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Plan prezentacji

• Biblioteka cyfrowa

• Wybrane modele BC

• Systemy Zarządzania BC

• Kryteria wyboru i podstawowe funkcje BC

• Podsumowanie



Biblioteka cyfrowa

• kolekcja usług

• oraz kolekcja obiektów informacyjnych

• która wpiera użytkowników w wykorzystaniu 

obiektów informacyjnych

• i organizację oraz prezentację tych obiektów

• dostępnych bezpośrednio lub pośrednio

• przy użyciu elektronicznych/cyfrowych środków



Wybrane modele BC
OAIS (Open Archive Information System)

        Producenci

       Konsumenci

OAIS

wyniki, obiekty cyfrowe      

zapytania, zamówienia

       Zarządcy

Organizacja

Kontrola

Zasady dostępuKoordynacja

-Raporty dot. zasobów 

-Kopie bezpieczeństwa

-Kontrola spójności treści

-Obsługa sytuacji awaryjnych

-Hierarchia i kolekcje obiektów



Wybrane modele BC
DELOS Digital Library Reference Model

Użytkownicy BC

Projektanci BC

Biblioteka Cyfrowa

System Biblioteki Cyfrowej

System Zarządzania Biblioteką Cyfrową

Zarządzaj informacją

Personalizuj

Uzyskaj dostęp do informacji

Zarządzaj biblioteką cyfrową

Współpracuj

Administratorzy BC

Programiści BC



Systemy Zarządzania BC

• Fedora
– Podstawowe podsystemy do budowy BC

– Dowolna liczba i formaty danych w obiektach cyfrowych

– Dowolne formaty metadanych opisujących obiekt

– Metadane reprezentujące powiązania między obiekatmi

– Każdy obiekt posiada historię jego zmian 

• DSpace
– Rozbudowany system do budowy BC

– Wspólnoty, wspólnoty podrzędne

– Ściśle zdefiniowany przepływ pracy

– Statystyki gromadzone dla obiektu

– HANDLE, SRB, ABC



Systemy Zarządzania BC

• Open DLib
– Przechowywanie dokumentów (DoMDL oraz strumienie)

– Dodawanie, usuwanie, wymiana dokumentów

– Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów

– Informacje o użytkownikach i uprawnieniach

– Zarządzanie usługami

– Tworzenie wirtualnych kolekcji dokumentów

– Interfejs użytkownika

• Inne nie poddane analizie
– Greenstone, E-Prints, DAR,…



Podstawowe funkcje BC

• Kryteria doboru

– Podstawowe i niezbędne funkcje

– Niezależność wybranych funkcji

• Zestaw podstawowych funkcji

– Przechowywanie obiektów cyfrowych 

– Przechowywanie metadanych i adnotacji

– Przeszukiwanie metadanych i adnotacji

– Tworzenie złożonych/powiązanych obiektów



Podstawowe funkcje BC

Przechowywanie 

obiektów cyfrowych

Przechowywanie 

metadanych 

oraz adnotacji

KonieczneTworzenie złożonych

oraz powiązanych

obiektów cyfrowych

Przeszukiwanie 

metadanych 

oraz adnotacji

Wystarczające

•długoterminowe przechowywanie

•wersjonowanie

•alternatywne treści

•współpraca z zewnętrznymi systemami

•mechanizmy zarządzania metadanymi

•schematy metadanych

•współpraca z zewnętrznymi systemami

•obiekty złożone 

•kolekcje obiektów

•hierarchia obiektów

•zakres wyszukiwania

•rodzaj wyszukiwania



Plany…



Pytania?



Dziękuję za uwagę!


