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Šiuolaikinėse organizacijose dokumentai atlieka labai svarbų vaidmenį, o jų nuolatinis daugėjimas stimuliuoja 

dokumentų valdymo poreikį. Informacinių technologijų taikymas  dokumentams valdyti leidžia efektyviau organizuoti ir 
plėtoti veiklą, išlaikyti ir stiprinti įvairių organizacijų pozicijas rinkoje. Ypač tai jaučia organizacijos, dalyvaujančios žinių 

ekonomikoje. Straipsnyje apžvelgiami dokumentų valdymo modeliai, kurių savybės panaudojami  žiniasklaidai skirtoje 
redakcinėje sistemoje „News Processor“ bei analizuojami jos taikymo ypatumai. 

1. Įvadas 
Daugumos šiuolaikinių organizacijų veiklos pagrindas yra darbas su elektroniniais dokumentais. 

Organizacijoms plečiantis, kartu didėja ir dokumentų skaičius, todėl darosi sunkiau pasiekti, išrinkti ir panaudoti 
reikiamą informaciją. Su tais pačiais dokumentais dirbant keliems žmonėms, atsiranda keletas dokumento kopijų 
ir prarandama vis daugiau laiko reikalingos informacijos paieškai. Dėl organizacijos dokumentų valdymo 
strategijos ir darbo procesų politikos nebuvimo žmogiškieji ištekliai panaudojami neoptimaliai. 

Ypač tai jaučia žiniasklaidos darbuotojai, kurie dėl minėtų faktorių praranda nemažai laiko 
neesminiams uždaviniams spręsti, nukenčia leidybos procesas ir leidinio kokybė, o norint leidinius perkelti į 
virtualią interneto erdvę tenka procesus iš dalies pakartoti ir neretai visą perkėlimo darbą atlikti rankiniu būdu. 
Minėtoms problemoms spręsti kuriamos specializuotos dokumentų valdymo sistemos (DVS), kurios įvardijamos 
kaip redakcinės sistemos, skirtos žiniasklaidai. Straipsnyje analizuojami dokumentų valdymo ypatumai šiose 
sistemose, dokumentų versijų kūrimo būdai ir darbų srauto valdymas. 

2. Dokumentų valdymo sistemų modeliai 
Analizuojant daugelį taikomųjų dokumentų valdymo sistemų, galima išskirti du pagrindinius modelius 

– integruotas dokumentų valdymo sistemas ir dokumento modeliu grįstas valdymo sistemas. Paanalizuosime 
kiekvienos jų taikymo ypatumus.  

Šiuo metu labiausiai paplitusios integruotų dokumentų valdymo sistemos, kuriose su kiekvienu 
dokumentu elgiamasi kaip su „juodąja dėže“ [7]. Pats paprasčiausias tokios sistemos pavyzdys – bet kuri tipinė 
laikmenų sistema, kuri sudaroma remiantis įprastu hierarchiniu modeliu. Šios sistemos turi principinių trūkumų 
[2]: 

• Vienas dokumentas – viena vieta. Nesvarbu, kad dažno dokumento turinys turėtų priklausyti kelioms 
šakoms, hierarchinėje sistemoje jį įmanoma laikyti tik vienoje vietoje ir tai labai trukdo sisteminti 
dokumentus. 

• Ribota paieška ir komplikuotas dalinimasis. Dažniausiai dokumentai į sistemą įkeliami naudojantis 
vienais sisteminimo kriterijais, o ieškomi naudojantis kitais. Deja, taikant hierarchinį modelį, 
dokumentų paiešką galima atlikti tik vienu pjūviu. Negana to, dokumentų  sisteminimas pagal kriterijus, 
savaime suprantamus vienam žmogui, gali visiškai neatitikti kito žmogaus supratimo. 
Norint pašalinti prieš tai minėtus trūkumus, siūloma tobulinti vartotojo sąsają, pavyzdžiui, išnaudoti 

erdvę [3], automatizuoti komponentus arba naudoti lankstesnes informacines struktūras – metaduomenis. Kaip 
parodė tyrimai [1], trimatės erdvės taikymas didesnio efektyvumo dokumentų valdymui  nesuteikia. Daugelis 
autorių [3, 4, 5, 6] metaduomenis laiko vienintele aprašymo priemone dokumentams, kurie neturi struktūros arba 
kurių struktūra yra nežinoma.  

Dokumentų valdymo sistemos, kuriose dokumentai laikomi „juodosiomis dėžėmis“, turi vieną trūkumą 
– jose esančius dokumentus ne taip paprasta panaudoti naujiems dokumentams kurti. Šio trūkumo neturi 
dokumento modeliu pagrįstos DVS, kuriose naujas dokumentas gali būti pusiau automatiškai sugeneruotas iš jau 
turimų dokumentų [7]. Visos priemonės dokumentams valdyti imamos iš integruotų DVS modeliu pagrįstose 
sistemose yra papildomų žinių apie dokumento struktūrą ir semantinę elementų prasmę. Tiesa, reikia pabrėžti, 
kad tokių sistemų potencialas atsiskleidžia tik naudojantis dokumentais, kurių struktūra atskirta nuo turinio, 
pavyzdžiui, SGML (angl. Standard Generalized Markup Language) arba vartojant kurį nors kitą griežtą jos 
dialektą. 

Dokumento modeliu pagrįstos DVS dažnai skirstomos į [8]: 
• besiremiančias hipertekstinių dokumentų modeliu; 
• paieška besiremiančias sistemas.  
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Hipertekstinių dokumentų modeliu besiremiančiose sistemose loginiai ryšiai tarp dokumentų ir 
dokumentų kolekcijų sukuriami naudojant nuorodas. Taip atsiranda vienalytė sistema, kurioje galima naršyti 
intuityviai. Deja, tokia sistema turi trūkumų: keliaujant nuorodomis, didelės apimties sistemoje labai lengva 
pasimesti, sunku sukurti apsaugą nuo nekorektiškų ryšių. 

Didelėse, nepažįstamose, heterogeninėse dokumentų kolekcijose hipertekstinio modelio paprastai 
neužtenka. Tokiose sistemose lengva patekti į aklavietes – dokumentus, kuriuose nėra reikšmingų nuorodų. 
Paprastai tokioms situacijoms išspręsti pasitelkiama aukšto lygio paieška, kuri padeda arba surasti reikalingus 
dokumentus, arba patekti į dokumentus su reikiamomis nuorodomis. Įvairių paieškos metodų tyrimais užsiima 
daug komercinių ir akademinių įstaigų. Pačius metodus galima suskirstyti į [8]: 

• Sintaksinės paieškos metodus. Tai paprasčiausi iš paieškos metodų. Paieška atliekama įrašant žodį arba 
frazę. Šie metodai taikomi daugelyje žiniatinklio paieškos sistemų.  

• Paieškos metodus metaduomenyse. Metaduomenyse paprastai ieškoma binarinių arba uždaro formato 
dokumentų. 

• Semantinės paieškos metodus. Sudėtingiausi iš metodų. Paieškai naudojami sinonimai ir kitos 
semantinės koncepcijos. Semantinių paieškų rezultatas – dažnai randami dokumentai, neturintys 
paieškos frazės, bet atitinkantys paieškos lūkesčius pagal turinį. 

3. Redakcinės sistemos dokumentų valdymo modelis ir jo taikymo ypatumai 
Kuriant šiuolaikinių dokumentų valdymą, skirtą periodinei žiniasklaidai, būtina atkreipti dėmesį į 

redakcinei sistemai keliamus kelis bendrus reikalavimus, kurie būdingi grupinio darbo sistemai, darbo procesų 
valdymo sistemai, turinio valdymo sistemai, ir specifinius, kurie būdingi leidybos procesui: darbų srautas, kelių 
asmenų sinchroninis dokumento redagavimas, dokumentų versijų kūrimas(žr. 1 pav.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Redakcinė sistema, skirta 
periodinei žiniasklaidai 

Dokumento rengimas: 
- dokumento sudarymas 
- iliustracijų išrinkimas 
- dokumento apipavidalinimas 
- dokumento saugojimas 

Proceso dalyvių bendravimas: 
- bendravimas: žinutės, paštas 
- komentavimas ir pastabos 

  Dokumentų valdymas: 
- dokumentų versijų kontrolė 
- dokumento metaduomenų sudary-

mas ir apdorojimas  

Darbo procesų valdymas: 
- darbo procesų planavimas 
- pažingsninis darbų vykdymas 
- prieigos teisių kontrolė 

1 pav. Redakcinės sistemos, skirtos periodinei žiniasklaidai, struktūra 
 

Šių reikalavimų aktualumas yra pakankamai akivaizdus: 
• Kitaip nei dauguma informacinių technologijų produktų, kurie yra orientuojami į vieno individo 

poreikius, dokumentų  valdymo sistemos yra išimtis – jos skirtos žmonių grupėms. Beje, toks darbo 
pobūdis susijęs su papildomais sunkumais, pavyzdžiui, dirbant su tais pačiais dokumentais, būtina 
užtikrinti vientisumą. 

• Nors nuorodomis pagrįstų sistemų galimybės ir kokybė labai priklauso nuo asmens, sudariusio ryšius, 
naršymas jose pasižymi paprastumu ir intuityvumu. Daugeliu atvejų darbas su tokiomis sistemomis 
būna efektyvesnis nei su sistemomis, pagrįstomis vartotojų apibrėžta paieška, o žymėjimo kalbos tapo 
įprasta priemone vienareikšmiam dokumentų aprašymui. 

• Žiniatinklio technologijos yra senos ir išbandytos. Nauji standartai tik didina jų patrauklumą. 
Minėti reikalavimai įgyvendinti žiniasklaidai skirtoje redakcinėje sistemoje „News Processor“. Jau 

keletą metų šia sistema naudojasi laikraščių redakcijos, todėl  pastebėti jos taikymo ypatumai, kuriuos lemia 
leidybos proceso specifika.  

Darbų srauto sudarymas – tai dokumento kelio tarp proceso vykdytojų ir atliekamų leidybos veiksmų 
visuma. Kiekvienas, rengdamas dokumentą, atlieka savo užduotį. Kiekvienai žiniasklaidos redakcijai būdingas 
savitas darbų srautas. Sudaryti vientisą darbų srautą praktiškai neįmanoma, nes jis nuolat kinta, nors proceso 
dalyvių hierarchija grindžiama griežtu darbų paskirstymu, pavyzdžiui, redaktorius publikaciją redaguoti gali 
siųsti arba reporteriui, arba korektoriui-stilistui.  
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Dokumentų valdymo modelis žiniasklaidos redakcijos sistemoje 

 
2 pav. Supaprastintas darbų srautas 

 
Periodinių leidinių redakcijose dokumentą rengia kelios žmonių grupės – reporteriai, korektoriai-

stilistai, redaktoriai, fotografai, dizaineriai ir maketuotojai, kurie redakcinėje sistemoje gali dirbti pagal 
suteikiamas visam trejetui (tripletui) „vartotojas–grupė–vaidmuo“ teises. Vartotojas su tuo pačiu vaidmeniu 
skirtingose grupėse ar leidimų grupėje gali turėti skirtingas teises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav. Prieigos teisių kontrolė 

Tripletai

Sesija 
Leidimai 

VaidmuoGrupės Vartotojai

Ryšys „vienas prie daugelio“  

Ryšys „daugelis prie daugelio“  

 
Be darbų srauto valdymo ir kontrolės negalima išsiversti bet kokiame procese. 
Išsaugoma kiekvieno suredaguoto dokumento ir modifikuota, ir senoji versija. Taigi, sistemoje saugomi 

visi dokumento pakeitimai ir galima pažiūrėti, kaip kito dokumento versijos bėgant laikui. Dokumentų versijos 
gali būti kuriamos automatiškai arba rankiniu būdu. Automatinis dokumento versijos sukūrimas patogesnis 
vartotojo požiūriu, nes automatiškai sukuriama nauja dokumento versija, jei keičiamas turinys. Tačiau tai 
sudėtingai realizuojama tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, jei vienu metu dokumentą redaguoja keli žmonės, tai 
būtų išsaugomi tik vėliausiai darbą baigusio darbuotojo pakeitimai. To galima išvengti dviem būdais: naują 
dokumento versiją sukurti rankiniu būdu (pasirinkus komandas check-in, check-out) arba naują versiją sukurti, 
kai pakeičiamas arba dokumento turinys ir/arba jo metaduomenys (žr. 4 pav.): iliustracijų skaičius, autorius, 
tipas, publikacijos būsena ir pan.  

– 439 – 



Marijus Bernotas, Marius Žalinauskas 

– 440 – 

 
4 pav. Dokumento versijos sukūrimas 

4. Išvados 
Šiandien jau yra pasiektas toks lygis, kad kiekviena lyderio pozicijos siekianti organizacija gali 

sutaupyti nemažai laiko ir išteklių pasirinkdama tinkamas informacines sistemas. Ne išimtis ir periodinių leidinių 
redakcijos, kurios kasdien dirba su dideliais elektroninių dokumentų kiekiais. Neefektyvus dokumentų valdymas 
lemia dubliavimąsi, sudėtingą paiešką ir nuo vartotojo priklausančią dokumento versijų sistemą. Šiai problemai 
spręsti buvo pasirinkta integruoto ir dokumento modeliu grįsto DVS modelių sintezė redakcinei sistemai 
realizuoti. Praktinis jos taikymas žiniasklaidos procesuose parodė, kad reikia tobulinti dokumentų versijų kūrimo 
sistemą, kuri turėtų automatinio ir rankinio versijų kūrimo metodų ypatybių, bei prie jos būtų taikoma 
metaduomenų sistema formuojant naują dokumento versiją. Taip pat pastebėta, kad redakcijose darbų srautas 
kinta ir priklauso tik nuo vartotojo sprendimo tuo metu, todėl reikalinga lankstesnė darbų planavimo sistema.   
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A Model for Document Management in the Editorial System for Periodical Process 
 

The documents play a very significant role in the modern organizations, while their constant increase 
stimulates the demand for their management. The appliance of modern technologies for the document 
management allows to organize and develop the activity more effectively, maintain and strengthen the positions 
of various organizations in the market. This is particularly relevant to the organizations participating in the 
knowledge economy. The article reviews the models for the document management, where their constituent 
elements are applied in the editorial system “News Processor” and the aspects of their appliance are being 
analyzed.  
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Straipsnyje analizuojamos problemos, kurios iškyla kompiuterizuojant gamybos valdymą įmonėse, gaminančiose 
plataus asortimento užsakomąją produkciją. Šias problemoms išspręsti siūlomas statistiniais metodais pagrįstas modelis. 
Modelio pagrindu sukurta duomenų bazė, kuri įdiegta įmonėje, gaminančioje unikalius stiklo gaminius pagal specialius 
architektų arba dizainerių projektus. Atlikta sukurtos sistemos eksploatacijos lyginamoji analizė. 

1. Įvadas 
Šiuolaikinės gamybos pobūdis pakitęs. Jei anksčiau buvo gaminama vienoda produkcija didelėmis 

serijomis, tai šiandien, didėjant konkurencijai ir vartotojų išrankumui, imta gaminti plataus asortimento arba 
vienetinę produkciją. Paprastai tai vienodo tipo gaminiai, besiskiriantys tik tam tikromis detalėmis. Pavyzdžiu 
gali būti automobilių gamyba. Vienos markės automobiliai gali skirtis kėbulo spalva (kartais ir forma), variklio 
galingumu, garso įranga, klimato kontrolės įranga ir pan. Taip gaminami automobiliai pagal užsakovų 
užsakymus. Kadangi dauguma vienos markės automobilių detalių, nepaisant išorinių skirtumų, yra vienodos, jie 
gaminami ant vieno konvejerio. Tokios smulkiaserijinės gamybos valdymas yra žymiai sudėtingesnis, todėl 
tokiems konvejeriams valdyti buvo sukurtos paskirstyto intelekto sistemos [1,2]. 

Tokios gamybos organizacija yra ganėtinai sudėtinga. Surinkimo konvejeriui reikia užsakyti detales, 
kurių nomenklatūra yra plati (kuo platesnis asortimentas, tuo didesnė detalių nomenklatūra). Tokių detalių 
aprašai yra saugojami duomenų bazėse. Įprastos reliacinės duomenų bazės [3] gerai tinka kai naudojamų detalių 
nomenklatūra yra ribota arba iš anksto žinoma (pavyzdžiui, automobilių gamybos atveju). Tačiau būna atvejų, 
kai reikia unikalių detalių, anksčiau nenaudotų gamyboje, kurias reikia patiems pasigaminti. Tokiais atvejais ir 
išryškėja įprastų reliacinių duomenų bazių trūkumai. Todėl tokios smulkiaserijinės arba vienetinės gamybos 
organizacijai pasiūlyta naujo tipo duomenų bazė. 

