یبرا

 دیجد بازبینی کی. شما دیده رییتغ شدهدییتأ به دییتأ در انتظاراز سند خود در  رییبدون تغسند را  تیوضع
 .دیکنیاضافه نم یندس چی. شما هدیرا انتخاب کنی تایید شده برای جریان کاری نسخههمان  د،یکنیاضافه م

 .شوداضافه  بازبینی دینسخه جد تا دیکن کیکل جادیادکمه  یرو ،بودید یسند راض ماتیتمام تنظکه از  یهنگام

 

 

 

 

 

 :دیداشته باش توجه

نسخه  کی با دیخود به دست آور  یشده در محل اصلروزسند به کیبا آپلود  دیتوان یکه م یاثر  همان
 .آیددست میبه شود یم جادیپس از آپلود ا ی کهاز سند بازبینی خودکار دیجد

 



نمای کاربریراه  

 اسناد شیرایو .8.1.12
 

مرتبط باز ی ویرایشگر برنامه کیسند در  تا دیکن کیکل شیرایو یرو دیتوانیم منوی محتواییاستفاده از  با
، باشددر حالت خواندن / نوشتن فعال  WebDAVو  کند پشتیبانی اسناد نیآنال شیرایواز برنامه شود. اگر 

 .دیکن شیرایو مایمستقها ها را با این روشسند دیتوانیم

 
 

 مدارک وندیپ .8.1.13
 

طور بهها پیوند. وجود دارد گریپروژه د کی ایپوشه مشابه  کیاز  یگر ید سندیا  به پوشه وندیپ امکان ساختن
 د،یکن لیمیا ایرا دانلود  وندیپ کیاست که اگر یمعن نیکنند. به ایمورد نظر عمل م یپوشه ایدر سند  مستقیم

 .شودیارجاع شده به کاربر ارسال م لیفا

ها نکیو ل کنددریافت میموجود هشدار  یهانکیمنتقل شود، کاربر در مورد ل ای سند هدف قرار است حذف اگر
 به طور خودکار حذف خواهند شد.

  گرید ایپوشه ای لیفا هب یدر مکان فعل نکیل کیایجاد 

 کیآن  یرو کیپوشه وجود دارد. بعد از کل ایسند  اتیدر نوار ابزار فرمان در فرم جزئ فرمان  کی
سند را به  یار یپروژه منبع، پوشه و به صورت اخت بایستکاربر می. شودایجاد می دیسند جدپیوند  دیفرم جد

 شده انتخاب کند.جادیاپیوند عنوان هدف 
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 یخلدا

 DMS مسایلبه  نکیل جادیبه ا مجاز

 
 یخارج

 .URLبا استفاده از  یخارج موضوعبه  نکیل جادیبه ا مجاز

 
 گریبه پوشه د یپوشه فعل ای لیاز فا نکیل

 دیفرم جد کیآن  یرو کی. بعد از کلداردوجود  یاصل ینما در نوار ابزار فرمان  دیفرمان جد کی
 جادیا نکیرا انتخاب کند که ل یاهدف و پوشه ۀرود که کاربر پروژ یتظار مشود. ان یظاهر م دیسند جد پیوند

 شده در آن قرار دارد.
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 فهرست اسناد .8.1.14
 

 :شده اندشما به پوشه اضافه  یها لیفا

 

 را اضافه کردهکاربری که آن کار و  گردشنسخه،  ،اصالح نیآخر  خیاندازه آن، تار  ل،یفا هاینامو  عنوان
، تاریخکنار نام )عنوان، اندازه،   فلش یرو کیبا کل را ستیل دیتوانی. مکنیدهده میشا( را مسنده ی)نو

 ایها را قفل  لیفا دیتوانیشما م ن،ی. عالوه بر ادیمرتب کن متفاوت یهاستون در( سنده یکار، نو نسخه، گردش
 .دیحذف کن

 
 آنها: یو معان نمادها

 لیفا اتیجزئ •

 گرید یاعضا راتییز تغا یر یجلوگ یقفل کردن برا •

 گرید یاعضا یبرا رییاجازه تغ قفل و باز کردن •

 لیحذف فا •

 لیفاقفل   •

 (ر یمد ایپروژه  ری)فقط مد کردن : فعالستیفعال ن رسانیاطالع  •

 (ر یمد ایپروژه  ریکردن )فقط مد رفعالیفعال: غ رسانیاطالع  •

 دادن : اختصاصنشدهدادهتخصیصکار گردش تایید  •

 کردن شده: شروع تخصیص دادهکار گردش تایید  •

 کردن دیی: تادییاانتظار تدر   •
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 سند اتیجزئ .8.1.15

