qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
E W I F
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
AZAX
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
Wersja 1.0

s.c.

usługi archiwalne i komputerowe
ul. Gietkowska 4B/1
10-170 Olsztyn
tel: 507-167-808
e-mail: info@azax.com.pl

Spis treści
1. Informacje ogólne. ..................................................................................................................................................... 2
2. Instalacja programu. .................................................................................................................................................. 3
3. Przygotowanie programu do pracy. ........................................................................................................................ 4
4. Spis fotografii – ewidencja dokumentacji fotograficznej ...................................................................................... 7
5. Wyszukiwanie informacji........................................................................................................................................... 9
6. Zabezpieczanie danych. ......................................................................................................................................... 10
7. Przykładowe mechanizmy wyszukiwania. ........................................................................................................... 11

1|Strona

1. Informacje ogólne.
Aplikacja EWIF ma na ewidencjonowanie, wyszukiwanie oraz prezentację, zdjęć. Opis dokumentacji
fotograficznej został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
W celu poprawnego działania programu, a także pełnego wykorzystania wszystkich jego funkcji należy
przestrzegać zasady wypełniania pól w poszczególnych formularzach.
Aplikacja EWIF pracuje została wykonana w architekturze klient-serwer. Serwer bazodanowy
posgresql (wersja 9.5.1), który należy zainstalować jako oddzielną aplikację.
Uwaga!!! Każdy dodany nowy rekord lub modyfikacja istniejącego rekordu musi być potwierdzona przyciskiem „zapisz” (rys. 1)

Rys. 1

Innymi standardowymi przyciskami w Aplikacji EWIF są:
>> Nowy rekord (nowy spis lub nowa pozycja w spisie);
>> Edycja rekordu (edycja spisu lub edycja pozycji w spisie);
>> Usuń rekord (usuwanie całego spisu lub pozycji w spisie);
>> Filtruj (wg identyfikatora zespołu);
>> Wyjście;
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2. Instalacja programu.
Instalacja serwera POSTGRESQL oraz aplikacji EWIF na tym samym komputerze
1. Zainstalować serwer baz danych POSTGRESQL (wersja 9.5.1 – w zależności od wersji systemu
operacyjnego), instalację należy wykonać na komputerze z posiadanymi uprawnieniami
administratora komputera;
2. Zainstalować aplikację EWIF (plik: setup.exe). Na pulpicie zostanie umieszczony skrót do aplikacji
(po wybraniu odpowiedniej opcji w kreatorze instalacji);
3. Uruchomić aplikację EWIF.EXE, pojawi się okno konfiguracji bazy danych EWIF na serwerze
POSTGRESQL (rys. 2);
Uwaga: Należy wypełnić zgodnie z rys. 2, gdzie w polu hasło (dla serwera) należy wpisać to
zdefiniowane wcześniej w momencie instalacji serwera POSTGRESQL, hasło do bazy EWIF:
ustawiamy samodzielnie (np. ewif)
Po instalacji powinien utworzyć się dodatkowy plik w katalogu z aplikacją o nazwie ewif.ini
Uwaga !!! Plik ewif.ini jest niezbędny do poprawnego uruchamiania aplikacji (po założeniu
bazy) i należy ww. plik zachować. Potrzebny jest również w sytuacji instalowania aplikacji na
kilku stanowiskach – instalacja aplikacji, a następnie skopiowanie ww. pliku, do katalogu z
aplikacją (Brak wspomnianego pliku spowoduje ponowne uruchomienie kreatora tworzenia
bazy na serwerze POSTGRESQL.

Rys. 2

4. Uruchomić aplikację EWIF.EXE
Uwaga: aplikacja działa w trybie demo (można wprowadzić maksymalnie 10 opisów dokumentacji fotograficznej.

Instalacja serwera POSTGRESQL oraz aplikacji EWIF na różnych komputerach
1. Zainstalować serwer baz danych POSTGRESQL;
2. W pliku konfiguracyjnym serwera POSTGRESQL nazwie: pg_hba.conf
następujących zmian:

należy dokonać

Uwaga: Jeżeli serwer POSTGRESQL został zainstalowany np. na dysku „D” to ww. plik znajduje się w katalogu
D:\POSTGRESQL\9.5\data
Dodane wpisy: host postgres postgres 192.168.55.10/32 md5
oraz host ewif ewif 192.168.55.10/32 md5
Uwaga: wpis powyższy oznacza m.in. dostęp użytkownika o nazwie EWIF do bazy EWIF z adresu IP = 192.168.55.10,
jeżeli pula adresów IP lub maska sieci jest inna należy odpowiedni człon zmodyfikować.
Uwaga: jeżeli na komputerze na którym zainstalowano serwer bazodanowy POSTGRESQL włączona jest zapora
systemu lub inny program zabezpieczający, należy w nich odblokować port nr: 5432
Uwaga: po dokonaniu powyższego wpisu należy zrestartować serwer POSTGRESQL
3.

