SPRÍSTUPŇOVANIE DIGITÁLNYCH
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Vďaka rozvoju moderných informačných a komunikačných technológií neustále narastá množstvo informácií vytváraných, sprístupňovaných
a dodávaných v digitálnej podobe. Nie je prekvapujúce, že knižnice, archívy, múzeá, galérie a podobné inštitúcie hľadajú nástroje na správu existujúcich zbierok a na podporu nových projektov digitalizácie. Potrebujú
systém, ktorý im umožní sprístupniť vlastné digitálne zbierky iným užívateľom a inštitúciám, zabezpečí ochranu duševného vlastníctva a integritu
dát.
Systémy na správu digitálnych objektov
Ideálne riešenie prinášajú nástroje všeobecne označované ako systémy
na správu digitálnych objektov (Digital Assets Management System), ktoré
umožňujú efektívne riadiť a využívať digitálne zbierky.
Systém na správu digitálnych objektov by sme mohli charakterizovať
ako nástroj na organizáciu digitálnych objektov, počnúc od ich vytvárania
(digitalizácie), po ich sprístupňovanie a uchovávanie. Ako jednoduchý
príklad takéhoto systému si môžme predstaviť adresár súborov uložených
niekde na disku. Každý jeden súbor nesie digitálny obsah, t.z. predstavuje
digitálny objekt.
Aby mohol byť digitálny objekt identifikovaný
a vyhľadateľný, musí byť popísaný pomocou metadát, ktoré sú uložené
v samostatnej databáze. Metadáta popisujú intelektuálny obsah digitálneho
objektu, jeho formát, veľkosť, názov, umiestnenie, prístupové práva a pod.
Prostredníctvom webovského rozhrania sú potom digitálne objekty
a metadáta sprístupňované koncových užívateľom.
Súčasný trh v oblasti informačných technológií a systémov na správu
digitálnych zbierok ponúka potenciálnym zákazníkom niekoľko riešení:
• open source projekty (napr. Greenstone, Fedora)
• systémy „šité na mieru“ na základe presných špecifikácií a potrieb
zákazníka
• systémy vyvíjané vlastným silami a pre vlastnú potrebu samotnej
inštitúcie
• hotové produkty špecializovaných softwarových firiem (napr. ExLibris, Endeavor, IBM, Interwoven)
Jednotlivé systémy sa líšia hlavne ponúkanými funkciami a cenou. Pri
výbere takéhoto systému je potrebné si všímať jeho vlastnosti, ako sú otvorenosť, flexibilita, používateľská prispôsobivosť, bezpečnosť, spoľahlivosť,
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komplexnosť prípadne ďalšie. Taktiež je potrebné mať stanovené východiskové ciele:
• aké digitálne objekty chceme uchovávať a sprístupňovať
• v akom formáte majú byť uložené
• v akom formáte budú vytvárané popisné metadáta
• akým spôsobom budú sprístupňované koncovým užívateľom
• ako bude zabezpečený prístup k digitálnym objektom (autorizácia
a autentizácia)
• aké skupiny užívateľov budú k záznamom pristupovať
• či sa jedná o otvorenú alebo uzatvorenú zbierku
Naše rozhodnutie pre ten správny systém môžu ovplyvniť jednak referencie zákazníkov, u ktorých je systém inštalovaný a prevádzkovaný, jednak história a stabilita dodávateľa, systémová podpora apod.
DigiTool
V Českej republike je v súčasnosti na trhu dostupný a lokalizovaný
produkt izraelskej firmy ExLibris – DigiTool. Produkty ExLibris v oblasti
knižnično-informačných technológií, knižnično-informačný systém
ALEPH, informačný portál Metalib a nástroj na linkovanie SFX, sú u nás
dlhé roky dostatočne známe. A nielen u nás. Firma ExLibris má stovky
inštalácií v Európe, Amerike, Afrike, Ázii a Austrálii. V auguste 2002 do
tejto rodiny systémov pribudol ďalší, s názvom DigiTool. Už jeho názov
nám prezrádza jeho poslanie – budovanie, správa a sprístupňovanie digitálnych zbierok. Spoločnými charakteristikami spomínaných systémov je ich
robustnosť, otvorenosť, škálovateľnosť, flexibilita, bezpečnosť a spoľahlivosť.
