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Abstrakt:  
 
 Studie poskytuje ucelený  přehled o softwarové a dokumentační podpoře vyvíjené 
pro protokol Z39.50 a jejího využití v praxi. Softwarová část je řešena převážně v 
kapitolách o existujících serverech Z39.50 a přehledu Z39.50 klientů na trhu. Přehled 
klientů je založen na praktickém testování konkrétních aplikací a následném porovnání v 
základních oblastech jejich služeb, nástrojů a funkcí. Dokumentační část se zabývá 
specifikacemi jednotlivých národních, projektových a tematických profilů protokolu Z39.50 
a obsahuje návrh českého národního profilu. V přehledu projektů a aplikací Z39.50 ve světě 
i v České republice jsou odkryty další sféry služeb, které protokol nabízí. Toho je docíleno 
uvedením základní charakteristiky zahraničních a mezinárodních projektů s důrazem na 
části, které mají přímý vztah k protokolu Z39.50, a charakteristikou domácích projektů a 
aplikací, opět ve vztahu k protokolu Z39.50. V neposlední řadě studie obsahuje popis nově 
zaváděných služeb a rozšíření v rámci modernizace protokolu (tzv. ZNIG). V závěru studie 
je uveden seznam excerpovaných pramenů, původních dokumentů a dalších relevantních 
zdrojů, který je tematicky členěn podle struktury studie. 
      Práce by měla být  vodítkem a rádcem knihoven a institucí, které o zavedení protokolu 
Z39.50 ve svých službách do budoucna uvažují, ale také zdrojem informací pro instituce, 
které již protokol Z39.50 nějakým způsobem implementují. 
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Úvod:  
 
 Význam  protokolu Z39.50 v knihovnickém prostředí bývá často přirovnáván svou 
důležitostí k významu, který měl pro rozvoj síťové komunikace protokol TCP/IP. Od  
navržení první verze (1984) Z39.50 prošla jeho původní koncepce pro vyhledávání a 
získávání dat z ryze bibliografických bází značným vývojem. Vzhledem k časovému posunu 
adaptace nových technologií, který se v České republice promítá prakticky ve všech 
oblastech, lze o jeho implementaci u nás hovořit až v rozmezí posledních pěti let.  
  

Bylo by odvážné označit současný stav jako "zlatou éru" Z39.50 v České republice, 
ale faktem zůstává, že je jeho implementace, resp. zahrnutí jeho služeb do činností řady 
institucí hojně využíváno a požadováno. Domácí producenti knihovnického softwaru 
(Daimon, ARL,KP Win) rovněž implementují moduly Z39.0 klientů a serverů do svých 
aplikací. Začleňování se do projektů sdílení sbírek či souborné katalogizace, často 
využívajících možností Z39.50, je dnes pro české informační instituce chápáno jako prioritní. 
Požadavek na vzájemnou interoperabilitu informačních institucí, včetně sílených sbírek a 
nadnárodní kooperace, bude se vstupem do Evropské Unie velmi aktuální. 
  

Z pohledu informačního zázemí, které by mělo být předpokladem pro volbu, přebírání a 
implementaci nových technologií, je situace v oblasti česky psaných dokumentů zabývající se 
Z39.50 téměř kritická. 

 
Cílem této studie je tedy převážně informovat potencionální i stávající uživatele 

protokolu Z39.50 o současné situaci na poli softwarového vybavení, možnostech 
implementace v závislosti na potřebách instituce, jednotlivých konsensů při využívání 
protokolu (profily) a vysvětlit jednotlivé inovace, které rozšiřují hranice působnosti Z39.50 
dále za vymezení, které bylo dáno původním standardem Z39.50-1995.  Druhým cílem je na 
vybraných konkrétních projektech a aplikacích ukázat možnosti řešení, které protokol přináší 
a poukázat tak na možný směr dalšího vývoje v informačně-knihovnické oblasti, nebo na jeho 
eventuelní "slepé větve". 
  

Názvosloví, používané v této studii, odpovídá pojmům zavedeným v českém volném 
překladu standardu Získávání dat z informačních systémů (Z39.50) : Definice aplikačních 
služeb a specifikace protokolu,  a českému překladu profilu Bath -2. 
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1. Software pro servery a klienty Z39.50 
 

Řada publikací se zabývá samotnou podstatou protokolu Z39.50, jeho funkcemi, 
specifikací formátů a procedurami, kterými je  výměna zpráv mezi dílčími subjekty, tj. mezi 
klientem a serverem, vedena. Pro úplné porozumění následujícím informacím a 
charakteristikám je předpokládána znalost původní normy ANSI Z39.50-1995, Information 
Retrieval (Z39.50) Application Service Definition and Protocol Specification nebo jejího 
volného výkladu, který je dostupný na stránkách ZIG-CZ URL : <(http://www.stk.cz/ZIG/ 
zdroje_cz.html)> 

 V úvodu této části je nezbytné připomenout dvě nejčastější uspořádání komunikace 
mezi původcem (Origin) a  cílem (Target) probíhající pomocí protokolu  Z39.50 a následně 
cílem a databází (Database) pomocí programu pro připojení jedné či více databází. 

 
Obr. 1.a Typické uspořádání komunikace koncový uživatel – vzdálená databáze 

 

 
Obr. 1.b Uspořádání pomocí Z Gateway (Z-Brány) 

 

 
 

http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_cz.html�
http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_cz.html�


 
 

6

1.1 Přehled hlavních producentů Z39.50 serverů a 
charakteristika jejich profilů 
 
Přehled světových implementací Z39.50 cíle se nachází na URL: 

<http://www.indexdata.dk/targettest/a.php> 
 

1.1.1 CIMI Z39.50 Server Toolkit (System Simulation Ltd.)  
 

CIMI Z39.50 Server Toolkit je programový balík vytvořen pro CIMI Z39.50 profil 
(viz 2.2.1). Jedná se o skupinu knihoven v jazyce C pro vytvoření CIMI-Compilant Z39.50 
serveru fungujícím nad systémem správy nesourodých databází (DBMS). Toolkit umožňuje 
zpřístupnění a vyhledávání ve sbírkách pomocí softwaru CIMI-compliant Z39.50 client. 
DBMS v sobě nepotřebuje obsahovat síťovou podporu. CIMI Toolkit tuto podporu zajišťuje.  
Podrobné informace o aplikaci programového balíku CIMI je možné získat na  URL: 
<http://severn.dmu .ac.uk/elise/el2_dels/d31_5bd.doc> 

 
1.1.2 YAZ server (YAZ toolkit) 
URL: <http://www.indexdata.dk/yaz>  
 
YAZ toolkit 
 
 YAZ server je součástí programového balíku firmy Data Index nazvaný YAZ toolkit, 
který je určen  pro implementátory a vývojáře pracující na poli aplikace protokolu Z39.50. 
YAZ toolkit nabízí řadu různých úrovní přístupu k protokolům  ISO23950/Z39.50, ILL a 
SRW (kap.5.1.2). Použitá úroveň zcela závisí na potřebách a roli (klient/server), kterou si 
zkušený uživatel přeje implementovat.  

Pro vývoj aplikace klienta je doporučeno využít API  ZOOM (viz. kap. 7.1.7), což je 
prakticky nejjednodušší způsob, jak vyvinout Z-klienta pomocí jazyka C. Implementátoři 
serveru by měli volit tzv. generic (obecný) fronted server. (viz. http://www.indexdata.dk 
/yaz/doc/server.php - AEN954).  
 
Obr. 1.1.2.a Jednotlivé YAZ vrstvy  

 
 Aplikace klienta a serveru (nebo oba). Tato 

vrstva zahrnuje Zoom (kap. 7.1.7) a generic 
frontend server.  

 Druhá vrstva zajišťuje C reprezentaci 
jednotek protokolu (packages) pro  Z39.50 
ASN.1, ILL ASN.1, SRW-SOAP.  

 Třetí vrstva kóduje a dekóduje PDU na 
jednoduché balíky (buffer s určitou délkou).  
ODR modul  kóduje a dekóduje BER a  
HTTP modul kóduje a dekóduje HTTP 
požadavky/odpovědi.  

 Nejspodnější vrstva je  COMSTACK, který 
vyměňuje zakódované balíčky v peer procesu 
přes síť. 

 
Z vlastností YAZ toolkitu, je třeba uvést následující: 

http://www.indexdata.dk/targettest/a.php�
http://severn.dmu.ac.uk/elise/el2_dels/d31_5bd.doc�
http://www.indexdata.dk/yaz�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/zoom.php�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/server.php#AEN954�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/server.php#AEN954�


 
 

7

 
 úplná podpora Z39.50 verze 3, dodatků a revize Z39.50-2002 
 podpora SRW/SRU verze 1.0 (via HTTP, HTTPS) 
 zahrnuje BER kódování/dekódování pro ISO ILL protokol 
 podporuje přenosy : BER via TCP/IP (RFC1729 -http://www.faqs.org/ 

rfcs/rfc1729.html), BER přes lokální Unixový socket a HTTP 1.1 (http://www.w3.org 
/Protocols/rfc2616/rfc2616.html) 

 podporuje SSL za použití OpenSSL (http://www.openssl.org/) - HTTPS transport pro 
SOAP a "Secure BER" pro Z39.50 

 nabízí ZOOM C API implementaci pro Z39.50 a SRW 
 obsahuje knihovny s utilitami jako jsou např. MARC (ISO2709) parser, CCL 

(ISO8777) parser, CQL parser, konvertory znakových sad atp. 
 kód lze kompilovat nezávisle na prostředí (UNIX,Windows) 
 liberální licenci, která umožňuje komerční použití YAZ 

 
Specifikace serveru zcela závisí na výběru a úrovni implementace podporovaných funkcí a 
služeb YAZ toolkitu. 
 
1.1.3 RLG's Z39.50 server 
URL: <http://www.rlg.org/zephyr/index.html> 
 

RLG Z39.50 server je součástí řešení, které poskytuje sdružení RLG 
(http://www.rlg.org/). RLG je neziskovým členským sdružením 160 univerzit, národních 
knihoven, archivů, muzeí a institucí, které vlastní důležité sbírky použitelné v oblasti 
výzkumu  a vzdělávání. Jednotlivé instituce pomocí řešení RLG tyto sbírky sdílejí a společně 
vyvíjejí a udržují informační zdroje členských i  ne-členských institucí po celém světě. Za 
tímto účelem společnost vyvíjí informační databáze, online systémy a odpovídající software. 
Jedním z pilířů této vzájemné kooperace je Z39.50 server, který umožňuje přístup k sdíleným 
sbírkám následujících databází: 

 
Název báze Počet záznamů

RLG Union Catalog: Bibliographic Files 131,723,853

RLG Union Catalog: Authority Files 10,295,840

The AMICO Library™  101,000

Anthropological Index, Royal Anthropological Institute 303,368

Anthropological Literature 502,779

Anthropology Plus 806,147

RLG Archival Resources 732,554

Avery Index to Architectural Periodicals 473,105

Bibliography of the History of Art 570,790

Chicano Database 57,364

RLG Cultural Materials 200,862

CURL Union Catalogue 18,700,000

Deutsche Bibliothek Database 8,500,000

English Short Title Catalogue 468,210

FRANCIS 1,690,987

Hand Press Book database 1,287,469

Handbook of Latin American Studies 122,849

History of Science, Technology and Medicine 243,698

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1729.html�
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1729.html�
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html�
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html�
http://www.openssl.org/�
http://www.rlg.org/zephyr/index.html�
http://www.rlg.org/�


 
 

8

Index to 19th-Century American Art Periodicals 26,986

Index to Foreign Legal Periodicals 182,080

Inside Information Plus 13,286,754

National Library of Australia Catalogue 2,700,000

Russian Academy of Sciences Bibliographies 1,108,001

SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogs 868,744

World Law Index Part 1: Hispanic Legislation 60,860

 
Specifikace RLG serveru je pak následující: 
 

RLG Z39.50 server 

Verze verze 2 

Služby a 
funkce 

Iniciace (maximální velikost zprávy 32767, preferovaná 32767), Vyhledávání (typ-1 dotaz) , Získávání dat, Prohlížení 
rejstříků,Třídění  Uzavření, Pojmenovaná množina výsledků a Kontrola zdroje (Resource control) 

Syntaxe 
dotazu 

RPN  

Operátory AND, OR, AND-NOT, operandem může být množina (tj. podporuje pojmenované množiny výsledků) 

Bib-1 

atribut obor hodnot 

Užití viz. http://www.rlg.org/zephyr/zeptech.html - data 

Vztah Less than, Less than or equal, Equal, Greater than or equal, Greater than, Not equal  

Pozice First in field (neplatný pro atr. Užití 47), First in subfield, Any (neplatný pro atr. Užití 1) 

Struktura 
Word, Phrase, Year, Date (normalised), Word list (s oper. AND), Date (unnormal.) Name(unnormal.), 

Name(normal.), 

Rozšíření Right truncation, Do not truncate, Process # in the search term 

Úplnost 
Incomplete subfield, Complete subfield (ne v případě atr. rozšíření 1), Complete field (ne v případě atr. rozšíření 

1) 

Množina 
atributů 

 

Defaultní hodnoty: Užití : 1017; Vztah: 3 (je rovno); Rozšíření :100 (bez rozšíření); Struktura : 2 (slovo);  Úplnost: 1 
(neúplné podpole); Pozice : pro Strukturu 2 (slovo) - Pozice 3 (kdekoliv), pro Strukturu 1 (fráze) - Pozice 1 (první v poli) 

Formát 
záznamu 

MARC 21, Eureka MARC 

Znakové 
sady 

Iso Latin -1,Asci 

Množiny 
prvků 

B(Brief) MARC 21 pole 001, 003, 008, 010, 020, 022, 1XX, 240, 245, 260, 300, 773, a 856. Pro NAF a SAF, pouze pole 001, 
010 a 1XX. 
 
F(Full) Veškerá MARC 21 pole + 952 s RLIN ID záznamu 

 
 

1.1.4 ARL Server (Cosmotron) 
 

Arl Server (Cosmotron a.s.) 

Verze verze 3 

Služby a 
funkce 

Iniciace, Vyhledávání, Získávání dat (present), Prohlížení rejstříků, Uzavření, Pojmenovaná množina výsledků, Vymazání 
množiny výsledků, ES-Update databáze, Třídění 

Syntaxe 
dotazu 

RPN (počet neomezen), CCL 

Operátory AND, OR, AND-NOT, operandem může být množina 

Bib-1, dle potřeby možnost dalších 

atribut obor hodnot 

Užití 
Any, Personal name, Corporate name, Conference name, Title, Title series, ISBN, ISSN, UDC classification, 
Subject heading dle potřeby možnost flexibilní konfigurace 

Vztah Equal 

Pozice Any position in field 

Struktura Word, Phrase 

Rozšíření Right truncation, Do not truncate 

Množina 
atributů 

 

Úplnost Incomplete subfield 

Formát 
záznamu 

Unimarc, Usmarc, SUTRS, HTML, XML 
(další MARC a jiné formáty dle nastavení) 

Kódování dle nastavení, standardně ISO 8859-2 (Iso Latin2) 

http://www.rlg.org/zephyr/zeptech.html#data�
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češtiny podpora charSetandLanguageNegotiation-2 

Profily 

po dohodě je možná implementace a podpora následujících profilů 
CENL 
ATS-1 
ONE 
Bath Profile - v závislosti na požadavcích možnost implementace až po Functional area C a Conformance Level 1 
UCP - Union Catalogue Project 

 
 
1.1.5 T-Series 
 

Z39.50 server T-Series 
Verze Z39.50-1992 (verze 2) 

Operace Init, Search, Present, Close 
Syntaxe dotazu RPN 

Operátory AND, OR, AND-NOT 
Bib-1 
atribut obor hodnot 

Užití Any, Personal name, Corporate name, Conference name, Title, Title series, ISBN, ISSN, UDC classification, 
Subject heading 

Vztah Equal 
Pozice Any position in field 

Struktura Word, Phrase 
Rozšíření Right truncation, Left truncation, Do not truncate 

Množina 
atributů 

 

Úplnost Incomplete subfield 
Formát 

záznamu Unimarc 

Kódování 
češtiny ISO 8859-2 (IS0 Latin2) 

Připravuje se Není zatím podporována práce s množinami výsledků (result set) 

 
 
1.1.6 Z39.50 cíle v českých knihovnách 
(převzato ze stránek ZIG-CZ) 
 

Organizace K. sys. Název DB Adresa/port Syntaxe 
Kódování 
češtiny 

Služby Bib-1 Use Dodavatel

Knihovna 
Univerzity 
Pardubice 

Vlastní knihovna 
library.upce.cz:21

0 
UNIMARC 8859-2 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

UPa 

MSVK Ostrava T Series mono 
fialka.svkos.cz:99

97 
UNIMARC

CP1250 
(default), 8859-

2, UTF-8, 
UTF-16, CP-

1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

4, 5, 7, 8, 
12, 14, 21, 
29, 30, 31, 
54, 55, 63, 
1003, 1004, 
1005, 1011, 
1012, 1016, 

1035 

T Series 

Souborný katalog 
UK 

T Series SKUK 
sd.ruk.cuni.cz:500

3 
UNIMARC

CP1250 
(default), 8859-

2, UTF-8, 
UTF-16, CP-

1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

4, 5, 7, 8, 
12, 14, 21, 
29, 30, 31, 
54, 55, 63, 
1003, 1004, 
1005, 1011, 
1012, 1016, 

1035 

T Series 

VK Olomouc -
ANL 

Aleph500 SVK02 kat.vkol.cz:9909 UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1016, 1018 

ExLibris 



 
 

10

VK Olomouc 
Katalog 

Aleph500 SVK01 kat.vkol.cz:9909 UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1016, 1018 

ExLibris 

NK ČR- katalog Aleph500 NKC 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
59 1003, 

