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Digitalizované sekundární
informační zdroje

Primární vědecké zdroje,
periodika v elektronické formě
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„Link Resolver“ apod.



  

Okruhy problémů vzájemného propojení:

• Technické záležitosti komunikačních 
protokolů a formátů metadat zasílaných po síti

• Organizační záležitosti a dohody mezi 
producenty sekundárních a primárních zdrojů

• Přístupová práva k plným textům nebo volný 
přístup (“Open Access”)



  

Nabídka možnosti odeslat požadavek na otevření plného textu 
dokumentu:

Univerzální nabídka - ikona nebo tlačítko:

Selektivní nabídka:



  

Linkování z článků v časopisech:



  

Kam se požadavek odesílá ?Kam se požadavek odesílá ?



  

Systémy CrossRef a ChemPort:

CrossRef je nezávislé sdružení vydavatelů založené za účelem 
vzájemné koordinace aktivit týkajících se elektronických verzí
dokumentů. Nejdůležitější viditelnou činností je udržování 
systému identifikátorů DOI a jeho serveru.

ChemPort je propojovací služba založená Chemical Abstracts
Service především určená pro propojení na plné texty odkazů
z bází dat CAS, ale dnes spolupracující s většinou obdobných
služeb i vydavatelů. Provozuje server ChemPort.

nejčastější řešení …



  

Ilustrace využití systému CrossRef:

Systém CrossRef – identifikátor DOI:



  

Bez prolinkování:



  

Ilustrace nabídky obou systémů:



  

Linkování z odkazů v primárním dokumentu:



  

Ilustrace široké nabídky:



  

Nabídka Elsevier - MDL



  

Linkování starších dokumentů:



  

Linkování knih:

Carbohydrate Mimics
Editor(s): Yves Chapleur
Print ISBN: 9783527295265    
DOI: 10.1002/3527603239
Copyright © 1998 Wiley-VCH Verlag GmbH

Chapter 3: 
The Nitrile Oxide/Isoxazoline Route to 
C-Disaccharides (p 49-66) 
R. M. Paton 

DIGITAL OBJECT IDENTIFIER 

(DOI)10.1002/3527603239.ch3  
Chapter 4:

10.1002/3527603239.ch4 



  

Linkování na interní službu:



  

Nástroje pro individuální 
nastavení linkování

=
Link Resolvery



  

Příklady nástrojů typu Open URL:



  

Informace o dostupnosti dokumentu z 
hlediska přístupových práv:

Ideální situace = před pokusem o otevřeníIdeální situace = před pokusem o otevření



  

Autorizace přístupu k dokumentům:

Vydavatel
nastavuje přístupová práva

na základě smluv s 
uživatelem

a realizovaných plateb

Uživatel
požaduje přístup na 

základě smluv s vydavatelem
a realizovaných plateb

… mezičlánek danou situace nezná, 
     ale může se ji dozvědět !!!



  

Nabídka systému SciFinderTM



  

…nic není úplně jednoduché !!!

• Zeitschrift für analytische 
Chemie (1862 – 1944)

• Fresenius’ Zeitschrift für 
analytische Chemie (1949 – 
1989)

• Fresenius’ Journal of 
Analytical Chemistry (1996 – 
2001)

• Analytical and Bioanalytical 
Chemistry (2002 - )

• Z. Anal. Chem.
• Fresenius’ Z. Anal. 

Chem.
• Fresenius’ J. Anal. 

Chem.
• Fresenius. J. Anal. 

Chem.
• Anal. Bioanal. Chem.

Klíčovou otázkou je nalezení shody mezi odkazy v 
sekundárních zdrojích a digitalizovanými soubory !!!

Zkratky v CA



  

Orientační srovnání situace na VŠCHT Praha:

~ 35.000 9.808
Celkem ročníků 

periodik

48142
Z toho kompletních 

řad od 1. svazků

více než 2000 (?)408Počet titulů vědeckých 
a odborných periodik 

Digitální knihovna
Klasická 
knihovna



  

54,2 %Nárůst o …
24,990.8832006
16,204.6261995

Celkový počet abstraktů v CA

288.186Celkem

145.014Plné texty článků

143.172Rešerše v sekundárních bázích dat

Statistiky využívání zdrojů – VŠCHT Praha - 2006



  

Závěr

Přechod od klasické k digitální Přechod od klasické k digitální 
knihovně je prakticky dokončen !!!knihovně je prakticky dokončen !!!


