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САЖЕТАК: У овом раду биће пред-
стављена Омека, веб платформа за
приказивање дигиталних колекциjа и
систем за управљање њиховим садржаjем.
Њену примену у области техничких нау-
ка, а конкретно у области рударства,
приказаћемо на примеру дигиталне би-
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определили првенствено због чињенице
да jе jедноставна за коришћење, има
обимну пратећу документациjу и не за-
хтева уско специфичне информатичке
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1. Увод

За потребе истраживања приказаних у овом раду, креирана
jе дигитална библиотека ROmeka@RGF1 са циљем да се прикупе,
систематизуjу, обраде и похране стручни текстови из области рударства,
чиме би се обезбедила основа не само за различита лингвистичка и

1 http://romeka.rgf.rs
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терминолошка истраживања, већ и за различите задатке из области
инжењерства знања (не само екстракциjу знања). Прикупљање, обрада
и складиштење докумената у дигиталну библиотеку резултат су
истраживачког рада на проjектима коjе финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоjа Републике Србиjе. Креирање
дигиталне библиотеке ROmeka@RGF настало jе из потребе да се
текстови из домена рударства обjедине и тако учине доступним за
даља истраживања како инжењерима рударства, тако и лингвистима.
Током истраживања, аутори нису пронашли дигиталне библиотеке за
област рударства, осим часописа Подземни радови коjи jе саставни део
двоjезичне библиотеке Библиша2, те се ROmeka@RGF може сматрати
првом такве врсте у Србиjи. Према нашем сазнању, jедини пример
дигиталне библиотеке на веб платформи Омека, а из домена геологиjе
као рударству наjближе области, представља дигитална библиотека
„Геолошке књиге Филипа Глонжуа” (Carnets géologiques de Philippe Glan-
geaud3), развиjена на Клермон универзитету.

У одељку 2. овог рада дат jе опис развоjног окружења веб платформе
Омека, као и преглед наjкорисниjих програмских додатака. У одељку 3.
описани су основни елементи дигиталне библиотеке као и начин њиховог
креирања. Дигитална библиотека ROmeka@RGF описана jе у одељку
4., а у одељку 5. приказане су могућности претраживања похрањених
текстуалних ресурса уз коришћење алата и ресурса за српски jезик.
Могућности имплементациjе ТЕI смерница4 дате су у одељку 6., док
су у одељку 7. дати закључци и идеjе за даљи развоj.

2. Веб платформа Омека

За израду дигиталне библиотеке ROmeka@RGF коришћена jе Омека,
веб платформа за приказивање дигиталних колекциjа и систем за
управљање њиховим садржаjем5. За њен све развоj заслужан jе
истраживачки тим Центра за историjу и нове медиjе Роj Розенцваjг6
са Универзитета Џорџ Меjсон (George Mason) у Вирџиниjи. Припада

2 http://jerteh.rs/biblisha/ListaDokumenata.aspx?JCID=2&lng=en
3 http://bibliotheque.clermont-universite.fr/glangeaud/
4 TEI: Text Encoding Initiative http://www.tei-c.org/index.xml
5 Content Management System (CMS)
6 Roy Rosenzweig Center for History and New Media (RRCHNM),
https://rrchnm.org/
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групи софтвера отвореног кôда (Open Source Software), под лиценцом
GPL v3.0 (General Public License)7, што значи да jе изворни кôд
jавно доступан, те се платформа може побољшавати и прилагођавати
потребама корисника. Изворно jе осмишљена за научне институциjе коjе
изучаваjу културно наслеђе, али данас jе користе истраживачи многих
других научних области.

Налази се на самом врху листе сродних софтвера због чињенице да jе
флексибилна и jедноставна за коришћење. Карактерише jе атрактиван
и прилагодљив визуелни дизаjн, jедноставна инсталациjа, могућност
проширивања коjа дозвољава измену постоjећих и додавање нових
функционалности, флексибилан приступ метаподацима, подршка за веб
стандарде (CSS, HTML, RSS), увоз и извоз података у стандардизованим
форматима (RDF, CSV, XML, JSON) (Kucsma et al., 2010).

Ниjе осмишљена за ИТ-стручњаке и не захтева специфичнa
информатичкa знања, што корисницима омогућава да се фокусираjу
на садржаj дигиталне библиотеке и њено описивање и тумачење,
а не на програмирање. Има уграђене функциjе за каталогизациjу
и представљање дигиталних обjеката, засноване на Даблинском
jезгру, коjим се обезбеђуjе стандардизовано описивање и организовање
дигиталних обjеката.

2.1 Развоjно окружење Омеке

Постоjе две основне верзиjе веб платформе Омека, и то:

– Omeka.net, верзиjа коjа не захтева сопствени сервер. Капацитет
простора за складиштење датотека ограничен jе на 500 MB, величина
датотеке орграничена jе на 64 MB, броj расположивих додатака
ограничен jе на 15, нема могућност функционалног прилагођавања и
могућност измене изгледа jе ограничена. Проширивање платформе
jе могуће, али захтева финансиjска средства коjа, у зависности од
врсте корисничког пакета, износе од 35 до 1000 долара годишње,

– Omeka.org, верзиjа коjа се инсталирати или на локални диск или
као виртуелна машина и има могућност потпуног функционалног
прилагођавања.

