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1. Úvod

Digitalizované obrazové materiály jsou dnes již nenahraditelným zdrojem informací pro celou

řadu  komunit  a  oblastí  výzkumu,  vzdělávání  a  dalších  kulturních  aktivit  –  využívají  je

pedagogové,  studenti,  umělci,  profesionální  i  amatérští  badatelé a vědci  v oborech jako je

historie, geografie, dějiny umění, muzikologie, lingvistika, apod. Uživatelé z těchto a dalších

oborů pracují v rámci svých výzkumů s digitálními knihovnami a repozitáři po celém světě,

mají tak přístup ke zdrojům, ke kterým by se jinak dostávali velmi obtížně. 

Uživatelé ale čelí při své práci různým překážkám – digitální dokumenty jsou nezřídka obtížně

vyhledatelné a zobrazitelné – existuje celá řada systémů digitálních knihoven a repozitářů, a

proto se setkáváme s velmi různorodou politikou přístupu, odlišnými indexačními systémy a

možnostmi vyhledávání, různě kvalitními grafickými a uživatelskými rozhraními a obecně celou

řadou úrovní uživatelské přívětivosti. 

Celosvětová komunita kolem digitálních knihoven a repozitářů si  existenci výše uvedených

bariér uvědomuje, proto pracuje na otevřených mezinárodních standardech a doporučeních,

sdílí  příklady  dobré  praxe  a  vyvíjí  nástroje,  které  zjednoduší  a  zlepší  přístup  uživatelů

k informacím a znalostem uloženým v digitální knihovnách a repozitářích. 

Jednou z cest, jak usnadnit přístup k digitalizovaným obrazovým materiálům je International

Image Interoperability Framework neboli IIIF. Tento soubor standardů a aplikačních rozhraní

umožňuje  snadné zobrazování  digitalizovaných  obrazových materiálů,  a to  napříč  různými

repozitáři, čímž podporuje interoperabilitu1 a přináší uživatelům pokročilé nástroje pro práci. 

1.1 Cíle metodiky

Překládaná  metodika  si  klade za cíl  nabídnout  knihovnám i  dalším paměťovým institucím

v České  republice  doporučený  postup  při  implementaci  mezinárodního  standardu  IIIF

do digitální  knihovny  či  repozitáře.  V  současné  době  je  zdigitalizována  významná  část

dokumentů  v  knihovních  fondech  a  výsledky  digitalizace  jsou  prezentovány  v  různých

systémech  digitálních  knihoven.  V rámci  zachování  interoperability  je  nutné  dodržovat  jak

standardy digitalizace (což je díky projektu Národní digitální knihovny v knihovním prostředí

na vysoké úrovní),  tak i  standardy pro zpřístupňování  digitálních dokumentů.  IIIF je  široce

uplatňovaný v mezinárodní komunitách digitálních knihoven a repozitářů, přináší řadu přínosů

pro uživatele a nabízí i další výhody pro samotný repozitář, který může snadno pomocí IIIF

1 Interoperabilita  je  v  tomto  významu  chápána  jako  schopnost  systémů  navzájem  spolupracovat,
vyměňovat si data a metadata nezávisle na použitých technologiích. 



prezentovat svoje dokumenty a sbírky nezávisle na použitých technologiích a nabízet k nim i

další pokročilé funkce. 

1.2 Srovnání novosti postupů

Moravská zemská knihovna v Brně (dále jen MZK) se podílí na řadě kooperativních projektů,

založených  na  principech  otevřenosti,  ať  už  se  jedná  o  otevřenost  zdrojového  kódu,

komunikačních rozhraní nebo dat. Z dlouhodobého hlediska se právě otevřenost ukazuje jako

nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější při zpřístupňování kulturního dědictví. MZK se již řadu let

podílí  spolu  s  Knihovnou  akademie  věd ČR a Národní  knihovnou  ČR na rozvoji  systému

digitální knihovny Kramerius, která se v současnosti používá ve více než čtyřiceti institucích u

nás i  v zahraničí.2 Systém Kramerius je také již  řadu let  vybaven vlastním API rozhraním,

jehož prostřednictvím je možné vyvolat všechny funkce, které Kramerius uživatelům nabízí.

Díky  tomu  je  možné  vytvářet  pro  Kramerius  nezávislé  klientské  aplikace  a  provozovat

uživatelské rozhraní Krameria nezávisle na umístění serveru – například jako mobilní aplikace

nebo v podobě společného webového rozhraní pro většinu instalací Krameria.3

API Krameria začalo být vyvíjeno dříve, než byly kodifikovány klíčové standardy IIIF. MZK

proto usiluje o jejich co nejúplnější implementaci do systému Kramerius, k čemuž má sloužit i

tato metodika, které je prvním uceleným pohledem na problematiku implementace standardů

IIIF u nás.

Vedle MZK pracuje s IIIF aktivně i Národní knihovna ČR, a to především ve svém projektu

Manuscriptorium4,  který je zaměřen na rukopisy,  staré tisky a mapy.  V roce 2016 byla do

Manuscriptoria  provedena  implementace  IIIF-compliant  Image  serveru,  který  uměl

komunikovat přes IIIF Image a Presentation API. Z tohoto procesu vznikla i krátká zpráva5,

která zájemcům nastínila proces implementace, ale díky své stručnosti i časovému odstupu je

již dnes jen těžko využitelná,  navíc má charakter spíše technické zprávy než metodického

postupu. 

V dalších letech se pak práce ohledně IIIF v Manuscriptoriu zabývaly dílčími aspekty tohoto

standardu. V roce 2019 to bylo využití poznámek v IIIF manifestu6 a v roce 2020 na toto téma

navázal  rozvoj  prohlížečky  Charlene.7 Projekt  Manuscriptorium  se  díky  svému  zaměření

2 Registr Krameriů [online]. Dostupné z: https://registr.digitalniknihovna.cz/
3 Digitální knihovna [online]. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/ 
4 Národní knihovna ČR. Manuscriptorium [online]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/
5 Manuscriptorium. Diverzifikace částí a funkcionalit komplexního digitálního dokumentu. Dostupné z: 
http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/VaV_2016/diverzifikace_zprava.pdf
6 Eliáš, B. a T. Psohlavec. Poznámky na úrovni fragmentů dokumentů ve formě IIIF – analýza: verze
1.0. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/docs/manuscriptorium_iiif_annotation_cs.pdf
7 Softwarová čtečka IIIF kompatibilních digitálních dokumentů Charlene verze 1.0.6: Uživatelský 
manuál a stručný úvod do užití IIIF manifestů. Dostupné z: 
http://www.manuscriptorium.com/download/charlene/Charlene-guide-cs.pdf.

http://www.manuscriptorium.com/download/charlene/Charlene-guide-cs.pdf
http://www.manuscriptorium.com/docs/manuscriptorium_iiif_annotation_cs.pdf
http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/VaV_2016/diverzifikace_zprava.pdf
http://www.manuscriptorium.com/
http://www.digitalniknihovna.cz/
https://registr.digitalniknihovna.cz/


věnuje IIIF především z hlediska využití u digitalizovaných rukopisů, starých tisků a map, což

jsou typy dokumentů, které v Manuscriptoriu dominují.

Předkládaná  metodika  vychází  z  aktuálních  specifikací  IIIF,  které  upřesňuje  a  doplňuje  o

doporučení  reflektující  specifika  digitalizační  praxe  a  infrastruktury  pro  zpřístupnění

dokumentů používané v českých knihovnách. 

V roce 2017 byl v rámci IIIF Consortium vytvořen průvodce implementací IIIF8, který je ale

obecného charakteru a nereflektuje specifika  prostředí  tuzemských digitálních  repozitářů a

především digitální knihovny Kramerius. Navíc se od té doby standardy IIIF proměnily, stejně

tak i technologie používané v digitálních knihovnách procházejí neustálým vývojem. 

1.3 Uživatelé metodiky

Metodiku  využijí  především  ti,  kteří  budou  implementovat  IIIF  v  tuzemských  digitálních

knihovnách.  Metodika  cílí  na  zástupce  digitálních  knihoven  a  repozitářů,  především  na

technické i  obsahové správce,  vývojáře IT a metadatové specialisty.  S uvedenými přínosy

implementace IIIF by měli pracovat také manažeři a další decision makeři z řad paměťových

institucí. Informace obsažené v metodice mohou využít i uživatelé IIIF API z řad výzkumníků,

vědeckých  pracovníků,  ale  i  amatérských badatelů  a  běžných  uživatelů,  kteří  budou  chtít

využít  výhod implementace IIIF.  Své uplatnění  však metodika najde i  v muzeích,  galeriích

nebo archivech, jak plyne i z výčtu institucí, které se na formování standardů z rodiny IIIF

podílejí.

1.4 Popis metodiky

Předkládaná metodika se v teoretické části zabývá popisem IIIF a komunitou, která IIIF vyvíjí a

používá. Zájemci o problematiku se zde dozví základní informace o IIIF a díky odkazům na

jednotlivé komunitní pracovní skupiny se mohou aktivně zapojit a participovat na dalším vývoji,

případně mohou získat odpovědi na své otázky či pomoc v případě problémů. 

V  další  části  pak  dokument  přináší  informace  o  jednotlivých  standardech  rodiny  IIIF  a

doporučení  pro  jejich  implementaci  do  digitálních  knihoven  a  repozitářů  provozovaných  v

České  republice  se  zvláštním  zřetelem  na  systém  digitální  knihovny  Kramerius,  který  je

nejrozšířenějším  systémem  pro  zpřístupnění  digitalizovaných  dokumentů  v  českých

knihovnách. V kapitolách 6.1.1 a 6.1.2 se čtenář může seznámit s již hotovými softwarovými

řešeními, které lze využít k implementaci do digitální knihovny či repozitáře. 

8 IIIF Implementation Guide. Dostupné z: https://iiif.io/assets/acc_implementation_guide_011017.pdf

https://iiif.io/assets/acc_implementation_guide_011017.pdf


2. Definice pojmů

Annotation  (anotace)  –  jedná  se  o  doprovodné  informace,  které  se  používají  pro

komentování,  tagování  či  popis  objektů  na plátně (viz  níže).   Model  vychází  z  W3C Web

Annotation Data Model: https://www.w3.org/TR/annotation-model/

API –  Application  Programming Interface;  jedná se o soubor  funkcí  a protokolů,  které lze

využívat v komunikaci mezi různými rozhraními (např. mezi dvěma programy).

Canvas (plátno) – plocha na vykreslování – virtuální kontejner, který obsahuje objekt (např.

obraz  nebo  video)  a  další  doplňující  informace,  které  mohou být  textové,  obrazové  nebo

multimediální. 

Collection (kolekce)  –  seznam  manifestů  (viz  níže)  nebo  jiných  kolekcí  v  hierarchické

struktuře za účelem prezentace obsahu.

JSON (JavaScript Object Notation) – jedná se o textový, jazykově nezávislý formát pro přenos

dat, který je čitelný jak pro člověka, tak strojově. Variantou určenou pro propojená data (linked

data) je pak formát JSON-LD. 

Manifest – popis struktury a vlastností složených objektů. Jedná se soubor metadat o objektu

–  popisných  (např.  název),  ale  i  dalších,  popisujících  například  v  jakém  pořadí  mají  být

uživateli prezentovány stránky naskenované knihy). IIIF manifest je v podobě URL. 

Range (rozsah) – seznam pláten nebo dalších rozsah, umožňující jejich řazení a popis. Může

jít např. o obsah knihy v podobě seznamu kapitol, alternativní řazení stránek v rukopisu apod. 

URI – Uniform Resource Identifier neboli jednotný identifikátor zdroje je řetězec znaků, který

slouží k identifikaci a nalezení zdroje. 

URL – Uniform Resource Locator neboli jednotná adresa zdroje je řetězec znaků, který slouží

k lokaci zdroje v elektronickém prostoru. Zjednodušeně řečeno se jedná o adresu zdroje. 

https://www.w3.org/TR/annotation-model/


3. Stručně o IIIF

International  Image  Interoperability  Framework  neboli  IIIF  ([ˈtrɪpl-aɪ-ɛf])  je  soubor  definic

aplikačních  rozhraní  (API)  a  otevřených  standardů,  který  slouží  digitálním  repozitářům ke

sdílení především obrazových dat a zajišťuje jejich interoperabilitu. Druhým významem IIIF je

komunita odborníků i uživatelů, která kolem těchto standardů vznikla a která je udržuje a dále

rozvíjí. Součástí této komunity jsou knihovny, archivy, muzea a galerie, stejně jako softwarové

společnosti a jednotliví vývojáři.

Cílem  IIIF  je  sjednotit  a  zjednodušit  výměnu  dat  mezi  digitálními  repozitáři,  usnadnit  a

zjednodušit práci vědců, badatelů i laické veřejnosti, kteří často pracují v různých digitálních

repozitářích, které se liší jak nabízenými funkcemi, tak i grafickým rozhraním. 

IIIF umožňuje snadné zobrazování obrazů z různých zdrojů, stejně jako základní manipulaci

se zobrazenými daty – je možné nastavit  velikost obrazu, jeho formát a kvalitu, stejně tak

natočení nebo si vybrat jen výřez. IIIF se nezabývá jen běžnými obrazovými daty. Postupně

vznikají doporučení například pro multimédia, 3D objekty apod., ta však zatím nemají podobu

hotového standardu.

Práce na tvorbě standardů IIIF byly zahájeny na sklonku roku 2011 návrhem Image API –

specifikace pro zpřístupnění obrázků. V roce 2013 následovala první verze Presentation API,

která přidala k obrázkům kontext – popisná metadata, informace o vzájemných vazbách mezi

obrázky a doporučení pro jejich řazení do větších celků, anotace, textový přepis a další. 

S  tím,  jak  konsorciu  rostl  počet  členů,  a  tedy  i  aktivních  přispěvatelů,  nabýval  vývoj  na

dynamice. V roce 2015 vznikly první verze specifikace Search API (rozhraní pro hledání uvnitř

jednoho dokumentu) a Authentication API řešící problematiku přihlašování uživatelů.

V  roce  2018  vznikla  první  betaverze  návrhu  Change  Discovery  API,  jehož  účelem  je

automatizace předávání informací o obsahu a aktualizacích repozitářů a mohl by se tak stát

nástupcem OAI-PMH. Ve stejném roce vznikla i betaverze Content State API, jehož cílem je

umožnit sdílení konkrétního pohledu na objekty zpřístupňované prostřednictvím IIIF, například

otevření dokumentu na konkrétním stránce a její přiblížení.

Tento  výčet  zachycuje  pouze  již  zveřejněné  specifikace.  Mimo  to  existuje  i  řada  dalších

doporučení v různých stádiích rozpracovanosti. Všechny však mají společné jedno: umožnit

co  největší  interoperabilitu  digitálních  knihoven,  archivů  a  repozitářů.  Programátorům,

zabývajících se vývojem takových systémů proto doporučujeme průběžně sledovat aktivity IIIF

a snažit se tam, kde je to možné vytvářet řešení, která jsou v souladu s doporučeními IIIF.