2. Smulkiaserijinės gamybos duomenų bazė 
Organizuojant gamybą duomenų bazėje aprašoma: gaminys, naudojamos medžiagos, gamyboje 

atliekamos operacijos. 
Kai gaminių nomenklatūra didelė, duomenų bazės apimtis labai išauga, be to, gavus naują užsakymą, ją 

reikia iš naujo papildyti. Įvertinus tai, kad dauguma detalių yra tokio paties tipo, tik skiriasi jų matmenys (kartais 
ir medžiaga), buvo pasiūlytas duomenų bazės aptarnavimo laiko apimties sumažinimo būdas. Visų vieno tipo 
detalių aprašai saugojami kaip vienos abstrakčios detalės aprašas. Įvedus konkrečius detalės parametrus 
duomenų bazė pati suformuoja tos konkrečios detalės aprašą. Suprantama, tokia duomenų bazė yra sudėtingesnė 
ir jos eksploatacija pasiteisina tik vieno tipo, bet plačios nomenklatūros detalių gamyboje. Įmonių, gaminančių 
tokią produkciją, skaičius vis didėja. 

Viena iš tokių įmonių yra UAB „Demeda“, turinti daugiau nei 40 darbuotojų. Ši įmonė gali pasiūlyti 
gaminius iš 50 rūšių stiklų ir veidrodžių, kurių storis yra nuo 2 iki 19 mm. Gaminant vieną gaminį reikia atlikti 
iki 40 skirtingų operacijų. Per metus įmonė atlieka apie 5000 užsakymų, iš kurių tik 1,3% – pasikartojantys. 
Užsakymas vidutiniškai susideda iš penkių stiklo – veidrodžio detalių, kurią gaminant reikia atlikti vidutiniškai 
penkias skirtingas darbo operacijas bei pagaminti dešimt priedų (rankenėlės, vyriai, tvirtinimo elementai). UAB 
„Demeda“ gaminiai dažniausiai naudojami pastatų išorės ir vidaus apdailai, saugumui padidinti (neperšaunamos 
pertvaros), baldų gamyboje. 

Tokio profilio įmonių Kaune yra daugiau nei 10, o Lietuvoje – apie 100. 

3. Gamybos valdymo reliacinė duomenų bazė 
Klasikinis tokios gamybos valdymo reliacinės duomenų bazės modelis pavaizduotas 1 pav. Čia 

nedetalizuota visos duomenų bazės struktūra, o nagrinėjami tik pagrindiniai gamybos valdymo laukai, kuriuos 
būtina užpildyti apiforminant gaminio užsakymą. 

Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, vidutiniam užsakymui, susidedančiam iš penkių detalių, atlikti, 
būtina užpildyti tokį duomenų bazės laukų kiekį: 

• medžiagoms aprašyti: 5 * 4 = 20 (po keturis laukus, aprašančius vienos rūšies medžiagą); 
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• darbams aprašyti: 5 * 5* 4 =100 (po penkias skirtingas darbo operacijas, kurioms aprašyti reikia 
keturių laukų); 

• priedams aprašyti: 5*3*4 = 60 (po tris skirtingus priedus, kuriems aprašyti reikia keturių laukų). 
 
 

Priedas 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Diametras 

 

Užsakymas 

Klientas 

 
Darbas 

Rūšis 
Sudėtingumas 
Parametras 
Darbuotojas 

 

Medžiaga 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Storis 
Matmenys 

 

1 
1..n 

1 1..n 

1 
1..n

 

1 pav. Klasikinės plataus asortimento gamybos valdymo reliacinės duomenų bazės modelio fragmentas 

Susumavus gauname, kad, suvedant duomenis apie vidutinį gaminį į klasikinę gamybos valdymo 
duomenų bazę, operatoriui reikia užpildyti: 20 + 100 + 60 = 180 laukus, t.y. vienai gaminio detalei aprašyti 
reikia užpildyti vidutiniškai 38 laukus. Per darbo dieną UAB „Demeda“ priima vidutiniškai 20 užsakymų. Tai 
įvertinus, operatorius per dieną užpildo mažiausiai 20*180 = 3600 laukus. Mūsų tikslas – sukurti tokį gamybos 
valdymo reliacinės duomenų bazės modelį, kuris leistų sumažinti užpildomų laukų, aprašančių aukščiau minėtus 
gaminius, kiekį. 

Atlikus UAB „Demeda“ 2003 metais pagamintų gaminių bei juose naudojamų detalių statistinę analizę 
nustatyta, kad yra keturios gaminių grupės: 

• 1,3% gaminių yra pasikartojantys. Tai pakabinami įvairaus dizaino veidrodžiai, stikliniai žurnaliniai 
ir televizorių staliukai, dekoratyvinės vazos vaisiams bei kelių tipų lentynėlės; 

• 53% gaminių detalių topologija vienoda, skiriasi tik jų matmenys. Medžiaga, darbai ir priedai yra 
vienodi, o skiriasi tik medžiagos, matmenų bei darbų parametrai. Šios grupės gaminiams dažniausiai 
priklauso stiklinės pertvaros su varstomoms arba stumdomomis durimis, stiklinės lentynos, 
akvariumai ir t.t.; 

• 25% gaminių detales sudaro ta pati medžiaga su skirtingais matmenimis bei dalis vienos grupės 
darbų su skirtingais parametrais. Šiai grupei priklauso gaminio detalės, kurios yra papildomai 
grūdinamos, laminuojamos, klijuojamos arba apdorojamos smėliu (matinio stiklo gamyba); 

•  Likusieji 20,7% gaminių yra unikalūs gaminiai, besiskiriantys nuo kitų tiek topologija, tiek 
gamybinėmis operacijomis. 

Gaminant pirmosios grupės produkciją, atliekami veiksmai yra analogiški konstravimui vaikišku 
„Lego“ konstruktoriumi – iš standartinių kelių tipų elementų (vienas iš tokių elementų parodytas 2 pav.) 
surenkami skirtingi daiktai. 

 
 

X 
Y 

Z 

 

2 pav. „Lego“ detalė 

Duomenų bazėje turint standartinių detalių aprašus, nesunku organizuoti pirmosios grupės gamybos 
valdymą. Duomenų bazė modifikuota taip, kad standartinių elementų aprašuose numatyta galimybė keisti 
kiekvieno elemento matmenis X, Y, Z. Tam buvo papildomai sukurtas gaminio (detalės) duomenų bazės modulis, 
kurio struktūra yra labai panaši į reliacinės duomenų bazės fragmento struktūrą. Šis modulis parodytas 3 pav. 
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Nestandartinių gaminių įmonės gamybos valdymo duomenų bazės modelis 

 
Priedas 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Diametras 
Savybės 

 

Gaminys 

Pavadinimas 

 
Darbas 

Rūšis 
Sudėtingumas 
Parametras 
Savybės 

 

Medžiaga 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Storis 
Matmenys (Z,X,Y) 

1 
1..n 

1 1..n 

1 
1..n

 

3 pav. Gaminio (detalės) reliacinės duomenų bazės fragmentas 

Į šį modulį suvedami duomenys apie visus gaminius arba atskiras jų detales, priklausančius pirmosioms 
trims statistinėms įmonės gaminių grupėms su dažniausiai pasitaikančiais parametrais. 

4. Užsakymo pavyzdys 
UAB „Demeda“ dažnai gaminamos stiklinės pertvaros. Viena detalių, naudojamų stiklinėse pertvarose 

– varstomos durys. Joms pagaminti reikia 10 mm storio, 900 mm pločio ir 2100 mm aukščio skaidraus stiklo 
„Planilux“. Operacijos, atliekamos gaminant duris, pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Varstomų stiklinių durų gamybos operacijos 

Parametrai Operacija Operacijų kiekis Ilgis (m) Diametras (mm) Plotas (m2) 
Raižymas 1 6,00   
Poliravimas 1 6,00   
Kampų frezavimas 2 0,13   
Skylių gręžimas 2  42  
Skylių bukinimas 2  42  
Skylių gręžimas 2  19  
Skylių bukinimas 2  19  
Grūdinimas 1   1,89 

Taip pat reikalingi priedai: apatinis guolis, centrinė spyna, rankenos, atsakomoji spyna, apatinis 
lankstas, viršutinis lankstas, apatinė kampinė jungtis, viršutinė kampinė jungtis, atrama. 

Užpildę gaminio (detalės) modulio lentelių „Gaminys“, „Medžiaga“, „Darbas“, „Priedas“ laukus, 
ankščiau minėtais parametrais, turime detalę „Varstomos durys“. Tačiau būtent 900 mm pločio ir 2100 mm 
aukščio iš 10 mm storio stiklo durys užsakomos retai. Todėl duomenų bazėje panaudota papildoma funkcija su 
parametrais: gaminys, stiklo storis (Z), gaminio plotis (X), gaminio aukštis (Y). 

Modulis, realizuojantis šią funkciją, naudodamasis gaminio lentelėmis, užpildo užsakymo lenteles 
„Medžiaga“, „Darbas“, „Priedas“, įvertindamas matmenų pokyčius. Teisingam atliekamų darbų ir naudojamų 
priedų parametrų perskaičiavimui gaminio duomenų bazės modulio lentelėse „Darbas“ ir „Priedas“ yra 
papildomi laukai „savybės“, kuriuose pasirenkamas skaičiavimo metodas [4]. Detalės išrinkimo ir parametrų 
perskaičiavimo funkcijos langas parodytas 4 pav. 

 
4 pav. Detalės išrinkimo ir parametrų perskaičiavimo funkcijos langas 
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Papildę duomenų bazės modulį aukščiau minėta funkcija, gauname modifikuotą klasikinį duomenų 
bazės modulį, kuris pateiktas 5 pav. 

 
 

Priedas 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Diametras 

 

Užsakymas 

Klientas 

 
Darbas 

Rūšis 
Sudėtingumas 
Parametras 
Darbuotojas 

 

Medžiaga 

Rūšis 
Gamintojas 
Tipas 
Storis 
Matmenys 

1 
1..n 1 1..n 

1 
1..n

Gaminys 

Parametrai 
FUNKCIJA 

 

1 

1..n 

 

5 pav. Modifikuotas plataus asortimento gamybos valdymo reliacinės duomenų bazės modulio fragmentas 

Naudojant šį reliacinės duomenų bazės modulį, užsakymuose galima pasirinkti nepilnai aprašytą detalę 
iš lentelės „Gaminys“ (trečia gaminių grupė). Užpildytas lenteles „Medžiaga“, „Darbas“ ir „Priedas“, galima 
koreguoti pagal kliento pageidavimus. Taip sutaupomas duomenų bazės aptarnavimo laikas, klientui operatyviai 
pateikiama preliminari užsakymo kaina bei sutrumpinamas gamybos paruošimo laikas. 

5. Išvados 
Pasiūlyta duomenų bazė leidžia: 
• padidinti darbo našumą, nes priimant užsakymus reikia pildyti kur kas mažiau laukų; 
• sumažinti gaminių kainą, nes pildant mažiau laukų, padaroma mažiau klaidų, o tuo pačiu sumažėja 

brokuotos produkcijos kiekis. 
Pavyzdžiui, stiklinei pertvarai su varstomomis durimis pagaminti reikia 15 skirtingų matmenų stiklų, 83 

darbo operacijų ir 52 priedų. Naudojant klasikinę duomenų bazę, reikėtų užpildyti 752 laukus, o pasiūlytu 
metodu – 103. Šis skirtumas atsiranda panaudojus abstrakčios detalės aprašą – funkciją „Gaminys“. Per metus 
UAB „Demeda“ pagamina daugiau nei 150 tokių pertvarų. Tikėtina, kad per metus vien tik stiklinių pertvarų 
gamyboje operatoriui reikės atlikti 90 tūkstančių operacijų mažiau. Eksploatuojant šią sistemą minėtoje įstaigoje 
gamybinis brokas sumažėjo 17,2%. 
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The Data Base for Production Just-in-Time Management 
 
Paper deals with production management problems in wide sortment range plants. A model of production 
management data base based on statistical methods is suggested. This data base was implemented in glassware 
plant. The efficiency of implemented data base is compared with the classical data base. 



SEMANTINIŲ METADUOMENŲ APRAŠYMO IR EFEKTYVAUS 
PANAUDOJIMO PROBLEMA 

Aurelija Kazlauskienė 
Kauno technologijos universitetas 

Straipsnyje analizuojama semantinių metaduomenų aprašymo problema, nagrinėjami šių metaduomenų aprašymo būdai, 
technologijos ir priemonės 

1. Įvadas 
Didžiausias su duomenų integravimu siejamas darbas yra jų sintaksinis ir semantinis suderinimas su bet 

kuria aplikacija. Duomenų integravimo uždavinys susideda iš dviejų pagrindinių komponentų: duomenų 
transportavimo ir duomenų suderinamumo užtikrinimo. Dėl didelių investicijų į duomenų perdavimo 
infrastruktūrą, transportavimo problema yra minimizuota ir šiuo metu yra tik paprastas inžinerinis uždavinys.  

Šiandien kalbant apie duomenų suderinamumą pagrinde koncentruojamasi į klausimus, susijusius su 
sintakse, taigi semantikos problema tarsi yra ignoruojama. Įprasta manyti, kad visi duomenys būtinai turi turėti 
reikšmes, tačiau nereikėtų pamiršti, kad iš pradžių reikia apibrėžti tų reikšmių kitimo sritį – išanalizuoti 
duomenis apie pačius duomenis. 

Šio straipsnio tikslas yra apibrėžti duomenų semantikos aprašymo metaduomenimis problemą,  parodyti 
jos aiškinimą dabartinėje mokslinėje literatūroje ir panagrinėti sprendimus, kuriuos siūlo šiais klausimais 
dirbančios kompanijos.  

2. Semantiniai metaduomenys, jų reikšmė ir ryšiai su kitų tipų metaduomenimis 
Semantiniai metaduomenys – tai duomenys aprašantys tam tikros srities duomenų reikšmių specifiką. 
Ontologijos nusako terminų, naudojamų tam tikrame tekste, reikšmę arba reikšmių sritį. Jų naudojimas 

yra laikomas pačiu efektyviausiu metodu, skirtu darbui su semantiniais duomenimis. Ontologijų ryšiai su 
metaduomenimis pavaizduoti 1 pavyzdyje. 
 

Ontologija 
 
 
Semantikos  
    išsamumas  

Duomenys 

Sintaksiniai metaduomenys 

Struktūriniai metaduomenys 

Semantiniai metaduomenys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Ontologijos ryšiai su metaduomenimis 

Ontologijos pavyzdžiai: Anatomija, Diagnostika ir t.t. Semantiniai metaduomenys: iš ontologijos 
išplaukiantys metaduomenys pvz.: Miestas – Klaipėda. Struktūriniai metaduomenys (duomenys nepriklausantys 
nuo dokumento turinio) pvz.: dokumento struktūra ir t.t. Sintaksiniai duomenys pvz.: kalba, formatas, 
dokumento ilgis, sukūrimo data, kodavimo būdas ir t.t. Duomenys – struktūrizuoti, pusiau struktūrizuoti arba 
nestruktūrizuoti. 

Darbas su semantiniais metaduomenimis apima penkis etapus (2 pav.): 
1. Pirmame etape nustatoma struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų duomenų saugojimo vieta.  
2. Antrame etape turinys klasifikuojamas naudojant pažangias klasifikavimo technologijas ir 

semantiškai apdorojamas (nustatoma apie ką yra tie duomenys). 
3. Trečiame etape nustatoma su kokiu dar turiniu yra susiję duotieji duomenys. 
4. Ketvirtame etape nustatoma kokie konkrečiai duomenys reikalingi vartotojui. 
5. Penktame etape pasirenkama tinkama valdymo strategija. 
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Integravimas 

3 etapas 
5 etapas 1 etapas 2 etapas 
Valdymas Agregavimas Katalogizavimas 

4 etapas 

Suasmeninimas 

2 pav. Darbo su semantiniais metaduomenimis etapai 

Pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turėtų vykdyti sistema dirbanti su semantiniais metaduomenimis: 
1. Automatiškai agreguojama ir tekste surandama reikiama informacija (nepriklausomai nuo šaltinio 

tipo ir formato); 
2. Automatiškai struktūrizuojamas turinys; 
3. Automatiškai sukuriami reikiami ryšiai; 
4. Semantinių užklausų mechanizmas pagal užduotus kriterijus randa reikiamą informaciją. 

3. Semantinių metaduomenų aprašymo būdai 
Semantiniams metaduomenims aprašyti naudojamas RDF duomenų modelis. Šiuo modeliu aprašomas 

metaduomenų kodavimas, perdavimas ir apdorojimas. 
 

 
 

Savybė  
Šaltinis

 
Šaltinis 

 
 
 
 
 

Sakinys (statement)  
3 pav. Duomenų modelis pagal RDF 

RDF sintaksė (pavyzdys): 
 
 

dc:autorius 

dc:pavadinimas  
URL:R 

 
„Sintaksė“  

 
 

 „Vardas Pavardė“

4 pav. RDF sintaksė 

4. Semantinių asociacijų analizė 
RDF semantinių metaduomenų modelyje esybės reikšmė yra nustatoma pagal tai, kaip ji siejasi su 

kitomis esybėmis. Kiekvienas ryšys tarp esybių yra vadinamas semantine asociacija. Kiekviena semantinė 
asociacija susideda iš tarpinių esybių ir ryšių (esybių savybių).  