Пре покретања инсталациjе Омеке, потребно jе извршити
одговараjуће припреме на серверу, коjе подразумеваjу инсталирање:
7 https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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веб (HTTP) сервера Apache, система за управљање базама података
MySQL (верзиjа 5.0 или новиjа) и интерпретатора програмског jезика
PHP (верзиjа 5.3.2 или новиjа). Дистрибуциjе оперативног система
Linux, на коjима Омека стабилно ради, су: Fedora, OpenSuse и Ubuntu.
ROmeka@RGF jе инсталирана на виртуелноj машини са оперативним
системом Ubuntu верзиjа 15.10.

Инсталирање платформе започиње креирањем MySQL базе са
додељеним администраторским привилегиjама. Наjновиjа верзиjе
Омеке, преузета са званичног саjта, распакуjе се и добиjени
директориjум (у даљем тексту: omeka-root) смешта се или у корени
директориjум веб сервера или у неки његов поддиректориjум.
Коришћење система за управљање базама података MySQL се омогућава
изменама у датотеци omeka-root/db.ini (вредности поља: адреса
рачунара (database host), корисничко име (username), лозинка (password)
и име базе података (database name). Сви директориjуми, у коjима се
налази Омека, мораjу имати дозволу за уписивање. После завршетка
инсталациjе jе потребно кориговати привилегиjе. Инсталациjа се покреће
путем веб читача уношењем ИП адресе или домена на коме се налази
дигитална библиотека, где се захтева дефинисање администраторског
налога и назива саjта.

Радно окружење веб платформе jе вишеjезично и преведено jе,
потпуно или делимично, на 50 jезика. Српска верзиjа jе jедна од десетак
потпуно преведених.

2.2 Програмски додаци Омеке

Изглед веб платформе може се мењати и прилагођавати избором
неке од десетак понуђених тема или креирањем сопствене теме, а
проширивање функционалности омогућено jе применом додатака (енг.
plugins). Развиjено jе око 80 додатака, прилагођених различитим
верзиjама Омеке. Корисници Омеке су развили велики броj додатака,
али како су углавном рађени за стариjе верзиjе Омеке, захтеваjу
додатна прилагођавања наjновиjоj инсталираноj верзиjи платформе. У
зависности од намене, додаци се могу сврстати у неколико група и то:
за масовно креирање колекциjа и обjеката, за организовање садржаjа, за
преглед датотека, за описивање доприноса заjеднице, за геопросторну
обраду и приказ на мапи. Овде ће бити приказано неколико додатака
коjи су коришћени приликом израде наше дигиталне библиотеке или
коjи су корисни и важни за сваког корисника Омеке.
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Archive Repertory омогућава да се увезене датотеке на серверу чуваjу
са изворним именима, као и да се групишу у хиjерархиjску структуру,
наjпре по обjектима, а потом по колекциjама у коjима се обjекти налазе.
Задржавање изворних имена чини URL-адресе датотека читљивиjим, а
уjедно олакшава руковање датотекама.

Bulk Metadata Editor омогућава брзо и jедноставно претраживање
и измену метаподатака за велики броj обjеката истовремено. У првом
кораку врши се избор обjеката према различитим критериjумима
(према тим критериjумима, могу се бирати: сви обjекти дигиталне
библиотеке, обjекти у одабраноj колекциjи или обjекти чиjи метаподаци
задовољаваjу jедан или више задатих критериjума). У другом кораку
бира се метаподатак коjи ће бити измењен. У трећем, завршном кораку,
врши се сама измена метаподатка (та измена може подразумевати:
претраживање и замену текста, додавање новог метаподатка у одабрано
поље, додавање текста у постоjеће метаподатке, уклањање дупликата
и празних поља у одабраном опису обjекта, уклањање дуплираних
датотека у одабраним обjектима или брисање свих постоjећих
метаподатака у одабраним пољима).

Catalog Search омогућава претраживање других каталога коришће-
њем поља dc:subject. Понуђени каталози су: Archive Grid,Digital Public
Library of America, Google Books, Google Scholar, Hathi Trust, JSTOR,
Library of Congress, WorldCat. Дата jе и могућност додавања линкове ка
каталозима других институциjа.

COinS 8 уграђуjе метаподатке о цитирању за сваки обjекaт (енг.
item) у веб странице дигиталне библиотеке. Када jе активиран, COinS
омогућава видљивост обjеката на on-line платформама, као што jе
Зотеро9, аутоматским уграђивањем метаподатака о цитатима у стране
других веб саjтова. Такође, у библиотеку платформе Зотеро могу се
додати поjединачни обjекти било ког Омека саjта, док се додавање више
обjеката истовремено имплементира скриптама коjе раде у позадини.
Додатак COinS олакшава истраживање и поспешуjе компатибилност са
другим системима.