Standardy  IIIF  jsou  číslovány  v  souladu  se  specifikací  sémantického  verzování9,  což

usnadňuje orientaci ve změnách specifikací. Změna hlavního čísla verze indikuje totiž takové

změny ve standardu, které neumožňují zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi, zatímco

změny na dalších pozicích kompatibilitu zachovávají.

Význam IIIF spočívá mimo jiné i v tom, že je svým rozsahem a zaměřením unikátní. Existují

sice dílčí standardy nebo doporučení, ty však řeší jen určitou část problematiky a často jsou

určeny k jiným účelům.  Například  předchůdcem  IIIF  Image API  jsou  starší  standardy  IIP,

DeepZoom  nebo  Zoomify.  Ačkoli  byl  IIP  (Internet  Imaging  Protocol)  vytvořen  velkými

komerčními firmami (HP a Kodak), jeho vývoj ustrnul v roce 1997 na verzi 1.05, DeepZoom je

standardem vytvořeným firmou Microsoft  a.je postaven především na využití  souborů v pro

tento účel vytvořenému formátu dzi. V současnosti je tato specifikace do značné míry svázána

se softwarem Silverlight, jehož podpora ze strany Microsoftu bude končit v roce 2021. Naproti

tomu formát Zoomify nemá žádnou oficiální  veřejnou specifikaci.  Jedná se o produkt firmy

Zoomify, který byl v minulosti analyzován a byly k němu vytvořeny volně dostupné nástroje,

ale  absence  formální  specifikace  znamená,  že  v určitých  specifických  případech  dochází

k chybám, které jsou způsobeny právě nejednoznačností implementace. Tyto problémy řeší

právě IIIF jako otevřený standard podporovaný komunitou, který navíc mimo čistě obrazové

složky digitálních knihoven řeší i další, do té doby neřešené aspekty zpřístupňování obsahu

digitálních  knihoven,  jako jsou  vzájemné vazby mezi  stránkami  dokumentu,  vždy však se

zřetelem na zpřístupnění digitálního obsahu.  

4. Komunita IIIF

Standardy  IIIF  vznikly  zdola.  Hlavní  motivací  bylo,  aby  repozitáře  zpřístupňující  kulturní

dědictví komunikovaly s uživateli strojově “společnou řečí”, tedy shodným rozhraním, na které

by se mohly připojit jak univerzální aplikace pro zpřístupnění kulturního dědictví nebo naopak

úzce specializované aplikace vytvořené pro potřeby konkrétního výzkumu nebo badatelského

zájmu. Standardy jsou od počátku vytvářeny nanejvýš otevřeně – je možné se podílet  na

diskuzích  předcházejících  jejich  vzniku,  spolupracovat  na  psaní  jejich  textu  připomínkovat

jejich podobu nebo konzultovat praktické problémy při jejich implementaci. Role IIIF konsorcia

jako zastřešujícího orgánu je poměrně úzká. 

Komunita  kolem  IIIF  je  početným  společenstvím  zainteresovaných  institucí,  jednotlivců  a

konsorcia, kteří se aktivně věnují  vedení a udržování standardů IIIF. Nejčastěji  se jedná o

knihovny, muzea, archivy, softwarové firmy, univerzity nebo jednotlivce pracující s digitálními

sbírkami obrazových nebo audiovizuálních  materiálů.  Cílem iniciativy  je  společně  vytvářet,

9 Versioning of APIs [online]. Dostupné z: https://iiif.io/api/annex/notes/semver/ 

https://iiif.io/api/annex/notes/semver/


testovat, zdokonalovat, implementovat a podporovat různé specifikace IIIF. Zaměřuje se jak

na diskusi, tak i aktivní zapojení se do činností a zároveň sbírá zpětnou vazbu od široké škály

rozličných uživatelů IIIF, a to na vývojářské i uživatelské úrovni.

Možností, jak se připojit ke komunitě IIIF je celá řada:

● Připojit se k diskusnímu fóru: https://groups.google.com/forum/#!forum/iiif-discuss.

● Získávat oznámení ze seznamu hlášení: https://groups.google.com/forum/#!forum/iiif-

announce.

● Prozkoumávat stránku na GitHub: http://github.com/iiif.

● Sdílet své nápady na Slacku: http://bit.ly/iiif-slack.

● Zúčastnit se některé z akcí IIIF: https://iiif.io/event/.

● Vkládat novinky do komunitního newsletteru skrze formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetIpJYr9yq827QD7Bl0J31q4E2w0_O-

8bUjoqX4XYKm7eU8A/viewform.

● Účastnit se pravidelných videokonferencí, které se pořádají každou druhou středu 

v 18:00 středoevropského času: https://iiif.io/community/call/.

Členy komunity jsou mnohé významné paměťové instituce, univerzity, společnosti a digitální

platformy,  např.  Library  of  Congress,  La  Bibliothèque  nationale  de  France,  Bayerische

Staatsbibliothek,  Europeana,  Wellcome  Trust,  World  Digital  Library,  Internet  Archive,  e-

codices, J. Paul Getty Trust, British Museum, Oxford University, Stanford University a další. Z

českého  prostředí  jsou  to  Národní  knihovna,  Moravská  zemská  knihovna  či  projekt

Manuscriptorium.  Všichni  účastníci  aktivit  IIIF  by  se  měli  řídit  kodexem  chování  IIIF.10

Zapojené organizace a společnosti se zavazují ke sdílení obrazových zdrojů/obrázků napříč

otevřenými repozitáři.

Za účelem řízení a udržitelnosti komunity bylo v červnu 2015 v Oxfordu založeno konsorcium

IIIF (IIIF Consortium nebo IIIF-C).  Aktuálně má na celém světě více než 40 zakládajících

členů.  Ti  se podepsali  pod IIIF-C memorandum o porozumění11 a  zavázali  se podporovat

přijetí IIIF. V dubnu 2018 konsorcium ratifikovalo dokument s názvem Další kroky pro IIIF12,

které definuje budoucí směřování iniciativy. 

Cílem  konsorcia  je  poskytnout  badatelům  ideální  přístup  k  obrazovým  a  audiovizuálním

datům,  určit  sady  API  pro  interoperabilitu  mezi  digitálními  repozitáři.  Dále  vyvíjet  a

10  IIIF Code of Conduct [online]. Dostupné z: https://iiif.io/event/conduct/
11  Memorandum of Understanding [online]. Dostupné z: https://iiif.io/community/consortium/mou/
12  Next Steps for IIIF [online]. Dostupné z: https://iiif.io/community/consortium/next_steps/ 

https://iiif.io/community/consortium/next_steps/
https://iiif.io/community/consortium/mou/
https://iiif.io/event/conduct/
https://iiif.io/community/call/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetIpJYr9yq827QD7Bl0J31q4E2w0_O-8bUjoqX4XYKm7eU8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetIpJYr9yq827QD7Bl0J31q4E2w0_O-8bUjoqX4XYKm7eU8A/viewform
https://iiif.io/event/
http://bit.ly/iiif-slack
http://github.com/iiif


dokumentovat  efektivní  technologie  pro  prohlížení,  porovnávání,  manipulaci  a  anotaci

obrazových a audiovizuálních zdrojů. 

Členství je zpoplatněno a získané prostředky slouží na financování aktivit  nebo rozšiřování

infrastruktury IIIF. Mezi členy patří např. The British Library, Vatican Library, La Bibliothèque

nationale  de France,  Bayerische  Staatsbibliothek,  Qatar  National  Library,  Europeana,  The

Wellcome Trust, The J. Paul Getty Trust, Cambridge University, Cornell University či Artstor.

V rámci komunity IIIF existuje několik otevřených komunitních a pracovních skupin, které řeší

komunitní nebo technické aspekty či další  oblasti  zájmu související  s IIIF. Rovněž existuje

řada stálých výborů složená ze členů komunity a konsorcia IIIF. Hlavní z nich jsou: Technický

kontrolní  výbor,  Redakční  výbor  a  Koordinační  výbor.  Jednotlivé  výbory  mají  svá  vlastní

pravidla členství. Přehled jednotlivých skupin a výborů IIIF obsahuje Příloha 1.

Moravská zemská knihovna patří již mnoho let mezi propagátory nasazení IIIF v ČR. Díky

MZK se image server IIPImage stal jedním z prvních nástrojů podporujících Image API, když

ještě  před  vznikem  tohoto  standardu  zajistila  implementaci  podpory  JPEG  2000  a

dlaždicových  formátů  Zoomify  a  Deepzoom  do  tohoto  nástroje,  díky  čemuž  později  nic

nebránilo snadné implementaci podpory IIIF Image API. Později dala MZK impuls k podpoře

standardů IIIF v Manuscriptoriu  a implementovala základní  podobu IIIF Presentation API v

systému  Kramerius.  Díky  existenci  IIIF  Image  API  nyní  Kramerius  nabízí  funkcionalitu

poskytování  výřezů  obrázků,  server  digitalniknihovna.cz  již  také  využívá  IIIF  Image  API

namísto Zoomify. Jedním z výstupů vývoje v MZK je i nástroj pro zobrazování IIIF a Zoomify

obrázků  pro  iOS13 a  na  jeho  bázi  postavený  prototyp  prohlížečky  IIIF  obsahu  pro  iOS14,

podporující  nejen prohlížení  IIIF dokumentů ale  i  procházení  IIIF sbírek.  Tato metodika je

dalším krokem zavedení standardů IIIF do našeho prostředí.

13 iOSTiledViewer:  IIIF  image  API  and  Zoomify  viewer  for  iOS.  2017.  Zdrojový  kód  dostupný na:
https://github.com/moravianlibrary/iOSTiledViewer
14 IOS-IIIF-Presenter:  IIIF  Presentation  API  client  for  iOS.  2017.  Zdrojový  kód  dostupný  na:
https://github.com/moravianlibrary/iOS-IIIF-Presenter 

https://github.com/moravianlibrary/iOS-IIIF-Presenter
https://github.com/moravianlibrary/iOSTiledViewer


5. Technické informace 

Implementace IIIF je postavena na dvou hlavních rozhraních: Image API a Presentation API.

Tato rozhraní jsou doplněna o API pro autentizaci (Authentication API) a API pro prohledávání

obsahu (Content search API).  Všechny IIIF specifikace využívají běžné webové technologie a

protokoly jako jsou RESTful API, JSON-LD a další. 

5.1 IIIF Image API

IIIF Image API je nejstarším doporučením z rodiny IIIF, jeho první verze byla zveřejněna již

v roce  2012.  V  roce  2020  byla  publikována  jeho  třetí  verze,  nicméně  většina  aplikací

podporujících  IIIF  Image  API  v  současnosti  podporuje  verzi  2,  která  není  s  verzí  3  plně

kompatibilní. Účelem Image API je poskytnout na základě zadaného URI a v něm vložených

parametrů statický obrázek. Webová služba, která požadavky (URI) přijímá, se nazývá image

server,  zatímco  softwarový  klient,  který  URI  požadavky  na  Image  API  vytváří  je  obvykle

nazýván prohlížečkou. Vzhledem k jednoduchosti Image API však je možné IIIF požadavky

vytvářet i manuálně, například pokud je potřeba získat například specifický výřez nějakého

obrázku. 

Důvodem pro potřebu image API je zejména to, že digitalizáty dosahují v některých případech

značných rozměrů a roste proto i velikost souborů, které by měly být přenášeny ze serveru

k uživateli. Například sken mapového listu velikosti A0 může při vyšším rozlišení přesáhnout

1 GB. Přenos takového souboru by pak zbytečně zatěžoval všechny články řetězce: datové

úložiště by bylo zatíženo čtením velkého objemu dat, jejich přenos by také zabral nějaký čas a

ubral  významnou část  případného  datového  limitu  uživatele  a  jejich  zpracování  pro  účely

zobrazení by také mohlo přetížit zařízení na straně uživatele (zejména pokud by se připojoval

z mobilního  zařízení).  Ve  skutečnosti  však  uživatel  nepotřebuje  zobrazit  najednou  celý

obrázek, ale jen jeho část – buď výřez, nebo zmenšený náhled. V obou případech tak stačí

předat uživateli ty části obrázku, které chce v dané chvíli zobrazit. Tento princip se využíval již

před  příchodem IIIF.  V  systému Kramerius  je  například  podporován  proprietární  standard

Zoomify stejnojmenné firmy. Nevýhodou tohoto a dalších obdobných řešení je to, že nejsou

široce  podporovány  a  například  v  případě  Zoomify  není  standard  ani  formalizován  a

publikován,  což  s sebou  přináší  určitou  nejednotnost  při  implementaci,  vedoucí  k chybám

při  zobrazování některých obrázků. IIIF Image API navíc doplňuje některé vlastnosti,  které

starší  standardy  nepodporují  –  například  uživatelem  definované  výřezy  při  specifickém

přiblížení, rotace, změna formátu, barevnosti apod.



Na rozdíl od ostatních specifikací IIIF není rozšíření existujících repozitářů o Image API příliš

náročné, protože existuje řada aplikací, které velmi dobře implementují  jak serverovou, tak

klientskou část tohoto API.15 Je to zejména díky tomu, že na rozdíl od metadat, která mohou

být v různých systémech uložena velmi různorodým způsobem, obrazová data jsou v rámci

každého  repozitáře  poměrně  uniformní  a  sama  škála  obvykle  používaných  obrazových

formátů není příliš široká – nejčastěji  se vyskytují  běžně známé formáty jako TIFF, JPEG,

JPEG 2000, PDF nebo dnes již opouštěné DJVU.

Image  API  specifikuje  webovou  službu  doručující  obrázky  skrze  HTTP  nebo  HTTPS

požadavek. Ten může obsahovat jednak zjištění parametrů obrázku a k němu poskytovaných

služeb a jednak obrázek samotný. Parametry obrázku se tak dají získat prostřednictvím URI v

syntaxi {schéma}://{server}{/prefix}/{identifikátor}/info.json jako soubor s metadaty ve formátu

JSON.  Z těchto  parametrů  jsou  nejdůležitější  skutečné  rozměry  obrázku,  ostatní  údaje

upřesňují  parametry poskytované služby.  V informaci  o obrázku však může být  uvedena i

informace  specifikující  druh  autorskoprávní  ochrany  obrázku.  Dalším  důležitým  údajem  je

informace o tom, nakolik image server splňuje požadavky specifikaci Image API. Díky tomu

může prohlížečka IIIF uživateli nabídnout jen ty funkce, které Image API podporuje.

Pro získání obrázku nebo jeho části je pak nutné pomocí URI zvolit  parametry,  na jejichž

základě je následně image serverem poskytnut:  oblast,  velikost,  rotace,  kvalita (ve smyslu

barevného schématu), formát. Syntaxe je závazná přesně v tomto pořadí. 

