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CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό 

η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, 

εξειδικεύεται στη χρήση τεχνολογιών και προϊόντων  

ανοιχτού λογισμικού. 

 

τεχνολογίες 

• Java EE 

• HTML5 

• Linux – Android 

 

προϊόντα ανοιχτού κώδικα 

• Alfresco ECM (document management) 

• Liferay (portals) 

• Moodle (e-learning) 

 



τι είναι το Alfresco 

διαχείριση εγγράφων και όχι μόνο 

το Alfresco είναι στην πραγματικότητα 5 προϊόντα 

 

 
το document management προσφέρει λειτουργικότητα διαχείρισης 
αρχείων μέσω web interface, πρωτόκολλα CIFS, WebDAV, SharePoint , 
πλήρη υποστήριξη προτύπων CMIS, JSR 168 κλπ 

 

 
το records management προσθέτει λειτουργικότητα αρχειοθέτησης 
(πιστοποίηση DOD 5015.02) στο document  management 

 

 το share είναι ένα περιβάλλον συνεργασίας με εργαλεία όπως blog, wiki, 
calendar και άλλα εργαλεία κοινωνικής  δικτύωσης 

 

 το web content management υποστηρίζει ομάδες σύνταξης για το web 
και προσφέρει εργαλεία για μετατροπή αρχείων, web editor, εύκολη 
δημιουργία νέων sites, micro-sites, κλπ 

 

 
το content platform είναι η υποδομή για την υλοποίηση εφαρμογών που 
κάνουν χρήση της λειτουργικότητας του DM, WCM, Collaboration. 

 

 



η ιστορία του Alfresco 

σημαντικοί σταθμοί 

2005 Ο John Newton (συνιδρυτής της Documentum) και ο John Powell 
(COO της Business Objects) ιδρύουν την Alfresco Software, Inc με 
μηχανικούς από την Documentum και την Oracle 

2006 ανακοίνωση της πρόθεσης για επέκταση στο WCM. Πρόσληψη 
στελεχών από την Interwoven και το 2007 από την Vignette 

2009 Το Open Source CMS Market Share Report περιγράφει το Alfresco ως 
το κορυφαίο Java-based open source web content management 
system 

2010 Η Alfresco υποστηρίζει οικονομικά ένα νέο open-source BPM engine - 
Activiti. 

2011 Τον Ιούλιο, η Alfresco και η Ephesoft ανακοινώνουν συνεργασία 
(intelligent PDF capture, search & workflow) 

2012 Τον Ιανουάριο διατίθεται η έκδοση Alfresco 4.0.0. 

 



CyberStream και Alfresco 

πολυετής εμπειρία στην ολοκλήρωση λύσεων 

2006 

2012 

Alfresco 1.3 
ΚΕΕΕΝΑΠ . Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων 
αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού – e.learning 
! συγχρονισμός κατανεμημένων αποθετηρίων 
 federated repositories (σε επόμενη Alfresco έκδοση) 

Alfresco 3.4 
αρχείο φωτογραφιών 
! υλοποίηση εφαρμογής κελύφους για αυτοματοποίηση 

διαδικασιών και μαζική επεξεργασία 
 digital asset management (σε επόμενη Alfresco έκδοση) 

. 

. 

. 



ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Alfresco 

αρχιτεκτονική 

digital asset management 

add-on to Spring MVC 



ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Alfresco 

λειτουργίες που ξεχωρίζουν (1/3) 

• Spaces (τα spaces είναι έξυπνοι φάκελοι) 

• Smart Spaces (εξυπνότεροι φάκελοι) 

περιλαμβάνουν κανόνες δηλ. συνθήκες ενεργοποίησης, ενέργεια που θα 
εκτελεστεί και ποιο συμβάν ενεργοποιεί τον κανόνα, π.χ.: 

όλες οι παρουσιάσεις που θα μπουν στο space “Published” να μετατρέπονται 
αυτόματα σε Flash και να αντιγράφονται στο space “Assets” 

• Aspects 

κάθε κόμβος μπορεί να συνδυαστεί με aspects οπότε να αποκτήσει 
επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητες 

παραδείγματα από aspects είναι: Versionable, Taggable, και Google Docs 
Editable 

• Transformations 

επεκτάσιμη υπηρεσία που προσφέρει αυτόματους μετασχηματισμούς 
μεταξύ διαφορετικών τύπων αρχείων 



ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Alfresco 

λειτουργίες που ξεχωρίζουν (2/3) 

• Metadata 

δημιουργία μοντέλων δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στο Alfresco 
γίνεται μέσω της δημιουργίας content metamodel.  

Η υπηρεσία metadata extraction εξάγει αυτόματα metadata από το 
περιεχόμενο. 

• Associations 

αποτελεί τύπο κόμβου για το metamodel του Alfresco. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αυτούσιος ή για τη δημιουργία δομών και σύνθετων 
μορφών δεδομένων. 

• Workflows 

εκτός από τα απλά workflows που υπάρχουν ενσωματωμένα στο Alfresco 
και μπορούν να ρυθμιστούν σε σχέση  με τα spaces, μπορούν να 
δημιουργηθούν εξειδικευμένα χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο 
Workflow Designer 



ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Alfresco 

λειτουργίες που ξεχωρίζουν (3/3) 

• πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω windows share (CIFS), WebDAV, 
FTP, SharePoint, IMAP protocol. Υλοποίηση JSR-170. 