8 ContextObjects in Spans (COinS), http://omeka.org/codex/Plugins/Coins_2.0,
приступљено 28. маjа 2017.

9 Зотеро jе некомерциjални софтвер намењен за прикупљање, уређивање и
управљање библиографским белешкама и аутоматизовано форматирањe
библиографских референци. Као и Омека, развиjен jе у „Центру за историjу
и нове медиjе Роj Розенцваjг”, https://www.zotero.org/

Инфотека, год. 17, бр. 2, 2017. 31



Томашевић А. и др., „Употреба веб платформе Омека...“, стр. 27–51

Collection Tree обезбеђуjе визуални приказ хиjерархиjске стру-
ктуре колекциjа у дигиталноj библиотеци, што олакшава њихово
прелиставање.

CSV Import омогућава масован увоз метаподатака, ознака и
датотека, приказаних табеларно у формату CSV. Уколико су називи
колона усаглашени са Даблинским jезгром, мапирање података врши се
аутоматски; у супротном jе неопходно податке мапирати ручно.

Drop Box омогућава администратору jедноставниjи увоз датотека
коjе се налазе на серверу, у каталогу /plugins/Dropbox/files. Преко
административног сучеља датотеке се увозе поjединачно или масовно
одабиром са понуђеног списка.

Dublin Core Extended прошируjе листу метаподатака Даблинског
jезгра, чиме се обезбеђуjе потпуна анотациjа обjеката. На 15 основних
елемената (title, creator, subject, description, publisher, contributor, date,
type, format, identifier, source, language, relation, coverage, rights) додаjе
скуп од 40 додатних елемената и то: abstract, access rights, accrual met-
hod, accrual periodicity, accrual policy, alternative title, audience, date ava-
ilable, bibliographic citation, conforms to, date created, date accepted, date
copyrighted, date submitted, audience education level, extent, has format,
has part, has version, instructional method, is format of, is part of, is refe-
renced by, is replaced by, is required by, date issued, is version of, license,
mediator, medium, date modified, provenance, references, replaces, requires,
rights holder, spatial coverage, table of contents, temporal coverage, date
valid.

Geolocation омогућава да се информациjе о локациjама у вези
са дигиталним обjектима додаjу на географску карту, уз могућност
њиховог претраживања.

Item Relations омогућава креирање релациjе између дигиталних
обjеката. Додатак следи RDF модел дефинисања односа између обjеката
у виду RDF графа сачињеног од RDF троjки: субjекат-предикат-
обjекат. На пример, уколико jе jедан дигитални обjекат (RDF субjекат)
део неког другог дигиталног обjекта (RDF обjекат), између њих
се успоставља веза isPartOf (RDF предикат). Слично, ако jе jедан
дигитални обjекат верзиjа неког документа, између тих дигиталних
обjеката се успоставља веза isVersionOf. На оваj начин формираjу се
RDF троjке, коjе омогућаваjу касниjе истраживање текста коришћењем
техника семантичког веба.

Hide Elements омогућава избор метаподатака коjи ће бити
прикривени на форми за унос, на веб страни администратора или
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на jавноj доступноj веб страни, као и на форми за претраживање
метаподатака.

METS Export10 омогућава извоз дигиталних обjеката као METS
XML датотека, поjединачних докумената, колекциjа или дигиталне
библиотеке у целини. Подржава га Инициjатива Федерациjе дигиталних
библиотека11 коjа предлаже XML шему метаподатака за управљање
обjектима дигиталне библиотеке и за размену тих обjеката међу
репозиториjумима или између репозиториjума и корисника. Има
нарочиту улогу у окупљању и одржавању докумената коjи чине jедан
дигитални обjекат, с обзиром на њихов броj и разноврсност.METS Export
повезуjе више дигиталних докумената и омогућава навигациjу кроз
њих. Такође, укључуjе техничке информациjе неопходне за управљање
дигиталним обjектима: формат документа, технолошке карактеристике,
начин скенирања, дигиталне трансформациjе.METS Export не прописуjе
обавезни скуп описних метаподатака коjи ће се унети за дигитални
документ, већ креатору метаподатака оставља одлуку о томе коjе ће
описне метаподатке у ту сврху унети. Описни метаподаци за METS
се могу на jедноставан начин преузети из записа у Даблинском jезгру
(Тртовац, 2016).

Neatline, NeatlineFeatures, NeatlineSmile, NeatlineText, NeatlineTime
и NeatlineWaypoints представљаjу сериjу додатака коjи омогућаваjу
повезивање просторних и временских тачака на мапи са обjектима
у дигиталноj библиотеци, као и повезивање докумената са Neatline
изложбом. Ови додаци нису активирани у дигиталноj библиотеци RO-
meka@RGF због некомпатибилности са додатком Geolocation, коjи jе за
инжењерске потребе далеко значаjниjи.

OAI-PMH Harvester прикупља метаподатке од OAI-PMH12

добављача података, мапира их у локалну базу и увози. Може се
позивати jеднократно или перманентно за ажурирање и синхронизациjу
дистрибуираних система. Тренутно може да увезе формате Даблинско
jезгро и METS.