Zápis v URL obecně vypadá takto16: 

{schéma}://{server}{/prefix}/{identifikátor}/{oblast}/{velikost}/{rotace}/{kvalita}.{formát}

● Oblast  definuje,  jakou část  obrázku má image server poskytnout.  Je možné použít

klíčové slovo “full” pro celý obrázek, nebo souřadnice levého horního rohu výřezu a

jeho rozměry (měřeno pixelech v plném rozlišení obrázku) v pořadí x,y,šířka,výška.

Pokud je požadován region přesahující okraje obrázku, měl by server vracet obrázek o

příslušnou část menší, server by se jej neměl snažit doplnit do požadovaného rozměru.

● Velikost  může  mít  hodnotu  “max”  pro  celý  obrázek  (v  Image  API  verze  2  je

ekvivalentem  slovo  “full”,  zatímco  “max”  má  za  určitých  podmínek  mírně  odlišný

význam) a jeden nebo oba z rozměrů šířka a výška, oddělené čárkou. Aby bylo serveru

v případě uvedení jen jednoho z obou údajů jasné, o který údaj se jedná, musí být vždy

15 V době vzniku tohoto dokumentu ještě není ve většině z nich k dispozici podpora Image API verze 3,
postačující je proto využití aplikací podporujících verzi 2.
16 Následující  text  se  bude zabývat  jen  těmi  hodnotami  parametrů,  které  mají  smysluplné  využití
v kontextu zaměření této metodiky. Plný výčet podporovaných parametrů je obsažen ve standardu.



uvedena čárka, tedy “,výška” nebo “šířka,”.  Uvádění  jen jednoho z údajů může být

výhodné například při zobrazování náhledů stránek (thumbnailů), které mají být vedle

sebe nebo pod sebou zarovnané. 

● Rotace se udává ve stupních jako desetinné číslo. Pokud se před ně uvede vykřičník,

je  obsah  výřezu  nejprve  zrcadlen  a  pak  teprve  otáčen.  Některé  image  servery,

například IIPImage, umožňují jen rotaci po 90 stupních, protože tento druh rotace není

tak výpočetně náročný jako volná rotace. Rotaci je možné použít například tam, kde je

například  část  stránky  vytištěna  vzhůru  nohama,  volnou  rotaci  je  ale  podstatně

výhodnější implementovat na straně klienta a nevyužívat k ní IIIF.

● Kvalita může nabývat hodnot color, gray, bitonal nebo default. S výjimkou případů, kdy

je vedle barevného snímku z nějakého důvodu samostatně vytvářený a uchovávaný

bitonální snímek (např. Manuscriptorium) nebo snímek v odstínech šedi, stačí použít

default.  V  případě existence  těchto  speciálních  verzí  by musel  být  pravděpodobně

image server upraven tak, aby negeneroval na vyžádání bitonální nebo šedou verzi

sám, ale použil tu existující.

● Formát je nejčastěji  JPG, případně PNG nebo jiný prohlížeči internetu podporovaný

formát, specifikace API ale zná i TIFF, GIF, JPEG 2000, PDF a WEBP.

Příklad 1: 

https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-

86c0868885cd/full/max/0/bitonal.jpg 

- obrázek se zobrazí v plné velikosti, bez natočení, bitonálně

Příklad 2: 

https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-

86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/0/default.jpg  

- zobrazí se výřez obrázku, zmenšený na šířku 800 bodů, bez natočení, barevně

Příklad 3:

https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-

86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/!90/gray.jpg 

- zobrazí se výřez obrázku, zmenšený na šířku 800 bodů, zrcadlený a otočený o 90°,

v odstínech šedi

Kompletní  možnosti  a  parametry lze  nalézt  na webu  IIIF:  https://iiif.io/api/image/3.0/#2-uri-

syntax

https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/!90/gray.jpg
https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/!90/gray.jpg
https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/0/default.jpg
https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/273,215,4107,2929/800,/0/default.jpg
https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/full/max/0/bitonal.jpg
https://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:457ace6c-b88b-433b-8e91-86c0868885cd/full/max/0/bitonal.jpg


Při implementaci Image API do systému digitální  knihovny doporučujeme použít  nějaký již

existující  image  server  a  prohlížečku.  Aby byla  umožněna  plná  funkčnost  API  pro  klienty

třetích stran,  je  nezbytné na webovém serveru nastavit  podporu CORS a provozovat  celý

server  na  HTTPS protokolu  s  podporou  HTTP/2  v  souladu  s  doporučeními  v  kapitole  7

specifikace IIIF Image API. 

Image server by navíc měl být schopen přistupovat k obrázkům uloženým na úložišti tak, aby

mohl načítat jen potřebné části obrazového souboru. Zároveň velmi silně doporučujeme, aby

zpřístupňované  obrázky  byly  v  souladu  se  specifikací  Národní  digitální  knihovny  (NDK).17

Digitalizační projekty financované z programu VISK 7 Ministerstva kultury ČR18 mají povinnost

tyto standardy také dodržovat, proto předpokládáme, že ostatní digitální knihovny využívající

systém Kramerius mají obrazy i metadata validní dle výše uvedených standardů. Pokud tomu

tak  není,  doporučujeme  provést  konverzi  obrazových  dat  do  formátu  JPEG  2000  podle

specifikace II. zpřístupňující kopie.19  

5.1.1 Existující prohlížečky IIIF obsahu

Pro  prohlížení  obsahu  zpřístupněného  skrze  IIIF  rozhraní  je  možné  použít  celou  řadu

hotových softwarových řešení, které jsou zpravidla volně dostupná. 

Doporučujeme  využít  a  implementovat  již  hotové  řešení  ve  formě  klienta  Mirador,  který

podporuje IIIF Image API v aktuální verzi 3 a nabízí další pokročilé funkce. Dle konkrétních

požadavků a preferencí může více vyhovovat některý z ostatních klientů, proto je zde uvedeno

více  zástupců.  Přehled  všech  nabízených  řešení  je  pak  dostupný  na  webu  IIIF:

https://iiif.io/apps-demos/#image-viewing-clients

OpenLayers + Kramerius

Systém Kramerius využívá pro prohlížení digitalizovaných dokumentů knihovnu OpenLayers.

Ta nabízí integrovanou podporu IIIF Image API, které stačí jen podle návodu nastavit a začít

používat.  Na  stránce  https://openlayers.org/en/latest/examples/iiif.html je  příklad  kódu,

využívajícího IIIF Image API.

Mirador

Mirador  je  open  source  webový  klient  na  prohlížení  obsahu,  založený  na  Javascriptu  a

HTML5.  Mirador  je  vhodný zejména pro badatele.  Umožňuje  totiž  nejen využívat  základní

17 Standardy digitalizace [online]. Dostupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace
18 VISK 7: Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací  kyselého
papíru – Kramerius [online]. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/visk-7
19 Standardy pro obrazová data [online]. Dostupné z:  https://old.ndk.cz/standardy-
digitalizace/standardy-pro-obrazova-data 

https://openlayers.org/en/latest/examples/iiif.html
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data
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https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace


funkce IIIF, jako je zoomování a otáčení,  ale nabízí navíc možnost porovnávání obrázků i

s případnými anotacemi z různých repozitářů. 

Na webu projektu si lze Mirador vyzkoušet v rámci live-demo verze, uživatel se tak seznámí se

základními vlastnostmi a možnostmi tohoto nástroje: https://projectmirador.org/

Zdrojový kód i příslušnou wiki lze pak nalézt na Githubu projektu:

https://github.com/ProjectMirador/mirador

Universal Viewer

Jedná se rovněž o open source webový klient,  který nabízí širokou možnost upravitelnosti

vzhledu i nastavení. Z nabízených aplikací se nejvíce blíží současné podobě digitální knihovny

Kramerius. Díky tomu, že jej pro zpřístupnění své digitální knihovny využívá britská Wellcome

Library,  jedná  se  o  jeden  z  nejlépe  vybavených  IIIF  klientů.  Má  zabudovanou  funkci  pro

jednoduché sdílení, což je vhodné pro uživatele, kteří se potřebují rychle podělit o zdrojové

obrazy se svými kolegy.  Umí zobrazovat  také další  typy dat,  jako jsou audio,  video a 3D

objekty. Díky podpoře IIIF Authentication API (více viz příslušná kapitola této metodiky) zvládá

i management přístupu k chráněnému obsahu digitálních repozitářů. 

Možnost si Universal Viewer vyzkoušet lze nalézt na webu projektu: http://universalviewer.io/

Zdrojový kód i příslušnou wiki lze pak nalézt na Githubu projektu:

https://github.com/UniversalViewer/universalviewer

Diva.js

Tento  klient  vychází  z  dílny  Distributed  Digital  Music  Archives  & Libraries  Lab  na McGill

University v Kanadě. Jedná se o open source javascriptové řešení, které vychází z potřeb

archivní,  muzejní  a  knihovní  komunity.  Cílem  je  prezentovat  mnohostránkové  digitální

dokumenty jako jednolitý, za sebou jdoucí proud obrázků a tím usnadnit jejich prohledávání a

prohlížení. Klient nabízí i aplikaci různých grafických filtrů na zobrazované dokumenty – lze tak

třeba měnit kontrast, saturaci, obraz konvertovat do jiných barev nebo barvy invertovat. To

může být užitečné např. pro badatele v oblasti rukopisů a starých tisků, kde takovéto úpravy

mohou zvýraznit některé důležité vizuální aspekty prohlíženého dokumentu. 

Více informací a možnost si nástroj vyzkoušet naleznete na webu: 

https://ddmal.music.mcgill.ca/diva.js/

Zdrojový kód i příslušnou wiki lze pak nalézt na Githubu projektu:

https://github.com/ddmal/diva.js

CanvasPanel

CanvasPanel je nástroj, který byl vytvořen za účelem prezentace komplexních uživatelských

zážitků  za  pomoci  multimediálního  prostředí  a  IIIF.  Umožňuje  vytvářet  plátna  spolu

https://github.com/ddmal/diva.js
https://ddmal.music.mcgill.ca/diva.js/
https://github.com/UniversalViewer/universalviewer
http://universalviewer.io/
https://github.com/ProjectMirador/mirador
https://projectmirador.org/


s poznámkami  a  multimediálními  vstupy  (např.  hudbou  či  zvuky)  a  tím  nabízí  možnosti

pokročilé prezentace obsahu.  

Na  webu  projektu  lze  nalézt  jak  více  informací  a  dokumentaci:  https://canvas-

panel.netlify.app/styleguide/,  tak  i  příklady  využití  tohoto  nástroje:  https://canvas-

panel.netlify.app/#/examples.

Další implementace

IIIF  Image  API  je  dále  podporováno  knihovnou  Leaflet  nebo  Open  Sedragon.  Moravská

zemská knihovna v Brně vyvinula již v úvodu zmíněnou prohlížečku IIIF pro iOS. Obdobná

prohlížečka  pro  Android  by  mohla  vzniknout  drobnou  úpravou  knihovny

AndroidZoomifyViewer, kterou také vyvinula MZK.

5.1.2 Image servery

IIPImage

IIPImage je image server naprogramovaný původně pro velmi rychlé zpřístupňování obrázků

prostřednictvím dnes již  opuštěného Internet  Imaging  Protokolu.  Díky vývojovým aktivitám

Moravské zemské knihovny se z něj stal jeden z významných reprezentantů této kategorie.

IIPImage je napsán v jazyce C, distribuuje se primárně prostřednictvím jeho zdrojového kódu

a instaluje se proto jako samostatná aplikace, existují ale i jeho Docker image. IIPImage je

distribuován bez podpory formátu JPEG 2000, ta se do něj musí zakompilovat buď s využitím

placené knihovny Kakadu, která je však pravděpodobně nejrychlejší na trhu, nebo s využitím

volně dostupné knihovny OpenJPEG, která je o něco pomalejší, ale přinejmenším pro malé

instalace  stále  použitelná  (problémy  se  nejvíce  projevují  při  práci  s  velkými  obrazovými

soubory).

Specifikem IIPImage je to, že paralelně podporuje několik protokolů pro poskytování dlaždic.

Vedle  IIIF  je  to  Zoomify  a  DeepZoom.  Webový  klient  Krameria  využívá  Image  API  jak

pro vytváření  výřezů obrázků, tak i pro zobrazování dokumentů.  Instalace v MZK využívá

tento  image  server  i  pro  generování  náhledů  obrázků  stránek,  díky  čemuž  není  nutné

pro každý obrázek spravovat ještě jeho zmenšený náhled. Práce s Krameriem je přitom díky

využití  HTTP/2  z uživatelského  hlediska  velmi  svižná.  Specifikem  IIPImage  je  to,  že

při  načítání  souborů  JPEG  2000  dokáže  pracovat  s  vrstvami  kvality  zakódovanými

v obrazovém souboru. Při konfiguraci IIPImage je proto nutné vhodným způsobem nastavit

systémovou proměnnou MAX_LAYERS. Pokud je nastavena na -1, pracuje image server se

všemi obrazovými vrstvami, pokud je hodnota kladná, pracuje nejvýše s tolika vrstvami, kolik

je v této proměnné uvedeno. Výhodou tohoto přístupu je to, že zrychluje načítání obrazových

dlaždic, nevýhodou pak jsou viditelné artefakty u těch obrazových souborů, které mají velkou

https://canvas-panel.netlify.app/styleguide/
https://canvas-panel.netlify.app/styleguide/


kompresi na úkor kvality. Z tohoto důvodu doporučujeme soubory JPEG 2000 komprimovat

faktorem cca 1:10, nikoli 1:20 nebo více. Nevýhodou tohoto řešení je to, že se MAX_LAYERS

vztahuje na všechny obrázky serveru, není tedy možné mít pro některé obrázky jiné nastavení

než pro zbytek. Naopak standard IIIF zatím vhodným způsobem nereflektuje to, že zdrojové

soubory by mohly obsahovat více vrstev kvality. 

Integrace IIPImage do systému Kramerius je popsaná na stránce:

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Konfigurace-imageserveru-pro-podporu-IIIF. 

Cantaloupe

Cantaloupe je image server napsaný v jazyce Java a podporující řadu formátů včetně JPEG

2000. Podobně jako u IIPImage je však třeba se rozhodnout mezi knihovnou OpenJPEG nebo

Kakadu. Cantaloupe je možným kandidátem na náhradu image serveru IIPImage vzhledem

k tomu, že je  poměrně jednoduchý,  a přitom nabízí  řadu zajímavých vlastností,  je  aktivně

vyvíjen a má relativně velkou uživatelskou základnu.

Další Image servery

Výčet  dalších  image  serverů  napsaných  v  řadě  programovacích  jazyků  je  k dispozici  na

stránkách IIIF20. Další image servery, které nativně IIIF nepodporují je možné pro podporu IIIF

jednoduše  upravit  tak,  že  se  před  ně  předřadí  jednoduchý  filtr,  který  bude  fungovat  jako

překladač mezi API daného image serveru a API IIIF.   