Semantinių asociacijų formalizavimas: 
1 Taisyklė: 

Semantinis susietumas. Dvi esybės e1 ir e2 yra semantiškai susijusios, jei RDF grafe egzistuoja seka e1, 
P1, e2, P2, e3, ... en-1, Pn-1, en kur ei, 1 ≤ i ≤ n yra esybės, o Pj, 1 ≤ j ≤ n yra savybės ir dvi esybes ei ir ei+1 sieja 
ryšys Pj. Esybių ir savybių seka nusako semantinį kelią. 
2 Taisyklė: 

Semantinis panašumas. Dvi esybės e1 ir f1 yra semantiškai panašios, jei egzistuoja du semantiniai keliai 
e1, P1, e2, P2, e3, ... en-1, Pn-1, en ir f1, Q1, f2, Q2, f3, ... fn-1, Qn-1, fn semantiškai jungiantys e1 su en ir f1 su fn 
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(nurodyta tvarka) ir kiekviena esybių savybių pora Pi ir Qi, 1 ≤ i ≤ n tenkina vieną iš sąlygų: Pi = Qi, Pi ⊆ Qi, Qi 
⊆ Pi. 
3 Taisyklė: 

Semantinė asociacija. Dvi esybės ex ir ey yra sujungtos semantine asociacija, jei jos yra semantiškai 
susijusios arba semantiškai panašios. 

5. Semantinių metaduomenų apdorojimo technologijos ir priemonės 
Šiuo metu yra sukurtos kelios semantinių metaduomenų išgavimo bei apdorojimo technologijos ir 

priemonės, tačiau jos skirtos tik internetinėms technologijoms. Pagrindinės firmos dirbančios šioje srityje yra 
Semagix, Ontoprise ir Network Interference. Šių firmų darbo dėka yra sukurta keletas repozitorių, saugančių iš 
internetinių puslapių išgautus semantinius metaduomenis. Pagrindiniai repozitoriai yra TAP KB (saugo 
informaciją susijusią su įvairiais autoriais, sportu, įmonėmis ir t.t.), SWETO (saugo 800 000 įrašų ir 1,5 milijono 
ryšių tarp jų), WebFountain ir Semagix Freedom. 

Visos šios semantinių metaduomenų apdorojimo priemonės duomenų aprašymui naudoja RDF schemą 
(5 pav).  

5 pav. Esybių vaizdavimas RDF 

Yra pilietis 
e3: asmuo

e4: mokslinis 
straipsnis Autorius 

straipsnio 
e2: šalis 

Yra pilietis Autorius 
straipsnio 

e5: asmuo gyvena Bendrauja 
             su gyvena e1: asmuo e6: šalis e9: asmuo

Autorius 
straipsnio Bendrauja 

             su 

Autorius 
straipsnio 

e7: mokslinis 
straipsnis 

e8: IT 
tyrėjas 

Pagrindinės technologijos skirtos darbui su semantiniais metaduomenimis: 
1. Sparčiai besivystančios (esamos) technologijos 

• Žinių išgavimas 
• Metaduomenų išgavimas 
• Automatinis klasifikavimas 

2. Naujausios (dar kuriamos) technologijos 
• Semantinių asociacijų nustatymas 
• Semantinių užklausų apdorojimas 
• Patikimumo tikrinimas 
• Vartotojų profiliavimas 
• Hipotezių testavimas 

Semantinių metaduomenų sistemoje naudojamų technologijų pasiskirstymas pavaizduotas 6 pavyzdyje. 

6. Išvados 
Straipsnyje buvo apžvelgtos problemos susijusios su duomenų semantikos aprašymu, parodyta kurioje 

vietoje atsiduria semantikos problema einant link ontologijos. 
Išnagrinėjus prieinamus literatūros šaltinius galima daryti išvadą, kad šiuo metu nėra aiškių standartų 

aprašyti duomenų semantikai taip, kad galima būtų nestruktūrizuotuose duomenyse programiškai aptikti 
reikalingą informaciją semantine prasme. Yra kompanijos, kurios užsiima semantikos metaduomenų generavimu 
iš nestruktūrizuotų ir pusiau struktūrizuotų duomenų, tačiau neaiškūs naudojamų technologijų teoriniai principai 
ir praktinės galimybės. Norint sukurti sistemą, kuri analizuotų nestruktūrizuotus duomenis ir formuotų atributus 
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reliacinei duomenų bazei pagal sukurtą schemą reikia atlikti šių kompanijų siūlomų produktų galimybių analizę 
ir apibrėžti jų taikymo sritį. 

 

6 pav. Semantinių metaduomenų apdorojimo technologijos 
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Semantic Metadata Description and Reuse Problem 
The goal of this article is to analyse semantic metadata description problem, to describe existing 

semantic metadata description methods, technology and tools. 
 



ORGANIZACIJOS INTRANETO PORTALO MODELIS 
IR PROGRAMINĖ REALIZACIJA 

Artūras Luckus, Vigintas Šakys 
Kauno technologijos universitetas 

Organizacijos informacijos portalai EIP (enterprise information portal) – tai taikomosios programos, padedančios 
atrakinti organizacijos viduje ir išorėje saugomą informaciją ir suteikiančios vartotojo valdomą prieigą prie visų organizacijos 
informacinių srautų mazgo, reikalingo verslo sprendimams priimti [18]. Terminą EIP pirmą kartą pavartojo JAV investicijų 

banko Merrill Lynch ekspertai 1998 m. Jie savo pranešime apibūdino modernius organizacijų intranetui skirtus IT 
sprendimus [6]. Tyrimų ir konsultacijų bendrovių META Group, Delphi Group duomenimis, portalų kūrimas ir diegimas 

organizacijose tapo viena iš greičiausiai plėtojamų IT šakų pasaulyje [1, 21]. 
Pradėjus portalus kurti J2EE (Java 2 enterprises edition) technologijomis, atsirado naujų galimybių projektuoti ir 

įgyvendinti sudėtingiausius daugelio sluoksnių architektūros portalų modelius [20]. Informacinės sistemos tapo 
nepriklausomos nuo organizacijose naudojamų kompiuterinių sistemų platformos ar klientų naudojamų įrenginių tipų [13]. 
Siekiant greičiau, patogiau surinkti informacinę sistemą iš komponentų ir minimaliomis sąnaudomis organizacijoje įdiegti 

portalų programinę įrangą, pradėti naudoti atvirojo kodo (open source) programinės įrangos projektai [27]. 
2003 metais Java ekspertų iš Apache, SUN, IBM ir kitų organizacijų pastangomis patvirtinta portletų (portlet) 

specifikacijos versija 1.0 (JSR-000168 Portlet specification, final release) portalų kūrėjams suteikė galimybes kurti 
standartizuotas portalų programas, veikiančias daugelyje standartinių, su Java programavimo kalba suderinamų portalų [9]. 

Straipsnyje nagrinėjami organizacijų informacijos portalų modeliai ir jų kūrimo ypatybės. Analizuojamas Java 
technologijų ir atvirojo programinio kodo komponentų naudojimas kuriant bei diegiant intraneto portalą specializuotose 

Lietuvos banko Kauno skyriaus padalinio darbo vietose. Tiriamos J2EE technologijų, interneto standartų ir portletų 
panaudojimo galimybės realizuojant portalų programas. 

1. Įvadas 
Portalo terminas anksčiausiai pradėtas vartoti architektūros specialistų. Šiuo terminu apibrėžiamas 

didelis, paradinis įėjimas į pastatą, reprezentuojantis organizaciją. Portalus informacijos valdymo specialistai 
pradėjo vartoti 1994 m. Internete 1998 m. atsirado naujus technologinius sprendimus pritaikę Microsoft, Yahoo, 
CNet interneto vartai (išplėstos, papildomas paslaugas siūlančios interneto svetainės). Pirmasis internete pasiūlęs 
viešą informacijos pateikties individualizavimo galimybę privatiems vartotojams buvo portalas My Yahoo [6]. 
META Group, Delphi Group IT tyrimus atliekančių korporacijų duomenimis, portalų kūrimo ir diegimo 
organizacijose didėjimas tapo vienas iš greičiausiai plėtojamų IT šakų pasaulyje. 1998 m. apyvarta siekė 4,4 
milijardus JAV dolerių, o 2002 m. – 14,8 milijardus JAV dolerių. Portalus, kaip sudėtinį organizacijos taikomųjų 
programų diegimo sprendimą, vartojo 400 JAV korporacijų, kurių apyvarta siekia 500 mln.–1 milijardą JAV 
dolerių per metus. Iš 2000 pasaulio didžiausių korporacijų apie 60% turi ar ketina artimiausiu metu turėti verslo 
portalus [1, 6, 18]. Demografinis portalų populiarumo skirstinys: JAV – 87%, ES – 8%, Azija – 5%. 
Atsižvelgiant į industrijos šakas: IT sektorius – 30%, gamybos – 12%, viešasis – 13%, sveikatos apsaugos – 
11%, finansų – 11% [21].  

„Portalo“ terminas, apibrėžiantis informacinių technologijų naudojimą organizacijoje – tai interneto ar 
intraneto svetainė, trumpai pateikianti nuorodas į visą aktualią darbui informaciją bei paslaugas. Vartotojui – tai 
pagrindinis visų internetinių srautų mazgas: jis valdomas vartotojų poreikių, jam priklauso firmos vardas ir, 
svarbiausia, jis valdo visus verslo duomenų srautus. Technologine prasme portalas – tai taikomosios programos, 
kurios suteikia galimybę organizacijų darbuotojams, klientams ar kitoms taikomosioms programoms bendrą 
prieigą prie personalizuotos ir agreguotos (apjungtos atvaizdavimo ar taikomųjų programų lygyje) informacijos, 
reikalingos verslo sprendimams priimti [18]. 

Atsižvelgiant į informacijos portalų naudojimo sritį, pradėti vartoti tam tikri pavadinimai: įmonės 
informacijos portalai, vortalai (vertikalūs pagal industrijos šakas portalai), viešosios, laisvosios informacijos 
portalai, žinių (knowledge), patyrimo (expertise), mobilieji (wireless), asmeniniai (personal), namų (home-
portal), verslo (smulkaus, korporatyvinio, verslo tyrimų), elektroninės valdžios (e-gov), tarptautinių organizacijų 
(UNESCO, Europos Sąjungos), viešieji interneto, laisvalaikio ir mokymo portalai. 

Apibendrinant informacinius portalus galima būtų išskirti 4 kategorijas, kurios dažniausiai būna 
glaudžiai susijusios arba sutinkami hibridiniai sprendimai [18]: 

1. Kompanijų arba organizacijų (intraneto) portalai. Bendrąja prasme – tai organizacijų viduje 
vartojamos struktūrizuotos ar nestruktūrizuotos informacijos apdorojimo ir pateikimo tarnautojams sistema. 
Dažniausia jų naudojimo sritis – verslo paslaugos tarnautojams B2E (business-to-employees). Tai gali būti verslo 
reikmėms organizacijos intranete taikomi organizacijų informacijos portalai EIP. Jų pagalba integruojami 
organizacijos viduje vykstantys procesai, bendradarbiavimas, turinio valdymas, duomenų sandėlių, verslo 
tyrimų, žinių valdymas ir t. t. Šiuos portalus naudoja dauguma didelių kompanijų Oracle, IBM, CA, Microsoft.  

Organizacijų specifinėms verslo ar veiklos sritims kompiuterizuoti naudojami intraneto portalai. Jie 
taikomi organizacijų veiklos funkcijoms, procesams ar taikomosioms programoms palaikyti. Šie portalai 
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integruoja organizacijoje naudojamų specializuotų programų sukuriamus duomenis, darbuotojai daug efektyviau 
panaudoja agreguotus informacijos srautus. Pavyzdžiui, personalui valdyti, įmonės resursams planuoti, 
pardavimų vadybai seniai naudojami SAP, Oracle, PeopleSoft portalai. Horizontalieji portalai naudojami visoje 
organizacijoje, norint užtikrinti bendradarbiavimą, ekspertizės, žinių, turinio ar dokumentų valdymo poreikius.  

Pagrindinėms organizacijų funkcijos vykdyti pagal tris verslo modelius: verslo paslaugos tarnautojams 
B2E, verslo paslaugos klientams B2C (business-to-customer), verslo paslaugos verslui B2B (business-to-
business) naudojami funkciniai organizacijų portalai (role portal).  

Organizacijų informacijos portalų pasiskirstymas rinkoje, atsižvelgiant į vartojimo paskirtį [1], 
matomas 1 paveikslėlyje. 
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Kiti portalai

Verslo paslaugų  klientams portalai

 
1 pav. Portalų rūšys 

2. Elektroninio verslo (ekstraneto) portalai. Gali būti išplėsti organizacijų (intraneto) portalai (extended 
enterprise portals). Jų naudojimo sritis – verslo paslaugos klientams B2C. Tai gali būti elektroninė prekyvietė 
(e-Marketplace portals), pvz., CommerceOne.net ir elektroninių paslaugų nuoma (ASP portals) – pvz., 
MySAP.com. Naudojimo sritis – išoriniams verslo poreikiams, tiekėjams ir partneriams skirtos paslaugos B2B. 

3. Asmeniniai (WAP) portalai, teikiantys paslaugas mažųjų mobilių įrenginių vartotojams, privatiems 
namų vartotojams – pvz., WebTV ar automobilių vartotojams – pvz., OnStar.  

4. Viešieji ar mega (interneto) portalai (Public or Mega (Internet) portals). Jie skirti didelei auditorijai 
vartotojų, kuriuos vienija privatūs ar profesinės veiklos interesai. Vieni portalai gali būti skirti privačių asmenų 
bendruomenėms internete bendrauti pvz., Yahoo, Google, Overture, AltaVista, AOL, kiti – organizacijų 
bendruomenėms, dažniausiai bendradarbiaujančioms internete pagal pramonės šakas ar interesus pvz., 
kompiuterija, bankininkystė (industrial portals, vertical portals or vortals).  

Lietuvoje naudojami informacijos portalai, teikiantys viešas interneto paslaugas, pavyzdžiui 
www.delfi.lt, www.takas.lt, www.savivaldybes.lt, http://auto.exclusive.lt, www.litlex.lt/portal ir t.t. Didelėse 
organizacijose intraneto ar ekstraneto portalams naudojami Oracle, Domino portalų serveriai, atitinkantys 
portalams keliamus reikalavimus. Mažose įstaigose vyrauja PHP kalba sukurtos interneto svetainės, vadinamos 
portalais [2]. 

Vidutinėse ir didelėse tarptautinėse organizacijose naudojami žinomų firmų sukurti komerciniai 
programiniai produktai: SharePoint Portal server 2003 (3999 JAV doleriai vienam procesoriui, 71 JAV doleris 
kliento licencija ir 30000 JAV dolerių neribotam išorinių klientų prisijungimui) [22], OracleAS Portal 10g 
(10000 JAV doleriai vienam procesoriui ir 200 JAV dolerių kliento licencija), BEA Weblogic platform 8.1 
(57000 JAV doleriai vienam procesoriui), Vignette Application Portal 7.0 (75000 JAV doleriai vienam 
procesoriui), Java System Portal server 6.2 (nuo 57000 JAV dolerių iki 95000 JAV dolerių vienam procesoriui). 
Visi portalų serveriai gali dirbti įvairiose operacinėse sistemose ir suderinami su įvairia kompiuterių įranga [7]. 

Daugeliui organizacijų portalai – patogi priemonė įstaigos darbuotojams mokytis, dalintis žiniomis. 
Norėdami išsiaiškinti portalų kūrimo priežastis, IT tyrimų bendrovės The Delphi Group ekspertai apklausė 300 
organizacijų. Kiekvienos buvo paprašyta išvardinti tris svarbiausius dalykus, kuriuos, jų manymu, turėtų apimti 
portalai. Gauti atsakymai buvo suskirstyti į 12 kategorijų [14] (žr. 2 pav.). 
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Mokymasis ir dalijimasis žiniomis
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Vidinė kompanijos informacija

Taisyklės ir darbai
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Adresai, telefonai, skelbimų  lentos

Ekspertų  paieška

Naujienos ir prieiga prie  interneto

 
2 pav. Pageidaujama portalų paskirtis  

Kartu su komerciniais gaminiais, kuriami ir atvirojo kodo standartus atitinkantys programiniai portalų 
produktai [15]. Portalų projektus, atitinkančius interneto standartus ir ne mažiau funkcionalius negu komerciniai 
produktai, vysto ir palaiko žinomos stabilių programinių produktų kūrimo bendruomenės, pvz., Jakarta Apache 
[26]. Didelę pagalbą standartizuojant programinę portalų įrangą teikia SUN ir IBM korporacijos [9]. Atvirojo 
kodo programinės įrangos kūrimo principu kuriama programinė portalų įranga turi nemažai privalumų, 
palyginant su komerciniais, galutiniais produktais. Kuriant didelius atvirojo kodo projektus, dažnai naudojama 
modulinės architektūros samprata. Produktas sudaromas iš modulių ar dalių. Kiekviena dalis yra plėtojama 
atskirai ir savarankiškai. Rengiant šį darbą, dalyvauja skirtingos kūrėjų grupelės. Taip geriau pasidalijamas 
darbas, daugelis dalių turi kitą analogiško funkcionalumo pakaitalą. Vienos produkto dalies netinkamas 
parengimas nesužlugdo viso atvirojo kodo projekto. Visada yra galimybė pagal poreikius sukomplektuoti 
sistemą iš mažiausio dalių skaičiaus (tik tiek modulių, kad užtikrintų reikiamą funkcionalumą, bet ne daugiau). 
Taip yra mažinama nepageidautina sutrikimų tikimybė [26]. 