OAI-PMH Repository припрема обjекте за размену, представљаjући
инверзну функциjу претходном додатку. Подржава Даблинско jезгро,
MODS и METS.
10 The Metadata Encoding and Transmission Standard,

https://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html
11 Digital Library Federation, https://www.diglib.org/?s=mets
12 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting,

https://www.openarchives.org/pmh/
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PDF Text омогућава оптичко препознавање карактера текста13,
његову екстракциjу из PDF формата и претраживање. Уколико текст
ниjе очитан на задовољаваjући начин, дата jе могућност његове
корекциjе или увоз новог текстуалног документа у предвиђено поље.

Reference додаjе стране са абецедним, односно азбучним, индексом
унапред дефинисаних елемената на коjима jе могуће прелиставање по
унапред задатим метаподацима.

Search By Metadata омогућава администратору да дефинише
метаподатке за напредно претраживање на HTML страни.

SimplePages омогућава администратору да креира динамичке PHP
странице не захтеваjући притом специфична информатичка знања.

SimpleVocab и SimpleVocabPlus омогућаваjу креирање контролисаних
речника и њихово синхронизовање на облаку. У дигиталноj библиотеци
ROmeka@RGF креиран jе контролисани речник аутора, чиме су
обезбеђени доследан унос и лакше претраживање.

Text Analysis повезуjе дигиталну библиотеку са Watson Natural Lan-
guage Understanding14 и Mallet15 како би се омогућила анализа корпуса
креираног од обjеката коришћењем додатка Ngram.

TEI Display претвара (render) постављену TEI датотеку у визуелно
jасан облик. Подразумевана XSLT трансформациjа омогућава два типа
приказивања: приказуjе се или цео документ или његове поjединачне
целине. Први подразумева да се цео документ трансформише у HTML
док други приказуjе садржаj документа (div1 или div2), што jе погодно
за веће документе. Начин приказивања и XSLT трансформациjе се
могу прилагодити, док се метаподаци из TEI заглавља могу аутоматски
мапирати у поља Даблинског jезгра за обjекте и датотеке.

3. Креирање дигиталне библиотеке

Према jедноj од наjчешће цитираних дефинициjа дигиталних
библиотека, коjу jе срочио Вилиjам Армс (William Y. Arms), каже
да су дигиталне библиотеке контролисане, систематски организоване
колекциjе информациjа са придруженим сервисима, ускладиштене у
дигиталном формату, коjима се приступа преко мреже. Заjедничко
свим дигиталним библиотекама jе да су информациjе организоване
13 Optical character recognition (OCR)
14 https://www.ibm.com/watson/services/natural-language-understanding/
15 MAchine Learning for LanguagE Toolkit, http://mallet.cs.umass.edu/
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на рачунарима и доступне корисницима преко интернет мреже, са
процедурама за њихов избор, организовање и архивирање ради повећања
доступности (Arms, 2000).

Дигиталне библиотеке су колекциjе дигиталних обjеката, коjи су
у виду различитих дигиталних података (текст, слика, звук, видео,
анимациjа) или њихових комбинациjа (мултимедиjа) ускладиштени
на мрежи, описани различитим метаподацима и повезани са другим
информационим сервисима. Краjњи корисници им могу приступати и
користити их без временског и просторног ограничења, а могу и сами
да креираjу нове или ажурираjу постоjеће обjекте (Тртовац, 2016).

Основне елементе дигиталне библиотеке у Омеки чине:

– обjекти (items),
– колекциjе (collections) и
– веб стране (web pages).

Дигитална библиотека може садржати неограничен броj обjеката,
докумената, ознака и колекциjа. Jедино ограничење jе да jедан обjекат
може бити придружен искључиво jедноj колекциjи (слика 1)16. За
сваки од поменутих елемената дигиталне библиотеке jе могућа потпуна
контрола видљивости на вебу, почевши од поjединачних метаподатака,
па до сваког елемента у целини.

Слика 1. Диjаграм елемената дигиталне библиотеке у Омеки

16 https://omeka.org/codex/Managing_Items, приступљено 19. маjа 2017.
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3.1 Обjекти

Веб платформа Омека дизаjнирана jе за приказивање обjеката коjи
су основни елемент сваке дигиталне библиотеке. Због тога, креирање
дигиталне библиотеке управо и започиње креирањем обjеката.

Према врсти, обjекти (односно: ставке, архиве, извори или ресурси)
могу бити различити. Кориснику jе понуђена листа од 15 основних врста
обjеката, уз могућност додавања нових врста, у складу са потребама.
Доступне врсте обjеката су:

– покретне слике (Moving Image), све форме видео записа: анимациjе,
филмови, телевизиjски програми;

– звучни записи (Sound), све форме аудио записа: аудио компакт
дискови, снимљени говор или звукови;

– усмена предања (Oral History), информациjе добиjене у интервjуима
са особама коjе поседуjу знање из прве руке;

– статичне слике (Still Image), визуелни приказ текстова, слика,
цртежa, графичког дизаjна, планова и карата);

– веб стране (Website), HTML странице и повезане слике, аудио и видео
датотеке, итд.;

– догађаjи (Event), временски ограничене поjаве, на пример: изложба,
веб конференциjа, радионица, пожар, битка, суђење);

