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 مقدمه

های سازمانی مطرح است، افزاری و به خصوص در سامانههای نرمکه در بسیاری از سامانههایی یکی از نیازمندی

، اسناد 1ها، کد منبعدیجیتالی مثل کتب، تصاویر، نقشهتواند هر سند مدیریت محتواست. منظور از محتوا می

کند شامل ایجاد، ئه میمدیریت محتوا ارا یسامانهای که یک متنی و ... باشد. از این رو امکانات زیرساختی

های جانبی محتوا نیز همراه با هر سند یا داری دادهباشد. برای نگهها میمشاهده، ویرایش و حذف اسناد و پوشه

 یسامانهها در یک حساسیت داده های مرتبط را نیز ذخیره، ویرایش و بازیابی کرد.2پوشه باید بتوان فراداده

نیز بر روی برداری شده، امکاناتی مثل نسخهای یادکه عالوه بر امکانات پایه سازمانی معموال نیازمند این است

مراتب افراد در یک سازمان کند در سلسلهافزار ایجاب میذات سازمانی نرم ،محتوا صورت بگیرد. عالوه بر این

تعریف باشد. ا در سطوح مختلف قابل امکانات امنیتی مثل محرمانگی، مجوزهای دسترسی و ... بر روی محتو

 BPMNبر فرآیندهای استاندارد های کاری مختلف بر روی هر یک از اسناد، مبتنیهمچنین امکان ایجاد چرخه

 باید وجود داشته باشد.

ی مدیریت محتوا های زیرساختی مشترک در حوزهسازی نیازمندیهدف این پروژه، شناسایی، تحلیل و پیاده

زیرساختی، واسط کاربری تحت وبی نیز برای این ماژول  عالوه بر این امکاناتِافزارهای سازمانی است. برای نرم

ی مالحظات نمایش است، کلیهقابل سامانهشود که عالوه بر اینکه به عنوان ویترینی از امکانات سازی میپیاده

 ملیاتی قابلهای عکامل مدیریت محتوا، در محیط یسامانهگیرد و به عنوان یک الزم بر روی آن صورت می

 استفاده خواهد بود. 

ی امکانات این ماژول از طریق استفاده باشد، کلیه سازمانی قابل یسامانهبرای اینکه این ماژول در هر 

های جاوایی یا غیرجاوایی نیز به راحتی قابل سامانهترتیب ارائه است. بدینقابل RESTهای سرویس

 هستند. سامانهسازی با این یکپارچه

 

 

                                           
1 Source Code 
2 Metadata 
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 هافهرست ویژگی

این سامانه دارای سه ماژول مدیریت کاربران )پرتال(، مدیریت اسناد و مدیریت فرآیند )در داخل مدیریت اسناد( 

 شود:ها ذکر میهای اصلی هر یک از این ماژولاست.  در ادامه ویژگی

 مدیریت کاربران:

 ی ماژولدرگاه ورود یکتا به کلیه( 3هاSSO) 

  پشتیبانی ازSSL 

 مدیریت کاربران 

 هامدیریت نقش 

o ها ثابت نیستند و قابل ایجاد یا ویرایش هستند.نقش 

o امکان مشاهده 

o ها در ساختار درختیهای موجود در هر یک از ماژولتمامی دسترسی یامکان مشاهده 

o های مختلفهای دلخواه به نقشامکان تخصیص دسترسی 

o های مختلفمتهای مختلف به کاربران و سامکان تخصیص نقش 

 های سازمانی، سطح سمت، سطح محرمانگی سمت و ...مدیریت ساختار سازمانی: سازمان، نوع سازمان، سمت 

 های مختلف و امکان جستجو بر روی آننگهداری و نمایش فعالیت کاربران )الگ عملیات کاربران( در ماژول 

 امکان ارسال اطالعیه به کاربران 

 بین کاربران های شخصیامکان تبادل پیام 

 مدیریت اسناد:

 ی یکتاها )ساختار درختی( به همراه شناسهامکان تعریف اسناد و پوشه 

 ها )ساختار درختی(پیمایش ساده بین اسناد و پوشه 

 امکان بارگذاری فایل )محتوا( با فرمت دلخواه برای هر سند 

 )امکان تعریف نوع سند، دسته و کلیدواژه )توسط مدیر سیستم 

  ها از وجوه گوناگونبندی اسناد و پوشهدستهامکان 

 هاامکان تعیین یک یا چند کلیدواژه برای اسناد و پوشه 

 ها. دسترسی کاربر )با توجه به سطح محرمانگی سِمت وی( به امکان تعیین سطح محرمانگی برای اسناد و پوشه

 شود.ها محدود میها با توجه به سطح محرمانگیِ آناسناد و پوشه

                                           
3 Single Sign on 
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 بندی، ها با فیلترهای مختلف بر روی فیلدهای مختلف )عنوان، نوع سند، دستهن جستجوی اسناد و پوشهامکا