20 Apps & Demos: Image Servers. Dostupné z: https://iiif.io/apps-demos/#image-servers.

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Konfigurace-imageserveru-pro-podporu-IIIF


5.2 IIIF Presentation API

Zatímco IIIF Image API je postaveno na práci s obrazovou informací, IIIF Presentation API

pracuje pouze s textovými daty, resp. metadaty. Účelem Presentation API je poskytnout druhé

straně (typicky IIIF prohlížečce) informace nezbytné k tomu, aby bylo možné lidskému uživateli

nabídnout  bohaté  online  prostředí  pro  prohlížení  komplexních  digitálních  objektů,  často

s využitím Image API. Toto je jediný účel Presentation API a proto jsou metadata poskytována

způsobem, který je určen ke čtení pro lidi, ale není sémanticky vhodný pro stroje. Zejména

nemá  za  cíl  poskytovat  metadata,  která  by  vyhledávacímu  stroji  umožňovala  indexovat

digitální objekty.

Implementace této specifikace umožní uživateli:

● zobrazovat  digitalizované  obrázky,  video,  zvuk  a  další  typy  obsahu  spojené  s

konkrétním fyzickým nebo nativně digitálním objektem;

● procházet  mezi více pohledy nebo časovými rozsahy objektu,  a to buď sekvenčně,

nebo hierarchicky;

● zobrazit popisné informace o objektu, pohledu nebo navigační struktuře a poskytnout

mu relevantní kontext;

● vytvořit sdílené prostředí, ve kterém mohou vydavatelé i uživatelé anotovat objekt a

jeho obsah dalšími informacemi.

Implementace této specifikace nevyřeší:

● Získávání metadat pro indexaci a vyhledávání. To sice není podporováno přímo, ale

k dispozici  jsou vlastnosti  odkazující  na další  popisné zdroje a je doporučeno jejich

použití.

● Vyhledávání uvnitř digitálního objektu. K tomu slouží IIIF Content Search API.

Specifikace Presentation API je doplněna kuchařkou, obsahující několik ilustrativních příkladů

a doporučení pro řešení různých konkrétních problémů.21 Dalším užitečným zdrojem příkladů,

knihoven a nástrojů je stránka Awesome IIIF.22

Presentation API je postaveno na souboru metadat ve formátu JSON, který je odpovědí na

požadavek ve formě URI. URI může mít na rozdíl od Image API v podstatě jakoukoli podobu,

ale silně se doporučuje používat HTTPS a mít na webovém serveru povolené CORS23. URI by

nemělo obsahovat žádné parametry a mělo by být pro daný objekt, pokud možno neměnné.

21 Cookbook of IIIF Recipes. Dostupné z: https://iiif.io/api/cookbook/index.html
22 A list of lists of awesome IIIF resources. Dostupné z: https://github.com/IIIF/awesome-iiif
23 CORS Enabled. Dostupné z: https://www.w3.org/wiki/CORS_Enabled

https://www.w3.org/wiki/CORS_Enabled
https://github.com/IIIF/awesome-iiif
https://iiif.io/api/cookbook/index.html


Základní schéma IIIF Presentation API ukazuje následující obrázek:24

Jsou z něj zřejmé základní typy zdrojů, poskytovaných Presentation API. Jsou jimi: 

● Collection, tj. sbírka, de-facto seznam jiných sbírek a manifestů 

● Manifest, který je jádrem Presentation API a obsahuje informace o dokumentu, jeho

základní struktuře a vlastnostech

● Canvas,  tj.  plátno, což je koncept  převzatý např.  z HTML5 a dá se představit  jako

prázdnou plochu, na kterou jsou umisťovány jednotlivé objekty

24 IIIF Presentation API. Dostupné z: https://iiif.io/api/presentation/3.0/

https://iiif.io/api/presentation/3.0/


● Range (rozsah), ve smyslu uspořádané skupiny pláten a dalších rozsahů. Příkladem

mohou být  kapitoly  v knize,  přívazky v rámci  jednoho svazku nebo jen  alternativní

řazení filmové série oproti standardnímu řazení uvedenému v manifestu.

Mimo výše uvedených základních typů je  presentation  API  doplněno  typy  vycházejícími  z

W3C specifikace Web Annotation  Data  Model.25 Jedná se o  annotation  page,  annotation,

content a annotation collection. Při studiu starších materiálů týkajících se anotací je vhodné

mít na paměti, že ve verzi 2 Presentation API se pracovalo se starším modelem anotací, ve

kterém se místo annotation page používal annotation list. Jednotlivé typy zdrojů mohou mít

podobu  samostatně  referencovaných  objektů,  nebo  mohou  být  vloženy  v  jiných  zdrojích.

Jednou z výjimek je  manifest,  který nesmí  být  vložen ve sbírce,  ale musí  být  odkazován

externě. Naopak například sbírka může obsahovat další sbírky.

Při implementaci IIIF API do existujícího systému je třeba se nejprve rozhodnout, jestli budou

jednotlivé odpovědi API generovány dynamicky nebo se vygenerují jednorázově staticky. Toto

je velmi důležité z hlediska architektury systému, protože teoreticky je možné vygenerovat

veškeré zdroje předem, čímž se výrazně sníží nároky na hardware serveru ale zvýší nároky

na správu takto vygenerovaných zdrojů, nebo je možné vše generovat dynamicky,  což ale

může být výpočetně náročnější u rozsáhlejších dokumentů jako jsou například tisícistránkové

knihy. 

Dalším  koncepčním  rozhodnutím  předcházejícím  implementaci  musí  být  rozhodnutí,  zda

využít některou z knihoven implementujících IIIF Presentation API. Výhodou využití hotových

knihoven  je  usnadnění  implementace,  na  druhou  stranu  neexistuje  žádná  referenční

implementace,  která  by  sledovala  vývoj  standardu.  V  současnosti  tak  všechny  dostupné

knihovny podporují pouze Presentation API v. 2 a podpora verze 3 se nanejvýš připravuje. Z

praktického hlediska tento odstup nevadí,  pokud se dá očekávat,  že daná knihovna bude

nadále  rozvíjena  a  že  přechod  na  novou  verzi  API  nebude  znamenat  zásadní  úpravy  v

implementaci.  Dalším  rizikem  využití  knihovny  třetí  strany  může  být  sice  korektní,  ale

minimalistická podpora standardu, tj. absence některých nepovinných vlastností, které jsou ale

potřeba pro smysluplné zpřístupnění dané digitální knihovny prostřednictvím Presentation API.

Na druhou stranu, pokud je použitá knihovna dostupná včetně otevřeného zdrojového kódu, je

možné do ní chybějící vlastnosti doprogramovat a v ideálním případě je poskytnout autorům

dané knihovny a zajistit tak trvalou podporu dané vlastnosti i v budoucích verzích knihovny.

Při implementaci doporučujeme postupovat od jednodušších částí ke složitějším, tj. nejprve

implementovat  základní  podobu  manifestu,  obsahujícího  popisná  metadata  a  základní

sekvenci stránek, pak přidat informace o textovém přepisu, rozpadu na kapitoly či články, a

nakonec se zabývat dalšími vylepšeními jako jsou externí anotace uživatelů apod.

25 Web Annotation Data Model. Dostupné z: https://www.w3.org/TR/annotation-model/

https://www.w3.org/TR/annotation-model/


5.3 IIIF Content Search API

Tato  specifikace  stanovuje  mechanismy  interoperability  pro  vyhledávání  v  kontextu  IIIF,

především v anotacích IIIF zdrojů, jako je manifest, rozsah (angl. range) nebo kolekce. Cílem

je, aby interakce byla co nejvíce konzistentní se stávajícími vzory IIIF. Hledání metadat nebo

jiných popisných vlastností cílem není. V souvislosti s touto službou existuje doplňující služba

automatické doplňování vyhledávaných dotazů, která usnadňuje práci.

Použití:

IIIF Search API je navrženo pro vyhledávání anotací v Presentation API, což zahrnuje:

- prohledávání OCR za účelem nalezení slov nebo frází v knize, novinách nebo jiném

primárně textovém obsahu

- prohledávání přepisu obsahu nebo vědeckých výstupů

- prohledáváním různých verzí obsahu (různé překlady, vydání, …)

- prohledávání částí textu (např. kapitoly, články)

- hledání uživatelských komentářů o zdroji nebo jako způsob nalezení zdroje

- hledání podobných částí textu

Uživatelská rozhraní, která jsou vytvořena pomocí IIIF Search API, jsou schopna zvýrazňovat

odpovídající slova, poskytovat teplotní mapy objektu dle výskytu shody, a umožňovat skoky

mezi nalezenými výskyty.

IIIF Presentation API poskytuje informace ke správnému zobrazení obrázku a dalšího obsahu

uživateli srozumitelným způsobem. Obsah se ale může sestávat z nejrůznějších přidružených

textových anotací, které mohou vznikat na různých úrovních (manifest, série, rozsah, vrstva,

překlad, vydání, ...). Obvykle jsou dostupné v seznamu anotací a odkazují se na stejný zdroj

nebo jeho část. Takovéto seznamy mohou být zahrnuty do vrstev a seskupeny podle zdroje.

5.3.1 Služba vyhledávání

Vyhledávací služba použije dotaz, obvykle vč. vyhledávaného výrazu nebo URI, a případně

filtruje i  další  vlastnosti (datum vytvoření  anotace, datum poslední změny,  autor anotace a

další).

● Vyhledávací služba může být přidružena k jakémukoli zdroji z Presentation API. Zdroj

určuje rozsah prohledávaného obsahu.



Příklad:  Služba spojená s manifestem prohledá všechny anotace na plátnech nebo jiných

objektech pod manifestem. Služba spojená s konkrétní řadou prohledá pouze plátna v jeho

rozsahu. Služba spojená s plátnem prohledá pouze anotace z tohoto konkrétního plátna.

Popis služby je svázán se vzorci specifikace propojení služeb.26 Blok popisující službu musí

obsahovat vlastnost:

- @context: hodnota vlastnosti je http://iiif.io/api/search/1/context.json

- profile: hodnota vlastnosti je http://iiif.io/api/search/1/search

- @id: hodnota je URI, kde se hledání provádí

● Tvorba požadavku

Požadavek  na  vyhledávání  se  předává  službě,  která  je  spojená  s  konkrétním  zdrojem

Presentation  API.  Pro  vyhledávání  musí  klient  použít  HTTP  GET,  aby  předal  službě

požadavek se specifiky v parametrech dotazu.

● Parametry dotazu

Pokud je parametr prázdný nebo není obsažen, neomezuje to hledání odpovídající anotace

podle tohoto parametru. Pokud je hodnota zadána, ale v poli anotaci není uvedena, pak tato

anotace nebude výsledkem zadaného hledání.

Servery by měly implementovat parametry q a motivation. Parametry přijaté v žádosti, které

nejsou implementovány,  musí být ignorovány a měly by být zahrnuty do ignorované vrstvy

odpovědi (viz níže).

- doporučené parametry:

- q:  Seznam  vyhledávacích  dotazů  oddělených  mezerami.  Hledané  výrazy

mohou být buď slova (pro vyhledávání v textech), nebo URI (pro vyhledávání

identit zdrojů)

- nepovinné parametry:

- motivation:  Seznam  motivátorů  oddělených  mezerami.  Je-li  zadáno  více

motivátorů, anotace odpovídá hledání, pouze pokud je přítomen některý z nich.

Možné hodnoty tohoto parametru:

- painting: pouze anotace s motivátorem sc:painting 

- non-painting: anotace s jiným motivátorem než sc:painting

26 Linking to External Services. Dostupné z: https://iiif.io/api/annex/services

https://iiif.io/api/annex/services


- commenting: anotace s motivátorem oa:commenting 

- describing: anotace s motivátorem oa:describing 

- tagging: anotace s motivátorem oa:tagging  

- linking: anotace s motivátorem oa:linking 

- Jsou možné i další motivátory. Úplný seznam viz specifikace Open Annotation27

(2.3). Jejich použití by mělo být možné pomocí předpony „oa:“. Při použití jiných

motivátorů by jejich název měl zahrnovat předponu nebo úplnou URI.

- date:  Seznam časových období  oddělených mezerami.  Anotace se shoduje,

pokud hledané datum spadá do některého z uvedených časových období. Data

musí být dodána ve formátu ISO8601: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ/RRRR-MM-

DDThh:mm:ssZ. Data musí být vyjádřena v UTC (koordinovaný světový čas) a

musí být uvedena ve formátu založeném na Z.

- user: Seznam URI, které reprezentují uživatele, oddělený mezerami. Pokud je

uvedeno  více  uživatelů,  anotace  je  nalezena,  pokud  ji  vytvořil  kterýkoli

z uvedených uživatelů.

● Příklad dotazu

Hledaná  anotace  a  textovém  obsahem  slova  „pták“  (bird)  a  s  nastaveným  parametrem

motivation na hodnotě malba (angl. painting). Anotace bude hledána v rámci zdroje, se kterým

byla služba spojena.

27 Open Annotation Data Model. Dostupný z: http://www.openannotation.org/spec/core/

http://www.openannotation.org/spec/core/


● Kompatibilní odpovědi IIIF Presentation API

Odpovědí serveru je seznam anotací, následovaný formátem IIIF Presentation API a několika

dalšími  funkcemi.  Výsledky  hledání  jsou  vráceny  jako  anotace  v  pravidelné  syntaxi  IIIF.

Anotace mohou pocházet z více pláten, nikoli jako u IIIF Presentation API, kde jsou všechny

anotace cíleně získávány z jednoho plátna.

● Jednoduché seznamy

Nejjednodušší  odpověď vypadá přesně jako běžný seznam anotací s všemi odpovídajícími

nálezy vrácenými v jediné odpovědi.  Hodnota @id bude stejná jako URI použité v dotazu,

servery však mohou zrušit parametry dotazu, které jsou ignorovány. Klienti, kteří chtějí znát

celkový počet anotací, které se shodují, mohou spočítat počet anotací ve vlastnosti resources,

protože všechny shody byly vráceny.

● Obsáhlé výsledky – stránkování

U dlouhých seznamů anotací se server může rozhodnout rozdělit odpověď do několika sekcí,

často nazývaných stránky. Každá stránka je seznamem anotací a může odkazovat na jiné

stránky, aby klient mohl procházet celou sadou. Tato funkce stránkování byla představena ve

verzi 2.1 Presentation API. Na další stránku výsledků, která následuje po aktuální odezvě,

musí být uveden odkaz ve vlastnosti next a na předchozí stránku by mělo být odkazováno ve

vlastnosti prev.

URI prvního seznamu anotací hlášeného ve vlastnosti @id se může lišit od identifikátoru URI

používaného klientem k vyhledání.

Každá  stránka by také měla  mít  vlastnost  startIndex s  celočíselnou  hodnotou,  která  hlásí

polohu prvního výsledku v rámci celé sady výsledků, kde první anotace má index 0. 

Příklad:  pokud  klient  požádal  o  první  stránku,  která  má  10  nálezů,  bude  startIndex  0  a

startIndex druhé stránky bude 10, což je 11. nález.



Všechny stránky jsou ve vrstvě, která představuje celou sadu výsledků odpovídajících anotací.

