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Do czego służy strona WWW 
biblioteki cyfrowej? 

• Udostępnianie zasobów cyfrowych
– Przeglądanie treści publikacji
– Wyszukiwanie poprzez:

• Zewnętrzne systemy
• Mechanizmy dLibry

• Organizacja pracy z zasobami cyfrowymi
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Plan prezentacji
• Udostępnianie zasobów cyfrowych

– Wyszukiwanie
– Udostępnianie treści publikacji
– Promocja zgromadzonych zasobów 

• Organizacja pracy z zasobami cyfrowymi
– Sieciowy profil użytkownika
– Statystyki

• Integracja z istniejącymi systemami
• Inne możliwości

– Panel administracyjny
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Udostępnianie zasobów cyfrowych
Jak znaleźć interesujące nas zasoby?

fot. http://flickr.com/photos/srgblog/865742413/
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Wyszukiwanie 

• Użytkownik nie musi wiedzieć o istnieniu biblioteki cyfrowej
• Zewnętrzne wyszukiwarki 

– Google, Yahoo Search, MSN Live

• Obsługa robotów wyszukiwarek
– Udostępnianie metadanych: poprzez strony WWW, RDF, 

OAI-PMH
– Udostępnianie treści publikacji: 

• Zależnie od tego czy publikacja posiada warstwę 
tekstową
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Google narzędzia dla webmasterów

https://www.google.com/webmasters/tools/
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Wyszukiwanie – mechanizmy dLibry
• Wyszukiwanie proste

– Opis publikacji: Dublin Core + słowa kluczowe 
zaproponowane przez użytkowników

– Wyszukiwanie pełnotekstowe
• Wyszukiwanie zaawansowane

– Schemat atrybutów zdefiniowany w bibliotece
– Wyszukiwanie pełnotekstowe
– Dowolna liczba kryteriów
– Opcjonalne korzystanie z słowników atrybutów

• Rozszerzanie zapytań za pomocą słownika atrybutów
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Formularz wyszukiwania prostego

Tylko podstawowy schemat 
Dublin Core + Tagi użytkowników
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Dowolna liczba kryteriów 
wyszukiwania

Możliwość wyszukwiania po dacie 
dodania publikacji

Wyszukiwanie nie tylko w atrybutach 
Dublin Core, ale po wszystkich atrybutach 

zdefiniowanych w BC
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Dlaczego nie mogę znaleźć tego 
czego szukam?

• Bo zadaje złe pytania?
– Nieznajomość dziedziny
– Użycie haseł których nie ma w opisie
– Użycie zbyt ogólnych terminów

• Skąd mam wiedzieć jak oni to skatalogowali?
– Niewiedza w zakresie zasad jakimi kierowała się osoba 

opisująca obiekt
• Bo źle zadaje pytania?

– Znaki specjalne i zasady formułowania zapytań



Wykorzystanie słownika…

budynek
gmach

Kopernik
obrazek
rysunek

Indeks

Słownik 
synonimów

Pub A :
budynek

Pub B :
gmach

Pub C :
Kopernik

Pub D :
obrazek

Pub E :
rysunek

budynek
gmach
budowla

Kopernik
Copernicus

obraz
obrazek
rysunek
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Wykorzystanie słownika...

• Wykorzystanie słownika wartości atrybutów w celu 
polepszenia wyników wyszukiwania
– Wykorzystywane zawsze w wyszukiwaniu prostym
– Opcjonalne wykorzystanie synonimów do 

rozszerzania zapytań zaawansowanych
• Działa najlepiej przy wykorzystaniu rozbudowanego 

słownika wartości



Wykorzystanie słownika…

Pub A

Z1: budynek Z2: Copernicus Z3: rysunek

     system

        indeks

Zapytanie
systemu

Zapytanie
użytkownika

Wyniki
wyszukiwania Brak Pub E

   Z1: budynek   Z2: Copernicus       Z3: rysunek



Wykorzystanie słownika…

Pub A Pub B

Z1: budynek Z2: Copernicus Z3: rysunek

system

indeks

Zapytanie
systemu

Z1: budynek OR
gmach OR
budowla

Z2: Kopernik OR
Copernicus

Z3: obraz OR
obrazek OR

rysunek

Zapytanie
użytkownika

Wyniki
wyszukiwania

Słownik 
synonimów

Pub C
Pub D Pub E



• Niejednoznaczność wartości atrybutów
– W ramach tego samego atrybutu

– W ramach różnych atrybutów

Wykorzystanie słownika…

Słownik synonimów

kłódka

zamek

zamek

pałac

Słownik synonimów

Lalka

B. Prus „Lalka”

lalka

kukła

marionetka



Wykorzystanie słownika…
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Poprawne formułowanie zapytań