Šiame straipsnyje nagrinėjami portalų modeliai ir programų realizacijos, skirtos mažų ar vidutinio 
dydžio organizacijų intranetui. Tokio tipo įstaigos negali skirti didelių finansinių išteklių parengtiems portalų 
sprendimams įsigyti, o specifiniai verslo reikalavimai reikalauja dinamiškų modernių informacinių sistemų (IS). 
Išnagrinėję portalų architektūrą ir pritaikę atvirojo programinio kodo, J2EE bei interneto programų 
technologijomis sukurtus komponentus, pasiūlėme lengvai plėtojamą programinį intraneto portalo sprendimą. 
Informacinės sistemos kūrimo tikslas – pasiūlyti organizacijoms, jų padaliniams ekonomiškus ir modernius 
intraneto portalo kūrimo būdus. 

2. Organizacijos intraneto portalo modelis 
Organizacijos intraneto portalas suteikia tarnautojams galimybes darbo tikslams bendrai naudotis 

sukaupta struktūrizuota ir nestruktūrizuota informacija. Dauguma tiek verslo, tiek ir valstybinių įstaigų naudoja 
tam tikras priemones informacijai kurti ir tvarkyti. Darbo metu informacijos poreikiai verčia ieškoti informacijos 
už organizacijos ribų. Naudojant portalus, galima greičiau ir efektyviau gauti informaciją. Tam vis plačiau 
taikomos naujos, dažnai su interneto standartais susijusios technologijos – XML (extensible markup language), 
XSL (extensible stylesheet language), WSRP (web service for remote portlets), SOAP (simple object access 
protocol), RSS (really simple syndication), portletai (JSR 168) atitinkantys portletų specifikaciją, interneto 
tarnybos (web services), UDDI  (the universal description, discovery and integration) ir t.t.[13, 18]. 

Nusprendus organizacijoje įdiegti modernią informacinę sistemą, kuri užtikrintų kokybiškos ir 
patikimos informacijos srautą, būtina ištirti organizacijos poreikius ir strateginius tikslus [11, 21]. Kad kuriamos 
informacinės sistemos projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, būtina įvertinti organizacijos verslo tikslus ir 
numatyti visų etapų riziką. Palaipsniui projektuojant ir diegiant sistemą naudojami pilotiniai projektai [11]. 
Taikant tarpinių prototipų gamybos metodus, palaipsniui kuriami ir vartotojams pristatomi sistemos moduliai 
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[24]. Komponentus patogu kurti aukšto lygio objektinio programavimo kalba Java, kuri laikoma interneto 
sistemų ir ypač portalų programų kūrimo standartu de facto [15, 20].  

Bendradarbiavimo, sprendimų palaikymo, pranešimų, naujienų gavimo tarnybos, dokumentų ir 
vartotojų administravimo sistemos sėkmingai sujungiamos į integruotą programinį įrankį – portalą, lengvai 
pasiekiamą naudojant interneto naršyklę. Interneto technologijų pagrindu kuriamų sistemų veikimas pagrįstas 
klientų užklausų ar duomenų perdavimu HTTP (hyper text transfer protocol) protokolu į serverį. Vadovaujantis 
verslo reikalavimais, darbo stotyse atliekami reikalingi skaičiavimai, duomenų aptarnavimai ir dinamiškai 
sukurtų HTML (hyper text modeling language) ar WAP (wireless application protocol) tinklalapių pateikimas 
klientui. IS kuriamos interneto technologijų pagalba ir vartotojui intranete suteikiančios galimybę naudotis 
organizacijos duomenimis, turi savų trūkumų ir privalumų [3]. Šiomis sistemomis galima patogiai naudotis 
kompiuterių tinkle, nesvarbu, kuriame pasaulio kampelyje vartotojas yra. Naudojama kliento ir serverio 
architektūra. Klientas dažnai „liesas“ (thin), todėl neapkraunamas tinklas ir nekeliami dideli reikalavimai 
vartotojo kompiuterinei įrangai. Klientas gali būti kompiuteris, turintis interneto naršyklę, RMI (remote method 
invocation) suderinama programa ar mobilus įrenginys, palaikantis WAP, MIDP (Mobile Information Device 
Profile). Kliento kompiuteryje nereikia įdiegti papildomos programinės įrangos, tai labai palengvina IS ir 
vartotojų palaikymą bei administravimą. Sistemos būna pasiekiamos daugeliui vartotojų, kurių skaičių gali riboti 
tik turimi techniniai ištekliai. Visa organizacijos informacija saugoma centralizuotai serveriuose. Tai 
supaprastinta duomenų ir taikomųjų programų palaikymą, modernizavimą ir administravimą nestabdant 
vartotojų darbo [20]. Projektuojant šias sistemas vartojama trijų ir daugiau lygių architektūra (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Daugiasluoksnė portalų architektūra 

Tačiau HTML puslapiais paremta IS vartotojo sąsaja nėra tokia interaktyvi kaip įprastos programos. Tai 
galima kompensuoti JavaScript programėlėmis, Java portletų ir apletų (Java applet) technologijomis. 
Taikomosios portalų programos dėl standartinio Java saugumo mechanizmo turi ribotą prieigą prie kliento 
kompiuterio išteklių [3]. Tačiau tai padeda išspręsti skaitmeniniu parašu patvirtintos tinklo programos ir HTTPS 
– saugus duomenų perdavimo protokolas [4]. Naudojant šias technologijas, veiksmai atliekami kliento 
naršyklėje, sumažinama portalo serverio apkrova ir vartotojo aplinkai suteikiamas interaktyvumas. Organizacijos 
portalo karkasą sudaro komponentai suskirstyti į tarnybų sluoksnius. Portalams būdingas architektūros 
dinamiškumas. Todėl naudojamų interneto standartų ir keičiantis architektūrai tarnybų skaičius gali keistis [11, 
20]. Organizacijos portalo karkasą dažniausiai sudaro tokie tarnybų sluoksniai:  

– Pateikties tarnyba (presentation service). 
– Informacinė/duomenų apdorojimo tarnyba (information service). 
– Infrastruktūros tarnyba (infrastructure service). 
– Asmenybės tapatumo/apsaugos tarnyba (identity management/ security service). 
– Administravimo/valdymo tarnyba (administration/management service). 
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– Prieigos ir integravimo tarnyba (access and integration service). 
– Turinio valdymo tarnyba (content service). 
– Ryšių/bendradarbiavimo tarnyba (collaboration service). 
– Palaikymo/plėtimo tarnyba (development service). 
– Taikomųjų programų tarnyba (application service). 
Organizacijos informacinių technologijų specialistai, nusprendę įdiegti programinę portalų įrangą, 

priversti rinktis tarp brangių komercinių produktų, turinčių perteklines tarnybas, dažnai niekada nepanaudojamus 
modulius [16, 23], ir atvirojo kodo projektų, kurie dėl ribotos projektinės dokumentacijos sunkiai modifikuojami 
bei palaikomi [10, 19, 28]. Tačiau atvirojo kodo projektai suteikia galimybes patiems, atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius, atrinkti reikalingus modulius [20, 26], pritaikyti programų vykdymo konteinerius [8], naudojant 
komponentus kurti vartotojo sąsają [9, 27].  

Atsižvelgiant į vartotojų reikalavimų specifikavimo dokumentą, kuriamas organizacijos intraneto 
portalas. Surinkus ir išnagrinėjus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, panaudojimo atvejų sąrašą, 
projektuojama IS architektūra, parengiamos statinio (žr. 4 pav.) ir dinaminio sistemos vaizdo diagramos (žr. 5 
pav.).  
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4 pav. Bendras statinis portalo vaizdas 

Vykdant sudėtingą programinės įrangos gamybos projektą, architektūros modeliams sudaryti 
priimtiniausia naudoti unifikuota modeliavimo kalba – UML (unified modeling language) [24]. 
Kompiuterizuojamos organizacijos kuriamos IS architektūrą apibūdiname sistemos statinių ir dinaminių modelių 
diagramomis. Vadovaudamiesi architektūriniais modeliais, klasių ir objektų sąveikos aprašais, parengiame 
išsamią portalo programinės įrangos architektūrą, sukuriame prielaidas organizacijos portalo programinei 
realizacijai. 

Nagrinėdami atvirojo kodo principu kuriamus portalų projektus, dažnai susiduriame su jau 
integruotomis sistemomis, pavyzdžiui Apache Jakarta projektas, portalas Jetspeed 2 [27]. Tačiau dėl ribotos 
projektinės dokumentacijos sunku jas greitai ir lanksčiai pritaikyti savo organizacijos reikmėms. Architektūros 
modeliai ir išsamus architektūros aprašymas padėtų lengviau plėtoti bei palaikyti informacines atvirojo kodo 
sistemas. Kartu su programų išeities tekstais, talpinamais į CVS (išeities tekstų saugyklas), platesniam 
programuotojų ratui prieinama projektinė dokumentacija išpopuliarintų atvirojo kodo projektus, sumažintų IS 
integravimo ir palaikymo išlaidas [8, 22]  
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5 pav. Kliento užklausos sekų diagrama 

3. Organizacijos intraneto portalo programinė realizacija 
Pasirenkant organizacijos intraneto portalo IS programinės realizacijos būdą, svarbu tinkamai parinkti 

technologijas, kurių pagrindu bus kuriamas projektas ir programų kūrimo modelius, kurie užtikrins efektyvų 
modernių technologijų naudojimą [11]. 

Programinės portalų realizacijos organizacijoje kuriamos ir diegiamos vadovaujantis populiariais 
interneto standartais Sun, IBM, Microsoft kompanijos deda daug pastangų kurdamos ir palaikydamos portalų 
technologijas ir standartus [20]. J2EE ir .Net sistemose veikiančios interneto tarnybos, UDDI, WSRP programų 
automatizuotam bendradarbiavimui, XML programų metaduomenims aprašyti, Java portletai ir kiti komponentai 
atitinkantys JSR (Java specification request) 168, 170, 188, 207 specifikacijas, suteikia portalų integruotoms 
taikomosioms programoms naujas galimybes [18]. Vartotojų, naudojančių mobilius įrenginius, poreikiams 
tenkinti naudojami WAP ir Sun Microsystems kompanijos sukurta J2ME (Java 2 micro edition), skirta 
taikomosioms programoms bevieliams įrenginiams kurti [13]. Apžvelgdami portalų programines realizacijas, 
išskiriame tokias sudedamąsias dalis, reikalingas portalo programų sėkmingam darbui užtikrinti [11, 18]: 

– Taikomųjų programų serveris suderinamas su Java 2 platforma (application servers J2EE compliant). 
– Interneto serveris (standard HTTP web server). 
– Duomenų bazės ir nestruktūrizuotų duomenų saugyklos (database). 
– Informacijos organizavimo schema (taxonomy). 
– Automatizuotas informacijos klasifikavimo, indeksavimo procesas (crawler). 
– Metaduomenų saugykla (metadata repository). 
– Vartotojo sąsajos sudėtiniai blokai portletai (portlet). 
– Duomenų kategorizavimo tarnyba (categorization engine). 
– Duomenų filtravimo, indeksavimo ir aprašymo priemonės (filters, index, virtual card). 
– Interneto tarnybos (web service). 
– Vartotojų profiliai (user profiles). 
– Turinio valdymo sistema TVS (content management system, CMS). 
– Įstaigos taikomųjų programų, liktinių IS integracija EAI (enterprise application integration,). 
Daugumai komercinių ir atvirojo kodo principais sukurtų portalų programuoti naudojama Java 

programavimo kalba, kuri pripažinta standartu kuriant internetui skirtas modernias IS. Ji nuo pat sukūrimo 
pradžios buvo skirta internete naudojamoms programoms kurti, palaiko daugelį kalbų, turi universalų saugumo 
mechanizmą. Java atvira naujiems standartams, viena iš populiariausių programavimo kalbų tarp atvirojo kodo 
programas kuriančių programuotojų [24, 26]. 
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Dinaminiams serverių puslapiams kurti taip pat naudojamos programavimo kalbos ASP, PHP, Perl ir 
kitos turi daugiau trūkumų, negu Java kalba programuoti JSP (java server page), servletai (servlet), Java Beans 
komponentai, EJB (enterprise Java beans), portletai [3, 4]. Labai išpopuliarėjusi pasauliniame žiniatinklyje 
greita PHP nėra visavertė objektinio programavimo kalba ir vartojama nedideliems projektams kurti [2]. 
Microsoft korporacijos palaikoma ASP ir plėtojama .NET technologija naudojama dideliems organizacijų IS 
sprendimams įgyvendinti. Tačiau brangūs palaikymo įrankiai ir Microsoft komercinė politika sutrukdė jai plisti 
tarp atvirojo kodo programuotojų [23].  

Nestruktūrizuotos informacijos metaduomenims aprašyti, elektroninio verslo sistemoms keičiantis 
duomenimis tinkle, plačiai vartojama XML – universali, išplėsta dokumentų žymes aprašanti kalba [5]. 
Organizacijos intraneto portale iš skirtingų šaltinių ar IS agreguojant informaciją, duomenims perduoti ir 
metaduomenims aprašyti naudojami universaliausio formato – XML dokumentai [20]. Dideliems duomenų 
kiekiams saugoti tikslinga vartoti sąryšines (reliacines) duomenų bazes, o taikomosioms programoms 
pareikalavus duomenų, patogiausiai juos perduoti tinklu XML forma. DOM (document object model) ir SAX 
(simple API for XML) XML dokumentų apdorojimas užtikrina greitas duomenų transformacijas į Java objektus 
[3]. Pritaikius XML dokumentams XSL transformaciją į XHTML (extensible hyper text modeling language), tapo 
įmanoma tiksliai pavaizduoti duomenis žiniatinklyje, neatsižvelgiant į klientų naudojamus įrenginius [12, 20]. 

Automatizuojant portalų elektroninio verslo procesus, WSDL (web services description language) 
pagalba galima organizuoti interneto tarnybų prieigą ir darbą. SOAP ir XML pranešimų perdavimo schemos 
užtikrina saugų, visiškai automatizuotą programų bendradarbiavimą [11, 19]. 

Atviriesiems interneto standartams palaikyti, daugiasluoksnėms taikomosioms programoms kurti 
efektyviausia platforma – J2EE. Dauguma integruotų programavimo aplinkų IDE (integrated development 
environment) palaiko J2EE, suteikia programuotojui galimybes kurti programas, atitinkančias šiuolaikinius 
verslo aplinkos saugumo standartus, duomenų integruotumą, sistemos stabilumą [4].  

Efektyviam portalų programų kūrimui ir palaikymui programuotojų tarpe populiarios atvirojo kodo 
integruotos programų kūrimo aplinkos, pvz., NetBeans IDE ir Eclipse. NetBeans IDE programų kūrimo aplinka, 
remiama SUN korporacijos, užtikrina visapusišką programuotojų, programų, vartotojų ir verslo poreikių 
palaikymą. Šioje aplinkoje kuriant portalų projektus yra naudojamos J2EE technologijos:  

– Java 2 SDK technologijos ir pagrindiniai Java bibliotekų rinkiniai. 
– Java programos, apletai, servletai, JSP, portletai, Java Beans komponentai, paskirstytų tinkle 

komponentų EJB kūrimo technologija. 
– Java programų priėjimui prie duomenų bazių naudojama JDBC (Java database connectivity) 

technologija. 
– Java taikomųjų programų konteineris (galima integruoti papildomus, pvz., Tomcat). 
– Interneto serveris (galima integruoti papildomus, pvz., Apache). 
– Duomenų bazių serveris (galima integruoti papildomus, pvz., MySQL). 
– JVA (Java connectivity architecture) ir JMS (Java message service) – bendravimo tarp programų 

galimybės.  
– JNDI (Java naming and directory interface) – katalogų pavadinimų interfeisas J2EE serverio 

programoms dirbti su paskirstytos tinkle programinės sistemos dalimis. 
– J2ME (Java 2 micro edition) – platforma skirta taikomosioms programoms bevieliams įrenginiams 

kurti, kurią sudaro CLDC (connected limited device configuration) ir MIDP (mobile information device profile) 
technologijos.  