– електронска пошта (Email), текстуалне поруке са необавезним
прилогом, коjе jедна особа шаље другоj особи или другим особама;

– план наставе (Lesson Plan), детаљан опис тока наставног процеса на
курсу;

– особа (Person);
– интерактивни ресурси (Interactive Resource), веб странице,

мултимедиjални наставни обjекти, сервиси за ћаскање;
– скупови података (Dataset), кодирани подаци у дефинисаноj

структури: листе, табеле и базе података;
– физички обjекти (Physical Object), неживи, тродимензионални

чврсти обjекти, коjе у дигиталним библиотекама репрезентуjу
типови као што су: покретне слике или статичне слике и др.;

– сервиси (Service), на пример: сервис за фотокопирање, банкарски
сервис, међубиблиотечка размена или веб сервери;

– софтвери (Software);
– хипервезе (Hyperlink), веза или референца ка другом ресурсу на

Интернету.
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Обjекти су скуп:

– метаподатака из Даблинског jезгра коjи описуjу сам дигитални
обjекат,

– метаподатака коjи описуjу врсту обjекта (item type metadata),
– етикетa или ознакa (tag) и
– докуменaтa (documents).

Метаподаци су структурирани тако да опишу, обjасне, идентификуjу,
лоцираjу или на неки други начин олакшаjу преузимање, коришћење
или управљање извором информациjа (Hodge, 2001). Могу бити
(Тртовац, 2016):

– описни описуjу ресурсе за потребе проналажења и идентификациjе
и садрже основне елементе као што су: наслов, аутор, издавач,
место, година, jезик, jединствени идентификатор, опис, кључне речи,
предметне одреднице, апстракт и сл.;

– структурални описуjу структуру сложених ресурса: типове, верзиjе,
везе између дигиталних обjеката, везе оригиналног документа и
његових верзиjа укључуjући податке о променама. и друге особине;

– административни даjу информациjе о употреби и управљању
ресурсима везано за интелектуално право и могу бити:
• метаподаци о правима коришћења (дефинишу управљање

правима приступа дигиталном обjекту у складу са ауторским
правима и заштитом интелектуалне своjине);

• технички метаподаци (доносе податке о датуму креирања,
о техничким детаљима извора, величини и врсти датотеке,
приступу извору, о свим изменама, о опсегу, о формату приказа);

• метаподаци о очувању дигиталног обjекта;
• метаподаци о коришћењу (односе се на активно праћење броjа

корисника коjи посећуjу и користе одређени садржаj, као
и праћење употребе садржаjа дигиталног обjекта у новом
контексту или у новоj верзиjи путем преузимања метаподатака
и дигиталног обjекта за другу дигиталну библиотеку).

Обjекти се наjпре описуjе метаподацима из проширеног Даблинског
jезгра. Врста обjекта се, такође, описуjе метаподацима, коjи се разликуjу
у зависности од врсте. На пример, уколико jе обjекат „усмено предање”,
тада су метаподаци коjи га описуjу: особа коjа врши интервjу,
интервjуисана особа, локациjа, транскрипциjа, траjање интервjуа итд.
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Уколико jе обjекат „веб страница”, тада се уноси само URL, а
уколико jе обjекат „особа”, одговараjући метаподаци су: датум рођења,
место рођења, датум смрти, занимање, биографиjа, библиографиjа итд.
Обjекат jе могуће описати и метаподацима коjи ће га учинити видљивим
у оквиру платформе Зотеро (слика 2).

Слика 2. Описивање обjеката метаподацима

Документи коjи се придружуjу обjектима могу се увозити
поjединачно и масовно, било помоћу додатка Drop Box (слика 3) било
увозом из датотеке у формату CSV. Документи могу бити различитих
формата, а неки од наjчешће коришћених су:

– за текст: txt, css, csv, rtf, rtx, doc, docx, pdf, pps, ppt, pptx;
– за табеле: xls, xlsx;
– за базе података: mdb;
– за слике: bmp, gif, jpeg, jpg, tiff, png;
– за видео записе: avi, divx, mpeg, mov, mp4;
– за аудио записе: mp3, mid, midi, wav, wma;
– за извршне датотеке: exe, zip.
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Слика 3. Панел за увоз докумената

Сваком обjекту могу се доделити етикете или ознаке (tags)17
хиjерархиjски неструктуриране кључне речи или фразе коjе
класификуjу садржаj тако да се он касниjе може лако проналазити.
Слика 4 приказуjе панеле за унос геопросторних одредница, додељивање
ознака и успостављања релациjа између обjеката.

На панелу Мапа додаjу се информациjе о локациjи коjа jе у вези са
обjектом, уз могућност претраживања обjеката према локациjи.

Између два или више обjекта могуће jе успоставити релациjе. На
пример, Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу
на раду jе у релациjи isPartOf са Законом о безбедности и здрављу на
раду.

