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АПСТРАКТ

Денешното време слободно може да се нарече време на информациска
револуција. На секој чекор не опсипуваат со големи количини на информации. Во
ерата пребогата со информации и најразлични документи принудени сме да правиме
нивна селекција. Се наметнува прашањето, како информациите правилно да се
филтрираат, односно да се прифатат и сочуваат само информациите кои ни се
потребни.
Секојдневно нас, исто така не опкружуваат голем број на нови производи и
услуги наменети за подобрување на ефикасноста на работните процеси. Во игра се се
помоќни компјутерски системи, опремени со софтвер кој ги подржува сите дејности, а
мултимедијалната опрема е прилагодена на секој вид комуникација.
Очигледно е дека развојот на информациските технологии го следи јакнењето
на економскиот потенцијал и вкупната образовна структура. Вака експлозивниот развој
на технологиите во комуникацијата и работењето бара од работните субјекти да ги
препознаат, дефинираат и понатаму да ги развијат современите техничко – технолошки
достигнувања и пратечките елементи од значење за примената и имплементацијата на
информационо работните системи во сопствените работни процеси.
Во овој магистерски труд ќе обрниме внимание на системите за архивирање
или DRS (Document Repository system) системот кој им овозможува на поединците
и/или на групите меѓусебно разбирање. На централно место се архивирани сите
важни документи за работењето со документите кои се скенирани или настануваат во
работниот процес. На системот му се пристапува со помош на Интернет пребарувач.
Тој овозможува опишување, дававање и менување на документите, додавање и
управување со картите, но и на корисниците и корисничките групи кои со тие
документи можат да управуваат. Исто така е овозможено од едно место објавување на
документите на јавниот Web.
На DMS корисниците им се овозможува во било кое време и од било кое место
да можат да пристапат кон своите документи.
Познато е дека документите во книжна форма се сеуште најважни извори на
информирање во фирмите. Барањето и добивањето на податоци од така архивираните
документи е тешка работа која одзема многу време. При обавувањето на работата
повеќето фирми издаваат и примаат голем број на документи кои потоа ги менуваат,
уредуваат, ги следат и архивираат во повеќе варијанти.
Посебна тешкотија создава дистрибуцијата на таквите документи на кои се
троши многу време и хартија, а при тоа не постои надзор над локацијата и важноста на

документот. Исто така е отежната достапноста кон документите на оддалечените
локации.
Ефикасното управување со работната документација бара нов, интегриран
начин на работа кое ги опфаќа сите видови на деловна документација, без оглед на
изворот и обликот, и истовремено обезбедува индивидуална обработка на секој
документ.
Резултатот на работните активности на претпријатието е збир на документи со
различен формат и на разни медиуми: работна документација, проектна документација,
работна класична и електронска пошта, звучни и видео записи (реклами,спотови, аудио
записи од состаноци), факсови, документи на системот за квалитет,скенирани
документи, договори итн.
Ова е документација која кај нас во најголем број на случаи е во хартиен облик,
несортирана, често складирана на несоответен начин. Со тоа барањето на информации
и цели проекти е бавна, некомфорна и во голем број на случаи неостварлива.
Документацијата која во последно време се генерира во електронски облик не е
функционално поврзана со веќе постоечката документација во харитен облик.
Најчесто е само следна фаза во процесот на работење на фирмите, модернизирана со
примената на компјутерската технологија.
Ваквата состојба создава голема веројатност за загуба или трајно пропаѓање на
голем број значајни податоци. Покрај тоа, присутно е нерационално трошење на
човечки и материјални ресурси и неефикасно работење на компанијата.
Конкретно во трудот ќе се задржам на изработка на систем за управување со
документи со правни акти, каде ќе се користи системот со отворен код DRS OWL.
Архивирањето на документите, нивниот преглед, печатење, изменување и
употреба е од особена важност во правните гранки и правните струки како што се
судовите, извршителите, адвокатите, нотарите и сл.
Ваквиот систем ќе биде подлога за нивна колаборативна работа, т.е.
поставување на документите на сервер од каде сите ќе имаат преглед, ажурирање на
документите, од кои некои стари и по неколку години, сортирање по дата, важност, рок
итн.
Системот значително ќе го олесни работењето на ваквите институции и гранки,
особено во делот на законите, актите и правилниците. Системот би можел да се
прошири и користи на ниво на целата држава, онаку каде за тоа има потреба.

ABSTRACT
Today's free time can be called time of information revolution. At every step we are
showered with large amounts of information. In the era rich with a variety of documents and
information we are forced to make their selection. It raises the question, how information is
filtered properly, or to accept and keep only the information we need.
Everyday we are also surrounded by a number of new products and services intended
to improve the efficiency of business processes. In this game there are more powerful
computer systems, equipped with software that supports all activities and multimedia
equipment is adapted to each type of communication.
It is obvious that the development of information technology follows the
strengthening of economic potential and overall educational structure. This explosive growth
of communication technologies and the operation requires entities working to recognize,
defines and continue to develop the modern technical - technological achievements and
accompanying elements relevant for implementation of information and operating systems in
their work processes.
In this master thesis we will focus attention on systems for archiving or DRS
(Document Repository system) system that allows individuals and / or to mutual
understanding among groups. On central place are archived all important documents for
working with documents that are scanned or occur in the work process. On the system we
can accessed with the help of web browser.
It allows describing, giving and changing documents, add and manage the cards, but
to the users and user groups with those documents shall can manage. It is also made possible
to public documents from one place to public Web, enabling the users on DMS at any time
and from any place to can approach to its documents.
It is known that the documents in paper form is still the most important sources of
informing in companies. Request and receiving data from archived documents is also hard
work which is time-consuming. When carrying out work most firms issued and received a
number of documents which are then are changing, edit, follow and archived in multiple
variants.
Special difficulties creates distribution of such documents that spends a lot of time
and paper, and iit there is no oversight of the location and the importance of the document. It
is also made difficult to accessibility of the documents of distant locations.
The efficient management of working documentation requires a new, integrated way
of working which covers all types of business documents, regardless of the source and form,
and also provides individual processing of each document.

The result of operating activities of the company is a set of documents with different
formats and different media: working documents, project documentation, working classical
and electronic mail, audio and video clips (commercials, videos, audio recordings of
meetings), faxes, documents system quality, scanned documents, contracts, etc..
This documentation here in most cases is in paper form, unsorted, often stored in an
inappropriate way. With that request for information and the entire project is slow,
uncomfortable and in many cases not possible. The documentation in recent times which is
generated in electronic form is not functionally related to existing documentation of paper
form. Commonly is just later phase in the operation of firms, a modernized with the use of
computer technology.
This situation creates a high strong likelihood of loss or permanent failure of a
number of important data. Moreover, the present is irrational waste of human and material
resources and inefficient working of the company.
Specifically In this paper I will focus on the development of a system for managing
documents with legal acts which will use open source systems DRS OWL.
Archiving of documents, their review, printing, modification and use is of particular
importance in the legal branches and legal professions such as courts, enforcement agents,
lawyers, notaries, etc..
This system will be a base for their collaborative work, in the set of documents on a
server where everyone will have a review, update the documents, some old and a few years
sorting by date, relevance, etc.
The system will greatly ease the work of these institutions and branches, especially
the laws, acts and regulations. The system could be expanded and used for the entire country,
just where it is needed.

СОДРЖИНА

ВОВЕД .......................................................................................................................... 1
1. ШТО Е DRS ........................................................................................................ 11
2. DRS ВО DMS.......................................................................................................... 13
2.1. DRS и работните текови ................................................................................. 16
2.2. Електронско архивирање кај DRS ................................................................. 17
3. ПРИМЕНА НА DRS .............................................................................................. 19
3.1. Дигитализација на документи ....................................................................... 20
3.1.1. Развој на технологиите за архивирање .................................................. 23
3.1.2. Процесот на дигитализација на документи ........................................... 24
3.1.3. Припрема на документацијата за дигитализација ................................ 25
3.1.4. Селекција на материјалот ....................................................................... 25
3.1.5. Одредување на идниот пристап кон дигитален документ .................. 27
3.1.6. Домашни искуства во областа на дигитализација на документи ....... 27
3.2. Предности и недостатоци на дигитализацијата на документите ............... 28
3.3. Дигитална заштита – најголемиот проблем ................................................. 30
3.4. Стандарди на архивирање на документи ...................................................... 30
3.5. Управување со печатењето ............................................................................ 31
3.6. Апликација за складирање и управување со документи ............................. 32
4. СОФТВЕР ЗА DMS ............................................................................................... 36
4.1. Федора .............................................................................................................. 36
Историја .............................................................................................................. 38
4.2. ОWL ................................................................................................................. 47
5.3. Dspace ............................................................................................................... 51
4.4. EPrints ............................................................................................................... 60
5. ВОВЕД ВО OWL ................................................................................................... 67
5.1. Употреба на OWL ........................................................................................... 68
5.2. Страна за најава............................................................................................... 68
5.3. Анонимен пристап .......................................................................................... 70
5.4. Употреба на пребарувачот ............................................................................. 70
5.5. Структура на фолдери .................................................................................... 71
5.6. Лента со наслови ............................................................................................. 71
5.7. Ниво на фолдер ............................................................................................... 72
5.8. Навигација низ фолдерите ............................................................................. 72
5.9. Пораки во колоните ........................................................................................ 73
5.10. Акции ............................................................................................................. 74
5.11. Страна на пребарувачот ............................................................................... 77
5.12. Мени лента на заглавието ............................................................................ 78
5.13. Додавање на фолдер ..................................................................................... 78
5.14. Додавање на документ................................................................................. 79
5.15. Додавање на URL .......................................................................................... 81
5.16. Додавање на белешка ................................................................................... 82
5.17. Проширување / Собирање на прегледот ..................................................... 84
5.18. Системи за контрола на верзијата ............................................................... 84
5.19. Отпишување на фајл ..................................................................................... 85
5.20. Надополнување на фајл ................................................................................ 86
5.21. Извештај за фајлот ........................................................................................ 87
5.22. Безбедносен систем на OWL – корисници, групи и дозволи ................... 87
5.23. Модел на дозволи.......................................................................................... 89

ВОВЕД

Документите на хартија сеуште се користат, но за добивање целосна ефикасност мора
да се разгледа употребата на систем за складирање на документи. Наместо традиционалното
чување на мрежа нашиот систем за сладирање на документи користи Интернет за да им
овозможи авторизиран пристап на вработените без разлика на локацијата на работното место.
Да замислиме дека сите вработени, каде и да се, може да пристапат до истите
документи истовремено. Наместо да бидат заклучени во еден кабинет достапен само во една
зграда од девет до пет часот, пет дена во неделата, во една временска зона, сите наши важни
документи може да се безбедно поставени на интернет и подготвени за работа 24/7. Цел
персонал може да има пристап до истите информации, заеднички да работат на документ,
зачуваат и споделуваат верзии и печатат кога е потребно. Доколку сите документи се веќе на
интернет, можеме да креираме логички организиран систем на нашите електронски
документи; исто така можеме да скенираме и интегрираме веќе постоечки документи на
хартија.
Складиштето за документи може да се користи како организациски интранет: место за
чување документи достапни за сите вработени како што се полиси, процедури и упатства.
DRS исто така дава совети и имплементира планирање на катастрофи и процедури за
заздравување. Лесно е да се замени мебелот во канцеларијата после поплабва или пожар но
дали знаеме како ќе ги замениме неопходните податоци?

Што ќе се случи со нашите

извештаи, кориснички информации или сметки доколку нашиот сервер се исклучи засекогаш?
Како ќе комплетираме важен проект ако лаптопот на менаџерот е украден? Или доколку
вработен случајно или намерно избрише клучни фајлови за клиенти? Колку долго може
бизнисот да си дозволи да не продава стоки на интернет доколку се случи катастрофа? За сите
вакви ситуации а и за други, складирањето на податоците, планирањето и тестирањето на
планот за катастрофи е неопходен.

Познато е дека документите

во книжна форма се сеуште најважни извори на

информирање во фирмите. Барањето и добивањето на податоци од така архивираните
документи е тешка работа која одзема многу време. При обавувањето на работата повеќето
фирми издаваат и примаат голем број на документи кои потоа ги менуваат, уредуваат, ги
следат и архивираат во повеќе варијанти.
Посебна тешкотија создава дистрибуцијата на таквите документи на кои се троши
многу време и хартија, а при тоа не постои надзор над локацијата и важноста на документот.
Исто така е отежната достапноста кон документите на оддалечените локации.
Ефикасното управување со работната документација бара нов, интегриран начин на
работа кое ги опфаќа сите видови на деловна документација, без оглед на изворот и обликот,
и истовремено обезбедува индивидуална оработка на секој документ.
Резултатот на работните активности на претпријатието

е збир на документи со

различен формат и на разни медиуми: работна документација, проектна документација,
работна класична и електронска пошта, звучни и видео записи ( реклами, спотови, аудио
записи од состаноци), факсови, документи на системот за квалитет, договори итн.
Ова е документација која нас во најголем број на случаи е во хартиен облик,
несортирана, често складирана на несоответен начин. Со тоа барањето на информации и цели
проекти е бавна, неконфорна и во голем број на случаи неостварлива. Документацијата која
во последно време се генерира во електронски облик не е функционално поврзана со веќе
постоечката документација во харитен облик. Најчесто е само следна фаза во процесот на
работење на фирмите, модернизирана со примената на компјутерската технологија.
Ваквата состојба создава голема веројатност за загуба или трајно пропаѓање на голем број
значајни податоци. Покрај тоа, присутно е нерационално трошење на човечки и материјални
ресурси и неефикасно работење на компанијата.

1. ШТО Е DRS

Системот за складирање на документи во рамките на системот за управување со
документи ни овозможува полесно управување со електронските и скенираните документи.
Ваквиот софтвер ни овозможува не само креирање на документи туку и лесно испраќање во
рамки на мрежата на компанијата.

Функција

Системот за складирање на документи ги централизира скенираните и електронските
документи. Можеме да скенираме, креираме и уредуваме документи. Освен тоа системот за
складирање на документи ни овозможува колаборација на документите со нашите колеги.

Каратеристики

Системот за складирање на документи содржи и можности за пребарување. На тој
начин можеме брзо да ги лоцираме и добиеме документите. Нова карактеристика која ја
содржи системот за складирање на документи е карактеристиката на најава и одјава. Оваа
каратеристика ги следи прегледите на документите и ни гарантира употреба на најнова
верзија. Исто така можеме да ги дистрибуираме документите до други лица преку електронска
пошта.

Безбедност

Во напорите да се заштитат нашите документи, системот за складирање на документи
доаѓа со безбедносни карактеристики, како што е употребата на технологии за кодирање.
Некои системи за складуирање на документи нудат заштита со лозинка која штити од
неавторизирани корисници да пристапат до чувствителните податоци.

2. DRS ВО DMS
Системите за складирање на документи се дигитални библиотеки кои содржат
документи на компанијата. Нарекувани уште и системи за управување со документи, системи
за управување со содржини, складишта за фајлови и со други слични термини, овие системи
дозволуваат контрола врз креирањето, пристапот, чувањето, па дури и бришењето на
документите.
Иако ова звучи како напреден систем за фајлови, складиштето за документи е повеќе
од обичен сервер за фајлови. Целиот животен циклус на документите може да биде управуван
преку добар систем за складирање на документи на лице место. Помеѓу бенифициите на
системите за складирање на документи се:

-

урнеци за стандардни документи

-

контрола на пристап

-

пребарувачки карактеристики

-

совпаѓање

Системот за складирање на документи треба да содржи разни урнеци до кои
пристапува персоналот по потреба. На пример, можеме да постираме урнек за законски
документи, договори, законски акти и други правни документи. Ваквите урнеци не само што ќе
ја олеснат работата на персоналот нудејќи поголем дел од инфорамциите да бидат пополнати
туку гарантираат стабилност во рамки на компанијата. Освен тоа, бидејќи сите работат на
урнек зачуван во складиштето за документи, кога ќе се направи промена на урнек истата е
имплементирана низ целата организација.
Документите кои соддржат мета податоци кои се податоци за податоците како што е
датумот на креирање на документ, време на последен пристап и кога би последно уреден.
Чести мета податоци како што се името на компанијата, категорија и коментари може да се
додадат во урнекот.
Контролата на пристапот до чувствителни документи е неопходно кај компании од
сите типови вклучувајќи го и правниот сектор. Со систем за складирање на документи, може да
поставиме дозволи за поедини документи како и за пошироки категории на типови документи.
На пример, правникот може да има пристап до сите урнеци, но не и до постоечките копии.

Ваквиот систем го олеснува добивањето на документите. Може да пребаруваме
документ преку клучен збор користејќи ги пребарувачките функции на системот. На пример,
ако сакаме да прегледаме копија од одреден случај, можеме да внесиме „ копија за Зоран“ во
лентата за пребарување и брзо да го најдеме документот. Зависно од тоа дали складиштето за
документи е поставено на интернет или на мрежа можеме дури и да пристапиме до
документите на компанијата од оддалечена локација.
Друга клучна бенефиција кај ваквите системи е тоа што се правно одобрени. На
пример, некои документи треба да се одржуваат согласно со одредени политики на
компанијата или законски акти. Целиот животен циклус на документот може да биде планиран
и управуван со контролери кои се имплементирани и го покриваат документот од неговото
креирање, кој до него пристапил и како е избришан.
Претворувањето на документите на хартија во електронски документи и нивно чување
во складиште за документи го олеснува наоѓањето и управуањето со информациите. Може да
се јави потреба истовремено да се користи електронски документ заедно со оној на хартија. На
пример, ако скенираме документ и го зачуваме во складиштето, сеуште се јавува потребата за
оргинална потпишана копија. Доколку ја внесеме физичката локација на документот на хартија
во полето за мета податоци на електронската копија, можеме брзо да ги најдеме двете верзии
на потребниот документ. Поради чувствителната природа на документите на компанијата се
јавува потреба за заштита на складиштето. Дури и кога документите се зачувани на локална
мрежа, сакаме да користиме систем кој вклучува технологии за кодирање и најава. Треба да се
погрижиме за тоа сите вработени да имаат свое корисничко име и лозинка и потоа да се
постават дозволи за преглед на документи кои се логични за компанијата и нејзините
политики.
Складирање на сигурен медиум во случај на откажување на системот
Документите се врзивно ткиво на секоја работна организација. Започнуваќи од планот
за производство, до маркетиншките материјали, преку финансиските документи (понуда,
сметка..) забелешки на вработените и купувачите (дописи, рекламации). Документите прво ги
водат деловните процеси, а потоа тие се доказ за извршените работи, што е направено, кога и
од чија страна работата е направена.

Се повеќе, во времето на широката употреба на

интернетот, хартиените документи го отстапуваат местото на електронските формати како што
се HTML и XML. Пристапот до документите по пат на Web и поврзаноста со крајниот (back-end)

ситем може да ги елеиминира или, во најмала рака, значајно да ги поедностави операциите
кои некогаш барале голем број пресметковни операции.
DMS системите стануваат се позначајни од фактот дека се повеќе и повеќе време се
троши на собирање, складирање, организација и пребарување на хартиените документи.
Потребата за поголема ефикасност во водењето на работните документи, за да се добие на
предноста на конкурентниот пазар, предизвикало брз развој на DMS системите.
DMS е автоматско управување со електронските документи низ целокупниот нивни
животен циклус, во организацијата, од креирање до конечно архивирање.
Тој овозможува:


Контрола на движењето



Складирање и дистрибуција на сите видови на работна документација;



Подобра ефикасност во процесот на користење и контролирање на информациите;



Индивидуална обработка на секој документ;



Внес на документот во електронски облик директно во системот или внес на
документот со скенирање на постоечките хартиени документи;



Пребарување на документите според атрибутите ( анг. мetadata)



Пребарување на документите според слободниот текст ( анг. full text search);



Контрола на пристапот до документите;:



Соработка на корисниците на DMS во работата со документите (email – дискусија и
форуми);



Управување со животниот циклус на документите ( анг. check-in, check-out).

DMS не е единствена технологија туку комбинација од неколку технологии. Најголем
предизвик денес е интеграцијата на сите различни функции во еден интегриран систем.
Со оглед на тоа дека општиот DSM ( хартиени DSM ) се фокусира на складирање на
документи по папки, регистратори, големи простории за средување и организација на
документите итн. Електронските DSM („ компјутерси подржан“DSM) е изменет и се фокусира
на создавање на совршени „паралелни канцеларии“ во кои пристапот на документацијата е

секогаш можен. Тие се правилно складирани одржувани и обезбедени (шифровани) по пат на
точно одреден збир на правила

2.1. DRS и работните текови
Сите бизниси вклучувајќи ги и правните фирми имаат еден или повеќе работни токови.
Работниот ток е низа од поврзани чекори кои ја движат работата од почеток до крај. На
пример, кога фирмата прифаќа нов клиент тереба да се комплетира низа од задачи како што
се: внесување на информации за клиентот во софтвер за наплата и управување со случај,
проверка на досие и откривање. Одредени сектори имаат свои работни токови за различни
процеси. Секторот за човекови ресурси има работен ток за регрутирање; сеткорот за
обезбедување има работен ток за креирање видео презентации итн. Со повеќето работни
токови потребата за нивно управување станува се поголемо. Со помош на DRS и управувањето
на токовите можеме:

-

дефинирање на процеси

-

преглед на процеси

-

стандардизација на процеси

-

документирање на процеси и

-

поефикасна работа

Иако членовите на правната служба следат одредени процеси поврзани со нивните
работни места може да се воочи дека некои процеси се неформални. Ако процесите не се
дефинирани неможе стабилно да се извршат. Важните задачи може да се заобиколат. Со
дефинирање на работни токови, секој вработен има процес за следење. Постоечките процеси
може да користат и подобрување. Се испитуваат процесите, се бара редундантност,
неефикасност и области во кои може да се подобрат. Со дефинирање и подобрување на
работниот ток, може да ги стандардизираме процесите во фирмата и да работиме
поефикасно. Зависно од тоа како го имплементираме системот за работен ток може да имаме
и документација дека процесот е изведен како што е проектирано.
После дефинирањето и подобрувањето на процесите, потребен е начин за нивно
поврзување со оние кои се одговорни за нивно извршување. Постојат ниско технолошки и
високо технолошки решенија. На пример, можеме да креираме едноставна листа за проверка

за секој нов клиент и да доделиме по едно лице на секоја задача се до нивно комплетирање.
Иако ниско технолошките решенија се добри за некои процеси управувањето на правни
случаи е сложено. Што посложен е работниот тек поголема е и потребата за целосен систем за
управување. Може да користиме систем за управување/ систем за складирање на документи
во управувањето на работните токови на фирмата.
Што можеме да направиме со системот за управување/ складирање на документи?
Иако веќе ги знаеме бенефициите од таквиот систем за чување на фајлови, копии и досиеја
исто така можеме да користиме алатки за управување со документите за чување рутински
документи. Се започнува со скенирање и прикачување на документите секојдневно потребни
на песоналот. На пример, може да се јави потреба за префрлување на упатсвтото за
корпоративно работење, барањата за годишен одмор и други документи од секторот за
човекови ресурси во складиште за документи. Исто така може да прикачиме одредени
документи и листи за работниот ток во таквото скалдиште. Со складирањето фајлови во
централна локација на интернет гарантираме дека персоналот има пристап до најновите
документи и процеси дури и кога пристапуваат од длаеку.

2.2. Електронско архивирање кај DRS

Архивирањето на документи е складирање на документацијата која повеќе не е
активна но компаниите треба да ја чуваат ваквата документација како еден вид на историски
запис. Обично документи архивираат комапниите и бизнисите но и поединците од различни
причини. Низа на методи се придружени за архивирањето на документи.Во некои случаи,
компанијата

има множество

од

добро

дефинирани

политики

за

управување

со

документацијата во чии рамки организацијата изведува процедура на архивирање.
Организациите може да архивираат различни типови на медии, вклучувајќи и електронски,
релативно лесно.

Цел
Организациите архивираат документи од различни причини, во повеќето случаи
заради заедничка цел или улога на организацијата. Често, организациите архивираат
документација која е од културно или историско значење. Алтернативно бизнисите може да

имаат правна или финансиска причина за чување стабилен запис на постара документација, за
кој архивирањето е најефикасен метод на управување.

Воведување на систем

Секоја организација со потреба за архивирање на документи треба внимателно да ја
разгледа оваа процедура. Одлучувањето која документација треба да се архивира, во поглед
на идните и минатите операции, обично е примарен чекор. За документацијата која
организацијата ќе ја произведе во иднина потребен е распоред за архивирање. Методите за
архивирање се разликуваат и напредокот на компјутерската технологија воведе бројни нови
алатки кои нудат ефикасни и ефтини решенија.

Алатки

Од 2011 софтверските алатки за електронско архивирање се зголемија во број нудејќи
им на компаниите разни можности за архивирање за пониска цена. Организациите може да
користат софтверско архивирање како алатка не само за документи кои ги чуваат во
електронска форма туку и за документи на хартија и други медиуми. Компаниите може да
скенираат или конвертираат недигитални документи за чување во електронска форма,
намалувајќи го физичкиот простор потребен за ефикасно чување на записите.

Ризици

Ризиците се наследни кај систе системи за архивирање на документи и организациите
мора да го разгледаат тоа при креирањето на политиката за архивирање. Бенефицијата од
чување на документацијата во електронска форма е валидна само доколку архивите се
сигурни. Компаниите при тоа мора да вработат соодветен персонал за заштита на стабилноста
и безбедноста на архивата кои ја адресираат алатката и услугите на архивирање на различни
начини.