Zainstalować aplikację EWIF (plik setup.exe) na innym komputerze (zgodnie z pkt. 2-4 przy
instalacji na jednym stanowisku);
Uwaga: Należy wypełnić zgodnie z rys. 2 jednak zamiast wpisu localhost należy wpisać IP serwera, na którym został
zainstalowany serwer POSTGRESQL, (np. 192.168.55.2)

UWAGA!!! wersja demo programu EWIF umożliwia opisanie 10 zdjęć
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3. Przygotowanie programu do pracy.
Pierwsze logowanie (rys. 2) do programu EWIF nastąpi wyłącznie z konta admin (konto administratora
bazy EWIF). Konto admin nie posiada hasła. Pierwsze logowanie do program wymusi wprowadzenie hasła
dla konta admin (rys. 4).
Rys. 3

Rys. 4

Po jego wprowadzeniu pojawi się ekran startowy aplikacji (rys. 5):

Rys. 5

Z okna głównego aplikacji EWIF mamy dostęp do następujących funkcji programu:
a) Menu Administracja oraz Pomoc – panel administracyjny aplikacji EWIF dostępny wyłącznie dla
użytkowników z uprawnieniem administrator;
b) Spis fotografii – edytor wprowadzania opisów dla dokumentacji fotograficznej;
c) Wyszukiwarka – wyszukiwanie informacji w bazie danych;
d) Zamknij – zamknięcie aplikacji.
Po wybraniu polecenia <Administracja> znajdującym się na PANELU GŁÓWNYM (rys. 5) administrator
bazy danych przystępuje do przygotowania programu do pracy, które obejmuje następujące czynności:
a) Wykaz zespołów - wpisanie nazw zespołów (zbiorów) dokumentacji fotograficznej;
b) Użytkownicy - założenie kont użytkowników oraz nadaniem im odpowiednich uprawnień do
poszczególnych funkcji programu.
c) Opcje - wypełnienie parametrów domyślnych bazy danych;
d) Backup - wykonanie backupu danych z poziomu aplikacji.
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a) Wykaz zespołów - wpisanie nazw zespołów (zbiorów) dokumentacji fotograficznej;
W wykazie zespołów należy założyć zbiory fotograficzne (rys. 6 i 7) nadając im identyfikator oraz
wpisując nazwę zespołu (zbioru).
Rys. 6

Rys. 7
Uwaga: Identyfikator zespołu będzie wykorzystywany w późniejszym etapie tworząc identyfikator fotografii oraz
podkatalogi, w których przechowywana będzie zdigitalizowana dokumentacja fotograficzna.

b) Użytkownicy - założenie kont użytkowników oraz nadaniem im odpowiednich uprawnień do
poszczególnych funkcji programu;
Panel zarządzania kontami użytkowników (rys. 8 i 9) umożliwia założenie kont użytkowników bazy
EWIF oraz nadaniem im odpowiednich uprawnień.

Rys. 8

Rys. 9

Opis pól:








Nazwisko – nazwisko osoby, której założone będzie konto w bazie EWIF;
Imię – imię osoby, której założone będzie konto w bazie EWIF;
Zwolniony od dnia – pole wyboru oraz data, które należy wypełnić w momencie dezaktywacji
konta (np. w przypadku przesunięcia na inne stanowisko, przejście na emeryturę itp.);
Login – login użytkownika;
Hasło – hasło użytkownika;
Hasło ponownie – ponowne potwierdzenie hasła;
Ważne do dnia – data ważności hasła (standardowo w opcjach oprogramowania ważne 90 dni)
Uwaga: administrator systemu może wprowadzić datę z dnia wcześniejszego, niż ta w którym zostało założone
konto, umożliwi to zmianę hasła przy pierwszym logowaniu danego użytkownika;
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Zablokowany – możliwość tymczasowego zablokowania konta użytkownika;
Uprawnienia
 Administrator – uprawnienie administrator bazy EWIF;
 Spis fotografii – uprawnienie dostępu do edytora dokumentacji fotograficznej;
 Wyszukiwarka – uprawnienie do wyszukiwarki dokumentacji fotograficznej;
 Pobierz – uprawnienie umożliwiające pobranie kopii cyfrowej ze zdigitalizowanych
zbiorów na swój komputer;
 Backup – uprawnienie do tworzenia backupu bazy danych.

c) Opcje - wypełnienie parametrów domyślnych bazy danych.