3.2 Колекциjе

Колекциjе представљаjу скупове обjеката груписаних тако да се
могу лакше претраживати. Детаљно се описуjе метаподацима из
проширеног Даблинског jезгра и ca платформе Зотеро (слика 5). Могу
имати хиjерархиjску структуру, што значи да могу имати дефинисане
надређене и подређене колекциjе. Jедна колекциjа не мора имати
17 https://omeka.org/codex/Managing_Tags_2.0
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Слика 4. Унос геопросторних одредница, додељивање ознака и успостављања
релациjа између обjеката

Слика 5. Панели за креирање колекциjа
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подређене колекциjе или их може имати неограничен броj, али може
имати само jедну надређену колекциjу. За сваку колекциjу могуће jе
дефинисати видљивост на веб страници.

3.3 Веб стране

Како би обjекти и колекциjе били видљиви на вебу, неопходно jе
креирати веб странице. Осим назива веб стране неопходно jе дефинисати
и релативну путању до ње, као део URL-aдресе те веб стране (слика 6). У
делу Текст дозвољен jе унос кодова са листе скраћених кодова, коjима
се прилагођава изглед саме стране. У примеру (слика 6) дат jе кôд за
приказ колекциjе коjа се идентификуjе са ID 2 (Закони), при чему се
броj приказаних обjеката на jедноj страни ограничава на 50:

[items collection=2
items num=50]

Слика 6. Панели за креирање колекциjа

После креирања веб стране, на панелу за уређивање изгледа саjта,
у делу Навигациjа уносе се основни подаци (назив и URL) за сваку
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поjединачну веб страну, а њихов распоред уређуjе се jедноставним
превлачењем поља на жељену позициjу. На оваj начин веб стране се
хиjерархиjски структурираjу и на саjту се приказуjу у виду падаjућих
мениjа.

4. Дигитална библиотека ROmeka@RGF

Дигитална библиотека ROmeka@RGF18 садржи 209 текстова
првенствено из области рударства, али и из области безбедности и
заштите на раду и процене ризика, као блиско повезаних области.
Селекциjа докумената дигиталне библиотеке се базирала на доступним
дигиталним ресурсима и за потребе ове дигиталне библиотеке ниjе
рађено додатно скенирање докумената расположивих искључиво у
папирном облику.

Обjекти су сврстани у 4 надређене колекциjе и 15 подколекциjа.
Њихова хиjерархиjска структура приказана jе у табели 1.

Колекциjа Подколекциjе

Законска регулатива

Закони
Правилници
Уредбе

Стратегиjе и смернице Стратегиjе
Смернице

Проjектна
документациjа

Студиjе
Проjекти

Литература

Монографиjе
Уџбеници
Докторске дисертациjе
Радови
Предавања

Стандарди Међународни стандарди
Домаћи стандарди

Табела 1. Структура колекциjа у дигиталноj библиотеци

18 Назив ROmeka@RGF jе настао комбиновањем скраћеног назива Рударског
одсека Рударско-геолошког факултета из Београда и веб платформе Омека
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Сви обjекти детаљно су описани свим врстама метаподатака коjи
су наведени у одељку 3.1, изузев метаподатака о коришћењу чиjа се
употреба планира у наредном периоду.

Видљивост на вебу омогућена jе за већину дигиталних обjеката,
али ограничења су уведена за све обjекте из колекциjа Проjектна
документациjа и Стандарди, и неколико обjеката из колекциjе
Литература. Разлог за ово ограничење везано jе за питање права
публиковања, било због поверљивости података било због ауторских
права.

Сви текстови коjи су ускладиштени у дигиталну библиотеку
биће даље коришћени за терминолошка истраживања. У ту сврху
из текстова су уклоњени делови на страном jезику, табеле, слике,
референце и линкови. Спаjањем свих текстова, ради заjедничке
обраде, формирана jе jедна текстуална датотека величине 39 MB, са
6.200 страна текста формата А4. Након обраде текста добиjено jе:
150.365 реченица, 2.719.086 (100.414 различитих) jедночланих лексичких
jединица. Око 1900 jедночланих термина, специфичних за области
рударства, безбедности и заштите на раду и процене ризика, су у
припреми, након чега ће уследити и екстракциjа вишечланих термина
према методологиjи описаноj у раду (Stanković et al., 2012). У плану jе
интегрисање претраге корпуса рударских текстова са Корпусом српског
jезика SrpKor.

5. Претраживање текстуалних ресурса

При потрази (коjа подразумева скуп метода и техника)
за информациjама у текстуалним ресурсима, претражуjу се
сами ресурси или траже метаподаци коjи описуjу те ресурсе
(Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, 1999). Системи за претраживање
информациjа се базираjу на два концепта: упит (енг. query) и обjекат
(енг. object). Упити су формални захтеви за потребним информациjама
коjе корисник уноси у систем за претраживање информациjа. Обjекти
су ентитети коjи садрже тражене информациjе. Упити корисника
се сравњуjу са обjектима коjи су наjчешће ускладиштени у базама
података. Примери обjектних података (енг. object data) су документи
и веб стране.

Jедноставно претраживање информациjа у текстуалним ресурсима се
имплементира као сравњивање ниске карактера, (енг. string matching),
не узимаjући у обзир синтаксичка или семантичка своjства тражене
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речи. Ови упити се састоjе од jедне или више речи, коjе су евентуално
повезане логичким операторима „и/или”.