DigiTool je systém na správu digitálnej knižnice. Obsahuje všetky nástroje nevyhnutné na budovanie jednotlivých digitálnych zbierok. Dokáže
pracovať s rozsiahlymi súbormi dát a poskytovať vlastnosti systému šitého
na mieru. Možno ho použiť jednak ako nástroj na sprístupnenie už existujúcich zbierok a databáz, jednak ako podporný nástroj pri digitalizácii dokumentov s rozsiahlymi funkciami pre popis a import objektov do digitálnej knižnice. Vďaka otvorenej architektúre, modulárnej štruktúre a podporovaným štandardom može byť DigiTool prepojený s e-learning systémami, streaming media servermi, systémami na autorizáciu a autentikáciu
a ďalšími. Spolupracuje so systémami iných dodávateľov (napr. Net Snippets, Virage, Idioma, Crystal Reports atď.) a samozrejme so systémami
Aleph, Metalib a SFX.
DigiTool je v súčasnosti distribuovaný vo verzii 2.2 a má 13 inštalácii
v USA (Brandeis University; University of Maryland; New York University; Boston College; University of Iowa; University of Notre Dame; Center
for Jewish History New York; PALNI (Private Academic Library Network
of Indiana)), Európe (The British Library, UK; Leiden University, Netherlands; Lusiada University, Portugal) a Austrálii (Curtin University of
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Technology Perth; University of New South Wales Sydney). Digitálne
zbierky jednotlivých inštitúcií sú rozmanité a siahajú od emailových príloh,
rukopisov, fotografií, litografií po zvukové záznamy, video a filmy.
Plne funkčné, zprevádzkované a sprístupnené prostredníctvom www
rozhrania sú digitálne zbierky Brandeis University – 4000 litografií karikaturistu Honoré Daumiera (http://dembitz.mainlib.brandeis.edu:8993/F),
University of Maryland – 7500 digitalizovaných objektov Knižnice múzických umení a Archívu zvukových a audio-vizuálnych záznamov
(http://129.2.17.68:8993/F) a Curtin University - digitalizovaná zbierka
archiválií - text, obrázky, hovorené slovo, video, predmety týkajúcich sa
života a pôsobenia významného austrálskeho premiéra Johna Curtina
(http://et2.curtin.edu.au:8881/F). Z uvedených inštalácií má práve Curtin
University najlepšie upravené www rozhranie s rozšírením možností pri
zobrazovaní digitálnych objektov (zoom in, zoom out).
Architektúra systému
DigiTool bol navrhnutý a vyvinutý na architektúre klient – server. Jadro systému beží na UNIXových serveroch a klient (GUI klient) pracuje pod
operačným systémom Windows. Okrem toho systém ponúka jednoduché
www rozhranie pre katalogizáciu a pridávanie digitálnych objektov určené
hlavne pre neprofesionálnych katalogizátorov. DigiTool využíva systém na
riadenie relačných databáz Oracle jednak na uloženie popisných údajov metadát, jednak na priame uloženie digitálnych objektov. Maximálna veľkosť digitálneho objektu je v tomto prípade 4 GB. Digitálne objekty môžu
byť uložené na serveri v adresári súborov, prípadne distribuované a identifikované prostredníctvom adresy URL. Výhodou uloženia dát v Oracle je
bezpečnosť dát a jednotný spôsob zálohovania. Naopak, uloženie dát
v súborovom systéme ponúka väčšiu flexibilitu pri práci so súbormi.
Manipulácia s digitálnymi objektami a popisnými záznamami sa prebieha v prostredí GUI klienta inštalovaného na pracovných staniciach pracovníkov, oprávnených na vykonávanie týchto činností. GUI klient ma
implementované bohaté funkcie na prácu s popisnými záznamami a digitálnymi objektami, t.z. procedúry na import/export záznamov/objektov,
vkladanie, editovanie, mazanie, globálne zmeny záznamov, štatistiky, mechanizmy na kontrolu prístupu k digitálnym objektom, definovanie oprávnení, preberanie popisných záznamov z iných databáz atď.
Pre koncových užívateľov je digitálna zbierka prístupná na internete
prostredníctvom DigiTool katalógu. Okrem toho DigiTool využíva systémy
tretích strán a podporuje streaming technológie na dodávanie a zobrazovanie digitálnych objektov, napr. Acrobat Reader, aplikácie MS Office, Windows Media player, MrSID, DejaVu, QuickTime, Real Player apod.
Podporované štandardy:
• Štruktúra dát: Dublin Core (DC), MARC21, UNIMARC, MAB,
Text Encoding Initiative (TEI), Encoded Archival Description (EAD).