Rys. 10

Parametr „Miejsce przechowywania plików cyfrowych” określa ścieżkę, w której umieszczane będą
zbiory fotograficzne (zakładane będą podkatalogi identyfikatora zespołu oraz w obrębie tego
podkatalogu 1 … n dotyczące danej fotografii).
Uwaga: Jeżeli aplikacja jest zainstalowana na kilku komputerach mapowany udział powinien posiadać tą samo literkę
dysku na wszystkich stacjach roboczych.
Uwaga: Ścieżkę dostępu do „Miejsca przechowywania plików cyfrowych” można również podać bez mapowania dysku
w formie linku bezpośredniego do udziału np. \\SERWER\EWIF$\ZDJECIA, gdzie:
\\SERWER – nazwa komputera (serwera) na, którym udostępniony jest folder;
EWIF$ - udostępniony udział (znak $ - udział ukryty);
ZDJECIA – podfolder w udostępnionym udziale.

d) Backup – backup danych z poziomu aplikacji;
Uwaga: backup danych jest również możliwy na kilka innych sposobów – patrz: rozdział 6 Zabezpieczanie danych

UWAGA !!! backup dany dotyczy wyłącznie bazy EWIF nie zabezpiecza zdigitalizowanych materiałów
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4. Spis fotografii – ewidencja dokumentacji fotograficznej
Ewidencja dokumentacji fotograficznej dzieli się na dwa formularze:
 Wykaz fotografii (rys. 12);
 Dane fotografii (rys. 13).
Rys. 12

Rys. 13

Opis pól:


Identyfikator – składa się z dwóch pól:
 ID zespołu (identyfikator ten jest zakładany w wykazie zespołów – patrz. Strona 5 punkt „a”;
 Numer (identyfikator liczbowy od 1 … n) zakładany automatycznie momencie zapisywania
danych o fotografii przycisk <Zapisz> (rys. 14 i 15)
Rys. 14

Rys. 15






Sygnatura – sygnatura pod którą występuje „oryginał” fotografii;
Tytuł tematu – tytuł tematu;
Opis obrazu – opis informacji znajdującej się na zdjęciu;
Data wydarzenia – data wydarzenia;
Uwaga: w tym polu można wpisać np. tylko rok (format: rrrr), rok i miesiąc (format: rrrr-mm) lub pełną datę (format:
rrrr-mm-dd);







Miejsce – miejsce wydarzenia;
Zakład fotograficzny – nazwa zakładu fotograficznego;
Autor – nazwisko i imię autora zdjęcia;
Opis fizyczny – opis fizyczny zdjęcia;
Uwagi – uwagi;

Po wpisaniu informacji o zdjęciu i zapisaniu rekordu dodatkowo można uzupełnić informacje o:




Indeks – osoby widoczne (indeks osób widocznych na zdjęciu)
Indeks – osoby niewidoczne (indeks osób niewidocznych na zdjęciu)
Indeks – hasła przedmiotowe (indeks haseł przedmiotowych)
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Wprowadzanie haseł w trzech oddzielnych indeksach (rys. 16)
odbywa się na dodawaniu kolejnych haseł (nazwisko i imię lub hasło
przedmiotowe) do indeksów.
Uwaga: Raz wprowadzane hasło będzie widoczne w oknie podpowiedzi
znajdującym się poniżej pola do wprowadzania danych indeksowych
ułożone w porządku alfabetycznym

Rys. 16

Do każdego opisu fotografii można również podłączać, powiększać oraz pobierać zewidencjonowane
zdjęcia, miniatura zdjęcia będzie widoczne w prawym górnym rogu edytora opisu fotografii.
Służą do tego 3 przyciski:
 <Wczytaj> – umożliwia wczytanie zdjęcia do podkatalogu, który został zdefiniowany wcześniej
w opcjach programu - patrz strona 6 punk „c”.
Uwaga: w momencie wczytania zdjęcia w podkatalogu wskazanym w opcjach bazy EWIF zostanie założony
podkatalog składający się z identyfikatora zespołu, a nazwa pliku ze zdjęciem zostanie również w ten sam
sposób zmieniona;