Када jе у питању претраживање дигиталне библиотеке, формулисање
сложениjих упита jе омогућено преко проширених регуларних израза.
У зависности од ресурса коjи се претражуjе, одговори могу бити, на
пример, документи, метаподаци или листа веб страница.

При претраживању се мора обратити пажња на три основне мере:
одзив (енг. recall), прецизност (енг. precision) и рангирање (енг. ran-
king). Одзив изражава меру потпуности одговора коjи су добиjени
на постављени упит и представља се као количник укупног броjа
релевантних пронађених докумената и укупног броjа релевантних
докумената. Прецизност изражава меру коректности одговора коjи
су добиjени на постављени упит и представља количник укупног
броjа релевантних пронађених докумената и укупног броjа пронађених
одговора. Одзив указуjе на то колико jе систем свеобухватан током
претраживања релевантних информациjа.

Проблеми у претраживању текстуелних ресурса се могу
класификовати у две категориjе:

– општи, коjи не зависе од jезика и
– проблеми коjи су специфични за поjедини jезик или групу jезика.

Проблем при претраживању текстова на српском jезику
представљаjу различите кодне шеме као и постоjање два алфабета
(ћириличног и латиничног). То jе случаj са дигиталном библиотеком
ROmeka@RGF с обзиром да су документа увежена о оригиналноj
форми, на оба писма. Претраживање садржаjа само по jедном
писму jе могуће у случаjу претраживања без проширења упита, док
проширење упита аутоматски подразумева оба писма. Претраживање
докумената на српском jезику jе сложен процес због веома богатог
морфолошког система. Упитима се наjчешће траже речи у свом
канонском облику (номинатив jеднине за именице, инфинитив за глагол)
(Lazić et al., 2016). Међутим, документа могу садржати било коjи
флективни облик променљиве речи. Оваj проблем постаjе сложениjи
ако се у обзир узму и сложене речи и синоними (Stanković, 2009).

Елементи дигиталне библиотеке коjе jе могуће укључити
у процес претраживања су: метаподаци, документи, етикете,
извештаjи, изложбе, веб странице. Изворно, претраживања се
вршe преко кључних речи, булових оператора и потпуним
подударањем. Дигитална библиотека ROmeka@RGF унапређена jе
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имплементирањем проширених упита. Коришћени су веб сервиси
(Stanković et al., 2012) и морфолошки електронски речници за српски
jезик (Krstev et al., 2008; Stanković et al., 2016):

– за морфолошко проширење упита:
http://hlt.rgf.bg.ac.rs/vebran/api/delafs/ključna_reč

– за семантичко и морфолошко проширење упита:
http://hlt.rgf.bg.ac.rs/vebran/api/sinonimi/ključna_reč

Претраживање без и са морфолошким и семантичко-морфолошким
проширењима упита биће приказан на примеру претраживања лексеме
хомогенизациjа.

Упитом без проширења тражи се само облик номинатива jеднине:

хомогенизациjа

Упитом са морфолошким проширењем, у претрагу су укључени
сви флективни облици тражене лексеме, на оба писма (латиници и
ћирилици), тако да се у овом случаjу траже облици:

homogenizacija, homogenizacijama, homogenizacije, homogenizaciji,
homogenizacijo, homogenizacijom, homogenizaciju, хомогенизациjа,
хомогенизациjама, хомогенизациjе, хомогенизациjи, хомогенизациjо,
хомогенизациjом, хомогенизациjу.

Упитом са семантичким и морфолошким проширењем, у
претраживање су укључени и синоними и лексичке метонимиjе,
као и њихови флективни облици:

homogenizacija, homogenizacijama, homogenizacije, homogenizaciji,
homogenizacijo, homogenizacijom, homogenizaciju, ujednačavanje kvaliteta
uglja, homogenizacija kvaliteta uglja, homogenizacijama kvaliteta uglja,
homogenizacije kvaliteta uglja, homogenizaciji kvaliteta uglja, homogenizacijo
kvaliteta uglja, homogenizacijom kvaliteta uglja, homogenizaciju kvaliteta
uglja, homogenizacija uglja, homogenizacijama uglja, homogenizacije uglja,
homogenizaciji uglja, homogenizacijo uglja, homogenizacijom uglja,
homogenizaciju uglja, upravljanja kvalitetom uglja, upravljanje kvalitetom
uglja, upravljanjem kvalitetom uglja, upravljanjima kvalitetom uglja,
upravljanju kvalitetom uglja, upravljanja kvalitetom, upravljanje kvalitetom,
upravljanjem kvalitetom, upravljanjima kvalitetom, upravljanju kvalitetom,
хомогенизациjа, хомогенизациjама, хомогенизациjе, хомогенизациjи,
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хомогенизациjо, хомогенизациjом, хомогенизациjу, уjедначавање
квалитета угља, хомогенизациjа квалитета угља, хомогенизациjама
квалитета угља, хомогенизациjе квалитета угља, хомогенизациjи
квалитета угља, хомогенизациjо квалитета угља, хомогенизациjом
квалитета угља, хомогенизациjу квалитета угља, хомогенизациjа угља,
хомогенизациjама угља, хомогенизациjе угља, хомогенизациjи угља,
хомогенизациjо угља, хомогенизациjом угља, хомогенизациjу угља,
управљања квалитетом угља, управљање квалитетом угља,
управљањем квалитетом угља, управљањима квалитетом угља,
управљању квалитетом угља, управљања квалитетом, управљање
квалитетом, управљањем квалитетом, управљањима квалитетом,
управљању квалитетом.