 .دیرو یم لیفا قیاطالعات دق یبه صفحه د،یکن کیکل  نماد یبر رو اگر

 
 یوبر ر کیتر را با کل یمیقد یهانسخه دیتوانی. مدینیبیآن و گردش کار را م یهانسخه ل،یفا خچهیتار 

انجام ها لیمیا نمایش، عدم نمایش و دانلود  نماد یکردن رو کیبا کل ، دیعالمت مربوطه دانلود کن

 یبر رو کیتوان با کل یرا م لی. فادیحذف کن  کونیآ یکردن بر رو کینسخه را با کل هر دیتوانیم دهید.

 نیز راخود پوشه و پروژه مورد نظر  بایدانجام داد.  یگر ید پروژه یحت ایبه پوشه   انتقال ای یکپ کونیآ
 .شودمی کپیو یا  ابدییم انتقال انتخاب شده با یک کلیک لی. فادیانتخاب کن

 

 .دارا هستیدرا  مجزا یهانسخه دانلودو  یآمار زمان یتوانایی مشاهده ریمد کیعنوان  به

 :شویدروبرو می ریصفحه ز  با .دیفه کناضا یبازبینی جدید+ کنار عنوان  مثبتعالمت  یبا کليک بر رو دیتوانیم
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اضافه  یدیجد لی. اگر فاوجود دارد نظراتتوضیح، همچنین اضافه کردن نکته و عنوانامکان ایجاد تغییرات در 
نسخه  چه تغییر حال. افتیبه آن اختصاص خواهد  یدینسخه جدبه طور خودکار (، دیجد ی)محتوا دیکن

 کی ای( خواهد بود ۰.۲x دیبود، نسخه جد ۰.۱xی اگر نسخه قبلمثال  سند در یزئج راتییتغ یبراباشد ) یجزئ
 خواهد بود(. ۲.۰ دیبود، نسخه جد ۱.۰x یاگر نسخه قبلمثال گسترده در سند  راتییتغ یبرا) ینسخه اصل

 .شوداضافه  دینسخه جد تا دیکن کیکل جادیادکمه  یرو د،یکرد بررسیسند را  ماتیکه تمام تنظ یهنگام

 

 ها هیعاطال .8.1.16
کند. اگر پرچم  رفعالیپوشه فعال/غ ایهر سند  یها را برارسانیاطالع تواندمی مسئول ایپروژه  ریمد

به همه  رسانیاطالع لیمیا کی(، دییتأ ر،ییتغ جاد،یسند )ا تیوضع ریی، پس از تغباشدروشن  هایرساناطالع
انجام  یکاربر  تنظیماتدر هر شخص  یکیترونپست الک رسانیطالعا ماتیشود. تنظ یفرستاده م اعضای مربوط

 شود.یم

 ریسند در ز هر  تیکه وضع یدر صورتاعالن  یهالیمیباشد، ا عالفپوشه  کی یبر رو یرسانپرچم اطالع اگر
 .شود یارسال م کند رییپوشه تغی سلسله

  

 دییگردش کار تأ .8.1.17
 

 
نشان داده شده است.  آن و با نماد مربوطه در سمت راست گردش کارستون  تیشده با وضعدییگردش کار تا
. اگر مکان نما خود را باشدمی هیچ اسناد فرضپیشحالت کنید، در دومین سند مثال مشاهده میهمانطور که 

 بردنشود. در صورت  یداده م شیاحباب نم کیمتن کمک در  کی د،یمتن حرکت ده ای کونیآ کی یرو
 تی. در مورد وضعشودی کوچکی نشان داده میمتن راهنما، ها یا وضعیت گردش کارواره روی نمادموش

 .تاییدکننده بعدی نشان داده خواهد شدگردش کار 
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 دیتوانیمسمت راست  آیکون روی کلیکبا  قابل مشاهده هستند و صفحه مندر باز  دییتأ یگردش کارها
در شما نیازی نیست است که  یمعن نی، به اوجود نداشته باشد کونی. اگر آدیکن دییتا نجایاز ا مایاسناد را مستق

 این مرحله تاییدی انجام دهید.