Kuriant organizacijos intraneto portalą būtina pasirinkti, koks programų kūrimo šablonas bus 
naudojamas. Nesudėtingiems portalo komponentams, moduliams ar prototipams, naudojantiems statinius HTML 
puslapius, servletus ir JSP, rekomenduojama naudoti programavimo šabloną Modelis 1. JSP ar servletų klasės 
objektai iš HTTP užklausos gauna parametrus (metodas reguest). Pagal veiklos dėsnius, aprašytus metoduose, 
siunčia sukurtą HTML kodą, valdo HTTP sesijos duomenis. Ten, kur užtenka mažų taikomųjų programų, o 
programos kodas mažai kinta, programuojant tikslinga sujungti tarp duomenų bazės ir vartotojo sąsajos 
perduodamų duomenų apdorojimą. Šablono realizavimo paprastumas garantuoja programų greitą veikimą ir 
veiksmingumą, sumažina kodo apimtį ir klaidų skaičių [20].  

Įgyvendinant sudėtingą veiklos logiką, dinamiškiems portalo modulių puslapiams sukurti, naudojamas 
programavimo šablonas Modelis 2. Šio programavimo šablono privalumas pasireiškia kuriant programas pagal 
programavimo pavyzdį MVC (model – view – controler). Juo remiantis, taikomosios programos komponentai 
skirstomi į tris atskiras grupes – valdiklį, modelį ir vaizdą (žr. 6 pav.). 

Kuriant informacinės sistemos programas pagal šį programavimo pavyzdį, atliekamas duomenų, verslo 
logikos (modelio), daugkartinio atvaizdavimo vartotojams ir vartotojo veiksmų valdiklio atskyrimas. Pavyzdžiui, 
kliento užklausą perduodanti programa kreipiasi į servletą (valdiklis), šis iškviečia reikiamą veiklos objektą iš 
Java Bean komponento (modelis) ir atvaizdavimo komponentą JSP (vaizdas), į kurį perduodami duomenys. 
Suformuoti rezultatai atvaizduojami vartotojui.  
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Vaizdas Valdiklis Modelis

PasisveikinimasPasisveikinimas

RegistravimasRegistravimas

Sukurti vartotojąSukurti vartotoją

PrisiregistravimasPrisiregistravimas

Programa ABPrograma AB

IšsiregistravimasIšsiregistravimas

Valdantis
servletas

Valdantis
servletas Programa ABPrograma AB

VartotojasVartotojas

AdministratoriusAdministratorius

 
6 pav. Programavimo šablonas Modelis 2 (modelis – vaizdas - valdiklis) 

Dauguma su J2EE suderinami portalų kūrimo karkasai vartoja MVC pavyzdį, kur valdiklio funkcija 
tenka servletui, o vizualizuoja JSP, pvz., atvirojo kodo pagrindu kuriamas Jakarta Struts programų kūrimo 
karkasas, naudojamas portalų programoms kurti [26]. XML byloje aprašyta veiklos logika, naudojama valdiklio 
Servleto, supaprastins kuriamos IS programavimą ir palaikymą. Tačiau šis modelis vaizdui kurti naudoja JSP 
puslapius. Skirtingiems vartotojų įrenginiams reikalingas skirtingas vaizdas. Po kiekvieno pakeitimo reikia 
perkompiliuoti JSP, todėl mažėja atsako greitis. Šio modelio trūkumus pašalina programavimo šablonas Modelis 
2X [12]. 

Vartotojui pasiuntus užklausą, atsako formavimui duomenys paimti, pavyzdžiui, iš heterogeninės 
duomenų saugyklos ir transformuojami į JDBC objektus bei DOM medį. Panaudojus Java servletą sukuriamas 
XML dokumentas. Atsižvelgiant į tai, kokiu formatu reikia pateikti duomenis, XML ir XSLT technologijų derinys 
suteikia galimybę tuos pačius XML dokumente aprašytus duomenis pateikti XHTML ar kitokio formato puslapiu. 
Šis modelis suteikia neribotas galimybes pagal vartotojų poreikius generuoti skirtingus vaizdus ir dokumentų 
tipus iš tų pačių duomenų. Atvirojo kodo Java programuotojų bendruomenė žiniatinklio programoms ir jų 
komponentams kurti plačiai taiko šį modelį [20] (žr. 7 pav.). 

Nuo vartotojo sąsajos patogumo, racionalaus valdymo elementų išdėstymo priklausys, kaip vartotojai 
vertins IS ir kaip efektyviai ja naudosis [29]. Projektavimo metu vartotojo sąsajai parengiame abstrakčius ir 
išsamius modelius. Kuriant organizacijos intraneto portalo vartotojo sąsajos prototipus naudojami šablonai. Tai 
pagreitina abstraktaus sąsajos modelio kūrimą ir prototipo pateikimą vartotojams. Naudojantis šablonais galima 
automatizuoti procesą naudojant CASE (computer-aided software engineering) priemones. Vartotojo sąsajos 
šablonai, naudojami interneto sistemoms, darbo langą suskirsto į tam tikras sritis, priklausomai ar tai duomenų 
surinkimo ar rezultatų vaizdavimo langas. Dažniausiai viršuje, antraštinėje ar sisteminių duomenų dalyje dedami 
organizacijos ar pateikiamo produkto logotipai, informacija apie lango paskirtį ir sisteminė informacija. 
Pagrindinę lango dalį sudaro darbinė duomenų sritis. Joje apdorojami duomenys, vartojamas produktų ar 
paslaugų taikomųjų programų hierarchinis meniu, pateikiami skaičiavimų rezultatai [20]. Sujungiant portalo 
lango informaciją iš skirtingų šaltinių, duomenų srityje gali būti įtraukiami papildomi lango fragmentai, turintys 
antraštines, funkcines ir duomenų sritis (žr. 8 pav.). 
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Vaizdas Valdiklis Modelis

Valdantys
Servletai,
JavaBean,
Portletai

Valdantys
Servletai,
JavaBean,
Portletai

Turinys2Turinys2

Turinys 1Turinys 1

MetaduomenysMetaduomenys

<Antraštė>     View  Edit |Norm Max Min

<Portleto fragmentas>

<Antraštė> View |Max Min

<Sisteminiai duomenys>

<Antraštė> View Edit |Max

<Darbinis langas>

<Meniu>

<Portalo
Taksonominė
schema>
1. URL
2. URL
2.1. URL
2.2. URL
2.2.1. URL
2.2.2. URL
:
N. URL

Taikyti XSL
transformaciją

Taikyti XSL
transformaciją

XML

XSL

Savybės

Būsenos

Portleto antraštė ir kontrolė

Portalo langas

Užklausos

Portleto langas

Užklausos

 
7 pav. Portalo modulis pagal Modelis2x programavimo šabloną 

Antraštė

Kontrolė

Duomenų langas

Meniu sritis

Pagrindinis langas

Sisteminė informacija

(organizacijos logotipas)

Duomenų sritis

 
8 pav. Tarnautojų el. mokymo ir testų modulis 

 2003 metais patvirtinus portletų specifikacijos versiją 1.0, komercinių ir atvirojo kodo portalų vartotojo 
sąsajoms realizuoti standartiškai naudojami portletai. Pagrindines portalo funkcijas – asmeninamą vartotojo 
aplinką, turinio sujungimą iš skirtingų šaltinių, saugų resursų pasiekiamumą ir XML vartojimą metaduomenims 
aprašyti – atlieka portletai [9]. Tai Java technologijų (J2EE) pagrindu sukurti interneto programų ir vartotojo 
sąsajos komponentai, pagal vartotojo užklausas generuojantys dinaminį portalo turinį ir realizuojantys portalo IS 
atvaizdavimo sluoksnį. Jų gyvavimo ciklą valdo portletų konteineris, todėl juos lengva integruoti į JSR168 
specifikaciją atitinkančius portalų serverius. Portleto taikomųjų uždavinių programavimo sąsajoje (Portlet API) 
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numatyti metodai View, Edit, Help ir kt., efektyviai ir saugiai išsprendžia vartotojams svarbius interaktyviosios 
pagalbos, duomenų redagavimo ir peržiūros režimus bendroje portalo vartotojo sąsajoje (žr. 8 pav.).  

Kontekstinis meniu

Sisteminiai serverio 
duomenys

Portleto peržiūros 
būsena

Portleto interaktyvios 
pagalbos būsena

 
9 pav. Portletų specifikaciją atitinkančio portleto peržiūros ir pagalbos vartotojui būsenos 

Portletai, kaip ir kiti Java programavimo kalba sukurti J2EE komponentai, gali būti naudojami 
nepriklausomai nuo organizacijoje naudojamų kompiuterių platformų ir operacinių sistemų. Taikant WAR (web 
application archive) technologiją galima archyvuoti kartu su kitais Java komponentais, nestruktūrizuotu portalų 
turiniu, metaduomenimis ir lengvai perkelti į kitus portalų serverius (atitinkančius JSR168 specifikaciją). Java 
technologijų taikymas, bendros vartotojo sąsajos šablono vartojimas, nepriklausomumas nuo platformos, lengvas 
integravimas padarė portletus pagrindine technologija programiškai realizuojant portalus.  

Organizacijos intraneto portalo prototipai buvo testuojami Lietuvos Banko Kauno skyriaus 
padaliniuose, vykdant specializuotų darbo vietų tyrimą. Šios organizacijos intranete specifinėms funkcijoms 
palaikyti, specializuotų programų duomenims integruoti anksčiau nebuvo naudojami intraneto portalai. Dalis 
funkcijų kompiuterizuota naudojant skirtingas informacines sistemas. Liktinių IS generuojami duomenys, 
sunkiai integruojami į bendrą informacijos srautą ir planuojamas naujų specifinių funkcijų atsiradimas paskatino 
ieškoti informacijos srautus integruojančio programinio sprendimo. 

Organizacijos specifikacijos reikalavimus rinkome vadovaudamiesi Volere šablonu ir tarnautojų 
apklausos anketomis. Apibendrinę specifikacijos reikalavimus, nustatėme tiriamo organizacijos padalinio 
kompiuterizavimui kuriamos informacinės sistemos ribas, sudarėme panaudojimo atvejų diagramą. Vienas iš 
pagrindinių reikalavimų buvo, kad IS turi atitikti šiandieną portalų kūrime naudojamus standartus, būti lengvai 
plečiama ir paruošta naujų technologijų pritaikymui. Priimtiniausias sprendimas buvo atvirojo kodo programinės 
įrangos naudojimas, sistemos surinkimas iš komponentų ir funkcinių modulių, atvirųjų interneto standartų 
palaikymas. Projektinės dokumentacijos ruošimas, architektūros modelių aprašų analizė ir tikslinimas pristatant 
prototipus, versijų kontrolė projekto realizavimo metu sumažino rizikas būdingas atvirojo kodo projektams. 

Atrinkdami ir tikrindami atvirojo kodo projektus, tirdami jau parengtas vartoti programas ir 
komponentus, apklausdami suinteresuotus vartotojus nustatėme, kad parengti vartoti portalai netinka 
kompiuterizuojamai organizacijai. Iš dalies parengti vartoti portalų konteineriai ir programavimo aplinkos 
tinkamos paruoštiems ir kuriamiems moduliai palaikyti. Tačiau atvirojo kodo projektuose naudojamos paruoštos 
sistemos sunkiai integruojamos su jau esančiomis IS, todėl nuspręsta patiems kurti funkcinių modulių ir 
komponentų rinkinius, skirtus padalinio klientams, administracijai, registratoriams, tarnautojams ir 
administratoriams.  

Moduliai buvo kuriami pagal panaudojimo atvejų sąrašą. Būdingi funkciniai moduliai: virtualaus 
organizacijos muziejaus pristatymas, naujienų publikavimas, elektroninio mokymo ir testų modulis, pranešimų 
apsikeitimas, klientų klausimų apdorojimas, dažnai užduodamų klausimų (DUK) ir atsakymų tvarkymas, vidinių 
duomenų katalogas ir jo modifikavimo modulis, išorinių duomenų paieška ir valdymas, bibliotekos modulis, 
interaktyvios pagalbos vartotojui ir kt. moduliai. Moduliai buvo sudaryti iš servletų, Java klasių, JSP, Java 
Bean, portletų komponentų. Vartotojų grupėms buvo pritaikyta grupinė saugumo politika ir individualūs prieigos 
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teisių rinkiniai. Saugumo politika buvo taikoma prieigai prie programų ir duomenų valdyti bei vykdoma 
taikomųjų programų serveryje.  

Sudarydami išankstinį darbų grafiką, įvertinome galimas IS kūrimo rizikas. Rengdami prototipo 
versijos pateikimą, programoms kurti vartojome Java programavimo kalbą, J2EE technologijos komponentus. 
Pateikę prototipą, patikslindavome reikalavimų specifikavimo dokumentą ir papildydavome pakeitimų istoriją. 
Patvirtinus prototipus, sukurta informacinė sistema naudojama organizacijos padalinių specializuotose darbo 
vietose informacijos srautams derinti ir valdyti. 

Portalo programoms kurti ir testuoti pasirinkome integruotą programavimo aplinką NetBeans IDE (žr. 
10 pav.). 

Komponento ar 
modulio projektas

Programos 
metaduomenys

Kodo redaktorius

Užklausų archyvas 

Testuojamos programos 
ir serverių duomenys 

 
10 pav. Integruota programavimo aplinka 

Integruotas įrankis programuotojams pritaikytas rašyti programų kodą ir tikrinti sintaksę, kompiliuoti bei vykdyti 
programas. Testavome programos paleidžiamąsias bylas ir rinkome pranešimus apie įvykusias klaidas, 
integravome projekto resursus. Projekto valdymui skirta versijų kontrolė ir techninės informacijos generavimas 
(Javadoc interneto puslapiai) padėjo efektyviai valdyti projektą. Buvo atliktas komponentų, modulių ir visos 
sistemos projekto išsaugojimas, programų platinimo bei diegimo kopijų rengimas. Nemokamai platinamais 
moduliais išplėtėme IDE galimybes, pavyzdžiui, tikslinome architektūrinius modelius generuodami UML 
diagramas iš programų išeities tekstų. 

Sukūrę ir įdiegę organizacijos intraneto portalo modulių prototipus, atlikome testavimą [25]. 
Organizacijos intraneto portalo prototipų testų metu vartotojų užklausų apdorojimą greičiausiai vykdė ir 
mažiausiai sistemos resursų naudojo pagal programavimo šabloną Modelis 1 realizuoti portalo modulių 
prototipai.  

Kuriamo portalo organizacijos vidinių duomenų katalogo moduliui pritaikėme Modelis 2X 
programavimo šabloną. Apdorodami klientų užklausas, pavyzdžiui, esančių bibliotekoje knygų aprašymams 
gauti, Java programos komponentai gaudavo duomenis iš MySQL duomenų bazės ir generuodavo DOM medį 
XML dokumento duomenims perduoti. Vartotojo sąsają, kaip atsaką į vartotojo užklausą sugeneruodavome XML 
ir XSL transformacijos būdu. Atsižvelgiant į gautas kliento užklausų savybes, pvz., antraštėje radęs „User-Agent“ 
įrašą MSIE 5.0, atsako metu XSL transformacijos pagalba būdavo generuojamas XHTML dokumentas skirtą 
interneto naršyklei Internet Explorer 5.0. Jeigu klientas naudodavo mobilų įrenginį (ar jo imitavimo programą), 
tai valdiklis, nustatęs kliento užklausos antraštėje „User-Agent“ MIDP-1.0 ar WAP, siusdavo J2ME klientui ar 
WAP naršyklei skirtą WML dokumentą. Pakeitus užklausos tipą, pavyzdžiui, gautą iš mobilaus kliento, buvo 
naudojama kita stilių lentelė ir siunčiama naujam klientui pritaikyta vartotojo aplinka. 

Kurdami organizacijos intraneto portalo vartotojo sąsają, programų valdymo meniu, sisteminei 
informacijai naudojame JavaScript programėles, dinaminius HTML puslapius. Įgyvendinant bendrą 
organizacijos stilių, formuodami HTML dokumentus, naudojome kaskadines stilių lenteles CSS ir XSL 
transformacijos (žr. 8 pav.). 

Kompleksinis integruotų modulių testavimas atliktas taikomųjų programų serveriu Tomcat v.5, 
integruotu interneto serveriu Coyote, duomenų serveriu MySQL server v.4.1. Metaduomenis, vartotojų profilius 
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ir taikomųjų programų diegimo duomenis valdyti naudojome XML. Portalo moduliams ir taikomosioms 
programoms diegti ir platinti naudojome JAR (Java archive) ir WAR technologijas. Vartotojo sąsajos 
sudėtiniams fragmentams portletams palaikyti, naudojome portletų konteinerį Jakarta Pluto v.1.  

Portletų ir kitų Java komponentų palaikymas organizacijos intraneto portale suderino vartotojo sąsajos 
funkcionalumą, interaktyvios pagalbos ir atvirą modernioms technologijoms programinį sprendimą. Pavyzdžiui, 
išorinių duomenų pateikimas katalogo modulyje, buvo realizuotas Google paieškos portleto pagalba. Pagal 
portletų specifikacijos reikalavimus, vartotojo sąsajos lange portleto fragmentuose automatiškai skleidžiami 
paieškos rezultatai, o esant poreikiui ir pagalbos dokumentai. Šio modulio Java programos naudoja Google API 
autonomiškam užklausos priėmimui ir perdavimui Google paieškos programai, kuri atpažįsta užklausą pateikusią 
programą iš unikaliųjų identifikatorių. Identifikuotos užklausos rezultatai pateikiami portalo Java programoms ir 
portleto pagalba pateikiami portalo lango fragmente kartu su kitais iš skirtingų duomenų šaltinių apjungiamais 
duomenimis. Viename lange galime agreguoti, pateikti ir lengvai valdyti norimą kiekį informacijos fragmentų 
(žr. 9 pav.). 