1004, 1005, 
1006, 1016, 
1018, 2000, 
5000, 5001 

ExLibris 

NK ČR- katalog 
Slovanské 
knihovny 

Aleph500 SLK 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
54, 59, 

1003, 1004, 
1005, 1016, 

1018 

ExLibris 

NK ČR- katalog 
Knihovny 

knihovnické 
literatury 

Aleph500 KKL 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 12, 14, 
21, 30, 31, 

54, 59, 
1003, 1004, 
1005, 1006, 
1016, 1018 

ExLibris 

NK ČR- báze 
článků v českých 

novinách a 
časopisech 

Aleph500 ANL 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2,3,  4, 5, 
12, 14, 21, 
29, 1003, 

1004, 1005, 
1016, 1018, 

1033 

ExLibris 

NK ČR- staré 
tisky 

Aleph500 STT 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 
12, 14, 21, 
30, 31, 54, 
59, 1003, 

1004, 1005, 
1016, 1018 

ExLibris 

NK ČR - autority Aleph500 AUT10 
sigma.nkp.cz:990

9 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 3, 4, 5, 
12, 21, 58,  
1003, 1004, 
1005, 1006,  
1016,  2000, 

2001 

ExLibris 

MZK Aleph500 MZK01 glum.mzk.cz:9909 UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1016, 1018 

ExLibris 

Státní technická 
knihovna 

Caché 
stk_un_cat 

(knihy) 

ultranet.stk.cz:888
8, IPAC: 

http://ultranet.stk.
cz:8080 

UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron

Státní technická 
knihovna 

Dataflex 
stk (knihy), cas 

(casopisy) 
ultranet.stk.cz:888

7 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron

Státní technická 
knihovna 

Oracle 

issn (Databáze 
českých ISSN), 

seli (šedá 
literatura), 
tbLicences, 
tbSources 
(terciární 
databáze), 

ultranet.stk.cz:888
6 

MARC21 
(ISSN), 

Sigle (seli), 
UNIMARC 

(TB) 

CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron
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Studijní a vědecká 
knihovna 

Plzeňského kraje 
KIMS pl_un_cat 

Z3950.svkpl.cz:88
88, IPAC 

http://ipac.svkpl.c
z 

UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron

Městská knihovna 
Prostějov 

Clavius un_cat 
www.knihovna.cz

:8888 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Lanius 

Okresni knihovna 
Karlovy Vary 

Clavius un_cat 
www.knihovna.kv

ary.cz:8888 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Lanius 

Okresní knihovna 
Tábor 

Clavius un_cat 
srv2000.vkta.cz:8

888 
UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Lanius 

SVK Liberec 
Rapid 

Library 

li_un_cat 
katalog 

li_un_cat_sud 
sudetika 

LI_un_artic 
články 

li_un_scat 
periodika 

www.svkli.cz:888
8 

UNIMARC CP 1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron

Regionální 
knihovna Karviná 

DAWINCI DAWINCI 195.47.9.10:9999 UNIMARC CP1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close, 
DatabaseUp

date, 
namedResult

Sets 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 
volitelné: 

podle 
nastavení 

(lib. 
mapování 
Bib-1 na 
Unimarc) 

ASP 

NLK Praha DAWINCI bude určena bude přiřazena UNIMARC CP1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close, 
DatabaseUp

date, 
namedResult

Sets 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 
volitelné: 

podle 
nastavení 

(lib. 
mapování 
Bib-1 na 
Unimarc) 

ASP 

Národní filmový 
archiv Praha 

ARL nfa_un_cat www.nfa.cz:8888 UNIMARC CP1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron

Památník 
národního 
písemnictví 

AdRapLib 
Caché/Intersyst

ems 

IPAC: 
213.246.73.110/a

RL/main.php 
zkušební provoz 

UNIMARC CP1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
Sort, Close 

1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 14, 

21, 30, 31, 
1003, 1016, 

1018 

Cosmotron
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Knihovna Ústavu 
zemědělských a 
potravinářských 

informací 

DAWINCI 

UZPI 
(bibliografický 

formát) 
 

A_UZPI 
(autority) 

80.95.97.137:999
9 

UNIMARC CP1250 

Init, Search, 
Scan, 

Present, 
namedResult

Sets, 
deleteResult

Set, 
DatabaseUp

date 

bibliografick
ý záznam 1, 
4, 7, 8, 30, 
54, 1000, 

1002, 1003, 
1004, 1005, 
1007, 1008  

autoritní 
záznam 1, 2, 
1003, 1004, 
1005, 1007 

ASP 

 
 

1.2 Přehled Z39.50 klientů na trhu a charakteristika jejich 
profilů  

 
Tato část studie má za úkol podat ucelený přehled  o dostupných Z39.50 klientech,  

pomocí kterých je možno vstupovat do Z-asociace a následně komunikovat s Z39.50 servery, 
kterými jsme ze zabývali výše.  

Pro úplnost této studie je věcné rozdělit klienty v závislosti na výše zmíněném 
uspořádání komunikace na : a) softwaroví klienti - existující jako samostatné instalace 
                                              b) Z brány - obecně nazývané Web/Z39.50 gateway 

 
Systém klienta Z39.50 obsahuje, kromě programového vybavení původce Z39.50, 

řadu dalších prvků, jako je grafické uživatelské rozhraní tzv. GUI (viz. obrázky jednotlivých 
klientů), aplikační software pro ukládání a manipulaci s dotazy a záznamy,  rozhraní k 
softwaru původce, a funkce podporující komunikaci. Jedná se o úplný programový balík 
používaný jedním, nebo skupinou uživatelů v rámci jedné instalace. Knihovna nebo jiná 
informační instituce může získat  multilicenci na více kopií pro jednotlivé pracovní stanice, 
nebo zakoupit jedinou kopii a následně ji síťově zpřístupňovat většímu množství uživatelů. 
Ceny licencí pro softwarového klienta často závisí na počtu potencionálních uživatelů. 

 
Druhým způsobem, jak přistupovat na Z39.50 cílový server za využít služeb internetu  

a webového prohlížeče, je a Z39.50 klient hostující na WWW serveru. Ten se často nazývá 
Web/Z39.50 gateway nebo tzv. Z-brána. V tomto případě využívá koncový uživatel pouze 
služby této brány a nepotřebuje k prohledávání Z39.50 serveru instalaci systému klienta 
Z39.50.  

Přes prohlížeč uživatel přistupuje na software systému klienta Z39.50 na WWW 
serveru. Ten předkládá uživateli HTML formuláře, ve kterých se vytváří dotaz, a zajišťuje 
funkčnost vyhledávání.Z-brána poté použije informace vložené do tohoto formuláře na 
vytvoření Z39.50 zprávy, kterou zašle jednomu či více systémům Z39.50 cíle dle uživatelova 
výběru. Cíl zašle Z39.50 formátovanou odpověď softwaru původce zpět do brány. Program v 
bráně přeformátuje odpověď do HTML, aby mohla být v prohlížeči prezentována uživateli 
jako  srozumitelný text (human-readable format). Díky tomuto uživatelskému prostředí není v 
uživatelské stanici zapotřebí žádný Z39.50 software. Komunikaci protokolem Z39.50 využívá 
pouze Z-brána. Uživateli tedy stačí na dotazování se Z39.50 cíle pouze standardní prohlížeč. 
Službu Z-brány může poskytovat organizace, která vlastní Z39.50 server a chce poskytovat 
širší přístup ke svým databázím. Tato služba může být poskytována i třetí stranou (JIB). 
 

Rozhodnutí o využití jedné ze zmíněných variant v rámci organizace je třeba odvíjet v 
závislosti na specifických potřebách instituce a službách, které  jednotlivá řešení poskytují.  
Obecně se u Z39.50 klienta cení přímé propojení na cíl, možnost ukládat informace o 
předešlých dotazech a seznamech prohledávaných serverů a podpora řady různých možností 
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manipulace s dotazy a záznamy. V případě Z-brány je řešení tohoto problému obtížnější z 
důvodu "rozpadu" spojení prohlížeč - Z-brána po každé dvojici požadavek-odpověď. Tento 
rozdíl  se však postupně stírá tím, že se produkty Web/Z39.50 bran stávají sofistikovanější a 
podobají se svými vlastnostmi stále více některým Z39.50 klientům. Některé současné Z -
brány se od samostatných Z39.50 klientů již prakticky neliší. 
 

 Charakteristika a hodnocení jednotlivých klientů se bude opírat o následující kritéria: 
 

A)„Rodné“ vlastnosti klienta: 
 Název 
 Testovaná verze  (datum vydání) 
 Distributor 
 Adresa distributora 
 Telefonní číslo 
 Fax 
 Email 
 URL adresa 
 Podporovaná verze protokolu Z39.50 
 Podporované platformy 
 Minimální konfigurace 
 Dostupnost / cena 

B)Informační zázemí klienta: 
 Zkušební verze (velikost downloadu) / URL zkušební verze 
 Dokumentace / URL dokumentace 

C)Vlastnosti v závislost na funkčních oblastech : 
 Uživatelské rozhraní obecně 
 Dotazovaní / vyhledávání 
 Prezentace výsledků vyhledávání 
 Administrace nastavení klienta 
 Kontrola přístupu a zdroje 
 Rozšířené služby 
 Další vlastnosti/shrnutí   

    

1.2.1.1 Softwaroví klienti - individuální charakteristiky 

Klienti pro platformu DOS/Windows  (podrobný popis kapitoly 1.2.1.1.1-7) : 
 

 Advanced Rapid Library Z39.50 client S&R (díle jen ARL client) (Cosmotron) 
 BookWhere 2000 
 CanSearch 
 ICONE-2  
 KP Win klient 
 YAZ client 
 ZNavigator 
 ZSearcher  
 ZTexas Client 
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Klienti pro jiné platformy  (nejsou předmětem studie): 
 

 IrTcl - UNIX (Index Data ) 
 ISite - UNIX (Clearinghouse for Networked Information Discovery and Retrieval 

(CNIDR)) 
 
Ukončené projekty (nejsou předmětem studie) : 
 

 Willow (Information Systems, Computing & Communications) - ukončeno 30.7.1999 
(WinWillow(winwil32.exe-1,5MB) / http://www.washington.edu/willow/getting.html) 

 GeoPac (Geac Computers Inc. URL: <http://www.geac.com/.>) - klient pro OPAC 
poslední verze 2.00 vydaná v únoru 1996 );dále nerozvíjeno; informace nedostupné  

 
Další klienti (v době zpracování studie byly informace nedostupné či nepostačující)  
 

 CIIR's client  (Center for Intelligent Information Retrieval; URL: <http://ciir.cs. 
umass.edu/>,  Verze protokolu  2,3 - informace a software k otestování nedostupné) 

 DRA Find (informace nedostupné) 
 SLS PC Browser (Innovative Interfaces Ltd ; URL: <http://www.iii.com/>; jediné 

reference na URL: <http://www.biblio-tech.com/html/sls_pc_browser.html>) 
 Vizion Pro (Sirsi;URL: <http://www.sirsi.com >; cena systému  $94.95 (Vizion Pro s 

Z39.50 klientem); $19.95 (Vizion Pro bez Z39.50 klienta); další přednastavené 
databáze $4.95/kus; verze 3 protokolu; podpora BIB-1, služby : Vyhledávání, 
Získávání dat (pouze USMARC), Vymazání, Prohlížení rejstříků, Třídění; 
Pojmenování množiny výsledků, dotazy typ 1 a 101; patrně integrováno do jiných 
produktů Sirsi např. Unicorn)  

 VTLS (VTLS Inc.; URL: <http://www.vtls.com/>; verze 2; integrováno do systému 
VIRTUA ILS; <http://www.vtls.com/Products/virtua/>; podrobnější informace o 
klientovi nejsou k dispozici ) 

 WinPAC (Ameritech Library Services; verze 2 (3); pracuje s holdings; další informace 
nedostupné ) 

 
- tyto klienty bylo možné na základě informací obsažených v  Z39.50 Client Survey 

(Version 3.0, 1996-09-04) URL:<http://archive.dstc.edu.au/rdu/reports/zreviews/z3950-client-
survey.html>  alespoň zařadit do závěrečného porovnání. 

1.2.1.1.1 ARL client (Cosmotron) 
 
Název Advanced Rapid Library Z39.50 client S&R   
Testovaná verze  (dat. vyd.) Advanced Rapid Library Z39.50 client S&R  verze 1.0.17 (22.11.2001) 
Distributor Cosmotron Systems & Bohemia s.r.o. 
Adresa distributora Koupelní 2, 695 01 Hodonín 
Tel.číslo (+420) 518 302 717 -20 
Fax (+420) 518 302 718 
URL adresa http://www.cosmotron.cz/ 
Email firma@cosmotron.cz 
Podporovaná verze  Z39.50 verze 3 
Podporované platformy Windows 95, NT, 2000, XP 
Minimální konfigurace ?? 
Dostupnost / cena freeware 

    
Zkušební verze / URL neomezená verze (dar3.exe - 2,02 Mb) -  nutné vyžádat heslo / 

http://www.washington.edu/willow/getting.html�
http://www.geac.com/.�
http://ciir.cs.umass.edu/�
http://ciir.cs.umass.edu/�
http://www.iii.com/�
http://www.biblio-tech.com/html/sls_pc_browser.html�
http://www.sirsi.com/�
http://www.vtls.com/�
http://www.vtls.com/Products/virtua/�
http://archive.dstc.edu.au/rdu/reports/zreviews/z3950-client-survey.html�
http://archive.dstc.edu.au/rdu/reports/zreviews/z3950-client-survey.html�
http://www.cosmotron.cz/�
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http://www.cosmotron.cz/formular2.htm   

  
ARL Z39.50 klient je jediným zástupcem samostatného domácího (ČR/SR) klienta v 

této studii. Je produktem firmy Cosmotron Systems, která je známa svým působením na poli 
knihovnického resp. informačního softwaru, a to zejména svými systémy Rapid Library či 
Advanced Rapid Library. Společnost nabízí komplexní řešení informačních systémů pro 
správu a administraci sbírek a katalogů v síťovém prostředí pro knihovny, muzea, galerie, 
archivy, ale i  jiná informační střediska.  
 
Obr. 1.2.1.1.1.a  Architektura systému Advanced Rapid Library 

 
 
 
Popisovaný klient je dílčí částí tohoto systému. 
 
Uživatelské rozhraní obecně 
  

ARL Z39.50 klient nabízí v porovnání s testovanými klienty průměrné grafické 
rozhraní a ne příliš intuitivní způsob ovládání. Přesto se v něm uživatel během používání 
rychle zorientuje. Hlavní pracovní okno obsahuje v horní části lištu s ikonami, které ovšem 
slouží spíše k editačním účelům (cut, copy, paste atp.) s výjimkou ikon pro spouštění 
"Connection manager", pro výběr prohledávaných cílů, přepínání do rozšířeného módu 
vyhledávání a tlačítka connect pro navázaní spojení. Hlavní část okna  obsahuje jednotlivé 
"listy" se záložkami, kde jeden list odpovídá jednomu zvolenému cíli. Na těchto listech se  v 
levé části pomocí dalších záložek volí většina funkcí, jako je prohlížení rejstříků, funkce 
procházení, jednoduché vyhledávání a "settings" pro nastavení formátů a autentikace pro 
příslušnou databázi. Pod jednotlivými poli pro vkládání výrazů se nachází pole pro zobrazení 
výsledků těchto operací. Pravá část každého listu je vyhrazena zobrazení konkrétních 

http://www.cosmotron.cz/formular2.htm�
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záznamů. Pro funkce pokročilého vyhledávání je použito nového okna, které po dobu práce s 
ním "přebíjí" původní  okno klienta, které se stává neaktivní tj. nedostupné. 
    
Obr. 1.2.1.1.1.b Volba cílů v Connection Manager    Obr. 1.2.1.1.1.c Prohlížení rejstříků 

      
 

Dotazovaní / vyhledávání 
 
 Dotazování je u tohoto klienta opět dvojúrovňové a je vázáno na list se zvolenou 
databází. Není tedy možné paralelně ani v kaskádě prohledávat více cílů najednou. 
Jednoduché vyhledávání probíhá v základním okně klienta. Po zadání výrazu je možné 
aktivovat či deaktivovat pravostranné zarovnání, nastavení limitů a použití vyhledávání v 
indexu slov či frází (není použitelné pro všechna pole). Přepnutím na záložku Scan lze 
prohlížet rejstříky vybraných polí s možností volby úplnosti. Výsledný seznam Prohlížení 
rejstříků začíná zvoleným výrazem. Ze získaného rejstříku lze zvolit potřebný výraz(y) a 
následně ho použít pro další vyhledávání. 
 Ikonou v horní liště lze přepnout do režimu rozšířeného vyhledávání, kde je nutné opět 
potvrdit volbu cíle pomocí tlačítka Open. V rozšířeném vyhledávání lze zadat až tři výrazy, 
které mohou být kombinovány pomocí boolean operátorů AND, OR a NOT. Každý zvolený 
výraz lze v daném poli vyhledat v rejstříku, je-li tato služba na straně cíle podporována. V 
opačném případě klient zobrazuje zprávu o nepodpoře této služby na straně serveru a 
výsledný počet nalezených výrazů je 0. Ve vyhledávání lze použít limity (fce. v testovaném 
klientovi nebyla podporována). Klient podporuje a uchovává pojmenované množiny 
výsledků, ve kterých lze provádět další vyhledávání (lze limitovat vyhledávání pouze na 
zvolenou množinu výsledků) a umožňuje jejich vzájemnou kombinaci (2 množiny, 
AND,OR,NOT). 
 