Бенефиции

Бенефициите од користењето на систем за ефикасно архивирање на документи се
зголемија со напредокот на технолошките решенија. Електронските записи зафаќаат помал
физички простор и во некои случаи дури и немора да се наоѓаат во просториите на фирмите
или компанијата. На пример, некои компании користат надворешна услуга за управување со
документи.

Друга предност кај користењето електронски записи е тоа што комапнијата има

лесен и брз пристап до архивираната содржина најчесто преку електронско пребарување.

3. ПРИМЕНА НА DRS

Осигурување на деловните податоци од губење или заштита на нивниот интегритет при
копирање на различни медиуми е основна задача на секој систем за безбедно складирање на
податоци.
Со цел да се зголеми доверливоста на ИТ системите и заштита на податоците од
несакано бришење, губење или оштетување, нужно е да се имплементира систем за заштита
на податоци кој периодично складира безбедносна копија од податоците на сервер или некој
друг

вид

на

медиум.

Како би се дефинирала оптималната конфигурација на системот за заштита на
складираните податоци и како би се димензионирал исправниот однос помеѓу важноста на

податоците и степенот на редундантност, потребно е да се одреди количината и видот на
стекнатите податоци и да се дефинира RPO (Recovery Point Objective – временски еквивалентен
број на трансакции кои ги губиме кога настанува испад на продукцијата) и RTO (Recovery Time
Objective – време потребно за реставрација на податоците и повторно воспоставување на
продукцијата). Наведените фактори ги одредуваат видот и капацитетот на уредите и
медиумите за архивирање, како и начинот на кој ќе се складираат податоците.
Функционалностите на модерните системи за безбедно складирање на податоци се:


Backup to disk Овозможува сигурно складирање на податоци на дисковите со што се
постигнува побрзо складирање и реставрација на податоците.



Backup to VLT (virtual tape library) Овозможува сигурно складирање на податоците на
storage кој ја игра улогата на уред со траки. Складирањето на податоците на овој начин
овозможува многу брзо складирање и реставрација на податоците, како и едноставен
начин на клонирање на податоците на траки.



LAN-less backup Овозможува сигурно складирање на податоците преку SAN (оптичка)
комуникациска мрежа со што се постигнува многу голем пренос на податоци и ја
растоварува LAN комуникациската мрежа.



Off-Host backup За овој начин на складирање на податоците потребно е да се направи
пресликување на податоците кои се штитат и да се направи сигурносна заштита на
податоците директно од пресликувањата. Овој вид на заштита на податоците
„елиминира“ backup window затоа што заштитуваниот сервер не се оптоварува со текот
на backup-от. Исто така, на овој начин не се товари LAN комуникациската мрежа.



On-line backup Преку соодветни агенти се овозможува безбедно копирање и
реставрација на податоците на апликациите и базите на податоци без прекин на
продукцијата.



Централно управување Преку кориснички интерфејс на администраторите им е
овозможено од централно место да управуваат со целиот систем за безбедно
складирање на податоците, без оглед на бројот на backup сервери и уреди во системот.

3.1. Дигитализација на документи
Дигитализацијата, како и во секој сегмент на модерниот живот, има многубројни
предности:

-

Времето за пребарување и пронаоѓање на потребниот документ се мери во
минути,

-

Начинот на пребарување со помош на клучни зборови кои претставуваат битни
податоци за документот е многу ефикасен и брз

-

Корисникот стигнува до документот кој му е потребен, брзо и прецизно,

-

Документите завземаат само виртуелен простор, не физички, изземајќи го backupот на CD дисковите, кои исто така завземаат минимален простор.

Дигиталнато архивирањe е најсовремен метод на чување на сите видови на документи
и се засновува на користење на скенерите, или документите ги преведуваат во електронски
облик, со што се овозможува трајно чување и управување со документи директно од
компјутерот, CD- то DVD – то или USB меморијата. Ваквиот метод бара неспоредливо помал
простор во споредба со класичната хартиена архива, а со тоа и битно се намалуваат и
трошоците за одржување.
Покрај тоа, електронската архива нуди многу поголема сигурност на корисниците,
затоа што е можно да се изработат многу копии од документот, со почитување на сите
техничко – економски принципи на модерниот начин на работење.
Значајна предност е едноставниот и моментален пристап до документите од својот
компјутер во било кој облик на мрежи. Пребарувањето на документите е брзо и многу
едноставно. Документите можат да бидат категоризирани по било кој критериум:
-

хронолошки ( според редоследот по кој настанале),

-

според логички целини ( на прим, договори, понуди и сл.)

-

според абецеда или на било кој друг начин.

Исто така, може да се направи дигитална архива во која документите се наредени
хронолошки, друга во која истите документи се наредни по абецеда и слично. Деловните
документи можат да бидат сочувани на начин кој овозможува дополнително преуредување со
помош на програма за уредување на текст. Многу едноставно е да се направат повеќе копии
на дигитална архиви, па секоја копија да се сочува на различно место за да се биде сигурен
дека документите нема да бидат неповратно загубени. На тој начин, се спречува загуба на
податоците заради непосакувани случки како што е пожарот, саботажа и слично.

Поради тоа што во иста компјутерска мрежа се најдуваат и други бази на податоци, кои
се однесуваат на архивирана документоација, можно е на едноставен, брз и квалитетен начин
да се организира комплексно пребарување на архивата. Можноста за вкрстена контрола во
фазата на архивирање на документите дополнително го зголемува квалитетот обезбедува
постојани увиди во реалната состојба и токовите на движење на документацијата.
Форматот на документите за долгорочно архивирање сеуште е тема каде се
разликуваат мислењата. Причините за потребата од конвертитрање на документите во некој
едноставен формат или формати, не се сеуште толку силни за да можат да се востановат како
стандарди за употреба.
Од една страна, за некои формати сеуште непостојат усогласени стандарди ( нпр,
видео запис), и од друга страна, постоење на монопол за одредување на спецификација на
форматите ( PDF – Adobe во целост ги контролира спецификациите на форматите) се причини
кои зборуваат против унификацијата. Освен тоа, за одредени форми технички не е можно да
се направи конверзија (EXE , и сл.) така што е општо прифатено правилото а во некои земји во
ЕУ е и законска потреба, документацијата да се архивира во изворен формат.
Разбирлива е потребата за стандардизација (долгорочната употребна вредност на
електронските архиви, миграцијата, технологиите итн.) но со тоа треба да се позаниматваат
одбори задолжени за стандардизација и да ги отстранат сите постоечки дефекти во оваа
област. Во секој случај дополнението во електронската пошта би требало да се архивира во
изворен формат. Битно е да се нагласи дека софтверското решение за управување со
документи целосно се прилагодува на сите барања на корисниците и дека во финансиска
смисла не претставува оптоварување, туку спротивно, подразбира значајно унапредување на
работењето и подигнување на повиско поквалитетно ниво, примерено на најмодерните
решенија кои постојат во светот.
Предностите на DMS се многуброни, а најважни се: избегнување на непотребното
кружење на документите меѓу вработените, односно поедноставување и скратување на
времето на обработка и процесуирање на документите, што води кон поедноставно и побрзо
одвивање на работата за која одредениот документ е потребен.
Електронската архива е модерно, напредно решение на архивирање на документација
и кога ќе биде призната од нашето законодавство и надлежните архиви, ќе биде олеснување и
помош за поефикасно работење.

3.1.1. Развој на технологиите за архивирање

Технологијата која се употребува во дигитализацијата на архивата зависи од
материјалот кој се архивира. Заради прилагодување и оптимизација на работењето,
претпријатијата во повеќето случаи развиваат сопствени програмски решенија.
Кај технологијата кој се употребува при процесот на дигитализација битно е да се
изнесат основните облици на дигитализација.

OCR (Optical character recognition)

Кај OCR технологијата документот

од класичниот графички зафат дигитално се

обработува така, што системот ги препознава знаците и во конечниот облик документот
посредува во текстовниот формат.

OMR (Optical Mark Recognition)

Кај OMR технологијата системот кај на пример, скенирањето ги чита вредностите или
симболите или ознаките на за тоа однапред припреман стандардизиран облик на документ
(пријавници на факултетите, анкетите, банкова документација). Во тој пример програмата чита
само делови од документавијата (рамки). Кај OMR технологијата препознавањето има само
две излезни вредности а тоа е или е избрано или не. Внатре во конфигурацијата на работните
модели системот може да се прилагоди на начин, кој овозможува дополнителна анализа на
податоци, (статистика)

и не само инексна вредност.

Воглавно OMR се употребува за

конзистентана обработка на податоци врз основа на стандарди или облици, кои се усвоени
внатре во специфичната организација.

VR (Voice Recognition)

Во изминатите неколку години започнала да се развива технологија за препознавање
на говор а со тоа автоматизмот на конверзијата од аудио формат во текстовен облик. Голем
избор на тоа подрачје нема многу (Dragon Naturally Speaking...) проблем се појавува и во
недополнувањето на базите со странски јазици. Ваквите решенија повеќе спаѓаат во дел од
кругот на оптимизација на работењето но нетреба да се занемари и ефектот од конверзијата
од аудио во текстовен облик, каде е видна разликата во конзумацијата на просторот.
Процесот на обработка на документираниот материјал започнува со преглед на
документацијата кај која е дефинирано се зависно од брзината, големината и прецизноста на
податоците. Самиот преглед се разликува од технологијата, која е употребена за обработка на
документите. Додека некои организации го средуваат материјалот на начин што пред
обработката е среден така да има и во дигитален облик линеарен и прегледен пат додека ги
обртаботуваат документите без потребни клучеви за средување кои ги доделуваат
дополнително со помош на индексни атрибути.

3.1.2. Процесот на дигитализација на документи

Често поимот дигитализација се поистоветува со процесот на скенирање кој е само
еден дел од процесот на дигитализација. Дигитализацијата подразбира повеќе работи, повеќе
чекори, од различна природа, различно траење и логично место во „производниот процес“ ,
чија заедничка реализација ќе доведе до дигитален документ како финален.
Развојот на хардверот е толку рапиден што е скоро неможно да се предвиди какви
пеформанси сметачките компоненти ќе достигнат во следните 10 до 20 години. Што се
однесува до софтвреот, веќе денес фрустрираат резултатите при обидите на читање на текстот
или прегледите на сликите созададени од постарите верзии на софтвер. Дополнително,
непознаницата на рокот на траење на самиот медиум на записот прави при разгледувањето

на дигитализацијата да мора да се разгледува и обезбедувањето на состојбата на достапноста
и оператибилноста на еден формиран дигитален документ.
Токму постоењето на многу работи кои го прават процесот на дигитализација, работи кои
можат грубо да се сврстат во неколку групи: припрема, скенирање, контрола на квалитетот,
индексирање, формирање на резервни копии, обезбедување на постојана достапност на
дигитализираниот документ, укажуваат на сложената природда на дигитализацијата, кои
дополнително ја комплицираат брзото менување на хардверот и софтверот.

3.1.3. Припрема на документацијата за дигитализација

Фазата на припрема претставува почетна фаза на процесот на дигитализацијата, а
дефинирањето на критериумите за селекција на материјалот претставува почеток на фазата на
припрема. Остантите дејствија која ја прават фазата на припрема се: одредување на начинот
на идниот пристап, ориентационо дефинирање на мемориските потреби, развој на планот на
производниот процес и одредување на улогата на секоја организациона целина, и
одредување на конвенцијата за доделување на називи на датотеките.
По природа различните дејствија имплицираат ангажирање на стручњаци од различни
профили за да се обезбеди дефиниран и непопречуван ток на скенирањето и оригиналните
документи да не се скенираат повеќе пати.

3.1.4. Селекција на материјалот

Иако се знае дека сите групи на дејствија се подеднакво важни во процесот на
дигитализацијата и добивањето на дигитален документ со квалитет кој задоволува, се знае
дека фазата на припрема, која е прва во синџирот, по својата содржина, видот на дејствијата
која ја прават претставува фаза на донесување на стратешки одлуки, и пресудно влијае на
резултатите на дигитализацијата.

Најочигледна причина заради која е неопходно внимателно да се процени и на крај
избере материјалот кој се дигитализира, освен неможните дигитализации од севкупниот
материјал, е потребата да се препознаат вистинските природи и обемот на проектот пред со
него да се отпочне.

Внимателната проценка и изборот на материјалот кој ќе се

дигитализира, покрај водењето на сметка за објективните ориентации кои ги наметнуваат
ресурсите во установите се: кадарот, опремата, времето, парите, допринесуваат технолошките
стандарди на реализараниот проект да биде на ниво кое задоволува.
Поради тоа е неопходно востановување на критериумите на основа на кои ќе се
изберат документите за дигитализација. Тие критериуми можеме грубо да ги поделиме во две
групи, во согласност со тоа која е улогата на архивата која ја разгледуваме: заштита на
документите или пристапот до документите.
Во доменот на заштитата мораат да се разгледаат: досегашното прекумерно користење
на оригиналите, честото фотокопирање, лошата состојба на оригиналот, а во доменот на
пристапот: погодност на дигиталниот облик за користење и пристап, потреба да се обезбеди
повеќеструктурен пристап, пристап од оддалечени локации. Покрај наведените критериуми,
на изборот може да влијае и постоењето на микрофилмувани материјали или желбата да се
пристапи до тнр. хибриден пристап, микрофилмување за трајно читање и дигитализација за
пребарување.
Тој прв предизвик, селекција на материјалот, те. дефинирање на критериумите за
избор на материјалот, нивното вреднување и изборот на приоритет дополнително е зголемен
и со разгледувањето на прашањето на целисходноста и оправданоста на нецелосната
дигитализација те, плашливоста дека парцијалната дигитализација на поедините целини
(фондови или збирки) може да доведе до небалансирани импресии кај оние кои таков
материјал корист, можат дури и да остваруваат неприменрени ставови на помалку упатени за
периодот кој материјалот го претставува.

3.1.5. Одредување на идниот пристап кон дигитален документ

Одредување на идниот пристап неопходно е да се дефинира уште во припрмената
фаза на проектот на дигитализацијата, а се сведува на одредување начини со кои на
документот ќе му се пристапи и на дефинирање на опсегот на неговото користење. Што се
однесува до начинот на пристапот, можно е за пристап да се користи електроснки облик на
постоечките информативни средства, а можно е да се планикраат и нови, а што се однесува до
опсегот на користењето, дигиталните документи можат да бидат достапни само локално, на
поедини компјутери или на локалната мрежа, а може да му се обезбеди и пристап преку
Интернет.

3.1.6. Домашни искуства во областа на дигитализација на документи

Постоењето на големиот број на рефернци кои се однесуваат на дигитализацијата е
јасен знак дека деловните луѓе не само што се заинтересирани за нејзината примена туку се и
фасцинантни количните на дигитализираниот материјал. Доволно е да се споменат само
неколку примери па обемот на проектот за дигитализација во целост да се разбере.
Државниот архив и Историскиот архив на РМ содржат 16.598 дигитализирани

фотографии и нивни описи. Библиотеките, архивите и музеите наголемо планираат
годишно да дигитализираат 80.000 – 100.000 страници од стари книги како и 200.000
стрраници од стари весници, а се смета дека трендот на дигитализација ќе расти.
Архивот во иницијалната фаза планирал скенирање од 120.000 до 200.000 документи.
Видливо е големото шаренило во изведувањето на проектот на дигитализација, и
недостатокот на меѓународни стандарди, а појавата на правила и упатства врзани за
дигитализацијата се од понов датум. Но, без оглед на шаренилото во изведувањето на
проектот на дигитализацијата воочлива е и совпадноста на критериумите кој како
приоритетни се споменуваат при селекцијата на материјалот за дигитализација.

Во истражувањето биле опфатени околу 90 проекти изведени во архивите и
библиотеките во РМ , се покажало дека 56 од нив се направени со целда се креира или
подобри пристапот до материјалот.
Наведените примери симболично го прикажуваат значењето и

улогата на

дигитализацијата во различни области на архивен материјал. Колку е значајна во
услови на деловна документација ќе се покаже во иднина.

3.2. Предности и недостатоци на дигитализацијата на документите

Зошто е потребно дигиталното архивирње и управување со документите?

-

Поради тоа што на обработката се троши 2/3 од работното време

-

Затоа што 40% од тоа време се губи на барање на информации

-

Зтоа што секој документ во просек се копира во пет примероци

-

Преносто на деловната документација е во електронски облик

-

Навремен пристап и преглед на документите

-

Поедноставена е работата со документите

-

Брзо текстуално пребарување

-

Дигиталните документи се автентични со оригиналите

-

Едностана презентација

-

Еден документ е на располагање на поголем број на лица

-

Помали трошоци за пребарување, копирање, испраќање, за простор

-

Поголема стабилност, сигурност, препознатливост

-

Пристап преку инернет

Што можеме да постигнеме со вовеувањето на системот на управување со документите?

-

Трошоците на оптичките медиуми за складирање се поефтини од хартијата

-

Се забрзува протокот на информации, а се исклучува нивната загуба и потребата
за копирање

-

Се скратува времето за обработка

-

Се има преглед на обработката и состојбата на документите е моментално

-

Брз пристап до информациите кои ги содржат документите

-

И на крај, времетраењето на поединечните деловни процеси по воведувањето на
системот за управување со документите се намалува и до 70%.

Во светот се повеќе се оди на early capture – тоа значи дека хартиените документи што
побрзо да се претворат во дигитални и тогаш со тој облик да кружат според дефинирани
правила во работниот процес. Хартиените документи можат да се чуваат и на оддалечена
локација (доколку тоа е потребно заради законските прописи) а дигиталната верзија станува
моментално достапна на сите со дозволен пристап.
Во Р. Македонија, кога е во прашање складирањето и чувањето на документи,
ситуацијата не е до крај средена. Иако новите закони за електронски документи, овозможува
да се чуваат документи во дигитален облик, законот за ДДВ на пример бара да ги имате
сметките на хартија - иако тие исти сметки се печатат од компјутерот. Но самото архивирање
не е единствената цел на дигитализацијата на документите,

туку тоа е и моменталната

достапност до информациите на сите на кои им се наменети: моментално, било кога и било
каде. Секако дека се поставува прашањето на исплатливоста на воведувањето на таквиот
систем. Системот секако е исплатлив за големите претпријатија, додека за малите фирми на
пазарот се појавуваат фирми кои нудат услуги за дигитализација на работните документи.
Цената за услугите на таквите фирми зависи од факторите како што се: количината на
документите за скенирање, количината на податоците за индексирање, евентуалната
припрема на документите пред скенирањето (сортирање, отстранување на спојките..итн)

Дигитализацијата може да се спроведе на повеќе начини.

3.3. Дигитална заштита – најголемиот проблем

Решенија: миграција, емулација, одржување на сметачки музеи со сите комбинации на
хардвер и софтвер.
-

Сите предложени решенија имале сериозни недостатоци и голема е веројатноста
дека би биле скапи

-

Дигитализацијата не е заштита, барем не засега!

-

Трошоците и ракувањето растат во зависност од состојбата,

вредноста или

комплексноста на документите и предвиденото користење
-

Брзата промена на технологијата и брзото застарување бара постојано префрлање
на нови дигитални медиуми и нови форми

-

Недостатокот од стандарди го отежнува дигиталното складирање на вистинското
архивирање или дигиталниот примерок со вистинскиот документ, иако во светот
има се поголеми тенденции за признавање на дигиталните документи како
рамноправни на хартиените

-

Недостатокот на стандардот за дигитални формати му дава голема предност на
микрофилмувањето

-

Со дигитализацијата сликите се претвораат во битови кои потоа мора да се
реконструираат за сликите да можат да се видат и при тоа премините од сенките
на сликите неможат да се претворат во оштри контрасти.

3.4. Стандарди на архивирање на документи

Последната фаза на животниот циклус на секој документ е архивирањето –
складирањето во за тоа предвиден простор. Законски е одредена обврската на повеќегодично
чување на голем број на документи во деловните и јавно управните организации.

Складирањето на хартиените документи е постапка каде е потребен поголем труд, имајќи го
во предвид потребниот простор но и соодветните амбиентални и сигурностни услови
потребни за сигурно и трајно чување. Дополнителен предизвик претставува потребата некои
конкретни документи во архивата да се пронајдат и употребат во некој работен процес најчестоз а ради ревизија или судска постапка.
Архивирањето на хартиените документи е неефикасно, како во поглед на трошоците
поврзани со

соодветно опремениот простор, така и во поглед на времето потребно за

пронајдување на потребниот документ.
Архивирањето

на

електронските

документи

значително

е

поефиксано

од

архивирањето на хартиените документи. Поставува помалку барања за трошоци и
инфраструктура, и овозможува брзо и едноставно пребарување и пронаоѓање на потребните
документи. Предуслов за успешно воспоставување на архива со електронски документи е
квалитетниот програмки систем врз кој се темели и соодветниот формат во кој документите се
складираат.
Решението кое се препорачува за квалитетно архивирање на електронски документи
се темели на примената на нормативниот формат PDF/A и системот Adobe LiveCycle Content
Services ES.
PDF/A е единствената глобална норма за долгорочно архивирање на електронски
документи. Овозможува сигурно складирање на електронските документи и нивна вистинска
презентација дури и после повеќе десетлетија. PDF/A е прогласен за ISO стандард во 2005
година, а на крајот од 2008 година прогласен е и за стандард кај нас. Примената на PDF/A на
електронскиот документ е во согласност со Законот за дигитални документи

3.5. Управување со печатењето
Намалување и оптимизација на оперативните трошоци на работењето се едни од
клучните чекори на патот до зголемување на профитабилноста. Дали приметувате колку
печатачи и уреди за фотокопирање имате во вашата компанија? Кој е нивниот производител
или колку тонер и хартија трошите?

Најголем дел од компаниите не се свесни за бројот на печатачи и фотокопири кои ги
поседуваат ниту пак за тоа кој е нивниот производител. 23% од сите повици кон IT HelpDesk-от
се поврзани со печатење, а истражувањата покажуваат дека модерните компании трошат од 1
до 5% од вкупната заработувачка на печатење, дистрибуција и складирање на документи.
Управување со печатењето (Total Print Management) е интегриран пакет на хардвер,
софтвер и услуги кој го намалува вкупниот трошок на печатење во компанијата.

Со активното управување на печатењето ќе остварите значајно намалување на
вкупниот

трошоците

на

печатење.

Со

правилно

димензионирање

на

системот,

имплементација на мрежна апликација за надзор и одбирање на посакуваниот тип на
поддршка ќе постигнете, покрај заштеда и потполна контрола над системот за печатење.

3.6. Апликација за складирање и управување со документи
Управувањето со документите и информациите во една современа компанија
може да биде еден од најпредизвикувачките аспекти на работењето. Апликацијата за
Управување со документи овозможува процесирање на овие информации, како и
поедноставување на работењето преку складирање на голема количина на податоци, email-ови и други, и моментален пристап до бараната информација. Накратко
апликацијата за Управување/складирање документи ви го овозможува она што ви е
најпотребно: Пристап, Брзина и Безбедност.

Апликацијата на корисниците им овозможува лесна навигација низ голема маса
на информации и документи. Апликацијата обично е Web базирана и како клиент може
да се користи било кој Internet пребарувач и воедно е мошне едноставна за употреба
поради лесно препознатливиот Web базиран интерфејс и интеграцијата со
секојдневните алатки од Microsoft Office пакетот.
Апликацијата ги овозможува следниве опции:
Прегледување, додавање, модифицирање и бришење на објекти во системот:
листи, задачи, календари, контакти, дискусиони табли.

Чување и именување документи

Сите работни документи и содржини централизирано се организирани на една
локација, а на корисниците на системот им нуди можност за лесна навигација и лесно
пронаоѓање

на

потребните

информации

и

документи.

Апликацијата ги каталогизира и управува документите со нивните постоечки имиња.
На ваков начин организацијата лесно ќе го имплементира системот за управување со
документи без да го менува стандардот за именување.
Заклучување/отклучување документи
Апликацијата ја подржува можноста за заклучување/отклучување (checkin/check-out) на документите. Со оваа функционалност се овозможува заклучување на
документи за правење на определени измени. Исто така, има можност за отклучување
на било кој документ кој бил заклучен од некој корисник подолго време. Воедно за
секој документ, апликацијата овозможува приказ на статусот, име на корисник,
датумот и времето на заклучување или отклучување.
Контрола на промени и Автоматско архивирање

Апликацијата содржи и поддршка за евиденција на верзии (главна и подверзии)
на сите документи, како и управување со истите. Во секој момент може да се види
било која од верзиите на документот
Прегледување на документи
Апликацијата нуди поддршка на голем број документи во различни формати,
нивно прегледување, копирање, печатење, односно може да ги импортира следниве
формати на документи: DOC, XLS, PPT, PDF, TIFF PCX, BMP, JPEG, PNG и др. Исто
така, животниот век на сите документи кои ќе влезат во системот е пратен од страна на
претходно дефинирани автоматизирани работни процеси.
Скенирање
Сите скенирани документи можат да бидат индексирани и складирани во
апликацијата. Апликацијата подржува скенирање и индексирање од било кој стандарден
скенер. По скенирањето документите може да се третираат како скенирани оригинални
документи кои се чуваат во PDF или по скенирањето се активира постапка на OCR по која
документите

се

чуваат

во

Microsoft

Office

формат.