Vrstva je hodnota vlastnosti uvnitř na všech seznamech anotací stránky a je zaznamenána

jako objekt s vlastnostmi.

Vrstva musí mít vlastnost  @type s hodnotou „sc:Layer“. Měla by odkazovat na URI první a

poslední stránky seznamu anotací s první a poslední vlastností. 

Vrstva  by  měla  mít  vlastnost  total,  což  je  celkový  počet  přístupů  generovaných  dotazem,

a může mít URI jako hodnotu vlastnosti @id.

Příklad zaslané žádosti:

Získaná  odpověď  na  první

stránku  anotací  s  celkem  125

nálezy:



● Struktura zdrojového cíle

Anotace mohou také zahrnovat odkazy na strukturu nebo struktury, ve kterých se nachází

zdrojový cíl (zdroj ve vlastnosti “on”). Ve vlastnosti “within” musí být uvedeny: URI (@id) a typ

(angl. type) zdroje, označení (angl. label) by mělo být také uvedeno.

● Specifické odpovědi Search API

Existují vlastnosti, které jsou specifické pro výsledek vyhledávání, nikoli pro anotace, a které

jsou důležité pro klienta. Příklady takových vlastností zahrnují text před a po hledaném obsahu

nebo výrazu a odkaz na anotace splňující podmínky vyhledávaného obsahu.

Protože tyto odpovědi zahrnují informace specifické pro vyhledávání, musí být v hodnotě pole

@context zahrnuty URI Presentation API i Search API v tomto pořadí.

Informace specifické pro vyhledávací API jsou zahrnuty do anotačního seznamu s názvem

“hits”. 



Je-li to podporováno, je každá položka v seznamu “hits” objektem search:Hit. Tento typ musí

být uveden jako hodnota vlastnosti  @type.  Objekty search:Hit  pak odkazují  na jednu nebo

více  anotací,  pro  které  poskytují  další  informace  (hodnota  vlastnosti  annotations  u  “hits”

odkazuje na hodnotu vlastnosti @id anotace, a proto musí mít anotace URI).



● Ignorované parametry

Pokud server ignoruje některý z parametrů v požadavku, musí být pro tyto parametry přítomna

vrstva s vlastnost “ignored”, kam se hodnoty ignorovaných parametrů ukládají v seznamu.

Příklad: Požadavek vypadá takto:

Byl-li parametr uživatel (user) byl při zpracování žádosti ignorován, bude odpověď tato:

● Úryvky vyhledávacích dotazů

Nejjednodušším  doplněním  objektu  typu  “hit”  je  přidání  textu,  který  se  objeví  před  a  za

odpovídajícím  textem  v  anotaci.  Toto  umožňuje  klientovi  sestavit  úryvek,  ve  kterém  je

odpovídající text poskytován v kontextu okolního obsahu, nikoli samostatně. Tato služba se

nejvíce uplatňuje v kombinaci s OCR, kde jsme schopni zjistit umístění textu.

Služba umožňuje rovněž přidat hodnotu vlastnosti objektu hit týkající se slov vyskytujících se

v textu před (“before”) nebo za (“after”) ním. 

Příklad: V textu necháme vyhledat slovo “bird”:

Server odpoví nalezením slova “birds”:



 nalezené slovo

 místo nálezu

 

 text před

 text po

● Zvýraznění hledaného výrazu

Mnoho systémů neobsahuje informace o souřadnicích jednotlivých slov a dokáží pouze určit

hranice řádků nebo odstavců. V takovém případě je nejužitečnější věcí, kterou může klient

udělat,  zobrazit  celou anotaci  a zvýraznit  v ní  hledané výrazy “hit”.  Klient  v tomto případě

potřebuje znát  text,  který zapříčinil,  že služba oznámila  shodu “hit”,  a současně potřebuje

dostatek informací o jeho umístění, aby jej spolehlivě zvýraznil. K tomuto účelu služba využívá

objekt TextQuoteSelector z Open Annotation. Ten obsahuje 3 vlastnosti:

- exact: pro označení hledaného textu

- prefix: text před nalezenou shodou hledaného textu

- suffix: text za nalezenou shodou hledaného textu

Výsledek bude vypadat takto:



Jak by tentýž příklad vypadal  v případě nalezení  více shod? V rámci “hitů”  anotace bude

uvedeno více selektorů. 

Příklad:  jako vyhledávané slovo uvedeme b*  (*  je  zástupný znak pro libovolný  následující

znak):

Výsledek pak bude vypadat takto:

 hledaný výraz: b*

 zdroj hledání

nalezené shody

1.shoda

 2.shoda



● Shoda hledaného výrazu v rámci více anotací

Vzhledem k možnostem, jakými může být text rozdělen na jednotlivé sekce (mezera, řádek,

odstavec,  stránka,  kapitola  atd.)  a  anotacím,  které  klient  zobrazuje,  může  nastat  situace,

že zvolenému víceslovnému hledání odpovídá “hit” v různých anotacích.

Předpokládejme, že jsou anotace rozděleny do dvou řádků textu. V prvním je věta “A bird in

the hand”,  ve 2.  “is worth two in the bush”,  přičemž hledaná fráze je:  “hand is”.  Shoda s

hledanou frází tedy překračuje možnosti 1. i 2.anotace. V takových případech, kdy nalezení

shody překračuje možnosti jednotlivých anotací, je vyžadována jejich kombinace pro vytvoření

jednoho “hitu”.

hledaný výraz “hand is”

výsledky:

1.anotace s částečnou shodou

2.anotace s částečnou shodou

shoda vytvořená kombinací těchto

anotací

shoda

text před

text za



5.3.2 Služba automatického doplňování

Účelem této služby je vracet či automaticky doplňovat vyhledávaný výraz, který bude doplněn

jako hodnota parametru q vyhledávací služby.

Služba automatického doplňování je vnořena ve vyhledávací službě. Umožňuje povolit  více

vyhledávacích služeb, z nichž každá má svou vlastní službu automatického doplňování.

Služba musí obsahovat:

- @id: hodnotou je URl kde se služba nachází

- profile: s hodnotou http://iiif.io/api/search/1/autocomplete

● Dotaz/požadavek

Požadavek  je  velmi  podobný  požadavku  vyhledávání,  ale  obsahuje  jeden  další  parametr

omezující  počet  výskytů  výrazu  v  objektu.  Hodnota  parametru  q,  kterou  služba  vyžaduje,

odpovídá počátečním znakům vyhledávaného textu, který má služba doplnit. 

Příklad: Pokud je hodnota “dů”, mohou být výsledkem dotazu např. slova: dům, důl, důkaz, ...

Jsou-li  přítomny další  parametry s konkrétní hodnotou, musí i  výsledná anotace odpovídat

těmto hodnotám.

Dobrovolný parametr dotazu je:

- min: minimální počet výskytů výrazu, který se má v odpovědi objevit. Není-li hodnota

uvedena, je automaticky 1.

Příklad: hledaný výraz začíná na znaky: “bir” a musí mít parametry motivation=painting

● Odpověď



Odpovědí je seznam – “search: TermList” – objekt, který obsahuje výraz, odkaz na něj a počet

výskytů, který bude hledán. Počet shod uvedených v seznamu určuje server.

Uvedené  parametry,  které  nebyly  službou  zpracovány  jsou  umístěny  do  ignorovaných

vlastností hlavního objektu seznamu “TermList”, jehož hodnoty jsou umístěny v poli Stringů

(slov).

● objekty v seznamu jsou všechny @type “search: Term”

● objekt Term má tyto povinné vlastnosti:

○ match: hodnotou je nalezený výraz

○ url: hodnotou je URl vyhledávání, které bylo provedeno

○ objekt Term by dále měl obsahovat tuto vlastnost:

■ count: hodnotou je číslo reprezentující počet hledaných shod

Termy by měly být uvedeny v abecedním pořadí, ale je povoleno i jiné řazení, např. podle

počtu výskytů, přičemž ten nejčastější výraz je řazen jako první.

Shrnutí požadavků na jednotlivé parametry:



5.4 IIIF Authentication API 1.0

IIIF Authentication API (IAA) slouží k autentizaci (ověření identity) uživatele v případě, že je

pro  přístup  k  uloženým  datům  vyžadován  nějaký  stupeň  oprávnění.  IAA  se  zaměřuje

 na poskytování interoperabilního přístupu k omezenému obsahu prostřednictvím klientských

aplikací  spuštěných  ve  webovém  prohlížeči.  Není  autentizačním  protokolem,  ale  spíše

poradcem pro interakci s protokoly, proto se specifikace IAA zaměřuje na popis procesu, který

společně  s Oauth228 provede  uživatele  existujícími  systémy  autentizace  používanými

 na serverech. V budoucnu se plánuje využití podobného autorizačního postupu na rozšíření

práce se zdroji (anotace, úprava struktury manifestů a další).

 

Cíle IIIF Authentication API jsou:

● odpovědnost  za  ověření  uživatele  nemá IIIF  Klient,  ale  server  hostující  prohlížený

obsah;

● prohlížeč IIIF klienta musí být schopen během autentizace udržovat svůj interní stav;

● zapojené instituce mají i nadále možnost používat své autentizační systémy;

● přístup by měl být umožněn komukoli, odkudkoli.

5.4.1 Terminologie

● Zdroj obsahu (Content Resources – CR)

● nejčastěji jde o obrazový nebo audio-video obsah;

● z hlediska aplikace je načten nepřímo prostřednictvím prohlížeče a interpretace HTML

elementů;

● autentizace: obrázky jsou v případě webových stránek přidány pomocí HTML img tagů

a  načítány  prostřednictvím  HTTP  requestů.  Nemá-li  uživatel  oprávnění  k  načtení

webové stránky, server jej může přesměrovat k ověření/přihlášení. To se však netýká

zanořeného obsahu, jakým jsou např. obrázky. U nich nedostatek práv většinou končí

znázorněním ikony “nefunkčního obrázku”. Tomu lze zabránit zasláním cookie souboru

uživateli,  který  server  následně  akceptuje  jako  udělení  přístupu  k  obrázku.  Více

 o tomto procesu v odstavci „přístupové cookie“.

● Zdroj popisu (Description Resources – DR)

- měl by odpovídat specifikacím IIIF, tzn. IIIF Image API (informace o obrázku, info.json)

a IIIF Presentation API (informace o kolekci nebo manifestu zdroje);

28 OAuth je otevřený protokol pro zabezpečenou autentizaci a autorizaci.



- z  hlediska  aplikace  je  obvykle  načten  přímo  JavaScriptem  pomocí  rozhraní

XMLHttpRequest API;

- autentizace: zdroj obsahu a zdroj popisu musí být přístupné ze stejné domény. Na téže

doméně se však nemusí  nacházel  kód klienta  IAA.  Postup je  takový,  že prohlížeč

s běžícím  JavaScriptem  použije  XMLHttpRequest  k  získání  zdroje  popisu  na  téže

doméně, na níž se nachází CR, a to pomocí získaných cookies umožňujících přístup.

Pro  další  komunikaci  pak  klient  operuje  se  získaným  přístupovým  tokenem,  který

odesílá jako proxy. 

Zabezpečení IAA:

Účelem této specifikace je podpora řízeného přístupu ke zdrojům IIIF tak, aby se předešlo

jejich  zneužití.  Za tímto účelem musí  být  dříve  zmíněné cookies  a  tokeny chráněny před

zneužitím při ukládání a transportu. Implementace by tedy měla probíhat pomocí protokolu

HTTPS, a to pro veškerou komunikaci. 

Tato  specifikace  chrání  zdroj  obsahu  (např.  obrázky)  tím,  že  zpřístupňuje  hodnotu

přístupového tokenu pouze skriptu klientské aplikace pro DR daného CR. Znalost samotného

tokenu je bezvýznamná, protože pouze přístupové cookie je nezbytné pro získání přístupu CR

bez něhož je DR bezcenné. 

5.4.2 Autentizační služby

Autentizační služby se řídí postupem popsaným v Linking to External Services

Obsahem je primární přihlašovací služba pro ověření uživatele a související služby jako služba

povinného přístupového tokenu nebo volitelná služba pro odhlášení uživatele.

Access Cookie Service (ACS)

Tuto službu klient používá k získání cookie, které se používá při interakci s obsahem (např.

obrázky) a se službou přístupových tokenů.

Existují 4 typy interakce, pomocí kterých může klient přístupový cookie soubor získat.

Každý typ je identifikován specifickým URI profilem.

● Login – vyžaduje po uživateli přihlášení v separátním okně (vnější ověření).

● Clickthrough – vyžaduje po uživateli odkliknutí souhlasu.

● Kiosk – klient využije služby přístupového cookie bez interakce uživatele.

● External – očekává se, že uživatel již získal příslušný soubor cookie.

● Popis služby a její parametry:



Musí obsahovat:

- @context – o pevné hodnotě: http://iiif.io/api/auth/1/context.json

- @id – je nezbytné pouze pro typy přihlášení Login, Clickthrough a Kiosk

- profile – hodnotu zadáváme dle zvoleného typu přihlášení:

Login: http://iiif.io/api/auth/1/login 

Clickthrough: http://iiif.io/api/auth/1/clickthrough   

Kiosk: http://iiif.io/api/auth/1/kiosk 

External: http://iiif.io/api/auth/1/external

- label – obsahuje text, který se má uživateli zobrazit při načítání ověřovací služby. Hodnota

musí zahrnovat doménu nebo instituci, kde se uživatel autentizuje.

- service – obsahuje odkaz na přístupový token a další související služby

Doporučuje se:

-  confirmLabel –  obsahuje  text,  který  se  má  uživateli  zobrazit  na  tlačítku  nebo  prvku,

který zpřístupňuje službu cookie

- header – hlavička popisu

- description – obsahuje text, který je uživateli zobrazen před otevřením služby cookie

Volitelné parametry:

- failureHeader – krátký text, který může být uživateli zobrazen poté, co nebyl obdržen token

nebo jeho použitím došlo k chybě

-  failureDescription  – text,  který může být uživateli  zobrazen poté, co nebyl obdržen token

nebo jeho použitím došlo k chybě

● Interakce s Access Cookie Service

Klient  musí  vždy,  bez ohledu na zvolený typ  ACS,  doplnit  do všech požadavků ACS URl

parametr “origin” a otevřít tuto URI v novém okně nebo na kartě. Hlavička “origin” nese název

domény, která vytváří požadavek.

- origin – za touto hlavičkou následuje původ zobrazené stránky v okně ve formátu: protokol,

název hostitele a případně číslo portu (viz specifikace postMessage)

Příklad: ACS URI je na stránkách:  https://authentication.example.org/login, přičemž klient je

vytvořen na stránce: https://client.example.com/viewer/index.html. 