Prezentace výsledků vyhledávání 
 

Při jednoduchém vyhledávání jsou výsledky prezentovány ve stejném okně, kde je ve 
spodní části pod informací o množství odpovídajících záznamů zobrazena množina výsledků. 
V první odpovědi na vyhledávání je standardně dodáno prvních 5 odpovídajících záznamů. 
Opakovaně lze žádat další pětice záznamů až do celkového počtu hitů.V pravé části 
obrazovky se zobrazují úplné záznamy ve zvoleném formátu (MARC, návěšťové zobrazení). 
Pod záložkou "Setings" se dá specifikovat požadovaný formát záznamu, množina prvků (F,B) 
a po zadání čísla záznamu v rámci množině výsledků lze opětovně žádat jeho prezentaci.Tato 
stránka nabízí také jakousi formu autentikace, jejíž funkci se v průběhu testování nepodařilo 
objasnit. Výslednou množinu záznamů lze procházet pomocí Browse na výskyt úplného či 
neúplného výrazu.  Záznamy lze ukládat v MARC formátu nebo zaslat na port tiskárny. U 
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rozšířeného vyhledávání jsou záznamy zobrazeny obdobným způsobem, pouze se tak děje ve 
zmíněném speciálním okně. V tomto vyhledávání klient podporuje informace o vlastnictví 
položky (Holdings). 

 
Administrace nastavení klienta 
  
 Ačkoliv je výběr cílů řešen elegantně pomocí speciálního okna Connection manager, 
kde je možné zvolit server a jeho specifickou databázi, přidávání nových cílů a jejich 
nastavení je opět řešeno  externím souborem. V testovaném klientovi se jedná o 
client_CZ.ini. Nastavování není naštěstí v porovnání s jinými klienty, kteří používají 
externí soubory, až tak obtížné 
 
Obr. 1.2.1.1.1.d  Příklad konfigurace cíle [client_CZ.ini] 
server_name=STK - DataFlex # stkdf 
  description=STK df-link 
  server_addr=ultranet.stk.cz:8887 
  username= 
  charset=W 
  setname=0 
 
  db_name=stk 
    db_name_int=stk 
    db_descr=Books 
    db_fields=\ 
      Autorské údaje             -1003,\ 
      Autor osobní jméno         -1004,\ 
      Autor korporace            -1005,\ 
      Názvové údaje              -4,\ 
      Hesla                      -21,\ 
      MDT                        -14,\ 
      Datum vydání               -31,\ 
      ISBN                       -7,\ 
      ISSN                       -8,\ 
      Jazyk                      -54,\ 
      Všechny pole               -1016 
    db_format=UNIMARC tagged -unimarc-UN 
    db_options=S,U 
    db_display_fmt=Tagged fmt-TF_TAGGED1,Line MARC -DATA 
    db_rec_perpage=20 
 
  db_name=cas 
    db_name_int=cas 
    db_descr=Journals 
    db_fields=\ 
      Názvové údaje              -4,\ 
      Hesla                      -21,\ 
      MDT                        -14,\ 
      ISSN                       -8,\ 
      Všechna pole               -1016 
    db_format=UNIMARC tagged -unimarc-UN 
    db_options=S,U 
    db_display_fmt=Tagged fmt-TF_TAGGED1,Line MARC -DATA 
    db_rec_perpage=20 
 

 
Kontrola přístupu a zdroje 

 
Klient podporuje nastavení uživatelského id a hesla ve volbě settings. Další služby 

nebyly při testování aktivní, nebo je nepodporovaly cílové servery. 
 
Rozšířené služby 
 
 Klient podporuje rozšířené služby pro update databáze; update zvoleného záznamu 
nebo vymazání zvoleného záznamu. 
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Další vlastnosti/shrnutí   
 
 I když si uživatel časem zvykne na poněkud "zvláštní" logiku ovládání ARL klienta, 
nelze se ubránit dojmu, že se jedná pouze o jakousi softwarovou beta verzi, která má sice 
demonstrovat možnosti podobných aplikací, ale nečiní tak příliš dobrým způsobem. Zarážející 
jsou například stejné funkce různých tlačítek, která se dokonce často vykytují v jedné 
pracovní oblasti (fce Present , či funkce tlačítka Next a přepínání na následující). Při špatném 
pořadí kroků se některé funkce jeví jako neaktivní, tj. není v nich možné provádět  volby. Zda 
se toto děje z důvodu nepodporování těchto funkcí serverem, nenaimplementováním těchto 
funkcí do verze klienta, nebo špatným postupem, nemá uživatel možnost zjistit. Zásadním 
nedostatkem je omezení vyhledávání pouze na jediný cílový server a absence možnosti 
manipulace s množinou výsledků. ARL Z39.50 klient je však na českém trhu stále ojedinělou 
aplikací. Vzhledem k vysoké úrovni celého ARL systému lze předpokládat, že se u testované 
verze jedná pouze o jakousi demonstraci, která je určena potencionálním zákazníkům firmy 
Cosmotron.  
 Demonstrace fungujícího klienta s interním MARC editorem v rámci sdílené 
katalogizace autorit (kap. 4.5) nasvědčuje tomu, že je ARL klient v rámci systému Advanced 
Rapid Library opravdu silným a využívaným nástrojem. 

1.2.1.1.2 BookWhere 2000 
 
Název BookWhere 2000 
Testovaná verze  (dat. vyd.) BookWhere Version 4.2.0 (24. ledna 2003) 
Distributor Sea Change Corporation / (Index Data) 
Adresa distributora 6695 Millcreek Drive, Unit 1, Mississauga, Ontario L5N 5R8, Canada 
Tel.číslo +1 (905) 542 9484 
Fax +1 (905) 760 9469 
URL adresa http://www.web-clarity.com/products/overview_bookwhere.html 
Email webmaster@seachange.com 
Podporovaná verze  Z39.50 Verze 2 (3) 
Podporované platformy Win9x/ WinME/ WinNT4/ Win2k/ WinXP  
Minimální konfigurace 486 (Pentium) 8 MB RAM minimum (16 MB) +  Microsoft Internet Explorer v5.5 

nebo vyšší 
Dostupnost / cena komerční produkt /  jednoduchá licence (US $395.00), upgrade z verze 4.x a 3.x  (US 

$199), upgrade z verze 2.x (US $299) + ke všem balíčkům 12 měsíců upgrade a 
servis zdarma, telefonní podpora a roční přihlášení pro AutoSync (automatický 
update seznamu databází dostupných pro prohledávání)  - starší verze BookWhere 
pro US $99 

    
Zkušební verze / URL časově omezená (30 dní nebo 45 hodin) demo verze  (BookWhere_420_Eval.exe - 

8,3 MB) /http://www.webclarity.info/products/bwinstaller.html 
Dokumentace / URL  http://www.webclarity.info/products/license.html 

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 
 V rámci porovnávaných Z39.50 klientů se BookWhere (a to již v demonstrační verzi) 
jeví jako uživatelsky nejpříjemnější a nejvíce podobný klasickým aplikacím vytvářeným pro 
Microsoft Windows. Po jeho spuštění může uživatel pracovat v definovatelném menu, které 
běžnou práci značně urychlí. Mezi okny jednotlivých seancí se dá  přepínat či je uspořádat 
například kaskádovitým způsobem.  Celkový vzhled výsledků vyhledávání může uživatel 
libovolně měnit. Vzhledově a funkčně se obrazovka s výsledky podobá databázovým 
aplikacím (např. VB for Access).V odpovídajícím rozlišení je tento klient přehledný a veškeré 
jeho služby jsou pohodlně dostupné a intuitivní. Klient podporuje více jazyků 

http://www.web-clarity.com/products/overview_bookwhere.html�
http://www.webclarity.info/products/bwinstaller.html�
http://www.webclarity.info/products/license.html�
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Obr. 1.2.1.1.2.a Exporty zvolených záznamů     Obr. 1.2.1.1.2.b Konfigurace cílů   

   
  
Dotazovaní / vyhledávání 
 

Při dotazování je  možné vybírat z oblíbených databází  pro prohledávání nebo listovat 
všemi dostupnými databázemi. Ty je možné filtrovat na základě uživatelem zvolených 
preferencí podle podporovaných služeb (vyhledávání, vymazání, atp.), podle formátu 
záznamů, nebo podle četnosti návštěvnosti. Užitečné je také seskupování hostů podle 
regionálního (geografického) hlediska Lze také vyřadit z prohledávání neodpovídající hosty. 
Ovládání těchto voleb odpovídá stromovému zobrazení aplikace Průzkumník v MS Windows. 
Uživatelsky příjemné je i přidání nového hosta, u kterého můžete provést test vašich 
nastavení. Po výběru databází má uživatel možnost  začít novou asociaci (seanci), pokračovat 
v předchozí nebo začít pracovat s čistou obrazovkou. 
 V dalším kroku lze definovat dotaz, a to v základní a rozšířené úrovni včetně nastavení 
atributů. V jednoduchém vyhledávání má uživatel možnost použít pro výrazy  až čtyři pole 
(autor, název, předmět a cokoliv (Any)). Každé pole může obsahovat pouze jeden výraz.Tato 
pole se dají dále specifikovat v parametru nastavení (settings) V rozšířené úrovni lze vybrat z 
boolean operátorů AND, NOT a OR. Dále lze použít více výrazů ze stejného pole,   
vztahových atributů, atributů rozšíření (truncation), pozice a úplnosti. Dobrou pomůckou je 
možnost načtení klíčových slov z externího batche. Poměrně široké možnosti definovatelnosti 
dotazu vyzdvihují BookWhere2000 na úroveň vhodného nástroje i pro prohledávání v 
komerčních databázích. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 
 
 Výsledné záznamy klient začíná přijímat již v momentu, kdy první host reaguje na 
zaslaný dotaz. Záznamy se zobrazují chronologicky tak, jak jsou přijímány, tedy nesetříděné. 
Jejich setřídění (sort) se provádí lokálně v momentě, kdy byly obdrženy všechny záznamy (v 
demoverzi je limit 50), kliknutím na příslušný sloupec. Zobrazované sloupce (např. datum 
publikace, atp.)  lze zvolit v možnostech-nastavení (Options - Setings).  

Spodní část obsahuje dvě pole pro zobrazení úplných záznamů a analýzy záznamu. 
Jejich velikost se dá libovolně měnit, nebo je možné kterékoliv z nich nezobrazovat. Část, ve 
které se zobrazuje plný záznam, je provázána na zvolený záznam v seznamu záznamů. 
Zobrazení úplného i stručného záznamu lze modifikovat (zakázat určitá podpole, 
nezobrazovat indikátory atp.) 
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Zvláštností BookWhere je skutečnost, že klient nestahuje stručné (brief) záznamy, ale 
pracuje se záznamy úplnými. Veškeré další operace s takto získanými záznamy probíhají 
lokálně na straně klienta. 

Interpretace záznamů je přehledná a napomáhá uživateli v orientaci. Záznamy jsou v 
levém seznamu odlišeny pomocí barevných ikon, které odpovídají jednotlivým typům médií 
(tisk, hudba, film). Markovské zobrazení záznamu je také barevně strukturováno (podpole..) 
Při zobrazení plných záznamů je pro pole autor a předmět využit hypertext, který se zobrazuje 
podobně jako WWW link. Při kliknutí na něj, je pak aktuální databáze prohledána právě na 
tento zvolený výraz.  Původní výsledky se však uchovávají a tento proces probíhá jako nová 
Z-asociace ve svém vlastním okně.  

Zmíněná třetí část okna pro analýzu získaných záznamů umožňuje převážně filtraci, 
kde můžeme zvolit, podle kterých polí chceme filtrovat. Konkrétní volby se pak provádějí 
pomocí zaškrtávacích polí.  

Pomocí Log okna  můžete monitorovat dění na straně serveru. Tj. přijímat zprávy 
např. zda server podporuje použitý atribut či nikoliv Toto se však děje, pokud  funkci 
používáte. Z pohledu na okno aktuální seance však informaci o tom, proč nebyly v důsledku 
"chyby" nalezeny žádné odpovídající záznamy, uživatel nezjistí. Předchozí vyhledávání,  
prohlížení rejstříků a prohledávané databáze se ukládají do historie. 

Získané záznamy lze dále exportovat do souboru na disk stanice v 9 různých 
formátech (např. Procite, MARC. Ibid a plain text). Záznamy v MARCu lze pomocí externí 
utility nahrát do knihovnického systému a následně editovat. Pomocí fce. fast load lze 
záznamy v Procite nahrát přímo do databáze Procite. Z MARCovských formátů klient 
podporuje pouze USMARC. Další formáty tohoto typu (UNIMARC, MAB, UKMARC) mají 
být v budoucnosti do BookWhere také zahrnuty. 

 
Administrace nastavení klienta 

 
Přidávání, nastavení a následná kategorizace cílových serverů je jednou z nejlepších 

vlastností BookWhere 2000, a to i v porovnání s ostatními testovanými klienty. Klient 
umožňuje otestovat funkce serveru a následně interpretovat seznam serverem podporovaných 
služeb. Ke zvoleným serverům lze přidat vlastní komentář, který se zobrazuje po přejetím 
myši přes jeho název v seznamu serverů, což značně usnadňuje orientaci při větším množství 
definovaných serverů.  

 
Kontrola přístupu a zdroje 

 
Klient podporuje nastavení uživatelského id a hesla pro přístup ke chráněným 

databázím. Toto nastavení je přehledné a probíhá na straně klienta. 
 
Rozšířené služby -  Klient nevyužívá možnosti rozšířených služeb. 
 
Další vlastnosti/shrnutí   

 
BookWhere 2000 je v některých svých funkcích kompatibilní s verzí 3 protokolu. 

Producent systému však neudává, o které se jedná. Podporuje například třídění, pojmenování 
seance či ukládání. Chybí mu například pojmenování množiny výsledků. Většina těchto věcí 
je však řešena na straně klienta, nikoliv serveru.  

Funkce na prověření zadaného serveru (Test Host) po jeho přidání či editaci v 
odpovědi zobrazí skupinu parametrů Z-serveru, které obsahují např. serverem podporované 
služby. 
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 BookWhere 2000 lze hodnotit jako velmi zdařilí a komplexní produkt. čemuž 
odpovídá jak počet klientů užívajících BookWhere, který jde do řádu tisíců (včetně The 
National Library of Canada, The Library of Congress), tak  i jeho cena. Uživatel jistě ocení 
jeho podporu simultánního vyhledávání a přímého zobrazení výsledků. Neocenitelná je i jeho 
funkce automatické synchronizace seznamu databází klienta se seznamem databází ve 
WebClarity Resource Registry (http://www.webclarity.info/ products/registry.html). Národní 
jazykové mutace uživatelského rozhraní (angličtina, francouzština, španělština, němčina a 
italština) jsou v případě podobného softwaru také ojedinělé, zrovna tak jako široká podpora 
různých syntaxí záznamů (MARC, UNIMARC, UKMARC, DanMARC, MAB1, SUTRS a 
GRS-1) a možnost exportů ve formátech MARC, Ibidem, Citation 7/8, Inmagic, Procite a 
Referece Manager. Produkt byl v časopise Library Journal označen jako ".. highly 
recommended for all libraries and personal collections of serious researchers", tedy jako 
"..vřele doporučen do sbírky programů všech knihoven a jednotlivců,  kteří se zabývají 
seriózním vyhledáváním a rešeršemi." 

1.2.1.1.3 CanSearch 
 
Název CanSearch 
Testovaná verze  (dat. vyd.) Version 1.1 (únor 1994) 
Distributor Information Technology Services, National Library of Canada  (Software Kinetics 

Ltd.) 
Adresa distributora 395 Wellington Street, Ottawa, ON   K1A 0N4, CANADA 
Tel.číslo (613) 995-9481 
Fax (613) 943-1112 
URL adresa http://www.nlc-bnc.ca/ 
Email reference@nlc-bnc.ca 
Podporovaná verze  Z39.50 Verze 2 
Podporované platformy Win3.x/ Win9x/ WinME/ WinNT4/ Win2k/ WinXP  
Minimální konfigurace 80386, 33MHz Intel, protokol TCP/IP 
Dostupnost / cena freeware 

    
Zkušební verze / URL ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/cansearch/ 
Dokumentace / URL  ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/cansearch/doc/ 

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 
 Uživatelské rozhraní tohoto klienta odpovídá standardu a hardwarovým nárokům  
doby, ve které byl vyvíjen. Minimální podporovaná platforma Windows 3.1 "běžící" na 
systému s procesorem 80386 s frekvencí 33MHz a fakt, že se původně jednalo o 
experimentální projekt (viz. HelpTopics/Scope v CanSearch) vede k poměrně nekomfortnímu 
způsobu ovládání celé aplikace. CanSearch se sestává z jednoho hlavního okna s šesti 
volbami (File, Connect,  Search, Resuls, Options, Help) menu na hlavní liště. V průběhu 
práce se tato menu rozvinou a lze do nich vkládat či volit další informace) V případě 
zobrazení výsledných záznamů se otevírá druhé okno klienta, ve kterém je možné kliknutím 
na záznam získat další informace. 

 V průběhu práce klient "nepředpokládá" žádné kroky a striktně vyžaduje od 
uživatelem řízení jednotlivých operací principem požadavek-odpověď. To vede k neustálému 
přecházení mezi jednotlivými výběry a jejich podvolbami a činí tak ovládání zbytečně 
složitým a nepříjemným. 