• Podstawowe terminy
– zapytania proste np. gazeta, księga adresowa
– frazy np. „Digitalizacja zasobów bibliotecznych”

• Operatory logiczne
– AND (&&), OR (||), NOT (!) np. Poznań || Wrocław
– terminy wymagane (+) i niedozwolone (-)

np. +Poznań -Warszawa
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Poprawne formułowanie zapytań

• Wykorzystanie znaków maskujących
– maskowanie pojedynczego znaku : 

– maskowanie wielu znaków : 

Kowalski

Kowalsk?

Kowalska

Poznań*

Poznański PoznańPoznańskiego
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Poprawne formułowanie zapytań

• Wykorzystanie znaków maskujących
– Znak * nie może być stosowany na początku : 

– Błędne użycie znaku myślnika (minusa)

*Poznań Błąd!!

Symbole narodowe -- Polska – 1900-1945 Błąd!!

Symbole narodowe \-\- Polska \– 1900\-1945
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Poprawne formułowanie zapytań

• Łączenie zapytań
– Elementy można grupować za pomocą nawiasów

"Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu" AND
 (Dziennik OR Gazeta)  +Poznań  NOT Poznański

• Więcej informacji
– Apache Lucene - Query Parser Syntax
– Strony pomocy aplikacji czytelnika

http://kpbc.umk.pl/dlibra/text?id=text-query-format
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Wtyczka umożliwiająca wyszukiwanie

• Wtyczka do przeglądarki umożliwiająca wyszukiwanie w  
zgromadzonych zbiorach 

• Zgodna z standardem OpenSearch 
– Firefox >=2.x, Microsoft Internet Explorer 7.0 
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Wyniki wyszukiwania

• Strona z wynikami wyszukiwania
– odnośnik do wyników wyszukiwania
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Przeglądanie zasobów

• Przeglądanie indeksów wartości
–  Autorów, tytułów, słów kluczowych ...

• Kolekcje
– Lista publikacji w kolekcji
– Najczęściej czytane
– Ostatnio dodane

fot. http://www.psb.bytom.pl/biblioteka/33.jpg



27

Zasoby dostępne w kolekcjach
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Dynamiczne kolekcje

• Użytkownik sam określa co charakteryzuje publikacje 
w kolekcji np.:
– Autor = ”Mickiewicz, Adam” 

OR 
Temat i słowa kluczowe = ”Mickiewicz, Adam”

– Typ = ”grafika”
• Tworzenie dynamicznej kolekcji = wyszukiwanie
• Śledzenie zmian przy wykorzystaniu kanałów RSS
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Dynamiczne kolekcje

Statyczne kolekcje i kolekcje tworzone np. wyszukiwań



30

Promocja zasobów cyfrowych

• Zwiększenie widoczności zasobów w sieci
– Integracja z istniejącymi narzędziami:

• del.icio.us, digg.com, addtoany.com 
– Metawyszukiwarki np. OAIster, FBC 
– Stały punkt dostępu do publikacji

• http://www.wbc.poznan.pl/publication/1422 
• Identyfikator OAI
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Stały punkt dostępu do publikacji
• Identyfikator OAI : 

np. oai:www.wbc.poznan.pl:98582
  http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:98582
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Promocja zasobów cyfrowych

• Odnośniki do dynamicznych kolekcji
• Ekspozycja szczególnie interesujących zasobów 

– Kolekcja wystaw

• Biuletyn z nowościami
– Publikacje z całego dnia lub tygodnia

(Dostępne również przez RSS)
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Komponent wystaw

Po wybraniu wystawy
użytkownicy są

natychmiast przenoszeni
do treści publikacji
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Prezentacja treści publikacji

• Dowolny format publikacji
– wykorzystanie dostępnych wtyczek do przeglądarek
– obsługa wybranych formatów wbudowana w aplikację 

czytelnika
• Zabezpieczenie przed drukowaniem/kopiowaniem

– HTML, DjVu, PDF
• Kontrola dostępu do treści publikacji
• Możliwość ściągnięcia treści publikacji jako archiwum ZIP
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Prezentacja treści publikacji

Wbudowana obsługa plików DjVu

Flash Video (FLV)

