


Когато четете информация, публикувате такава, работите с изображения, 
слушате музика или гледате филми с помощта на компютъра, вие работите с 
файлове. За да може да отворите тези файлове в приложението, което сте си 
избрали, те трябва да са с определен формат. 
Форматът е начин за представяне на данните, които се съхраняват във 
файловете.

Тъй като вие сте издатели  на информация, която ние 
потребителите четем или използваме всеки ден, предлагаме 
на вашето внимание информация, как вие можете да ни 
предоставите начин да работим с информацията по-лесно.

Цел на кампанията
Сигурно всеки от вас е попадал на файл в Интернет във формат, които не 
може да отвори, поради факта, че не разполага с дадена програма или ако 
успее, то той не изглежда както трябва. Това, наистина е голям проблем на 
който има много лесно решение. Целта на тази кампания е да информира и 
да помага информацията публикувана от издателите да достига до повече 
получатели. 

Какво да направим?

Ако имате сайт на който има документи или изпращате информация по 
електронната поща (информация за пресата, оферти, документи и др.) в 
прикачен файл, направете така, че получателя да получи това, което сте му 
изпратили и му дайте възможността да може да го прочете в каквато и среда 
да се намира с каквато и програма да разполага.

Как точно?

 Избягвайте използването на затворени формати като Microsoft .doc (.docx), 
aко все пак искате да го използвайте или ви се налага, изпратете на 
получателя и друг формат, например  RTF,  универсалния PDF или в 
стандартния ODF. 

 Aко трябва да публикувате информация на сайта си, която да се 
изтегля - направете същото. Осигурете на посетителите си избор и 
публикувайте информацията в поне един отворен формат. 

 Aко искате да комуникирате с много хора, не поставяйте условия за 
файлови формати, които зависят от това дали потребителя има или няма 
определен продукт. Разширете списъка на файловите формати и сложете 
поне един отворен формат. 



Какво е отворен формат и какво не е от потребителска гледна точка?

Отворените формати са файлови формати, които ви дават сигурността, че 
всеки посетител, без значение с каква операционна система разполага и без 
значение какъв софтуер за отваряне на този тип файлове използва, ще може 
да види документа във вида в който вие сте го публикували. 

Затворените формати, съответно не гарантират тази възможност. За да 
отворите, например един файл с .doc разширение, трябва да имате MS Office. 
Знайте, че има и потребители и получатели които го нямат. Ако изпратите 
информацията а PDF или в TXT формат например, всеки би могъл да го 
отвори. 

Рискове при използване на затворени формати:

1. Рискувате, че потребителя, може и да не прочете никога, това, 
което сте публикували за него. Понякога, информацията, може да е 
жизнено важна, а друг път да е задължителна за четене (за 
информация от държавна институция например)  или да е такава, 
каквато бихте искали да достигне до много читатели. Aко потребителя 
не разполага със специфичната програма или със специфичните 
настройки, той няма да може да прочете тази информация.

2. Рискувате разпостранението на лична и поверителна 
информация. Затворените формати, пренасят информация, която вие 
няма как да контролирате – като вашето име и длъжност например или 
друга такава, която програмата с която правите документа прецени за 
нужна. Поемете контрола вие.

3. Рискувате да разпостраните вируси. Повечето вируси се 'крият' 
именно в затворените формати, защото те нямат публично известна 
спецификация и се отварят именно с точно определени програми, които 
и се заразяват много лесно. 90% от всички вируси, са  препратени от 
друг потребител, използвайки затворен файлов формат.

Софтуер за публикуване на отворени формати

Ако използвате продукти, които генерират .doc формат, можете много лесно 
да направите и PDF версия, която да изпратите на получателя или да 
публикувате на сайта си, с ето тази безплатна програма

Използвайте продукти, които генерират отворени файлови формати, като 
OpenOffice, например, който освен, че е чудесен аналог на продукти, 
генериращи затворени формати е и на български и безплатен. Вижте сайта на 
OpenOffice от тук: OpenOffice.org

http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
http://bg.openoffice.org/


Още информация
Ако имате нужда от повече информация, за това как да използвате 
отворените формати, можете да посетите нашия сайт или да се свържете с 
нас по един от следните начини:

Уеб-сайт: 
http://opensource-bulgaria.org/file

Телефони: 
София (02) 4913935
Русе (082) 580199 
Варна (052) 980110 
Сливен (044) 580194 
Шумен (054) 981130

E-mail:
help@opensource-bulgaria.org

Лиценз
Tози материал е под CreativeCommons лиценз, който ви дава правото да го 
разпостранявате свободно, стига да посочите името на автора, а именно 
инициатива “Да на FOSS”, можете и да го променяте, стига да остане със 
същия лиценз.

Автора на снимката използвана за корица е: 
http://www.flickr.com/photos/nihonbunka/
Използвана е и информация под свободен лиценз от openformats.org

http://www.flickr.com/photos/nihonbunka/
mailto:help@opensource-bulgaria.org
http://opensource-bulgaria.org/file

