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Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií
medicínské plnotextové i bibliografické databáze, jejichž dostupnost
a využívanost závisí na kvalitě uživatelského rozhraní, které může významně
ovlivnit procesy vyhledávání informací. Počátkem 21. století se v ČR objevují
systémy federativního vyhledávání, v NLK byla zprovozněna metavyhledávací
služba MedGate - 360 Search od společnosti Serials Solutions. Systémy
federativního vyhledávání zajišťují uživateli přístup k různým zdrojům
prostřednictvím jednoho vyhledávacího rozhraní tak, že dotaz uživatele je
předzpracován podle zvyklostí jednotlivých systémů. Jejich nevýhodou je však
dlouhá odezva, velká chybovost při připojování zdrojů a obtížné odstraňování
duplicit.
V oblasti vyhledávacích strategií po roce 2010 nastal masivnější přechod
k nové generaci tzv. discovery systémů. Federativní vyhledávání je nahrazeno
tzv. centrálními indexy, které využívají principy vyhledávání podobně jako
služba Google. Centrální, tedy společný index, do něhož jsou ukládána
a zpracovávána data od producentů databází, umožňuje rychlejší a spolehlivější
vyhledávání než je tomu u systémů federativního vyhledávání. NLK v roce
2013 zavedla discovery službu Summon (Serials Solutions), která je službou
nové generace, díky níž je možné „googlovat“ v elektronických zdrojích NLK
(licencovaných i volně dostupných) z jednoho místa. Pohodlně tak lze nalézt
celé časopisy nebo jednotlivé články a jejich plné texty. Vyhledávací lišta
Summonu je integrována přímo do úvodní stránky NLK, což výrazně usnadní
uživatelům cestu především k plnotextovým zdrojům a následně zvýší jejich
využívanost.
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1. Úvod
Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií
medicínské plnotextové i bibliografické databáze, jejichž dostupnost a využívanost závisí na kvalitě uživatelského rozhraní, které může významně
ovlivnit procesy vyhledávání informací. Většina rozhraní pro prohledávání
jak bibliografických, tak plnotextových databází je stále přizpůsobena spíše
potřebám informačních profesionálů – knihovníků a rešeršerů, zatímco pro
uživatele je standardem vyhledávání Google s jednoduchým rozhraním,
rychlým vyhledáváním se širokým záběrem a řazením podle relevance [1].
Prvním pokusem o řešení byly systémy tzv. federativního vyhledávání, které
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se objevily kolem roku 2000. V NLK byla zprovozněna metavyhledávací služba
MedGate využívající produkt 360 Search od společnosti Serials Solutions.

2. Federativní vyhledávání
Princip federativního vyhledávání (též centralizovaného vyhledávání,
metavyhledávání aj.) je založen na systému, který umožňuje prohledat
paralelně více zdrojů, jejichž vlastní rozhraní pro vyhledávání se od sebe
liší, a usnadnit tak práci koncovému uživateli, který se tím pádem nemusí
seznamovat s jednotlivými rešeršními systémy. Na tomto principu fungují např.
virtuální souborné katalogy.
Systém pro federativní vyhledávání přijme dotaz od uživatele (prostřednictvím jednoduchého webového formuláře) a rozešle jej do vybraných zdrojů,
přičemž dotaz musí být přeložen do vyhledávacího jazyka daného zdroje.
Pro připojení ke koncovému zdroji jsou využívány standardní protokoly jako
je Z39.50, SRU (Search/Retrieve via URL), SRW (Search/Retrieve Web Service)
či OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), ale
některé zdroje mají vlastní typ připojení, který je nutno individuálně nastavit.
Vyhledané výsledky systém přijme, převede do jednotného formátu, sloučí
a setřídí. Obvykle jsou uživateli nabízeny různé možnosti upřesňování dotazu –
např. datum publikace, téma, název časopisu a různé možnosti řazení, případně
filtrování dokumentů s dostupným plným textem. Pokud je k dispozici plný
text dokumentu, zobrazuje se již ne v prostředí federativního vyhledávače, ale
v nativním prostředí koncového zdroje.
Výhody federativního vyhledávání
• Systém vyhledává v aktuálních datech (vyhledávání probíhá v databázi
daného zdroje)
• Uživatel se nemusí učit jednotlivé vyhledávací systémy
• Jednotná prezentace výsledků (záznamy z jednotlivých zdrojů jsou
převedeny do jednotného formátu, a pokud se jedná o duplicitní záznamy,
tak i sloučeny)
Nevýhody federativního vyhledávání
• Rychlost – dlouhá odezva u jednotlivých zdrojů, zpracování velkého množství výsledků
• Napojování zdrojů – ne každý formát lze snadno připojit, je zapotřebí
množství ruční práce při „mapování“ zdrojů, změna ve formátu či ve vyhledávání může zdroj na čas vyřadit (než je provedena oprava napojení)