Резултати претраживања дигиталне библиотеке ROmeka@RGF
jедночланим и вишечланим терминима (хомогенизациjа, управљање
квалитетом угља, површински коп, роторни багер, експлоатациjа и
рударство) приказани су у табели 2.

Врста упита хомоге-
низациjа

управљање
квалитетом

угља

површи-
нски коп

роторни
багер

експло-
атациjа

руда-
рство

Без прошире-
ња ћирилица 6 0 21 0 13 15

Без прошире-
ња латиница 9 14 49 33 50 23

Морфолошко
проширење 33 22 106 42 120 106

Семантичко и
морфолошко
проширење

47 47 118 43 123 120

Табела 2. Резултати претраживања термина у дигиталноj библиотеци

На диjаграму приказаном на слици 7 илустровани су резултати
претраживања jедночланих и вишечланих термина у дигиталноj
библиотеци ROmeka@RGF, а на основу података датих у табели 2.
Уочљиво jе да упити са семантичким и морфолошким проширењем даjу
знатно већи одзив у односу на упите без проширења.
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Слика 7. Резултати претраживања jедночланих и вишечланих термина у
дигиталноj библиотеци ROmeka@RGF

6. TEI (Text Encoding Initiative)

Са циљем екстракциjе информациjа из дигиталних обjеката коjи
су део дигиталне библиотеке ROmeka@RGF, одлучили смо се да
обjекте коjи су у текстуалном облику похрањуjемо и у XML формату
у складу са смерницама TEI19. За оваj приступ смо се одлучили
jер TEI представља de facto стандард за анотациjу произвољних
типова докумената, укључуjући правне текстове и текстове проjектне
документациjе. Анотациjа у складу са смерницама TEI треба да омогући
повезивање делова текста у проjектноj документациjи коjи упућуjу на
чланове закона и реферисане законске регулативе.

При анотациjи у складу са смерницама TEI P5 (TEI, 2017) коришћене
су етикете <div1>, <div2>, <div3>, <div4>, у складу са хиjерархиjским
односом на нивоу закона, главе, поглавља и члана (Васиљевић, 2015).
Етикета <p> коришћена jе као еквивалент тачке, подтачке и алинеjе
закона.

За означавање наслова и поднаслова коришћене су етикете са
различитим вредностима атрибута. У складу са потребама при
повезивању, имаjући у виду повезивање са члановима закона, користили
смо се етикетама <head> за означавање наслова закона, главе, поглавља
19 http://www.tei-c.org/
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и члана. У склопу ове етикете коришћени су атрибути type и n.
Вредности атрибута type су кључне за дистинкциjу различитих делова
закона. Могућа jе jедна од четири вредности овог атрибута: glavni,
glava, poglavlje или clan. Вредности атрибута n су редни броjеви текућег
елемента (дакле, главе, поглавља или члана).

Слика 8 приказуjе део документа Закон о рударству и геолошким
истраживањима означеног у складу са смерницама TEI P5 на претходно
описан начин.

Слика 8. Део документа означен у складу са смерницама TEI P5

Имаjући у виду представљање рударских проjеката, потрудили смо
се да, користећи TEI, сачувамо све елементе, а посебно табеле, као битан
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Слика 9. TEI P5 репрезентациjа табеларног приказа

извор информациjа. Слика 9 илуструjе репрезентациjу jедног табеларног
приказа у оквиру TEI верзиjе проjектне документациjе.

7. Закључак

У раду су проказане предности и мане Омеке као платформе за развоj
овог типа библиотеке. Уз то, показано jе колико примена морфолошких
речника утиче на квалитет претраге приликом морфолошког и
семантичког проширења упита. Закључак jе да комбинациjа Омеке и
морфолошких речника доприноси бољоj организациjи и претраживости
обjеката коjи су похрањени у дигиталну библиотеку ROmeka@RGF.

Имаjући у виду одржавање актуелности самих колекциjа, као и алата
за претраживање, у плану jе даље праћење развоjа нових додатака
и технологиjа коjи би допринели и повезивању дигиталне библиотеке
ROmeka@RGF са другим изворима сродних информациjа. Такође, jе
у плану и допуњавање дигиталне библиотеке новим, разноврсниjим
дигиталним обjектима. У плану jе и рад на на екстракциjи информациjа
из самих дигиталних обjеката.

Захвалност

Истраживање приказано у овом раду jе финансиjски подржано од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоjа Републике
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Србиjе, преко проjеката ТР33039 („Унапређење технологиjе површинске
експлоатациjе лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности,
сигурности и заштите на раду”).
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