Pokud při práci dojde k chybě, klient reaguje vyvolání informačního boxu s popisem 
chyby, která však obsahuje interní identifikátor problému v rámci systému, a pro uživatele je 
prakticky nesrozumitelná. Pokud klient potřebuje pro provedení zvolené akce další informace 
vyvolá dialogový box, ve kterém uživatel dále specifikuje své požadavky. 

http://www.webclarity.info/products/registry.html�
http://www.nlc-bnc.ca/�
ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/cansearch/�
ftp://ftp.funet.fi/pub/doc/library/z3950/cansearch/doc/�
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Ve spodní liště hlavního okna se zobrazují servery, resp. databáze, se kterými klient 
komunikuje a stav této komunikace 

 
Obr. 1.2.1.1.3.a Pokročilé vyhledávání         Obr. 1.2.1.1.3.b Množina výsledků a funkce "Fetch" 

      
 

Dotazovaní / vyhledávání 
 
Tvoření dotazu lze provádět buď před nebo po navázání spojení se serverem a 

následné iniciační fázi. Dotaz lze tvořit ve dvou úrovních. Jednoduchý dotaz nabízí výběr 
atributu prohledávaného pole, které lze následně kombinovat v jednoduchém stromu pomocí 
AND, OR a AND NOT potvrzením zvoleného výrazu. Pokročilé vyhledávání, které je zde 
označeno jako Advanced Term, podporuje  atributy užití, struktury, vztahu, pozice, úplnosti a 
rozšíření, Poslední tři jmenované lze při tvorbě dotazu ignorovat . Po potvrzení se výsledný 
výraz opět importuje do stromu, ve kterém se lze horizontálně pohybovat, mazat jednotlivé 
výrazy, či je dvojitým kliknutím znovu vyvolat do volby Advanced Term. V samotném 
stromu není možné dotaz editovat, k tomu slouží jeho řádková interpretace ve spodní části 
okna. 
 Pokud je uživatel s dotazem spokojen, odešle ho. Klient se dotáže na cílový server 
resp. na seznam databází, na které má daný dotaz aplikovat. Každý dotaz, který uživatel 
odešle je systémem evidován a je možné ho v budoucnu znovu použít. Zvolením možnosti 
History je možné zaslané dotazy znovu procházet, editovat a zasílat  původním či jiným 
cílům. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 

 
 Informace  o každém hledání jsou uchovány v oddělené pracovní ploše. Ta obsahuje 
veškeré informace o hledání spolu s výslednými vyhledanými záznamy. Informace z 
jakékoliv plochy může být volbami zobrazena v menu s výsledky (Result menu). Je-li 
vyhledávání úspěšné, záznamy se zobrazí v ploše vyhledávání. Pokud je tato plocha právě 
aktivní (tj. od odeslání dotazu nebyla aktivována jiná pracovní plocha) výsledné záznamy se 
zobrazí v momentě jejich přijetí. Ve druhém případě je třeba znovu aktivovat tuto plochu 
skrze volbu Display Records v menu Options. Pokud bylo vyhledáváním nalezeno pouze 
několik záznamů jsou zaslány  rovnou v odpovědi na vyhledávání. Pokud jich bylo nalezeno 
více, může uživatel žádat zaslání více záznamů pomocí volby Fetch (dojít pro). Počet 
okamžitě zaslaných záznamů lze modifikovat v dialogovém okně "Database Option". 

Získané záznamy jsou zobrazeny v okně pro dané vyhledávání, kde každému záznamu 
přísluší jeden řádek. Testovaná verze CanSearch  podporuje pouze zobrazení stručného (brief) 
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citačního záznamu.  Dvojím kliknutím lze shlédnout pouze "zalomenou" verzi zvoleného 
záznamu. Uživatel může uložit jeden či více záznamů do zvoleného lokálního souboru. 
Záznamy jsou uloženy v komunikačním formátu MARC (ANSI Z39.2 nebo ISO 2709) s 
obsahovým standardem obdrženým spolu se záznamem (US MARC nebo CanMARC).  

 
Administrace nastavení klienta 

 
Testovaná verze CanSearch nenabízí žádné prostředí pro administraci uživatelů ani 

cílových databází. Konfigurace databází je uchovávána v konfiguračním souboru ve vlastním 
formátu CanSearch. Klient sice podporuje import ASCII souboru s informacemi o uživatelích 
a/nebo databázích do konfiguračního souboru, ale pouze pomocí příkazů DOS. Tyto soubory 
je třeba vytvořit pomocí  textového editoru ASCII. Konfigurace nových databází a klientů je 
vzhledem k specifickému CanSearch formátu poměrně namáhavou prací. Klient zcela 
postrádá množnost ověření nastavených údajů a z případné diagnostické zprávy lze  jen těžko 
zjistit chybný parametr v konfiguračním souboru. 
 
Obr. 1.2.1.1.3.c  Příklad konfigurace uživatele [usr.inf] 
z3950.usr 
USER: 
USERNAME:               guest 
PASSWORD:               hello 
PRIVILEGE:              1 
PREFLANG:               1 
TARGETINFOFILE:         guest.tgt 

 
Obr. 1.2.1.1.3.d   Příklad konfigurace serveru LOC [target.inf] 
TARGET: 
TARGETNAME:              Library of Congress  
USERAUTHENTICATION:      ANONYMOUS  
DEFSMALLSETUPPERBOUND:   10 
DEFLARGESETLOWERBOUND:   100 
DEFPRESENTNUMBER:        20 
DEFPREFEREDRECSYNTAX:    1.2.840.10003.5.10 
DEFELEMENTSETNAME:       F  
DISPLAYFORMATS:           
DESCRIPTION:              
OPTIONS:                 c0 
CONTACTINFO:             Larry Dixson:  ldixson@ldix.loc.gov  
DEFRESULTSETNAMINGSUPPORTED:0  
MAXNUMRESULTSETS:        1 
HOURSOFOPERATION:        
CHARGINGPOLICY:           
IDAUTHENTICATION:         
APPLCNTXNAME:            Z39.50 test site        
APPLPROCESSTITLE:        
APPLENTITYQUAL:          
IPADDRESS: 
IPDOMAINNAME:           ibm2.loc.gov  
PORTNUM:                 210 
DATABASE: 
DATABASENAME:            BOOKS 
DBDESCRIPTION:           test file of books bibliographic records  
DBCHARGINGPOLICY:          
ATTRSETID:               1.2.840.10003.3.1 
RECORDSYNTAX:           1.2.840.10003.5.10 
ELEMENTSETNAME:          FULL 
ELEMENTSETNAME:          BRIEF 
DATABASE: 
DATABASENAME:            NAMES 
DBDESCRIPTION:           test file of name authority records  
DBCHARGINGPOLICY:         
ATTRSETID:               1.2.840.10003.3.1 
RECORDSYNTAX:           1.2.840.10003.5.10 
ELEMENTSETNAME:          FULL 
ELEMENTSETNAME:          BRIEF 
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Kontrola přístupu a zdroje 
 
 Podobně jako ZSearcher i CanSearch provádí lokální, jednorázovou autentikaci klienta 

již při definování nového uživatele. Při startu CanSearch je nezbytné identifikovat se jako 
uživatel, který má svůj záznam v souboru user.inf. V souboru jsou sice nabízeny parametry 
"Priviledge" a "AccountCreditInfo" ale současná verze klienta je nedokáže využít. Další 
parametry autentikace jsou pak řešeny při konfiguraci cílových systémů (serverů a databází), 
opět nešťastným způsobem v target.inf (viz. Obr. 1.2.1.1.3.b : USERAUTHENTICATION:, 
IDAUTHENTICATION:) 

  
Rozšířené služby  - Klient nevyužívá možnosti rozšířených služeb. 
 
Další vlastnosti/shrnutí   
  
 Klient CanSearch patří do rodiny klientů, kterou lze označit jako softwarové klienty 
"první generace". Jeho vytvoření (r. 1994) dokonce předchází i oficiální vydání normy ISO 
23950: "Information Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol 
Specification" z roku 1995. I když se o něm National Library of Canada sice vyjadřuje jako o 
zastaralé a již nerozvíjené aplikaci, je práce s ním v některých ohledech, a to převážně díky 
striktnímu dodržování kroků požadavek-odpověď, ilustrující k fungování a principu protokolu 
Z39.50. Celkově nedokonalé prostředí, zdlouhavé dotazování, nekomfortní konfigurace, 
nedostatečná podpora formátů, a fixace na platformu DOS při nastavování uživatelů a cílů ho 
zcela vylučuje z možnosti uplatnění v jiné než studijní praxi. To, že je klient volně šířitelný by 
sice mohlo částečně ovlivnit možnosti jeho použití, ale v konkurenci freewaru jako je ICone2, 
Advanced Rapid Library Z39.50 client S&R nebo dokonce podprůměrný ZTexas klient, 
CanSearch nemůže obstát.   

1.2.1.1.4 ICone 2 
 
Název ICONE-2  
Testovaná verze  (dat. vyd.) ICONE-2 Z39.50 Client, version 1.4 
Distributor Crossnet Systems Limited 
Adresa distributora Unit 41, Bone Lane, Newbury, Berkshire, RG14 5SH, United Kingdom 
Tel.číslo 01635 522912 
Fax 01635 522913 
URL adresa http://www.crxnet.com/icone.php 
Email http://www.crxnet.com/feedback.php 
Podporovaná verze  Z39.50 verze 3 
Podporované platformy Windows 95,  98,  2000, NT (4), XP  
Minimální konfigurace PC 486 (doporučeno 586 )  min. 32 MB RAM (64 MB dop.) , internet 
Dostupnost / cena freeware 

    
Plná verze / URL ICONE-2 1.4 (icone2_setup_1.4.EXE - 1,87 ) / 

ftp://193.195.22.37/pub/one2/icone2_setup_1.4.EXE 
Dokumentace / URL  http://www.portia.dk/pubs/one2/Profiles/ProfileV3R2/ONE-2ProfileV3R2.htm 

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 
 Samostatný klient ICONE-2 je jedním z produktů vzniklých v rámci projektu ONE-2 
(kap. 3.4.). Ačkoliv klient nabízí širokou škálu funkcí, uživateli se na první pohled může zdát 
jednoduchý, nebo dokonce funkčně "chudý". V dalších krocích práce s klientem se tato 
domněnka okamžitě vyvrátí. Po iniciaci klienta je ihned možné zvolit prohledávaný cíl a jeho 
databázi (viz. dotazování/ vyhledávání).  Po zvolení cíle probíhá další práce ve dvou 
základních oknech. V prvním z nich se provádějí konstrukce dotazu, vyhledávání, procházení 

http://www.crxnet.com/icone.php�
ftp://193.195.22.37/pub/one2/icone2_setup_1.4.EXE�
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rejstříků a zároveň se v jeho spodní části zobrazují stručné záznamy získané množiny 
výsledků. Toto okno je zároveň základní pracovní plochou klienta. Druhé okno slouží pro 
práci s úplnými záznamy. Okna jsou standardně maximalizována a překrývají se. Okno s 
úplnými záznamy lze sice minimalizovat, ale zůstává stále aktivní, a dokud není zavřeno 
(tlačítkem Close), nelze pokládat dotazy nové, či zvolit jiný záznam pro úplné zobrazení. 
Téměř všechny funkce klienta jsou dostupné pomocí tlačítek s popisky, zbylé pak v 
jednoduchých menu, kde jsou jim přiřazena další pod-okna. Klient nepoužívá ikony, ani není 
možné jeho vzhled jakkoliv modifikovat. Silnou stránkou klienta je nápověda, která používá 
aktivní screenshoty, ve kterých je možné zjistit jak informace o funkci jednotlivých tlačítek, 
tak pracovní postup, který má být použit pro práci v daném úseku (okně). 
 
Obr. 1.2.1.1.4.a Výsledek pokročilého vyhledávání   Obr. 1.2.1.1.4.b Úplný  záznam ve formátu USMARC 

     
 

Dotazovaní / vyhledávání 
  

Největší slabinou tohoto klienta, která je uživateli odkryta již na počátku, je 
nemožnost vstoupit do seance s více cíly. Dokonce není ani možné prohledávat  více databází 
na jednom serveru. Simultánní vyhledávání je přitom u řady klientů samozřejmostí. Zde je 
nezbytné pro vyhledávání na jiném cíli vždy spojení rozpojit a znovu iniciovat seanci s cílem 
novým, bez možnosti přenosu dotazu nebo alespoň složky historie. 

  ICONE2 nerozlišuje mezi jednoduchým a pokročilým způsobem vyhledávání. Vše je 
řešeno v pracovním okně klienta, kde je možné zvolit kombinaci čtyřech vyhledávacích 
výrazů v osmi polích (přístupových bodech). Podporovány jsou boolean operátory AND, OR, 
AND-NOT (NOT) a atribut rozšíření s hodnotami "rozšíření" a "bez rozšíření". Ve stejném 
okně lze také procházet rejstříky (Browse). Pokud je služba na straně serveru podporována, 
nabídne klient seznam přístupových bodů, ze kterých je možno zvolit (standardně ATS a 
Any). Vyhledávání dle formulovaného dotazu je spouštěno tlačítkem Search, prohlížení 
rejstříků pak tlačítkem Browse. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 
  
 Přijímání výsledků dotazu klient indikuje ve stavovém řádku. Počet odpovídajících 
záznamů je vyjádřen pomocí hits. S odpovědí na vyhledávání klient obdrží množinu výsledků 
ve stručném formátu, jehož standardní velikost je 12 záznamů. Další záznamy lze vyžádat 
pomocí tlačítka "More titles" až do celkového počtu "hitů". Pokud cíl podporuje množiny 
výsledků, pak je na straně cíle vyhledávání (výsledná množina výsledků) uložena a lze ji 
opětovně použít pro další vyhledávání nebo se na ni v dalším dotaze odkazovat. Tyto 
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informace lze získat použitím volby "Sets" (množiny). Pokud cíl nepodporuje množiny 
výsledků slouží volba sets jako historie uživatelova vyhledávání v dané seanci. Zde je také 
možné jednotlivé množiny třídit pomocí volby třídícího klíče (klíčové slovo či klíčový 
atribut) s vzestupné či sestupné tendence. Pokud je třídění prováděno dle klíčového slova, lze 
dále specifikovat pole autora, názvu a publikace a dále samotný výraz, který je pro třídění 
použit. ICONE2 narozdíl od některých zde popisovaných klientů, třídí množiny výsledků na 
straně serveru. Pokud tedy server nepodporuje třídění, nebo nepodporuje množiny výsledků, 
nelze třídění aplikovat. 
 Dvojím kliknutím na zvolený stručný záznam, či pomocí tlačítka View Record se 
otevře okno s plným zněním záznamu.Zde je možné přecházet mezi záznamy, tisknout 
zvolený záznam, ukládat záznam do txt souboru, nebo procházet již uložené záznamy. 
Nejsilnějším prvkem je pak možnost volby formátu záznamu. V tomto ohledu ICONE2 
(vzhledem k jeho aplikaci v rámci projektu EU)  nenachází v jiných klientech konkurenci. 
Klient podporuje zobrazení formátů USMARC, UKMARC, UNIMARC, NORMARC, 
DANMARC, FINMARC, CANMARC, LIBRICMARC, PICMARC, HUNARC, Plaintext, 
SUMMARY, GENERIC, XML, HOLDINGS a Service Choice. Toto lze využít samozřejmě 
pouze v případě, je-li daný formát zároveň podporován cílem. To lze ověřit pomocí funkce 
"Try selceted format". Pokud chce uživatel nadále pracovat se zvoleným formátem, má 
možnost použít funkce "Continue using format" . U MARCovských formátů je možnost volit 
mezi klasickým MARC formátem a komunikačním formátem pro výměnu.  
 Klient vykazuje podporu ověření vlastnictví exemplářů via funkci "Check holdings" u 
zvoleného úplného záznamu a jako jediný z testovaných softwarů také objednání exempláře 
via "Item Order" Pokud se záznam týká internetového zdroje, lze použít funkci "Browse 
URL" pro přechod na zdrojový dokument uložený na WWW. 
  
Administrace nastavení klienta 
 Klient má přednastavenou množinu cílových serverů a jejich databází, která víceméně 
odpovídá institucím zúčastněným v konsorciu ONE-2 . Jsou to:  
 

 Danish Library Centre - DBC - databáze  DANBIB ( 15 mil. záznamů). 
 BIBSYS - databáze norských univerzitních knihoven  BIBSYS (7,5 mil.záznamů) 
 Museum of Military History, Austria - HGM  
 Hungarian National Library - HNL - databáze NEKTAR (knihy,videa,mapy; cca 450 

000 záznamů) 
 Helsinki University Library - HUL - katalog helsinské univerzitní knihovny  
 Italian Central Union Catalogue - ICCU  
 Royal Library of Sweden - LIBRIS databáze LIBRIS (holdingy výzkumných a 

speciálních knihoven)  
 National Library of Norway - NB - Norwegian National Bibliography, Norwegian 

National Union Catalogue, Nordic Union Catalogue of Periodicals (NOSP). 
 The British Library - BL - část The British Library National Bibliographie 

 
Parametry těchto přednastavených cílů lze měnit pomocí funkce "Target Parameter 

Configuration", kde je zároveň možné spojení se serverem/databází otestovat. Ačkoliv to 
dokumentace klienta neuvádí, cílové databáze lze konfigurovat v souboru database.xml. 
 