 
 

 تایید کار گردش روند

 :شرح داده شده است ریبه وضوح در نمودار ز  روند نیا

 
 گام به گام: حاالو 

فرم  کی. سپس دیاختصاص ده مورد نظربه سند   کونیآ یبر رو کیکل اموجود را ب دییگردش کار تأ کی. 1
 شود: یانتساب گردش کار ظاهر م
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به  د،ییتأ هایگردش کار تیر یمد یقابل انتخاب هستند. برا عمومی پروژه های تاییدگردش کارها و پروژه همه

 ثبتدکمه  یگردش کار را انتخاب کرده و رو کی. دیمراجعه کن پروژه ماتیگردش کار تنظ تایید  7.3بخش 
 هد.دآن نیز تغییر شکل می کونیآ و شودمیشده به سند اختصاص داده . گردش کار انتخابدیکن کیکل

 شود.میشروع   کونیآ یکردن رو کیکلبا  شدهانتخاب. در مرحله بعد، گردش کار 2

را  ی خودمرحله های الزمتایید تارود یانتظار می تاییدکنندگان از همهشود، یکار آغاز م انیکه جر  ی. هنگام3

 .شودمیقفل  اضافی راتییتغاز  یر یجلوگ یو سند برا یابدمی رییتغ به  کونیآ. انجام دهند

 انجام تایید آن یکردن بر رو کیبا کلو  باشدقابل کلیک می کونیآ نیا د،یهست یفعل کنندگاندییتااز شما  اگر
 شود: یظاهر م دییفرم تا. شودمی
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 دیموظف ول کردنمح ایرد . در صورت آن کردن محول ای رد ،کردن گام فعلی دییتا، پیش رو دارید نهیگز سه 
. باشندمحول کردن مجاز می یپروژه برا هر ی. فقط اعضادیده شرح ...«شما  ادداشتی»را در قسمت این 
 .شودیم ثبت دییتأدکمه  یرو کیشما با کل میتصم

 . شودمی «شده دییتا» آنپس از سند وضعیت ، کنید دییتا کنندهبه عنوان آخرین تاییدسند را . اگر 4

 .گیرد قرار می «رد شده» وضعیتو سند در  رسدمی انیبالفاصله به پا بیتصو رهیزنج کنید،سند را رد . اگر 5

د خواههمچنان ادامه  دییتأ کار انیجر  ،سند در انتظار تایید دیگر تاییدکنندگان باشدو  دیکن تاییدرا  سند. اگر 6
 .داشت

 .ندنمامیقفل شده  ،افزونه ماتیبسته به تنظ ،دییتأپس از اسناد رد شده 
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 گزارش

با کلیک روی متن در دسترس هستند.  گزارشو در پنجره  ذخیره شده اینجا گردش کار در یهاتایید تمام
 .این پنجره را باز کنید دیتوانیموضعیت گردش کار 

 
 

 لیمیا یهارسانیطالعا

 :شود یارسال م ی مانند زیربراساس جدول لیمیا یهااعالن

 رندهیگ دادیرو
 قدم نیاول تاایدکنندگانهمه  آغاز شده است دییکار تأ انیجر 
 و صاحب گردش کار یگام بعد تاییدکنندگانهمه  تمام شده است دییتا اتیعملاز گام  کی

 همه اعضای گروه باشدشده میتایید سند
 گردش کار و صاحب گردش کارمشموالن همه  باشدشده میسند رد

 شدهفرِد محول یک گام تایید محول شده است
. اندگام فعلی که هنوز تایید نکرده تاییدکنندگانهمه  است دهیرس انیبه پا لیتحو خیتار 

نمایش داده  از نو یها هر روز کار اعالن نیا
 .شوندمی
 

 

 