Автоматизација на работни процеси (Workflow)
Во апликацијата за управување со документите на Microsoft Office Sharepoint
Server

2007

е

имплементирано

• Подобрена ефикасност
• Подобра контрола на процесите
• Флексибилност
• Подобрување на бизнис процесите

и

workflow

решение

кои

нуди:

Системот подржува комплетно текст пребарување и тоа на македонско
кирилично писмо, како и на англиски јазик.
При изработка на апликацијата запазени се следните функции и карактеристики:
• Web базирано решение
• Организирање на документи
• Управување со документи
• Пребарување на документи според одредени атрибути
• Различни сигурносни нивоа на пристап
• Максимално едноставна навигација
• Можност за едноставно и експедитивно ажурирање
• Можност за надградба
• Максимална сигурност на податоци
• Размена на пораки помеѓу корисници
• Локално управување и администрирање

Со имплементацијата на вакво решение ефикасно се разрешуваат проблемите на
ефективна организација, управување и пребарување на документацијата во еден
деловен систем, како и пронаоѓање и делење на информации. Ова решение ги
интегрира бизнис процесите во една организација, конектира острови на информации,
овозможува вертикална колаборација на ентитетите во рамки на деловната
организација и конечно, оперативно водење на е-седници на различни нивоа во
организацијата.

4. СОФТВЕР ЗА DMS

4.1. Федора

Федора (Fedora) е кратенка од флексибилна проширлива архитектура на магацин за
дигитални објекти. Федора складиштето е доста флексибилно, способно е да служи како
складиште за дигитална содржина за најразлични употреби. Помеѓу нив спаѓаат управување со
дигитални множества, институциални складишта, дигитални архиви, системи за управување со
содржина, претпријатија за издавање школски материјали и дигитални библиотеки. Федора
складиштето може да зачува секаква дигитална содржина како што се документи, клипови,
податочни множества, компјутерски фајлови, слики и плус може да зачува информации
(метаподатоци) за содржината на предметот во секаков формат. Освен тоа, врската помеѓу
содржината може да се зачува - што е често важно како и самите содржински предмети. Може
да се избере зачувување само на метаподатоци и врските за содржината кои се чуваат од
друга организација или систем.
Федора складиштето е производ на Fedora Commons, непрофитна организација чија
мисија е да овозможи технологија која дозволува трајно чување и пристап до дигитални
содржини кои го опишуваат нашето културно и научно наследство. Федора складиштето како и
сите други производи на Федора е бесплатно, со отворен код и е под Apache 2.0 лиценца.
Федора складиштето е проектирано како компонента која лесно се интегрира во
апликацијата или системот кој овозможува дополнителни функции кои задоволуваат одредена
потреба на крајни корисници или фирми. Иако Федора складиштето може да работи како
самостоен сервер за содржини, тоа е проектирано за употреба со друг софтвер. Во повеќето
случаи Федора Складиштето ќе биде само дел од целосен систем за управување со содржини
кој вклучува други компоненти како што се апликации за издаваштво, пребарувачи,
управување со работен ток и безбедносни компоненти како што е управување со идентитет на
корисници.
Бидејќи Федора е флексибилна, интеграцијата со други софтвери е лесна и постојат
бројни бенефиции од архитектурата на Федора која е компонетно базирана.
Една од бенефициите е тоа што може да се користи исто складиште за бројни
апликации овозможувајќи висок степен на интеграција со содржината, избегнувајќи
натрупување на информации, без да се менува аплиакцијата. Друга бенефиција е тоа што
може да се контролира содржината без никакви ограничувања. Постојат бројни други
предности на овој пристап кои ќе бидат опфатени во продолжение.
Клучен елемент од мисијата Fedora Commons е да се овозможи траен пристап до
содржината. Сите сме искусиле неможност за пристап до елементи од содржината стари по

неколку години. Федора складиштето овозможува технологија која им помага на
организациите во управување со содржините кои ги хостираат.

Историја
Федора започна во 1997 како DARPA и NSF истражувачки проект на Cornell University.
Почетното истражување е развиено од Sandra Payette, Carl Lagoze, и Naomi Dushay. Работата во
Cornell употреби CORBA- базиран пристап кој вклучува работа на воведување полиси и
тестирање на работата со CNRI.
Првата практична аплиакција на Федора беше прототип на дигитална библиотека
развиена во University of Virginia (UVA) од страна на Thornton Staples и Ross Wayland во 1999.
Пристапот е вклопен во Веб архитектура и додаден е RDBMS за подобрување на работата.
Прототипот на Федора вклучуваше и тестирање со 10 милиони објекти.
Целосниот развој на проектот започна во 2002 со грант добиен од Andrew W. Mellon
Foundation. Овој доприност креира продуктивен квалитет во Федора системот, користејќи XML
и Веб услуги

(SOAP) за да достави дигитална содржина притоа поддржувајќи ја веб

архитектурата (REST). Федора 1.0. е пуштена во Мај 2003 со последователни верзии секои 3
месеци кои додаваат функционалност и корегираат грешки откриени од корисниците и
развојниот тим на Федора.
Во Јуни 2004 беше поткрепрна втората фаза за дополнителен 3 годишен проект од
страна на Andrew W. Mellon Foundation. Втората фаза е сеуште во тек. Во 2008 фондацијата
овозможи грант кој овозможи креирање на Fedora Commons, непрофитна корпорација, која
игра улога на дом за траен развој на Федора софтверот со мисија за градење на технологии
кои овозможуваат траен пристап до дигитална содржина кои ги содржини нашите културни и
научни наследства.
Мотивација
Во овој дел се опфатени проблемите и пршањата кои го мотивираат развојот на
Федора.
Проблемот со дигиталната содржина
Дигиталната содржина не се само документи, ниту пак е составена само од содржина
од дигитални верзии на тековно поседувана недигитална содржина.

- конвенционални објекти: книги и други текст објекти, геопросторни податоци, слики,
мапи
- сложени, повеќекратни, динамички објекти: видео, нумерички податочни множества
и други книги со кодови, звук.
Како што корисниците стануваат пософистицирани во креирањето и користењето на
сложена дигитална содржина, дигиталните складишта мораат исто така да станат
пософистицирани. Со порастот на дигиталните колекции, и употребата на претходно
неразгледувани начини, програмерите на складиштата се соочуваат со задачи со голема
сложеност. Колекциите кои се градат да содржат повеќе типови на податоци и организациите
открија потреба за архивирање и чување на сложени објекти како што се тие наведени погоре,
како и веб страни и други сложени документи. И на крај, со порастот на колекциите и по
големина и по слоежност, потребата за воспоставување врска помеѓу податочните објекти и
складиштето стануваат се пораздвоени.

Клучни истражувачки прашања
После разгледувањето на сложеноста на дигиталната содржина, првите истражувачи
на Федора на Cornell University развоја пет клучни истражувачки прашања:
1. Како клиентите да комуницираат со хетерогените колекции на сложени објекти на
едноставен начин?
2. Како може сложените објекти да се дизајнираат да бидат и генерички и дефинирани по
категорија во исто време?
3. Како може да придружиме услуги и алатки со објекти за да овозможиме различни
презентации и трансформации на објектите?
4. Како може да придружиме специјализирани стратегии за контрола на пристап до одредени
објекти или групи на објекти?
5. Како можеме да го олесниме долготрајниот развој и презентација на објектите?

Цели на Федора
Овие клучни истражувачки прашања логички водеа до 10 цели на развојот на Федора:
-

идентификатори: употребата на постојани идентификатори, уникатни имиња на
сите ресурси без оглед на машинската адреса

-

врски: поддршка за релациите помеѓу објектите

-

временска содржина: нормализација на хетерогената содржина и метаподатоци
базирани на проширлив објектен модел.

-

интегрирано управување: ефикасно управување од страна на администраторите на
складиштето не само на податоците и метаподатоците во складот, туку и на
поддржаните програми, услуги и алатки кои ја прават презентацијата на овие
податоци и метаподатоци можна.

-

комуникациски пристап: предност од пристап со помош на стандарден протокол за
инфомрации за објектите и за пристап до содржината на објектите; откривање и
извршување на операции на проширливи услуги за дигиталните објекти

-

скалабилност: користење на поддршка за повеќе од 10 милиони објекти

-

безбедност: провизија од флексибилна најава и воведување на политика

-

презентација: употреба на карактеристики за поддршка на архивирање вклучувајќи
XML сериализација на објекти и верзии на содржината

-

граници на содржината: реупотреба на објекти вклучивајќи содржина кој била
присутна во било кој број на контексти со складот; пренамена на објекти за да
дозволат динамички трансформации на содржината за поддршка на новите
презентациски потреби

Предности на дизајнот
Дизајнот на Федора нуди бројни предности за програмерите и администраторите на
складиштето.
Моделот на дигитални објекти на Федора
Моделот за дигитален објект нуди предности и слабости на:
-

сложеност: објектниот модел е ист без оглед на податоците дефинирањето на
однесувањето или механизамот на однесувањето. Исто така не зависи од кој тип на

податок прикажува дигиталниот објект - текст, слики, мапи, видео, геопросторни
податоци - сите тие се исти за Федора.
-

Флексибилност: имплементирачите на Федора може да ги дизајнираат нивните
содржински модел за најдобро да ги претстават податоците и презентациските
потреби во специфиен случај за нив.

-

Генеричност: метаподатоците и содржината се тесно поврзани до дигиталниот
објект

-

Агрегација: Федора објектите може да се однесуваат на податоци кои се чуваат
локално или кои се чуваат на сервер со веб пристап

-

Проширливост: Интерфејсите на Федора се проширливи бидејќи услугите се
директно поврзани со податоци во Федора објектот. Со промена на услугите,
објектите се менуваат заедно со нив.

Дистрибуирани складишта
Архитектурата на Федора, оригинално развиена од Payette и Lagoze, има цел да
поддржи дистрибуирани складишта. Оваа визија е опишана во спецификација на Федора и
постојат темели во тековниот софтвер за изградба на оваа функционалност. Тоа е потребно од
неколку причини. Прво, распределбата е природна потреба за достава на интегриран пристап
до дигитланите ресурси кои се поседуваат или управувват од неколку институции. Второ,
дистрибуцијата олеснува поврзување на дигиталната библиотека и други информациони
извори на сличен начин. Трето, распределбата може да помогне со скалабилност на
проблемите со изведбата за многу големи складишта. Особено, локална распределба на
складиштата може да се воспостави со помош на распределба на оптоварувањето и чувањето
објекти заедно со неколку складишни инстанци, па така заедно овие одделени инстанци може
да се сметаат како едно виртуелно складиште.
Зачувување и архивирање
Способностите за чување и архивирање на Федора вклучуваат:
- XML: XML от на Федора објектите и шемата според која се базирани се чуваат при
прием, за време на чувањето и при експорт.
- верзии на содржината: Федора складиштето нуди ампламентации и можност за
верзии на податочните објекти. Кога податочните објекти се со верзии, трагата на објектот се

надополнува за да ги прикаже промените направени на објектот, кога била направена
промената и од кого и новата верзија на модификуваните податоци се додаваат на објектите
на XML. Овој проток на податоци течи од каскадата од оригиналнот и е нумерирана за да
прикаже врска помеѓу оригиналот и верзијата. Ова дозолува корисниците да добијат постари
верзии од податочниот објект преку пребарување според дата/време, или најновата верзија
доколку времето не се специфицира при пребарувањето.
- врски објект - објект: врските помеѓу објектите може да се зачуваат преку
метаподатоци вклучено во објектите. Ова овозможува имплементација за поврзување на
слични објекти во врски родител - дете
-

историја на настани: секој објект во Федора складот содржи трага, која чува

запис за секоја промена направена над објектот.
Пренамена на содржина
Апликацијата на различни стилови на пополнувања на податоците на Федора објектите
овозможува повеќекратни погледи на содржината на објектот и метаподатоците. Освен тоа,
содржината референцирана во Федора податочниот објект може динамички да се
трансформира како што се повикува од корисник со помош на услуги. Поради ваквата
наследна моќ и флексибилност, новите прегледи на податочните трансформации се
едноставни за додавање со тек на време при промена на барањата на корисниците.
Веб услуги
Федора е изложена преку веб услуги и може да комуницира со други веб сервиси.
Интерфејсите и XML преносот се дефинирани во WSDL.
Лесна интеграција со други апликации и системи
Федора не е направена на тој начин да секој работен ток или апликација на краен
корисник е разгледана. Затоа Федора е способна да работи како генерички склад над кој
бројни типови апликации може да се креираат и да напредуваат со напредокот на веб
услугите. Ова способност за промена и надградба воведува проширливост во систем на
дигитална библиотека во архитектурата на Федора.

Кои се врските на дигиталните објекти?
Дигиталните објекти на Федора може да се поврзат со други Федора објекти на бројни
начини. На пример може да имаме Федора објект прикажан како колекција од други објекти
кои се бројки од таа колекција. Исто така, може да се случи еден објект да се разгледа како
дел од друг објект, извод од друг објект, опис на друг објект, или дури еквивалент на друг
објект. На пример, се разгледува мрежа на дигитални објекти кои се однесуваат на некој
корисник, кај кој школските задачи се чуваат во дигитални објекти, кои се поврзани со други
дигитални објекти кои прикажувајќи примарни материјали во библиотеките или музеите.
Составните школски материјали може да се сфатат како граф на поврзани дигитални
објекти. Друг тип на објекти кои се поврзани со школските објекти во текот на времето, на
пример белешки за школскиот објект може да се креира од други и да се поврзи до
оригиналниот објект. Исто така, дигиталните објекти може да се креитаат да се однеуваат како
„заобиколници„ или “проксиа“ на динамички произведена веб содржина како што е Амазон
страна за книга поврзана со школски објект. Таквата мрежа на дигитални објекти може да се
креира користејќи Федора, која би изгледала како на сликата во продолжение.

Мрежа од дигитални објекти
Складишен север на Федора

До сега, зборувавме за деловите на Фдора складиштето, но потребна е и поширока
слика. Складиштето е направено од дигитални објекти, но во кој контекст овие објекти постојат
и како корисниците комуницираат со нив?
Архитектура на Федора серверот

Архитектура на Федора системот (поедноставена)
Овој дијаграм општо ја прикажува структурата на целиот склад. Корисниците
комуницираат со содржината на складиштето со помош на клиентски апликации, веб
пребарувачи, програми или сервески апликации. Овие апликации пристапуваат до
складишните податоци со помош на четири API на кои Федора е исложена: управување,
пристап, пребарување, кои се исложени преку HTTP или SOAP, и OAI провајдерска AIP, која е
изложена преку HTTP.

Комуникација на корисници и веб сервиси
Следниот дијаграм дава преглед на пошироката содржина на Федора складиштето.
Корисниците изведуваат заеднички задачи како што се барање објекти, пребарување на

складот или пристап до објекти преку клиентска апликација или на веб сервер. Овие клиентски
апликации ја водат оваа комуникација со складот преку веб услуги во преден план, и во
позадина, складот комуницира до веб услугите за да изведи трансоформација на податоците
кои се бараат од корисниците. Трансформираните податоци потоа се праќаат назад до
корисникот преку веб услуги.
Важно е да се забележи дека корисниците комуницираат со складиштето само преку
API, дури понекогаш може да изгледа дека тие комуницираат директно со објектот, сепак не е
така.

Комуникација на клиенти и веб услуги

SWOT анализа на Федора

Можности
-

Слабости

премин во најголем складиштен

- сложената структура

систем во светот

- големината на складот

- светла иднина со бројни донации и

- оптовареноста на серверот

поддршка во секаков поглед
премин на европско тло

-

Предности
-

отворениот код

-

обемната литература

-

стабилноста

-

брзината

Закани
-

малите софтвери кои се брзи и лесни
за имплементација

-

новите технологии кои се јаваат

4.2. ОWL

Owl е повеќекориснички документ базиран систем или систам базиран на знаење.
Корисниците се способни да чуваат документи и да доделуваат атрибути на истите кога
документот ќе се прикачи на Owl системот. Другите корисници може да го лоцираат
документoт или преку употреба на фолдер со хиерархиска структура или преку употреба на
пребарување.
Документот може да биде од било кој тип на електронски документ или фајл до кој
корисникот може да пристапи од својот компјутер. Обично документот може да биде
текстуален, работен лист, или PDF фајл. Но системот не е ограничен само на вакви типови на
документи па така можеме да чуваме графички податоци и да ги прикажуваме во системот
како аудио, видео или извршни фајлови. Фактички системот е ограничен само на
имагинацијата.

Откако документите се зачувани од страна на системот корисниците

имаат бројни опции:
-

можност за постирање на документите директно од системот

-

корисниците може да следат документи или фолдери за надградби и да примаат
новости на е-маил

-

Version Control System (VCS) може да се користи за следење на промените на
документите, следење на копиите на старите документи и овозможување на запис
за промените

-

Корисниците може да додаваат коментари на документите

Сите овие се лесно достапни преку употреба на интернет пребарувачот.

Безбедносниот модел на Owl

Безбедносниот систем ан Owl ги ограничува корисниците на неколку начини:
корисниците може да добијат влез само во Owl системот после логирање, откако корисникот
се најавил неговата најава може да се ограничи, зависно од тоа како системот е конфигуриран
како и од дозволите и членството во групите.
Општа безбедност
-

употребата на Owl мора да биде со корисничко име и лозинка

-

секој корисник припаѓа на најмалку една група

-

корисниците може да припаѓаат и на дополнителни групи

Документи и фолдери

-

може само да припаѓаат на една група, но мора да бидат член на група

-

корисник кој користи документ или креира фолдер е поседник

-

мора да има множество на дозволи.

Сопственик
Ако креираме фолдер или отвориме документ стануваме сопственик и имаме право да
менуваме група или дозоли.

Групи

И фолдерите и документите мора да се членови на група. Ова е стабилен начин да им
се обезбеди на множество корисниците иста дозвола додека никој од членовите на групата не
може да има различно множество на дозволи. Корисниците може да се членови на многу
групи.
Само администраторите на Owl може да креираат нови групи и доделат корисници кои
стануваат членови на групи.

Дозволи

Дозволите за фолдерите и документите контролираат кои одредени корисници или
групи што прават. На пример, дозволите за документ може да се множество за член на група
да може да чита, презема но не и да брише и одреден корисник може да чита и презема.
Системскиот администратор ќе треба да постави предвремени дозволи за фолдерите и
документите кои се креирани, но корисникот во меѓувреме може да ги промени за да ги
задоволат неговите карактеристики.

Модел на дозволи

Моделот на дозволи има четири основни концепти кои се прикажани подолу:
Читање: право за пристап до фолдер или документ во системот
Пишување: право на надградба или промена на документ или фолдер во системот
Бришење: право на отстранување на документ или фолдер од системот
Преземање: право на преземање на избраниот фолдер или документ на компјутер
Овие четири основни концепти се користат во различни комбинации за да креираат
дозоли во Owl кои се доделуваат на документите и фолдерите.

Опис на дозолите

Секој може да чита/презема неограничено – Неограничен пристап - секој може да чита
или презема
Секој може да чита/запишува/презема – Целосно неограничен пристап - секој може да
чита, запишува или презема

Избраната група може да чита/презема – Само членови на групата може да читаат или
преземаат
Избраната група може да чита/запишува/презема – Само членови на групата може да
читаат, запишуваат или преземаат
Само сопственикот може да чита/презема/запишува
Избраната група може да чита/запишува/презема – Само членови кои не бришат на
групата може да читаат, запишуваат и преземаат но не и да бришат.

Секој може да чита/ запишува/ презема – Неограничен пристап без бришење - секој
може да чита/запишува или презема не не може да брише.
Избраната група може да чита/запишува/презема и секој друг може да чита
Само членови на група може да читаа/запишуваат и преземаат но некој друг може да
чита
Избраната група може да презема, чита и запишува (без бришење) и секој друг може
да чита
Само членови може да читаат, пишуваат и преземаат но не може да бришат, сите други
може да читаат

Можности
- да

Слабости
премине

во

широко

распространет систем за DRS

-

непрофесионалниот пристап

-

недоволно

- прифатен од помали и средни
претпријатија

поради

финансирање на системот
-

спориот пристап

едноставноста
- дистрибуиран пристап

Предности

средства

Закани

за

-

брз за инсталација

-

софтверите кои се на пазарот

-

лесен за употреба

-

слабиот финансиски прилив

-

бесплатен

-

лесно прифатлив

5.3. Dspace
DSpace e софтверска платформа со отворен код кој им овозможува на организациите
да: уловат и опишат дигитален материјал користејќи модул за врзување на работниот ток, или
разни програмерски опции за распределба на дигиталните записи на организацијата низ веб
преку систем за пребарување.

Преглед на функционалноста
Во продолжение се опишани разни функционални аспекти на DSpace системот.

Податочен модел
Слика: Дијаграм на податочниот модел

Начинот на кој DSpace ги организира податоците има намера да ја рефлектира

структурата на организацијата користејќи го DSpace системот. Секоја DSpace страница е
поделена во заедници, кои може понатаму да се поделат на под-заедници кои ги
рефлектираат типичните структури на организацијата, институцијата, одделот, истражувачкиот
центар или лабораторијата.
Заедниците содржат колекции, кои се групации од одредена содржина. Колекцијата
може да се јави во повеќе од една заедница.
Секоја колекција е составена од предмети, кои се основни архивски елементи на
архивата. Секој предмет е поседуван од една колекција. Освен тоа, предметот може да се јави
во дополнителни колекции; меѓутоа, секој предмет има една и само една колекција на
поседување.
Предметите дополнително се поделени во пакети или битови. Битовите се, како што
кажува името, обични компјутерски фајлови. Битовите се поврзани на некаков начин, на

пример HTML фајлови и слики кои составуваат единствен HTML документ, и се организирани
во пакети.
Во пракса, повеќето предмети ги имаат следните имиња на пакети:
ORIGINAL – пакет со оригинални битови
THUMBNAILS – прикази на некоја слика од битови
TEXT – текст добиен од битови во ORIGINAL, за индексирање
LICENSE – содржи лиценца која испраќачот ја дава до организацијата; со други зборови
одредува права кои ги има организацијата која хостира
CC_LICENSE – содржи дистрибутивна лиценца, ако постои (Creative Commons license)
придружена со предметот. Оваа лиценца одредува што преземаат крајните корисници и што
можат да прават со содржината
На секој бит му е придружен формат на битот. Бидејќи услугите на чување може да се
важен аспект на DSpace услугата, важно е да се уловат одредени формати на фајлови кои ги
испраќаат корисниците. Во DSpace, форматот на битовите е уникатен и стабилен начин за
одредување на одреден фајл формат. Интегрален дел од форматот на битовите

е или

имплицитно или експлицитно именување на тоа како материјалот во тој формат може да се
интерпретира.
На пример, интерпретацијата на битовите кодирани во JPEG стандардот за компресија
на слика е дефиниран експлицитно во Standard ISO/IEC 10918-1. Интерпретацијата на битовите
во Microsoft Word 2000 форматот е дефиниран имплицитно, преку повикување на Microsoft
Word 2000 апликациајта. Форматите на битовите може да се поспецифични од MIME типовите
или суфиксите на фајловите.
На пример, application/ms-word и .doc претставуваат повеќе верзии на Word
апликацијата, и секој дава битови со различни карактеристики.
Секој формат на бит дополнително има ниво на поддршка, кое покажува колку добро
институцијата која хостира е спосбна да зачува содржина во некој формат во иднина. Постојат
три можни нивоа на поддршка кои форматите на битови може да ги примат од организацијата
која хостира. Организацијата треба да одреди точно значење на секое ниво за подршка, после
внимателното разгледување на трошоците и потребите. Една таква интерпретација е
прикажана во продолжение (ја користат библиотеките на МИТ):

- Поддржани - Форматот е препознаен, и хостирачот е убеден дека битовите од овој формат ќе
ги направи корисни во иднина, користејќи или комбинација на техники (како што е миграција,
емулација итн.)

- Познати - Форматот е препознаен и хостирачот ветува дека ќе го зачува битот каков што е и
ќе дозволи истиот да се користи. Хостирачот ќе се обиде да даде доволно информации за да
овозможи форматот да се надополнува до поддржаното ниво.

- Непознати - Форматот не е познат но хостирачот ќе се заложи да го зачува битот каков што е
и ќе дозволи негово користење. Секој предмет име еден Dublin Core метаподаточен запис.
Други метаподатоци може да се чуваат како сериски битови но Dublin Core се чува за секој
предмет за лесно откривање и интероперабилност. Dublin Core може да се внесе од крајните
корисници при испраќање содржина или може да се добие од други метаподатоци како дел
од процесот на отварање.
Предметите може да се отстранат од DSpace на два начини: може да се „повлечат“ што
значи дека остануваат во архивата но се целосно сокриени за преглед. Во овој случај, доколку
краен корисник се обиде да пристапи до повлечен предмет, кој е прикажан со надгобен
камен, што значи дека предметот е отстранет.
Од такви причини, предметот исто така може да се „избрише“ доколку е потребно, и
тогаш сите траги до него се бришат од архивата.

Пример на објект

Заедница Било која институција или огранизација
Колекција Технички записи, статистички податоци итн
Предмет Технички извештај; податочно множество со придружен опис; видео клип сниман од
предавање итн

Пакет Група на битови од HTML и слики кои создаваат HTML документ
Бит Единечен HTML фајл; единечна слика; изворен код; Word документ; JPEG слика

Менаџер на додатоци

PluginManager е многу едноставен магацин за компоненти. Тој креира и огранизира
компоненти (додатоци) и помага во нивниот избор во случај кога постојат повеќе избори. Исто
така нуди ограничена контрола над животниот циклус на додатокот.
Додатокот е дефиниран како Java интерфејс. Корисникот на додатокот прашува за
својот додаток преку интерфејс. Додаток е дел од некоја класа која е имплементирана од
интерфејсот на додатоци. Тој е заменлив со други имплементации, така што секоја од нив
може да се „додаде“.
Медиумскиот филтер е едноставен пример за додаток.