 کلیدواژه و ...(

 هاامکان حذف )منطقی( و بازیابی اسناد و پوشه 

 هاامکان کپی و انتقال اسناد و پوشه 

 هاها با ویرایش آناسناد و پوشه ها()نسخه سوابق ثبت و نگهداری 

  ها های گوناگون برای کنترل دسترسی کاربران برای انجام عملیات مختلف بر روی اسناد و پوشهدسترسیوجود

های ها در ماژول مدیریت کاربران به نقش)ایجاد پوشه، ایجاد سند، ویرایش پوشه، حذف سند و ...(. این دسترسی

 شود.موردنظر تخصیص داده می

 ها:د و پوشهبندی اسناهایی جهت حیطهوجود دسترسی 

 ( اسناد شخصی1 

 ( سازمانی2 

 ها ی آنها و زیرمجموعه( سازمان3 

 ( همه اسناد4 

 هاامکان ردگیری ایجاد و ویرایش اسناد و پوشه 

 بر الگوی امکان تعریف فراداده )مبتنیAdaptive Object Model ( از انواع گوناگون )متنی، عددی، انتخابی و

 ها هنگام ایجاد و ویرایش سندقداردهی آن...( برای هر نوع سند و م

 مدیریت فرآیند:

  امکان طراحی مدل فرآیندBPMN 2 سازِ فرآینِد تحت وب )توسط طراح فرآیند(در یک مدل 

o  امکان تعیین مسئول هر کار از فرآیند با معیارهای پویا مانند: نقش، سازمان، واحد جغرافیایی، سطح محرمانگی

 و ...

o  های اقدام در هر کار از فرآیندی کار و فرمهای مشاهدهفرمامکان تعیین 

o امکان فراخوانی سرویس و اجرای اسکریپت در فرآیند 

o  امکانimport  وexport های فرآیندبرای روی مدل 

 )امکان تعیین فرآیندهای مجاز برای هر نوع سند )توسط مدیر سیستم 

 شده برای نوع سند( و تخصیص د )با توجه به فرآیندهای مجاز تعیینامکان شروع فرآیندهای مختلف برای هر یک از اسنا

 ی پیگیری برای هر یک از فرآیندهایک شماره

 های موجود در سامانهنگهداری و نمایش کارتابل سازمانی برای هر یک از سمت 

 ی اقدام پیشین و اطالعات سند(ی کار از طریق کارتابل سازمانی )مشاهدهامکان مشاهده 
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 شده در طراحی فرآیند(های تعیینن انتخاب و ثبت اقدام )از بین اقدامامکا 

 های مختلفنگهداری و نمایش آرشیو کارتابل : شامل تمامی کارهای کاربر در وضعیت 

 ی تمامی فرآیندها برای هر یک از اسنادی سابقهامکان مشاهده 

 براساس فیلدهای مختلف مانند عنوان فرآیند، شماره ها ی لیست تمامی فرآیندها و جستجوی بر روی آنامکان مشاهده

 پیگیری و ... )توسط مدیر سیستم(

 ها براساس فیلدهای مختلف مانند عنوان کار، شماره پیگیری ی لیست تمامی کارها و جستجوی بر روی آنامکان مشاهده

 و ... )توسط مدیر سیستم(

 ها براساس فیلدهای مختلف مانند نوع اقدام، شماره پیگیری ی آنها و جستجوی بر روی لیست تمامی اقدامامکان مشاهده

 و ... )توسط مدیر سیستم(

 امنیت

 هاتعریف و مدیریت اطالعات کاربران و سمت .1

 امکان تعریف کدهای دسترسی برای عملیات مختلف .2

 های کاربری و تخصیص کدهای دسترسی به هر نقشتعریف نقش .3

 کنترل دسترسی .4

 و توضیح( IPهای کاربران )نوع فعالیت، زمان، ثبت فعالیت .5

 های کاربرانگزارش فعالیت .6

 SSLپشتیبانی از  .7

 های خارجیارتباط با سیستم

 بنا شده است. RESTبر معماری سیستم مبتنی .1

 ها ارایه شده است.به آن RESTهای های خارجی، توسط سرویسهای مورد نیاز برای سیستمتمامی عملکرد .2

های تواند از سرویسهایی که دارد میشود و با توجه به دسترسیسیستم خارجی مانند یک کاربر در سیستم تعریف می .3

REST شده استفاده کند.فراهم 

 هافناوری

 دهد. سازی این پروژه را نشان میهای مورد استفاده در پیادهجدول زیر فناوری

 Java سازی سمت سرورزبان پیاده
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 4JDK JDK 1.8.xنسخه 

 Spring Framework سمت سرور  5یچارچوب برنامه

ORM Hibernate 
 AngularJS 1.x چارچوب واسط کاربر

6DBMS Oracle, PostgreSQL, MySQL 

 REST JAX-RSاستاندارد 

 Ant, Maven 7ابزار ساخت

Application Server Apache Tomcat (8.5.x) 

JMS Broker Artemis, HornetQ 
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