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Primární výzkum v roce 2008

Pozorovací výzkum studentů
Přes 70+ sezení na 8 univerzitách a 3 kontinentech



  

Uživatelský pohled na knihovny

Vynikající zdroj z hlediska kvality a důvěryhodnosti

Primární zdroj pro akademický výzkum a výuku



  

Skutečné chování uživatelů

Nejjednodušší začátek vyhledávání

Ačkoliv KNIHOVNÍ ZDROJE jsou považovány 
za LEPŠÍ...

… využití GOOGLE a dalších internetových
vyhledávačů ROSTE



  

✗ Nejednoznačné výchozí místo pro vyhledávání

✗ Komplikovaná identifikace vhodných zdrojů

✗ Nedostatečná informovanost o zdrojích

Proč není knihovna na prvním místě?



  

Využití knihovny je nejasné, složité a pomalé

Kde 
mám 
začít?



  

„Google generace“

 Chtějí být samostatní
 Na NIC se neptají
 Chtějí zůstat anonymní
 Očekávají, že vyhledávací 

systém pracuje jako Google, 
Bing a další www 
vyhledávače

 Dnešní student 

= zítřejší vědec



  

Ve srovnání s knihovnou …

 Jednoduchý
 Snadný
 Rychlý



  

Z výpovědí uživatelů

 

Kdyby tak tady bylo něco jako Google…

Ztrácím se a pohybuji se v kruzích…

Zdroje z knihovny jsou prima, ale internetové 
zdroje jsou nejpohodlnější.



Princip federativního vyhledávače
(metavyhledávače)

Konvenční vyhledávání  Federativní vyhledávač 

vyhledávání z jednoho místa ve více zdrojích!
Ex Libris MetaLib, Serials Solutions 360 Search...



Nevýhody federativního vyhledávání

pomalá odezva (typicky 20-30s)
závislost na funkčnosti tzv. konektorů
omezený počet vrácených záznamů z jednotlivých 

zdrojů
 problémy s přesností deduplikace
 omezené možnosti další filtrace výsledků (clustering)



  

Rešení představují služby typu Rešení představují služby typu 
„discovery“„discovery“



Není „discovery“ jako „discovery“

Tzv. „discovery layer“ 
nebo „next-
generation catalogue“
 nadstavba nad katalogem
 vyhledává ve zdrojích 

vytvářených knihovnou 
(OPAC, databáze, 
repozitáře...)

 např. AquaBrowser, 
Primo, VUfind...

 forma: software nebo 
software-as-a-service

Tzv. „discovery service“ 
nebo 
„web-scale discovery“
 také „velký index“, „centrální 

index“
 pokrývá všechny zdroje 

knihovny vč. placených a 
další relevantní  (OpenAccess 
atd.)

 Summon, Primo Central, 
EDS, WorldCat

 forma: software-as-a-service



  

Jak vypadá „discovery“

„bezbariérové“ 
řešení pro 
všechny 
skupiny 
uživatelů

jednoduché a 
pokročilé 
vyhledávání



  

Řešení přinášejí služby typu 
„discovery“

jeden seznam 
výsledků 
pokrývá 
všechny zdroje 
 – elektronické 
i tištěné

řazení výsledků 
podle 
relevance – 
jako Google

prolinkování 
na plný 
záznam resp. 
fulltext



  

Řešení přinášejí služby typu 
„discovery“

rychlý náhled 
záznamu 
přímo v 
prostředí 
služby

fazety 
umožňují 
rychlé 
zpřesňování 
výsledků

snadná 
manipulace 
s výsledky – 
export, tisk



  

Příklady univerzit využívajících 
„discovery“

 Odhadem používá 1 000 světových univerzit

University of London     Erasmus University Rotterdam    University of  Vienna

Princeton University  Peking University       University of Illinois, Chicago



  

Výhody služeb typu „discovery“

Jednoduché, snadné a rychlé jako internetové vyhledávání

Prostředí, které je uživatelům blízké a snadno se v něm 
orientují

Prohledávání různorodých zdrojů (katalog, 
e-knihy, články, novinové články, dizertace, šedá 

literatura...) z jednoho místa



  

Přínosy služeb typu „discovery“

Nárůst využití elektronických informačních zdrojů i 
knihovních sbírek

Růst efektivity a návratnosti prostředků vkládaných do 
nákupu zdrojů

Typický nárůst využití v řádu desítek až stovek procent



 

 

Jak vypadá opravdová „discovery“ služba



Průkopník na poli „discovery“ již od roku 2009



Jediné řešení odpovídající očekáváním

• Postaven na zelené louce přesně pro svůj účel
• Architektura podobná Google
• Navržen k práci s velkými objemy dat a k rychlému 

zobrazování výsledků
• Předzpracovaný obsah v jediném centrálním indexu
• Integrované API
• Bez omezení federativního vyhledávání



 

 

Ukázka

http://techlib.summon.serialssolutions.com/


Summon™ je nyní využíván ve...

více než 450 knihovnách
ve 40 zemích



Index nebývalé velikosti a rozměrů

Jednotný index a více obsahu než nabízí ostatní 
„discovery“ řešení

Jednotný index

Jediný unifikovaný seznam 
výsledků



Růst Indexu Summon

Téměř miliarda deduplikovaných položek 
s více než 90 různými typy dokumentů



Jak velký je velký?