Метаподатоци

Општо земено, DSpace чува три видови на метаподатоци за архивираната содржина:

Описни метаподатоци DSpace може да поддржи шеми на рамни метаподатоци за опис
на предметот. Предефинирана е Dublin Core шема на метаподатоци базирана на множесто на
елементи од бибиотека. Множеството елементи и квалификатори употребена во библиотеката
на МИТ доаќа предконфигурирана со DSpace изворен код. Меѓутоа, може да конфигурира
повеќе шеми и избереме полиња на метаподатоци од множество на конфигуриани шеми за
опис на предметите. Други описни метаподатоци за предметите (пр., метаподатоци опишани
во хиерархиска шема) може да се чуваат во специјализирани битови.

Заедниците и колекциите имаат едноставни описни метаподатоци (име и описен текст)
чувани во DBMS.

Административни метаподатоци: Тие вклучуваат чување на метаподатоци, потекло и
политика на авторизација на податоците. Повеќето од нив се чуваат во DMBS шема на DSpace.
Потеклото на метаподатоците (текстот) се чува во Dublin Core записи. Освен тоа, некои други
административни метаподатоци (на пример, големина на бајтови на битовите и MIME типови)
се реплицирани во Dublin Core записи така што лесно се достапни од DSpace.

Структурни метаподатоци: Ова вклучува информации за тоа како да се претстави
предмет или бит во рамки на предмет, до крајниот корисник, и врските помеѓу составните
делови на предметот. Како пример, разгледуваме теза составена од бројни TIFF слики, која
прикажува една страна од тезата.
Структурните метаподатоци би вклучиле факт дека секоја слика е единечна страна, и
организација на TIFF слики/страни. Структурните метаподатоци во DSpace се доста општи; во
предметот, битовите може да се уредени во разни пакети како што е наведено погоре. Пакетот
може исто така да има примерен проток на битови. Ова моментално се користи од HTML
поддршката за да прикаже кој проток на битови во пакетот е прв HTML фајл за испраќање до
пребарувачот. Освен основни технички метаподатоци, протокот на битови има и „ID на низата“
која еднозначно го дефинира во рамки на предметот. Ова се користи за добивање на
„стабилен“ идентификатор проток за секој проток на битови. Дополнителни структурни
метаподатоци може да се зачуваат во низи од битови, но DSpace моментално не за разбирани
нивната природа.

Е- личности и групи

Иако бројни функции на DSpace како што е откривањето на документи и нивно
добивање може да се користи анонимно, некои карактеристики (а можеби и некои
документи) се достапни само до одредени „привилегирани“ корисници. Е- лицата и Групите се
начин на кој DSpace ги одредува корисниците на апликацијата за целите на гарантирање
привилегии. Овај идентитет е ограничен со сесијата на DSpace апликацијата како што е Web UI
или една од програмите на командната лента.
И Е-лицата и Групите се здобиваат со привилегии преку систем за автентификација
прикажан во продолжение.

Е-личности

DSpace ги чува следните информации за секое е-лице:

E-mail адреса
Име и презиме
Дали корисникот може да се логира во системот преку Web UI, и дали мора да користи X509
сертификат за тоа
Лозинка (кодирана)
Листа на колекции за кои е-лицето сака да биде информирано за нови предмети

Дали Е-лицето е „саморегистрирано“ во системот; што значи дали системот креирал запис за Еличност автомататки како резултат на тоа што крајниот корисник независно се регистрирал во
системот, спротивно на записот на е-лицето кое е генерирано од базата на персонал на
организацијата.
ID на мрежата за соодветниот LDAP, ако LDAP најава се користи за тоа е-лице.

Групи
Групите се друг тип на ентитет кој може да здобие дозволи во системот за најава.
Групата обично е експлицитен лист на Е-лице; секој идентификуван како еден од овие е-лица
исто така добива привилегии добиени за групата.
Меѓутоа, на апликациската сесија може да се му се додаде членство во групата без да
биде идентификувана како е-лице. На пример, некои сајтови ја користат оваа карактеристика
за да одредат локална мрежа така што може да читаат забранети материјали кои не се
достапни за светот. Сесиите кои потекнуват од локална мрежа им се дава членство во група
"LocalUsers" и ги добиваат соодветните привилегии. Администраторите исто така користат
групи како „улоги“ за да управуваат со дадените привилегии на поефикасен начин.

Најава
Најава е кога апликациската сесија позитивно се идентификувала себеси како
припадничка на Е-лице и/или група. Во DSpace 1.4 и поновите верзии тоа е имплементирано
преку механизам наречен Скалабилна најава: DSpace конфигурацијата декларира „стек“ на
методи за најава. Апликацијата (како Web UI) повикува Authentication Manager, кој ги врзува
секој од овие методи за да идентификува е-лице на кое припаѓа сесијата, како и некои
дополнителни Групи. Методите за најава на е-лице се пробуваат се додека еден не успее. На
секој автентификатор во текот му се дава шанса да придружи дополнителни групи. Овој
механизам ги нуди следните предности:
Ја оддвојува најавата од Веб корисничкиот интерфејс па така истите методи за најава се
користат за други апликации како што се неинтерактивни Веб услуги
Подобрена модуларност: Методите за најава се целосно независни еден од друг.
Традиционалнните методи за најава се „стационирани“ на врвот на преддефинираниот метод
за корисничко име/лозинка на DSpace.

Појасна поддршка за „имплицитна“ најава каде корисничкото име се наоѓа во средина
на Веб барање, пр., X.509 клиентски сертификат.

SWOT анализа
Предности

Слабости

- професионален дизајн и изработка

- графичкиот интерфејс

- одлична функционалност

- отвореноста споредено со Федора

- брзина на работа

- скапите сервери за поддршка

Можности
- употреба од страна на бибиотеки и
други големи институции
- проширување во Европа и Азија
поради лесната имплементација

Закани
- конкурентните софтвери за DRS
- финансиската

стабилност

на

проектот
- непрофесионалните и ефтини за
имплементација решенија кои се
јавуваат на пазарот

4.4. EPrints

Со EPrints може лесно да се прави преглед на
-

складираните предмети

-

колекции со можност за пребарување

-

пребарување по клучни зборови

-

RSS за целиот склад

Исто така овозможува преглед по година:
- може да креира пребарувања по најсложени критериуми пр., според оддел,
поделено според година и тип на издавање.

Резултатите од пребарувањето може да се експортираат.
Исходот од секое пребарување може да се експортира во:
-

METS, Dublin Core или други DL формати

-

BibTeX, референца, EndNote и други библиографски апликации

-

Google Earth, Similie TimeLine и други веб услуги

Управување со Depost
-

посебен депосит се прикажува во различни табови

-

сите детали на метаподатоци се прикаани

-

постои можност за резиме на апстрактни страни

-

поддржани акции се клонирање, бришење итн

-

поддржува експортирање во различни формати

-

поддржува историја на работењето

-

Секој предмет има историја за секоја промена/надградба направена од било кој
истржува/уредник

Типови на депозити
-

голем број на типови на депосити се поддржани

-

поддршка за различни документи (статии, тези, извештаи, патенти итн)

-

мултимедијата е поддржана (видео, аудио, слики)

-

Поодршка за научни податоци и експерименти

-

Композиции на современа уметност исто така се поддржани

-

Посебна поддршка за артефакти, изведви и наставен материјал

Избегнување на дупликати
EPrints дава известување ако одреден запис изгледа слично

SWOT анализа
Предности

Слабости

-

лесен за употреба

-

финансиската поддршка

-

поддршка во секое поле

-

спорото

-

пријателски интерфејс

Можности
-

-

нередовни надградби

-

загуба на корисници поради

Закани
за уптреба во мали и средни

помали институции со само
неколу илјади записи

-

на

документи

претпријатија
-

прикачување

интеграција со канцеларија,
принтер, скенер, 3D скенер

нередовните надградби
-

големите софтвери за DRS

-

новите технологии за DRS
складиштата

5. ВОВЕД ВО OWL
OWL е повеќекорисничко складиште на документи или систем базиран на знаење.
Корисниците можат да земат документи и на нив да доделат својства кога документот се
прикачува на OWL системот. Потоа другите корисници можат да ги лоцираат документите
преку употреба на хиерархиска структура на фолдери или со употреба на вграденото
пребарување.
Документот може да биде од било кој тип на електронски документ или фајл до кој
корисникот може да пристапи од својот компјутер. Обично такви документи се текст
документи, табели или PDF фајлови. Но, Owl

не е ограничен само на вообичаени

канцелариски типови на фајлови туку може да работи и со повеќето графички фајлови, да ги
прикажува во системот, како и со аудиовизуелни и извршни програмски фајлови.
Откако документите ќе се отворат во OWL системот корисниците имаат бројни опции:
-

можност за постирање на документите директно од OWL

-

корисниците може да следат документи или фолдери за надградба и примат
нотификација преку е- маил.

-

системот за контрола на верзии (VCS) може да се користи за следење на промени
во документите, чување копии на стари документи и овозможување на документ
со промени

-

корисниците може да додадат коментари на индивидуалните документи

Сите вакви олеснувања се лесно достапни преку употрееба на интернет пребарувач.

5.1. Употреба на OWL

Системскиот администратор не информира за тоа како да го користиме интернет
пребарувачот за наоѓање на точна адреса за OWL. При вклучување на OWL ќе се најдеме пред
страната за најава каде повеќето корисници сакаат да се најават со нивно сопствено
корисничко име и лозинка, но тоа е зависно од конфигурацијата на системот
После успешното најавување ќе се префрлиме на главната страница на OWL каде се
изведуваат повеќето операции.

5.2. Страна за најава

Слика 1. Најава

Страната за најава е главна точка за влез во OWL системот и повеќето корисници се
најавуваат за да добијат пристап до системот.
Прикажани се две полиња кои треба да ги пополниме. Тоа се корисничкото име и
лозинката кои ги дава системскиот администратор и после нивно пополнување се притиска
копчето за влез. Доколку корисничкото име и лозинката се валидни ќе се прикаже главната
страна на пребарувачот, доколку не се ќе останеме на страната за најава и ќе се појави порака
за грешка во најавата.
Зависно од тоа како администраторот го прилагодил системот достапни се следните
карактеристики.

5.3. Анонимен пристап

Анонимниот пристап ни дозволува да влеземе во базата без корисничко име и
лозинка. Меѓутоа, очигледно администраторот поставил одредени ограничувања за
корисниците со анонимен пристап и обично тие нема да можат да прикачат фајлови или да
изведат одредени процедури.

Дали сакате да се регистрирате?

Со кликнување на копчето за регистрација се прикажува формулар за регистрирање на
корисник. Оваа форма го бара целосното име, кориснико име и е – маил адреса. После
комлетирање на информациите се притиска копчето за регистрација. Потоа системот
автоматски ја испраќа лозинката на е – маил.

Заборавена лозинка?

Со притискање на копчето за заборавена лозинка се прикажува формулар во кој се
внесува корисничкото име. После внесувањето се притиска копчето за испраќање на
лозинката. Системот автоматски на е – маили ни праќа нова лозинка.

5.4. Употреба на пребарувачот

Пребарувачот е главен метод кој го користиме за навигација во хиерархиската
структура од фолдери и да најдеме и употребиме документи кои се наоѓаат во системот.
Можеме да изведеме одредени акции врз фолдерите и документите како што е сортирање по
редослед, преглед или превземање на документ или праќање на документот преку е – маил.
Лентата за акции прикажува множество од икони за секој фолдер и документ кој е прикажан

во пребарувачот и тоа се акции кои може да ги превземеме. Доколку не ги поседуваме
неопходните привилегии за некоја акција тогаш таа икона нема да биде прикажана.
Видот на акции кои одредено лице е способно да ги изведува е зависно од неговите
безбедносни прилагодувања.

5.5. Структура на фолдери

Документите кои се прикачени на OWL системот се чуваат во фолдери и секој фолдер
може да има низа од подфолдери. Овој тип на структура е познат како хиерархиска стуктура и
обично се користи за чување и организација на фајлови на компјутеркиот хард диск. Во OWL
почетната точка на хиерархијата (или коренот) е познат како фолдер Documents.
Структурата на фолдери дозволува стабилен начин на групирање на документите. На
пример, се јавува потреба за собирање на целата техничка документација за поголем број на
производи. Може да креираме фолдер со име технички документи и потоа низа од
подфолдери во техничките документи на секој производ. За ова да функционира добро мора
да избираме описни имиња на фолдерите кои на корисникот му нудат разумен опис и
значење.

5.6. Лента со наслови

Веднаш над прозорецот на пребарувачот е лентата. Оваа лента ги има следните
колони: наслов, верзија, фајл, големина, прикачено од, надополнето, акции и чување. До
колоната за наслови се воочува стрелка завртена надолу. Тоа значи дека оваа колона е
сортирана во растечки редослед. Со употереба на глувчето и покажување на колоната со
наслов и притискање на левиот клик на глувчето стрелката ќе се замени со стрелка нагоре и
фајловите во тој фолдер ќе бидат во опаѓачки редослед.

Слика 2

Може да сортираме некоја од следните колони во опаѓачки или растечки редослед:
верзија, фајл, големина, прикачено од, преправено и задржано.

5.7. Ниво на фолдер

Нивото на фолдерот над лентата со наслови ја прикажува патеката во хиерархијата на
фолдери и овозможува брзо враќање во подниво и во почетниот фолдер (корен). Со употреба
на глувчето на покажувачот за нивото за фолдер избираме во кој подфолдер да се вратиме.
Алетрнативно можеме да ја користиме иконата лево од покажувачот за ниво на фолдер за
враќање наназад едно ниво.

5.8. Навигација низ фолдерите

Од главниот пребарувач може да се движиме во повисоко ниво преку движење на
глувчето до иконата на фолдерот и потоа лев клик.Страната на пребарувачот автоматски ќе се
обнови прикажувајќи листа на директориуми и документи во подфолдерот. Овој процес може
да продолжи се додека не стигнеме до саканиот фолдер или документ.

5.9. Пораки во колоните

Пребарувачот овозможува значително количество информации при преглед на
фолдерите и документите.

Наслов
Статус

Описно име дадено на документот или фолдерот
Некоја од следните три икони може да се прикаже:
- документ е додаден после вашата последна посета
- докуметот е обновен после вашата последна посета
- документот има кориснички коментар

Верзија Бр.

Број на верзијата на документот

Фајл

Име на документот

Големина

Големина на документот

Прикачено од

Име на корисникот кој го прикачил документот

Преправка

Датум и време на последно менување на документот

5.10. Акции

Колоната со акции има бројни икони кои овозможуваат функции за различни задачи на
фолдерите и документите. Бројот на икони кои се видливи зависи од дозволите за фолдерот
или документот.

Слика 3.

Табела 1
Акции

Извештај за фајлот

Бришење на фајл

Уредување на својствата на
фајл

Икона

Опис
Отворање на извештај на
документот
Бришење на избраниот
документ од фолдерот
Отворање на страна со
својства на документ или
фолдер

Движење на избран
Движење на фајл

фолдер или документ до
нова локација на
фолдерската хиерархија
Надградба на избран

Надополнување на фајл

документ преку
прикачување на испитан
документ

Превземање на фајл

Превземање на избран
фајл на нашиот компјутер
Отвора страна за

Додавање коментар

коментари преку која
додаваме коментари за
избраниот документ
Отпишување на избран
фајл за корисник кој е
најавен при што ќе се
промени иконата. Откако

Потпишување на фајл

корисникот ќе го отпише
фајлот другите корисници
ќе може само да го
прегледаат извештајот а
други опции не се достапни

Впишување на фајл

Впишување на избран
документ
Дозволува испраќање на

Е – маил на фајл

избран документ преку е –
маил

Оваа икона вклучува
следење на фолдер или
документ. Откако иконата
Следење на фајл

ќе се промени и доколку
корисник измени
содржина забелешка ќе ни
стигне на е – маил
Се користи за исклучување

Стопирање на следење

на следењето на фолдер
или документ
Отвора избран документ за
преглед во тековниот
прозорец на

Преглед на фајл

пребарувачот.Се користи
копчето за враќање
наназад за да се вратиме
во OWL
Превземање на сите
документи во избраниот

Превземање фајл

фолдер на нашиот
компјутер во еден
архивиран фајл

5.11. Страна на пребарувачот

Страната на пребарувачот е екран кој повеќето корисници ќе го видат после
логирањето во OWL системот и овозможува начин на навигација низ хиерархиската структура
на фолдери. На врвот на страната е насловната мени лента. Во центарот на екранот е главниот
пребарувач каде ќе најдеме листа од фолдери и документи. На дното или врвот или на двете
места зависно од тоа како администраторот го конфигурирал OWL се наоѓа мени лентата на
заглавието.

Слика 3. Главен приказ на пребарувачот

5.12. Мени лента на заглавието

Копче за кориснички прилагодувања, - копчето за кориснички прилагодувања ќе го
одведе тековно најавениот корисник до неговата страна за нагодување. Корисникот може да
ги види нагодувањата кои ги поставил системскиот администратор и да ги промени
корисничките својства како што се е - маил адреси, лозинка, соопштенија и јазик.
Корисничко име за најава - името на тековно најавениот корисник е прикажано на
оваа мени лента. Тоа име кое системот ќе го користи за идентификација на сопственоста на
фајловите и фолдерите доколку корисникот избере да додаде нешто.
Копче за одјава - кога ќе се комплетираат задачите во OWL мора да се одјавиме од
системот со употреба на ова копче. Ако не се стори тоа се добива забрана за употреба на
системот во иднина, а доколку тоа се случи ќе мора да се побара од системскиот
администратор да го ресетира системот.
На левата страна на мени лентата на заглавието има група од 5 копчиња кои
овозможуваат корисникот да додаде фолдери, документи, URL адреси.

5.13. Додавање на фолдер

Ова копче се користи за додавање на нов фолдер во хиерархиската структура на
системот. Секој нов фолдер ќе биде додаден на нивото на кое тековно работи корисникот и ќе
биде прикажан во индикаторот на ниво на фолдер.

Слика 4 . Форма за додавање на фолдер.

Име - Треба да се користи описно име за фолдерите така што другите корисници ќе
можат да ја разберат неговата употреба и типот на документи кои ќе ги најдат во него.
Сопственик ( група) – секој фолдер мора да има поставен сопственик или група во
времето кога се креира, а по дефиниција сопственикот автоматски се поставува на лице кое го
креирало фолдерот ( доколку истото не го промени).
Политика – безбедносна политика на тој фолдер.
Опис – се испишува краток опис на фолдерот и неговата содржина. Тој ќе биде
прикажан под името на фолдерот во главната страна на пребарувачот.
Откако ќе се комплетира формата се притиска копчето Креирај, и потоа ќе се вратиме
во страната на главниот пребарувач каде фолдерот е видлив и подготвен за употреба.

5.14. Додавање на документ

Копчето за додавање на документ е главен метод за корисниците да изберат
документи и да ги додадат во OWL системот. Документот може да биде било кој тип на
компјутерски фајл кој сакаме да го чуваме во системот.
Системскиот администратор на OWL ќе воведе некои ограничувања за тоа кој може да
избира документи и максималната големина на фајлот кој е избран. Доколку ни е дозволено
да избираме документи во фолдерот копчето за додавање на документ ќе ни биде достапно,
во спротивно ги немаме неопходните дозволи.

Слика 5 . Страна за додавање на документи

Испраќање на фајл - ова е локална патека до документот кој сакаме OWL да го избере.
Наједноставен начин за тоа е да се користи копчето – Пребарај - и да се користи стандарден
прозорец за избор на фајл и да се навигира до точната локација на документот.
Наслов – описно име на документот.
Клучни зборови - клучни зборови кои сакаме да ги придружиме на документот.

Главна и споредна ревизија – овие полиња ќе бидат прикажани само ако е активирана
контролата на системската верзија.
Сопственик (група) - секој документ мора да има поставено сопственик или група кога
се креира фолдерот, по дефиниција корисникот автоматски е поставен на лице кое го избрало
документот (доколку истото не го промениме).
Дозволи - безбедносна политика на овој документ.
Опис – треба да напишеме опис за документот и неговата содржина. Тој ќе биде
прикажан под името на фолдерите во главната страна на пребарувачот.

5.15. Додавање на URL

OWL дозволува чување на референци за други ресурси на интернет или интранет. Со
притискање на копчето за додавање на URL се прикажува страна за додавање на URL и
следните полиња треба да се пополнат на следниот начин:

Слика 6.Страна за додавање на URL

Испраќење на URL. – се впишува целосниот URL започнувајќи со

http: // до фајлот

или ресурсот кој сакаме да го референцираме.
Сите други полиња во формата се комплетираат на ист начин како кај додавањето на
документ. После комплетирањето се притиска копчето за испраќање на фајл за да се
комплетира операцијата.

5.16. Додавање на белешка

Додавањето на белешка дозволува корисниците да додадат белешка на тековниот
фолдер многу брзо. Белешката ќе се појави како текст фајл во фолдерот и може да се уредува
со користење на иконата за промена на својствата на фајлот од колоната за акции врз
фолдерите.

Слика 7. Додавање на белешка

Полињата на формата за додавање белешка - наслов, клучни зборови, ревизија,
дозволи од сопственикот и опис – се комплетираат на ист начин како кај додавањето
документ.

Содржина на белешката - се внесува текстот кој сакаме да биде зачуван во фајлот.
После комплетирањето се притиска копчето за испраќење фајл за да се комплетира
операцијата.

5.17. Проширување / Собирање на прегледот

Копчињата за проширување / собирање на прегледникот го менуваат количеството на
информација која се прикажува во главниот пребарувач. Тоа е корисно бидејќи проширениот
преглед содржи многу информации кои може да се потребни од голем број корисници и при
тоа може да бидат збунувачки.

5.18. Системи за контрола на верзијата

Системите за контрола на верзијата може да се користат за контрола и следење на
документите низ различните верзии и се корисни кога голем број на лица треба да работат на
ист документ. Тие исто така овозможуваат следење на трагите при издавање како и метод за
враќање на стрите верзии.
Системот за контрола на везиите на OWL дозволува корисниците да ги следат
промените на документите преку употреба на некои едноставни вградени алатки. Со
додавањето на нови верзии на документот во OWL стариот документ автоматски се
преименува и го носи во фолдер за чување. Оваа стара верзија на документот сеуште е
достапна преку извештајот на фајлот.
Кога корисник на почетокот избира нов документ во OWL системот, од корисникот се
бараат броеви на главна и споредна ревизија. По дефиниција тие ќе бидат главна ревизија 0 ,
споредна ревизија 1 и ќе бидат прикажани во страната на пребарувачот како број на верзија
0.1. Броевите на главните ревизии се прикажани лево од точката, а споредните ревизии десно
од точката. Откако броевите на верзијата се почетно поставени и фајлот е избран во системот
корисникот може да ги користи следните контроли за уредување на почетниот документ.

5.19. Отпишување на фајл

Ова својство може да се користи од страна на корисниците на системот за заклучување
на сите други корисници за одреден документ додека тие работат или го надградуваат тој фајл
и не сакаме други корисници да можат да изменат некое негово својство.
Оваа контрола за отпишување на фајл може да се најде во колоната со акции на
страната на пребарувачот и се претставени со иконче во форма на катанец. Со притискање на
контролата иконата ја менува сликата во клучеви и името на тековните корисници ќе биде
прикажано во колоната Held.

Слика 8. Отпишување на документ од страна на корисник

Откако корисникот го отпише или заклучи документот, другите корисници ќе имаат
само ограничени права за тој документ. Меѓутоа, тие ќе можат да го видат документот во
пребарувачот на фајлови како и извештајот на фајлот бидејќи целта на заклучувањето е да
заштити од менување на фајлот од страна на други корисници со доволни права. Меѓутоа, тие
ќе можат да го прегледаат документот и извештајот. Овој статус ќе остане таков се додеека
корисникот кој го заклучил документот го отклучи документот во системот со притискање на
иконата со клучевите во колоната за акции.

5.20. Надополнување на фајл

Копчето за надополнување на фајл се користи кога имаме нова верзија на документ кој
сакаме да го внесеме во OWL системот.
Со притискање на иконата за надградба на фајл од колоната за акции од страната на
пребарувачот, форма за надополнување на фајл ќе се прикаже и треба да биде пополнета на
следниот начин

Слика 9. Надополнување на фајл

Испраќање на фајл – ова е локална патека на фајлот до документот кој сакаме OWL да
го избере. Наедноставен начин за тоа е да се користи копчето за пребарување и потоа да се
употреби стандарден дијалог за избор на фајл и да се навигира до точната локација на
документот. Името на пронајдениот документ мора да биде идентично со името на тековниот
докумет зачуван во OWL системот

Тип на ревизија – зависно од потребите, можеме да избереме главна или споредна
ревизија од паѓачкиот прозорец. Главната ревизија ќе го инкрементира бројот лево од точката
за еден додека споредната ревизија ќе го зголеми бројот десно од точката за еден.
Опис на промените - треба да ги опишеме сите промени направени во оваа ревизија
за другите ситемски корисници. Овие промени ќе бидат прикажани во извештајот за промена
на фајлот.
Откако предходно опишаната форма е завршена, се притиска копче за испраќање на
фајл и прегледаниот документ ќе биде внесен во системот.

5.21. Извештај за фајлот

Со притискање на иконата за извештај на фајлот од колоната со акции на главниот
прозорец на пребарувачот, одиме до фајл со извештај за документите. Оваа форма ја
прикажува тековната верзија заедно со извештај за

сите предходни верзии кои биле

сработени во системот и не биле избришани со акција за бришење од страна на авторизиран
корисник.
До секоја бројка на верзија има корисничко име на лицето кое ги прикачило
документите и десно од името имаме множество од стандардни акциски икони, кои
корисникот може да ги употреби за преглед на индивидуални верзии, превземање, бришење
или додавање на коментар.