4. Išvados 
Darbo metu analizavome siūlomus organizacijų intranete naudoti informacijos portalų modelius ir 

programines realizacijas. Nustatėme, kad Java technologijos, atitinkančios atviruosius interneto standartus, 
sėkmingiausiai taikomos šiuolaikinėms modernių portalų informacinėms sistemoms kurti. Sun Microsystems  
kompanija platina šias technologijas nemokamai.  

Pirmaujančios portalų programinės įrangos gamintojų kompanijos palaiko ir visapusiškai remia atvirojo 
kodo Java programuotojų bendruomenės kuriamus ir nemokamai platinamus programinės įrangos komponentus. 
Šių kompanijų pastangomis modernių technologijų sprendimai standartizuojami, užtikrinama portalų 
programinės įrangos greita plėtra, modernių technologijų palaikymas. Java technologijomis pagrįstos 
informacinės sistemos palaiko įvairius klientų įrenginių tipus ir suteikia nepriklausomumą nuo organizacijoje 
naudojamų operacinių sistemų rūšių. 

Portalams keliamus standartus atitinkantys komerciniai sprendimai neįperkami ne tik mažo, bet ir 
vidutinio dydžio organizacijoms. Alternatyva komerciniams sprendimams – atvirojo kodo programinės įrangos 
principu sukurti portalai. Tačiau jie neturi kokybiškos projektinės ir vartotojams skirtos dokumentacijos. Jų 
integravimas ir pritaikymas organizacijos informacijos srautams valdyti dažnai problematiškas ir reikalauja 
papildomos architektūros ir kodo analizės. 

Ištyrę esamus atvirojo kodo principu kuriamus portalų projektus, nustatėme, kad tikslinga naudotis 
atskirais komponentais, o ne paruošta sistema. Kuriant organizacijos intraneto portalą iš paruoštų naudoti 
komponentų, racionaliausia naudoti atvirojo kodo bendruomenėse sukurtus, interneto standartus atitinkančius 
programinius sprendimus. Vienas iš sėkmingiausiai taikomų portaluose standartinių Java komponentų – 
portletai.  

Paruošta integruota programavimo aplinka projektui kurti ir palaikyti, kruopšti vartotojų reikalavimų 
analizė, sistemos architektūros modelių diagramų kūrimas UML, palaipsninis modulių prototipų atrinkimo, 
kūrimo ir integravimo procesas leidžia sumažinti atvirojo kodo projektų riziką.  

Kartu su portalo modulių prototipų pristatymu vartotojams, jų analize bei testavimu, rengiama 
projektinė ir vartotojo dokumentacija pagerina atvirojo kodo projektų kokybę, sumažina integravimo, priežiūros 
ir modernizavimo kainą.  

Intraneto portalas išbandytas ir įdiegtas Lietuvos banko Kauno skyriaus padalinyje. Portalo veikimas, 
teikiamos funkcijos ir moduliai atitinka vartotojų ir architektūros specifikacijų dokumentuose nurodytus 
reikalavimus.  

Informacinės sistemos moduliai naudojami organizuoti vartotojų elektroninį mokymą, konsultuoti 
informacinių technologijų ir informacinių sistemų apsaugos klausimais. Portalas bus naudojamas Lietuvos banko 
Kauno skyriaus virtualaus muziejaus funkcijoms kompiuterizuoti.  

Standartizavę visus IS portalo modulius pagal portletų specifikacijos reikalavimus, planuojame juos 
taikyti organizacijos informacinių sistemų integravimui, pateikti atvirojo kodo projektuose „Atviras kodas 
Lietuvai“ ir SourceForge.net. 
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Enterprise Intranet Portal Model and Software Development 
Enterprise Information Portals are applications that enable companies to unlock internally and 

externally stored information, and provide users a single gateway to personalized information needed to make 
informed business decisions [18]. According to date of META Group, Merrill Lynch ir Delphi Group 
coorporations increasing of the creation and implementation of portals in the organizations became one of the 
most progressing IT area in the World [1, 6, 21]. 

Started to use Java 2 Enterprises Edition technologies for creation of portals, a new possibility to 
project and realize tricly models of portals started up [20], independent of platform in organizations and type of 
devices which are use of clients [13]. On purpose to realize software of organizations portals more quicly, 
handily and cheaply started to use components created by open source principe [27]. 

In 2003 experts from Apache, SUN, IBM and more coorporations confirmed final release of portlet 
specification 1.0 (JSR-000168 Portlet Specification, Final Release). The Portlet API v1.0 is based on the Java 2 
Platform, Enterprise Edition, v1.3. Portlet containers and portlets meet the requirements, described in the J2EE 
Specification, for executing in a J2EE environment [9]. That enable creators of portals to create standardizated 
programs of portals, operative in most standart portals. 

In this article there are analysing models of enterprise information portals and their creation properties, 
usage of components created by Java technologies and open source principe for projection and developing of 
enterprise intranet portal model, J2EE technologies usable in programme realization of portals, and usage 
possibility of portlets. 
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Dauguma organizacijų, firmų ir asmenų savo konfidencialią informaciją saugo kompiuteriuose bei seifuose. Ta informacija 
disponuoti gali tik identifikuoti vartotojai. Todėl yra labai svarbu informaciją ir priėjimą prie jos apsaugoti tiek elektroniniu 

būdu, tiek užraktais. Tokia apsauga (identifikacija) daugeliu atveju yra paremta  slaptažodžiais arba kodais – o tai 
negarantuoja asmens identifikacijos. Taigi ši identifikavimo sistema nėra visiškai saugi. 

Vienas geriausių būdų identifikuoti asmenį - biometriniai duomenys, o tiksliau –„Pirštų antspaudų identifikavimo sistemos“ 
(AFIS - Automated Fingerprints Identification Systems). Piršto antspaudo biometriniai duomenys yra tinkamiausias būdas 
identifikuoti asmenį pagal pastangų, sudėtingumo, laiko sąnaudas, etc. Tokiu atveju identifikaciniai duomenys negali būti 

pavogti ar sužinoti. 
Straipsnyje aprašytas AFIS veikimo principas, algoritmai, technologijos bei naudojimo sritys. Be to, pateikiamas realiai 

veikiančios AFIS sistemos modelis, skirtas darbuotojų darbo grafikų stebėjimui bei analizavimui. 
 
1. Įvadas 

Biometrija – tai automatiniai asmens atpažinimo metodai, pagrįsti fiziologinėmis arba elgsenos 
charakteristikomis. Tarp charakteristikų ir savybių tiksliausios yra šios sistemos: veido, pirštų anspaudų, 
plaštakos geometrijos, akies rainelės, akies ragenos, balso bai kapiliarų (kraujagislių). Bimetrinės technologijos 
tampa vis platesne erdve aukšto lygio saugumo sitemose asmens tapatybės patvirtinimo bei identifikavimo 
sprendimams. Šie biometrine technologija pagrįsti sprendimai yra pajėgūs apsaugoti nuo konfidencialių bankų 
financinių transakcijų iki asmeninių duomenų slaptumo. Bimetrinės technologijos poreikis itin svarbus 
valstybiniams, valdžios, armijos bei komerciniams objektams. Verslas tinklų saugumo srityje, saugi elektroninė 
bankininkystė, financinių operacijų saugumo sritis, mažmeninė prekyba, teisėsauga, sveikatos bei visuomeninės 
organizacijos jau turi naudos iš šios technologijos.  

Biometrine technologija pagrįstas autentifikacijos taikytinumas valdymo kompiuteriuose, tinkluose, 
organizacijos darbuotojų kompiuteriuose (pakeičiantis įprastinius slaptažodžius), nuotolinio autorizavimo, 
prisijungimo, prienant prie duomenų ir baigiant pasaulinio žiniatinklio saugumu. Pasitikėjimas šiomis 
elektroninėmis, nuotolinėmis identifikavimo priemonėmis yra svarbus aspektas globalios ekonomikos palankiam 
augimui. Pavienės ar integruotos su kitomis technologijomis, tokiomis kaip banko kortelės, kodavimo raktai ir 
skaitmeniniai parašai, biometrinės sitemos artimiausiu metu pakeis nemažą dalį autorizacijos sitemų versle bei 
kasdieniniame gyvenime. Šios techologijos naudojimas tampa daug patogesnis negu esami metodai,  naudojant 
slaptažodžius ar PIN kodus. Taip yra todėl, jog, panaudojus biometrinius duomenis, galima tiksliai ir konkrečiai 
autorizuoti asmenį (slaptžodis ar kortelė gal būti pavogti  ar naudojami kito asmens). Patogumas – nereikia nieko 
prisiminti ar nešiotis. Tikslumas – tai užtikrina autorizaciją. Ši technologija tampa vis priimtinesnė visuomenei ir 
vis pigesnė. 

Tarp visų biometrinių technologijų pirštų anspaudais pagrįstas metodas yra vienas iš seniausių, jis buvo 
sėkmingai naudojamas ir įvairiai pritaikomas. Iki šiol yra sukurta daug technologijų anspaudui nuskaityti: 
optiniai skaitytuvai (angl. optical readers), reflektoriniai skaitytuvai (angl. reflection with sweep; reflection 
touchess), TFT jutikliai, elektrooptiniai jutikliai (angl. electro-optical), talpinės varžos jutikliai (angl. 
capasitance) ir kiti. Dabar – tai viena pigiausių biometrijos technologijų, leidžianti nuskaitymo įrenginius 
įmontuoti net nešiojamuose atminties įrenginiuose (angl. memory stick).  

Pirštų anspaudai yra naudojami „vienas su daugeliu“ (angl. one-to-many) paieškos sistemose, duomenų 
bazėje (kurios dydis gali siekti iki keleto milijonų pirštų anspaudų). Šios paieškos rezultatus galime gauti 
trumpiau nei per valandą (iš kelių milijonų), ši identifikavimo sistema kitaip vadinama – AFIS (Automated 
Fingerprint Identification Systems). AFIS dar vadinamas kaip „AFIS Systems“ – šis terminas apibrėžia didelės 
apimties, „vienas su daugeliu“ paiešką (identifikaciją). Pirštų anspaudų technologija gali būti naudojama AFIS‘e 
ir su mažiau nei 100,000 pirštų anspaudų duomenų baze, tai kur kas dažniau naudojama „vienas su vienu“ (angl. 
one-to-one) tikrinimui. 

Straipsnyje aprašoma realios sistemos veikimo principas, pagrįstas pirštų anspaudų sulyginimu „vienas 
su daugeliu“ (angl. one-to-many). Naudojama technologija – optinis (lazerinis) nuskaitymo įrenginys.  
 
2. Technologija 
 Pirštų anspaudų nuskaitymo įrenginių rūšys skirstomos į dvi pagrindines. Viena iš jų – optika pagrįstas 
metodas (1 pav.), kuris gauna piršto anspaudo paveikslėlį. Kitas gauna pagal puslaidininkio generuojamą 
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elektrinį lauką, kaip piršto anspaudo pavekslėlį. Be šių dviejų, dar yra ultra garsu pagrįsta technologija. Optinė 
technologija pigesnė, bet puslaidininkinė plonesnė. 

 
1 pav. Optinis nuskaitymo įrenginys 

Kiekvienas turime unikalius, nepasikartojančius pirštų anspaudus, kuriuos sudaro daugybė iškilimų bei 
griovelių piršto paviršiuje. Kiekvienas piršto anspaudas gali būti skirstomas pagal savo raštą, kurį nusako 
„apibūdinamieji“ taškai (angl. minutiae points) (2 pav.), į tam tikrus pogrupius (angl. fingerprint patterns). 
„Apibūdinamieji“ taškai – tai rašto raukšlių susikirtimai, nutrūkimai (pradžia arba pabaiga) ar išsišakojimai. 

 
2 pav. „Apibūdinamieji“ taškai 

„Apibūdinamieji“ taškai iš piršto anspaudo atvaizdo yra gaunami, pasitelkiant grafikos algoritmus. 
 Duomenų bazėje dažniausiai yra saugoma tik metaduomenys apie piršto anspaudą – „apibūdinamieji“ 
taškai, t.y. taško padėtis kitų taškų atžvilgiu, linijos kryptis, taško tipas. 
 Lyginant tarp savęs pirštų anspaudus, lyginama metaduomenų (taškų) informacija (3 pav.). 

 
3 pav. Taškų metaduomenų informacijos palyginimas 

 
3. Identifikavimo sistema 
 AFIS technologija plačiai naudojama teisėsaugai ir privačiam saugumo sektoriui. Yra diegiamos didelės 
pirštų anspaudų duomenų bazės (valstybinės). Su AFIS lygiagrečiai taikomos ląstelės (angl. cluster) sistemos itin 
didelėms duomenų bazems, kurios naudojamos teisėsaugos tikslams. Privačiame sektoriuje paskirties poreikiai 
kiti, dažniausiai skirti kontrolei ir apsaugai. 
 Vienas iš pavyzdžių – organizacijos darbuotojų darbo grafiko laikymosi automatinė stebėjimo sistema. 
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3.1  Tikslas (paskirtis) 
 Organizacijoje, turinčioje daug darbuotojų, sunku nusakyti realią padėtį apie darbuotojų darbo kontrolę, 
darbo grafikų laikymąsi. Organizacijos vadovams yra poreikis stebėti, kaupti, turėti duomenis apie darbuotojų 
darbo grafiko laikymąsi, vėlavimus, viršvalandžius. Taikant asmens identifikacijos (darbuotojo) korteles ar 
panašius metodus, sistema tampa nepatikima, nes kortelės negarantuoja asmens identifikacijos.  

Pirmoje lentelėje pateikiama keletas realių situacijų palyginimui su kitomis sistemomis. 

1 lentelė. Situacijų palyginimas 

 Slaptažodis Kortelė Kontrolė 
(asmuo) 

Pirštų anspaudų 
skaitytuvas 

Galimybė piknaudžiauti + + + - 
Laiko sąnaudos + - - - 
Nuolatinės išlaidos - - + - 
Papildomi reikalavimai + + - - 
Autorizacijos klastojimas + + - - 
Autorizacijos klastojimas vidaus 
tinkle 

+ + + - 

 Vienas iš problemos sprendimo būdų – taikyti pirštų anspaudų identifikavimo sistemą. Naudojant 
identifikavimo sistemą prarandama galimybė piknaudžiauti (kiekvienas pasižymi tik už save), tai neužtrunka, 
nėra jokių tikslinių eksploatacinių išlaidų, nereikia nieko atsiminti ar turėti su savimi. Niekas nebus paimta ar 
padaryta vietoj atsakingo žmogaus.  
 
3.2 Sistemos struktūra 
 Sistema sukurta „Windows“ operacinei sistemai. Sistema sudaryta iš kelių dalių (4 pav.): 

• Pažymėjimo vieta – programa „Registratorius“; 
• Programa „Kontrolė“; 
• Programos duomenų bazė. 

Programos „Registratorius“ bei „Kontrolė“ su valdymo kopmpiuteriu susisiekia per ODBC (angl. Open 
DataBase Connectivity) tarpininką. 

Sistema padaryta taip, jog nebūtų būdų, kaip prieiti prie savo ar kito asmens tvarkaraščių ar 
pažymėjimų, išskyrus tuos, kurie turi tokią teisę (pvz., organizacijos „valdžia“). 

Priėjimas prie duomenų yra autorizuojamas, slaptažodžiai saugomi duomenų bazėje, užšifruoti MD5 
(angl. Message-Digest Algorithm) algoritmu. 

Abi programos dalys („Kontrolė“ ir „Registratorius“) realizuotos Delphi7 programiniu paketu. 
Programa „Registratorius“ optinį pirštų anspaudų skaitytuvą valdo per DLL biblioteką, kuri savo ruožtu 

kreipiasi į įrenginio tvarkykles. 

 
4 pav. Sistemos sudėtinės dalys ir ryšys tarp jų 
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Pažymėjimo vieta (programa „Registratorius“) – programos dalis atsakinga už darbą su optiniu pirštų 
anspaudų skaitytuvu ir pasižymėjimą, įrašą duomenų bazėje. Šioje vietoje yra pasižymima. Ši programa nėra 
susieta su konkrečiu identifikavimo prietaisu, tai gali būti ir kortelių skaitytuvas.  

Programa „Kontrolė“ – tai darbo vieta, iš kurios galima sudaryti tvarkaraščius, juos keisti, taisyti, gauti 
ataskaitas apie pažeidimus. Prisijungimas prie programos yra autorizuotas ir tik su kiekvienam vartotojui 
nustatytomis teisėmis. 

Programos duomenų bazė – valdymo kompiuteris, kuriame veikia duomenų bazė ir kurioje saugoma 
visa informacija apie tvarkaraščius, asmenų pasižymėjimus, pirštų anspaudų metaduomenis ir t.t. 

