LINKOVÁNÍ NA RELEVANTNÍ PŘIDANÉ
SLUŽBY V RÁMCI JEDNOTNÉ INFORMAČNÍ
BRÁNY
Jiří Pavlík, UK v Praze, Ústav výpočetní techniky
Nástroje použité v Jednotná informační bráně (JIB) nabízí několik
možností linkování na přidané služby k vyhledaným bibliografickým dokumentům. Nabídku odkazů na relevantní služby v rámci JIB zajišťuje
především SFX server. Zajímavou možnost nabízí i MetaLib.
V tomto příspěvku se budu snažit představit všechny zajímavé možnosti linkování používané v rámci JIB. Ukáži, jak tyto možnosti je možné
využít i ve vaší knihovně. Na závěr doplním informace z příspěvku kolegů
Jana Pokorného a Martina Ledínského ohledně využití proxy severu pro
přístup k licencovaným zdrojům o praktickou ukázku z prostředí Karlovy
Univerzity.
Novinky v SFX
Upgrade SFX serveru provozovaného v rámci Jednotné informační
brány na verzi 2.0 přinesl nové vlastnosti, které dále rozšiřují a vylepšují
funkce SFX.
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Jedná se o plnou podporu UTF-8 a moduly pro překódování znakových
sad, díky kterým je nyní zobrazení znaků s diakritikou korektní pro všechny www prohlížeče podporující UTF-8. SFX v nové verzi stejně jako MetaLib disponuje dvojjazyčným česko-ang-lickým rozhraním. Pro snadné
vyvolání SFX nabídky je k dispozici Citation linker.
V rámci upgrade SFX byla také zpřehledněna a výrazně rozšířena nabídka služeb, na které SFX odkazuje. Přibyla lokalizace dokumentu prostřednictvím souborných katalogů: SK České Republiky – CASLIN, Souborný Katalog Slovenské Republiky, SK uživatelů Lanius/ Clavius –
SKAT, SK uživatelů TinWeb/T Series. Pro lokalizaci časopisů či článků se
nabízí také EZB. Rozšířena byla nabídka odkazů do OPAC knihoven –
v současné době SFX JIB odkazuje na dvě desítky OPAC významných
českých knihoven. Byla přidána služba elektronického dodání dokumentu
provozovaná Národní knihovnou v Praze. Pro doplnění informací o autorovi dokumentu je nabízen odkaz do encyklopedie Coto.je.
Na následujícím obrázku je zobrazen výsledek vyhledávání, lokalizace
dokumentu pomocí Souborného katalogu uživatelů Tinweb/T Series:
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Použití SFX JIB pro nabídku přidaných služeb ve vaší knihovně
SFX JIB je provozována jako veřejná, volně přístupná služba. Můžete
ji využít k nabídce přidaných služeb i ve vaší knihovně pro vaše bibliografické záznamy ve vašich katalozích.
K čemu to knihovně bude
Díky linkování na SFX JIB můžete velmi zajímavě obohatit nabídku
služeb vaší knihovny. SFX JIB nabízí nyní přes 50 on-line služeb.
K nejpopulárnějším službám patří lokalizace dokumentu v českých a slovenských knihovnách, zjištění výpůjčního statutu a rezervace dokumentu
v knihovně, odkaz na on-line dostupný plný text, elektronické dodání dokumentu, vyhledání relevantních doplňující dokumentů na WWW, vyhledání encyklopedických informací o autorovi.
Zpřístupnění SFX JIB vašim čtenářům vás bude stát minimální úsilí.
Konfigurace připojení k SFX je otázka několika minut! Není to lákavé?
Linkování na SFX JIB
Návod na konfiguraci připojení k SFX JIB pro různé systémy najdete
na informačním portálu JIB:
http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/techdoc/sfx_techspec.html
OpenURL
Pro připojení vašeho informačního či knihovního systému k SFX je
nutné, aby váš systém podporoval OpenURL.
OpenURL je schvalovaný NISO standard. Od 1.5 do 1.11. 2003 běží
testování a připomínkování tohoto standardu, jehož se účastní cca. 25 institucí - firem, knihoven, například: CABI, Proquest, Ex Libris, Getty research institute.