<Powiększ> – podgląd powiększonego zdjęcia
<Pobierz> – możliwość pobrania zdjęcia
Uwaga: opcja pobierania zdjęcia będzie możliwa wyłącznie dla osób posiadających uprawnienie „Pobierz”
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5. Wyszukiwanie informacji.
W panelu głównym umieszczony jest przycisk <Wyszukiwarka> otwierający odpowiedni formularz
umożliwiający wyszukiwanie fotografii pod różnym kontem (rys. 17).
Uwaga: w momencie otwarcia okna wyszukiwarki w
trzech oknach będą wyświetlane
automatycznie hasła dla poszczególnych
rodzajów indeksów

Uwaga: na końcu instrukcji (rozdział 7) zostały
przedstawione przykłady mechanizmów
wyszukujących

Rys. 17

Wynik wyszukiwania przedstawiony jest w tabeli (Rys. 18)

- przycisk umożliwiający podgląd
pełnego opisu zdjęcia - po
zaznaczeniu odpowiedniego rekordu
(Rys. 19)
- przycisk umożliwiający otwarcie
raportu przedstawiający wynik
wyszukiwania (Rys. 20)
Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20
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6. Zabezpieczanie danych.
W celu zabezpieczenia danych, należy systematycznie dokonywać ich archiwizacji.
Backupu danych można wykonać na cztery sposoby:
1. z poziomu aplikacji EWIF przycisk <Backup> menu Parametry bazy danych;
2. z poziomu zarządzania aplikacją POSTGRESQL program pgAdmin III w Menu: Narzędzia ->
Tworzenie kopii zapasowej… (po uprzednim zaznaczeniu bazy danych EWIF).
3. z poziomu harmonogramu zadań Windows podłączając do niego przykładowy skrypt (plik: EWIF –
backup.bat) przykładowy skrypt można pobrać ze strony internetowej: www.ewif.azax.com.pl
Uwaga!!! Przykładowy skrypt należy zmodyfikować w zależności od konfiguracji na swoim komputerze (ścieżki do
serwera POSTGRESQL, bazy EWIF itp.).
Uwaga!!! Hasło dostępu do bazy EWIF musi być podane w formie jawnej.

4. W momencie zamykania programu EWIF wyświetli się dodatkowy formularz z zapytaniem czy
wykonać backup danych (rys .21)

Rys. 21
Uwaga: Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla tych użytkowników, którzy w aplikacji EWIF posiadają uprawnienie
dodatkowe: backup

Po wybraniu przycisków <TAK> oraz <Wykonaj zabezpieczenie> należy wskazać miejsce, w którym ma
zostać zapisany plik z kopią danych (Rys .22)
Domyślna nazwa pliku: localhost-ewif-<bieżąca data>-<bieżąca godzina>.backup

Rys .22

Uwaga !!! w przypadku źle działającego skryptu wykonawczego kopii bezpieczeństwa należy zaktualizować
serwer POSTGRESQL do wersji 9.5.1

UWAGA !!! backup dany dotyczy wyłącznie bazy EWIF nie zabezpiecza zdigitalizowanych materiałów
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7. Przykładowe mechanizmy wyszukiwania.
Uwaga: wszystkie kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia w temacie,
których występuje słowo „dywizja”

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia w temacie,
których występuje słowo „dywizja” i „3 Maja”

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia w opisie, których
występuje słowo „ambasador”

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia w opisie, których
występuje słowo „ambasador” i „Sikorski”

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia, których data

wydażenia mieści się w zakresie od 1940-05-01
do 1940-05-03
Uwaga: wyszukiwarka przedstawi w wyniku wyszukiwania również te zdjęcia, które w dacie wydarzenia posiadały wpisy:
1940 lub 1940-05

Wynikiem wyszukiwania będą zdjęcia, które posiadają opis w indeksie
osób widocznych, hasło: „Sikorski Władysław”

Wynikiem wyszukiwania będzie zestaw rekordów, na których obydwie
osoby: „Noel Leon” i „Sikorski Władysław” znajdują się na jednym zdjęciu
Uwaga: zaznaczenie dwóch haseł indeksowych nastąpi z przytrzymanym klawiszem
CTRL
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