Požadavek bude tedy vypadat takto, jelikož klient je ten, kdo zasílá dotazy na server: 

https://authentication.example.org/login?origin=https://client.example.com/

● Jednotlivé typy přihlášení a jejich parametry 

○ Login

https://authentication.example.org/login?origin=https://client.example.com/
https://client.example.com/viewer/index.html
https://authentication.example.org/login
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/postMessage
http://iiif.io/api/auth/1/external
http://iiif.io/api/auth/1/kiosk
http://iiif.io/api/auth/1/clickthrough
http://iiif.io/api/auth/1/login
http://iiif.io/api/auth/1/context.json


- @id: v tomto parametru je uložena hodnota obsahující  URl pro přihlášení  uživatele

k obsahu  3.  stran.  Pomocí  ní  musí  klient  zobrazit  příslušnou  část  uživatelského

rozhraní poskytovatele.

- Header nebo description: jsou-li k dispozici, měly by být klientem uživateli zobrazeny

jejich hodnoty před zahájením ACS.

- ConfirmLabel: při jeho aktivaci musí klient otevřít URI z @id s parametrem origin buď

v novém okně nebo na nové kartě, přičemž klient neví, co v novém okně probíhá, ale

pouze čeká na jeho uzavření.  Výsledkem je v případě úspěšné autentizace získání

přístupového tokenu pro další interakci.

○ Clickthrough

U typu interakce s proklikem je hodnota @id URI, které při kliknutí zasílá přístupový cookie,

a poté automaticky zavírá nově otevřené okno.

- Header a description: jsou-li k dispozici, musí být klientem uživateli  zobrazeny jejich

hodnoty, které obsahují dohodu o použití a zpřístupnění obsahu, ke které se uživatel

klikem na ConfirmLabel zavazuje.

- ConfirmLabel:  při  aktivaci  dochází  k  otevření  nového  okna nebo karty  dle  hodnoty

 v @id s parametrem origin. Klient s další  akcí čeká na uzavření okna, karty nebo

prvku iframe. Výsledkem je získání přístupového tokenu pro další interakci.

https://cs.wikipedia.org/wiki/IFRAME


○ Kiosk

- @id: jeho hodnota URI je využita ke stažení ACS. Klient musí okamžitě otevřít URI

s parametrem origin, a to standardně v novém okně/kartě. To je automaticky uzavřeno

a klient získává přístupový token

- Header,  description,  ConfirmLabel:  jelikož  není  otevřeno  žádné  okno  vyžadující

interakci s uživatelem, jsou jejich případné hodnoty ignorovány

○ External

Pro tento typ již musí mít uživatel k dispozici přístupové cookie, jinak obdrží chybovou hlášku.

Klient přistupuje rovnou ke službě přístupového tokenu bez použití ACS.

- @id: není zde ACS, hodnota je proto ignorována

- Header,  description,  ConfirmLabel:  není  vyžadována  žádná interakce s  uživatelem,

jejich hodnoty jsou proto ignorovány

Služba přístupového tokenu (Access Token Service, ATS)

Klient  používá  tuto  službu  k  získání  přístupového  tokenu,  který  je  nezbytný  pro  získání

přístupu  k  DR.  Žádosti  na  ATS  musí  zahrnovat  cookie  CR  získaný  interakcí  uživatele

 s odpovídajícím ACS, jinak nebude token vydán.

● Popis služby a její parametry:



ACS  musí  obsahovat  příslušný  ATS (viz

níže).

- @id: musí být přítomen a hodnotou

je  URI,  ze  kterého  může  klient

získat přístupový token

- profil: musí být přítomen a má fixní

hodnotu:

http://iiif.io/api/auth/1/token

● JSON odpověď

Pokud požadavek obsahuje platný cookie soubor, který server rozpozná, tak jako odpověď

vrátí ATS JSON nikoli JSON-LD. 

JSON může obsahovat tyto vlastnosti:

- accessToken: povinná; jeho hodnota je

přístupový token, který bude používán

při zadávání dalších požadavků

- expiresIn – nepovinná; hodnotou je doba platnosti tokenu v sekundách

Takto získaný token je vždy odesílán serveru společně s požadavkem na přístup do DR stejné

domény jako nově přidaná autorizační hlavička s hodnotou “bearer” a hodnotou tokenu.

● Interakce pro klientské aplikace bez prohlížeče

Nejjednodušší požadavek o přístupový token pochází od klienta bez prohlížeče, který může

odesílat soubory cookie napříč doménami, jelikož se na něj nevztahují pravidla CORS.

Např. URL s tokenem: https://authentication.example.org/token 

HTTP požadavek bude vypadat takto: 

Odpovědí bude JSON s tokenem typu application/json: 

● Interakce pro klientské aplikace založené na prohlížeči

Pokud je klientem JavaScriptová aplikace spuštěná na webovém prohlížeči, musí klient zaslat

požadavek o přístupový token a uložit jeho výsledek. 

Klient  používá ATS službu přístupových tokenů pomocí prvku iframe a musí být připraven

přijmout zprávu zaslanou pomocí postMessage API. Za tímto účelem musí klient připojit k URI

ATS s parametry a otevřít toto nové URI.

Parametry jsou:

https://authentication.example.org/token
https://cs.wikipedia.org/wiki/CORS
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON-LD
https://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
http://iiif.io/api/auth/1/token


- messageId  –  řetězec znaků,  který  vyzve  server,  aby odpověděl  webovou  stránkou

namísto JSONem a umožní tak klientovi porovnat výslednou odpověď s očekávaným

výsledkem ATS. Není-li vyžadována interakce s více tokenovými službami, může být

pro parametr použita fiktivní hodnota (např. MessageId = 1).

- origin – řetězec určující původ zobrazené stránky (protokol, název hostitele a případně

číslo portu dle specifikace postMessage API)

Příklad:  klient  vytvořený  na  adrese:  https://client.example.com/viewer/index.html bude  mít

posílat požadavek:

Průběh zaslání požadavku: 

Server  obdrží  požadavek  od  ATS

s parametrem  messageId.  Odpověď  zasílá

pomocí  HTML nikoli  JSONu,  přičemž daná

webová stránka musí obsahovat skript, který

odešle  zprávu  na  původní  stránku  pomocí

postMessage  API,  a  to  ve  formě  JSON

obsahující  přístupový  token  (messageId,

accessToken, popřípadě expiresIn).

Poté může být ATS otevřen:

Jedná  o  mechanismus  zasílání  zpráv  napříč

doménami, kdy musí klient nejprve vytvořit posluchače

událostí (angl. event listener), aby byl schopen obdržet

zprávu odeslanou stránkou tokenové služby. Odpovědí

serveru  bude  webová  stránka  s  typem  média

 v text/html, který může poslat zprávu “posluchači”.

https://client.example.com/viewer/index.html


● Použití přístupového tokenu

Přístupový token se od jeho získání odesílá při všech následujících požadavcích:

● Chyba přístupového tokenu

Pokud má být výsledkem ATS chyba, pak musí být dodána ve formě JSON. 

Klientům založeným na webovém prohlížeči používajícím rozhraní postMessage API, musí být

chyba  odeslána  prostřednictvím  JavaScriptu  (tedy  stejným  způsobem,  jakým  je  odeslán

přístupový token). Reakce webové stránky postMessage musí použít nejprve stavový kód 200

HTTP, aby se zajistilo, že klient obdrží tělo odpovědi.

Vlastnost “error” musí být jednoho z následujících typu:

● invalidRequest – nelze zpracovat informace z žádosti

● missingCredentials – chybí požadované pověření

● invalidCredentials – neplatné pověření

● invalidOrigin – zdroj požadavku se neshoduje se zdrojem dle ACS

● unavailable – nepřijato z jiných důvod (např. kvůli plánované údržbě)

Hodnota vlastnosti “error” je volitelná a jedná se o slovní popis problému. Měla by obsahovat

pouze relevantní informací o vzniklé chybě.

V případě klientské aplikace bez prohlížeče je odpovědí na přímý požadavek JSON, jehož

obsahem musí být příslušný stavový kód HTTP (například 400, 401 nebo 503).

Služba odhlášení (Logout Service, = LS)

Služba je použitelná pouze v případě zvoleného typu přihlašování “Login”. Klient musí vědět,

zda a kde se uživatel může odhlásit.

Použití této služby ovlivňuje vzor schématu ACS následovně:

- profil: hodnota vlastnosti musí být http://iiif.io/api/auth/1/logout

● Interakce s LS:

Klient  by měl prezentovat  výsledky požadavku HTTP GET v samostatné kartě nebo okně

s danou  URl  adresou.  Zároveň  by  měl  zahodit  jakýkoli  přístupový  token,  který  obdržel.

Po provedení této žádosti by měl server resetovat stav záznamu uživatele a odstranit také

přístupové cookie.

http://iiif.io/api/auth/1/logout




Příklad odpovědi na dotaz k obrázku s autentizačními službami:

DS obrázku

použité služby:

Typ autentizace: Login

ATS

LS



5.4.3 Interakce se zdroji s kontrolovaným přístupem

Interakce se spoléhají  na to, že výsledky žádostí o DS vrací za různých okolností stavové

kódy HTTP: 

● 200 (OK) a 401(Unauthorized): tělo odpovědi musí obsahovat platný DR, protože klient

potřebuje získat popis autentizační služby, kterou má používat.

● 302  (Found):  tato  odpověď  nebude  skriptem  klienta  založeného  na  prohlížeči  a

pracujícího prostřednictvím XMLHttpRequest API viditelná. Proto nemusí tělo odpovědi

obsahovat DS.

● 401  (Unauthorized):  musí  server  vracet  jako  odpověď  v  případě,  že  nepodporuje

víceúrovňový  přístupu  k  CR,  nebo  když  uživatel  není  autorizován  k  přístupu

 ke konkrétnímu DR.

Naopak pokud je uživatel autorizován pro konkrétní DR, tak může klient předpokládat, že je

rovněž autorizován pro požadavky na CR (ty jsou vázány na přístupové cookies, které uživatel

dostává na základě úspěšné autorizace, ale u typu přihlášení External nejsou k dispozici).

Výhodou  tohoto  přístupu  je  to,  že  pokud  je  již  uživatel  přihlášen,  okno  se  okamžitě

automaticky zavře a klient může pokračovat, aniž by po uživateli zbytečně žádal přihlašovací

údaje, které již zadal.

● Postupný přístup

Pokud server podporuje víceúrovňové přístupy, pak musí pro každý CR a k němu odpovídající

DC existovat odlišné identifikátory.

Pro každou vrstvu obrázku musí existovat různé dokumenty s informacemi o něm (/info.json),

a to na různých URI.

Při  odkazování  na DR s více úrovněmi přístupu by systémy měly používat  identifikátor  té

verze, ke které má uživatel oprávnění. 

- Pokud  je  požadován  DR,  na  který  uživatel  nemá  oprávnění,  ale  existují  DR  nižší

úrovně, k němuž uživatel  autorizován je,  musí server ohlásit  stav 302 (Found), aby

mohlo dojít k přesměrování tento “nižší” DR.

- neexistuje-li žádné DR nižší úrovně a uživatel nemá oprávnění k aktuálně zvolenému

DR, musí server odpovědět stavem 401. Klient  by následně měl uživateli  nabídnou

službu přihlášení (Login nebo Clickthrough) dle zvoleného DR, aby se mohl pokusit

 o ověření.



Pracovní postup z pohledu klienta prohlížeče:29

K získání přístup ke zdrojům s řízeným přístupem klient prohlížeče provede následující kroky:

1. Vyžádá si DR a zkontroluje stavový kód odpovědi.

1.1. HTTP status  200:  zkontroluje,  zda  je  hodnota  URl  vlastnost  @id  v  odpovědi

taková, jaká měla být.

- Ano – klient si může vyžádat CR.

- Ne – zdroj je z jiné úrovně, než je požadovaná. Je však k dispozici a klient jej může

vykreslit. Současně zkontroluje autentizační službu v přijatém JSON.

1.2. HTTP  status  401:  nemá  přístup  k  CR  proto  zkontroluje  autentizační  službu

v přijatém JSON.

1.3. Jiný  HTTP  status:  Pozor  na  status  302  využívaný  jako  prostředek

 k přesměrování klienta z požadované úrovně na jinou úroveň, nemá-li uživatel

dostatečné  oprávnění  pro  danou  úroveň.  Klient  založený  na  prohlížeči  tyto

odpovědi  nevidí,  a proto  testuje,  zda  je  identifikátor  zdroje  stejný  jako  je  ten

požadovaný, nikoli získaný stavový kód HTTP. K přesměrování tedy nedojde.

2. Ověří autentizační služby – probíhá v tomto pořadí, dokud jedna neskončí úspěchem:

2.1. Typ External: není vyžadována žádná interakce s uživatelem. Klient otevře ATS,

je-li k dispozici, aby zjistil, zda již byl získán soubor cookie.

2.2. Typ Kiosk:  není vyžadována žádná interakce s uživatelem. Klient  otevře ACS

v samostatném okně, je-li služba k dispozici.

29 Client Authentication Workflow. IIIF Authentication API. Dostupné z: https://iiif.io/api/auth/1.0/

https://iiif.io/api/auth/1.0/


2.3. Typ Clickthrough:  je-li  k dispozici,  zobrazí  popis  služby a potvrzovací  tlačítko.

Uživatel  je  vyzván,  aby  nabídku  potvrdil.  Poté  je  otevřena  služba  ACS

v samostatném okně.

2.4. Typ Login: klient vyzve uživatele, aby se přihlásil. Když si uživatel zvolí, kam se

chce přihlásit, otevře se uživatelské rozhraní této domény v samostatném okně.

Jakmile se okno ACS zavře (automaticky nebo je ukončeno uživatelem), klient toto detekuje a

zavolá službu ATS.

3. Prostřednictvím  ATS  získá  přístupový  token.  Klient  se  pokusí  znovu  načíst  DR  s  nově

získanými přihlašovacími údaji (Authorization header).

3.1. Chyba: Pokud klient místo DR obdrží chybu, vrátí se do bodu 2, aby hledal další

autentizační  služby,  se  kterými  může  pracovat.  Neexistují-li  již  žádné  další

autentizační  služby,  znamená  to,  že  uživatel  nemá  potřebné  pověření

 pro interakci s CR a klient nemůže nic zobrazit.

3.2. Status HTTP 200: úspěšné vykreslení CR.

5.4.4 Možné problémy

● Blokování vyskakovacích oken

Častým problémem výše uvedeného postupu je blokování vyskakovacích oken prohlížečem,

které  znemožní  přihlášení  a  to,  aniž  by  byl  uživatel  informován.  Obdobná  je  situace  na

mobilních  zařízeních,  které  vyskakovací  okna  neumožňují.  Tomuto  lze  předejít,  pokud

nastavíme autentizaci jako reakci na akci (klik) uživatele.

● Velikost a tvar vyskakovacího okna

S úpravou vizualizace  vyskakovacího  přihlašovacího  okna  pomůže Window.open  ()  API,30

která umožňuje nastavit  umístění,  velikost,  panel nástrojů a další  funkce otevřeného okna.

Tato úprava však nemá vliv na mobilní verzi stránek, kde nejsou vyskakovací okna většinou

podporována.