3.3 Sistemos paleidimas, veikimas 
 Pirmiausia valdymo kompiuteryje sukuriama duomenų bazė (PostgresSQL). Kompiuteriuose, kuriuose 
bus programos, teks konfigūruoti ODBC prisijungimo duomenis prie duomenų bazės valdymo kompiuterio. 
 Programos paleidimas:  

1) Programoje „Kontrolė“: pirmiausia yra sukuriami vartotojai, galintys naudotis tam tikromis programos 
dalimis ir galimybėmis. Norint kažką matyti, prieiti, readaguoti, reikia turėti tam iš anksto suteiktas 
teises arba jas gauti iš to asmens, kuris tą gali padaryti; 

2) Programoje „Kontrolė“: reikia įtraukti informaciją apie organizacijos skyrius, pareigybes, galimus 
pasižymėti veiksmus ir t.t.; 

3) Programoje „Kontrolė“: reikia įtraukti informaciją apie darbuotojus (vardas, pavardė, pareigos, skyrius, 
statusas ir t.t.); 

4) Programoje „Registratorius“: esant tam darbuotojui susieti jo piršto anspaudo duomenis su jo asmens 
duomenimis; 

5) Programoje „Kontrolė“: sudaromas darbo tvarkaraštis; 
6) Programoje „Registratorius“: darbuotojas ateidamas į darbą pasižymi, išeidamas taip pat; 
7) Programoje „Kontrolė“: matome konkrečias pasižymėjimus, galime pasiimti ataskaitą apie darbuotojų 

velavimą ir pan. 
Sistemai veikiant atliekami šeštas ir septintas žingsniai. Sistemos dalys veikia nepriklausomai viena nuo 

kitos. Abi programos naudoja valdymo kompiuterio laiką, o tai tam tikrą laiko tarpą sinchronizuoja. 
 
3.4. Sistemos funkcionalumas, galimybės 

• Autorizuojami vartotojai – ne bet kas gali prieiti prie duomenų, tai labai aktualu, paranku tiems, kas 
kontroliuoja. 

• Tvarkaraščių sudarymo įvairovė – nuolatiniai, kintantys, dažnai besikeičiantys vietomis, – tai pritaikyta 
įvairiems padaliniams ar skyriams (pvz., personlas ir gamybinė dalis). Programa „Kontrolė“ gali būti 
įdiegta biure, o dalis - „Registratorius“ gamybinėse patalpose. 

• Jeigu darbuotojas pasižymėdamas suklydo – yra numatyta galimybė readaguoti realias pasižymėjimus, 
bet tik tokias teises turinčiam programos vartotojui. 

• Galima matyti, kas šiuo metu darbe, kas ne (arba kur nors kitur, kur numatyta pagal programą). 
• Šios programos tikslas ir rezultatas yra gauti realius duomenis apie darbuotojų darbo grafikų 

netikslumus, t.y. vėlavimus, neatėjimus. Kitas iš tikslų – automatizuoti, palengvinti darbuotojų darbo 
grafikų sudarymą, keitimą. 

• Galimybė matyti tvarkaraščio sudarytojo ar redaguotojo autorystę. 
• Į programą integruotas atnaujinimo mechanizmas nesunkiai leidžiantis atnaujinti programą. 

4. Išvados 
 Turime funkcionuojančią sistemą, kurią naudojant yra automatizuojamas kontrolės procesas. Tokiu 
būdu tampa ne taip sudėtinga nustatyti realią padėtį organizacijoje apie darbuotojų darbo grafiko laikymąsi. 
Organizacijos vadovams yra lengviau įsivaizduoti realią padėtį bei valdyti organizaciją. Ši sistema – sėkmingas 
pavyzdys taikant biometrinę technologiją. 
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Fingerprints Identification Systems 
Most organizations, firms and persons keep their confidential information in the computers and safes. To 

dispose that information can only identified users. Therefore it is very important to protect the information and 
access to it with the electronic way and, certainly, with the locks.  For the most part such protection 
(identification) is based on passwords or codes. But that does not guarantee the identification of the person. 
Consequently this identificaton system is not absolutely safe. 

The one of the best’s ways to identify the person are the biometrical facts, and to be precise - Automated 
Fingerprints Identification Systems (AFIS).  The biometrical data of the fingerprint is the best way to identify the 
person in accordance with the efforts, complication, time expenditures etc. Thus the data identification cannot be 
taken or  known. 

There are described the run principle of AFIS, algorithms, technologies and the ranges of usage in this 
article.  Besides there is given a model of the really operative AFIS system, which is assigned for the observation 
of employees working schedule and analysis. 
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Informacinių technologijų sauga yra pagrindinis veiksnys leidžiantis koordinuoti informacinių technologijų naudojimą 

Lietuvos viešame bei privačiame sektoriuose. Tam, kad visuomenėje, valstybėje egzistuotų įstatymo leidėjo pageidaujamas 
elgesys, būtina, kad saugos naudą suvoktų dalyvaujančios šalys. Kaip pagrindinė sąlyga tam yra atitinkamos saugos kultūros 

dėl informacinių sistemų plėtros ir keitimosi informacija automatiniu būdu sukūrimas Lietuvoje. Informacinių sistemų 
informacijos ir procesų konfidencialumas, vientisumas bei prieinamumas yra kritiškai svarbios daugelio didelių organizacijų 
veiklai savybės, kurios yra sąlygojamos teisinio ir kitokio reguliacinio pobūdžio poveikio priemonių. Šiandien, kai didžioji 

visuomenės dalis daugiau ar mažiau priklausoma nuo sklandaus informacinių sistemų darbo bei jų teikiamų paslaugų, saugos 
reikalavimai iškyla į pirmąją vietą. Sparti naujos kartos technologijų plėtra sąlygojo žymius pasikeitimus mus supančiame 

„daiktiniame pasaulyje“. Šiai dienai nematerialios formos informacija yra tapusi savarankiška vertybe. Tokios vertybės 
apsaugai yra skiriamas vis didesnis dėmesys tiek techniniu, tiek ir teisiniu požiūriu visame pasaulyje. Darbe nagrinėjama 

tarptautinio (regioninio) koordinavimo dokumentų, Europos sąjungos ir kitų valstybių priimtų teisės normų aktų nuostatos 
tiesiogiai įtakojančios informacinių sistemų ir informacijos saugos teisinio reguliavimo klausimus. Darbe taip pat 

analizuojama šioje srityje esanti teisinė bazė Lietuvos Respublikoje bei praktinio pritaikomumo organizacijose klausimai. 

1. Tarptautinis informacijos saugos klausimų reglamentavimas 

1.1.  Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos iniciatyva 
Tarptautiniu mastu reglamentuoti informacinių sistemų ir jose tvarkomos informacijos saugos klausimus 

viena iš pirmų pradėjo OECD. OECD priimti dokumentai vertintini kaip specifinę reikšmę turintys teisės aktai, kurie 
nurodo valstybėms narėms pagrindines veiklos kryptis. Daugelį metų OECD priimti teisės aktai formavo bendrą 
pagrindą tolimesniam bendradarbiavimui tarp tarptautinių organizacijų. 1980 m. OECD Tarybos rekomendacija dėl 
privatumo ir asmens duomenų laisvo judėjimo buvo pirmas bandymas šioje srityje [1]. Ji sukėlė grandininę kitų 
OECD rekomendacijų ir dokumentų leidimo reakciją, kuriuose šioje rekomendacijoje pateikti principai buvo plėtojami 
toliau. Taryba taip pat rekomendavo valstybėms narėms atsižvelgti į 2002 m. OECD rekomendaciją „Dėl informacinių 
sistemų saugos gairių“. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė asamblėja, vadovaudamasi 2002 m. liepos 25 d. 
OECD Tarybos 1037 sesijoje patvirtinta rekomendacija, 2002 m. gruodį priėmė rezoliuciją A/RES/57/239 „Dėl 
visuotinės kibernetinės saugos kultūros“. Reikia pažymėti, kad 2002 m. OECD rekomendacija taip pat buvo pripažinta 
„Azijos–Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo forumo“ bei Europos Sąjungos Tarybos.  

Rekomendacija nustato pagrindinius principus tolimesnei informacinių sistemų plėtrai. Rekomendacijoje taip 
pat pateikiami penki „kertiniai akmenys“, kurie reikalauja iš valstybių narių imtis tam tikrų priemonių, procedūrų, kad 
būtų įgyvendinti duomenų (informacinių sistemų) saugos principai; bendradarbiauti plėtojant atitinkamus standartus, 
priemones, procedūras ir užtikrinti informacinių sistemų saugą, bei, esant būtinumui, nedelsiant reaguoti, kad būtų 
įgyvendintos rekomendacijose įtvirtintos priemonės; plačiai skleisti rekomendacijoje pateiktus principus ir atnaujinti ją 
kas penkeri metai. Pastaroji rekomendacija taikytina tiek privačiam, tiek ir viešam sektoriams bei visoms 
informacinėms sistemoms.  

OECD pateiktiems principams įgyvendinti turi būti kuriama valstybinė strategija, tvirtinama organizacijos 
(institucijos) saugos politika, priimamos naujos teisės normos dėl: 

1. techninių standartų, metodų ir praktikos taisyklių harmonizavimo; 
2. kompetencijos ir geriausios praktikos kūrimo; 
3. sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su informacinių sistemų atsiradimu ir jų teisėtumu; 
4. rizikos ir atsakomybės dėl informacinių sistemų saugos susilpnėjimo pasiskirstymo; 
5. baudžiamosios, administracinės ar kitokios atsakomybės neišvengiamumo už neteisėtą, neteisingą 

informacinių sistemų naudojimą; 
6. teismų jurisdikcijos ir kompetencijos; 
7. savitarpio pagalbos ir ekstradicijos priemonių tarptautiniuose santykiuose; 
8. įrodymų rinkimo informacinėse sistemose ir tokių įrodymų leistinumo teisminiuose ginčuose. 
OECD rekomendacija siekia paaiškinti vos ne kasdien besikeičiančius saugos reikalavimus, ugdyti 

visuomenės kultūrą saugos srityje, o taip pat naujovišką mąstymą ir elgesį kuriant ir eksploatuojant informacines 
sistemas. Sauga būtina pasirūpinti dar tik kuriant tinklus ir informacines sistemas. Rekomendacija skirta keisti seną 
požiūrį, kada saugos problemas bandoma buvo spręsti tik įvykus pažeidimo faktui. Šiandien, kai didžioji visuomenės 
dalis daugiau ar mažiau priklausoma nuo sklandaus informacinių sistemų darbo bei jų teikiamų paslaugų, saugos 
reikalavimai iškyla į pirmąją vietą. Sauga privalo būti įgyvendinama tiktai atsižvelgiant į šalių teises ir laisves bei 
pagrindines sistemos savybes ir teikiamas paslaugas. Šalys, priklausomai nuo savo vaidmens ir funkcijų, turi būti 
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informuotos apie atitinkamus rizikos veiksnius ir taikomas prevencines priemones, jos turi atsakyti ir imtis priemonių 
informacinių sistemų saugai užtikrinti. Tam, kad visuomenėje, valstybėje egzistuotų rekomendacijos leidėjo 
pageidaujamas elgesys, būtina, kad saugos naudą suvoktų dalyvaujančios šalys. Šiuo atveju labai svarbus yra ir šalių 
tarpusavio bendradarbiavimas saugos planavimo ir tinkamo koordinavimo klausimais. Šiais klausimais privalo 
domėtis ir viešasis, ir privatus sektoriai. Reikia pabrėžti, kad rekomendacija tik sudaro prielaidas, o jos pagrindu turi 
būti kuriama saugos kultūra visuomenėje. Rekomendacijos įgyvendinimo plane, patvirtintame 2003 m. liepos 2 d. 
OECD darbo grupės posėdyje [5], vienareikšmiškai apibrėžiami ir nustatomi Vyriausybės ir jos institucijų 
vaidmuo bei įgaliojimai informacijos ir informacinių sistemų saugos valdymo ir įgyvendinimo srityje. Reikia 
pastebėti, kad kadangi Lietuvos Respublika nėra OECD narė, todėl šios rekomendacijos nuostatos nėra įgyvendintos 
mūsų valstybės teisinėje sistemoje. Autoriaus nuomone, atsižvelgiant į šios rekomendacijos reikšmę ir svarbą, 
pabrėžiamą įvairių tarptautinio koordinavimo dokumentų turinyje, tikslinga priimti Lietuvos Respublikos Informacijos 
ir tinklų saugos įstatymą, kuriame būtų įgyvendinta šioje rekomendacijoje įtvirtintos pamatinės nuostatos. 

1.2.  Europos Sąjungos teisinio reguliavimo analizė 
Gerai subalansuotos informacijos saugos politikos realizavimas yra viena iš priemonių pasiekti Europos 

Sąjungos numatytus informacinės visuomenės plėtros tikslus. ES informacinės visuomenės vizija – visuomenė, kurioje 
nėra kliūčių laisvam informacijos plitimui ir vieningos rinkos egzistavimui. Tam būtina užtikrinti pasitikėjimą sistema, 
o informacijos saugos priemonės padeda siekti šių tikslų.  

ES institucijos yra priėmusios keletą dokumentų, tarp kurių reikėtų išskirti 1997 m. ministrų konferencijos 
deklaraciją [6], pabrėžiančia būtinumą plėtoti saugos priemones. Šioje deklaracijoje kaip svarbiausia saugos priemonė 
pažymima šifravimo priemonės. Pasak deklaracijos, būtina sukurti techninę ir teisinę aplinką, tinkamą naudoti 
elektroninį parašą ir kitas priemones. 

Taip pat pažymėtinas 1992 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas „Dėl informacinių sistemų apsaugos“ 
(92/242/EEB), kuriuo priimtas veiksmų planas informacinių sistemų apsaugos srityje. 

Vienas iš svarbiausių dokumentų, numatantis duomenų saugos nuostatas ES, yra 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyva 95/46/EB „Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“. Šio dokumento tikslas – užtikrinti asmens duomenų tvarkymą, tuo pačiu 
skiriant nemažą dėmesį duomenų saugos harmonizavimui. Numatomi tokie pagrindiniai duomenų saugos principai: 

1. Duomenų saugos optimizavimo ir tikslų bei priemonių proporcingumo.  
2. Duomenų sauga turi būti užtikrinta nepriklausomai nuo to, kur ir kieno duomenys yra saugomi ir 

apdorojami viso proceso eigoje, taip pat ir jų perdavimo metu; 
3. Aiškios atsakomybės nustatymo ir kontrolieriaus galutinės duomenų saugos atsakomybės. Turi būti aiškiai 

atskirta kontrolieriaus ir informacijos apdorojimą atliekančių asmenų atsakomybės ribos ir sąlygos.  
4. Bene svarbiausias principas teigia, jog valstybės narės turi užtikrinti efektyvų duomenų saugos 

įpareigojimų vykdymą per administracinius aktus ir kontroliuoti kaip jų teritorijoje yra taikomos pagal šią direktyvą 
valstybių narių priimtos nuostatos.  

Žalioji informacinių sistemų saugos knyga įtvirtina nuostatas, į kurias reikia atsižvelgti kuriant teisinę aplinką 
informacinių sistemų saugai. Ši aplinka susijusi su teisinių įpareigojimų (teisių, pareigų), atsakomybės, prievolių 
elektroninių duomenų saugai sukūrimu. Šis dokumentas numato, jog turi būti kuriamos naujos ir analizuojamos 
egzistuojančios teisės normas ir taisyklės, kuriami nauji teisiniai santykiai, kad galima būtų valdyti situaciją ateityje. 
Žalioji knyga reikalauja aktyvių veiksmų kuriant informacijos saugos teisės normas, susijusias su sparčiais 
technologiniais pasikeitimais. Teigiama, kad informacijos saugos reglamentavimas negali būti kuriamas reaguojant į 
įvykius (t.y. kuriamas taisant problemas, kurios įvyko praeityje). Pasak Žaliosios knygos, privalu užbėgti technologijų 
pokyčiams už akių. Žalioji knyga nepateikia kokių nors konkrečių patarimų dėl informacijos saugos formos ar turinio, 
tačiau ji pabrėžia, kad OECD dokumentas „Dėl informacinių sistemų saugos“ yra pamatas, ant kurio gali būti kuriama 
tolimesnė teisinė aplinka [8, 108]. 

Europos Parlamentas ir Taryba 2004 kovo 10 d. reglamentu įsteigė Europos tinklų ir informacijos saugumo 
agentūrą (ENISA) [9], kuri padės Europos Komisijai ir valstybėms narėms atitikti tinklų ir informacijos saugos teisinio 
reguliavimo reikalavimus [10]. Agentūra bus atsakinga už Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos „Dėl 
elektroninių komunikacijų ir paslaugų terpės reikalavimų“ įgyvendinimą, už bendravimą su privačiu sektoriumi bei 
užsiims Europos Bendrijos ateities teisinio reguliavimo suvienodinimo klausimais vieningoje Europos Sąjungos 
rinkoje. 