5.22. Безбедносен систем на OWL – корисници, групи и
дозволи

Безбедносен модел на OWL

Безбедносниот систем на OWL ги ограничува корисниците на неколку начини;
корисниците добиваат влез во OWL системот само по успешната најава, откако корисникот
успешно се најавил неговиот пристап може да биде ограничен, зависно од тоа како е
конфигуриран системот и корисничките дозволи како и членството во групи.

Општа безбедност:

-

за употреба на OWL корисникот мора да има корисничко име и лозинка

-

секој корисник припаѓа на најмалку една група

-

корисниците може да припаѓаат на дополнителни групи

Документи и фолдери:

-

може да припаѓаат само на една група но мораат да бидат член на група

-

корисник кој користи документ или креира фолдер е спостеник

-

мора да има нагодени дозволи

Сопственик

Доколку креираме фолдер или работиме со документ стануваме сопственик и имаме
право да ја менуваме сопственоста на групата и дозволите.

Групи

И фолдерите и документите мораат да бидат член на група. Тоа е добар начин на
корисниците да му се додели множество на исти дозволи додека никој од членовите од
групата неможе да има различно множество на дозволи. Корисниците може да бидат членови
на голем број групи.

Само администраторите на OWL може да креираат нови групи и доделат корисници
кои стануваат членови на група.

Дозволи

Дозволите за фолдерите и документите контролираат што корисниците или членовите
на групата прават. На пример, дозволите за документ може да бидат поставени така што член
на групата може да чита и превзема но не и да брише додека индивидуален корисник може
само да чита и превзема.
Администраторот на OWL системот треба да ги постави пред дефинираните дозволи за
фолдерите и документите кога истите се креираат, додека корисник во тоа време истото може
да го смени зависно од потребите.

5.23. Модел на дозволи

Моделот на дозволи има четири основни концепти опишани подолу:

Чита – право за пристап до фолдер или документ во системот
Пишува - право да надополнува или менува документ или фолдер во системот
Брише – право да отстранува документ или фолдер од системот
Превзема – право да превзема избран фолдер или документ до локалниот компјутер

Овие четири основни концепти се користат во различни комбинации за да ги
формираат дозволите на OWL кои може да се доделат на документите и фолдерите.

Дозволи

Опис

Секој може да чита / превзема

Неограничен пристап за преглед – секој
може да чита или превзема

Секој може да чита / пишува / превзема

Целосно неограничен пристап - секој
може да чита, пишува или превзема

Избраната група може да чита / превзема

Само членови на групата може да читаат
или превземаат

Избраната група може да чита / пишува / Само членови на групата може да читаат,
превзема

пишуваат или превземаат

Само вие може да читате / превземате / Само сопственикот на документото или
пишувате

фолдерот може да чита, превзема или
пишува

Избраната група може да чита / пишува / Само членови на групата може да читаат,
превзема но не и да брише

пишуваат или превземаат но неможе да
бришат

Секој може да чите / пишува / превзема

Неограничен пристап секој може да чита.

но не и да брише

Пишува или превзема но неможе да
брише

Избраната група може да чита / пишува / Само членови на групата може да читаат,
превзема и секој друг може да чита

пишуваат и превземаат но секој друг
може да чита

Избраната група може да чита / пишува / Само членови на групата може да читаат,
превзема без да брише и секој друг може пишуваат и превземаат но неможе да
да чита

бришат, систе дуги може да читаат

ЗАКЛУЧОК
Системите за чување на документи во дигитален облик треба да ги почитуваат
следните правила:

-

Да бидат во согласност со референтниот модел на софтвери со отворен код.

-

Да поседуваат административна одговорност

-

Да бидат употребливи за организацијата

-

Да бидат финансиски одржливи

-

Да ја следат технологијата и процедурите

-

Системите да бидат стабилни

-

Електронските документи треба да се чуваат во облик во кој се изработени,
зачувани, примени и собрани и материјално да не се менува информацијата
односно содржината

-

Електронските документи треба да се во читлив облик и цело време треба да
постои лице кое има пристап до тие документи

-

Треба да се чуваат податоци за електронските потписи со кои се потпишани
некои од електронските документи како и податоци за заверка на тие
електронски документи

Исто така складиштата на документи треба да ги задоволуваат и следните услови:
-

Содржината може да биде променлива преку стандарден интерфејс (web
пребарувач) и од страна на лица кои немаат никакво познавање на HTML јазикот

-

Секоја промена мора да помине автоматизирана процедура на одобрување –
системот треба преку маил да го извести администраторот. Додека не се помине
цела процедура на одобрување, содржината не може да биде објавена

-

Промените мора да се прикажат во точно одредени временски интервали.

-

Приомените на структурата на сајтот мораат авоматстки да ја ажурираат и
навигацијата низ сајтот

-

Секоја промена мора да биде независна од сите други промени.
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ВОВЕД
Документите на хартија сеуште се користат, но за добивање целосна ефикасност
мора да се разгледа употребата на систем за складирање на документи. Наместо
традиционалното чување на мрежа нашиот систем за сладирање на документи користи
Интернет за да им овозможи авторизиран пристап на вработените без разлика на
локацијата на работното место.
Да замислиме дека сите вработени, каде и да се, може да пристапат до истите
документи истовремено. Наместо да бидат заклучени во еден кабинет достапен само во
една зграда од девет до пет часот, пет дена во неделата, во една временска зона, сите
наши важни документи може да се безбедно поставени на интернет и подготвени за
работа 24/7. Цел персонал може да има пристап до истите информации, заеднички да
работат на документ, зачуваат и споделуваат верзии и печатат кога е потребно.
Доколку сите документи се веќе на интернет, можеме да креираме логички
организиран систем на нашите електронски документи; исто така можеме да скенираме
и интегрираме веќе постоечки документи на хартија.
Складиштето за документи може да се користи како организациски интранет:
место за чување документи достапни за сите вработени како што се полиси, процедури
и упатства.
DRS

исто така дава совети и имплементира

планирање на катастрофи и

процедури за заздравување. Лесно е да се замени мебелот во канцеларијата после
поплабва или пожар но дали знаеме како ќе ги замениме неопходните податоци? Што
ќе се случи со нашите извештаи, кориснички информации или сметки доколку нашиот
сервер се исклучи засекогаш? Како ќе комплетираме важен проект ако лаптопот на
менаџерот е украден? Или доколку вработен случајно или намерно избрише клучни
фајлови за клиенти? Колку долго може бизнисот да си дозволи да не продава стоки на
интернет доколку се случи катастрофа?

За сите вакви ситуации а и за други,

складирањето на податоците, планирањето и тестирањето на планот за катастрофи е
неопходен.
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Познато е дека документите во книжна форма се сеуште најважни извори на
информирање во фирмите. Барањето и добивањето на податоци од така архивираните
документи е тешка работа која одзема многу време. При обавувањето на работата
повеќето фирми издаваат и примаат голем број на документи кои потоа ги менуваат,
уредуваат, ги следат и архивираат во повеќе варијанти.
Посебна тешкотија создава дистрибуцијата на таквите документи на кои се
троши многу време и хартија, а при тоа не постои надзор над локацијата и важноста на
документот. Исто така е отежната достапноста кон документите на оддалечените
локации.
Ефикасното управување со работната документација бара нов, интегриран
начин на работа кое ги опфаќа сите видови на деловна документација, без оглед на
изворот и обликот, и истовремено обезбедува индивидуална оработка на секој
документ.
Резултатот на работните активности на претпријатието е збир на документи со
различен формат и на разни медиуми: работна документација, проектна документација,
работна класична и електронска пошта, звучни и видео записи ( реклами, спотови,
аудио записи од состаноци), факсови, документи на системот за квалитет, договори
итн.
Ова е документација која нас во најголем број на случаи е во хартиен облик,
несортирана, често складирана на несоответен начин. Со тоа барањето на информации
и цели проекти е бавна, неконфорна и во голем број на случаи

неостварлива.

Документацијата која во последно време се генерира во електронски облик не е
функционално поврзана

со веќе постоечката документација во харитен облик.

Најчесто е само следна фаза во процесот на работење на фирмите, модернизирана со
примената на компјутерската технологија.
Ваквата состојба создава голема веројатност за загуба или трајно пропаѓање на голем
број значајни податоци. Покрај тоа, присутно е нерационално трошење на човечки и
материјални ресурси и неефикасно работење на компанијата.
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1. ШТО Е DRS
Системот за складирање на документи во рамките на системот за управување со
документи ни овозможува полесно управување со електронските и скенираните
документи. Ваквиот софтвер ни овозможува не само креирање на документи туку и
лесно испраќање во рамки на мрежата на компанијата.
Функција
Системот за складирање на документи ги централизира скенираните и
електронските документи. Можеме да скенираме, креираме и уредуваме документи.
Освен тоа системот за складирање на документи ни овозможува колаборација на
документите со нашите колеги.
Каратеристики
Системот за складирање на документи содржи и можности за пребарување. На
тој начин можеме брзо да ги лоцираме и добиеме документите. Нова карактеристика
која ја содржи системот за складирање на документи е карактеристиката на најава и
одјава. Оваа каратеристика ги следи прегледите на документите и ни гарантира
употреба на најнова верзија. Исто така можеме да ги дистрибуираме документите до
други лица преку електронска пошта.
Безбедност
Во напорите да се заштитат нашите документи, системот за складирање на
документи доаѓа со безбедносни карактеристики, како што е употребата на технологии
за кодирање. Некои системи за складуирање на документи нудат заштита со лозинка
која штити од неавторизирани корисници да пристапат до чувствителните податоци.
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2. DRS ВО DMS
Системите за складирање на документи се дигитални библиотеки кои содржат
документи на компанијата. Нарекувани уште и системи за управување со документи,
системи за управување со содржини, складишта за фајлови и со други слични термини,
овие системи дозволуваат контрола врз креирањето, пристапот, чувањето, па дури и
бришењето на документите.
Иако ова звучи како напреден систем за фајлови, складиштето за документи е
повеќе од обичен сервер за фајлови. Целиот животен циклус на документите може да
биде управуван преку добар систем за складирање на документи на лице место. Помеѓу
бенифициите на системите за складирање на документи се:
-

урнеци за стандардни документи

-

контрола на пристап

-

пребарувачки карактеристики

-

совпаѓање

Системот за складирање на документи треба да содржи разни урнеци до кои
пристапува персоналот по потреба. На пример, можеме да постираме урнек за законски
документи, договори, законски акти и други правни документи. Ваквите урнеци не
само што ќе ја олеснат работата на персоналот нудејќи поголем дел од инфорамциите
да бидат пополнати туку гарантираат стабилност во рамки на компанијата. Освен тоа,
бидејќи сите работат на урнек зачуван во складиштето за документи, кога ќе се
направи промена на урнек истата е имплементирана низ целата организација.
Документите кои соддржат мета податоци кои се податоци за податоците како
што е датумот на креирање на документ, време на последен пристап и кога би
последно уреден. Чести мета податоци како што се името на компанијата, категорија и
коментари може да се додадат во урнекот.
Контролата на пристапот до чувствителни документи е неопходно кај
компании од сите типови вклучувајќи го и правниот сектор. Со систем за складирање
на документи, може да поставиме дозволи за поедини документи како и за пошироки
категории на типови документи. На пример, правникот може да има пристап до сите
урнеци, но не и до постоечките копии.
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Ваквиот систем го олеснува добивањето на документите. Може да пребаруваме
документ преку клучен збор користејќи ги пребарувачките функции на системот. На
пример, ако сакаме да прегледаме копија од одреден случај, можеме да внесиме „
копија за Зоран“ во лентата за пребарување и брзо да го најдеме документот. Зависно
од тоа дали складиштето за документи е поставено на интернет или на мрежа можеме
дури и да пристапиме до документите на компанијата од оддалечена локација.
Друга клучна бенефиција кај ваквите системи е тоа што се правно одобрени. На
пример, некои документи треба да се одржуваат согласно со одредени политики на
компанијата или законски акти. Целиот животен циклус на документот може да биде
планиран и управуван со контролери кои се имплементирани и го покриваат
документот од неговото креирање, кој до него пристапил и како е избришан.
Претворувањето на документите на хартија во електронски документи и нивно
чување во складиште за документи го олеснува наоѓањето и управуањето со
информациите. Може да се јави потреба истовремено да се користи електронски
документ заедно со оној на хартија. На пример, ако скенираме документ и го зачуваме
во складиштето, сеуште се јавува потребата за оргинална потпишана копија. Доколку
ја внесеме физичката локација на документот на хартија во полето за мета податоци на
електронската копија, можеме брзо да ги најдеме двете верзии на потребниот
документ. Поради чувствителната природа на документите на компанијата се јавува
потреба за заштита на складиштето. Дури и кога документите се зачувани на локална
мрежа, сакаме да користиме систем кој вклучува технологии за кодирање и најава.
Треба да се погрижиме за тоа сите вработени да имаат свое корисничко име и лозинка
и потоа да се постават дозволи за преглед на документи кои се логични за компанијата
и нејзините политики.
Складирање на сигурен медиум во случај на откажување на системот
Документите се врзивно ткиво на секоја работна организација. Започнуваќи од
планот за производство, до маркетиншките материјали, преку финансиските документи
(понуда, сметка..)

забелешки на вработените и купувачите (дописи, рекламации).

Документите прво ги водат деловните процеси, а потоа тие се доказ за извршените
работи, што е направено, кога и од чија страна работата е направена. Се повеќе, во
времето на широката употреба на интернетот, хартиените документи го отстапуваат
местото на електронските формати како што се HTML и XML. Пристапот до
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документите по пат на Web и поврзаноста со крајниот (back-end) ситем може да ги
елеиминира или, во најмала рака, значајно да ги поедностави операциите кои некогаш
барале голем број пресметковни операции.
DMS системите стануваат се позначајни од фактот дека се повеќе и повеќе
време се троши на собирање, складирање, организација и пребарување на хартиените
документи. Потребата за поголема ефикасност во водењето на работните документи, за
да се добие на предноста на конкурентниот пазар, предизвикало брз развој на DMS
системите.
DMS е автоматско управување со електронските документи низ целокупниот
нивни животен циклус, во организацијата, од креирање до конечно архивирање.
Тој овозможува:


Контрола на движењето



Складирање и дистрибуција на сите видови на работна документација;



Подобра ефикасност во процесот на користење и контролирање на
информациите;



Индивидуална обработка на секој документ;



Внес на документот во електронски облик директно во системот или внес на
документот со скенирање на постоечките хартиени документи;



Пребарување на документите според атрибутите ( анг. мetadata)



Пребарување на документите според слободниот текст ( анг. full text search);



Контрола на пристапот до документите;:



Соработка на корисниците на DMS во работата со документите (email –
дискусија и форуми);



Управување со животниот циклус на документите ( анг. check-in, check-out).

DMS не е единствена технологија туку комбинација од неколку технологии.
Најголем предизвик денес е интеграцијата на сите различни функции во еден
интегриран систем.
Со оглед

на тоа дека општиот DSM ( хартиени DSM ) се фокусира на

складирање на документи по папки, регистратори, големи простории за средување и
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организација на документите итн. Електронските DSM („ компјутерси подржан“DSM)
е изменет и се фокусира на создавање на совршени „паралелни канцеларии“ во кои
пристапот на документацијата е

секогаш можен. Тие се правилно складирани

одржувани и обезбедени (шифровани) по пат на точно одреден збир на правила

2.1. DRS и работните текови
Сите бизниси вклучувајќи ги и правните фирми имаат еден или повеќе работни
токови. Работниот ток е низа од поврзани чекори кои ја движат работата од почеток до
крај. На пример, кога фирмата прифаќа нов клиент тереба да се комплетира низа од
задачи како што се: внесување на информации за клиентот во софтвер за наплата и
управување со случај, проверка на досие и откривање. Одредени сектори имаат свои
работни токови за различни процеси. Секторот за човекови ресурси има работен ток за
регрутирање; сеткорот за обезбедување има работен ток за креирање видео
презентации итн. Со повеќето работни токови потребата за нивно управување станува
се поголемо. Со помош на DRS и управувањето на токовите можеме:
-

дефинирање на процеси

-

преглед на процеси

-

стандардизација на процеси

-

документирање на процеси и

-

поефикасна работа

Иако членовите на правната служба следат одредени процеси поврзани со
нивните работни места може да се воочи дека некои процеси се неформални. Ако
процесите не се дефинирани неможе стабилно да се извршат. Важните задачи може да
се заобиколат. Со дефинирање на работни токови, секој вработен има процес за
следење. Постоечките процеси може да користат и подобрување. Се испитуваат
процесите, се бара редундантност, неефикасност и области во кои може да се подобрат.
Со дефинирање и подобрување на работниот ток, може да ги стандардизираме
процесите во фирмата и да работиме поефикасно. Зависно од тоа како го
имплементираме системот за работен ток може да имаме и документација дека
процесот е изведен како што е проектирано.
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После дефинирањето и подобрувањето на процесите, потребен е начин за нивно
поврзување со оние кои се одговорни за нивно извршување. Постојат ниско
технолошки и високо технолошки решенија. На пример, можеме да креираме
едноставна листа за проверка за секој нов клиент и да доделиме по едно лице на секоја
задача се до нивно комплетирање. Иако ниско технолошките решенија се добри за
некои процеси управувањето на правни случаи е сложено. Што посложен е работниот
тек поголема е и потребата за целосен систем за управување. Може да користиме
систем за управување/ систем за складирање на документи во управувањето на
работните токови на фирмата.
Што можеме да направиме со системот за управување/ складирање на
документи? Иако веќе ги знаеме бенефициите од таквиот систем за чување на фајлови,
копии и досиеја исто така можеме да користиме алатки за управување со документите
за чување рутински документи. Се започнува со скенирање и прикачување на
документите секојдневно потребни на песоналот. На пример, може да се јави потреба
за префрлување на упатсвтото за корпоративно работење, барањата за годишен одмор
и други документи од секторот за човекови ресурси во складиште за документи. Исто
така може да прикачиме одредени документи и листи за работниот ток во таквото
скалдиште. Со складирањето фајлови во централна локација на интернет гарантираме
дека персоналот има пристап до најновите документи и процеси дури и кога
пристапуваат од длаеку.

2.2. Електронско архивирање кај DRS

Архивирањето на документи е складирање на документацијата која повеќе не е
активна но компаниите треба да ја чуваат ваквата документација како еден вид на
историски запис. Обично документи архивираат комапниите и бизнисите но и
поединците од различни причини. Низа на методи се придружени за архивирањето на
документи.Во некои случаи, компанијата има множество од добро дефинирани
политики за управување со документацијата во чии рамки организацијата изведува
процедура на архивирање. Организациите може да архивираат различни типови на
медии, вклучувајќи и електронски, релативно лесно.
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Цел
Организациите архивираат документи од различни причини, во повеќето случаи
заради заедничка цел или улога на организацијата. Често, организациите архивираат
документација која е од културно или историско значење. Алтернативно бизнисите
може да имаат правна или финансиска причина за чување стабилен запис на постара
документација, за кој архивирањето е најефикасен метод на управување.
Воведување на систем
Секоја организација со потреба за архивирање на документи треба внимателно
да ја разгледа оваа процедура. Одлучувањето која документација треба да се архивира,
во поглед на идните и минатите операции, обично е примарен чекор. За
документацијата која организацијата ќе ја произведе во иднина потребен е распоред за
архивирање. Методите за архивирање се разликуваат и напредокот на компјутерската
технологија воведе бројни нови алатки кои нудат ефикасни и ефтини решенија.

Алатки
Од 2011 софтверските алатки за електронско архивирање се зголемија во број
нудејќи им на компаниите разни можности за архивирање за пониска цена.
Организациите може да користат софтверско архивирање како алатка не само за
документи кои ги чуваат во електронска форма туку и за документи на хартија и други
медиуми. Компаниите може да скенираат или конвертираат недигитални документи за
чување во електронска форма, намалувајќи го физичкиот простор потребен за
ефикасно чување на записите.
Ризици
Ризиците се наследни кај систе системи за архивирање на документи и
организациите мора да го разгледаат тоа при креирањето на политиката за архивирање.
Бенефицијата од чување на документацијата во електронска форма е валидна само
доколку архивите се сигурни. Компаниите при тоа мора да вработат соодветен
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персонал за заштита на стабилноста и безбедноста на архивата кои ја адресираат
алатката и услугите на архивирање на различни начини.
Бенефиции
Бенефициите од користењето на систем за ефикасно архивирање на документи
се зголемија со напредокот на технолошките решенија. Електронските записи зафаќаат
помал физички простор и во некои случаи дури и немора да се наоѓаат во просториите
на фирмите или компанијата. На пример, некои компании користат надворешна услуга
за управување со документи.

Друга предност кај користењето електронски записи

е тоа што комапнијата има лесен и брз пристап до архивираната содржина најчесто
преку електронско пребарување.
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3. ПРИМЕНА НА DRS
Осигурување на деловните податоци од губење или заштита на нивниот
интегритет при копирање на различни медиуми е основна задача на секој систем за
безбедно складирање на податоци.
Со цел да се зголеми доверливоста на ИТ системите и заштита на податоците од
несакано бришење, губење или оштетување, нужно е да се имплементира систем за
заштита на податоци кој периодично складира безбедносна копија од податоците на
сервер

или

некој

друг

вид

на

медиум.

Како би се дефинирала оптималната конфигурација на системот за заштита на
складираните податоци и како би се димензионирал исправниот однос помеѓу
важноста на податоците и степенот на редундантност, потребно е да се одреди
количината и видот на стекнатите податоци и да се дефинира RPO (Recovery Point
Objective – временски еквивалентен број на трансакции кои ги губиме кога настанува
испад на продукцијата) и RTO (Recovery Time Objective – време потребно за
реставрација на податоците и повторно воспоставување на продукцијата). Наведените
фактори ги одредуваат видот и капацитетот на уредите и медиумите за архивирање,
како и начинот на кој ќе се складираат податоците.
Функционалностите на модерните системи за безбедно складирање на податоци
се:
•

Backup to disk Овозможува сигурно складирање на податоци на дисковите со
што се постигнува побрзо складирање и реставрација на податоците.

•

Backup to VLT (virtual tape library) Овозможува сигурно складирање на
податоците на storage кој ја игра улогата на уред со траки. Складирањето на
податоците на овој начин овозможува многу брзо складирање и реставрација на
податоците, како и едноставен начин на клонирање на податоците на траки.

•

LAN-less backup Овозможува сигурно складирање на податоците преку SAN
(оптичка) комуникациска мрежа со што се постигнува многу голем пренос на
податоци и ја растоварува LAN комуникациската мрежа.
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•

Off-Host backup За овој начин на складирање на податоците потребно е да се
направи пресликување на податоците кои се штитат и да се направи сигурносна
заштита на податоците директно од пресликувањата. Овој вид на заштита на
податоците „елиминира“ backup window затоа што заштитуваниот сервер не се
оптоварува со текот на backup-от. Исто така, на овој начин не се товари LAN
комуникациската мрежа.

•

On-line backup Преку соодветни агенти се овозможува безбедно копирање и
реставрација на податоците на апликациите и базите на податоци без прекин на
продукцијата.

•

Централно управување Преку кориснички интерфејс на администраторите им
е овозможено од централно место да управуваат со целиот систем за безбедно
складирање на податоците, без оглед на бројот на backup сервери и уреди во
системот.

3.1. Дигитализација на документи
Дигитализацијата, како и во секој сегмент на модерниот живот, има
многубројни предности:
-

Времето за пребарување и пронаоѓање на потребниот документ се мери во
минути,

-

Начинот на пребарување со помош на клучни зборови кои претставуваат
битни податоци за документот е многу ефикасен и брз

-

Корисникот стигнува до документот кој му е потребен, брзо и прецизно,

-

Документите завземаат само виртуелен простор, не физички, изземајќи го
backup- от на CD дисковите, кои исто така завземаат минимален простор.

Дигиталнато архивирањe е најсовремен метод на чување на сите видови на
документи и се засновува на користење на скенерите, или документите ги преведуваат
во електронски облик, со што се овозможува трајно чување и управување со документи
директно од компјутерот, CD- то DVD – то или USB меморијата. Ваквиот метод бара
неспоредливо помал простор во споредба со класичната хартиена архива, а со тоа и
битно се намалуваат и трошоците за одржување.
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Покрај тоа, електронската архива нуди многу поголема сигурност на
корисниците, затоа што е можно да се изработат многу копии од документот, со
почитување на сите техничко – економски принципи на модерниот начин на работење.
Значајна предност е едноставниот и моментален пристап до документите од
својот компјутер во било кој облик на мрежи. Пребарувањето на документите е брзо и
многу едноставно.

Документите можат да бидат категоризирани по било кој

критериум:
-

хронолошки ( според редоследот по кој настанале),

-

според логички целини ( на прим, договори, понуди и сл.)

-

според абецеда или на било кој друг начин.

Исто така,

може да се направи дигитална архива во која документите се

наредени хронолошки, друга во која истите документи се наредни по абецеда и
слично. Деловните документи можат да бидат сочувани на начин кој овозможува
дополнително преуредување со помош на програма за уредување на текст. Многу
едноставно е да се направат повеќе копии на дигитална архиви, па секоја копија да се
сочува на различно место за да се биде сигурен дека документите нема да бидат
неповратно загубени. На тој начин, се спречува загуба на податоците заради
непосакувани случки како што е пожарот, саботажа и слично.
Поради тоа што во иста компјутерска мрежа се најдуваат и други бази на
податоци, кои се однесуваат на архивирана документоација, можно е на едноставен,
брз и квалитетен начин да се организира комплексно пребарување на архивата.
Можноста за вкрстена контрола во фазата на архивирање на документите
дополнително го зголемува квалитетот обезбедува постојани увиди во реалната
состојба и токовите на движење на документацијата.
Форматот на документите за долгорочно архивирање сеуште е тема каде се
разликуваат мислењата. Причините за потребата од конвертитрање на документите во
некој едноставен формат или формати, не се сеуште толку силни за да можат да се
востановат како стандарди за употреба.
Од една страна, за некои формати сеуште непостојат усогласени стандарди (
нпр, видео запис), и од друга страна, постоење на монопол за одредување на
спецификација на форматите ( PDF – Adobe во целост ги контролира спецификациите
на форматите)

се причини кои зборуваат против унификацијата. Освен тоа, за

одредени форми технички не е можно да се направи конверзија (EXE , и сл.) така што е
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општо прифатено правилото а во некои земји во ЕУ е и законска потреба,
документацијата да се архивира во изворен формат.
Разбирлива е потребата за стандардизација (долгорочната употребна вредност
на електронските архиви, миграцијата, технологиите итн.)

