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Podejście do udostępniania obiektów cyfrowych w 

systemie dLibra

• Podstawowe założenia:

– Nie modyfikujemy treści wprowadzonych obiektów

– Nie ograniczamy formatów plików jakie można wprowadzić 

do dLibry

– Dla najpopularniejszych formatów dajemy dodatkowe 

wsparcie (generowanie miniatur, indeksowanie tekstu, 

udostępnianie robotom wyszukiwarek, dodatkowe 

rozszerzenia prezentacyjne)

– Projektujemy system tak aby była możliwość łatwego 

rozszerzania o wsparcie dla nowych formatów – model 

wtyczek
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Łatwość dostępu bezpośrednio zależna od formatu pliku
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A co chcielibyśmy oferować?
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Praca on-line

• Dostęp możliwy bez instalacji dodatkowego oprogramowania

– Im szerszy zakres możliwości tym lepiej – minimum to 

wyświetlenie obiektu w postaci graficznej

• Opcjonalnie dodatkowe funkcje wspierające pracę z obiektem 

(adnotacje, tagi, …)



Dostęp mobilny

• Czy faktycznie, biorąc 

pod uwagę charakter 

zasobu bibliotek 

cyfrowych, dostęp 

mobilny do treści jest 

istotny?

• Dostęp mobilny vs 

dostęp 

wieloplatformowy



Praca off-line

• Użytkownik chce pobrać dokument na swój komputer, żeby:

– Przeglądać dokument bez korzystania z serwisu internetowego 

biblioteki cyfrowej

• Obawa przed okresową niedostępnością BC

• Obawa przed usunięciem dokumentu z BC

• Chęć pracy z dokumentem przy użyciu własnych narzędzi

• Chęć „posiadania” dokumentu we własnej kolekcji

– Wydrukować całość bądź część dokumentu

– Wgrać dokument na e-czytnik 

• Potrzeba sporego wysiłku, żeby przygotować plik dobrze 

prezentujący się na e-czytnikach

• Pewna alternatywa – tablet (większe możliwości czytników, 

ale mniejszy komfort)



Propozycja nowego podejścia do udostępniania zbiorów
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Propozycja nowego podejścia do udostępniania zbiorów

• Pytanie „jak żyć” zanim takie (czy inne) nowe podejście zostanie 

wdrożone?

– Ograniczenie użycia formatu DjVu (wszędzie tam gdzie to ma sens)

– Generowanie plików PDF kompatybilnych z przeglądarkami WWW 

(które się zmieniają…)

– Składowanie plików MASTER w sposób umożliwiający 

(zabezpieczony) dostęp on-line na potrzeby późniejszej masowej 

konwersji



Nowe podejście, a stare dane

• Problem konwersji danych 

wprowadzonych obecnie w 

DjVu lub podmiany ich na 

istniejące wersje MASTER

– Potencjalne rozwiązanie –

usługi obliczeniowe dla 

bibliotek cyfrowych 

(MAN-HA)



Dziękuję za uwagę!

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl)


