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Charakteristika a společné znaky 
oborových bran (OB)

Mgr. Martin Ledínský

Seminář: Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat 
oborové brány & jak dál v CPK?

Národní technická knihovna, 2. 12. 2014



Smysl OB

Základním smyslem a cílem OB je pomocí 
jednotného prostředí zajistit uživatelům v různých 
oborech přístup k informačním zdrojům a pomoci 
k nalezení požadovaných informací. 

OB slouží jako vstupní brána pro informace z 
různých oborů.



Základní stavební kameny OB

 CMS Plone a aplikační server Zope

 Federativní vyhledávač MetaLib

 Linkserver SFX

 Vzdálený přístup – řešen individuálně



CMS Plone

 Redakční systém Plone zajišťuje primární 
uživatelské rozhraní OB

 V CMS Plone jsou budovány portály všech OB

 Plone představuje otevřenou platformu pro 
vybudování jakéhokoli IS, který je zaměřen na 
obsah. Je orientován na podporu pracovních 
skupin při vytváření obsahu, na výstupu nabízí  
validní webové rozhraní (s podporou 
mezinárodních standardů W3C).



CMS Plone

 Plone umožňuje efektivní budování obsahu 
portálu

 Umožňuje práci více redaktorů, kteří mohou mít 
odlišné role a přístupová práva





CMS Plone

 Na vývoji Zope a Plone se podílí množství 
vývojářů na celém světě, jejich práci koordinuje 
sdružení Plone. Velkou výhodou je, že se o 
produkt nestará jedna konkrétní firma, proto 
není ohrožen další vývoj produktu a podpora z 
důvodu životního cyklu jedné firmy.



CMS Plone

 V OB provozujeme Plone verze 3

 Každým dnem má být uvolněna generačně 
nová verze Plone, kterou plánujeme v roce 
2015 nasadit u vybraných OB

 Nová verze přinese další možnosti rozvoje a 
zlepší kompatibilitu s novými verzemi 
prohlížečů, stabilitu i bezpečnost





Paralelní vyhledávač MetaLib

 Paralelní vyhledávač MetaLib umožňuje 
vyhledávání a zobrazení výsledků vyhledávání 
z nejrůznějších informačních zdrojů

 Integrován jako komponenta v Plone

 Informační zdroje jsou do MetaLib zapojeny 
různorodé – knihovní katalogy, článkové 
databáze, repozitáře ad.







MetaLib

 Uživatel nejprve vybere zdroje, ve kterých chce 
vyhledávat a následně zadá dotaz

 Výsledky jsou seřazeny podle relevance a 
uživatel s nimi může dále pracovat (zaslání e-
mailem, linkování na další služby, uložení 
záznamu ad.)



Federativní vyhledávání

 MetaLib je federativní vyhledávač

 Federativní vyhledávání má svá úskalí, 
zejména v rychlosti, ve které jsou vráceny 
záznamy a v množství těchto záznamů

 Současným trendem je nahrazovat federativní 
vyhledávání tzv. discovery systémy 
disponujícími lokálním a centrálním indexem

 Uživatel v těchto systémech získá přesnější 
výsledky a za kratší dobu

 Mezikrokem k discovery systému v OB je 
rozhraní ML+ ART



MetaLib+ ART

 Vyhledávací rozhraní, které přináší samostatný 
centrální index (Primo Central) a zapojení 
MetaLib zdrojů prostřednictvím federativního 
vyhledávání

 V tuto chvíli probíhá implementace, rozhraní 
bude spuštěno do konce roku na adrese 
http://art.jib.cz/plus

 Možno otestovat již v tuto chvíli, jen za cenu 
nižšího komfortu (čeština, popisný aparát atp.), 
práce nejsou dokončeny

http://art.jib.cz/plus