Specifikace  Authentication  API  uvádí  několik  konkrétních  problémů s  prohlížečem internet

Explorer.  Vzhledem k tomu,  že tento prohlížeč je  dnes již  nepodporovaný,  obsahuje  řadu

bezpečnostních  problémů  a  v  řadě  online  systémů  je  již  explicitně  nepodporovaný.

Doporučujeme proto Internet Explorer již nepodporovat.

Příkladem úspěšné implementace Authentication API je British Library.31

30 Popups and window methods. Dostupné z: https://javascript.info/popup-windows
31 Viz např.: http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_000000021732

http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_000000021732
https://javascript.info/popup-windows


5.4.5 Kramerius a další české digitální knihovny

Většina  digitálních  knihoven  v  ČR  donedávna  rozlišovala  jen  dva  režimy  přístupu:  plné

otevření pro autorsky nechráněné dokumenty a zamezení přístupu k chráněným dokumentům

mimo  budovu  knihovny,  kde  zabezpečení  bylo  řešeno  na  úrovni  sítě,  nikoli  přihlášení

konkrétního uživatele. Změnu přineslo až zpřístupnění děl nedostupných na trhu v roce 2020,

které je ale smluvně omezeno tak, že není možné digitalizované dokumenty zpřístupňovat

klientům  třetích  stran  prostřednictvím  API.  Implementace  Authentication  API  tudíž  v

současnosti  není  prioritní,  do  budoucna  ale  nabude  významu  v  souvislosti  s  rozšířením

možností anotací a dalších obdobných funkcí. 

5.5 IIIF Change Discovery API

Jedná se o návrh specifikace,  která by měla usnadnit  nalézání  IIIF zdrojů.  API tedy bude

využíváno zejména systémy, které indexují větší množství zdrojů a poskytují uživateli možnost

vyhledávání  v  nich.  Na rozdíl  od  Search API  se  tak  nejedná  o  službu vyhledávání  uvnitř

jednoho zdroje ale o návrh, jak umožnit sklízení obsahu repozitáře za účelem jeho indexace

při zajištění aktuálnosti vzniklého indexu.

Na rozdíl od v knihovnách rozšířeného OAI-PMH je Change Discovery API postaveno na W3C

Activity Streams.32 Koncepčně se jedná o seznamy všech dokumentů a seznamy změněných

dokumentů. Vzhledem k rozšířenosti OAI-PMH u nás není nezbytné toto API implementovat,

pokud daný repozitář disponuje OAI service providerem a umožňuje sklízení metadat touto

cestou.

5.6 IIIF Content State API

IIIF Content State API by mělo umožňovat sdílení nejen jednotlivých zdrojů jako celku (kniha,

periodikum  apod.)  ale  i  jeho  stavu  –  např.  zobrazení  knihy  otevřené  na  určité  stránce,

zobrazení obrázku stránky spolu s textovým přepisem a anotacemi apod. Vzhledem k tomu,

že se jedná zatím o návrh specifikace a dá se očekávat, že v ní dojde k řadě změn, má v této

chvíli pro praktickou implementaci jen informativní charakter.

32 Activity Streams 2.0. Dostupné z: https://www.w3.org/TR/activitystreams-core/

https://www.w3.org/TR/activitystreams-core/


6. Závěrečná doporučení

Cílem implementace IIIF rozhraní je zvýšení interoperability systémů digitálních knihoven a

repozitářů. V konečném důsledku se tedy jedná o službu uživatelům, kteří používají konkrétní

nástroje,  které  samy  podporují  určitou  podmnožinu  vlastností  jednotlivých  IIIF  rozhraní.

Při implementaci  IIIF  API  proto  doporučujeme  začít  těmi  nejstaršími,  nejrozšířenějšími.

Jednoznačně se jedná o IIIF Image API a minimalistickou podporu IIIF Presentation API. Další

rozhraní  a jejich  vlastnosti  je  pak možné implementovat  s časovým odstupem, po ověření

reálných potřeb. 

Jiná je situace při návrhu nového systému, kdy se dá od počátku vycházet ze standardů IIIF a

plně nebo částečně je implementovat jako jediné rozhraní daného systému, k němuž se pak

může připojovat buď obecná IIIF prohlížečka nebo na míru vytvořená klientská aplikace, jak ji

známe například ze systému Kramerius.

7. Seznam použitých zkratek

ACS = Access Cookie Service

API = Application Programming Interface

ATS = Access Token Service

A/V = Audio/Video

CR = Content Resources

DR = Description Resources

IAA = IIIF Authentication API

IIIF = International Image Interoperability Framework

IIIF-C = IIIF Consortium – Konsorcium IIIF

JSON = JavaScript Object Notation

LS = Logout Service

OCR = Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků 

TRC = Technical Review Committee – Technický kontrolní výbor IIIF

TSG = Technical Specification Group – Skupina technických specifikací IIIF

UX = User experience – uživatelská zkušenost

WMS = Web Map Service
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Příloha 1 – Pracovní skupiny a výbory IIIF

1 Pracovní skupiny IIIF  

Od počátků hromadných setkání komunity IIIF se ukázala nutnost existence samostatných

skupin zaměřených na konkrétní témata týkajících se IIIF. Pro mnohé instituce je to příležitost,

jak otevřít  diskusi  za pomoci  uživatelů se specifickými zkušenostmi.  Komunitní  a pracovní

skupiny  se  konkrétními  způsoby  snaží  o  dosažení  cílů  IIIF-C,  zejména  zefektivněním

kompatibility v současném ekosystému poskytování obrazů. 

Zájmové  skupiny  mají  poskytnout  svým členům prostor  pro  koordinaci  strategií,  diskusi  či

sdílení  svých  návrhů  a  uživatelské  zkušenosti  v  oblastech  svých  zájmů.  Cíle  a  zájmy

jednotlivých  členů  se  mohou  překrývat,  např.  uživatel  pracující  s  obrázky  ručně  psaných

dokumentů by mohl být členem skupiny Archives a také Manuscripts, nebo zástupce muzea

může být členem skupin 3D a Museums atd. 

Seznam aktivních komunitních skupin: 

● 3D 

● Archives

● Discovery for Humans

● Manuscripts

● Maps

● Museums

● Newspapers

● Outreach

● Software Developers

Pracovní skupiny technických specifikací umožňují spolupráci na konkrétních modelech nebo

metodách ve vztahu k API IIIF. Seznam aktivních skupin technických specifikací:

● A/V

● Discovery

● Text Granularity

Setkání probíhají  na dálku v aplikaci  Zoom dle komunitního kalendáře.33 Veškeré pracovní

dokumenty, včetně zápisů jednání a návrhů postupů z praxe, jsou dostupné ve složkách na

Google disku jednotlivých skupin. Každá má vlastní Slack kanál, který je otevřený pro všechny

33 IIIF Call Calendar. Dostupné z: https://iiif.io/community/groups/#iiif-call-calendar



zájemce o  téma.  Příklady  a  případy použití  shromažďují  společně  na GitHubu  s  využitím

tematických štítků, které se mohou překrývat. Zájemci se mohou přihlásit do diskusního fóra

v Google skupinách. Nové skupiny mohou být tvořeny průběžně dle aktuálních potřeb.

1.1 IIIF 3D Community Group

Skupina  3D  poskytuje  zapojeným  institucím  příležitost  koordinovat  strategie  a  otevřené

standardy podporující prezentace 3D dat a aplikací. Mnoho operací řeší podobně jako u 2D a

A/V případů, hlavně ve sdílení obrázků a anotací, avšak hledá možnosti integrace výstav a

expozic či komparace 3D dat s jinými typy dat.

Její cílem je prozkoumat možnosti prohlížení, vyhledávání, objevování a anotací 3D dat, stejně

tak diskutovat a hodnotit jejich současný stav s ohledem na požadavky kulturního dědictví a

komunity STEM34. Dále shromažďovat a dokumentovat potřeby interoperability 3D dat z praxe

členů, zkoumat osvědčené postupy i experimenty pro interoperabilitu a specifikace IIIF. To

všechno  s  přesahem  na  síť  interních  a  externích  partnerů,  technických  odborníků  a

spřízněných iniciativ.

Nejedná se však technickou pracovní skupinu tvořící  specifikace a technická doporučení k

IIIF, nýbrž jde o širší online komunitu zájemců o sdílení znalostí a diskusi spojenou s 3D daty

a aplikacemi.  Je otevřená pro  všechny,  které  zajímá interoperabilita  3D dat  na webu,  od

institucí kulturního dědictví, přes průmyslová a výzkumná pracoviště po nezávislé účastníky.

Mezi  účastníky  patří  např.  Smithsonian,  Metropolitan  Museum  of  Art,  Google,  Web3D

Consortium, Art Institute of Chicago a jiní.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají jednou měsíčně na dle komunitního kalendáře.

Příklady a případy použití na GitHubu: https://github.com/IIIF/iiif-3d-stories

Slack: #3d IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF 3D Community Group Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_Yz5d_IEcjcw61iWA2x2290uSJ7Lvzk 

1.2 IIIF Archives Community Group

Tato skupina pomáhá svým členům nastavit vhodné postupy pro IIIF a archivní obsah, včetně

digitalizovaných  a digitálních  typů materiálů.  Na příkladech z praxe poukazuje  na potřebu

interoperability archivních sbírek a nástrojů a příležitosti, které nabízí. Zásadně ovlivňuje také

poskytování archivního obsahu přes API.

34 Jako STEM se chápe interdisciplinární vzdělávání v oblasti přírodních, technických a medicínských
věd (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Medicine).

https://drive.google.com/drive/folders/1S_Yz5d_IEcjcw61iWA2x2290uSJ7Lvzk
http://bit.ly/iiif-slack
https://github.com/IIIF/iiif-3d-stories


Hlavním  cílem  skupiny  je  propagace  používání  IIIF  pro  archivní  materiály,  poskytování

prostoru  na  ukázku  nových  implementací,  stejně  jako  ukázky  příkladů  dobré  praxe  při

používání IIIF, včetně vytvoření IIIF Presentation API ze stávajícího archivního popisu. Také

pomáhá objevovat a využívat možnosti IIIF v crowdsourcingových anotačních programech a

šířit tyto znalosti napříč různými institucemi a komunitami na mezinárodní úrovni.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají jednou za měsíc nebo dva dle komunitního kalendáře.

Slack: #archives-cg IIIF Slack channel  

Dokumenty a poznámky (IIIF Archives Community Group Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/1-HM9O26iBzMcCpC1zELcOlrsaC3ty4En

1.3 IIIF Discovery for Humans Community Group

Skupina  Discovery  for  Humans je  výrazně zaměřena na uživatele  a na cílené objevování

zdrojů kompatibilních s IIIF. K odhalování zdrojů je nutné dbát na potřeby uživatele, efektivně

procházet zdroje IIIF napříč institucemi, tradičními předmětovými doménami a žánry.

Tato skupina cílí na shromažďování problémových zpráv a uživatelské praxe k porozumění

potřebám  a  následnému  definování  uživatelsky  zaměřených  objevování  zdrojů  IIIF.

Zdokonaluje  specifikaci  atributů  metadat  za  účelem  lepšího  zpřístupňování  obsahu  v

paměťových institucích. Spravuje také seznam používaných metadatových profilů pro podporu

konzistentního sémantického popisu a registr aktuálních snah o lepší zpřístupnění.

Rovněž  poskytuje  prostor  pro  menší  experimenty,  které  usilují  o  implementaci  nově

objevených  zdrojů  dat,  nebo  pro  ukázky  relevantních  aplikací  a  technologií.  Podporuje  a

doplňuje probíhající práce v IIIF Discovery TSG a technické komunitě, které se zaměřují na

poskytování  technických  řešení  pro  umístění  a  vyhledávání  aktuálních  zdrojů,  jakožto

předpoklad pro sběr a indexování metadat v rámci institucionálních sbírek. Překračuje rámec

specifikace  a  propaguje  implementace,  které  zahrnují  odborníky  na  výzkum,  obsah,  UX,

metadata a různé technologie, usiluje o šíření své práce pro širší profesní komunity napříč

různými institucemi.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají jednou měsíčně na dle komunitního kalendáře.

Slack: #d4h–discovery-for-humans IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF Discovery for Users Community Group Folder)

https://drive.google.com/drive/folders/1TtTXBMBJCNl3qsQQgIWI0lcbXVbpM-E7

https://drive.google.com/drive/folders/1TtTXBMBJCNl3qsQQgIWI0lcbXVbpM-E7
http://bit.ly/iiif-slack
https://drive.google.com/drive/folders/1-HM9O26iBzMcCpC1zELcOlrsaC3ty4En
http://bit.ly/iiif-slack


1.4 IIIF Manuscripts Community Group

Skupina Manuscripts vznikla po setkání účastníků IIIF v Gentu v roce 2015, kde se shodli na

nutnosti vytvořit zájmovou skupinu pro konkrétní problémy v práci s obrázky ručně psaných

dokumentů. Patří k největším a nejaktivnějším skupinám komunity IIIF a stále se rozšiřuje.

Specifické  cíle  skupiny  leží  v  informování  institucí  a  projektů  o pokrocích v iniciativě  IIIF,

jelikož ty ovlivňují uživatele digitalizovaných rukopisů. Má komunitě poskytovat zpětnou vazbu

o úložišti a uživatelských zkušenostech z pohledu kurátorů a badatelů, a také vyhledávat a

propagovat bádání založené na interoperabilních datech z digitalizovaných rukopisů. 

Vítáni  jsou  všichni  zájemci  pracující  s  rukopisnými  materiály,  od  akademické  obce  po

softwarové  vývojáře.  Členy  jsou  výzkumné  instituce,  národní  knihovny  a  archivy,  online

repozitáře i aktivní badatelé či studenti.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají vždy druhou středu v měsíci v 17:00 středoevropského času.

Slack: # manuscripts IIIF Slack channel 

Dokumenty a poznámky (IIIF Manuscripts Community Group Folder):

https://drive.google.com/drive/folders/0B1IxI8f59JQkRHpqQUE3S04tSlU 

1.5 IIIF Maps Community Group

Mapy  představují  důležitou  část  materiálů  zpřístupněných  pomocí  IIIF.  Komunitní  skupina

Maps se snaží definovat  nejvhodnější  postupy pro sdružování geografických IIIF informací

s IIIF  materiály  a  geoprostorovými  nástrojí  či  širšími  zdroji.  Mnohé  jsou  generovány

crowdsourcingovými  způsoby,  přiřazováním obrázků k poloze nebo transformací  anotací  z

obrazu do prostoru geografických souřadnic. 

Hlavním cílem skupiny je zlepšení  podpory digitalizovaných map a geolokovaných obrázků

dostupných  přes  IIIF  a  jejich  propojení  se  standardy  v  geospatiální  doméně.  To  má  být

dosaženo vytvořením postupů pro používání IIIF s geolokovanými obrázky a mapami nebo

zkoumáním interoperability IIIF s jinými geoprostorovými standardy (např. Web Map Service).

