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Anotácia:
Chránené dátové úložisko v oblasti archivácie dokumentov
v elektronickej forme obsahuje rozhranie RS232 (4) a rozhranie USB (5) prepojené s procesorom (6) s nainštalovanou aplikáciou, ktorý je prepojený s integrovaným jednorazovo zapisovateľným pamäťovým úložiskom (7) napojeným na rozhranie (8) tlačiarne (9), pričom rozhranie RS232
(4), rozhranie USB (5), procesor (6) s nainštalovanou aplikáciou, pamäťové úložisko (7) a aj rozhranie (8) tlačiarne
(9) sú uložené v nerozoberateľnom puzdre (1).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka systému ukladania kópie tlačeného výstupu v elektronickej forme na jednorazovo zapisovateľnom pamäťovom úložisku.
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Doterajší stav techniky
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S ohľadom na súčasný stav techniky sa pre archívne účely uschovávali kópie dokumentov v papierovej,
teda v listinnej forme. Do tlačiarní sa vkladali dvojité samoprepisovacie rolky papiera alebo sa tlačené výstupy z tlačiarní ukladali na disku osobných počítačov. Ani jedna zo skôr s pomenutých možností však nezabezpečuje nezávislú ochranu dát vytlačených na papieri pred ich modifikáciou či zničením. Skladovanie listinných dokumentov v papierovej forme je navyše aj nákladné a neumožňuje identifikáciu poradia, v ktorom
boli jednotlivé dokumenty na papier vytlačené. Obdobne platí, že aj dáta, prípadne dokumenty, uložené na
disku osobného počítača bolo a stále aj je možné najrôznejším spôsobom modifikovať alebo vymazať.
Podstata technického riešenia
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Chránené dátové úložisko s integrovaným pamäťovým blokom rieši problematiku archivácie tlačených
dokumentov v elektronickej forme, pričom je ním zároveň zabezpečená identifikácia poradia, v akom jednotlivé tlačené zostavy vznikli. Ide o elektronické zariadenie, ktorého úlohou je ukladať kópie tlačového výstupu
v elektronickej forme nazávisle na zdroji, ktorý dáta pre tlačiareň odosiela. Akýkoľvek výstup, ktorý sa po
vytlačení dokumentu na papieri objaví, je totiž predtým najskôr uložený v jednorazovo zapisovateľnom pamäťovom úložisku chráneného dátového úložiska. Až po takomto bezpečnom uložení tlačených dát v digitálnej forme, je obsah určený pre tlač možné vytlačiť na pripojenej tlačiarni.
Jednotlivé dáta alebo doklady sú v rámci chráneného dátového úložiska ukladané nezávisle na odosielateľovi a ich archivácia je plne automatická. Dokumenty sa ukladajú v blokoch sekvenčne za sebou tak, ako sú
zo zdrojov odosielané. Dáta sú ukladané v pamäťovom úložisku tak, aby nebolo možné dodatočne s uloženými dátami manipulovať. Ochrana je nielen elektronická, a to v podobe sekvenčného číslovania blokov,
ktoré je riadené aplikáciou, ale aj mechanická. Pamäťové úložisko je totiž zaliate v nerozoberateľnej hmote
bez možnosti pripojiť sa k dotknutému pamäťovému úložisku externe. Ku uloženým dátam má prístup výhradne procesor s aplikáciou. Procesor s aplikáciou má možnosť dodatočne uložené dátové bloky načítavať.
Všetky tlačené zostavy na základe synchronizačných informácií možno preto rekonštruovať tak, ako v danom
čase vznikli, ako boli tlačené a v akom poradí boli vytvorené.
Okrem tlačených dát je možné ukladať do pamäťového úložiska aj iné synchronizačné dáta, ktoré majú
popisný charakter k tlačeným výstupom. Vstupné linky sú zvolené tak, aby pokryli najčastejšie používané
komunikačné rozhrania a sériový port. Zariadenie je tak využiteľné modernými aplikáciami a systémami
s operačným systémom ale aj staršími zariadeniami bez operačného systému.
Okrem tvorby elektronickej kópie tlačového výstupu, chránené dátové úložisko zabezpečuje aj prídavné
funkcie na ukladanie synchronizačných alebo iných pomocných dátových blokov, ktoré umožňujú dodatočnú
vizuálnu rekonštrukciu tlačených zostáv v časovom a logickom horizonte.
Chránené dátové úložisko je zapojené do série s tlačiarňou, všetky odoslané dáta do tlačiarne pret o prechádzajú spracovaním v pamäťovom úložisku. Nie je možné vytlačenie obsahu, ktorý by nebol najskôr uložený v pamäťovom úložisku chráneného dátového úložiska. Chránené úložisko ukladá dáta určené pre vytlačenie lineárne za sebou v pamäťovom úložisku do rastúco číslovaných blokov, bez možnosti ovplyvniť poradie ukladania dát alebo ich dodatočnej zmeny. Na pozícii tlačiarne môže byť aj iné monitorované zariadenie
alebo zariadenie, ktoré dáta pre tlač odosiela na vzdialene pripojenú tlačiareň.
Prepojenie jednotlivých blokov je nasledovné. Komunikačné rozhrania sú každé samostatne prepojené
s procesorom s nainštalovanou aplikáciou a tento procesor s nainštalovanou aplikáciou je zas prepojený
s pamäťovým úložiskom, ktoré je prepojené s rozhraním tlačiarne.
Chránené dátové úložisko spracováva dva primárne príkazy, príkaz na tlač a príkaz na uloženie pomocných a synchronizačných dát. Zoznam príkazov je doplnený aj o niekoľko konfiguračných príkazov. Príkaz