V současné době OpenURL již podporují desítky informačních a knihovnických systémů: Ex Libris Aleph, EOSi Tinlib/T Series, Innovative
Innopac, Endavour Voyager, Sirsi Unicorn, Proquest, ISI Web Of Science,
EBSCO EBSCOhost, Elsevier Science Direct, Ovid Bibliographic database, SilverPlatter ERL-WebSPIRS, HW Wilson WilsonWeb, CABI Online Abstracts, ... .
Bližší informace k OpenURL můžete nalézt na adrese:
http://sfx.cuni.cz/openurl
Využití pole 856 pro přímé linkování na záznam v OPACu
V poli 856, podpoli $u bibliografického záznamu ve formátu
UNIMARC může být uvedena URL. Tuto URL pak MetaLib JIB uživateli
nabízí jako aktivní odkaz na externí objekt. Vhodné praktické využití je
přímý odkaz na záznam v OPAC, na plný text, či na jinou službu typu
přebírání záznamu.
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Hezkým příkladem využití pole 856 Souborný katalog uživatelů Lanius/Clavius – SKAT. V poli 856 záznamů ze SKAT je uvedena adresa na
OPAC SKAT, kde se čtenář dozví, ve kterých z městských knihoven vlastní výtisk žádaného dokumentu.
Na následujících obrázcích je ukázáno, jak vypadá v prostředí MetaLib
záznam ze SKAT v UNIMARC a běžném zobrazení a jak vypadá stránka
OPAC SKAT po kliknutí na odkaz v poli ‚Externí’ (objekt) v prostředí
MetaLibu:

Jako další příklad využití pole 856 je možné uvést Souborný katalog
Univerzity Karlovy v Praze (SKUK). V poli 856 záznamů z tohoto katalogu jsou uvedeny dvě adresy. První odkazuje přímo na OPAC knihovny
Univerzity Karlovy, která žádaný výtisk vlastní a druhý odkazuje na službu
pro přebírání záznamů. Následující dva obrázky ilustrují právě popsané
využití pole v SKUK:
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Pole 856 je využito také v záznamech článková bibliografické databáze
vytvářené Národní knihovnou v Praze – ANL FULL. V poli 856 je zde
uveden odkaz na plný text článku uložená na serveru Národní knihovny.
Využití proxy pro přístup k licencovaným zdrojům mimo rozsah IP
adres
V příspěvku „Technologické novinky produktu MetaLib“ kolegové Jan
Pokorný a Martin Ledínský popisovali možnosti použití přístupu
k licencovaným zdrojům pomocí proxy serveru. Výhoda připojení přes
proxy server je pro uživatele pracující mimo domovský rozsah IP adres,
např. z domova, z internetové kavárny, ze zahraničí, obrovská. Při připojení přes proxy server uživatel může přistupovat ke všem službám a databázím s přístupem omezeným, licencovaným na použití v rámci domovské
instituce – knihovny, univerzity, apod..
Technických možností realizace proxy serveru je celá řada. Na Univerzitě Karlově je využíván ssh tunel pro připojení k proxy. Připojení přes
proxy může využívat každý student či pracovník univerzity s účtem na
některém z univer-zitních unixových serverů.
V prostředí unix je pak pro vlastníka účtu například na serveru
dec59.ruk.cuni.cz nastavení velmi jednoduché:
$ ssh -l login ssh -L 3128:cache.cuni.cz:3128 dec59.ruk.cuni.cz
Připojení k proxy serveru v prostředí MS Windows vyžaduje jednoduchou konfiguraci v několika krocích a je přehledně popsáno na adrese:
http://www.cuni.cz/cucc/email/tunel/
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Sledujeme-li vývoj spolupráce knihoven se Souborným katalogem ČR,
můžeme konstatovat (s potěšením), že přes problémy, se kterými se Souborný katalog ČR potýká, počet spolupracujících knihoven stále stoupá. A
to nejen v oblasti elektronicky dodávaných záznamů monografií a speciálních dokumentů.Stále častěji se setkáváme s aktivním přístupem knihoven,
jež se hlásí o spolupráci samy. Těchto knihoven si pracovníci souborného
katalogu váží a vyjadřují své poděkování, protože právě aktivní přístup
knihoven ke spolupráci zajistí, že Souborný katalog ČR bude kvalitním
nástrojem nejen pro uživatele, ale i pro knihovníky
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