Obr. 1.2.1.1.4.c Příklad konfigurace cíle [database.xml] 
 
<host> 
 <!-- authenticationrequired = True, False or Password (if Password then userid, 
groupid and password follow) --> 
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 <system  
   description="Helsinki University Library" 
   internetaddress="193.166.7.193" 
   internetport= "7590" 
   authenticationrequired="False"> 
 </system> 
 <databases> 
  <name>voyager</name> 
  <description>Union Catalogue</description> 
  <retrieval> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Author</searchname> 
    <values> 
     <use>1003</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>101</structure> 
     <truncation>1</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Author keyword</searchname> 
    <values> 
     <use>1003</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>2</structure> 
     <truncation>1</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Title First Words</searchname> 
    <values> 
     <use>4</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>1</structure> 
     <truncation>1</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Title</searchname> 
    <values> 
     <use>4</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>1</position> 
     <structure>1</structure> 
     <truncation>100</truncation> 
     <completeness>3</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Subject</searchname> 
    <values> 
     <use>21</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>2</structure> 
     <truncation>1</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Any Keyword</searchname> 
    <values> 
     <use>1016</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>2</structure> 
     <truncation>1</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
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    <searchname>Standard Identifier</searchname> 
    <values> 
     <use>1007</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>1</position> 
     <structure>1</structure> 
     <truncation>100</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <searchattributes> 
    <searchname>Date of Publication</searchname> 
    <values> 
     <use>31</use> 
     <relation>3</relation> 
     <position>1</position> 
     <structure>4</structure> 
     <truncation>100</truncation> 
     <completeness>1</completeness> 
    </values> 
   </searchattributes> 
   <scanattributes> 
    <scanname>Author</scanname> 
    <values> 
     <use>1003</use> 
     <relation>0</relation> 
     <position>1</position> 
     <structure>4</structure> 
     <truncation>0</truncation> 
     <completeness>0</completeness> 
    </values> 
   </scanattributes> 
   <scanattributes> 
    <scanname>Title</scanname> 
    <values> 
     <use>4</use> 
     <relation>0</relation> 
     <position>1</position> 
     <structure>4</structure> 
     <truncation>0</truncation> 
     <completeness>0</completeness> 
    </values> 
   </scanattributes> 
   <scanattributes> 
    <scanname>Subject</scanname> 
    <values> 
     <use>21</use> 
     <relation>0</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>2</structure> 
     <truncation>0</truncation> 
     <completeness>0</completeness> 
    </values> 
   </scanattributes> 
   <scanattributes> 
    <scanname>Any Keyword</scanname> 
    <values> 
     <use>1016</use> 
     <relation>0</relation> 
     <position>3</position> 
     <structure>2</structure> 
     <truncation>0</truncation> 
     <completeness>0</completeness> 
    </values> 
   </scanattributes> 
   <scanstart> 
    <position>1</position> 
    <step>0</step> 
   </scanstart> 
   <sortkeyword> 
    <keyword>TITLE</keyword> 
   </sortkeyword> 
   <sortkeyword> 
    <keyword>AUTHOR</keyword> 
   </sortkeyword> 
   <sortkeyword> 
    <keyword>PUBLICATION</keyword> 
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   </sortkeyword> 
   <iconeformats> 
    <titlesyntax>USMARC</titlesyntax>  
    <fullsyntax>USMARC</fullsyntax> 
   </iconeformats> 
  </retrieval> 
 </databases> 
</host> 

 
Kontrola přístupu a zdroje 
     
  Pokud je klient používán pro přednastavené databáze členů konsorcia, je autentikace 
uživatele vypnuta. Veškeré služby a vyhledávání v databázích členů konsorcia jsou 
neomezené časem a nevyžadují žádnou kontrolu prostředků či zdroje. 
 
Rozšířené služby 

 
Klient umožňuje uživateli zasílat cíli požadavky na objednání položek (dokumentů). 

Podporuje tedy využití rozšířené služby - Item Order ES. K tomu slouží již zmiňovaná funkce 
"Item Order", kterou lze volat z okna pro zobrazení úplných záznamů. 

 
Další vlastnosti/shrnutí   
  

ICONE 2 lze hodnotit jako nadprůměrný software samostatného klienta. Absence 
paralelního prohledávání více databází a přenosu dotazů mezi jednotlivými seancemi, je 
vyvážena širokou podporou národních i systémově závislých formátů záznamu, které 
podporuje. Jelikož je práce s množinou výsledků závislá na možnostech cílového serveru, 
nedosahuje ICONE 2 komfortnosti klientů, kteří dovolují množiny lokálně filtrovat či řadit. 
Dobrou vlastností je také možnost číst z explain databáze serveru. Uživatel jistě ocení  
názornou nápovědu, která bohužel v některých oblastech odkazuje screenshoty na původní 
chudší verzi ICONE (1). Nejlepší vlastností ICONE 2 jsou bezesporu podpora odkazování se 
na URL dokumentu a rozšířená služba pro objednání položky, kterou by uživatel u jiných 
klientů marně hledal.  

1.2.1.1.5 KP Win klient 
 
Název Z39.50 Client for KP Win 
Testovaná verze  (dat. vyd.) 1.2. ver.ADS 
Distributor KP-SYS spol. s r. o. 
Adresa distributora Tyršovo nám. 299, 533 04  Sezemice, ČESKÁ REPUBLIKA 
Tel.číslo +420*46*6931814 
Fax +420*46*6931815 
URL adresa http://www.kpsys.cz/ 
Email kpsys@kpsys.cz 
Podporovaná verze  Z39.50 Verze 2 
Podporované platformy Windows 95/98/NT/2000/XP 
Minimální konfigurace PC 486 (586 dop.) 16MB RAM (32MB dop.), internet  
Dostupnost / cena komerční produkt /  Z39.50 client pro KP-win/KP-sys (search/retrieve) (30000,-Kč) ;  

pro Kp-win/Kp-sys včetně funkce update  (75000,-Kč) 

    
Zkušební verze / URL Upgrade již pro KP-win s klientem- KP Win- (Kpwin 1.2 ADS Z39.50 -  1,530 Mb) 

Client server verze s podporou Z39.50 Kpwin / 
http://www.kpsys.cz/updkpw12ZADS028b.exe 

Dokumentace / URL   

 
Uživatelské rozhraní obecně 

http://www.kpsys.cz/�
http://www.kpsys.cz/updkpw12ZADS028b.exe�
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 KP-win klient je integrovanou součástí knihovnického systému KP-win, který je v 
době vzniku této studie používán (viz. reference na http://www.kpsys.cz/refere.htm)  315ti 
knihovnami v České Republice (včetně verze KP-SYS, která však Z39.50 klienta 
neobsahuje). Kromě grafického zpracování mateřského systému   klient  z KP-winu přejímá i  
filosofii ovládání a práce s jednotlivými záznamy. Ačkoliv je klient kompletně v češtině, 
orientace v něm může občas činit jisté problémy. Hlavní ovládací lišta totiž obsahuje pouze 
11 ikon, kde 4 z nich slouží pouze pro pohyb mezi záznamy v rámci množiny výsledků (2 -
vyhledávání, 1-scan, 3 - práce se záznamy a 1 - pro novou seanci). Další funkce jsou sice 
řešeny využitím pravého tlačítka myši pro vyvolání menu, ze kterého lze prakticky celého 
klienta ovládat, není však zcela jasné, čeho se jednotlivé jeho volby týkají, či jaká akce (v 
případě manipulace se záznamy) bude po jejich zvolení provedena. Praxí se však tento 
problém vyřeší, zvláště má-li uživatel zkušenosti s původním KP-win systémem. 
 
Obr. 2.2.1.1.5.a Jednoduché vyhledávání        Obr. 2.2.1.1.5.b Rozšířené vyhledávání  

     
 

Dotazovaní / vyhledávání 
  

Podobně jako ostatní Z39.50 klienti, tak i KP-win klient nabízí dvě úrovně 
vyhledávání, tj. jednoduché a rozšířené. V obou případech je nutné zvolit cílový server resp. 
servery, které je však nutné definovat externě, jak je zmíněno níže při popisu administrace 
nastavení.  

Jednoduché vyhledávání umožňuje vyhledávat na základě jednoduchého dotazu v  
jednom poli (resp. atributu) na jediném předem zvoleném serveru. Vyhledávaný výraz lze 
upřesnit pomocí atributů vztahu, pozice, rozšíření, struktury a úplnosti. Zvolený výraz, nebo 
jemu podobné, lze také vylistovat v rejstříku, pokud je tato služba na straně serveru 
podporována, a následně je použít ve stávajícím  dotazu.  

Při rozšířeném vyhledávání lze zvolit ze seznamu libovolný počet serverů a použít až 5 
výrazů ve vzájemných vztazích AND, AND NOT a OR. Tyto termy je možné dále 
specifikovat stejným způsobem, jak tomu bylo při jednoduchém vyhledávání, nebo je opět 
vyhledat v rejstříků výrazů. Vzhledem k postupnému zobrazování výsledků vyhledávání 
během testování, lze předpokládat, že vyhledávání probíhá pouze sériově. Při opakovaném 
rozšířeném vyhledávání lze výsledky z nově zvolených serverů přidat k již získané množině 
výsledků. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 
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Při nalezení a následném získávání odpovídajících záznamů, klient "komentuje" 
jednotlivé fáze střídání požadavků a odpovědí, tak jak probíhají via protokol Z39.50. Narozdíl 
od většiny testovaných klientů nejdříve přijme od serveru odpověď na vyhledávání s 
celkovým počtem nalezených záznamů a na základě následujícího požadavku na prezentaci 
přijme v odpovědi takový počet záznamů, který odpovídá  maximálnímu počtu záznamů v 
odpovědi resp. preferované velikosti zprávy (35 záznamů).  

Výsledná množina získaných záznamů se zobrazuje v levé části obrazovky. Pro pohyb 
v ní lze používat buď dříve zmíněné ikony na liště, či menu vyvolané myší. Záznamy nelze 
třídit ani na straně serveru, ani na straně klienta. V rámci množiny výsledků se záznamy vždy 
automaticky abecedně  setřídí. Uživatelem zvolený záznam se zobrazí jako úplný záznam v 
pravé části obrazovky a to buď jako řádkový UNIMARC nebo ISO2709 UNIMARC. Při 
druhém typu zobrazení lze používat, podobně jako u BookWhere200 či ZSearcher určitá 
návěští jako hypertext, pro nová hledání. V testované verzi však byla tato vlastnost nefunkční. 
Zvolený záznam může být uživatelem editován a následně jednoduše přenesen do systému 
KP-win. 
 
Administrace nastavení klienta 

 
Přidávání a administrace nových serverů je patrně největší slabinou tohoto klienta. Je 

zarážející, že se v tak komplexním systému neobjevila alespoň jednoduchá funkce, která by 
toto obhospodařovala. Vše je řešeno pomocí souboru KPWZclient.ini, který musí uživatel 
ručně editovat v textovém editoru. V porovnání s  grafickými službami např. u klienta 
ZSearcher, je v tomto případě nezbytný sofistikovaný zásah. Každý server musí být uveden 
jako  číslo=název  (1=VKOL) již v počátku tohoto ini souboru pod hlavičkou [CONNECT]. 
Následují přednastavené volby spojení se servery (DEFAULTCONNEC1=NK) a jednotlivé servery 
pod hlavičkou resp. definovaným názvem ([VKOL]) s dalšími specifikacemi, jako jsou název 
serveru (server_name=), adresa (server_address=), název databáze (db_name=), 
autentikační a formátové specifikace atd.. 

Z tohoto problému vyplývá logicky další nevýhoda. Klient neumožňuje toto "manuální" 
nastavení žádným způsobem testovat. Pokud se již při specifikaci vyskytne chyba na straně 
uživatele, server se sice zobrazí v seznamu dostupných serverů, ale je možné, že nebude na 
iniciační či jiné požadavky odpovídat. Stejný výsledek by však mohl znamenat také to, že je 
server dočasně nefunkční, či nepodporuje klientem navrhované atributy či služby. Opravdový 
důvod však uživatel musí složitě zjišťovat. 

  
Kontrola přístupu a zdroje 

 
Klient podporuje nastavení uživatelského id a hesla pro přístup k serverům nebo ke 

chráněným databázím, které se ovšem provádí stejným způsobem jako administrace serverů, 
tedy ručně taktéž v souboru KPWZclient.ini. Zde může uživatel zadat login na serveru a 
jeho přístupové heslo (ser_name=kpsys ; ser_password=4321), popřípadě tytéž údaje 
týkající se chráněných databází na příslušném serveru (db_name=stk_un_kat ; 
db_password=bozan1 ). 

  
Rozšířené služby  
 
 Klient umožňuje editaci a úpravu záznamu a následně jeho uložení, pokud server 
podporuje ES pro update. 
 
Další vlastnosti/shrnutí   
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 Jelikož je KP Win klient plně integrován do mateřského systému, nelze o něm 
uvažovat, jako o alternativě pro uživatele, resp. knihovny, které systém KP Win standardně 
nepoužívají. V rámci systému je však příjemným nástrojem, který značně urychlí práci 
katalogizátorů, pokud zvážíme, že konfiguraci cílů není často se opakující činností. 
Nedostatkem klienta jej jistě malá podpora zobrazovaných formátů záznamu (konkrétně 
pouze UNIMARCU). Uživatel jistě ocení možnosti rozšířeného vyhledávání v pěti polích s 
možností výběru výrazů s příslušných rejstříků. Pokud instituce používá systém KP Win je 
pro ni jeho rozšíření o Z39.50 klienta jistě krokem vpřed. 

1.2.1.1.6 YAZ client (YAZ toolkit) 
 
Název YAZ client 
Testovaná verze  (dat. vyd.) Yaz 2.0.3, vydáno 20 června 2003. (Toolkit) 
Distributor Index Data ApS 
Adresa distributora Købmagergade 43, 2; 1150 Copenhagen K.; Denmark 
Tel.číslo +45 3341 0100 
Fax +45 3341 0101 
URL adresa http://www.indexdata.dk/ 
Email info@indexdata.dk 
Podporovaná verze  Z39.50 verze 3 
Podporované platformy Unix, Windows NT 
Minimální konfigurace ??? 
Dostupnost / cena zdrojové kódy, open source, užití není limitováno 

    
Zkušební verze / URL celý Yaz toolkit obsahuje modelového klienta i server /  

http://ftp.indexdata.dk/pub/yaz/win32/yaz_2.0.3.exe 
Dokumentace / URL  online manuál : http://www.indexdata.dk/yaz/doc/yaz.php 

pdf manuál : http://www.indexdata.dk/yaz/doc/yaz.pdf 
softwarová licence YAZ : http://www.indexdata.dk/yaz/doc/license.php 

 
 

V rámci celého YAZ balíku, který je blíže popsán v kapitole 1.1.2)je obsažen také 
modelový Z - klient. Aby bylo možné dodržet původně stanovené oblasti zájmu v popisu 
jednotlivých klientů, je třeba zapomenout na možnosti grafického rozhraní, které zastřešuje 
jednotlivé funkce a služby protokolu. Charakteristika modelového YAZ klienta se v daných 
oblastech odvíjí od použití vhodných příkazů. Z tohoto důvodu nebude původní rozčlenění až 
na výjimky použito a popis klienta bude veden jako výklad jednotlivých příkazů, které budou 
v případě potřeby doplněny příklady konkrétního užití. 

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 

YAZ client je Z39.50/SRW klient pracující v řádkovém módu Podporuje značnou část 
funkcí standardu Z39.50 verze 3. Jeho hlavním cílem je prověření funkčnosti toolkitu a 
správnosti práce protokolu. Z tohoto důvodu některé příkazy nabízejí více funkcí než jiné. 
Příkazy, které prověřují základní služby Z39.50 jako je vyhledávání a získávání dat mají více 
funkcí než méně podporované služby, jakými jsou Extended Services (ItemOrder, ItemUpdate 
atp.) 
 
Obr. 1.2.1.1.6.a Výpis podporovaných příkazů(help)  Obr. 1.2.1.1.6.b Zaslané záznamy (show 1+5 a) 

http://www.indexdata.dk/�
http://ftp.indexdata.dk/pub/yaz/win32/yaz_2.0.3.exe�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/yaz.php�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/yaz.pdf�
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Jestliže je v konzoli zobrazeno Z> znamená to, že je klient připojen k cíli a očekává od 
uživatele zadání příkazů. Příkazy se spouštějí pomocí klávesy Enter. Klient si, podobně jako 
to je v příkazovém řádku MS-DOS, pamatuje předchozí příkaz, který se dá vypsat pomocí 
šipek vlevo a vpravo, s tím rozdílem, že je možné text libovolně posunovat. Pomocí příkazu 
Help se vypíše seznam podporovaných příkazů. 
 

Příkazy: 
 
open zurl  

Otevře spojení se serverem. Syntaxe zurl je totožná s níže popsanou syntaxí, která se 
používá v příkazové řádce pro spuštění klienta. 
Syntaxe:  
[(tcp|ssl|unix|http)':']host [:port][/base]  

quit  
Zavře klienta. 

f query  
Zašle požadavek na vyhledávání daného query (dotazu) 

 Nejjednodušší Prefix dotazy bez specifikovaných atributů (server volí která pole) 
f knuth 
f "donald knuth" 

 Dotaz s 1 jedním atributem užití(1)=název(4)  
f @attr 1=4 computer 

 Dotaz prohledávající pole autor AND název s pravostranným rozšířením 
f @and @attr 1=1003 knuth @attr 1=4 @attr 5=1 computer 

 Dotaz kombinující Bib-1 a Gils atributy 
 f @attrset Bib-1 @and @attr GILS 1=2008 Washington @attr 1=21 weather 

delete setname  

Smaže na serveru množinu výsledků s název  setname. 
base base1 base2 ...  