na tlač sa vzťahuje k dátam, ktoré sa majú uložiť v pamäťovom úložisku a následne sa majú vytlačiť. Príkaz
na uloženie sa vzťahuje k tlačeným dátam, ktoré sa v pamäťovom úložisku uložia ale na tlačiareň sa už neposielajú. Ostatné, konfiguračné príkazy, predstavujú príkazy ktoré ovplyvňujú technické parametre chráneného
dátového úložiska ale nemajú vplyv na principiálnu činnosť zariadenia.
Medzi prídavné funkcie patrí aj predanie informácie zdroju o stave a pripravenosti tlačiarne, ktoré môže
zdroj pred odoslaním výstupu na tlač využiť a predísť tak napríklad poku su o tlač, ak v tlačiarni chýba papier.
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Zariadenie chráneného dátového úložiska môže slúžiť aj ako úložisko pre elektronickú formu tlačeného
výstupu bez samotnej tlače na papier. Konfiguračné parametre aplikácie, ktorá je súčasťou chráneného dátového úložiska je možné nastaviť tak, že sa vypne preposielanie dát na tlačiareň. Do úložiska sa uloží kompletná tlačová zostava, ktorá sa fyzicky nevytlačí, čím dôjde k úspore papiera, výstupná zostava sa následne
odošle emailom alebo inou elektronickou formou. Úloh a elektronického žurnálu je plne zachovaná, zariadenie chráneného dátového úložiska nahradí archív tlačového výstupu. Chránené dátové úložisko má dostatočnú kapacitu pre uchovanie tisícok strán tlačených dokumentov.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde je na obrázku 1 znázornená schéma zapojenia
systému na ukladanie a tlač elektronických dokumentov.
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Obsluha pokladne, teda zdroj 2, 3 riadiaceho príkazu zadá prostredníctvom hardvérového zariadenia pokladne príkaz napríklad na vykonanie peňažnej transakcie v podobe predaja tovaru a prijatia peňažnej čiastky
zaň, ktorý je prostredníctvom rozhrania (interface RS232) 4 alebo rozhrania (USB) 5 odovzdaný ako informácia na spracovanie procesoru 6 s nainštalovanou aplikáciou, ktorý okrem iného umožňuje i to, aby boli
konfiguračné parametre aplikácie nastavené tak, že preposielanie dát a informácií do tlačiarne 9 bude vypnuté a tieto dáta sa po ich spracovaní v procesore 6 s nainštalov anou aplikáciou odošlú výhradne na uloženie
v pamäťovom úložisku 7. Odosielanie dát a informácií z procesoru 6 s nainštalovanou aplikáciou na pamäťové úložisko 7 je automatické. V prípade nakonfigurovania aplikácie v rámci procesoru 6 s nainštalovanou aplikáciou spôsobom umožňujúcim tlač spracovaných dát v tlačiarni 9, sú informácie a dáta uložené v pamäťovom úložisku 7 následne prostredníctvom pamäťového rozhrania 8 tlačiarne 9 zaslané na tlač do tlačiarne 9,
ktorá umožňuje ich tlač na papier. Je dôležité poznamenať, že do pamäťového úložiska 7 sa ukladá vždy
kompletná tlačová zostava, ktorú možno následne prostredníctvo emailu alebo inou elektronickou formou
odoslať akémukoľvek inému subjektu, napríklad daňovému úradu či ktorémukoľvek inému orgánu verejnej
správy. Skutočnosť, že všetky skôr spomenuté súčasti chráneného dátového úložiska 2 až 8 sú uložené v nerozoberateľnom puzdre 1 bráni pripojeniu sa k dotknutému pamäťovému úložisku 7 externe.
Chránené dátové úložisko teda môže slúžiť aj ako úložisko pre elektronickú formu tlačeného výstupu bez
samotnej tlače na papier, keďže úloha elektronického žurnálu je v rámci chráneného dátového úložiska plne
zachovaná. Chránené dátové úložisko tak môže plnohodnotne nahradiť archív tlačového výstupu, keďže má
dostatočnú kapacitu pre uchovanie tisícok strán tlačených dokumentov.
Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie má využitie v odvetviach, kde je nevyhnutné archivovať kópie tlačených zostáv. Je
možné ho využiť nielen ako zariadenie pre evidenciu výstupov pokladničných tlačiarní, v bankomatoch pre
evidenciu realizovaných transakcií, v dochádzkových systémoch, v zdravotníctve pre evidenciu výstupov
z analýz a meraní, vo výrobe pre evidenciu počtu periód výrobných cyklov alebo evidenciu sériových čísiel
výrobkov. Využitie je veľmi široké, zariadenie je možné využiť všade tam, kde je potrebné bezpečné uloženie dát a zachovanie ich poradia. Ide o technické riešenie založené na nenarušiteľnom uložení dát s opakovanou možnosťou ich načítania a analýzy, čo predstavuje základný prvok ochrany nielen výrobcov ale aj spotrebiteľov, a to hlavne v situáciách, kde archivované dáta reprezentujú finančnú hodnotu, respektíve v situáciách, kde archivácia dát vyžaduje určité bezpečnostné opatrenia.

50

3

S K 33-2019 U1

NÁRO KY

NA O CHRAN U

5

Chránené dátové úložisko, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje rozhranie RS232 (4) a rozhranie USB (5) prepojené s procesorom (6) s nainštalovanou aplikáciou, ktorý je prepojený s pamäťovým
úložiskom (7) napojeným na rozhranie (8) tlačiarne (9), pričom rozhranie RS232 (4), rozhranie USB (5), procesor (6) s nainštalovanou aplikáciou, pamäťové úložisko (7) a aj rozhranie (8) tlačiarne (9) sú uložené v nerozoberateľnom puzdre (1).
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