3. Web scale discovery systémy
Dalším vývojovým stadiem nástrojů pro efektivní práci s informačními zdroji
jsou tzv. discovery systémy (též web-scale discovery systémy, český ekvivalent
zatím nebyl stanoven), které pracují na principu centrálního (velkého) indexu
podobně jako webové vyhledávače typu Google. Termín „Web scale“ poukazuje
právě na podobnost s webovými vyhledávacími nástroji [2].
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Prvním produktem z této řady byl Summon od firmy Serials Solutions, která
ohlásila jeho vývoj v roce 2009, a brzy následovaly další systémy: Primo Central
od Ex Libris, EBSCO Discovery Service či WorldCat Local od OCLC.
U vyhledávačů typu Google probíhá proces indexace tak, že roboty nejprve
posbírají data, z nichž se pak vytváří index (z dokumentu jsou vypisována slova,
je jim přiřazena váha a jsou dána do vztahu s dokumentem, váha může záviset
na výskytu slova v dokumentu, např. výskyt v názvu bude mít větší váhu nežli
výskyt v textu dokumentu). Podobně je vytvářen centrální index u discovery
systémů – data pro index jsou získávána přímo od producentů informačních
zdrojů, jsou indexována a vyhledávání pak probíhá pouze v tomto centrálním
indexu.
Data pro centrální index mohou být přebírána jak ze vzdálených zdrojů
(typickým příkladem jsou bibliografické či fulltextové databáze), tak z lokálních
zdrojů knihovny, která systém používá, např. z katalogů, vlastních databází či
digitálních repozitářů. Typický centrální index tedy obsahuje tyto typy dat [3]:
1. Lokální zdroje knihovny – záznamy z katalogu, metadata z digitalizovaných kolekcí a institucionálních repozitářů.
2. Data z open access zdrojů a jiných volně dostupných zdrojů
3. Metadata a fulltexty od nakladatelů. Někteří nakladatelé umožňují
prohledávat v rámci centrálního indexu nejen metadata, ale i fulltexty
i v případě, že instituce využívající index nemá k fulltextům licencovaný
přístup.
4. Data licencovaná discovery službou.
5. Oboustranně licencovaná data. Obsah některých databází může být
v rámci centrálního indexu přístupný pouze v případě, že jak discovery
služby, tak užívající instituce má tento obsah nasmlouván.
Uživatelské rozhraní je intuitivní, nabízí jednoduchý vyhledávací formulář
typu Google bez nutnosti vybírat zdroje, v nichž chce uživatel hledat. Výběr
se přesouvá do fáze zobrazení výsledků, kdy typický discovery systém nabízí
možnosti filtrování výsledku např. podle typu dokumentu, tématu, dostupnosti
plného textu, data aj..
Výhody discovery systémů
• Jednoduché, intuitivní rozhraní pro zadávání dotazů
• Snadná orientace ve výsledcích, možnosti filtrování dotazu
• Použití centrálního indexu zkracuje dobu odezvy při vyhledávání,
usnadňuje slučování duplicitních záznamů
Nevýhody discovery systémů
• Aktuálnost výsledků závisí na frekvenci dodávání dat od producentů
do centrálního indexu
• Někteří producenti informačních zdrojů jsou současně i agregátory a mají
vlastní discovery systém, nejsou pak ochotni poskytovat svá data konkurenčním službám. Žádný centrální index tedy není úplný.
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4. Discovery systém Summon v NLK
Národní lékařská knihovna rovněž přistoupila k „upgradu“ centrálního
vyhledávání a v roce 2013 přešla od služby MedGate (360Search) k discovery
systému Summon opět od společnosti Serials Solutions. Díky této službě
nyní lze „googlovat“ v elektronických zdrojích NLK (licencovaných i volně
dostupných) z jednoho místa.
Centrální index Summonu pokrývá většinu informačních zdrojů, které NLK
v současné době předplácí, a také volně dostupné zdroje z oblasti medicíny.
Výjimkou je bibliografická databáze Embase, která není v tuto chvíli součástí
žádného centrálního indexu existujících discovery systémů.
V indexu také nejsou zahrnuty vlastní zdroje NLK – katalogy, databáze
Bibliographia medica Čechoslovaca a Digitální knihovna NLK, protože nativní
rozhraní pro jejich prohledávání - portál Medvik - nabízí nástroje přizpůsobené
lépe potřebám vyhledávání v české databázi.
Vyhledávací lišta Summonu je integrována přímo do úvodní stránky NLK,
což výrazně usnadní uživatelům cestu především k plnotextovým zdrojům
a následně zvýší jejich využívanost, jak ukazují zahraniční studie [2,4].
Vyhledávání je tedy na rozdíl od dřívější služby MedGate, která byla pouze pro
registrované uživatele, dostupné i neregistrovaným uživatelům, pro přístup
k fulltextům je však již nutné se přihlásit uživatelským jménem a heslem
registrovaného uživatele NLK.