Zvolí názvy databází, které se mají prohledávat. Lze specifikovat více databází, které 
budou odděleny mezerou. Tento příkaz přebíjí databáze specifikované v zurl.  

show [start[+number]]  
Přenese záznamy zasláním požadavku na získávání dat (Present Request) od startovní 
pozice zastoupenou start s celkovým počtem záznamů vyjádřených number. Pokud není  

start dáno, klient vyžádá záznamy od pozice posledního zaslaného záznamu +1. Pokud 
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není specifikováno  number bude odpověď obsahovat pouze jediný záznam. Pokud 
uživatel žádá záznamy ze specifické množiny výsledků a ta je pojmenována (například 
písmenem a)  je použití show následující. 
Zašli všechny záznamy od 1 do 5 z množiny výsledků a 
 show 1+5 a 

scan term  
Procházení rejstříků databáze na hledaný výraz . 
Prohlížení rejstříků na výraz "water" 
scan water 

Prohlížení rejstříků na výraz "water" v poli název 
scan @attr 1=4 water 

sort sortspecs  
Setřídí množinu výsledků. Příkaz setřídění používá sekvenci danou specifikací třídění. 
Ta obsahuje pole (třídící kritérium) a indikátory (flags).  
Třídění obecně 
sort <sortkey> <flag> <sortkey> <flag>  

  Sestupné třídění dle názvu 
sort title <  

sort+  

 Stejné jako sort ale výsledek chápe jako novou množinu výsledků 
authentication openauth  

Nastaví autentikační řetězec pokud je serverem požadována autentikace. Ten je 
nejdříve odeslán serveru při jako součástí iniciačního požadavku. To implikuje použití 
tohoto příkazu ještě před samotným otevřením seance. Konvence syntaxe openauth je  
jméno uživatele/heslo 

lslb n  
Nastaví limit, při kterém by neměly být ve výsledku na vyhledávání zaslány žádné 
záznamy. 

ssub n  
Nastaví limit, při kterém by měly být ve výsledku vyhledávání zaslány veškeré 
záznamy. 

mspn n  
Určuje počet záznamů, které mají být zaslány v odpovědi na vyhledávání, pokud je 
celkové číslo odpovídajících záznamů v mezi lslb n a ssub n. 

status  

Zobrazí hodnoty lslb, ssub a mspn.  

setname  
Přepne pojmenování množiny výsledků z vypnuto na zapnuto, Defaultní hodnota je 
zapnuto. 

cancel  
Pošle cíli Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje  (Trigger Resource Control Request) 

format oid  
Zvolí preferovanou syntaxi pro přenos záznamů. YAZ client podporuje veškeré 
syntaxe záznamů, které jsou v současné době registrovány (viz. norma Z39.50). Běžně 
používané (tzn. běžně serverem podporované) syntaxe jsou:usmarc, sutrs, grs1  a xml.  

elements e  
Specifikuje název množiny prvků pro záznamy. Většina cílů podporuje množinu prvků 
B (brief-stručné) a F (full-úplné).c 
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close  
Zašle Z39.50 Close APDU a ukončí spojení s partnerem. 

querytype type  

Nastaví typ dotazu používaný v příkazu find. YAZ klient podporuje :  prefix pro  PQN, 

(dotaz typu 1); ccl pro vyhledávání v CCL (dotaz typu 2), cql pro CQL (typ -104 

vyhledávání s CQL OID), ccl2rpn pro CCL (Common Command Language - ISO 

8777) na RPN konverzi (dotaz typu 1). cql2rpn pro CQL na RPN konverzi (dotaz typu- 
1) 

attributeset set  
Nastaví OID množiny atributů pro prefixové dotazy (RPN, typ-1).  

refid id  
Zvolí  referenční ID pro Z39.50  požadavky 

itemorder type no  
Zašle Požadavek na objednání položky (Item Order Request) pomocí ILL External. 
type je buď 1 nebo 2, což odpovídá  ILL-Profile 1 a 2.  no je pozice objednaného 
záznamu v rámci  množiny výsledků 

update  
Zašle požadavek na update prvku (Item Update Request) Tento příkaz zašle 
"minimální" PDU update cíli s posledním obdrženým záznamem . Pokud nebyl od cíle 
obdržen žádný záznam, je tento příkaz ignorován a cíli nic neodešle 

. filename  

Spustí seznam příkazů z určitého souboru  filename, podobně jako zdroj u většiny 
UNIX shellů.  

push_commande command  
Použije jiný příkaz jako svůj argument. Tento příkaz je poté přidán do historické 
informace (uživatel se k němu může později vrátit). Samotný příkaz není spuštěn.   

set_apdufile filename  

Nastaví APDU zápis do souboru  filename.  Stejné jako parametr-a při startu klienta. 
Výpis APDU logu z vytvořeného souboru  - iniciace a požadavek na vyhledávání 

initRequest { 
    protocolVersion BITSTRING(len=1) 
    options BITSTRING(len=2) 
    preferredMessageSize 1048576 
    maximumRecordSize 1048576 
    implementationId '81' 
    implementationName 'Index Data/YAZ' 
    implementationVersion '2.0.3 WIN32 Release' 
} 
initResponse { 
    protocolVersion BITSTRING(len=1) 
    options BITSTRING(len=2) 
    preferredMessageSize 1048576 
    maximumRecordSize 1048576 
    result TRUE 
    implementationId '81' 
    implementationName 'GFS/YAZ / Zebra Information Server' 
    implementationVersion 'YAZ 2.0.3 / Zebra 1.3.11' 
} 
searchRequest { 
    smallSetUpperBound 0 
    largeSetLowerBound 1 
    mediumSetPresentNumber 0 
    replaceIndicator TRUE 
    resultSetName '1' 
    databaseNames { 

http://www.indexdata.dk/yaz/doc/tools.php#PQF�
http://www.indexdata.dk/yaz/doc/tools.php#CCL�
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        'marc' 
    } 
    { 
        query choice 
        type_1 { 
            attributeSetId OID: 1 2 840 10003 3 1 
            RPNStructure choice 
            { 
                simple choice 
                attributesPlusTerm { 
                    attributes { 
                    } 
                    term choice 
                    general OCTETSTRING(len=1) 61 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
searchResponse { 
    resultCount 7 
    numberOfRecordsReturned 0 
    nextResultSetPosition 1 
    searchStatus TRUE 
    additionalSearchInfo { 
        { 
            externallyDefinedInfo { 
                OID: 1 2 840 10003 10 1 
                externallyDefinedInfo choice 
                { 
                    { 
                        { 
                            fullQuery FALSE 
                            { 
                                subqueryExpression choice 
                                term { 
                                    { 
                                        queryTerm choice 
                                        general OCTETSTRING(len=1) 61 
                                    } 
                                } 
                            } 
                            subqueryCount 7 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 

 
set_marcdump filename  

Nastaví, že by měly být veškeré přijaté záznamy mají být přidány do souboru filename.  
Stejné jako parametr -m při startu klienta. 

schema schemaid  
Specifikuje schéma pro získávání dat. Schéma může být specifikováno jako OID pro 
Z39.50. Pro SRW schéma se používá řetězec URI. 

charset negotiationcharset [outputcharset]  
Specifikuje znakovou sadu (kódování) pro Z39.50 vyjednávání/ SRW kódování a/nebo 
znakovou sadu pro výstup (terminál).  
outputcharset specifikuje znakovou sadu na výstupu (na terminálu, kde běží YAZ client) 
Jelikož vyjednávání o znakové sadě ovlivňuje již samotný Z39.50 požadavek na iniciaci, měl 
by uživatel použít příkaz charset ještě před příkazem open. Záznamů MARC se vyjednávání o 
znakové sadě netýká (viz. marccharset).  

marccharset charset  
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Specifikuje znakovou sadu pro získané MARC záznamy, tak aby je mohl YAZ client 
zobrazit uživateli v odpovídající formě (viz. příkaz charset) Pokud je charset specifikace 
auto, YAZ client předpokládá,že MARC21/USMARC používá RC8/UTF8 a jiné typy 
MARCU používají ISO-8859-1. 

set_cclfields filename  

Specifikuje soubor  filename, ze kterého mají být načítány CCL  pole. Stejné jako parametr 
-c při startu klienta. 

set_cqlfields filename  

Specifikuje soubor  filename, ze kterého mají být načítány CQL  pole.Stejné jako parametr 
-q při startu klienta.  

register_oid name class OID  
Tento příkaz umožňuje uživateli registrovat vlastní objektové identifikátory, aby mohl 
namísto dlouhých notací používat krátké zástupné názvy. name označuje zvolené 

jméno OID, class  třídu OID a OID zastupuje skutečné OID v tečkami oddělené notaci 

Třída může být : appctx, absyn, attet, transyn, diagset, recsyn, resform, accform, extserv, 

userinfo, elemspec, varset, schema, tagset, general. Pokud uživatel váhá doporučuje se 
používat třídu general.  

 
Administrace nastavení klienta 
 
Konfigurace, resp. volba hosta (cíle) může probíhat již při samotném spuštění klienta. To 
využívá následujících parametrů jak v UNIXovém shellu tak i ve Win 32 konzoli: 
 
yaz-client [-m fname] [-a fname] [-c fname] [-q fname] [-v level] [-p 
target] [-u auth] [-k size] [zurl] 

 
Zurl specifikuje Z39.50/SRW hosta. Pokud je takto určen, pokusí se klient nejdříve 

ustanovit spojení s cílem Z39.50/SRW 
Jednotlivé parametry předchází znaménko - . Po něm následuje patřičné 

písmeno.Klient podporuje následující volby: 
-m fname  

Veškeré přijaté záznamy  (v Search Responses i Present Responses) jsou  kompletně 
vloženy do souboru fname. Ukládáno ve výměnném formátu MARC. 

-a fname  
Tvoří záznam o odeslaných i přijatých APDUP ve zvoleném souboru  

-c fname  

Specifikuje sobor fname  pro CCL pole. Není-li použito, načítá klient CCL pole ze 

souboru default.bib.  

-q fname  

Specifikuje sobor fname  pro CQL pole. Není-li použito, načítá klient CQL pole ze 

souboru  file /usr/local/share/yaz/etc/pqf.properties.  

-v level  
Nastaví úroveň LOG  na level. Level je sekvence tokenů oddělených čárkou. Každý 

token je integer nebo pojmenovaný LOG prvek (fatal, debug, warn, log, malloc, all, none)  
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-p target  
Specifikuje proxy adresu. Pokud je použit připojí se YAZ klient k proxy na dané 
adrese a portu. Skutečný cíl bude specifikován jako součást iniciačního požadavku aby 
informoval proxy o skutečném cíli. 

-u auth  

Specifikuje autentikaci uživatele (user/password ). Tento parametr má stejnou vlastnost 

jako příkaz  auth. 

-k size  
Specifikuje maximální velikost zprávy v kilobajtech. Defaultní maximální velikost 
zprávy pro  YAZ client je  1024 (1 MB).  

 
Příklad spuštění klienta z příkazové řádky s nastavenými parametry 
yaz-client bagel.indexdata.dk:210/marc -m c:\S220803.txt -a c:\APDU220803.txt -k 
2500 

 
Další vlastnosti/shrnutí   
  

Modelový YAZ klient nelze hodnotit stejným způsobem, jakým bylo přistupováno k 
ostatním klientům v této studii. Na uživatelské úrovni je jistě velmi zajímavým příkladem, 
který ilustruje možnosti a potenciál, který v sobě Z39.50 skrývá ještě před tím, než je 
"omezen" implementací do určitého softwaru. Uživatel si může v praxi vyzkoušet řadu funkcí 
(zápisy APDU do souboru a jejich následná editace, práce s CQL dotazy, podpory formátů, 
volby typů dotazů atp.), jejichž existenci  může při práci v GUI pouze tušit. Pro využití v 
praxi se s tímto modelem samozřejmě nedá počítat, ale síla YAZ toolkitu není v této 
nejjednodušší kompilaci, ale v možnostech, které celá programová sada YAZ, včetně rozsáhlé 
dokumentace, nabízí. Na základě implementace původního YAZ toolkitu funguje v dnešní 
době řada serverů i klientů. Následující klient v této studii (ZNavigator) je postaven právě na 
základě YAZ. 

1.2.1.1.7 ZNavigator 
 

Název ZNavigator 
Testovaná verze  (dat. vyd.) ZNavigator Version 1.0g ( 8.září 1997) 
Distributor Enware, S.A.  
Adresa distributora c/Nunez de Balboa 51, 6o, 28001, Madrid, Spain  
Tel.číslo +34 1 576 0245  
Fax +34 1 577 6598  
URL adresa http://www.sbu.ac.uk/litc/caselib/ 
Email makis@enware.es  
Podporovaná verze  Z39.50 Verze 2, některé služby Verze 3 
Podporované platformy Windows  3.1, 95 ,98,  NT, 2000, XP 
Minimální konfigurace PC 486, 16MB RAM, internet 
Dostupnost / cena kompilační klient verze 3 - freeware 

jako součást systému CaseLibrary komerční produkt /  

    
Zkušební verze / URL časově omezená (90 dní ) demo verze  (zn10e.exe - 1,535 MB) 

/ftp.sbu.ac.uk/pub/znavig/zn10e.exe  
Dokumentace / URL   

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 

http://www.sbu.ac.uk/litc/caselib/�
ftp://ftp.sbu.ac.uk/pub/znavig/zn10e.exe�
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 ZNavigator je podobně jako BookWhere uživatelsky velmi příjemný klient. Byl 
navržen společností Enware pro potřeby European Commision programu Telematics for 
Libraries. Jeho velká část je založena na YAZ Z39.50 toolkit firmy Index Data. 

 K ovládání základních funkcí zde slouží poměrně velké ikony windowsovského stylu, 
které po přejezdu kurzorem myši hlásí ve vysvětlivce svoji funkci. Práce začíná zahájením 
nové seance (asociace). Jednotlivé seance se zobrazují v nových oknech. Podobně je to i v 
případě zobrazování výsledků vyhledávání z více databázích. Tuto vlastnost uživatel nejvíce 
ocení v případě, chce li jednotlivé množiny výsledků porovnávat.  

Díky možnosti minimalizace jednotlivých oken je práce s ZNavigatorem i v případě 
"složitějšího" vyhledávání (tj. více seancí, více databází) stále přehledná. Program působí 
solidním a spolehlivým dojmem.. 
 
Obr. 1.2.1.1.7.a  Množina výsledků a úplný záznam  Obr. 1.2.1.1.7.b Konstrukce dotazu (Query Builder) 

      
 
Dotazovaní / vyhledávání 

 
ZNavigator podporuje v plné míře Z39.50 dotaz typu-1 definovaný normou Z39.50. 

Klient podporuje dvě úrovně vyhledávání: Simple Query Mode a rozšířené vyhledávání 
Complex Query Mode, ve kterém je možné konstruovat dotaz pomocí Query Builder. 
Jednoduché vyhledávání je určeno pro nenáročné "laické" uživatele, kteří nepotřebují vytvářet 
komplexní dotazy a vystačí si s jednoduchou kombinací výrazů s použitím předdefinovaných 
operátorů (AND, OR). Mód jednoduchého dotazování je po započetí nové seance nastaven 
jako výchozí. Vložený dotaz je chápán jako seznam mezerou oddělených výrazů, na které je 
aplikován defaultní operátor spolu s defaultní kombinací atributů, za účelem vytvoření 
úplného kompilantu dotazu typu-1. Ten je pak odeslán serveru.  

Pokud uživatel zvolí Complex Query Mode může vkládat libovolný komplexní dotaz 
v Prefix RPN syntaxi s rekurzivním výskytem operátorů následovaných dvojicí jednoduchých 
výrazů či pod-dotazů. 
 
Obr. 1.2.1.1.7.c Syntaxe dotazu v Prefix RPN 
@or @and @attr 1[Use]=4[Title]"Scandinavia" @attr 1[Use]=45[Subject] "salmon @and @attr 
1[Use]=45[Subject] "Artic" @attr 1[Use]=45[Subject] "fisheries" 

Vyhledá buď oba "Scandinavia" jako název a "salmon" jako předmět nebo  oba "Arctic" a "fisheries" najednou 
jalo předměty. Vše v hranatých závorkách je pouze komentář, který může být použit pro orientaci v dotazu. 
 

Ačkoliv se může tato syntaxe  dotazu zdát poněkud složitá. Po chvíli si ji uživatel jistě 
osvojí. Pro její pochopení lze použít zmíněný nástroj Query Builder, který nechá takový dotaz 
vytvářet v uživatelsky příjemném formuláři. Takto vytvořený dotaz je pak interpretován a 
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zobrazen právě ve formě Prefix RPN syntaxe. V builderu je navíc dotaz vizualizován jako 
logický strom, ve kterém je možné jednotlivé větve dle potřeb rozšiřovat či zkracovat. Po 
kliknutí na tlačítko OK (provede se zmíněný export do Complex Query) je možné výsledný 
dotaz odeslat serveru, nebo jej před tím v řádku dále upravit. Complex Query podporuje 
atributy rozšíření, struktury a vztahu. Z boolean operátorů umožňuje použití AND, OR a 
NOT. 

Pokud je uživatel s dotazem spokojen může ho odeslat na server aktivně otevřené 
seance pomocí volby Run, nebo použít možnost "Run on all sessions" a dotázat se všech 
serverů s kterými je v Z-asociaci.  

Dotazy použité v rámci jednotlivých seancí se ukládají do jim příslušné složky 
historie. Klient umožňuje prohlížení rejstříků cílové databáze, tj. podporuje službu Scan. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 
 
 Po odeslání dotazu se v okně aktivní seance zobrazuje stav zpracování dotazu, počet 
odpovídajících záznamů (hits) a Id, které bylo přiděleno dané množině výsledků. Po obdržení 
odpovědi na vyhledávání server zašle první "várku" stručný záznamů (indikuje status Brief 
Send) ta je uložena v Batchy o standardní velikosti 20 záznamů. Pomocí volby "Get next 
batch" lze získávat další "várky" záznamů až do celkového množství nalezených hitů. Tyto 
batche se ukládají lokálně a jejich počet není omezen.  
 Množinu výsledků (brief záznamů) lze lokálně vzestupně či sestupně třídit podle 
zvoleného sloupce (pole). Výbornou pomůckou je funkce filtru (Filter duplicate), která 
umožňuje skrýt duplicitní záznamy podle zvoleného pole, s možností volby počtu znaků na 
kterých má být duplicita kontrolována. Množinu výsledků lze zkopírovat "Copy Query" a 
vložit do externí aplikace (Word, Excel). 

 Dvojím kliknutím lze vyžádat zaslání plné verze (full) záznamu, která odpovídá 
formátu jeho uložení v cílové databázi. ZNavigator podporuje tři základní "rodiny" syntaxí 
záznamů: 

a) SUTRS 
 c) MARC :USMARC, UKMARC, UNIMARC 
 d) GRS-1 (Generic Record Syntax) s množinami tagů (viz. standard GRS-1) General, 

Meta, Private a externí tagy Z39.50 registrovaných schémat GILS a WAIS 
 

Pro zefektivnění práce a organizace místa na ploše se při zobrazování úplných 
záznamů otevřená okna seancí a výsledků automaticky přeskupují do kaskád. Zvolený 
záznam lze uložit do souboru *.MAR v komunikačním formátu MARC. 
 