Audycja radiowa w formacie mp3
Wirtualna wystawa w formacieVRML
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Prezentacja treści publikacji

Mapy z formacie zoomify

Galeria zdjęć stworzona za pomocą: 
http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/
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Organizacja pracy z cyfrowymi 
zasobami

• Zakładanie konta w aplikacji czytelnika
• Możliwości sieciowego profilu użytkownika

– Wykorzystanie jednego konta w każdym z 
repozytoriów opartych o system dLibra

– Ulubione obiekty cyfrowe
– Prywatne tagi
– Zarządzanie subskrybcjami

• Ostatnio przeglądane pozycje
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Organizacja pracy z cyfrowymi 
zasobami
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Strona gł. profilu użytkownika

Lista ulubionych publikacji



40Dodawanie ulubionych publikacji

Filtrowanie ulubionych publikacji

Eksport bibliografii
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Udostępnianie ulubionych publikacji  w RSS
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Organizacja pracy z cyfrowymi 
zasobami

• Wkład użytkowników w tworzenie opisu 
cyfrowych zasobów
– Propozycje słów kluczowych

• Propozycje czytelników oddzielone od opisu 
redaktorów

• Przebieg procesu moderacji
– możliwe stany początkowe: 

• zaakceptowany 
• odrzucony



Proces moderacji tagów 
publicznych

Moderacja

Moderator

Użytkownik

„gazeta”

Usunięcie 
propozycji

Dodanie wartości 
atrybutu

30 dni



Proces moderacji tagów 
publicznych

Moderacja

Moderator

Użytkownik

„gazeta”

Usunięcie 
propozycji

Dodanie wartości 
atrybutu

30 dni
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Wprowadzanie nowych tagów 
publicznych

Formularz jest dostępny po zalogowaniu na stronie z 
informacją bibliograficzną
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Statystyki

• Statystyki występowania poszczególnych 
wartości atrybutów

• Łączna liczba publikacji w repozytorium
• Zestawienia miesięczne

– Nowe publikacji
– Wygenerowane strony
– Liczba wyszukiwań

• Konfiguracja z uwzględnieniem robotów
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Integracja z istniejącą infrastrukturą 
sieciowo-usługową

• Dostosowywanie wyglądu Aplikacji 
Czytelnika

• Integracja na poziomie wyglądu strony 
WWW
– Taki sam wygląd stron biblioteki cyfrowej i instytucji 

nadrzędnej



http://mbc.malopolska.pl/dlibra
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Integracja z istniejącą infrastrukturą 
sieciowo-usługową

• Integracja na poziomie dostępu do usług
– Systemy jednokrotnego logowania 

 (ang. Single Sign On)
 np. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

– Integracja z dowolną zewnętrzną bazą 
użytkowników

– Współdzielony profil sieciowy – wspólna platforma 
autentykacji dla polskich bibliotek cyfrowych
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Integracja z istniejącą infrastrukturą 
sieciowo-usługową

• Integracja na poziomie usług
– Wiadomości ze strony instytucji nadrzędnej 

publikowane również na stronach biblioteki
– Informacje o ostatnio dodanych publikacjach na 

stronach instytucji
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Możliwości panelu administracyjnego

• Edycja komunikatów:
– o błędach, ostrzeżeń o formacie publikacji

• Dodawanie krótkich wiadomości
• Zawartość okienka „Informacje”
• Edycja informacji wyświetlanych w stopce 

stron WWW
• Edycja stron pomocy
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Możliwości panelu administracyjnego

• Raporty
– Nie opublikowane wydania
– Wydania których okres ważności dobiega 

końca
– Wydania nie przydzielone do żadnej kolekcji
– Publikacje niedostępne dla zwykłych 

użytkowników
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Możliwości panelu administracyjnego
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Możliwości panelu administracyjnego

• Statystyki
– Statystyki przeglądarek
– Statystyki dotyczące mechanizmu WWW
– Google Analytics
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Tłumaczenia interfejsu aplikacji czytelnika

• Aplikacja czytelnika dLibra 3.0 została 
przetłumaczona na

• W wersji 4.0 można stosować tłumaczenia 
dLibry 3.0

• W przypadku braku tłumaczenia wersja 
angielska

• Jeżeli chcesz pomóc w tworzeniu nowych 
wersji językowych, zapraszamy na:
http://dlibra.psnc.pl/community/display/TRA/Wprowadzenie



Dziękuję za uwagę!
Adam Dudczak

maneo@man.poznan.pl
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