Obrázek 1 — Webová stránka NLK s vyhledávací lištou Summonu
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Summon nabízí kromě jednoduchého vyhledávání také formulář pro
vyhledávání pokročilé, kde je možné omezit vyhledávání na autora, název
časopisu či vybrat některé omezující podmínky.

Obrázek 2 — Ukázka výsledků vyhledávání v Summonu

Výsledky vyhledávání jsou řazeny podle relevance a lze je podle potřeby
filtrovat s využitím nabídek v levém menu, např. podle typu dokumentu,
data vydání, tématu. Uživateli je také nabízeno vyhledávání v konkrétních
databázích na základě vyhodnocení výsledků dotazu. K propojení na plné texty
je využita služba 360Link umožňující automatické propojování heterogenních
informačních zdrojů a dalších www služeb na bázi OpenURL.
Defaultně jsou uživateli zobrazeny pouze výsledky ze zdrojů, které jsou
dostupné v NLK, je však možné výsledky obohatit využitím funkce „Rozšířit
vyhledávání i mimo Vaši knihovnu“ o další relevantní záznamy z centrálního
indexu. Dokumenty sice nebudou uživateli dostupné okamžitě v elektronické
podobě, ale může je získat např. prostřednictvím meziknihovních služeb.

79

Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová

Obrázek 3 — Ukázka propojování pomocí služby 360Link

5. Závěr
Služba Summon je uživatelům NLK k dispozici teprve krátkou dobu na to, aby
byl posouzen její reálný dopad na spokojenost uživatelů s vyhledávání a také
na využívanost navázaných elektronických zdrojů. Jako strategicky významné
se však již nyní ukazuje rozhodnutí umístit vyhledávací okno Summonu
na hlavní stránku NLK. Zatímco u služby MedGate se návštěvnost pohybovala
v průměru kolem 100-120 přihlášení za měsíc, a průměrný počet vyhledávání
byl ještě nižší, cca 80 vyhledávání za měsíc (!), u Summonu byly tyto počty již
několikanásobně překročeny. Lze tedy očekávat, že jednoduchost a přístupnost
vyhledávání prostřednictvím Summonu pomůže uživatelům lépe využívat
zdroje, které NLK nabízí.
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