 دییگردش کار تا کی بازواگذاری/یابیباز 

از  خالی دیجد بازبینی کی کافیستکار، روند مجدد  تنظیمبه  ازین ای دتایی گردش کاراشتباه  بیصورت تصو در
. گردش کار دیرا به سند اختصاص ده دیجد دییتأ یگردش کار  دیتوانی. سپس مدیاضافه کنسند  اتیجزئ
 است. اسناد بازبینِی  نیمربوط به آخر  شهیهم دییتا
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 سطل زباله .8.1.18
دوباره توان یشوند و میبه سطل آشغال منتقل محذف شوند، آنها فقط  یکاربر توسط ها پوشه ایاگر اسناد 

 طور کلی حذف شوند.بازیافت شوند یا به

 موجود است: DMS یاصل یآشغال در منو سطل

 
. دسترس استهای دستوری درتفاوتشان در آیکون ،اسناد است شینما هیشب اریسطل زباله بس یکاربر  رابط

 کی پس از حذف. رار دارندقحذف شده  و اسناد هاسند کنار پوشه ایپوشه  کیو حذف  بازیافت هایکونیآ
 !وجود ندارد دیگر راه برگشتیپوشه از سطل آشغال  ایسند 

 
 

 یشخص ماتیتنظ .8.1.19
 د:کن سازییسفارش ریرا به صورت ز  DMS ابزار کارکردتواند یعضو پروژه م هر

 
 وجود دارد: نهیگز  دو

 ها رسانیاطالع

 فرض( شی)به طور پ فعال - 

 کرد و بالعکس. دینخواه افتیبه اسناد در  راجع لیمیاعالن ا چگونهیشده باشد، ه رفعالیاگر غ رفعالیغ -
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 عنوان ساختار

 کرد: یقالب بند ریز  یتوان با استفاده از برچسب ها ینام پرونده اسناد دانلود شده را م 

%t – document tit le  

 %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  

 

 یدرخت شینما

 کیه عنوان ها و پوشه ب لی. فاتغییر دهیدنمایش  به حساب مناز ی نمایش را نحوه توانیدمی نیشما همچن 
 .شوداصلی نمایش داده می یدر نما یدرخت سلسله مراتب

 

 
 

 ضمیمهگر عمل .9
کند.  یماسناد به مسائل را فراهم  شدنضمیمهامکان  ،شودفعال  نیپالگ ماتیتنظ ازتواند  یکه م یژگیو نیا

 یدتوانمی نیآپلود اسناد است. همچن یو رها کردن برا دنیکش گرعملشامل مسایل ایجاد و ویرایش فرم 
 قابل مشاهده سامانهرابط کاربر  یهادر پوشه رتبط. اسناد ملینک کنید وندیاسناد موجود را با استفاده از دکمه پ

 .ها بستگی داردبه مجوز است و
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 ابزار تیفعال .10
 .شوندمیثبت  تیبه عنوان فعال اسناد ینیبازب راتییتغ همه

 
 

11. WebDAV 
سند و  نسخه کامل، وب پوشه نصب شده کیپوشه وب نصب شود. در  کیتواند به عنوان  یسند پروژه م ابزار

را  دیپوشه جد جادیا ایسند آپلود /دانلودمانند  اتیعمل کیی کاربر که  یوجود دارد. هنگامپوشه ساختار کامل 
 DMSدر رابط وب  انجام این مورد تاثیر یکسانی با نیشود و ایثبت م DMSدهد، به طور خودکار در  یانجام م

 .دارد
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کرده  کیراست کل پروژه در درخت Computer یرو ،MicroSoft Windows اسناد باز نصب اسناد پروژه در یبرا
 :پر کنید ریدر فرمت ز  را اسناد پروژه ابزار URL. را انتخاب کنید Mount network driveو 

https://[your domain]/dmsf/webdav/[project identifier]  

 :شود یبا اسناد پروژه ظاهر م دیجد ایو در صورت ورود موفق، پوشه دیوارد شو بایدمرحله بعد  در 

 
 

12. REST API 
 

DMS قیخود را از طر  یاز داده ها یبرخ API REST نیکند. ا یاعمال م API اتیو عمل یدسترس CRUD 
و  XML یاز فرمت ها APIکند.  یاسناد و پوشه ها فراهم م یحذف( را برا ،یبه روز رسان جاد،ی)ا یاساس

JSON دکنمی یبانیپشت. 

 ماکرو یکیو .13
DMS دهد: یارائه م یکیارجاع اسناد در و یماکرو برا نیچند 

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,...) 
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• {{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") 

 