Išanalizavus egzistuojančias ES iniciatyvas informacijos saugos srityje, galima teigti, kad šiandien didžioji 
dalis jų yra neprivalomo pobūdžio ir pagrindinį dėmesį skiria tokiems klausimams kaip programinės įrangos autorystės 
teisė, asmens duomenų apsauga. Dar daugiau, didžiosios dalies šalių narių įstatymų leidyba sukoncentravusi dėmesį 
ties atsakomybės už neteisėtą informacijos ir duomenų panaudojimą klausimu, užuot skatinusi ir diegusi prevencines, 
profilaktines priemones [11, p. 20]. 
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2.  Jungtinių Amerikos Valstijų teisinio reguliavimo analizė 
Teisinis reguliavimas, susijęs su Jungtinių Amerikos Valstijų viešame sektoriuje tvarkomos informacijos 

konfidencialumu, labai įvairus. Dažniausiai sutinkami įpareigojimai tiesiogiai su informacija dirbantiems 
asmenims arba institucijai pagal tvarkomos informacijos saugos lygį, bei nuostatos, kad tokia informacija turi 
būti apdorota pagal jos turinio klasifikavimo taisykles. Tačiau šiuo metu tokių taisyklių arba iš viso nėra, arba 
jos neapima visos valstybiniame sektoriuje tvarkomos informacijos [12]. Kuriant, optimizuojant informacijos 
saugos branduolį sudarančias funkcijas, užduotis, būtina atlikti ekonominį grėsmių, rizikos veiksnių ir išlaidų, 
prevencijos priemonių įvertinimą. Šiuo atveju taip pat būtina pabrėžti, kad nepagrįstos sąnaudos, neduodančios 
atitinkamų rezultatų adekvačiam apsaugos lygiui, yra nepageidaujamos.  

JAV praktika, susijusi su kompiuterinio saugumo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, rodo, kad praktiniame 
gyvenime nėra taip lengva realizuoti privatumo ir nacionalinio saugumo sektorių reikalavimus. Šiame teisės akte 
numatyta, kad Nacionalinis standartų ir technologijų institutas (toliau - NIST) padės „kiek sugeba“ Nacionalinei 
Saugos Agentūrai (toliau - NSA) sukurti standartus ir direktyvas, būtinas užtikrinti „jautrios“ informacijos saugą ir 
privatumą Federalinėse kompiuterinėse sistemose [13]. Šiuo metu jau yra žinoma, kad kurdamos šiuos standartus 
NIST ir NSA labai retai randa bendrą požiūrį nagrinėjamais klausimais Problemos kyla dėl to, kad NIST yra civilinė 
įstaiga, besiorientuojanti į kaštais pagrįstus saugos valdymo kriterijus, o NSA yra karinė įstaiga, besiorientuojanti į 
besąlyginį saugos valdymą [14, p. 208].  

JAV Gynybos departamentas daugybę metų stengiasi rasti būdus užtikrinti klasifikuotų duomenų saugą. 
Ypatingas dėmesys skiriamas vienai iš saugos savybių – t.y. duomenų konfidencialumui [15; p. 74]. Vykdydamas šią 
veiklą Gynybos departamentas priėmė „Patikimų kompiuterinių sistemų plėtros kriterijus“, alternatyviai vadinamus 
„Oranžine knyga“ [16]. Šie dokumentai, ko gero, vieni iš pagrindinių teisės aktų, kuriais vadovaujamasi JAV, 
užtikrinant automatizuotų informacinių sistemų duomenų konfidencialumą.  

Tęsiant informacijos saugos reguliavimo ypatumų JAV analizę, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad JAV 
vyrauja „informacijos laisvės“ principas, o Europoje – „informacijos ribojimo“ (draudimo). Iš tiesų sunku palyginti 
skirtingus požiūrius ir sistemas. Minėta direktyva 95/46/EC numato asmens duomenų, saugomų Europos Sąjungos 
valstybių kompiuterinėse sistemose, kontrolę. Vienas iš svarbiausių yra apribojimas dėl tarpvalstybinio duomenų 
perdavimo į valstybę, kurioje nėra tinkamo asmens duomenų teisinės apsaugos lygio, t.y. lygio, kuris atitinka Europos 
Sąjungos standartus. Šiuo atveju Europoje galioja visa apimantis („holistinis“) principas, kad „vienas taikomas 
viskam“. JAV požiūriu, kuris gali būti apibūdinamas kaip „sektorinis“, situacija yra žymiai įvairesnė: reglamentavimas 
teisės aktais, neteisinis reguliavimas ir savireguliacija [17, p. 430]. Dėl tokio griežto reguliavimo Europos direktyvų 
nuostatos labai dažnai tiesiog ignoruojamos JAV. 

3.  Informacijos sauga Lietuvos Respublikoje  
Lietuvos Respublika ilgą laiką neturėjo ilgalaikės informacinių technologijų plėtros strategijos. 1990 - 2000 

m. laikotarpiu ne kartą keitėsi institucijos, atsakingos už šios srities politikos įgyvendinimą mūsų valstybėje, dėl ko 
valstybės politika šioje srityje tapo išbalansuota ir silpnai koordinuojama. Galima sakyti, kad pirmą kartą šiuo 
klausimu rimtai buvo susidomėta tik 2000 m., kai buvo atliktas pirmas valstybės informacinės infrastruktūros 
situacijos įvertinimas. Viena iš pagrindinių šio vertinimo sričių buvo informacijos saugos suvokimo lygis, šios srities 
politika ir tuometinis vyriausybinių įstaigų apsaugos laipsnis. Įvertinimas nurodė esamos informacinės infrastruktūros 
trūkumus, o būtent, kad daugumoje vyriausybinių įstaigų apskritai informacijos apsauga yra prasta. Informacijos 
saugos kontrolė tuo metu buvo labai silpna. Beveik visose saugos srityse reikėjo gerinti situaciją, norint apsaugoti 
informacijos infrastruktūrą nuo išpuolių, kurie galėjo pakenkti Vyriausybės įstaigų veiklai. Viena svarbiausių blogos 
apsaugos priežasčių buvo bendras nesuvokimas, kad rūpintis sauga yra būtina. Tarp kitų priežasčių galima paminėti 
nepatyrusius saugos srityje dirbančius specialistus bei finansavimo trūkumą - saugai užtikrinti reikalingos lėšos.  

Būtina pabrėžti, kad išskirtinis valstybinio sektoriaus informacinių sistemų bruožas – būtinumas griežtai 
ir centralizuotai nustatyti tiesioginio valdymo ir kontrolės principus. Šiuo atveju būtinas saugos lygis turi būti 
apsprendžiamas visų pirma atsižvelgiant į valstybės nacionalinio saugumo interesus, o tik po to į galimas 
išlaidas. Todėl informacijos technologijų saugos svarbą bene pirmą kartą valstybiniu mastu Lietuvos valstybės 
institucijose nurodė Informacinių technologijų saugos valstybinė strategija, patvirtinta 2001 m. gruodžio 22 d. 
[18]. Per 2001-2004 m. laikotarpį vykdant Informacinių technologijų saugos valstybinės strategija patvirtintą 
šios strategijos įgyvendinimo planą, nauja redakcija išdėstyti ir 1997 m. rugsėjo 4 d. patvirtinti Bendrieji 
duomenų saugos reikalavimai [19]. Taip pat buvo patvirtintos naujos Valstybės informacinių sistemų steigimo ir 
įteisinimo taisyklės [20], Tipiniai duomenų saugos nuostatai [21], Informacijos klasifikavimo pagal duomenų 
grupes rekomendacijos [22], Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatos bei Saugaus valstybinio 
duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklės [23], Informacinių technologijų saugos atitikties 
vertinimo metodika [24] bei Interneto tarnybinių stočių apsaugos rekomendacijos [25]. Šiuo laikotarpiu taip pat 
įsteigtas padalinys Saugumo priežiūros tarnybos funkcijoms vykdyti bei patvirtintos Laikinų leidimų 
automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklės [26]. Taip pat nagrinėjamu laikotarpiu 
kiekvienos organizacijos, nusprendusios pas save užtikrinti IT saugą, parankine knyga tapo 2002 m. liepos 1 d. 
įsigaliojęs Lietuvos standartas „Informacijos technologija. Praktiniai informacijos saugumo valdymo aspektai“, 
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tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17799:2000, kuris 2004 m. buvo išverstas ir patvirtintas valstybine 
kalba. Šis standartas nurodo gerąją praktiką, kuria vadovaujantis organizacijos turi kurti savo informacijos saugos 
politiką. 

Šiandien daug nuostatų iš Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos dar neįgyvendinta, o 
būtent: 

1. Nors dar 2001 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje buvo patvirtinta 
Elektroninio verslo koncepcija, tačiau ir šiandien elektroninio verslo saugos klausimais rūpinasi tik privačia 
iniciatyva įsteigtas portalas eSecurity.lt [27]. 

2. Šiandien nėra vieningos metodologinės ir konsultacinės sistemos informacinių technologijų, 
informacinių sistemų ir informacijos saugos klausimais.  

3. Strategijoje kalbama apie duomenų saugos įgaliotinių pareigybės įvedimą ir mokymą. Šiuo metu 
situacija valstybės įstaigose tokia, kad tokių pareigybių arba iš viso nėra, arba ši pareigybė tik formali ar 
papildoma informacinės sistemos administratoriaus funkcija. 

4. Nėra sukurtos vieningos tokių tarnautojų rengimo sistemos. 
Šioje srityje vis dar trūksta aiškios, koordinuotos valstybės politikos, informacinių technologijų ir informacijos 

saugą reglamentuojanti teisinė bazė nenustato vienodai taikomų ir aiškių reikalavimų informacinių sistemų 
valdytojams. Taip pat vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, kuriama skirtinga praktika 
atskirose valstybinėse institucijose. Skirtingas teisės normų interpretavimas neleidžia sukurti vieningos informacinių 
technologijų ir informacijos saugos politikos bei užtikrinti efektyvios informacinių sistemų valdytojų kontrolės.  

Autoriaus nuomone, šiandien šioje visuomeninių santykių srityje trūksta reguliavimo pamatinėmis 
teisės normomis. Be autoriaus siūlomo priimti Lietuvos Respublikos Informacijos ir tinklų saugumo įstatymo, 
kuriame turėtų būti įtvirtinti pagrindiniai tarptautinio koordinavimo dokumentuose atskleidžiami principai, Lietuvos 
Respublikai reikalinga nauja Elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų informacinėse sistemose 
valstybinė strategija, kurioje atskirų priemonių forma galima būtų numatyti autoriaus nagrinėtų tarptautinio 
reguliavimo dokumentų nuostatų praktinį įgyvendinimą. Ši strategija padėtų kurti Lietuvos Respublikoje saugią 
informacinę visuomenę. Strategija taip pat turėtų skatinti bendradarbiavimą informacinių technologijų saugos 
klausimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, prisidėti prie Lietuvos informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų operatorių potencialo ir kompetencijos augimo, gerinti ir užtikrinti informacijos saugos rizikos 
valdymą, užtikrinti pagrindinių žmogaus ir piliečio teisių, laisvių ir teisėtų interesų bei nacionalinio žinių 
potencialo apsaugą, ir plėtoti visuomenės informacinių technologijų saugos klausimų supratimą. Vienas iš 
svarbesnių uždavinių – valstybės institucijų informacinių sistemų ir jose tvarkomos informacijos klasifikavimas 
priklausomai nuo kylančių ir esamų grėsmių faktoriaus bei kokios svarbos sistema ir joje tvarkoma informacija yra 
asmenims, įstaigai, visai visuomenei ar valstybei. Todėl būtina spęsti klausimą dėl valstybės informacijos saugos 
klausimus koordinuojančios institucijos paskyrimo, nustatyti konfidencialios informacijos prioritetus, išplėsti kontrolės 
tarnybos funkcijas bei spręsti klausimą dėl atsakomybės už neteisėtą duomenų tvarkymą ir nusikaltimus informatikai 
griežtinimo. Autoriaus nuomone, taip pat tikslinga iš esmės peržiūrėti organizacijos informacijos saugos politiką 
sudarančių dokumentų rengimo tvarką, atsisakant šiuo metu galiojančių Tipinių duomenų saugos nuostatų. Šiuo tikslu 
reikėtų parengti ir poįstatyminiu teisės aktu patvirtinti naujas „Informacijos saugos politiką sudarančių dokumentų 
rengimo gaires“. Jų pagrindu kiekviena valstybinė institucija parengtų savo informacijos saugos politiką sudarančius 
dokumentus. Atsižvelgiant į informacinių sistemų integruotumą ir tarpusavio priklausomybę, bei Europos Komisijos 
1994 m. rekomendaciją Nr. 820 [28], kuria patvirtinta Europinė elektroninių duomenų apsikeitimo sutarties forma. 
Autoriaus nuomone taip pat rekomenduotina patvirtinti naują „Saugaus apsikeitimo automatiniu būdu duomenimis 
tarp valstybinių institucijų sutarties formą“, kuri prievolinių santykių tarp institucijų pagrindu gebėtų užtikrinti 
informacinių sistemų ir duomenų saugos reikalavimų vykdymą perduodant duomenis automatiniu būdu. 

Išvados 
1. Šiuo metu vis dar trūksta aiškios, koordinuotos valstybės politikos šioje srityje. Būtina spręsti klausimą dėl 

valstybės informacijos saugos klausimus koordinuojančios institucijos paskyrimo. Informacijos saugos politiką 
valstybėje turėtų koordinuoti viena nepriklausoma įstaiga prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.  

2. Vienas iš svarbesnių uždavinių – valstybės institucijų informacinių sistemų ir jose tvarkomos informacijos 
klasifikavimas priklausomai nuo kylančių ir esamų grėsmių faktoriaus bei kokios svarbos sistema ir joje tvarkoma 
informacija yra asmenims, įstaigai, visai visuomenei ar valstybei. Atsižvelgiant į aukštus duomenų vientisumui, 
prieinamumui ir konfidencialumui keliamus reikalavimus, būtina atlikti naudojamų informacinių sistemų saugos 
peržiūrą.  

3. Šioje visuomeninių santykių srityje trūkta reguliavimo pamatinėmis teisės normomis, todėl 
informacijos saugai reguliuoti valstybėje tikslinga priimti Lietuvos Respublikos Informacijos ir tinklų saugos įstatymą, 
kuriame turėtų būti įtvirtinti pagrindiniai tarptautinio koordinavimo dokumentuose atskleidžiami principai. Taip pat 
būtina išplėsti kontrolės tarnybos funkcijas bei spręsti klausimą dėl atsakomybės už neteisėtą duomenų tvarkymą ir 
nusikaltimus informatikai griežtinimo. 
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4. Autoriaus nuomone, taip pat tikslinga iš esmės peržiūrėti informacijos saugos politiką sudarančių 
dokumentų rengimo politiką, atsisakant šiuo metu galiojančių Tipinių duomenų saugos nuostatų. Šiuo tikslu 
reikėtų parengti ir poįstatyminiu teisės aktu patvirtinti naujas „Informacijos saugos politiką sudarančių 
dokumentų rengimo gaires“. Jų pagrindu kiekviena valstybinė institucija parengtų savo informacijos saugos 
politiką sudarančius dokumentus. 
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Legal Aspects Of Information Security Regulation In Organizations 
The confidentiality, authenticity, integrity, obligation and availability of information systems based 

information and processes are mission-critical for the operation of most large organizations – in many cases, 
these efforts are imposed by legal and regulatory requirements. Technological development has multiplied and 
diversified the vectors for creation, production and exploitation information. The legal protection of 
technological measures applies without prejudice to public policy or public security. When applying the 
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exceptions and limitations, they should be exercised in accordance with international and national obligations. 
Such exceptions and limitations may not be applied in a way which prejudices the legitimate interests of the right 
holder or which conflicts with the normal exploitation of his work or other subject matter. They should ensure, 
that right holders provide beneficiaries of such exceptions or limitations with appropriate means of benefiting 
from them, by modifying an implemented technological measure or by other means. Every country should 
provide effective sanctions and remedies for infringements of information security rights and obligations. This 
article deals with European Union, USA and Lithuanian practice and problems concerning the legal regulation of 
information systems and information security. The practice of OECD (Organisation for economic co-operation 
and development) in the field of information systems and information security and introduced the concept of a 
"culture of security" relating to safe information technology and Internet usage are observed in this article also. 
The most European countries security strategies are built on these guidelines. Information technology security 
shall be a key factor governing information technology use by Lithuanian public sector, businesses and 
consumers. A culture of security shall be built around the development and deployment of information systems 
and electronic information exchange in Lithuania. The new national information security strategy will help 
Lithuania become an information secure society. The Government must designate key targets underpinning 
information security in society. Strategy must take into account security requirements for the specific type of 
data, information processing or systems that may be involved. This will, moreover, enhance efforts to safeguard 
critical infrastructures. Regulations concerning information security shall be enforced and further developed in a 
coordinated manner, and made straightforward and easy for users to follow. All parties share responsibility for 
promoting awareness and understanding of information technology security issues, and for nurturing an 
emergent "culture of security" within society.  
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