Summon

Počet záznamů

Průměrný 
katalog
PubMed
Library of 
Congress
Summon
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Spolupráce s 7000 nejvýznamnějšími vydavateli

• Elsevier
• Wiley
• Springer
• Wolters-Kluwer
• Thomson Reuters 
• Oxford University Press
• Cambridge University Press
• Institute of Physics
• ProQuest
• Gale (Cengage Learning)
• ACM
• ASTM
• Alexander Street Press

• American Institute of 
Physics

• American Mathematical 
Society

• Beck Publishers
• European Library
• Credo Reference
• Economist Intelligence Unit
• Center for Research 

Libraries
• Hathi Trust 
• MD Consult
• Morgan & Claypool
• Mary Ann Liebert   ...



Špičková metadata pro optimální Špičková metadata pro optimální 
vyhledávánívyhledávání

• Pracujeme přímo s vydavateli, abychom získali 
nejlepší metadata

• Prolínáním prvků metadat získáváme kvalitnější 
záznamy



• Indexujeme plné texty

• Využíváme výhod různých taxonomií které 
popisují lidské znalosti

• Obohacujeme záznamy aby byly lépe 
vyhledatelné:

• autoritní záznamy o časopisech z 
KnowledgeWorks Serials Solutions  

• Údaje o recenzovaných titulech z 
Ulrich’s 

• Cross Ref DOI pro prolinkování

Obohacené záznamy

Špičková metadata pro optimální Špičková metadata pro optimální 
vyhledávánívyhledávání



Relevanční řazeníRelevanční řazení

Statické váhy
typ obsahu
datum vydání
odborný/recenzovaný
apod.

Dynamické váhy
frekvence termínů
vážení polí
stemming
processing stop-slov apod.
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Software as a Service – snadná Software as a Service – snadná 
implementaceimplementace



Integrace s Web of KnowledgeIntegrace s Web of Knowledge



Neomezená možnost individualizace
API umožňuje vytvořit 
uživatelské rozhraní podle 
požadavků instituce



Neomezená možnost individualizace



 

Aktuální novinky



Revoluční vyhledávání plných textů knih

…a další



Uživatelé jsou směrováni k LOKÁLNÍM 
tištěným kopiím...



Vyhledávání a shlukování výsledků podle oborů



Widget and Search Box Builder



Widget and Search Box Builder



 

Vyhledávání podle oborů 



Nový model pro vyhledávání podle předmětu

59 oborů odvozených z klasifikace 
oborů podle HILCC, Serials Solution 
Knowledgebase a Ulrich



 
Jediné „discovery“ řešení schopné 
vyhledávat podle oborů na úrovni 
jednotlivých položek

Překonává omezení všeobecného 
shlukování výsledků na základě 
databází (zdrojů)

Přesnost na úrovni jednotlivých položek

 



Widgety a vyhledávací boxy



Vyhledávací widget

Výsledky vyhledávání 
se zobrazí přímo 
v prostředí widgetu



 

Podpora mobilních zařízení



Pokročilá podpora mobilních zařízení
Rozhraní SUMMONu nabízí veškerou 
funkcionalitu jako běžné SUMMON 
rozhraní
✔ Základní a rozšířené vyhledávání
✔ Prohlížení a ukládání výsledků
✔ Nastavení omezení podle typu 

dokomentu, jazyka, dostupnosti 
plného textu a další

✔ Kontrola pravopisu a návrhy
✔ Export výsledků a jejich posílání e-

mailem
✔ Uživatelská nastavení
Kompatibilní se všemi chytrými telefony 
a iPadem



Optimalizace pro iPad
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Přímé linkování pomocí rozšířeného indexu



Podpora jazykových mutací

✔ Grafické rozhraní 
přeloženo do více než 
30 jazyků

✔ Vyhledávání 
přizpůsobeno pro 
němčinu, čínštinu, 
japonštinu, 
španělštinu, 
francouzštinu…



 

Shrnutí
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Srovnání s konkurencí

✔ Reálně fungující řešení

✔ Bezkonkurenční množství pokrytých externích zdrojů

✔ Bezkonkurenční kvalita zpracování metadat

✔ Výhody jednotného centrálního indexu

✔ Žádné kompromisy – žádná kombinace vyhledávání v 
indexu s federativním vyhledáváním!

✔ Spolupracuje s libovolnými knihovními katalogy a dalšími 
zdroji dat (repozitáře, databáze atd.)

✔ XML API - integrace s libovolným uživatelským rozhraním

✔ SaaS – žádné další náklady



Erasmus University Rotterdam
http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/

Peking University
http://pku.summon.serialssolutions.com/en/

Bibliotheca Alexandrina
http://bibalex.summon.serialssolutions.com/ 

Villanova University
(XML API - VUfind)

https://library.villanova.edu/Find/
 

Přesvědčete se samiPřesvědčete se sami

http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/
http://pku.summon.serialssolutions.com/en/
http://bibalex.summon.serialssolutions.com/
https://library.villanova.edu/Find/


SUMMON získal prestižní ocenění CODiE

Best Enterprise Search Solution

V dobré společnosti s předchozími oceněnými:

Software & Information Industry Association (SIIA)



Děkuji za pozornost!

Vaše otázky?

Kontaktujte nás:

Vladimír Karen
www.aip.cz     www.aib.sk

vladimir.karen@aip.cz 

http://www.aip.cz/
http://www.aib.sk/
mailto:vladimir.karen@aip.cz
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