но со тоа треба да се

позаниматваат одбори задолжени за стандардизација и да ги отстранат сите постоечки
дефекти во оваа област. Во секој случај дополнението во електронската пошта би
требало да се архивира во изворен формат. Битно е да се нагласи дека софтверското
решение за управување со документи целосно се прилагодува на сите барања на
корисниците и дека во финансиска смисла не претставува оптоварување, туку
спротивно, подразбира

значајно унапредување на работењето и подигнување на

повиско поквалитетно ниво, примерено на најмодерните решенија кои постојат во
светот.
Предностите на DMS се многуброни, а најважни се: избегнување на
непотребното кружење на документите меѓу вработените, односно поедноставување и
скратување на времето на обработка и процесуирање на документите, што води кон
поедноставно и побрзо одвивање на работата за која одредениот документ е потребен.
Електронската архива е модерно, напредно решение на архивирање на
документација и кога ќе биде призната од нашето законодавство и надлежните архиви,
ќе биде олеснување и помош за поефикасно работење.

3.1.1. Развој на технологиите за архивирање
Технологијата која се употребува во дигитализацијата на архивата зависи од
материјалот кој се архивира. Заради прилагодување и оптимизација на работењето,
претпријатијата во повеќето случаи развиваат сопствени програмски решенија.
Кај технологијата кој се употребува при процесот на дигитализација битно е да
се изнесат основните облици на дигитализација.
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OCR (Optical character recognition)
Кај OCR технологијата документот од класичниот графички зафат дигитално се
обработува така, што системот ги препознава знаците и во конечниот облик
документот посредува во текстовниот формат.
OMR (Optical Mark Recognition)
Кај OMR технологијата системот кај на пример, скенирањето ги чита
вредностите

или

симболите

или

ознаките

на

за

тоа

однапред

припреман

стандардизиран облик на документ (пријавници на факултетите, анкетите, банкова
документација). Во тој пример програмата чита само делови од документавијата
(рамки). Кај OMR технологијата препознавањето има само две излезни вредности а
тоа е или е избрано или не. Внатре во конфигурацијата на работните модели системот
може да се прилагоди на начин, кој овозможува дополнителна анализа на податоци,
(статистика)

и не само инексна вредност.

Воглавно OMR се употребува за

конзистентана обработка на податоци врз основа на стандарди или облици, кои се
усвоени внатре во специфичната организација.
VR (Voice Recognition)
Во изминатите неколку години започнала да се развива технологија за
препознавање на говор а со тоа автоматизмот на конверзијата од аудио формат во
текстовен облик. Голем избор на тоа подрачје нема многу (Dragon Naturally Speaking...)
проблем се појавува и во недополнувањето на базите со странски јазици. Ваквите
решенија повеќе спаѓаат во дел од кругот на оптимизација на работењето но нетреба да
се занемари и ефектот од конверзијата од аудио во текстовен облик, каде е видна
разликата во конзумацијата на просторот.

Процесот

на

обработка

на

документираниот материјал започнува со преглед на документацијата кај која е
дефинирано се зависно од брзината, големината и прецизноста на податоците. Самиот
преглед се разликува од технологијата, која е употребена за обработка на документите.
Додека некои организации го средуваат материјалот на начин што пред обработката е
среден така да има и во дигитален облик линеарен и прегледен пат додека ги
обртаботуваат документите без потребни клучеви за средување кои ги доделуваат
дополнително со помош на индексни атрибути.
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3.1.2. Процесот на дигитализација на документи
Често поимот дигитализација се поистоветува со процесот на скенирање кој е
само еден дел од процесот на дигитализација. Дигитализацијата подразбира повеќе
работи, повеќе чекори, од различна природа, различно траење и логично место во
„производниот процес“ , чија заедничка реализација ќе доведе до дигитален документ
како финален.
Развојот на хардверот е толку рапиден што е скоро неможно да се предвиди
какви пеформанси сметачките компоненти ќе достигнат во следните 10 до 20 години.
Што се однесува до софтвреот, веќе денес фрустрираат резултатите при обидите на
читање на текстот или прегледите на сликите созададени од постарите верзии на
софтвер. Дополнително, непознаницата на рокот на траење на самиот медиум на
записот прави при разгледувањето на дигитализацијата да мора да се разгледува и
обезбедувањето на состојбата на достапноста и оператибилноста на еден формиран
дигитален документ.
Токму постоењето на многу работи кои го прават процесот на дигитализација, работи
кои можат грубо да се сврстат во неколку групи: припрема, скенирање, контрола на
квалитетот, индексирање, формирање на резервни копии, обезбедување на постојана
достапност на дигитализираниот документ, укажуваат на сложената природда на
дигитализацијата, кои дополнително ја комплицираат брзото менување на хардверот и
софтверот.

3.1.3. Припрема на документацијата за дигитализација
Фазата на припрема претставува почетна фаза на процесот на дигитализацијата,
а дефинирањето на критериумите за селекција на материјалот претставува почеток на
фазата на припрема. Остантите дејствија која ја прават фазата на припрема се:
одредување на начинот на идниот пристап, ориентационо дефинирање на мемориските
потреби, развој на планот на производниот процес и одредување на улогата на секоја
организациона целина, и одредување на конвенцијата за доделување на називи на
датотеките.
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По природа различните дејствија имплицираат ангажирање на стручњаци од
различни профили за да се обезбеди дефиниран и непопречуван ток на скенирањето и
оригиналните документи да не се скенираат повеќе пати.

3.1.4. Селекција на материјалот
Иако се знае дека сите групи на дејствија се подеднакво важни во процесот на
дигитализацијата и добивањето на дигитален документ со квалитет кој задоволува, се
знае дека фазата на припрема, која е прва во синџирот, по својата содржина, видот на
дејствијата која ја прават претставува фаза на донесување на стратешки одлуки, и
пресудно влијае на резултатите на дигитализацијата.
Најочигледна причина заради која е неопходно внимателно да се процени и на
крај избере материјалот кој се дигитализира, освен неможните дигитализации од
севкупниот материјал, е потребата да се препознаат вистинските природи и обемот на
проектот пред со него да се отпочне.
материјалот кој ќе се дигитализира,

Внимателната

проценка

и

изборот

на

покрај водењето на сметка за објективните

ориентации кои ги наметнуваат ресурсите во установите се: кадарот, опремата,
времето, парите, допринесуваат технолошките стандарди на реализараниот проект да
биде на ниво кое задоволува.
Поради тоа е неопходно востановување на критериумите на основа на кои ќе се
изберат документите за дигитализација. Тие критериуми можеме грубо да ги поделиме
во две групи, во согласност со тоа која е улогата на архивата која ја разгледуваме:
заштита на документите или пристапот до документите.
Во доменот на заштитата мораат да се разгледаат: досегашното прекумерно
користење на оригиналите, честото фотокопирање, лошата состојба на оригиналот, а
во доменот на пристапот: погодност на дигиталниот облик за користење и пристап,
потреба да се обезбеди повеќеструктурен пристап, пристап од оддалечени локации.
Покрај наведените критериуми, на изборот може да влијае и постоењето на
микрофилмувани материјали или желбата да се пристапи до тнр. хибриден пристап,
микрофилмување за трајно читање и дигитализација за пребарување.
Тој прв предизвик, селекција на материјалот, те. дефинирање на критериумите
за избор на материјалот, нивното вреднување и изборот на приоритет дополнително е
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зголемен и со разгледувањето на прашањето на целисходноста и оправданоста на
нецелосната дигитализација те, плашливоста дека парцијалната дигитализација на
поедините целини (фондови или збирки) може да доведе до небалансирани импресии
кај оние кои таков материјал корист, можат дури и да остваруваат неприменрени
ставови на помалку упатени за периодот кој материјалот го претставува.

3.1.5. Одредување на идниот пристап кон дигитален документ
Одредување на идниот пристап неопходно е да се дефинира уште во
припрмената фаза на проектот на дигитализацијата, а се сведува на одредување начини
со кои на документот ќе му се пристапи и на дефинирање на опсегот на неговото
користење. Што се однесува до начинот на пристапот, можно е за пристап да се
користи електроснки облик на постоечките информативни средства, а можно е да се
планикраат и нови, а што се однесува до опсегот на користењето, дигиталните
документи можат да бидат достапни само локално, на поедини компјутери или на
локалната мрежа, а може да му се обезбеди и пристап преку Интернет.

3.1.6. Домашни искуства во областа на дигитализација на документи
Постоењето

на

големиот

број

на

рефернци

кои

се

однесуваат

на

дигитализацијата е јасен знак дека деловните луѓе не само што се заинтересирани за
нејзината примена туку се и фасцинантни количните на дигитализираниот материјал.
Доволно е да се споменат само неколку примери па обемот на проектот за
дигитализација во целост да се разбере.
Државниот архив и Историскиот архив на РМ содржат 16.598 дигитализирани
фотографии и нивни описи. Библиотеките, архивите и музеите наголемо планираат
годишно да дигитализираат 80.000 – 100.000 страници од стари книги како и 200.000
стрраници од стари весници, а се смета дека трендот на дигитализација ќе расти.
Архивот во иницијалната фаза планирал скенирање од 120.000 до 200.000 документи.
Видливо е големото шаренило во изведувањето на проектот на дигитализација, и
недостатокот на меѓународни стандарди, а појавата на правила и упатства врзани за
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дигитализацијата се од понов датум. Но, без оглед на шаренилото во изведувањето на
проектот на дигитализацијата воочлива е и совпадноста на критериумите кој како
приоритетни се споменуваат при селекцијата на материјалот за дигитализација.
Во истражувањето биле опфатени околу 90 проекти изведени во архивите и
библиотеките во РМ , се покажало дека 56 од нив се направени со целда се креира или
подобри пристапот до материјалот.
Наведените примери симболично го прикажуваат значењето и

улогата на

дигитализацијата во различни области на архивен материјал. Колку е значајна во
услови на деловна документација ќе се покаже во иднина.

3.2. Предности и недостатоци на дигитализацијата на документите
Зошто е потребно дигиталното архивирње и управување со документите?
-

Поради тоа што на обработката се троши 2/3 од работното време

-

Затоа што 40% од тоа време се губи на барање на информации

-

Зтоа што секој документ во просек се копира во пет примероци

-

Преносто на деловната документација е во електронски облик

-

Навремен пристап и преглед на документите

-

Поедноставена е работата со документите

-

Брзо текстуално пребарување

-

Дигиталните документи се автентични со оригиналите

-

Едностана презентација

-

Еден документ е на располагање на поголем број на лица

-

Помали трошоци за пребарување, копирање, испраќање, за простор

-

Поголема стабилност, сигурност, препознатливост

-

Пристап преку инернет
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Што можеме да постигнеме со вовеувањето

на системот на управување со

документите?
-

Трошоците на оптичките медиуми за складирање се поефтини од хартијата

-

Се забрзува протокот на информации, а се исклучува нивната загуба и
потребата за копирање

-

Се скратува времето за обработка

-

Се има преглед на обработката и состојбата на документите е моментално

-

Брз пристап до информациите кои ги содржат документите

-

И

на

крај,

времетраењето

на

поединечните

деловни

процеси

по

воведувањето на системот за управување со документите се намалува и до
70%.
Во светот се повеќе се оди на early capture – тоа значи дека

хартиените

документи што побрзо да се претворат во дигитални и тогаш со тој облик да кружат
според дефинирани правила во работниот процес. Хартиените документи можат да се
чуваат и на оддалечена локација (доколку тоа е потребно заради законските прописи) а
дигиталната верзија станува моментално достапна на сите со дозволен пристап.
Во Р. Македонија, кога е во прашање складирањето и чувањето на документи,
ситуацијата не е до крај средена. Иако новите закони за електронски документи,
овозможува да се чуваат документи во дигитален облик, законот за ДДВ на пример
бара да ги имате сметките на хартија - иако тие исти сметки се печатат од компјутерот.
Но самото архивирање не е единствената цел на дигитализацијата на документите,
туку тоа е и моменталната достапност до информациите на сите на кои им се наменети:
моментално, било кога и било каде. Секако дека се поставува прашањето на
исплатливоста на воведувањето на таквиот систем. Системот секако е исплатлив за
големите претпријатија, додека за малите фирми на пазарот се појавуваат фирми кои
нудат услуги за дигитализација на работните документи. Цената за услугите на таквите
фирми зависи од факторите како што се: количината на документите за скенирање,
количината на податоците за индексирање, евентуалната припрема на документите
пред скенирањето (сортирање, отстранување на спојките..итн)
Дигитализацијата може да се спроведе на повеќе начини.
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3.3. Дигитална заштита – најголемиот проблем
Решенија: миграција, емулација, одржување на сметачки музеи со сите
комбинации на хардвер и софтвер.
-

Сите предложени решенија имале сериозни недостатоци и голема е
веројатноста дека би биле скапи

-

Дигитализацијата не е заштита, барем не засега!

-

Трошоците и ракувањето растат во зависност од состојбата, вредноста или
комплексноста на документите и предвиденото користење

-

Брзата промена на технологијата и брзото застарување бара постојано
префрлање на нови дигитални медиуми и нови форми

-

Недостатокот од стандарди

го отежнува дигиталното складирање на

вистинското архивирање или дигиталниот примерок со вистинскиот
документ, иако во светот има се поголеми тенденции за признавање на
дигиталните документи како рамноправни на хартиените
-

Недостатокот на стандардот за дигитални формати му дава голема предност
на микрофилмувањето

-

Со дигитализацијата сликите се претвораат во битови кои потоа мора да се
реконструираат за сликите да можат да се видат и при тоа премините од
сенките на сликите неможат да се претворат во оштри контрасти.
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3.4. Стандарди на архивирање на документи
Последната фаза на животниот циклус на секој документ е архивирањето –
складирањето

во за тоа предвиден простор. Законски е одредена обврската на

повеќегодично чување на голем број на документи во деловните и јавно управните
организации. Складирањето на хартиените документи е постапка каде е потребен
поголем труд, имајќи го во предвид потребниот простор но и соодветните амбиентални
и сигурностни услови потребни за сигурно и трајно чување. Дополнителен предизвик
претставува потребата некои конкретни документи во архивата да се пронајдат и
употребат во некој работен процес - најчестоз а ради ревизија или судска постапка.
Архивирањето на хартиените документи е неефикасно, како во поглед на
трошоците поврзани со соодветно опремениот простор, така и во поглед на времето
потребно за пронајдување на потребниот документ.
Архивирањето на електронските документи значително е поефиксано од
архивирањето на хартиените документи. Поставува помалку барања за трошоци и
инфраструктура, и овозможува брзо и едноставно пребарување и пронаоѓање на
потребните документи. Предуслов за успешно воспоставување на архива

со

електронски документи е квалитетниот програмки систем врз кој се темели и
соодветниот формат во кој документите се складираат.
Решението кое се препорачува за квалитетно архивирање на електронски
документи се темели на примената на нормативниот формат PDF/A и системот Adobe
LiveCycle Content Services ES.
PDF/A е единствената глобална

норма за долгорочно архивирање на

електронски документи. Овозможува сигурно складирање на електронските документи
и нивна вистинска презентација дури и после повеќе десетлетија. PDF/A е прогласен за
ISO стандард во 2005 година, а на крајот од 2008 година прогласен е и за стандард кај
нас. Примената на PDF/A на електронскиот документ е во согласност со Законот за
дигитални документи
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3.5. Управување со печатењето
Намалување и оптимизација на оперативните трошоци на работењето се едни од
клучните чекори на патот до зголемување на профитабилноста. Дали приметувате
колку печатачи и уреди за фотокопирање имате во вашата компанија? Кој е нивниот
производител или колку тонер и хартија трошите?
Најголем дел од компаниите не се свесни за бројот на печатачи и фотокопири
кои ги поседуваат ниту пак за тоа кој е нивниот производител. 23% од сите повици кон
IT HelpDesk-от се поврзани со печатење, а истражувањата покажуваат дека модерните
компании трошат од 1 до 5% од вкупната заработувачка на печатење, дистрибуција и
складирање

на

документи.

Управување со печатењето (Total Print Management) е интегриран пакет на
хардвер, софтвер и услуги кој го намалува вкупниот трошок на печатење во
компанијата.
Со активното управување на печатењето ќе остварите значајно намалување на
вкупниот трошоците на печатење. Со правилно димензионирање на системот,
имплементација на мрежна апликација за надзор и одбирање на посакуваниот тип на
поддршка ќе постигнете, покрај заштеда и потполна контрола над системот за
печатење.
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3.6. Апликација за складирање и управување со документи
Управувањето со документите и информациите во една современа компанија
може да биде еден од најпредизвикувачките аспекти на работењето. Апликацијата за
Управување со документи овозможува процесирање на овие информации, како и
поедноставување на работењето преку складирање на голема количина на податоци, email-ови и други, и моментален пристап до бараната информација. Накратко
апликацијата за Управување/складирање документи ви го овозможува она што ви е
најпотребно: Пристап, Брзина и Безбедност.
Апликацијата на корисниците им овозможува лесна навигација низ голема маса
на информации и документи. Апликацијата обично е Web базирана и како клиент може
да се користи било кој Internet пребарувач и воедно е мошне едноставна за употреба
поради лесно препознатливиот Web базиран интерфејс и интеграцијата со
секојдневните алатки од Microsoft Office пакетот.
Апликацијата ги овозможува следниве опции:
Прегледување, додавање, модифицирање и бришење на објекти во системот:
листи, задачи, календари, контакти, дискусиони табли.

Чување и именување документи

Сите работни документи и содржини централизирано се организирани на една
локација, а на корисниците на системот им нуди можност за лесна навигација и лесно
пронаоѓање

на

потребните

информации

и

документи.

Апликацијата ги каталогизира и управува документите со нивните постоечки имиња.
На ваков начин организацијата лесно ќе го имплементира системот за управување со
документи без да го менува стандардот за именување.
Заклучување/отклучување документи
Апликацијата ја подржува можноста за заклучување/отклучување (checkin/check-out) на документите. Со оваа функционалност се овозможува заклучување на
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документи за правење на определени измени. Исто така, има можност за отклучување
на било кој документ кој бил заклучен од некој корисник подолго време. Воедно за
секој документ, апликацијата овозможува приказ на статусот, име на корисник,
датумот и времето на заклучување или отклучување.
Контрола на промени и Автоматско архивирање
Апликацијата содржи и поддршка за евиденција на верзии (главна и подверзии)
на сите документи, како и управување со истите. Во секој момент може да се види
било која од верзиите на документот
Прегледување на документи
Апликацијата нуди поддршка на голем број документи во различни формати,
нивно прегледување, копирање, печатење, односно може да ги импортира следниве
формати на документи: DOC, XLS, PPT, PDF, TIFF PCX, BMP, JPEG, PNG и др. Исто
така, животниот век на сите документи кои ќе влезат во системот е пратен од страна на
претходно дефинирани автоматизирани работни процеси.
Скенирање
Сите скенирани документи можат да бидат индексирани и складирани во
апликацијата. Апликацијата подржува скенирање и индексирање од било кој
стандарден скенер. По скенирањето документите може да се третираат како скенирани
оригинални документи кои се чуваат во PDF или по скенирањето се активира постапка
на

OCR

по

која

документите

се

чуваат

во

Microsoft

Office

формат.
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Автоматизација на работни процеси (Workflow)
Во апликацијата за управување со документите на Microsoft Office Sharepoint
Server

2007

е

имплементирано

и

workflow

решение

кои

нуди:

• Подобрена ефикасност
• Подобра контрола на процесите
• Флексибилност
• Подобрување на бизнис процесите
Системот подржува комплетно текст пребарување и тоа на македонско
кирилично писмо, како и на англиски јазик.
При изработка на апликацијата запазени се следните функции и карактеристики:
• Web базирано решение
• Организирање на документи
• Управување со документи
• Пребарување на документи според одредени атрибути
• Различни сигурносни нивоа на пристап
• Максимално едноставна навигација
• Можност за едноставно и експедитивно ажурирање
• Можност за надградба
• Максимална сигурност на податоци
• Размена на пораки помеѓу корисници
• Локално управување и администрирање
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Со имплементацијата на вакво решение ефикасно се разрешуваат проблемите на
ефективна организација, управување и пребарување на документацијата во еден
деловен систем, како и пронаоѓање и делење на информации. Ова решение ги
интегрира бизнис процесите во една организација, конектира острови на информации,
овозможува вертикална колаборација на ентитетите во рамки на деловната
организација и конечно, оперативно водење на е-седници на различни нивоа во
организацијата.
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4. СОФТВЕР ЗА DMS

4.1. Федора
Федора (Fedora) е кратенка од флексибилна проширлива архитектура на
магацин за дигитални објекти. Федора складиштето е доста флексибилно, способно е
да служи како складиште за дигитална содржина за најразлични употреби. Помеѓу нив
спаѓаат управување со дигитални множества, институциални складишта, дигитални
архиви, системи за управување со содржина, претпријатија за издавање школски
материјали и дигитални библиотеки. Федора складиштето може да зачува секаква
дигитална содржина како што се документи, клипови, податочни множества,
компјутерски фајлови, слики и плус може да зачува информации (метаподатоци) за
содржината на предметот во секаков формат. Освен тоа, врската помеѓу содржината
може да се зачува - што е често важно како и самите содржински предмети. Може да се
избере зачувување само на метаподатоци и врските за содржината кои се чуваат од
друга организација или систем.
Федора складиштето е производ на Fedora Commons, непрофитна организација
чија мисија е да овозможи технологија која дозволува трајно чување и пристап до
дигитални содржини кои го опишуваат нашето културно и научно наследство. Федора
складиштето како и сите други производи на Федора е бесплатно, со отворен код и е
под Apache 2.0 лиценца.
Федора складиштето е проектирано како компонента која лесно се интегрира во
апликацијата или системот кој овозможува дополнителни функции кои задоволуваат
одредена потреба на крајни корисници или фирми. Иако Федора складиштето може да
работи како самостоен сервер за содржини, тоа е проектирано за употреба со друг
софтвер. Во повеќето случаи Федора Складиштето ќе биде само дел од целосен систем
за управување со содржини кој вклучува други компоненти како што се апликации за
издаваштво, пребарувачи, управување со работен ток и безбедносни компоненти како
што е управување со идентитет на корисници.
Бидејќи Федора е флексибилна, интеграцијата со други софтвери е лесна и
постојат бројни бенефиции од архитектурата на Федора која е компонетно базирана.
Една од бенефициите е тоа што може да се користи исто складиште за бројни
апликации овозможувајќи висок степен на интеграција со содржината, избегнувајќи
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натрупување на информации, без да се менува аплиакцијата. Друга бенефиција е тоа
што може да се контролира содржината без никакви ограничувања. Постојат бројни
други предности на овој пристап кои ќе бидат опфатени во продолжение.
Клучен елемент од мисијата Fedora Commons е да се овозможи траен пристап до
содржината. Сите сме искусиле неможност за пристап до елементи од содржината
стари по неколку години. Федора складиштето овозможува технологија која им помага
на организациите во управување со содржините кои ги хостираат.

