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Udost ępnianie on-line
baz bibliograficznych i pełnotekstowych

• Budując i udostępniając bazę bibliograficzną czy pełnotekstową 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
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na oczekiwania użytkowników naszego serwisu
• Przepisem na sukces w sieci jest dotarcie do użytkowników, najlepiej 

znajdując się tam, gdzie najprawdopodobniej mogą oni oczekiwać lub 
potrzebować naszych danych/usług



Użytkownicy

Wyszukiwarki 
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KaRo, Summon

FBC, EuropeanaGoogle, Google Scholar

Wikipedia, CrossRef
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Baza danych, pliki publikacji, …
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Udost ępnianie on-line
baz bibliograficznych i pełnotekstowych

• Każde z połączeń pomiędzy systemami wymaga interoperacyjności
1. Połączenie i protokół komunikacyjny
2. Format danych
3. Znaczenie danych
4. Metody i procedury systemów / kontekst wymiany danych
5. Założenia i ograniczenia /

wynik wymiany danych
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wynik wymiany danych
6. Model pojęciowy / 

zrozumienie danych 
jako abstrakcji świata 
rzeczywistego

Turnitsa, C.D. (2005). Extending the Levels of 
Conceptual Interoperability Model. Proceedings 
IEEE Summer Computer Simulation 
Conference, IEEE CS Press

Interoperability Levels for Dublin Core Metadata
http://dublincore.org/documents/interoperability-levels/ http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_interoperability



Styk z u żytkownikami

• Łatwość podstawowego użycia serwisu
• Łatwość opanowania zaawansowanych funkcji 

serwisu
• Dostępność dla osób niepełnosprawnych
• Lektura:

– Materiały szkoleniowe z zakresu użyteczności 
serwisów internetowych 
(http://www.cpi.gov.pl/article,uzytecznosc_serwisu_i_ana
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(http://www.cpi.gov.pl/article,uzytecznosc_serwisu_i_ana
liza_seo___droga_do_sukcesu_,354.html)

• Wsparcie dla narzędzi wykorzystywanych przez 
użytkowników

– Systemy zarządzania bibliografią – eksport 
danych do RIS

– Zewnętrzne usługi – np. Wirtualne Laboratorium 
Transkrypcji (http://wlt.synat.pcss.pl/) –
zautomatyzowany dostęp do danych

– Dobór formatów udostępniania treści pod kątem 
możliwości użytkowników 



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 interfesju serwisu 

pod kątem wyszukiwarek (SEO)
– Lektura:

• Metody i narzędzia prowadzenia analizy 
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• Metody i narzędzia prowadzenia analizy 
SEO - optymalizacja witryn dla 
wyszukiwarek internetowych 
(http://www.cpi.gov.pl/article,uzytecznosc_serwisu
_i_analiza_seo___droga_do_sukcesu_,354.html)

– Dedykowane narzędzia – np. Google 
Webmaster Tools

• Specjalne wsparcie dla wyszukiwarek 
dziedzinowych

– Na poziomie stron WWW serwisu
– Na poziomie treści (np. plików PDF)
– http://www.google.com/intl/en/scholar/inclusion

.html



Styk z agregatorami danych

• Przygotowanie specjalnego interfejsu do pobierania danych
– Wymagany poziom interoperacyjności zależny od specyfiki 

agregatora
– Często konieczne jest 

• Mapowanie i wzbogacanie danych 
• Spełnienie wymagań formalnych

• Przykłady
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• Przykłady
– FBC

• Kiedyś: OAI-PMH + DC
• Obecnie (beta): praktycznie dowolny otwarty protokół i format 

danych
– Europeana

• OAI-PMH + ESE / EDM



Styk z multiwyszukiwarkami

• Niezbędne wsparcie dla protokołu wyszukiwawczego
– Np. Open Search, Z39.50

• Potrzebna również interoperacyjność na poziomie schematu danych 
oraz czasem na poziomie zasad wyszukiwania (np. sortowania/oceny 
wyników)

• Ryzyko: Zwiększone obciążenie mechanizmów wyszukiwawczych nie 
zawsze przekładające się na zwiększony ruch użytkownikówzawsze przekładające się na zwiększony ruch użytkowników



Styk z serwisami informacyjnymi

• Łatwość linkowania
– Stałe linki
– Proste / krótkie 

linki
• Wiązanie 

– Wsparcie dla 
wprowadzania wprowadzania 
zewnętrznych 
identyfikatorów

• Media 
społecznościowe

– Wsparcie dla 
automatów 
analizujących 
linki



Dwie rady na koniec

• Otwarte Dane – zautomatyzowane 
interfejsy + jasne (otwarte) zasady 
licencyjne

– Jasna sytuacja jeżeli chodzi o 
ponowne użycie

– Łatwiejszy dostęp dla robotów
– Łatwiejszy dostęp dla nas samych
– Budowa wartości serwisu? Na 

Poznań, 19.04.2013 r.

– Budowa wartości serwisu? Na 
usługach dodanych do danych

– http://bit.ly/europeana-api-poland
• Monitorowanie ruchu użytkowników

– Pozwala na wstępne zorientowanie 
się kto i jak używa naszej bazy

– Może być oparte o rozwiązania 
płatne, bezpłatne i otwarte, np.:

• Google Analytics
• Piwik

http://topincs.man.poznan.pl/fbc/823
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