Administrace nastavení klienta 
 
 Konfigurace libovolných parametrů je v ZNavigatoru umožněna na vysoké úrovni. 
Samotný program nabízí konfiguraci svých parametrů v menu Preferences, kde je možné 
nastavit: 

 Pracovní adresář - pro umístění soukromých složek 
 Defaultní adresář - pro operace save a load 
 Maximální počet záznamů v jednom Batchy - požadované záznamy v brief prezentaci 
 Operátor jednoduchého dotazu -  binární operátor použitý v Simple Query Mode 

(AND nebo OR) 
 Množinu atributů jednoduchého dotazu - atributy Bib-1 použitý na každý výraz v 

Simple Query Mode 



 
 

41

 Množinu užitých atributů pro Query Builder - každý se skládá z čísla Bib-1 atributu a 
popisu (odděleno "-") 

 Konfigurace Z39.50 zdrojů a skupin 
V tomto směru nabízí ZNavigator opravdu komfortní nastavení cílových Z39.50 

serverů. Uživatel může v prvním kroku jednoduše vytvářet tématické skupiny, do kterých 
může opakovaně vkládat jednotlivé nakonfigurované cíle. U nich může dokonce zvolit, který 
bude v rámci dané skupiny použit jako defaultní. Ve druhém kroku lze zvolit editaci či 
přidávání Z39.50 cílů. Další informace o cíli lze získat v průběhu seance pomocí funkce View 
session status v průběhu seance (podporované služby, formáty záznamu, verze protokolu) 
 
Obr. 1.2.1.1.7.d Konfigurace cíle v ZNavigator 

 
 

 V klientovi lze konfigurovat dalších řadu  jeho vlastností, které lze použít pro jeho 
implementaci do stávajícího systému. Tyto změny však vyžadují editaci souboru znavig.ini 
a předpokládají hlubší znalost konfigurovaného problému (grafika, vzhled množiny brief 
záznamů, překlady tagů, atp.) 
 
Kontrola přístupu a zdroje 
 
 Kontrola přístupu je zde řešena autentikací uživatele již v momentě konfigurace cíle. 
Vzhledem k možnosti rychlé editace nastavení cíle, nečiní problém autentikaci měnit téměř za 
chodu. Vzhledem k testování klienta na veřejně přístupných serverech nebylo možné kontrolu 
přístupu a zdroje plně prověřit. V případě neověření autentikace však klient reaguje 
smysluplně interpretovanou diagnostikou stavu, kde indikuje zamítnutí přístupu k zvolenému 
cíli. 
 
Rozšířené služby - Klient nevyužívá možnosti rozšířených služeb. 
  
Další vlastnosti/shrnutí   
  
 ZNavigator je výborným nástrojem pro profesionální uživatele, kteří se rozhodnout 
využívat možnosti protokolu Z39.50 v široké míře.  První, co je třeba na tomto klientu 
vyzvednou je jeho "Users friendly" rozhraní. I při složitých rešerších je práce přehledná  a 
jednotlivé funkce a jejich uspořádání vychází vstříc potřebám uživatele. Užitečným řešením je 
rozpad jednotlivých seancí na samostatná okna, který je v případě potřeby opět setřen 
možností vyhledávání ve všech aktivních seancích. Ačkoliv je při vyhledávání dotaz pokládán 
v několika krocích, což se může jevit jako zbytečné, práce s nástrojem Query Builder 
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umožňuje uživateli navrhnout i složitější dotazy, aniž by potřeboval ovládat jeho principy. 
Zkušenější uživatel naopak ocení možnost editovat navržený dotaz v mezikroku před jeho 
zasláním. Možnosti filtrování a takové množství úprav množiny výsledků nabízí ZNavigator v 
testované řadě klientů jako jediný. 

1.2.1.1.8 ZSearcher 
 

Název ZSearcher  
Testovaná verze  (dat. vyd.) ZSearcher 1.2 (8. únor, 2002) / v době vypracování studie ZSearcher 2.0 viz. shrnutí 
Distributor Integral Concepts 
Adresa distributora Unit 18-102, 3555 Don Mills Road, Willowdale, Ontario, Canada  
Tel.číslo 416-756-4778 
Fax 416 756-4781 
URL adresa http://www.integralconcepts.com/index.htm 
Email sales@integralconcepts.com 
Podporovaná verze  Z39.50 Verze 3 
Podporované platformy Windows 95/98, Windows NT, 2000, XP s instalovaným  TCP/IP inter. příst. 
Minimální konfigurace PC 486 (doporučeno 586 )  min. 32 MB RAM (64 MB dop.) , internet 
Dostupnost / cena komerční produkt /  jednoduchá licence (US $150), 5-licencí (US $675), 10 licencí 

(US $1320) + ke všem licencím 12 měsíců update a servis zdarma (platné 22.8.2003) 
objednání via formulář  na URL: 
http://www.integralconcepts.com/icorder_form_us.htm 

    
Zkušební verze / URL časově omezená demo verze (zscdemo.exe -  2,50 MB) / 

http://www.integralconcepts.com/zsearcher_download.htm  
Dokumentace / URL  manuál DOC a PDF / http://integralconcepts.com/ddoc/zmanual.doc 

      http://integralconcepts.com/ddoc/zmanual.pdf 

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 

ZSearcher se vyznačuje moderním uživatelským rozhraním s možností modifikace a 
ukotvení  uživatelských lišt. Ovládání je intuitivní a díky celkové přehlednosti a možnosti 
přepínání b kaskádovitém zobrazení jednotlivých oken umožňuje i práci na komplexních a 
rozsáhlých projektech s několika úrovněmi vyhledávání. Užitečnou funkcí je možnost 
prohlížet více vybraných MARCovských záznamů ze stejné nebo různých množin výsledků, 
kterou lze používat pro porovnávání získaných záznamů. Záznamy vybrané z množiny 
výsledků jsou zobrazeny v rozdělených oknech, kde lze v jedné části prohlížet stručné (brief) 
záznamy a v druhé části úplné záznamy v MARCu. 
 
Obr. 1.2.1.1.8.a  Konfigurace cílového serveru        Obr. 1.2.1.1.8.b Pokročilé vyhledávání 

    
 

http://www.integralconcepts.com/index.htm�
mailto:sales@integralconcepts.com�
http://www.integralconcepts.com/icorder_form_us.htm�
http://www.integralconcepts.com/zsearcher_download.htm�
http://integralconcepts.com/ddoc/zmanual.doc�
http://integralconcepts.com/ddoc/zmanual.pdf�
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Dotazovaní / vyhledávání 
 
Při prvním startu klienta se automaticky otevírá Z39.50 Query okno (později lze 

vyvolat z menu File nebo CTRL + Q), kde si uživatel nejdříve navolí pomocí zaškrtávacích 
polí servery, které  hodlá prohledávat a způsob, jakým se tak bude dít tj. paralelně, sekvenčně 
či v kaskádě . Toto je jedna z nejlepších vlastností ZSearcher klienta. Při paralelním 
vyhledávání se klient najednou obrací na uživatelem definované servery a výsledky obdrží 
tak, jak jednotlivé servery odpovídají.  Sekvenční vyhledávání probíhá nejdříve na prvním 
zvoleném serveru či databázi a po obdržení všech relevantních výsledků pokračuje na dalším. 
Při vyhledávání v kaskádě se postupuje jako při sekvenčním s tím rozdílem, že prohledávání 
pokračuje na dalším serveru pouze v případě, neobdrží-li klient výsledky z aktuálně 
prohledávaného serveru Vyhledávání v kaskádě a sekvenční vyhledávání je vhodné pro práci 
v komerčních databázích (OCSC, RLIN atd..), a to z hlediska ušetřených prostředků za 
zbytečné vyhledávání po té, co byl již požadovaný záznam nalezen na jednom ze serverů. 

Severy lze sdružovat do potřebných  skupin. Jednoduchým způsobem lze přidat nové 
servery (včetně identifikačních údajů, či vlastního komentáře) nebo editovat stávající. 
Následně může uživatel přidat libovolný počet seancí, zcela nezávisle na výběru severů a 
odděleně kontrolovat výsledky vyhledávání.                                                                                  
           ZSearcher nabízí tři úrovně dotazování, resp. pocházení rejstříků (podporuje-li tak 
server).  Je to jednoduché vyhledávání (jedno pole), v něm si uživatel vybere ze seznamu 
nebo pomocí přednastavených tlačítek , který atribut hodlá prohledávat a následně zadá výraz 
do dialogového okna, boolean vyhledávání nabízí přehledné stromové zobrazení vztahů 
(AND, NOT a OR) mezi libovolnými vybranými atributy a jejich hodnotami a pokročilé 
vyhledávání, které kombinuje vyhledávání v jednom poli s atributy rozšíření. Funkce historie 
umožňuje ukládat a znovu využívat předchozí  dotazy. 

Klient také podporuje službu prohlížení rejstříků (Scan service), Pokud sever tuto 
službu také podporuje, je v dotazovacím okně prosvíceno kromě tlačítka Search také tlačítko 
Scan. Po procházení lze z výsledného abecedně řazeného rejstříku termů, které jsou blízké 
výrazu, který uživatel zadal, zkopírovat zvolený výraz do dialogu dotazu a znovu odeslat 
požadavek na vyhledávání. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 

 
Po odeslání vyhledávacího požadavku se v okně výsledků vyhledávání zobrazí vámi 

zvolený výraz spolu se stromem, který zobrazuje server po serveru podle toho, jak byly 
nalezeny a zkopírovány odpovídající záznamy. Kliknutím na znaménko plus  zvoleného 
serveru  se rozbalí strom s jeho všemi odpovídajícími záznamy ve zkrácené formě. Ikona 
vedle každého záznamu reprezentuje MARC záznamový materiál. 

Klient umožňuje třídění množiny výsledků a to podle názvu, autora,  chronologicky 
dle datumu publikování (nejmladší nejdříve) či seskupovat podle typu materiálu nosiče. 
Záznamy v množině výsledků lze smazat. Mezi jednotlivými záznamy je možné procházet 
pomocí kurzorových šipek. Pokud si uživatel zvolí určitá stručný záznam, okno se rozdělí a v 
pravé části obrazovky (možno dělit i vertikálně je zobrazen úplný záznam. Takto lze souběžně 
otevřít či zavřít  libovolné množství dokumentů, každý ve svém vlastním okně. 
 Jakmile začne klient přijímat záznamy, lze sledovat průběh spojení se servery.  
Získané záznamy lze uložit ve formátu US MARC a pracovat s nimi nadále offline pomocí 
funkce exportu.Uživatel může také uložit celou množinu výsledků. (dodatek viz Shrnutí) 

  Záznamy mohou být přeneseny pomocí FTP na  sever uživatelského systému  a dále 
integrovány. To je výhodné v například v situaci, kdy se katalogizátor či rešeršér nepohybují 
na stejné lokální síti jako hlavní systém (práce z domova či kanceláře). 
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Podobně jako BookWhere2000 podporuje i OPACový hypertext jako základ nově 
zaslaného dotazu pro pole autora, předmětu, ISBN...na původně použité skupině serverů tak, 
že není nutné znovu otevírat dialog pro zadání dotazu. Při využití této funkce může uživatel 
zachovat nebo vymazat původní výslednou množinu záznamů. Pokud se uživatel pokusí 
použít tuto funkci pro pole, které není asociováno s platným typem Z39.50 dotazu (tzn. 
zvolíte-li např. MARCovský tag 300 pro fyzický popis či poznámku v tagu 500 namísto 
jména, názvu, předmětu či číselného tagu) , klient tento pokus ignoruje.  
Poznámka: Pokud se uživatel pokusí hledat dle pole 856 obsahujícího URL, snaží se 
ZSearcher otevřít v nastaveném prohlížeči příslušnou WWW stránku.   

  
Administrace nastavení klienta 

 
Klient obsahuje předdefinovanou skupinu databází složenou z převážně amerických 

univerzitních knihoven (jejich servery ovšem často nekomunikují). Lze přidávat nové servery, 
ale není je již možné seskupit  podle zaměření či země. u každého serveru lze modifikovat 
následující charakteristiky: název serveru pro použití v klientovi, registrovaný internetový 
název severu, jeho IP, asociované databáze, adresu portu, preferovanou a podporovanou 
syntaxi záznamů + poznámky. Klient podporuje i funkci prověření serveru před navazováním 
spojení. 
 
Kontrola přístupu a zdroje 

 
ZSearcher je příklad klienta, u kterého probíhá lokální autentikace uživatele. ID a heslo 

(pokud tak cílový server či databáze vyžaduje) je zadáván již v momentě konfigurace a 
přidávání nového hosta do skupiny serverů. 

  
Rozšířené služby - Klient nevyužívá možnosti rozšířených služeb. 
 
Další vlastnosti/shrnutí       

 
Podobně jako BookWhere je i ZSearcher výborným klientem z pohledu vyhledávání a 

funkcemi pro ovládání zobrazení. Ve spojení s  katalogizačním editorem je vhodný pro 
vytvoření profesionálního katalogizačního prostředí. Omezujícím prvkem jsou nešťastné 
pouze MARCovské výstupy. Pokud uživatel vyžaduje podporu UKMARC, UNIMARC či ne 
MARCovských formátů jako je SUTRS nebo GRS-1 musí se poohlédnout jinde 
(BookWhere). V budoucnu se uvažuje o rozšíření ZSearche právě o tyto formáty. Navíc bude 
rozšířena i skupina formátů pro výstup o text, XML a další MARCovské formáty.  
 
ZSearcher 2.0 - V závěrečné etapě tvorby studie se objevila nová verze ZSearcher.0. Ta již 
oproti testované verzi 1.2 umožňuje: 

 získávat záznamy ve formátech US MARC (MARC21), 
UKMARC a UNIMARC  

 prohlížet získané záznamy seskupené podle zdroje, tříděné dle 
názvu, autora, datumu publikace č typu záznamu 

 umožňuje rozšířený export, ukládání a tisk - podpora exportu 
jako dokument XML či ASCII text 

 umožňuje prohlížet a znovu třídit předchozí na disk uložené 
MARCovské záznamy 

1.2.1.1.9 ZTexas Client 
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Název ZTexas Z39.50 Client 
Testovaná verze  (dat. vyd.) ZTexas Z39.50 Client 1.3 
Distributor Crossnet Systems Limited 
Adresa distributora Unit 41, Bone Lane, Newbury, Berkshire, RG14 5SH; United Kingdom 
Tel.číslo 01635 522912 
Fax 01635 522913 
URL adresa http://www.crxnet.com/texas_client.php 
Email info@crxnet.com ; via formulář v html : http://www.crxnet.com/feedback.php 
Podporovaná verze  Z39.50  
Podporované platformy Windows  3.1, 95 ,98,  NT, 2000, XP 
Minimální konfigurace PC 386 min., 8 MB RAM , internet 
Dostupnost / cena freeware 

    
Zkušební verze / URL (ctls_client_setup_1_3.exe - 1,314Mb) /  

ftp://193.195.22.37/pub/ctls/ctls_client_setup_1_3.exe 
Dokumentace / URL   

 
Uživatelské rozhraní obecně 
 
 Tento v pořadí druhý klient do tvůrců již popsaného ICone2 , (Crossnet Systems Ltd.)  
se vyznačuje převážně svou jednoduchostí, které je ovšem dosaženo na úkor množství 
klientem  podporovaných služeb a prakticky nulové možnosti uživatelských nastavení. 
Veškerá práce s klientem se odehrává ve dvou oknech, mezi kterými se automaticky přepne 
při zobrazení zvoleného záznamu. Uživatel má možnost zobrazit naráz pouze jeden záznam. 
Pokud si přeje zobrazit jiný úplný záznam, lze ho listovat pomocí šipek, kterými se prochází 
výsledná množina záznamů, nebo okno pro zobrazení záznamu zavřít. Klient se přepne  zpět 
do okna pro vyhledávání a listování rejstříky, kde se ve spodní části zároveň zobrazuje 
výsledná množina záznamů nebo výrazy rejstříku blízké zadanému termu. 
 
Obr. 1.2.1.1.9.a  Pokročilé prohlížení rejstříků          Obr. 1.2.1.1.9.b Úplný záznam (USMARC) 

         
 

Dotazovaní / vyhledávání 
 
ZTexas klient nabízí pouze jednoúrovňové vyhledávání. Jako cíl vyhledávání může 

uživatel zvolit ze seznamu pouze jeden, předem předkonfigurovaný server. Samotný dotaz lze 
formulovat do čtyřech textových polí spojených operátory AND, NOT a  OR, na které lze 
prohledávat zvolené atributy. Uživatel má možnost u každého výrazu dále indikovat zda chce 
použít rozšíření či nikoliv. Klient také podporuje službu procházení rejstříků výrazů pro 
autora, název, předmět a to v přesném tvaru či jako klíčové slovo. Po zvolení požadovaného 

http://www.crxnet.com/texas_client.php�
ftp://193.195.22.37/pub/ctls/ctls_client_setup_1_3.exe�
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výrazu z rejstříku je automaticky provedeno vyhledávání založené na zvoleném výrazu. 
Dotazy není možné ukládat. Při každém vyhledávání je nutné vždy dotaz znovu definovat. 

 
Prezentace výsledků vyhledávání 

  
Množina výsledků vyhledávání se zobrazuje ve spodní části obrazovky. Pokud server 

v odpovědi na získání záznamů, nezaslal všechny odpovídající záznamy, lze je vyžádat 
pomocí volby více titulů (more titles). Ty se pak přidají na konec množiny výsledků  
Záznamy se v množině výsledků zobrazují tak, jak byly při vyhledávání nalezeny uvozené 
pořadovým číslem které indikuje pozici v rámci množiny výsledků. Klient neumožňuje 
jakékoliv řazení či filtrování. Ve střední části obrazovky klient zobrazuje počet nalezených 
záznamů. Množinu výsledků lze pře tlačítko vytisknout. 