Историја
Федора започна во 1997 како DARPA и NSF истражувачки проект на Cornell
University. Почетното истражување е развиено од Sandra Payette, Carl Lagoze, и Naomi
Dushay. Работата во Cornell употреби CORBA- базиран пристап кој вклучува работа на
воведување полиси и тестирање на работата со CNRI.
Првата практична аплиакција на Федора беше прототип на дигитална
библиотека развиена во University of Virginia (UVA) од страна на Thornton Staples и
Ross Wayland во 1999. Пристапот е вклопен во Веб архитектура и додаден е RDBMS за
подобрување на работата. Прототипот на Федора вклучуваше и тестирање со 10
милиони објекти.
Целосниот развој на проектот започна во 2002 со грант добиен од Andrew W.
Mellon Foundation. Овој доприност креира продуктивен квалитет во Федора системот,
користејќи XML и Веб услуги (SOAP) за да достави дигитална содржина притоа
поддржувајќи ја веб архитектурата (REST). Федора 1.0. е пуштена во Мај 2003 со
последователни верзии секои 3 месеци кои додаваат функционалност и корегираат
грешки откриени од корисниците и развојниот тим на Федора.
Во Јуни 2004 беше поткрепрна втората фаза за дополнителен 3 годишен проект
од страна на Andrew W. Mellon Foundation. Втората фаза е сеуште во тек. Во 2008
фондацијата овозможи грант кој овозможи креирање на Fedora Commons, непрофитна
корпорација, која игра улога на дом за траен развој на Федора софтверот со мисија за
градење на технологии кои овозможуваат траен пристап до дигитална содржина кои ги
содржини нашите културни и научни наследства.
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Мотивација
Во овој дел се опфатени проблемите и пршањата кои го мотивираат развојот на
Федора.
Проблемот со дигиталната содржина
Дигиталната содржина не се само документи, ниту пак е составена само од
содржина од дигитални верзии на тековно поседувана недигитална содржина.
- конвенционални објекти: книги и други текст објекти, геопросторни податоци,
слики, мапи
- сложени, повеќекратни, динамички објекти: видео, нумерички податочни
множества и други книги со кодови, звук.
Како

што

корисниците стануваат

пософистицирани во

креирањето

и

користењето на сложена дигитална содржина, дигиталните складишта мораат исто така
да станат пософистицирани. Со порастот на дигиталните колекции, и употребата на
претходно неразгледувани начини, програмерите на складиштата се соочуваат со
задачи со голема сложеност. Колекциите кои се градат да содржат повеќе типови на
податоци и организациите открија потреба за архивирање и чување на сложени објекти
како што се тие наведени погоре, како и веб страни и други сложени документи. И на
крај, со порастот на колекциите и по големина и по слоежност, потребата за
воспоставување врска помеѓу податочните објекти и складиштето стануваат се
пораздвоени.
Клучни истражувачки прашања
После разгледувањето на сложеноста на дигиталната содржина, првите
истражувачи на Федора на Cornell University развоја пет клучни истражувачки
прашања:
1. Како клиентите да комуницираат со хетерогените колекции на сложени објекти на
едноставен начин?
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2. Како може сложените објекти да се дизајнираат да бидат и генерички и дефинирани
по категорија во исто време?
3. Како може да придружиме услуги и алатки со објекти за да овозможиме различни
презентации и трансформации на објектите?
4. Како може да придружиме специјализирани стратегии за контрола на пристап до
одредени објекти или групи на објекти?
5. Како можеме да го олесниме долготрајниот развој и презентација на објектите?
Цели на Федора
Овие клучни истражувачки прашања логички водеа до 10 цели на развојот на
Федора:
-

идентификатори: употребата на постојани идентификатори, уникатни имиња
на сите ресурси без оглед на машинската адреса

-

врски: поддршка за релациите помеѓу објектите

-

временска

содржина:

нормализација

на

хетерогената

содржина

и

страна

на

метаподатоци базирани на проширлив објектен модел.
-

интегрирано

управување:

ефикасно

управување

од

администраторите на складиштето не само на податоците и метаподатоците
во складот, туку и на поддржаните програми, услуги и алатки кои ја прават
презентацијата на овие податоци и метаподатоци можна.
-

комуникациски пристап: предност од пристап со помош на стандарден
протокол за инфомрации за објектите и за пристап до содржината на
објектите; откривање и извршување на операции на проширливи услуги за
дигиталните објекти

-

скалабилност: користење на поддршка за повеќе од 10 милиони објекти

-

безбедност: провизија од флексибилна најава и воведување на политика

-

презентација: употреба на карактеристики за поддршка на архивирање
вклучувајќи XML сериализација на објекти и верзии на содржината

-

граници на содржината: реупотреба на објекти вклучивајќи содржина кој
била присутна во било кој број на контексти со складот; пренамена на
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објекти за да дозволат динамички трансформации на содржината за
поддршка на новите презентациски потреби
Предности на дизајнот
Дизајнот

на

Федора

нуди

бројни

предности

за

програмерите

и

администраторите на складиштето.
Моделот на дигитални објекти на Федора
Моделот за дигитален објект нуди предности и слабости на:
-

сложеност: објектниот модел е ист без оглед на податоците дефинирањето
на однесувањето или механизамот на однесувањето. Исто така не зависи од
кој тип на податок прикажува дигиталниот објект - текст, слики, мапи,
видео, геопросторни податоци - сите тие се исти за Федора.

-

Флексибилност: имплементирачите на Федора може да ги дизајнираат
нивните содржински модел за најдобро да ги претстават податоците и
презентациските потреби во специфиен случај за нив.

-

Генеричност: метаподатоците и содржината се тесно поврзани до
дигиталниот објект

-

Агрегација: Федора објектите може да се однесуваат на податоци кои се
чуваат локално или кои се чуваат на сервер со веб пристап

-

Проширливост: Интерфејсите на Федора се проширливи бидејќи услугите се
директно поврзани со податоци во Федора објектот. Со промена на услугите,
објектите се менуваат заедно со нив.

Дистрибуирани складишта
Архитектурата на Федора, оригинално развиена од Payette и Lagoze, има цел да
поддржи дистрибуирани складишта. Оваа визија е опишана во спецификација на
Федора и постојат темели во тековниот софтвер за изградба на оваа функционалност.
Тоа е потребно од неколку причини. Прво, распределбата е природна потреба за
достава на интегриран пристап до дигитланите ресурси кои се поседуваат или
управувват од неколку институции. Второ, дистрибуцијата олеснува поврзување на
дигиталната библиотека и други информациони извори на сличен начин. Трето,
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распределбата може да помогне со скалабилност на проблемите со изведбата за многу
големи складишта. Особено, локална распределба на складиштата може да се
воспостави со помош на распределба на оптоварувањето и чувањето објекти заедно со
неколку складишни инстанци, па така заедно овие одделени инстанци може да се
сметаат како едно виртуелно складиште.
Зачувување и архивирање
Способностите за чување и архивирање на Федора вклучуваат:
- XML: XML от на Федора објектите и шемата според која се базирани се чуваат
при прием, за време на чувањето и при експорт.
- верзии на содржината: Федора складиштето нуди ампламентации и можност за
верзии на податочните објекти. Кога податочните објекти се со верзии, трагата на
објектот се надополнува за да ги прикаже промените направени на објектот, кога била
направена промената и од кого и новата верзија на модификуваните податоци се
додаваат на објектите на XML. Овој проток на податоци течи од каскадата од
оригиналнот и е нумерирана за да прикаже врска помеѓу оригиналот и верзијата. Ова
дозолува корисниците да добијат постари верзии од податочниот објект преку
пребарување според дата/време, или најновата верзија доколку времето не се
специфицира при пребарувањето.
- врски објект - објект: врските помеѓу објектите може да се зачуваат преку
метаподатоци вклучено во објектите. Ова овозможува имплементација за поврзување
на слични објекти во врски родител - дете
-

историја на настани: секој објект во Федора складот содржи трага, која

чува запис за секоја промена направена над објектот.
Пренамена на содржина
Апликацијата на различни стилови на пополнувања на податоците на Федора
објектите

овозможува

повеќекратни

погледи

на

содржината

на

објектот и

метаподатоците. Освен тоа, содржината референцирана во Федора податочниот објект
може динамички да се трансформира како што се повикува од корисник со помош на
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услуги. Поради ваквата наследна моќ и флексибилност, новите прегледи на
податочните трансформации се едноставни за додавање со тек на време при промена
на барањата на корисниците.
Веб услуги
Федора е изложена преку веб услуги и може да комуницира со други веб
сервиси. Интерфејсите и XML преносот се дефинирани во WSDL.
Лесна интеграција со други апликации и системи
Федора не е направена на тој начин да секој работен ток или апликација на
краен корисник е разгледана. Затоа Федора е способна да работи како генерички склад
над кој бројни типови апликации може да се креираат и да напредуваат со напредокот
на веб услугите. Ова способност за промена и надградба воведува проширливост во
систем на дигитална библиотека во архитектурата на Федора.

Кои се врските на дигиталните објекти?
Дигиталните објекти на Федора може да се поврзат со други Федора објекти на
бројни начини. На пример може да имаме Федора објект прикажан како колекција од
други објекти кои се бројки од таа колекција. Исто така, може да се случи еден објект
да се разгледа како дел од друг објект, извод од друг објект, опис на друг објект, или
дури еквивалент на друг објект. На пример, се разгледува мрежа на дигитални објекти
кои се однесуваат на некој корисник, кај кој школските задачи се чуваат во дигитални
објекти, кои се поврзани со други дигитални објекти кои прикажувајќи примарни
материјали во библиотеките или музеите.
Составните школски материјали може да се сфатат како граф на поврзани
дигитални објекти. Друг тип на објекти кои се поврзани со школските објекти во текот
на времето, на пример белешки за школскиот објект може да се креира од други и да се
поврзи до оригиналниот објект. Исто така, дигиталните објекти може да се креитаат да
се однеуваат како „заобиколници„ или “проксиа“ на динамички произведена веб
содржина како што е Амазон страна за книга поврзана со школски објект. Таквата
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мрежа на дигитални објекти може да се креира користејќи Федора, која би изгледала
како на сликата во продолжение.

Мрежа од дигитални објекти
Складишен север на Федора
До сега, зборувавме за деловите на Фдора складиштето, но потребна е и
поширока слика. Складиштето е направено од дигитални објекти, но во кој контекст
овие објекти постојат и како корисниците комуницираат со нив?
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Архитектура на Федора серверот

Архитектура на Федора системот (поедноставена)
Овој дијаграм општо ја прикажува структурата на целиот склад. Корисниците
комуницираат со содржината на складиштето со помош на клиентски апликации, веб
пребарувачи, програми или сервески апликации. Овие апликации пристапуваат до
складишните податоци со помош на четири API на кои Федора е исложена:
управување, пристап, пребарување, кои се исложени преку HTTP или SOAP, и OAI
провајдерска AIP, која е изложена преку HTTP.

Комуникација на корисници и веб сервиси
Следниот дијаграм дава преглед на пошироката содржина на Федора
складиштето. Корисниците изведуваат заеднички задачи како што се барање објекти,
пребарување на складот или пристап до објекти преку клиентска апликација или на веб
сервер. Овие клиентски апликации ја водат оваа комуникација со складот преку веб
услуги во преден план, и во позадина, складот комуницира до веб услугите за да
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изведи

трансоформација

на

податоците

кои

се

бараат

од

корисниците.

Трансформираните податоци потоа се праќаат назад до корисникот преку веб услуги.
Важно е да се забележи дека корисниците комуницираат со складиштето само
преку API, дури понекогаш може да изгледа дека тие комуницираат директно со
објектот, сепак не е така.

Комуникација на клиенти и веб услуги
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SWOT анализа на Федора
Можности
-

Слабости

премин во најголем складиштен

- сложената структура

систем во светот

- големината на складот

- светла иднина со бројни донации

- оптовареноста на серверот

и поддршка во секаков поглед
премин на европско тло

-

Предности
-

отворениот код

-

обемната литература

-

стабилноста

-

брзината

Закани
-

малите софтвери кои се брзи и
лесни за имплементација

-

новите технологии кои се јаваат
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4.2. ОWL
Owl е повеќекориснички документ базиран систем или систам базиран на
знаење. Корисниците се способни да чуваат документи и да доделуваат атрибути на
истите кога документот ќе се прикачи на Owl системот. Другите корисници може да го
лоцираат документoт или преку употреба на фолдер со хиерархиска структура или
преку употреба на пребарување.
Документот може да биде од било кој тип на електронски документ или фајл до
кој корисникот може да пристапи од својот компјутер. Обично документот може да
биде текстуален, работен лист, или PDF фајл. Но системот не е ограничен само на
вакви типови на документи па така можеме да чуваме графички податоци и да ги
прикажуваме во системот како аудио, видео или извршни фајлови. Фактички системот
е ограничен само на имагинацијата.

Откако документите се зачувани од страна на

системот корисниците имаат бројни опции:
-

можност за постирање на документите директно од системот

-

корисниците може да следат документи или фолдери за надградби и да
примаат новости на е-маил

-

Version Control System (VCS) може да се користи за следење на промените
на документите, следење на копиите на старите документи и овозможување
на запис за промените

-

Корисниците може да додаваат коментари на документите

Сите овие се лесно достапни преку употреба на интернет пребарувачот.

Безбедносниот модел на Owl
Безбедносниот систем ан Owl ги ограничува корисниците на неколку начини:
корисниците може да добијат влез само во Owl системот после логирање, откако
корисникот се најавил неговата најава може да се ограничи, зависно од тоа како
системот е конфигуриран како и од дозволите и членството во групите.
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Општа безбедност
-

употребата на Owl мора да биде со корисничко име и лозинка

-

секој корисник припаѓа на најмалку една група

-

корисниците може да припаѓаат и на дополнителни групи

Документи и фолдери
-

може само да припаѓаат на една група, но мора да бидат член на група

-

корисник кој користи документ или креира фолдер е поседник

-

мора да има множество на дозволи.

Сопственик
Ако креираме фолдер или отвориме документ стануваме сопственик и имаме
право да менуваме група или дозоли.
Групи
И фолдерите и документите мора да се членови на група. Ова е стабилен начин
да им се обезбеди на множество корисниците иста дозвола додека никој од членовите
на групата не може да има различно множество на дозволи. Корисниците може да се
членови на многу групи.
Само администраторите на Owl може да креираат нови групи и доделат
корисници кои стануваат членови на групи.
Дозволи
Дозволите за фолдерите и документите контролираат кои одредени корисници
или групи што прават. На пример, дозволите за документ може да се множество за
член на група да може да чита, презема но не и да брише и одреден корисник може да
чита и презема.
Системскиот администратор ќе треба да постави предвремени дозволи за
фолдерите и документите кои се креирани, но корисникот во меѓувреме може да ги
промени за да ги задоволат неговите карактеристики.
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Модел на дозволи
Моделот на дозволи има четири основни концепти кои се прикажани подолу:
Читање: право за пристап до фолдер или документ во системот
Пишување: право на надградба или промена на документ или фолдер во системот
Бришење: право на отстранување на документ или фолдер од системот
Преземање: право на преземање на избраниот фолдер или документ на компјутер
Овие четири основни концепти се користат во различни комбинации за да
креираат дозоли во Owl кои се доделуваат на документите и фолдерите.
Опис на дозолите
Секој може да чита/презема неограничено – Неограничен пристап - секој може
да чита или презема
Секој може да чита/запишува/презема – Целосно неограничен пристап - секој
може да чита, запишува или презема
Избраната група може да чита/презема – Само членови на групата може да
читаат или преземаат
Избраната група може да чита/запишува/презема – Само членови на групата
може да читаат, запишуваат или преземаат
Само сопственикот може да чита/презема/запишува
Избраната група може да чита/запишува/презема – Само

членови кои не

бришат на групата може да читаат, запишуваат и преземаат но не и да бришат.
Секој може да чита/ запишува/ презема – Неограничен пристап без бришење секој може да чита/запишува или презема не не може да брише.
Избраната група може да чита/запишува/презема и секој друг може да чита
Само членови на група може да читаа/запишуваат и преземаат но некој друг
може да чита
Избраната група може да презема, чита и запишува (без бришење) и секој друг
може да чита
Само членови може да читаат, пишуваат и преземаат но не може да бришат,
сите други може да читаат
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SWOT анализа на OWL
Можности
- да

Слабости
премине

во

широко

распространет систем за DRS

-

непрофесионалниот пристап

-

недоволно

- прифатен од помали и средни
претпријатија

поради

средства

за

финансирање на системот
-

спориот пристап

едноставноста
- дистрибуиран пристап
Предности

Закани

-

брз за инсталација

-

софтверите кои се на пазарот

-

лесен за употреба

-

слабиот финансиски прилив

-

бесплатен

-

лесно прифатлив
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5.3. Dspace
DSpace e софтверска платформа со отворен код кој им овозможува на
организациите да: уловат и опишат дигитален материјал користејќи модул за врзување
на работниот ток, или разни програмерски опции за распределба на дигиталните
записи на организацијата низ веб преку систем за пребарување.
Преглед на функционалноста
Во продолжение се опишани разни функционални аспекти на DSpace системот.
Податочен модел
Слика: Дијаграм на податочниот модел

Начинот на кој DSpace ги организира податоците има намера да ја рефлектира
структурата на организацијата користејќи го DSpace системот. Секоја DSpace страница
е поделена во заедници, кои може понатаму да се поделат на под-заедници кои ги
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рефлектираат типичните структури на организацијата, институцијата, одделот,
истражувачкиот центар или лабораторијата.
Заедниците содржат колекции, кои се групации од одредена содржина.
Колекцијата може да се јави во повеќе од една заедница.
Секоја колекција е составена од предмети, кои се основни архивски елементи на
архивата. Секој предмет е поседуван од една колекција. Освен тоа, предметот може да
се јави во дополнителни колекции; меѓутоа, секој предмет има една и само една
колекција на поседување.
Предметите дополнително се поделени во пакети или битови. Битовите се, како
што кажува името, обични компјутерски фајлови. Битовите се поврзани на некаков
начин, на пример HTML фајлови и слики кои составуваат единствен HTML документ,
и се организирани во пакети.
Во пракса, повеќето предмети ги имаат следните имиња на пакети:
ORIGINAL – пакет со оригинални битови
THUMBNAILS – прикази на некоја слика од битови
TEXT – текст добиен од битови во ORIGINAL, за индексирање
LICENSE – содржи лиценца која испраќачот ја дава до организацијата; со други
зборови одредува права кои ги има организацијата која хостира
CC_LICENSE – содржи дистрибутивна лиценца, ако постои (Creative Commons license)
придружена со предметот. Оваа лиценца одредува што преземаат крајните корисници и
што можат да прават со содржината
На секој бит му е придружен формат на битот. Бидејќи услугите на чување
може да се важен аспект на DSpace услугата, важно е да се уловат одредени формати
на фајлови кои ги испраќаат корисниците. Во DSpace, форматот на битовите е
уникатен и стабилен начин за одредување на одреден фајл формат. Интегрален дел од
форматот на битовите е или имплицитно или експлицитно именување на тоа како
материјалот во тој формат може да се интерпретира.
На пример, интерпретацијата на битовите кодирани во JPEG стандардот за
компресија на слика е дефиниран експлицитно во Standard ISO/IEC 10918-1.
Интерпретацијата на битовите во Microsoft Word 2000 форматот е дефиниран
имплицитно, преку повикување на Microsoft Word 2000 апликациајта. Форматите на
битовите може да се поспецифични од MIME типовите или суфиксите на фајловите.
На пример, application/ms-word и .doc претставуваат повеќе верзии на Word
апликацијата, и секој дава битови со различни карактеристики.
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Секој формат на бит дополнително има ниво на поддршка, кое покажува колку
добро институцијата која хостира е спосбна да зачува содржина во некој формат во
иднина. Постојат три можни нивоа на поддршка кои форматите на битови може да ги
примат од организацијата која хостира. Организацијата треба да одреди точно значење
на секое ниво за подршка, после внимателното разгледување на трошоците и
потребите. Една таква интерпретација е прикажана во продолжение (ја користат
библиотеките на МИТ):
- Поддржани - Форматот е препознаен, и хостирачот е убеден дека битовите од овој
формат ќе ги направи корисни во иднина, користејќи или комбинација на техники
(како што е миграција, емулација итн.)
- Познати - Форматот е препознаен и хостирачот ветува дека ќе го зачува битот каков
што е и ќе дозволи истиот да се користи. Хостирачот ќе се обиде да даде доволно
информации за да овозможи форматот да се надополнува до поддржаното ниво.
- Непознати - Форматот не е познат но хостирачот ќе се заложи да го зачува бито т
каков што е и ќе дозволи негово користење. Секој предмет име еден Dublin Core
метаподаточен запис. Други метаподатоци може да се чуваат како сериски битови но
Dublin Core се чува за секој предмет за лесно откривање и интероперабилност. Dublin
Core може да се внесе од крајните корисници при испраќање содржина или може да се
добие од други метаподатоци како дел од процесот на отварање.
Предметите може да се отстранат од DSpace на два начини: може да се
„повлечат“ што значи дека остануваат во архивата но се целосно сокриени за преглед.
Во овој случај, доколку краен корисник се обиде да пристапи до повлечен предмет, кој
е прикажан со надгобен камен, што значи дека предметот е отстранет.
Од такви причини, предметот исто така може да се „избрише“ доколку е
потребно, и тогаш сите траги до него се бришат од архивата.
Пример на објект
Заедница Било која институција или огранизација
Колекција Технички записи, статистички податоци итн
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Предмет Технички извештај; податочно множество со придружен опис; видео клип
сниман од предавање итн
Пакет Група на битови од HTML и слики кои создаваат HTML документ
Бит Единечен HTML фајл; единечна слика; изворен код; Word документ; JPEG слика
Менаџер на додатоци
PluginManager е многу едноставен магацин за компоненти. Тој креира и
огранизира компоненти (додатоци) и помага во нивниот избор во случај кога постојат
повеќе избори. Исто така нуди ограничена контрола над животниот циклус на
додатокот.
Додатокот е дефиниран како Java интерфејс. Корисникот на додатокот прашува
за својот додаток преку интерфејс. Додаток е дел од некоја класа која е
имплементирана од интерфејсот на додатоци. Тој е заменлив со други имплементации,
така што секоја од нив може да се „додаде“.
Медиумскиот филтер е едноставен пример за додаток.
Метаподатоци
Општо земено, DSpace чува три видови на метаподатоци за архивираната
содржина:
Описни метаподатоци DSpace може да поддржи шеми на рамни метаподатоци
за опис на предметот. Предефинирана е Dublin Core шема на метаподатоци базирана на
множесто на елементи од бибиотека. Множеството елементи и квалификатори
употребена во библиотеката на МИТ доаќа предконфигурирана со DSpace изворен код.
Меѓутоа, може да конфигурира повеќе шеми и избереме полиња на метаподатоци од
множество на конфигуриани шеми за опис на предметите. Други описни метаподатоци
за предметите (пр., метаподатоци опишани во хиерархиска шема) може да се чуваат во
специјализирани битови.
Заедниците и колекциите имаат едноставни описни метаподатоци (име и описен
текст) чувани во DBMS.
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Административни метаподатоци: Тие вклучуваат чување на метаподатоци,
потекло и политика на авторизација на податоците. Повеќето од нив се чуваат во
DMBS шема на DSpace. Потеклото на метаподатоците (текстот) се чува во Dublin Core
записи. Освен тоа, некои други административни метаподатоци (на пример, големина
на бајтови на битовите и MIME типови) се реплицирани во Dublin Core записи така
што лесно се достапни од DSpace.
Структурни метаподатоци: Ова вклучува информации за тоа како да се
претстави предмет или бит во рамки на предмет, до крајниот корисник, и врските
помеѓу составните делови на предметот. Како пример, разгледуваме теза составена од
бројни TIFF слики, која прикажува една страна од тезата.
Структурните метаподатоци би вклучиле факт дека секоја слика е единечна
страна, и организација на TIFF слики/страни. Структурните метаподатоци во DSpace се
доста општи; во предметот, битовите може да се уредени во разни пакети како што е
наведено погоре. Пакетот може исто така да има примерен проток на битови. Ова
моментално се користи од HTML поддршката за да прикаже кој проток на битови во
пакетот е прв HTML фајл за испраќање до пребарувачот. Освен основни технички
метаподатоци, протокот на битови има и „ID на низата“ која еднозначно го дефинира
во рамки на предметот. Ова се користи за добивање на „стабилен“ идентификатор
проток за секој проток на битови. Дополнителни структурни метаподатоци може да се
зачуваат во низи од битови, но DSpace моментално не за разбирани нивната природа.

Е- личности и групи
Иако бројни функции на DSpace како што е откривањето на документи и нивно
добивање може да се користи анонимно, некои карактеристики (а можеби и некои
документи) се достапни само до одредени „привилегирани“ корисници. Е- лицата и
Групите се начин на кој DSpace ги одредува корисниците на апликацијата за целите на
гарантирање привилегии. Овај идентитет е ограничен со сесијата на DSpace
апликацијата како што е Web UI или една од програмите на командната лента.
И Е-лицата и Групите се здобиваат со привилегии преку систем за
автентификација прикажан во продолжение.
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Е-личности
DSpace ги чува следните информации за секое е-лице:
E-mail адреса
Име и презиме
Дали корисникот може да се логира во системот преку Web UI, и дали мора да користи
X509 сертификат за тоа
Лозинка (кодирана)
Листа на колекции за кои е-лицето сака да биде информирано за нови предмети
Дали Е-лицето е „саморегистрирано“ во системот; што значи дали системот креирал
запис за Е-личност автомататки како резултат на тоа што крајниот корисник независно
се регистрирал во системот, спротивно на записот на е-лицето кое е генерирано од
базата на персонал на организацијата.
ID на мрежата за соодветниот LDAP, ако LDAP најава се користи за тоа е-лице.