Pomocí rozšíření IIIF jsou dále hledána JSON schémata použitelná k reprezentaci obrazu v

geografickém prostoru.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají jednou měsíčně na dle komunitního kalendáře.

Příklady a případy použití na GitHubu: https://github.com/IIIF/iiif-stories 

Slack: #maps IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF Maps Group Folder): 

http://bit.ly/iiif-slack
https://github.com/IIIF/iiif-stories
https://drive.google.com/drive/folders/0B1IxI8f59JQkRHpqQUE3S04tSlU
https://iiif.slack.com/messages/manuscripts/details/


https://drive.google.com/drive/folders/12XGcqb1qQp64C9BggoDuXGOFS317Jk8D

1.6 IIIF Museums Community Group

Cílem skupiny Museums je usnadnění diskuse týkající se vztahu muzeí k IIIF a jeho zapojení

do muzejní infrastruktury. Řeší technické problémy s přijetím IIIF, zkoumá příklady z praxe

týkající  se prezentace muzejního obsahu s využitím IIIF  a  propaguje  využití  IIIF pro širší

komunitu.

Mnohá  světová  muzea  si  již  IIIF  pro  zpřístupnění  svých  digitálních  sbírek  osvojila.  To

napomáhá jasněji definovat důsledky jeho nasazení a přínosy pro komunitu:

● Flexibilita systému a snadné opakované použití obrázků – IIIF image server umožňuje

dynamické vytváření kopií původních obrazů nebo jejich částí, s možností opětovného

použití a sdílení, bez nutnosti lokálního ukládání všech kopií.   

● Otevřený přístup a autentifikace/ověření – v rámci podpory politiky otevřeného přístupu

umožňuje zpřístupňovat muzejní obsah s využitím nástrojů podporujících IIIF, jako je

např.  Mirador,  pro výzkum nebo snadnou správu obsahu z více úložišť  na jednom

místě.  Při  omezeném  obsahu  poskytuje  IIIF  Authentication  API  mechanismy  pro

ověření  uživatele  pomocí  obrázků  IIIF.  To  výrazně  usnadňuje  spolupráci  napříč

institucemi.

● Vytváření  různorodých  a  interaktivních  exponátů  –  IIIF  nabízí  možnosti  vytváření

dynamických a interaktivních digitálních exponátů pomocí obrázků z různých úložišť.

Díky funkcím vizualizace a manipulace s obrázky poskytují různé způsoby zobrazování

obsahu (popis, změna velikosti, kvalita) lepší uživatelský zážitek.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají vždy první úterý v měsíci v 17:00 středoevropského času.

Slack: # museums IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF Museums Community Group folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9EeoRu2zWerLXhfMm9abGFxbTg

1.7 IIIF Newspapers Community Group

Účastníci  skupiny  Newspapers  jsou  zájemci  o  implementaci  IIIF  do  repozitářů  digitálních

novinových sbírek. Na základě příspěvků z uživatelské praxe vznikají doprovodné materiály či

průvodci vztahu novin a IIIF. Ty obsahují některé velmi užitečné technické pokyny a nastavení,

např. jak upravit výstup OCR pomocí anotací v Miradoru.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9EeoRu2zWerLXhfMm9abGFxbTg
https://iiif.slack.com/messages/museums/details/
https://drive.google.com/drive/folders/12XGcqb1qQp64C9BggoDuXGOFS317Jk8D


Tato skupina tedy cílí na určování vývoje a využití IIIF pro digitální sbírky periodik na základě

osvědčené  praxe  ve  využívání  IIIF  pro  noviny.  Řeší  možnosti  prohlížení,  vyhledávání,

objevování a anotování novin.

Je  otevřená  pro  všechny,  kteří  chtějí  zapojit  IIIF  do  novinových  sbírek  nebo  sdílet  své

uživatelské zkušenosti.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají jednou za čtvrtletí dle komunitního kalendáře.

Příklady  a  případy  použití  na  GitHubu:  https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/newspapers

(label: newspapers)

Užitečné zdroje lze nalézt v části GitHub Awesome-IIIF: 

https://github.com/IIIF/awesome-iiif#newspapers 

Slack: # newspapers IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF Newspapers Community Group Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxETo9Nbsh6wODZYZGVZLXFPR00

1.8 IIIF Outreach Community Group

Skupina Outreach je složena ze zástupců komunity se zaměřením na tréninkové aktivity a

prezentaci IIIF veřejnosti.  Hledá možnosti  spolupráce či  projekty a vybírá potenciální  členy

konsorcia IIIF. Tvoří a upravuje zdroje a související dokumentaci, účastní se setkání skupin i

konferencí.  Stará se o celý  proces marketingové kampaně a tvorby reklamních materiálů,

např. distribuce materiálů na trička pro akce IIIF apod. 

Jejím cílem je správa obsahu oficiálních webových stránek, jasné prezentování koncepce a

hodnot  IIIF  či  průběžné  hodnocení  dopadů  na  odbornou  i  laickou  veřejnost.  Věnuje  se

identifikaci  oblastí  pro  přijetí  IIIF  na  institucionální  i  komerční  úrovni,  organizování  akcí  a

tréninkových aktivit. 

Protože s celosvětovým rozšiřováním IIIF vzešla potřeba vícejazyčnosti klíčových dokumentů,

vznikla  i  podskupina  pro  jejich  překlady.  Ty  mají  jasně  vyjádřit  cíle  IIIF  jako  aktivního

konsorcia, a také poskytnout prostor pro marketing za účelem přijetí a implementace IIIF.

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají vždy poslední úterý v měsíci v 17:00 středoevropského času.

Slack: # outreach IIIF Slack channel 

Dokumenty a poznámky (IIIF Outreach Community Group Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/1TdHURLCx5n8KH0Jzx49mPYjJSparovVw 

https://drive.google.com/drive/folders/1TdHURLCx5n8KH0Jzx49mPYjJSparovVw
https://iiif.slack.com/messages/outreach/details
https://drive.google.com/drive/folders/0BxETo9Nbsh6wODZYZGVZLXFPR00
https://iiif.slack.com/messages/newspapers/details/
https://github.com/IIIF/iiif-stories/issues?q=is%3Aopen+label%3Anewspapers
https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/newspapers


1.9 Software Developers Community Group

Pracovní skupina Software Developers vznikla po setkání účastníků IIIF v New Yorku v roce

2016  jako  reakce  na  zvyšující  se  potřebu  sdílených  knihoven  pro  prohlížeč  IIIF  Viewer.

Zabývá se vývojem specifických komponent (zejména front-end),  podílí  se na zdokonalení

specifikací Image API a Presentation API, a na zavedení nových API. Cílí na vysokou kvalitu

kódu  a  metodiky  vývoje,  podporuje  opakovatelnost  (ve  smyslu  re-use)  a  složitelnost

používaných  softwarových  komponent.  Dohlíží  na  vypracování  dokumentace,  návodů  a

tutoriálů. 

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají každé čtyři týdny ve středu v 18:00 středoevropského času.

Slack: # softwaredevs IIIF Slack channel 

Dokumenty a poznámky (IIIF Software Developers Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8WLA_XCC1koZUF6TEFmQW5Vc0E

1.10 IIIF A/V Technical Specification Group

Ačkoli je IIIF zaměřeno především na obrazový obsah, snaží se tato skupina i o zahrnutí videa

a  zvuku dle  stávajících  zásad  a  modelů.  Skupina  A/V  vznikla  v  návaznosti  na  workshop

pořádaný British Library na IIIF konferenci v New Yorku v roce 2016, kde byly shromážděny

případy z praxe o použití  rozšíření IIIF pro audio a video zdroje. Ve stejný rok proběhlo v

Haagu první setkání zaměřené na určení počáteční sady funkcí a charakteristik.

Hlavním cílem skupiny je rozšiřovat výhody interoperability a rostoucího ekosystému klientů a

serverů, kteří poskytují IIIF pro obrazy. Stupeň interoperability by měl být pro audio a video

stejný, jako pro běžné obrazové zdroje. Vytváří technické specifikace pro přístup k audio a

video obsahu podle stejných zásad jako stávající IIIF specifikace, a umožňují jeho integraci s

Presentation API. 

Skupina se dále podílí na implementaci referencí, na validátorech a transformačních nástrojích

pro generování požadovaných dat ze stávajících systémů a na API. Lídrem skupiny je British

Library, která se postarala o mnohé vylepšení specifikací IIIF v této oblasti. 

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají každé čtyři týdny v úterý v 18:00 středoevropského času.

Příklady a případy použití na GitHubu: https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/A%2FV

https://github.com/IIIF/iiif-av/issues (label: A/V - HagueTodos - prototype)

Slack: # av IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF A/V Technical Specification Group Folder): 

https://iiif.slack.com/messages/av/details/
https://github.com/IIIF/iiif-av/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Aprototype
https://github.com/IIIF/iiif-av/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3AHagueTodos
https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/A%2FV
https://github.com/IIIF/iiif-av/issues
https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/A%2FV
https://drive.google.com/drive/folders/0B8WLA_XCC1koZUF6TEFmQW5Vc0E
https://iiif.slack.com/messages/softwaredevs/details/


https://drive.google.com/drive/folders/0B8SS5OUXWs4GZ0ZfbEhIclhzb0k 

1.11 IIIF Discovery Technical Specification Group

Mnohé ze zdrojů IIIF jsou obtížně dohledatelné, čímž se výrazně snižuje jejich využitelnost.

Skupina Discovery se proto snaží o standardizaci způsobů, které by usnadnily vyhledávání,

sběr, synchronizaci, indexování a importování IIIF zdrojů.

Skupina má za cíl vytvořit  specifikace potřebné k vylepšení procesů dohledatelnosti  těchto

zdrojů se zaměřením na využití stávajících technik a nástrojů. Spolupracuje na implementaci

komunitní infrastruktury jako je registr osvojitelů IIIF, dále ověřuje implementace IIIF a podílí

se na vývoji transformačních nástrojů pro generování dat ze stávajících systémů a API. Cílem

je  spolupráce  na  vývoji  globálních  či  tematických  registrů,  vyhledávačů  a  aplikací  ke

snadnému dohledávání a využívání obsahu pomocí existujících IIIF API. Mezi úkoly skupiny

ale nepatří tvorba metadat ani API či protokolů pro jejich dohledávání. 

Komunitní kanály:

Online setkání probíhají každý druhý týden ve středu v 19:00 středoevropského času (v týdny,

kdy se nekonají obecná komunitní setkání). 

Příklady a případy použití na GitHubu: https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/discovery

(label: discovery)

Slack: # discovery IIIF Slack channel

Dokumenty a poznámky (IIIF Discovery Tech Spec Group Folder):

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_Alni5J8UNITzlpYW1MdnFpSlU 

1.12 Text Granularity Technical Specification Group

Skupina Text  granularity vznikla v roce 2017 a je spojená s počátkem diskusí  ve skupině

Newspapers  o  úrovni  granularity  pro  textové  anotace,  zejména  ve  vztahu  k  IIIF  Content

Search API. D“vodem bylo, že mnoho obrázků má přidružený text v podobě OCR, transkripce,

anotace či jiných informací. Případy užití se liší a možnosti využití textu konkrétním způsobem

jsou zatím limitované.

Mezi  její  cíle  patří  definovat  parametry granularity  textu,  zavést  prototyp  API  s  přístupem

k různým  granularitám  nebo  poskytnout  doporučení  a  testovat  API,  včetně  tvorby

dokumentace. Skupina pracuje na seznamu příkladů anotací k rozdílným formám granularity.

Naplnění těchto snah by přineslo lepší využívaní textu s IIIF, eliminování potřeby pro ALTO

API a společný slovník k upřesnění granularit. Relevantní příklady použití jsou shromážděné v

IIIF-Stories na GitHubu. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_Alni5J8UNITzlpYW1MdnFpSlU
https://iiif.slack.com/messages/discovery/details/
https://github.com/IIIF/iiif-stories/issues?q=is%3Aopen+label%3Adiscovery
https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/discovery
https://drive.google.com/drive/folders/0B8SS5OUXWs4GZ0ZfbEhIclhzb0k


Komunitní kanály:

Online setkání probíhají každé dva týdny v úterý v 19:00 středoevropského času.

Příklady a případy použití na GitHubu: 

https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/text-granularity (label: text-granularity)

Slack: # text-granularity IIIF Slack channel 

Dokumenty a poznámky (IIIF Text Granularity Technical Group Folder): 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8biwZuDijgeVlQxQTBzZXlJck0 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8biwZuDijgeVlQxQTBzZXlJck0
https://iiif.slack.com/messages/C5R68LH51/details/
https://github.com/IIIF/iiif-stories/issues?q=is%3Aopen+label%3Atext-granularity
https://github.com/IIIF/iiif-stories/labels/text-granularity


2 Výbory IIIF

2.1 Technický kontrolní výbor IIIF

Technický  kontrolní  výbor  (TRC)35 je  zástupcem  konsorcia  a  komunity  v  odborných

technických záležitostech.  Umožňuje průběžné přezkoumávání  technických návrhů a revizi

specifikací  vycházejících  z  komunity nebo návrhů na vytvoření  nových skupin  technických

specifikací  (TSG). Interní jednání  probíhají  každý měsíc přes GitHub issues. Výsledkem je

ratifikace řešení technických problémů nebo zamítnutí návrhů s odůvodněním a případným

alternativním řešením.  Výbor  je  složen z vedoucích členů (jednatel,  technický koordinátor,

editoři a zástupců TSG), technických zástupců členských institucí a nominovaných účastníků

komunity.

2.2 Redakční výbor IIIF

Redakční  výbor36 ve spolupráci  s různými komunitními skupinami vytváří  návrhy nových či

aktualizace  stávajících  technických  specifikací  IIIF,  které  pak  postupuje  technickému

kontrolnímu  výboru  k  přezkoumání.  Pomáhá  identifikovat  a  zveřejňovat  nové  osvědčené

postupy  a  modely  interoperability.  Zakládající  členové  byli  ustanoveni  v  dokumentu

Memorandum of Understanding z roku 2015. Noví členové jsou zváni současnými editory a

schváleni  vedoucí  skupinou (IIIF Executive Group). Členové musí souhlasit  s dodržováním

redakčního procesu IIIF, včetně respektování duševního vlastnictví. 

2.3 Koordinační výbor IIIF

Koordinační výbor37 organizuje a provádí každotýdenní práci IIIF, reviduje a aktualizuje obsah

postupů a také zkoumá případné podněty k porušení kodexu chování. Členy jsou pravidelní

aktivní účastníci komunitních hovorů a setkání IIIF. 

35  IIIF Technical Review Committee [online]. Dostupné z: https://iiif.io/community/trc/
36  IIIF Editorial Committee [online]. Dostupné z: https://iiif.io/community/editors/ a 

https://iiif.io/community/policy/editorial/
37  Coordinating Committee [online]. Dostupné z: https://iiif.io/community/consortium/mou/exhibit_b

https://iiif.io/community/policy/editorial/
https://iiif.io/community/editors/

