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 قدمهم

، آلفرساوا یساامماه یمحتااا تیریسااماه  ماد هایقابلیت مقدماتی با جهت آشنایی، مستند نیا
 ه است. شد تهی 

 آلفرسکو ینصب و اجرا

 یدو برهاما  وبا نیا. ام اهساتند Alfresco Shareو  Alfresco Explorer آلفرساوا یدو برهاما  الال
 .  شادیمحتاا استفاده م یو جستجا یدسترس ،یهگهدار ت،یریمد یبرا

Alfresco Explorerهمچاا  مارور منا    یماارد یمحتاا است و برا تیریمد ی، برهام  الل
 .رودیکار مها ب فراداده تیریو مد ات،یقااهین و عمل میها، تنظداده

 

 
 
 

Alfresco Shareماهناد  یهمواار یاب ارها یسر کیشامل   ی، هWiki ،Discussion  وBlog  اسات
 .دیآیب  کار م یاهداف مشترک و هموار یو برا
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 ندوزیدر و Community Alfresco ینصب و اجرا

 لیافا ساتیکاار کاف نیاا یراحت اسات و بارا اری، بسSetup Wizardبا استفاده ام  Alfresco هصب
alfresco-community-installer-win-x64.exe دیرا داهلاد کن. 

، Tomcatهساتند شاامل  امیاماارد ه Alfresco یاجرا یک  برا ییهااف ارها و مؤلف هرم یتمام
PostgreSQL ،JDK ،LibreOffice ،SWFTools  وImageMagick نیاابااا اسااتفاده ام ا Wizard،  هصااب

 .شاهدیم
 ام هصب: پس

و  دیاهصب برهام  را اجرا همائ ریدر مس servicerun.bat START، دستار Alfresco یاجرا یبرا
 All Programs  Alfresco Community  Alfresco Community Service  Start Alfresco ریمسا ایا

 .دیرا اهتناب کن ندومیدر و

 فضا و محتوا جادیا

 :دیجد یفضا کی جادیا ی. براشادیم یپاش ، هگهدار ایدر آلفرسوا در فضا و  محتاا
   برهامAlfresco Explorer  را با استفاده امhttp://127.0.0.1:8080/alfresco دیاجرا کن. 
 تا  دیبا شناس  خاد وارد شاMy Alfresco دینیلفح  بب یو هاار اب ار را در باال  . 
 Company Home یفضاا، مناا جاادیا ی. بارادیاکن کیلفح  را کل یدر گاش  سمت چپ باال 

Create  Create Spaceدیلفح  را اهتناب کن ی، در سمت راست باال. 
  دیپاش  را وارد کرده و ثبت کن ایمشنصات فضا و. 

 محتاا: جادیا یبرا
 یمنا Create  Create Contentدیلفح  را اهتناب کن ی، در سمت راست باال  . 
 دیهام و هاع محتاا را وارد همائ .Content Type نییتع یبرا mime-type  استمحتاا  . 
 بر  کیبا کلFinishهماد. شیرایماارد وارد شده را و تاا یبام شده و م یدی، لفح  جد   

 

 هاآلفرسکو و نقش

هاا هقش نی. اکندیاستفاده م یمنتلف یهااقالم محتاا ام هقش یهایکنترل دسترس یآلفرسوا برا
 عبارتند ام:

 Consumer 

 Editor 

 Contributor 

 Collaborator 

 Coordinator 

 یعمالً محدوده عمال و دسترسا ردیپذیها را مهقش نیام ا کیک  هر  یکاربر ب،یترت نیا ب 
( اساتفاده ام محتاا)هاا( با  ی)هایخاد را مشنص خااهد هماد. آلفرسوا اموا  اهتساب دسترس

    را برپا کند. شیخا تیکرده تا مدل امن جادیام افراد خاص، را ا یگروه ایفرد 
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 ابزارها گریبا د یکپارچگی

و  MS Officeباا  یوپاارچگیهماه ،  یکرد. برا وپارچ یبا آلفرسوا  تاا یرا م یمتعدد یهابرهام 
MS Outlook ینادهایفرا ییو بهبااد کاارا یوربهاره شیماارد تاجا  بااده و سابب افا ا اریبس 

 .  گرددیمن   مستندات م یریبوارگ
 رهیاو ذخ شیرایا، وMS Wordواسا   قیاررا ام ط لیافا کیاک  بتاا   دیرا تصار کن یامواه

