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NNáástroje pre integrstroje pre integrááciu vociu voľľne ne 
dostupných dostupných IZ IZ a ich moa ich možžnosti vyunosti využžitia v itia v 

kniknižžnicinici



Internet  ako informaInternet  ako informaččný zdrojný zdroj



DDáá sa s nimi pracovasa s nimi pracovaťť efektefektíívne?vne?

Áno, ale ...

•Knihovníci a informační pracovníci

•Technologické nástroje pre integráciu 

informačných zdrojov

•Programátori



NNáástroje pre integrstroje pre integrááciuciu IZIZ

•Z39.50

•ZING – Z39.50 International Next Generation

OAI PMH

OpenURL

RSS



NNáástroje pre integrstroje pre integrááciuciu IZIZ

•Z39.50

•ZING – Z39.50 International Next Generation

(www.loc.gov/Z3950/agency/ZING

Komponenty ZING

- SRW / SRU, CQL, 

- ZeeRex – XML a DTD pre Explain

- ZOOM 

-ez3950

http://www.loc.gov/Z3950/agency/ZING


OAIOAI PMHPMH

Protokol pre automatický zber dát z digitálnych archívov

Základné črty - vlastnosti protokolu:

- Jednoznačné identifikátory

- Spoločný metadátový štandard /DC/

- HTTP pre komunikáciu

- XML formát

_________________________________________________

JEDNODUCHOSŤ



OPENOPEN URLURL

Štandard, ktorý umožňuje dynamické linkovanie 
obsahovo súvisiacich dokumentov. 
Názov: BIATEC : odborný bankový časopis 
Vyd.údaje: Bratislava : Národná banka Slovenska
Báza dát: PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika 
Odkazy: (17) PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika :

(113) PERIODIKÁ - Prijaté čísla :
(190) PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ EU :
(580) ČLÁNKY - EKO-INDEX 

Vych. od: Roč. 1, č. 1 (1993)- Adr. el. 
zdr: www.nbs.sk/BIATEC/INDEX.HTM
Katal.org.: BA004 - Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Súb.kat. UKB:

•http://193.87.31.4/aRL/olink.php?sid=aRL&genre=journal&issn
=1335-0900&title=BIATEC

http://193.87.31.4/aRL/browselist.php?display_term=BIATEC&variables=0%21un_cat&language=slovak&ictx=eu&search_string=search%0A%0A%0A%0Af4+%3D+%27BIATEC%27%0Aeu_un_cat%0Adefault%0A%0A
http://193.87.31.4/aRL/browselist.php?display_term=N%E1rodn%E1%20banka%20Slovenska&variables=0%21un_cat&language=slovak&ictx=eu&search_string=search%0A%0A%0A%0Af1018+%3D+%27N%E1rodn%E1+banka+Slovenska%27%0Aeu_un_cat%0Adefault%0A%0A
http://www.nbs.sk/BIATEC/INDEX.HTM
http://193.87.31.4/aRL/olink.php?sid=aRL&genre=journal&issn=1335-0900&title=BIATEC


OPENOPEN URLURL



RSSRSS

RSS – Really Simple Syndication = fromát pre  pre 
výmenu obsahu založený na XML. 
RSS fromát – viacero verzií od 0.90 , 0.91 až po 2.0
Rozdiely sú v rozsahu metadát. 
Povinné elementy 
<rss>
Element najvyššej úrovne (koreňový element). Element rss povinne
obsahuje informáciu o verzii RSS, ktorá je umiestnená v atribúte 
"version"
<channel> -Samotný "kanál", ktorý obsahuje informácie. Tento obshauje 
viaceré vnorené elementy: 
<title> -Meno (titulok) kanálu v ľudsky čitateľnej podobe. Mal by 
zodpovedať názvu daného webu
<link> -URL daného webu ( http://www.aib.sk/pozvanka.php?akce=266
).
<description> -Popis daného RSS kanálu.
A to všetko je v špecifikácii XML 1.0.

http://www.aib.sk/pozvanka.php?akce=266
http://www.w3.org/TR/REC-xml/


Ako vytvoriAko vytvoriťť RSSRSS

• Jednoducho napísať – ľubovoľný editor 

podporujúci tvorbu XML dokumentov

•Ponechať túto prácu na stroje, ktoré tento 

XML vygenerujú



RSSRSS ččíítataččky a ky a agregagregáátorytory

•Program, ktorý slúži k čítaniu RSS dokumentov

Napr. http://www.rsspoint.cz/

http://www.feedreader.com/

http://www.sharpreader.net/SharpReader0951_Setup.exe

: http://extensionroom.mozdev.org/more-info/rssreaderpanel.

On- line RSS čítačky : http://blogportal.hlava.net/

http://www.pooh.cz/rss/

On-line RSS agregátor – číta informácie z viacerých RSS 
zdrojov

http://www.kratce.cz/

http://jyxo.cz/clanky/

http://www.rsspoint.cz/
http://www.feedreader.com/
http://www.sharpreader.net/SharpReader0951_Setup.exe
http://extensionroom.mozdev.org/more-info/rssreaderpanel
http://blogportal.hlava.net/
http://www.pooh.cz/rss/
http://www.kratce.cz/


Internet  ako informaInternet  ako informaččný zdrojný zdroj



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!