Plánovaná podpora pre Visual Resources Association (VRA), Compu170

terized Interchange of Museum Information (CIMI) a Records Export
for Art and Cultural Heritage (REACH).Formát dát: DOC, TXT,
RTF, PDF, GIF, JPEG, TIFF, MP3, WAV, MPG, QuickTime, RM,
RAM a iné
• Preberanie dát: Z39.50, SQL, HTTP, Dienst, Open Archive Initiative
• Syntax: SGML, HTML, XML, Resource Description Framework
(RDF)
• Kontrola prístupu: LDAP, Kerberos, digitálne certifikáty, DOI (digital object identifier)
Štruktúra dát
Element
Základným stavebným prvkom systému je element, ktorý tvoria metadáta a jeden alebo viac digitálnych objektov. Štruktúra elementu môže byť
nasledovná:
• k jednému popisnému záznamu sa vzťahuje viacero digitálnych
objektov, technických a prístupových metadát
To znamená, že k jednému popisnému záznamu sú pripojené:
o rôzne verzie toho istého objektu
o rôzne formáty súborov toho istého objektu (napr. obrazový dokument a text popisujúci daný obrázok)
o rôzne spôsoby rozlíšenia toho istého objektu
o rôzne časti jedného objektu (napr. video sekvencie s rôznou dĺžkou trvania)
Každý takto pripojený digitálny objekt má vlastné technické atribúty a
môže mať definované odlišné prístupové dáta a obmedzenia. DigiTool
kontroluje prístupové metadáta a obmedzenia na vybrané digitálne objekty.
Napr. knižnica môže povoliť zobrazovanie obrázku vo formáte GIF všetkým užívateľom, ale obmedziť zobrazenie toho istého objektu vo formáte
TIFF len určitej skupine užívateľov.
• element môže byť materským záznamom skupiny ďalších (dcérskych) elementov
DigiTool používa sofistikovaný mechanizmus na tvorbu a riadenie väzieb mezi záznamami za účelom uľahčenia ich navigácie a zobrazovania.
Ako príklad nám poslúži virtuálne hudobné CD. Materský záznam popisuje
CD nosič ako celok s pripojeným digitálnym objektom – napr. nascanovaný obal CD. Dcérske záznamy popisujú jednotlivé stopy, skladby uvedené
na CD nosiči. Ku každému dcérskemu popisnému záznamu je pripojený
digitálny objekt – zvukový záznam. Spätnú väzbu na materský záznam
vytvára systém automaticky.
Metadáta
Metadáta sú všeobecne definované ako dáta o dátach alebo štrukturované dáta o dátach. DigiTool rozlišuje tri typy metadát: popisné, technické
a prístupové.
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•

popisné metadáta – popisujú intelektuálny obsah digitálneho objektu
ako napr. autor, názov, vydavateľské údaje, predmet alebo téma obsahu zdroja
• technické metadáta – popisujú technické vlastnosti digitálneho objektu, t.z. názov, veľkosť, typ súboru, umiestnenie
• prístupové metadáta – definujú pravidlá a podmienky používania
digitálneho objektu, t.z. vlastník autorských práv, obmedzenia prístupu, výška poplatku za zobrazenie digitálneho objektu, počet súčasných
prístupov k digitálnemu objektu apod.
Interným formátom Digitool pre popis digitálnych objektov je
MARC21. Rovnako podporovaný je aj UNIMARC, MAB, Dublin Core a
iné formáty. Systém umožňuje definovať samostatné databázy (digitálne
zbierky) s odlišnými popisnými formátmi.
Digitálne objekty
Digitálne objekty predstavujú súbory nesúce nejaký digitálny obsah,
napr. nascanovaný obrázok, fotka vytvorená digitálnou kamerou, zvukový
záznam, video sekvencia, textový súbor apod.
Digitálne objekty môžu byť uložené v databáze Oracle s maximálnou veľkosťou 4 GB, na lokálnom serveri v adresári súborov alebo distribuované
na hociktorom serveri vo svete a identifikované pomocou adresy URL.
Prostredníctvom systému DigiTool je možné spravovať a sprístupňovať
rôzne typy digitálnych objektov (text, obrázky, audio, video) uložených
v rôznych typoch formátov (TXT, DOC, RTF, PDF, GIF, JPEG, TIFF,
DjVu, MP3, WAV, MPG, QuickTime, RM, RAM, PPT atď.)