ماالالً منا   و  ایاآ  هباشاد. و  Downloadب   یامیام من  ، بام هماد تا ه ماًیکرده و آ  را مستق
 باشند.  تیریقابل مد یدر دسترس باده و ب  راحت Outlookآ ، در واس   یهاپاش 
احات و روا  شاد  است ک  آلفرسوا آ  را فراهم کارده و سابب ر ی یماارد، هما  چ نیا
   شده است. ندهایفرا

 FreeMarker یهاقالب

هاا قالب ب،یترتنیکناد. باد جاادیا یگاریتا مساتند د شادیاِعمال م ،یاداده ءیش کیقالب بر  کی
قالاب  ی. ماتارهااروهادیکار مامنتلف، ب  یهاها و فرمتمحتاا ب  سبک ایداده و  شیهما یبرا

 .بردیبهره م FreeMarkerام  فرضشیطار پ وجاد دارهد و آلفرسوا ب یمتعدد
قالاب  یهاالیفا ی، حااوCompany Home  Data Dictionary  Presentation Templates یفضا

     :دینرا ببی my_spaces.ftl لیفا مالال یفرض آلفرسوا است. براشیپ
<#-- Table of the Spaces in my Home Folder --> 

<#-- Shows the large 32x32 pixel icon, and generates an external access  

servlet URL to the space --> 

 

   <#list userhome.children as child> 

      <#if child.isContainer> 

          

             <#assign ref=child.nodeRef> 

             <#assign workspace=ref[0..ref?index_of("://")-1]> 

             <#assign storenode=ref[ref?index_of("://")+3..]> 

             < td>< a href="${url.context}/navigate/showSpaceDetails/ 

${workspace}/${storenode}">${child.properties.name}< /b>< /a> ( 

${child.children?size}) 

         < /tr> 

      < /#if> 

   < /#list> 

< /table>  

JavaScript API آلفرسکو 

، ارائا  شاده JavaScript یایمهم من   ب  لارت اشا یایاش ی، تمامJavaScript APIدر آلفرسوا 
آ ، خادکاار  ل یمهم را ب  وس یندهایفرا تاا یدارد و م یادیم اریبس یهاتیقابل API نیاست. ا

 فادهباا اسات تاا یو م رودیب  کار م PDFب   Wordتند مس لیتبد یبرا ریهماه ، کد م یهماد. برا
 گردد. جادیا  یآ  ه PDFمستند، هسن   کی یام آ  مقرر هماد تا ب  محض بارگ ار

 
if (document.mimetype == "application/msword") 

{ 
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  var pdfDoc = document.transformDocument("application/pdf"); 

} 

   :شادیگره استفاده م ءیبرچسب خاص در ش کیهماد  اضاف  یبرا  یه ریکد م ام
mynode.addTag("staff"); 

 یوب یهاپتیاسکر

پاردام   یپلتفارم قدرتمناد هساتند و بارا نیاا گاریآلفرساوا ام امواهاات د یوبا یهاپتیاسور
همااده و  تیاتبع MVC یام معماار هاپتیاساور نیا. انادیآیوکار با  کاار ماکسب یهایاممندیه

 .کنندیمن   را فراهم م یهاسیوسر
 گرداهادیبامم HTML یجستجا را لدا مده و خروج سیک  سرو ر،یم URLهماه ، ب   یبرا
 :  دیدقت کن

http://localhost:8080/alfresco/service/api/search/person.html?q=admin&p=1&c=10 

 یهگهاادار یباارا Company Home  Data Dictionary  Web Scripts Extensions یفضااا
   فرض است.  شیپ یهاپتیاسور

 گردش کار

 ن،یاام ا شیپلتفارم آلفرساوا اسات. پا یدیابناش کل Workflow ایاگفت ک  گرد  کاار  تاا یم
 بهره گفت  است.  Activitiو اکنا  ام ماتار قدرمند  کردیاستفاده م jBPMآلفرسوا ام ماتار 

 یگارد  کارهاا ا یاام م تااا یو ما کننادیرا خادکار م ندهایفرا Alfresco یکارها گرد 
 یمااارد سفارشا تر،دهیاچیپ یگرد  کارها یبرا ایرا اهتناب هماد و  یویماجاد در آلفرسوا، 

 عبارتند ام:کرد. ماارد ماجاد  جادیا  یو خاص خاد را ه
 Adhoc 

 Group Review & Approve 

 Parallel Review & Approve 

 Pooled Review & Approve 

 Review & Approve 

 Business Processهماا   BPMN. کنادیرا اجارا ما BPMN 2.0 نادیفرا فی، تعارActiviti ماتار

Model and Notation .است 
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