Με τη χρήση CIFS τα αρχεία στο Alfresco μπορούν να είναι διαθέσιμα σαν 
τοπικός δίσκος. 

Η υλοποίηση του SharePoint πρωτοκόλλου παρέχει πλήρη ολοκλήρωση με 
το περιβάλλον του Microsoft Office. 

Το Alfresco υλοποιεί επίσης το IMAP πρωτόκολλο και μπορεί να 
λειτουργήσει ως IMAP server για εφαρμογές όπως το Outlook, Thunderbird, 
κλπ 

• και φυσικά: 

versioning, check-in check-out, και όλες οι κλασικές λειτουργίες 
ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων 



εισαγωγή του Alfresco στις διαδικασίες σας 

προσαρμοσμένη εγκατάσταση και ολοκλήρωση 

Το Alfresco υποστηρίζει την προσαρμογή του σε πολλά επίπεδα, όπως π.χ. 
την υλοποίηση νέων μοντέλων δεδομένων, αλλά και την ανάπτυξη 
εφαρμογών. 

Embedded APIs 

Alfresco Java Foundation API, JCR, JavaScript API, FreeMarker API, 
Content Definition, Workflow Definition 

Remote APIs 

Web Services, RESTful 

 

Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων αν δε συνδυαστεί με την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διαδικασιών, τις περισσότερες περιπτώσεις 
εκφυλίζεται σε ένα όχι και τόσο εύχρηστο σύστημα φακέλων (file system) 

 

Επιλέξτε σωστά τη (τις) διαδικασία(ες) που απαιτούν αυτοματοποίηση, 
σχεδιάστε προσεκτικά και υποστηρίξτε διοικητικά 



ERGO 

προϊόν με υποδομή διαχείρισης εγγράφων Alfresco 

Το ERGO είναι προϊόν της CyberStream που παρέχει 
λειτουργικότητα παρακολούθησης έργων. 

Συνδυάζει σχεσιακά δεδομένα που περιγράφουν με 
δομημένο τρόπο τα έργα και τα ιστορικά στοιχεία 
εξέλιξης με τη διαχείριση των σχετικών εγγράφων. 

 

Το προϊόν έχει υλοποιηθεί σε πλατφόρμα JEE 
χρησιμοποιώντας: 

• JBoss Application Server 

• CAS – single sign on 

• JSF – RichFaces 

• Seam framework 

• Hibernate ORM 

• Alfresco Content Management 



ERGO 

ολοκλήρωση με το Alfresco 

Για την υλοποίηση του προϊόντος και την ολοκλήρωση με το Alfresco 
χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Custom metamodel 

υλοποίηση νέων τύπων στο Alfresco για τη μοντελοποίηση 
συγκεκριμένων κατηγοριών εγγράφων 

• Web Scripts 

συγκεκριμένες διεπαφές όπως π.χ. λίστες εγγράφων που αφορούν σε 
συγκεκριμένη φάση έργου, υλοποιήθηκαν με τη χρήση WEB Scripts 

• WEB Services 

Σχεδόν το σύνολο της λειτουργικότητας ολοκλήρωσης της εφαρμογής 
με το Alfresco υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το WEB Services API για 
δημιουργία νέου αρχείου, προβολή, δημιουργία νέας έκδοσης, κλπ. 



ERGO 

παράδειγμα χρήσης 



ERGO 

διαφανής λειτουργία διαχείρισης εγγράφων 

Για την απλοποίηση των διεπαφών χρήσης και την υλοποίηση 
μιας απλής και συνεπούς εμπειρίας χρήσης, δημιουργήθηκε ένα 
νέο στοιχείο διεπαφής.  

πλήκτρο όταν  
δεν υπάρχει έγγραφο 

όταν υπάρχει  
έγγραφο 

αυτόματη παραγωγή κωδικού 
βασισμένη σε «πρότυπο» 
(αριθμός πρωτοκόλλου) 



είστε έτοιμοι για το δικό σας Alfresco έργο; 

Alfresco Enterprise ή Alfresco Community; 

free όπως free speech και όχι όπως free beer 

Alfresco Enterprise 

διαφορετική έκδοση με ελεγμένη σταθερή λειτουργικότητα, δυνατότητα για 
υποστήριξη, πολλά υποστηριζόμενα RDBMS και εγκατάσταση σε 
κατανεμημένα περιβάλλοντα 

Alfresco Community 

περιλαμβάνει λειτουργίες που δεν έχουν ακόμη φτάσει στο επίπεδο 
ελέγχου για ενσωμάτωση στην Enterprise έκδοση, παρέχετε με υποστήριξη 
μόνο για MySQL RDBMS 

 

 SQL Server, ORACLE ή άλλο RDBMS; 

 εγκατάσταση υψηλής διαθεσιμότητας; 

 ανάπτυξη εξειδικευμένων interfaces; 

 εξειδίκευση των δεδομένων και υποστήριξη μεγάλου όγκου δεδομένων; 

Πρέπει να χτίσετε την τεχνογνωσία ή να χρησιμοποιήσετε έναν συνεργάτη 
που τη διαθέτει 



Alfresco 4 
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