Import digitálnych objektov a metadát
XML ako otvorený formát zaručuje flexibilný import/export dát. Digitálne objekty môžu byť importované jednotlivo prostredníctvom GUI
klienta (Obr. 1), www rozhrania pre katalogizáciu alebo dávkovou procedúrou. Pri importe systém automaticky analyzuje a generuje technické
metadáta o digitálnom objekte – formát a veľkosť súboru.
Pri získavaní digitálnych objektov DigiTool umožňuje importovať
objekty a metadáta z iných systémov a rozhraní, napr. NetSnippets (jednoduchý nástroj na budovanie osobnej zbierky informačných dokumentov
z internetu), Virage (rozpoznávanie textu v audio a video dokumentoch),
CCS (extrakcia metadát z digitalizovaných textových dokumentov), OAI
apod.
Sprístupňovanie digitálnych dokumentov – DigiTool katalóg
V systéme DigiTool je možné definovať fyzicky samostatné digitálne
zbierky alebo vytvárať logické zbierky, ktoré sú súčasťou (podmnožinou)
fyzickej zbierky. Logické zbierky sa väčšinou vytvárajú podľa typu digitálnych dokumentov, napr. zbierka rukopisov, máp, zvukových dokumentov apod.
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Obr. 1 DigiTool GUI klient – zobrazenie popisného záznamu a digitálneho objektu

Digitálne zbierky sú užívateľom sprístupňované v prostredí www prostredníctvom DigiTool katalógu. V DigiTool katalógu existuje viacero
spôsobov prístupu k informáciám:
• prezeranie abecedných registrov autorov, názvov, vydavateľov,
predmetových hesiel atď.
• vyhľadávanie slov alebo fráz z jedného pola, kombináciou viacerých polí alebo pomocou jazyka CCL.
• Oracle vyhľadávanie, ktoré podporuje zástupné znaky a operátory
Oracle (and (&), or (|), not (~), divoké karty (%_) apod. )
• plnotextové vyhľadávanie v textových dokumentoch
• vyhľadávanie v externých databázach prostredníctvom protokolu
Z39.50
DigiTool umožňuje definovať rôzne prístupové súbory, zobrazovacie
formáty a triediť vyhľadané záznamy podľa definovaných kritérií. Podporuje hierarchické navigovanie medzi príbuznými digitálnymi objektami,
ktoré sú spojené prostredníctvom popisných záznamov a generovanie OpenURL – využívanie pridaných služieb SFX.
DigiTool umožňuje správu autorských a prístupových práv pre digitálne zdroje. Využíva sofistikovaný systém kontroly prístupu, ktorý podporuje
LDAP, Kerberos, digitálne certifikáty a DOI (digital object identifier),
napr. one-time-token.
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Obr. 2 DigiTool katalóg – od náhľadu k objektu

Záver
Pre inštitúcie, ktoré sa rozhodnú digitalizovať a sprístupňovať svoje
zbierky predstavuje systém Digitool vďaka svojej architektúre a vlastnostiam
• otvorený, modulárny systém
• správa širokej škály digitálnych objektov – text, obrázky, audio, video
• sprístupňovanie a zobrazovanie digitálnych objektov prostredníctvom
internetového prehliadača alebo iných štandardných nástrojov, napr.
Acrobat Reader, MS Word, MS PowerPoint, MrSID, Quicktime, Real
Player, Windows Media player
• podpora streaming technológie pre audio a video
• generovanie OpenURL
• plnotextové vyhľadávanie
• hierarchické navigovanie príbuzných digitálnych objektov
• správa a kontrola prístupových práv
• import / export digitálnych objektov vo formáte XML
• podpora UNICODE (UTF-8)
• interoperabilita s inými systémami, napr. ALEPH, MetaLib, SFX, elearning systémy apod.
vhodné riešenie. Presvedčte sa o tom sami a zhodnoťte realizované projekty na univerzitách Brandeis (http://dembitz.mainlib.brandeis.edu: 8993/
F), Maryland (http://129.2.17.68:8993/F) alebo Curtin (http://et2.curtin.
edu.au:8881/F). Postupne k nim pribudnú ďalšie, o ktorých vás s radosťou
budem informovať. Informácie o systéme DigiTool získate aj na stránkach
http://www.exlibris.co.il/ DTL/index.html prípadne http: //digitool.cuni.cz.
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