Групи
Групите се друг тип на ентитет кој мо же да здо бие дозволи во системот за
најава. Групата обично е експлицитен лист на Е-лице; секој идентификуван како еден
од овие е-лица исто така добива привилегии добиени за групата.
Меѓутоа, на апликациската сесија може да се му се додаде членство во групата
без да биде идентификувана како е-лице. На пример, некои сајтови ја користат оваа
карактеристика за да одредат локална мрежа така што може да читаат забранети
материјали кои не се достапни за светот. Сесиите кои потекнуват од локална мрежа им
се дава членство во група "LocalUsers" и ги добиваат соодветните привилегии.
Администраторите исто така користат групи како „улоги“ за да управуваат со дадените
привилегии на поефикасен начин.
Најава
Најава е кога апликациската сесија позитивно се идентификувала себеси како
припадничка на Е-лице и/или група. Во DSpace 1.4 и поновите верзии тоа е
имплементирано

преку

механизам

наречен

Скалабилна

најава:

DSpace
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конфигурацијата декларира „стек“ на методи за најава. Апликацијата (како Web UI)
повикува Authentication Manager, кој ги врзува секој од овие методи за да
идентификува е-лице на кое припаѓа сесијата, како и некои дополнителни Групи.
Методите за најава на е-лице се пробуваат се додека еден не успее. На секој
автентификатор во текот му се дава шанса да придружи дополнителни групи. Овој
механизам ги нуди следните предности:
Ја оддвојува најавата од Веб корисничкиот интерфејс па така истите методи за
најава се користат за други апликации како што се неинтерактивни Веб услуги
Подобрена модуларност: Методите за најава се целосно независни еден од друг.
Традиционалнните методи за најава се „стационирани“ на врвот на преддефинираниот
метод за корисничко име/лозинка на DSpace.
Појасна поддршка за „имплицитна“ најава каде корисничкото име се наоѓа во
средина на Веб барање, пр., X.509 клиентски сертификат.
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SWOT анализа на Dspace
Предности
- професионален

Слабости
дизајн

и

изработка

- отвореноста

- одлична функционалност
- брзина на работа

со

Федора

Закани

- употреба од страна на бибиотеки
и други големи институции
- проширување во Европа и Азија
имплементација

споредено

- скапите сервери за поддршка

Можности

поради

- графичкиот интерфејс

лесната

- конкурентните

софтвери

за

DRS
- финансиската стабилност на
проектот
- непрофесионалните и ефтини
за имплементација решенија
кои се јавуваат на пазарот
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4.4. EPrints
Со EPrints може лесно да се прави преглед на
-

складираните предмети

-

колекции со можност за пребарување

-

пребарување по клучни зборови

-

RSS за целиот склад

Исто така овозможува преглед по година:
- може да креира пребарувања по најсложени критериуми пр., според оддел,
поделено според година и тип на издавање.
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Резултатите од пребарувањето може да се експортираат.
Исходот од секое пребарување може да се експортира во:
-

METS, Dublin Core или други DL формати

-

BibTeX, референца, EndNote и други библиографски апликации

-

Google Earth, Similie TimeLine и други веб услуги
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Управување со Depost
-

посебен депосит се прикажува во различни табови

-

сите детали на метаподатоци се прикаани

-

постои можност за резиме на апстрактни страни

-

поддржани акции се клонирање, бришење итн

-

поддржува експортирање во различни формати

-

поддржува историја на работењето

-

Секој предмет има историја за секоја промена/надградба направена од било
кој истржува/уредник
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Типови на депозити
-

голем број на типови на депосити се поддржани

-

поддршка за различни документи (статии, тези, извештаи, патенти итн)

-

мултимедијата е поддржана (видео, аудио, слики)

-

Поодршка за научни податоци и експерименти

-

Композиции на современа уметност исто така се поддржани

-

Посебна поддршка за артефакти, изведви и наставен материјал
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Избегнување на дупликати
EPrints дава известување ако одреден запис изгледа слично
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SWOT анализа на EPrints
Предности

Слабости

-

лесен за употреба

-

финансиската поддршка

-

поддршка во секое поле

-

спорото прикачување на

-

пријателски интерфејс

документи
-

Можности
-

Закани

за уптреба во мали и

-

средни претпријатија
-

-

помали

нередовни надградби

институции

загуба

на

поради

корисници
нередовните

надградби

со

само неколу илјади записи

-

големите софтвери за DRS

интеграција

-

новите технологии за DRS

канцеларија,

со
принтер,

складиштата

скенер, 3D скенер
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5. ВОВЕД ВО OWL
OWL е повеќекорисничко складиште на документи или систем базиран на
знаење. Корисниците можат да земат документи и на нив да доделат својства кога
документот се прикачува на OWL системот. Потоа другите корисници можат да ги
лоцираат документите преку употреба на хиерархиска структура на фолдери или со
употреба на вграденото пребарување.
Документот може да биде од било кој тип на електронски документ или фајл до
кој корисникот може да пристапи од својот компјутер. Обично такви документи се
текст документи, табели или PDF фајлови. Но, Owl

не е ограничен само на

вообичаени канцелариски типови на фајлови туку може да работи и со повеќето
графички фајлови, да ги прикажува во системот, како и со аудиовизуелни и извршни
програмски фајлови.
Откако документите ќе се отворат во OWL системот корисниците имаат бројни
опции:
-

можност за постирање на документите директно од OWL

-

корисниците може да следат документи или фолдери за надградба и примат
нотификација преку е- маил.

-

системот за контрола на верзии (VCS) може да се користи за следење на
промени во документите, чување копии на стари документи и овозможување
на документ со промени

-

корисниците може да додадат коментари на индивидуалните документи

Сите вакви олеснувања се лесно достапни преку употрееба на интернет
пребарувач.
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5.1. Употреба на OWL
Системскиот администратор не информира за тоа како да го користиме
интернет пребарувачот за наоѓање на точна адреса за OWL. При вклучување на OWL
ќе се најдеме пред страната за најава каде повеќето корисници сакаат да се најават со
нивно сопствено корисничко име и лозинка, но тоа е зависно од конфигурацијата на
системот
После успешното најавување ќе се префрлиме на главната страница на OWL
каде се изведуваат повеќето операции.

5.2. Страна за најава

Слика 1. Најава
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Страната за најава е главна точка за влез во OWL системот и повеќето
корисници се најавуваат за да добијат пристап до системот.
Прикажани се две полиња кои треба да ги пополниме. Тоа се корисничкото име
и лозинката кои ги дава системскиот администратор и после нивно пополнување се
притиска копчето за влез. Доколку корисничкото име и лозинката се валидни ќе се
прикаже главната страна на пребарувачот, доколку не се ќе останеме на страната за
најава и ќе се појави порака за грешка во најавата.
Зависно од тоа како администраторот го прилагодил системот достапни се
следните карактеристики.

5.3. Анонимен пристап
Анонимниот пристап ни дозволува да влеземе во базата без корисничко име и
лозинка. Меѓутоа, очигледно администраторот поставил одредени ограничувања за
корисниците со анонимен пристап и обично тие нема да можат да прикачат фајлови
или да изведат одредени процедури.
Дали сакате да се регистрирате?
Со кликнување на копчето за регистрација се прикажува формулар за
регистрирање на корисник. Оваа форма го бара целосното име, кориснико име и е –
маил адреса. После комлетирање на информациите се притиска копчето за
регистрација. Потоа системот автоматски ја испраќа лозинката на е – маил.
Заборавена лозинка?
Со притискање на копчето за заборавена лозинка се прикажува формулар во кој
се внесува корисничкото име. После внесувањето се притиска копчето за испраќање на
лозинката. Системот автоматски на е – маили ни праќа нова лозинка.
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5.4. Употреба на пребарувачот
Пребарувачот е главен метод кој го користиме за навигација во хиерархиската
структура од фолдери и да најдеме и употребиме документи кои се наоѓаат во
системот. Можеме да изведеме одредени акции врз фолдерите и документите како што
е сортирање по редослед, преглед или превземање на документ или праќање на
документот преку е – маил. Лентата за акции прикажува множество од икони за секој
фолдер и документ кој е прикажан во пребар увачо т и то а се акции ко и мо же да ги
превземеме. Доколку не ги поседуваме неопходните привилегии за некоја акција тогаш
таа икона нема да биде прикажана.
Видот на акции кои одредено лице е способно да ги изведува е зависно од
неговите безбедносни прилагодувања.

5.5. Структура на фолдери
Документите кои се прикачени на OWL системот се чуваат во фолдери и секој
фолдер може да има низа од подфолдери. Овој тип на структура е познат како
хиерархиска стуктура и обично се користи за чување и организација на фајлови на
компјутеркиот хард диск. Во OWL почетната точка на хиерархијата (или коренот) е
познат како фолдер Documents.
Структурата на фолдери дозволува стабилен начин на групирање на
документите. На пример, се јавува потреба за собирање на целата техничка
документација за поголем број на производи. Може да креираме фолдер со име
технички документи и потоа низа од подфолдери во техничките документи на секој
производ. За ова да функционира добро мора да избираме описни имиња на фолдерите
кои на корисникот му нудат разумен опис и значење.
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5.6. Лента со наслови

Веднаш над прозорецот на пребарувачот е лентата. Оваа лента ги има следните
колони: наслов, верзија, фајл, големина, прикачено од, надополнето, акции и чување.
До колоната за наслови се воочува стрелка завртена надолу. Тоа значи дека оваа
колона е сортирана во растечки редослед. Со употереба на глувчето и покажување на
колоната со наслов и притискање на левиот клик на глувчето стрелката ќе се замени со
стрелка нагоре и фајловите во тој фолдер ќе бидат во опаѓачки редослед.

Слика 2
Може да сортираме некоја од следните колони во опаѓачки или растечки
редослед: верзија, фајл, големина, прикачено од, преправено и задржано.

5.7. Ниво на фолдер
Нивото на фолдерот над лентата со наслови ја прикажува патеката во
хиерархијата на фолдери и овозможува брзо враќање во подниво и во почетниот
фолдер (корен). Со употреба на глувчето на покажувачот за нивото за фолдер избираме
во кој подфолдер да се вратиме. Алетрнативно можеме да ја користиме иконата лево од
покажувачот за ниво на фолдер за враќање наназад едно ниво.
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5.8. Навигација низ фолдерите
Од главниот пребарувач може да се движиме во повисоко ниво преку движење
на глувчето до иконата на фолдерот и потоа лев клик.Страната на пребарувачот
автоматски ќе се обнови прикажувајќи листа на директориуми и документи во
подфолдерот. Овој процес може да продолжи се додека не стигнеме до саканиот
фолдер или документ.

5.9. Пораки во колоните
Пребарувачот овозможува значително количество информации при преглед на
фолдерите и документите.
Наслов

Описно име дадено на документот или фолдерот

Статус

Некоја од следните три икони може да се прикаже:
- документ е додаден после вашата последна посета
- докуметот е обновен после вашата последна посета
- документот има кориснички коментар

Верзија Бр.

Број на верзијата на документот

Фајл

Име на документот

Големина

Големина на документот

Прикачено од

Име на корисникот кој го прикачил документот

Преправка

Датум и време на последно менување на документот
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5.10. Акции
Колоната со акции има бројни икони кои овозможуваат функции за различни
задачи на фолдерите и документите. Бројот на икони кои се видливи зависи од
дозволите за фолдерот или документот.

Слика 3.
Табела 1
Акции
Извештај за фајлот
Бришење на фајл
Уредување на својствата
на фајл

Икона

Опис
Отворање на извештај на
документот
Бришење на избраниот
документ од фолдерот
Отворање на страна со
својства на документ или
фолдер
Движење на избран

Движење на фајл

фолдер или документ до
нова локација на
фолдерската хиерархија
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Надградба на избран
Надополнување на фајл

документ преку
прикачување на испитан
документ
Превземање на избран

Превземање на фајл

фајл на нашиот
компјутер
Отвора страна за

Додавање коментар

коментари преку која
додаваме коментари за
избраниот документ
Отпишување на избран
фајл за корисник кој е
најавен при што ќе се
промени иконата. Откако

Потпишување на фајл

корисникот ќе го отпише
фајлот другите
корисници ќе може само
да го прегледаат
извештајот а други
опции не се достапни

Впишување на фајл

Впишување на избран
документ
Дозволува испраќање на

Е – маил на фајл

избран документ преку е
– маил
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Оваа икона вклучува
следење на фолдер или
документ. Откако
Следење на фајл

иконата ќе се промени и
доколку корисник
измени содржина
забелешка ќе ни стигне
на е – маил
Се користи за

Стопирање на следење

исклучување на
следењето на фолдер или
документ
Отвора избран документ
за преглед во тековниот
прозорец на

Преглед на фајл

пребарувачот.Се користи
копчето за враќање
наназад за да се вратиме
во OWL
Превземање на сите
документи во избраниот

Превземање фајл

фолдер на нашиот
компјутер во еден
архивиран фајл
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5.11. Страна на пребарувачот
Страната на пребарувачот е екран кој повеќето корисници ќе го видат после
логирањето во OWL системот и овозможува начин на навигација низ хиерархиската
структура на фолдери. На врвот на страната е насловната мени лента. Во центарот на
екранот е главниот пребарувач каде ќе најдеме листа од фолдери и документи. На
дното или врвот или на двете места зависно од тоа како администраторот го
конфигурирал OWL се наоѓа мени лентата на заглавието.

Слика 3. Главен приказ на пребарувачот

5.12. Мени лента на заглавието
Копче за кориснички прилагодувања, - копчето за кориснички прилагодувања
ќе го одведе тековно најавениот корисник до неговата страна за нагодување.
Корисникот може да ги види нагодувањата кои ги поставил системскиот
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администратор и да ги промени корисничките својства како што се е - маил адреси,
лозинка, соопштенија и јазик.
Корисничко име за најава - името на тековно најавениот корисник е прикажано
на оваа мени лента.

Тоа име кое системот ќе го користи за идентификација на

сопственоста на фајловите и фолдерите доколку корисникот избере да додаде нешто.
Копче за одјава - кога ќе се комплетираат задачите во OWL мора да се одјавиме
од системот со употреба на ова копче. Ако не се стори тоа се добива забрана за
употреба на системот во иднина, а доколку тоа се случи ќе мора да се побара од
системскиот администратор да го ресетира системот.
На левата страна на мени лентата на заглавието има група од 5 копчиња кои
овозможуваат корисникот да додаде фолдери, документи, URL адреси.

5.13. Додавање на фолдер
Ова копче се користи за додавање на нов фолдер во хиерархиската структура на
системот. Секој нов фолдер ќе биде додаден на нивото на кое тековно работи
корисникот и ќе биде прикажан во индикаторот на ниво на фолдер.

Слика 4 . Форма за додавање на фолдер.
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Име -

Треба да се користи описно име за фолдерите така што другите

корисници ќе можат да ја разберат неговата употреба и типот на документи кои ќе ги
најдат во него.
Сопственик ( група) – секој фолдер мора да има поставен сопственик или група
во времето кога се креира, а по дефиниција сопственикот автоматски се поставува на
лице кое го креирало фолдерот ( доколку истото не го промени).
Политика – безбедносна политика на тој фолдер.
Опис – се испишува краток опис на фолдерот и неговата содржина. Тој ќе биде
прикажан под името на фолдерот во главната страна на пребарувачот.
Откако ќе се комплетира формата се притиска копчето Креирај, и потоа ќе се
вратиме во страната на главниот пребарувач каде фолдерот е видлив и подготвен за
употреба.

5.14. Додавање на документ
Копчето за додавање на документ е главен метод за корисниците да изберат
документи и да ги додадат во OWL системот. Документот може да биде било кој тип
на компјутерски фајл кој сакаме да го чуваме во системот.
Системскиот администратор на OWL ќе воведе некои ограничувања за тоа кој
може да избира документи и максималната големина на фајлот кој е избран. Доколку
ни е дозволено да избираме документи во фолдерот копчето за додавање на документ
ќе ни биде достапно, во спротивно ги немаме неопходните дозволи.
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Слика 5 . Страна за додавање на документи
Испраќање на фајл - ова е локална патека до документот кој сакаме OWL да го
избере. Наједноставен начин за тоа е да се користи копчето – Пребарај - и да се
користи стандарден прозорец за избор на фајл и да се навигира до точната локација на
документот.
Наслов – описно име на документот.
Клучни зборови - клучни зборови кои сакаме да ги придружиме на документот.
Главна и споредна ревизија – овие полиња ќе бидат прикажани само ако е
активирана контролата на системската верзија.
Сопственик (група) - секој документ мора да има поставено сопственик или
група кога се креира фолдерот, по дефиниција корисникот автоматски е поставен на
лице кое го избрало документот (доколку истото не го промениме).
Дозволи - безбедносна политика на овој документ.
Опис – треба да напишеме опис за документот и неговата содржина. Тој ќе биде
прикажан под името на фолдерите во главната страна на пребарувачот.
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5.15. Додавање на URL
OWL дозволува чување на референци за други ресурси на интернет или
интранет. Со притискање на копчето за додавање на URL се прикажува страна за
додавање на URL и следните полиња треба да се пополнат на следниот начин:

Слика 6.Страна за додавање на URL
Испраќење на URL. – се впишува целосниот URL започнувајќи со

http: // до

фајлот или ресурсот кој сакаме да го референцираме.
Сите други полиња во формата се комплетираат на ист начин како кај
додавањето на документ. После комплетирањето се притиска копчето за испраќање на
фајл за да се комплетира операцијата.
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5.16. Додавање на белешка
Додавањето на белешка дозволува корисниците да додадат белешка на
тековниот фолдер многу брзо. Белешката ќе се појави како текст фајл во фолдерот и
може да се уредува со користење на иконата за промена на својствата на фајлот од
колоната за акции врз фолдерите.

Слика 7. Додавање на белешка
Полињата на формата за додавање белешка - наслов, клучни зборови, ревизија,
дозволи од сопственикот и опис – се комплетираат на ист начин како кај додавањето
документ.
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Содржина на белешката - се внесува текстот кој сакаме да биде зачуван во
фајлот.
После комплетирањето се притиска копчето за испраќење фајл за да се
комплетира операцијата.

5.17. Проширување / Собирање на прегледот
Копчињата за проширување / собирање на прегледникот го менуваат
количеството на информација која се прикажува во главниот пребарувач. Тоа е
корисно бидејќи проширениот преглед содржи многу информации кои може да се
потребни од голем број корисници и при тоа може да бидат збунувачки.

5.18. Системи за контрола на верзијата
Системите за контрола на верзијата може да се користат за контрола и следење
на документите низ различните верзии и се корисни кога голем број на лица треба да
работат на ист документ. Тие исто така овозможуваат следење на трагите при издавање
како и метод за враќање на стрите верзии.
Системот за контрола на везиите на OWL дозволува корисниците да ги следат
промените на документите преку употреба на некои едноставни вградени алатки. Со
додавањето на нови верзии на документот во OWL стариот документ автоматски се
преименува и го носи во фолдер за чување. Оваа стара верзија на документот сеуште е
достапна преку извештајот на фајлот.
Кога корисник на почетокот избира нов

документ во OWL системот, од

корисникот се бараат броеви на главна и споредна ревизија. По дефиниција тие ќе
бидат главна ревизија 0 , споредна ревизија 1 и ќе бидат прикажани во страната на
пребарувачот како број на верзија 0.1. Броевите на главните ревизии се прикажани
лево од точката, а споредните ревизии десно од точката. Откако броевите на верзијата
се почетно поставени и фајлот е избран во системот корисникот може да ги користи
следните контроли за уредување на почетниот документ.
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5.19. Отпишување на фајл
Ова својство може да се користи од страна на корисниците на системот за
заклучување на сите други корисници за одреден документ додека тие работат или го
надградуваат тој фајл и не сакаме други корисници да можат да изменат некое негово
својство.
Оваа контрола за отпишување на фајл може да се најде во колоната со акции на
страната на пребарувачот и се претставени со иконче во форма на катанец. Со
притискање на контролата иконата ја менува сликата во клучеви и името на тековните
корисници ќе биде прикажано во колоната Held.

Слика 8. Отпишување на документ од страна на корисник
Откако корисникот го отпише или заклучи документот, другите корисници ќе
имаат само ограничени права за тој документ. Меѓутоа, тие ќе можат да го видат
документот во пребарувачот на фајлови како и извештајот на фајлот бидејќи целта на
заклучувањето е да заштити од менување на фајлот од страна на други корисници со
доволни права. Меѓутоа, тие ќе можат да го прегледаат документот и извештајот. Овој
статус ќе остане таков се додеека корисникот кој го заклучил документот го отклучи
документот во системот со притискање на иконата со клучевите во колоната за акции.
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5.20. Надополнување на фајл
Копчето за надополнување на фајл се користи кога имаме нова верзија на
документ кој сакаме да го внесеме во OWL системот.
Со притискање на иконата за надградба на фајл од колоната за акции од
страната на пребарувачот, форма за надополнување на фајл ќе се прикаже и треба да
биде пополнета на следниот начин

Слика 9. Надополнување на фајл
Испраќање на фајл – ова е локална патека на фајлот до документот кој сакаме
OWL да го избере. Наедноставен начин за тоа е да се користи копчето за пребарување
и потоа да се употреби стандарден дијалог за избор на фајл и да се навигира до точната
локација на документот. Името на пронајдениот документ мора да биде идентично со
името на тековниот докумет зачуван во OWL системот
Тип на ревизија – зависно од потребите, можеме да избереме главна или
споредна ревизија од паѓачкиот прозорец. Главната ревизија ќе го инкрементира бројот
лево од точката за еден додека споредната ревизија ќе го зголеми бројот десно од
точката за еден.
Опис на промените - треба да ги опишеме сите промени направени во оваа
ревизија за другите ситемски корисници. Овие промени ќе бидат прикажани во
извештајот за промена на фајлот.
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Откако предходно опишаната форма е завршена, се притиска копче за
испраќање на фајл и прегледаниот документ ќе биде внесен во системот.

5.21. Извештај за фајлот
Со притискање на иконата за извештај на фајлот од колоната со акции на
главниот прозорец на пребарувачот, одиме до фајл со извештај за документите. Оваа
форма ја прикажува тековната верзија заедно со извештај за сите предходни верзии
кои биле сработени во системот и не биле избришани со акција за бришење од страна
на авторизиран корисник.
До секоја бројка на верзија има корисничко име на лицето кое ги прикачило
документите и десно од името имаме множество од стандардни акциски икони, кои
корисникот може да ги употреби за преглед на индивидуални верзии, превземање,
бришење или додавање на коментар.

5.22. Безбедносен систем на OWL – корисници, групи и
дозволи
Безбедносен модел на OWL
Безбедносниот систем на OWL ги ограничува корисниците на неколку начини;
корисниците добиваат влез во OWL системот само по успешната најава, откако
корисникот успешно се најавил неговиот пристап може да биде ограничен, зависно од
тоа како е конфигуриран системот и корисничките дозволи како и членството во групи.
Општа безбедност:
-

за употреба на OWL корисникот мора да има корисничко име и лозинка

-

секој корисник припаѓа на најмалку една група

-

корисниците може да припаѓаат на дополнителни групи
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Документи и фолдери:
-

може да припаѓаат само на една група но мораат да бидат член на група

-

корисник кој користи документ или креира фолдер е спостеник

-

мора да има нагодени дозволи

Сопственик
Доколку креираме фолдер или работиме со документ стануваме сопственик и
имаме право да ја менуваме сопственоста на групата и дозволите.
Групи
И фолдерите и документите мораат да бидат член на група. Тоа е добар начин
на корисниците да му се додели множество на исти дозволи додека никој од членовите
од групата неможе да има различно множество на дозволи. Корисниците може да
бидат членови на голем број групи.
Само администраторите на OWL може да креираат нови групи и доделат
корисници кои стануваат членови на група.
Дозволи
Дозволите за фолдерите и документите контролираат што корисниците или
членовите на групата прават. На пример, дозволите за документ може да бидат
поставени така што член на групата може да чита и превзема но не и да брише додека
индивидуален корисник може само да чита и превзема.
Администраторот на OWL системот треба да ги постави пред дефинираните
дозволи за фолдерите и документите кога истите се креираат, додека корисник во тоа
време истото може да го смени зависно од потребите.
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5.23. Модел на дозволи
Моделот на дозволи има четири основни концепти опишани подолу:
Чита – право за пристап до фолдер или документ во системот
Пишува - право да надополнува или менува документ или фолдер во системот
Брише – право да отстранува документ или фолдер од системот
Превзема – право да превзема избран фолдер или документ до локалниот
компјутер. Овие четири основни концепти се користат во различни комбинации за да
ги формираат дозволите на OWL кои може да се доделат на документите и фолдерите.
Дозволи

Опис

Секој може да чита / превзема

Неограничен пристап за преглед –
секој може да чита или превзема

Секо ј мо ж
е да чита / пишува / Целосно неограничен пристап - секој
превзема

може да чита, пишува или превзема

Избраната група може да чита / Само членови на групата може да
превзема

читаат или превземаат

Избраната група може да чита / Само членови на групата може да
пишува / превзема

читаат, пишуваат или превземаат

Само вие може да читате / превземате / Само сопственикот на документото
пишувате

или фолдерот може да чита, превзема
или пишува

Избраната група може да чита / Само членови на групата може да
пишува / превзема но не и да брише

читаат, пишуваат или превземаат но
неможе да бришат

Секо ј мо ж
е да чите / пишува /

Неограничен пристап секој може да

превзема но не и да брише

чита. Пишува или превзема но неможе
да брише

Избраната група може да чита / Само членови на групата може да
пишува / превзема и секој друг може читаат, пишуваат и превземаат но
да чита

секој друг може да чита
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Избраната група може да чита / Само членови на групата може да
пишува / превзема без да брише и читаат, пишуваат и превземаат но
секој друг може да чита

неможе да бришат, систе дуги може да
читаат
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ЗАКЛУЧОК

Системите за чување на документи во дигитален облик треба да ги почитуваат
следните правила:
-

Да бидат во согласност со референтниот модел на софтвери со отворен код.

-

Да поседуваат административна одговорност

-

Да бидат употребливи за организацијата

-

Да бидат финансиски одржливи

-

Да ја следат технологијата и процедурите

-

Системите да бидат стабилни

-

Електронските документи треба да се чуваат во облик во кој се изработени,
зачувани, примени и собрани и материјално да не се менува информацијата
односно содржината

-

Електронските документи треба да се во читлив облик и цело време треба да
постои лице кое има пристап до тие документи

-

Треба да се чуваат податоци за електронските потписи со кои се потпишани
некои од електронските документи како и податоци за заверка на тие
електронски документи

Исто така складиштата на документи треба да ги задоволуваат и следните
услови:
-

Содржината може да биде променлива преку стандарден интерфејс (web
пребарувач) и од страна на лица кои немаат никакво познавање на HTML
јазикот

-

Секоја промена мора да помине автоматизирана процедура на одобрување –
системот треба преку маил да го извести администраторот. Додека не се
помине цела процедура на одобрување, содржината не може да биде
објавена

-

Промените мора да се прикажат во точно одредени временски интервали.

79

-

Приомените на структурата на сајтот мораат авоматстки да ја ажурираат и
навигацијата низ сајтот

-

Секоја промена мора да биде независна од сите други промени.
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