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Zastrzeżenie: wynik automatycznego przetwarzania metadanych



Powrót do przeszłości…

• Raport z roku 2011:

– http://dl.psnc.pl/2011/03/10/domena-publiczna-i-licencje-creative-commons-w-polskich-

bibliotekach-cyfrowych/

– http://dl.psnc.pl/2011/04/06/domena-publiczna-i-licencje-creative-commons-w-polskich-

bibliotekach-cyfrowych-czesc-2/

http://dl.psnc.pl/2011/03/10/domena-publiczna-i-licencje-creative-commons-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych/
http://dl.psnc.pl/2011/04/06/domena-publiczna-i-licencje-creative-commons-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych-czesc-2/


Na początku był Dublin Core….





Zabezpieczenie przed 

kopiowaniem albo otwartość 

sposobem na przetrwanie



Udostępnianie kulturowych baz danych w Internecie

– Budując i udostępniając bazę danych w Internecie robimy to oczywiście z myślą o 

użytkownikach

– Nie można jednak zapominać o tym, że poza naszą bazą 

i użytkownikiem jest jeszcze cały szereg różnorodnych serwisów koegzystujących w sieci

– Ten sieciowy ekosystem dynamicznie się rozwija wpływając tym samym na oczekiwania 

użytkowników naszego serwisu

– Ważne jest dotarcie do użytkowników, najlepiej znajdując się tam, gdzie 

najprawdopodobniej mogą oni oczekiwać lub potrzebować naszych danych/usług



Użytkownicy
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Styk z wyszukiwarkami WWW

• Przygotowanie serwisu WWW dla robotów

– Test możliwości eksploracji bazy bez użycia klawiatury

– Test możliwości eksploracji bazy z wyłączonym Java Scriptem i cookies

– Brak „dziwnych” parametrów w adresach URL

– Optymalizacja układu treści i interfejsu serwisu pod kątem wyszukiwarek (SEO)

– Dedykowane narzędzia – np. Google Webmaster Tools

• Specjalne wsparcie dla wyszukiwarek dziedzinowych

– Na poziomie stron WWW serwisu (metatagi)

– Na poziomie treści (np. plików PDF)





http://wlt.synat.pcss.pl/













API Interfejs WWW

Baza danych, linki do obiektów i plików, …
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Dziękuję za uwagę

Kontakt: Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl)


