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Milí uživatelé JIB,

Je tu nový MetaLib, již ve své čtvrté verzi!

letní měsíce jsme využili k tomu, abychom
do JIB implementovali nejnovější verzi paralelního vyhledávače MetaLib. V pořadí již
čtvrtá verze MetaLibu přináší řadu vylepšení, pro uživatele nejvýznamnější je podpora prohlížeče MS Internet Explorer 7 a
využití speciálních technologií zpracování
výsledků - klastrování a fasetové zobrazení.
Více informací o novinkách MetaLibu 4
najdete v následujícím článku.

Tento měsíc proběhla v JIB významná změna softwarové základny - byl proveden přechod na
MetaLib 4. Nebudeme zde popisovat, jaké změny se týkají systémové části, a zaměříme se
pouze na změny, které se týkají vás, uživatelů.

Další připravenou novinkou letošního léta je
vyhledávací okénko JIB, které vám umožní
zpřístupnit služby JIB přímo na vašich webových stránkách. Informace a přesný návod
na umístění najdete v samostatném článku.
Věříme, že pomocí tohoto nástroje můžete
obohatit nabídku služeb na vašich webových stránkách a uživatelé získají lepší možnost vyhledávání požadovaných dokumentů
a informací. Na Infoportálu JIB můžete také
v anketě ovlivnit, jaké konkrétní informační
zdroje se budou v rámci vyhledávacího
okénka prohledávat.
Řešitelský tým

Cena Infora pro nás!
Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV), který navazuje na
projekt JIB, získala prestižní Cenu
Infora 2007. Oborová brána KIV je
první z 24 plánovaných bran, které
budou zaštiťovat jednotlivé vědecké
obory. Brána KIV oslovuje informační
profesionály i studenty informačněknihovnických oborů a zpřístupňuje
jim cenné informační zdroje. Je
postavena na stejných technologiích jako centrální JIB (MetaLib, SFX
a Plone), takže uživatelé mohou pracovat v důvěrně známém prostředí.
Služby oborové brány KIV můžete
využívat na adrese http://kiv.jib.cz/.

MetaLib 4 je optimalizován pro použití v nejnovějších verzích webových prohlížečů, zejména
Microsoft Internet Explorer 7 a Mozilla Firefox 2. Byl optimalizován kód HTML/CSS, takže
stránky systému se načítají rychleji a lépe se zobrazují. Kód byl optimalizován pro podporu
čtecích zařízení a zobrazení pro zrakově postižené. MetaLib 4 lze také lépe integrovat do portálů, čehož s úspěchem využíváme v oborových branách KIV a MUS.
MetaLib se ve své 4. verzi zaměřil na problémy práce s nesourodými množinami vyhledaných
záznamů, ve kterých se uživatelé při jejich větším množství obtížně orientují. Přináší proto nový
užitečný nástroj, který sloučené výsledky na základě vztahů mezi záznamy rozřadí do dílčích
skupin výsledků pomocí dynamických klastrů a faset - příklad zobrazení vidíte na obrázku.
Tématické klastry jsou zobrazeny jako hierarchický strom tématických hesel, kde každé heslo
ukazuje počet relevantních záznamů a slouží jako odkaz ﬁltrující dané téma. Fasety se chovají
podobným způsobem, ale jako ﬁltr využívají některá z
polí záznamů, konkrétně datum, autora, název časopisu,
název zdroje nebo předmětové heslo.
Nemusíte se bát, že v nové verzi JIB přijdete o své účty
a uložená data. Z původní verze byla všechna data přenesena do nové, v době přenosu nebyla stará verze k
dispozici, proto jsou všechna data synchronizovaná můžete s nimi pracovat ve stejném stavu, jako když jste
naposledy pracovali s JIB.
V tuto chvíli ještě nejsou dokončeny české nápovědy
pro práci s MetaLibem, ale pilně na nich pracujeme.
Mezitím můžete využít nápovědy na Info portálu:
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/napovedy/
Při přihlašování k vašemu účtu v MetaLibu mějte na
paměti, že kontrola zadaného hesla je citlivá na malá
a velká písmena. Pokud byste měli s přihlášením do
JIB problém, napište nám na jib-support@cuni.cz a
problém vám pomůžeme vyřešit. Zvýšená bezpečnost
umožní v budoucnu napojení na autentikační systémy
jednotlivých knihoven, pokud o to z jejich strany bude
zájem.
V nové verzi MetaLibu budeme pokračovat v systematickém mapování nejvýznamnějších českých i zahraničních informačních zdrojů, takže se můžete těšit na
průběžné novinky. Systém pro přebírání záznamů bude
pracovat stejně jako doposud, k žádným změnám parametrů vlivem upgrade nedošlo.
WWW.JIB.CZ

Vyhledávací okénko JIB
pro vaše webové stránky
Přidejte si na webové stránky vaší knihovny vyhledávací
okénko JIB, díky němuž budou moci vaši uživatelé snadno
vyhledávat ve fondu vybraných knihoven ČR.
CO JE VYHLEDÁVACÍ OKÉNKO JIB
Smyslem vyhledávacího okénka JIB je to, aby vaši uživatelé mohli jednoduchým způsobem vyhledávat v JIB přímo z
prostředí vašich webových stránek. Uživatelé tedy nebudou
muset z vašich stránek odcházet, ale veškerý servis budou
mít na jednom místě. Po vyplnění hledaného klíčového slova
uživatelé za okamžik dostanou seznam publikací a článků,
které lze získat v některé z českých knihoven - v novém okně
prohlížeče se jim zobrazí stránka s vyhledanými výsledky
v Jednotné informační bráně. Fond vaší knihovny se tak
mnohonásobně rozšíří.
Vyhledávací okénko JIB je určeno pro umístění do levého
či pravého pruhu vašich webových stránek, ale můžete ho
umístit podle uvážení kamkoli na hlavní stránce. Váš webový
server není nijak zatížen, vyhledávání probíhá na serveru
www.jib.cz.
ROZMĚRY OKÉNKA A UMÍSTĚNÍ KÓDU
Vyhledávací okénko JIB má šířku 158 bodů, výšku 151 bodů.
Zabudování okénka do vašich stránek je nanejvýš snadné! Do
vašich webových stránek umístěte následující HTML kód:

<form method="get"
action="http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/firefox/deeplink"
name="jib" target="_blank">
<div style="width: 158px; height: 151px; text-align:left">
<img src="hledej.gif" usemap="#mapa" border="0">
<input size="15" name="dotaz" style="width: 128px; height: 20px; position:
relative; top: -58px; right: -15px; border:0px" type="text">
<input name="sada" value="windows-1250" type="hidden">
</div>
</form>
<map name="mapa">
<area shape="rect" alt="hledej" coords="20,121,137,139"
href="javascript:document.jib.submit();">
</map>

V kódu si nastavte znakovou sadu webové stránky, na které okénko umístíte, např.:
<input name="sada" value="windows-1250" type="hidden">
Možné hodnoty jsou: utf8, windows-1250, iso-8859-2. Znakovou sadu stránky zjistíte ve vašem prohlížeči volbou Zobrazit/Kódování.
Pokud chcete sami deﬁnovat, v jakých zdrojích JIB bude okénko vyhledávat, napište nám a my vám připravíme individuální sestavu.
WWW.JIB.CZ