Po dvojitém kliknutí na zvolený záznam se klient přepne do módu pohlížení úplných 
záznamů. Software neumožňuje přepínání formátů jako takové. Požadovaný formát je nutné 
zadat externě, jak o tom bude pojednáno v kap. administrace. Podporované formáty jsou 
následující: USMARC, UKMARC, UNIMARC, NORMARC, DANMARC, FINMARC, 
CANMARC, LIBRISMARC,  PICAMARC, a SUTRS. Zvolený záznam v daném zobrazení 
může uživatel buď tisknout, nebo uložit do souboru ctlssave.mrc, se kterým lze dále pracovat 
v odpovídajícím MARC editoru. Narozdíl od  většiny klientů ZTexas klient nepodporuje 
hypertextové řešení pro žádné z polí. 

Přinejmenším nešikovným řešením je zmiňované přepnutí do režimu pro prohlížení 
plných záznamů. Toto okno totiž nahrazuje původní vyhledávací, ve kterém se zobrazuje 
množina výsledků. Pokud se k tomuto oknu chce uživatel vrátit, musí stávající úplné 
zobrazení záznamu zavřít.  Pomocí šipek lze sice procházet jednotlivé záznamy i v plném 
zobrazení (záznam je reprezentován označením pozice v množině výsledků), absence 
konfrontace s množinou výsledků však do práce vnáší zmatek. 

  
Administrace nastavení klienta 

  
 Klient sám o sobě nenabízí žádnou funkci pro administraci serverů. V jeho instalaci je 
již nakonfigurovaná vzorová skupina serverů některých knihoven, které jsou členy  CTLS 
(Central Texas Library System). Nové servery musí uživatel, podobně jak je tomu například u 
KP-Win klienta, nakonfigurovat v textovém režimu v souboru database.tbl. Parametry 
serveru se sdružují podle funkčních oblastí, které jsou uvozeny následovně:  H pro informace 
o hostovi (serveru) ("název", "IP", "port" ). D - název databáze,   S - parametry vyhledávání, 
B - parametry pro listování rejstříky, P - parametry pro získávání (prezentování) záznamů. 
 
Obr. 2.2.1.1.17.c  Příklad konfigurace serveru  právnické knihovny (Univerzita Texas) 
H, "University Of Texas, Tarlton Law Library [III]","128.83.82.249","210", F; 
BP, 0, 0; 
D, "INNOPAC", "Tarlton Law Library Catalog"; 
S, "Author First Chars", 1003, 3, 1, 1, 1, 1; 
S, "Title First Chars", 4, 3, 1, 1, 1, 1; 
S, "Subject First Chars", 21, 3, 1, 1, 1, 1; 
S, "Keyword Title/Notes", 4, 3, 3, 6, 100, 1; 
S, "ISBN", 7, 3, 1, 1, 1, 1; 
S, "ISSN", 8, 3, 1, 1, 1, 1; 
S, "Call Number", 1007, 3, 1, 1, 1, 1;  
B, "Author", 1003, 3, 1, 1, 1, 1; 
B, "Title", 4, 3, 1, 1, 1, 1; 
B, "Subject", 21, 3, 1, 1, 1, 1; 
P, "USMARC", "USMARC"; 
E; 
 

 Klient neumožňuje testování správnosti nastavení  ani odezvy serveru. Jediné 
informace lze získat následně po připojení pomocí funkce Podrobnosti o službách knihovny 
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(Library Service Details) v menu Pokročilé možnosti. Zde pomocí služby Explain server 
sděluje (pokud tuto službu podporuje) : Verzi protokolu Z39.50; Id, název a verzi 
implementace, preferovanou a maximální velikost zprávy a serverem podporované služby 
Z39.50 (Vyhledávání, Získávání, Scan, Pojmenovanou množinu výsledků atp.) 

Diagnostická hlášení lze v případě některých chyb a za předpokladu, že server 
podporuje zasílání diagnostických záznamů, zjišťovat z prostředí klienta via funkce Help / 
Diagnostic Information. 
 
Kontrola přístupu a zdroje 
  

Autentikaci klienta lze pevně nastavit ve stejném souboru vložením písmena  T  do údajů 
o serveru. (H, "Texas State Library [SIRSI]", "204.65.32.20", "2200", T;). 
Klient pak automaticky při připojení k serveru vyvolá formulář pro autentikaci ,kde je možné 
zadat buď jediný řetězec (Id/Heslo, nebo kombinované Id skupiny/Id uživatele/heslo. Pokud 
je autentikace při konfiguraci serverů nastavena implicitně, lze se z formuláře pokusit o 
připojení bez autentikace. 

 
Rozšířené služby - Klient nevyužívá možnosti rozšířených služeb. 
 
Další vlastnosti/shrnutí   
 
 ZTexas Z39.50 Client se vyznačuje převážně svou jednoduchostí. Jeho silnou stránkou 
je jistě podpora řady formátů. Vzhledem k omezenému počtu funkcí, nemožnosti 
prohledávání více serverů najednou a absencí jakékoliv možnosti  manipulace se záznamy 
(vyjma uložení, či vytisknutí), lze jen těžko předpokládat jeho začlenění do komplexu 
zvoleného knihovnického systému. Pokud zvážíme i poměrně složitou konfiguraci serverů 
(viz. Obr. 2.2.1.1.17.c ; nejkratší konfigurace ve vzorku), nezbývá než tohoto klienta zařadit v 
rámci testovaných klientů směrem k slabšímu průměru. 

1.2.1.2 Závěrečné srovnání v závislosti na zvolených kritériích 

1.2.1.2.1.1 Uživatelské rozhraní obecně 

 
 GUI Grafické ikony Vysvětlivky ikon Podpora více jazyků Posuvná lišta 

ARL client X X/- X X - 
BookWhere 2000 X X X - X 
CanSearch X - - - - 
ICONE-2  X X - X - 
KP Win klient X X X - - 
YAZ client - - - - - 
ZNavigator X X X - - 
ZSearcher  X X X - X 
ZTexas Client X - - - - 

 

1.2.1.2.1.2 Dotazovaní / vyhledávání 

 
 
Podporované  typy dotazů (syntaxe dotazů) 

 
V rámci normy Z39.50 jsou definovány 4 resp. 5 typů dotazů. Typ-1je obrácená 

polská notace (Reverse Polish Notation), Typ-2  je typ dotazu specifikovány normou 
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ISO8777, Typ-100 je typ dotazu Z39.50 specifikovaný v ANSI Z39.50 a Typ-101, což je 
rozšířený RPN (ERPN) dotaz., který umožňuje proximitní  vyhledávání, omezení množiny 
výsledků pomocí atributů.  Pro Typ-1 jsou přibližné vyhledávání a rozšíření platné pouze ve 
verzi 3. Pro Typ-101, jsou přibližnost i rozšíření možné pro obě verze( 2 i 3). Typ-102 je 
dotaz ohodnoceného seznamu (Ranked List Query) a původní norma Z39.50 z roku 1995 ho 
nespecifikuje. 

Speciálním typem je Typ-0 Ten je použit v případě vzájemné shody původce a cíle 
nadřazené normě Z39.50. 

 
 

Typ - 0 
RPN 

Typ - 1 
ISO8777 
Typ - 2 

Z39.58 
Typ - 100 

ERPN 
Typ - 101 

Ohodnocený seznam 
Typ - 102 

ARL client - X - - - - 
BookWhere 2000 - X - - - - 
CanSearch - X - - - - 
ICONE-2  - X - - - - 
KP Win klient - X - - - - 
YAZ client - X X - - - 
ZNavigator - X - - - - 
ZSearcher  - X - - - - 
ZTexas Client - X - - - - 
 
CIIR's client  - X - - - - 
DRA Find - X - - - - 
SLS PC Browser - X - - - - 
Vizion Pro  - X - - X - 
VTLS  - X - - - - 
WinPAC - X X - - - 

 
Podporované  operátory 

 
Dotazy typu 1 a 2 mohou podporovat boolean operátory. Dotazy využívající rozšíření 

porovnávají pouze části slov. Od verze 3 lze použít i přibližností na výrazy ve stejném 
odstavci. Omezení umožňuje prohledávat množinu výsledků z předešlého vyhledávání. 

 
 Boolean operátory Rozšíření  Pozice Struktura Úplnost Přibližnost Omezení 
ARL client X X X - - - - 
BookWhere 2000 X X X X X  - - 
CanSearch X X X X X X X 
ICONE-2  X X - - - - - 
KP Win klient X X - - - - - 
YAZ client X ? ? ? ? ? ? 
ZNavigator X X - X X - - 
ZSearcher  X X X X X - - 
ZTexas Client X X - - - - - 
 
 
CIIR's client  X - ? ? ? - - 
DRA Find X - ? ? ? - - 
SLS PC Browser X - ? ? ? - - 
Vizion Pro  X X ? ? ? X X 
VTLS  - X ? ? ? - - 
WinPAC X X ? ? ? - - 

 
Podporované  množiny atributů 
 
 Aby bylo možné formulovat dotazy a následně interpretovat výsledné záznamy musí 
server a klient používat společnou množinu atributů. Tato množina pak určuje platné atributy. 
Množina atributů bib-1 specifikuje různé atributy použitelné pro bibliografické dotazy. 
Množina atributů exp-1 se používá v Explain databázi, ext-1 se používají v databázi 
Rozšířených služeb (External Serivces). Dalším možnou množinou atributů je CCL-1  
(Common Command Language). Množina GILS (Government Information Locator Service) 
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atributů zahrnuje super množinu atributů Bib-1 tj. skládá se ze všech Bib- 1 atributů a 
přidaných Use atributů, které jsou definovány pro GILS elementy. (např. materiál, účel..)  
Nově definované  GILS Use atributy sémanticky odpovídají GILS Core elementům. Poslední 
množinou atributů je pak STAS  (Scientific and Technical Attribute Set ) 

 
 Bib -1 Exp-1 EXT-1 CCL-1 GILS STAS 
ARL client X - ? - - - 
BookWhere 2000 X - - - - - 
CanSearch X - - - - - 
ICONE-2  X X - - - - 
KP Win klient X - - - - - 
YAZ client X  - - - - 
ZNavigator X X - - - - 
ZSearcher  X ? - - - - 
Z Texas Client X - - - - - 
 
CIIR's client  X - - - X - 
DRA Find X - - - - - 
SLS PC Browser X - - - - - 
Vizion Pro  X - - - - - 
VTLS  X - - - - - 
WinPAC X - - X - - 

 
Další vlastnosti vyhledávání  
 

Některé servery mohou klientovi zaslat vícero pojmenovaných množin výsledků, 
klient pak tuto vlastnost používá při manipulaci s výslednými množinami záznamů, které 
pocházejí z více než jednoho vyhledávání (Search). Pokud klient podporuje funkci vymazání 
množiny výsledků  může explicitně vymazat zvolenou množinu výsledků. Server může tuto 
funkci využívat dle potřeby a v případě ukončení z asociace smaže všechny množiny 
výsledků. Služba prohlížení (procházení) rejstříků  je určena k listování položek setříděného 
seznamu výrazů, kde si klient vyžádá seznam platných vyhledávácích výrazů ve zvolené 
kategorii (např. autor, rok vydání atp.) a vybere si z něj termy pro svůj dotaz. Pokud server 
podporuje provádění paralelních operací, může klient, u kterého je tato.  Pokud klient 
podporuje verzi 3 protokolu může využívat možnosti paralelních operací. ,Klient může 
vyhledávat, aniž by obdržel výsledky z předchozího vyhledávání . (Verze 2 podporuje 
požadavky pouze v sériovém uspořádání).  Pokud pod sebe server sdružuje více databází 
může je klient, který tuto volbu podporuje pohledávat více databází najednou. Pokud klient 
podporuje tuto vlastnost může být zároveň (tj. paralelně) připojen na více serverů. 

 

 
Pojmenované 

množiny 
výsledků 

Vymazání 
množiny 
výsledků 

Prohlížení 
rejstříků 

Paralelní 
operace 

Prohledávání 
více databází 

Více paralelních 
serverů 

ARL client X X X - - X 
BookWhere 2000 X X X X X X 
CanSearch X X - - - - 
ICONE-2  - - X - - - 
KP Win klient X X X ? ? ? 
YAZ client X X X ? ? ? 
ZNavigator X - X X X X 
ZSearcher  X ? X X X X 
ZTexas Client - - X - - - 
 
CIIR's client  - - X - - - 
DRA Find - X - - X - 
SLS PC Browser - - - - - - 
Vizion Pro  X X X - X - 
VTLS  - - - - - - 
WinPAC - X X - X - 

1.2.1.2.1.3 Prezentace výsledků vyhledávání 
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Pro prezentaci výsledků vyhledávání může klient požadovat od serveru zobrazení 

výsledků z množiny výsledků za použití určité sytaxe záznamu. 
Protokol  Z39.50  podporuje požití následujících syntaxí. Mezi ně patří:  MARC - 

formát pro bibliografické informace; GRS-1 (generic record structure); SUTRS (simple 
unstructured text record syntax)- jednoduchý nestrukturovaný textový formát, pro jehož 
interpretaci není nutné další zpracování či analýza; OPAC pro vlastnictví (holdings) či 
cirkulaci 
 

 
 

MARC GRS-1 SUTRS OPAC 

ARL client X - - - 
BookWhere 2000 X X X - 
CanSearch X - - - 
ICONE-2  X - - - 
KP Win klient X - - - 
YAZ client X X X X 
ZNavigator X X X - 
ZSearcher  X - - - 
ZTexas Client X - X - 

 
 

CIIR's client  X X X X 
DRA Find X X - - 
SLS PC Browser X - - - 
Vizion Pro  X - - - 
VTLS  X - - - 
WinPAC X - - X 

 
Pokud klient podporuje funkci získávání dat, může získat jako reakci na svůj 

požadavek na vyhledávání  množinu výsledků. Klient může specifikovat množinu prvků 
(element set) označujících  prvky dat, které je třeba získat.Všechny implementace by měli 
podporovat množinu prvků pro plný záznam. Některé servery podporují jiné množiny prvků, 
např. stručný záznam.  Klient může množinu výsledků různě uspořádat (řadit) pomocí fce. 
třídění. Pokud se tak již neděje požadavkem třídění na straně serveru, klient získané záznamy 
lze u některých klientů třídit po obdržení lokálně (offline). 

Pokud klient podporuje verzi 3 protokolu a získávané záznamy jsou větší velikosti než 
je maximální možná velikost odpovědi na získávání dat. mohou být získávané záznamy dále 
děleny. Segmentace 1. úrovně umožňuje rozdělení záznamu , pokud jeho velikost přesahuje 
max. velikost odpovědi. pak umožňuje, aby byl jeden velký záznam  rozdělen do více částí 
(segmentů) 

 
 
 

Získávání dat Stručný formát Možnost třídění Klient třídí Segmentace 1 Segmentace 2 

ARL client X X - - - - 
BookWhere 2000 X X - X - - 
CanSearch X X - - - - 
ICONE-2  X X X - - - 
KP Win klient X X - - - - 
YAZ client X X X - X X 
ZNavigator X X - X - - 
ZSearcher  X X - X - - 
ZTexas Client X X - - - - 
 
 
CIIR's client  X - - - - - 
DRA Find X - - - - - 
SLS PC Browser X - - - - - 
Vizion Pro  X - X - - - 
VTLS  X X - - - - 
WinPAC X X - X - - 
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1.2.1.2.1.4 Administrace nastavení klienta 

 
 V této části se zaměříme na možnosti jednotlivých klientů v rámci konfigurace 
stávajících a přidávání nových serverů. Většina klientů již od výrobce obsahuje předem 
konfigurovanou sadu serverů, které umožňuje prohledávat. Uživatel, či administrátor 
poskytující službu klienta však  potřebuje přidat a nakonfigurovat nové servery , aby mohl 
klienta implementovat do svého prostředí, tj. prohledávat následně ty servery (resp. vzdálené 
databáze sdružené pod daný server), které ho zajímají.  

Konfigurace klienta může probíhat následujícími způsoby : interní konfigurace - klient 
obsahuje funkce resp. pomůcky zabudované přímo v jeho softwaru ; externí konfigurace - pro 
konfiguraci klienta je zapotřebí jiný software; jiná konfigurace  - tímto chápeme buď ruční 
editování konfiguračních souborů (ini) nebo rekompilaci zdrojových souborů 

Důležitou roli zde hraje služba vysvětlení (Explain). Ta umožňuje klientovy zjistit 
názvy databází, které pak může skrze server prohledávat, atributy, které tyto báze podporují, 
popis databáze atp.  

Pokud si instituce přeje modifikovat samotného klienta tak, aby zcela odpovídal jejím 
potřebám, je nezbytné aby byl od výrobce zpřístupněn zdrojový kód a potřebná dokumentace. 

 
 
 

Interní konfigurace 
Externí 

konfigurace 
Jiná konfigurace Vysvětlení Zdrojový kód 

ARL client - - X - - 
BookWhere 2000 X - - X - 
CanSearch - X X - X 
ICONE-2  X - X X - 
KP Win klient - - X ? - 
YAZ client X - - X X 
ZNavigator X - X  - 
ZSearcher  X - - X - 
ZTexas Client - - X X - 
 
 
CIIR's client  - - X - - 
DRA Find - ? ? - - 
SLS PC Browser - ? - - - 
Vizion Pro  - X  - - 
VTLS  - - X - - 
WinPAC X - X - - 

1.2.1.2.1.5 Kontrola přístupu a zdroje 

 
Toto srovnání zohledňuje vlastnosti, které se váží na Z39.50 server a vyjadřují 

schopnost klienta přistupovat na server, který je požaduje. Některé servery umožňují přístup 
ke svým databázím pouze určitým uživatelům. Pokud je tedy ve srovnání označena kontrola 
přístupu, znamená to, že je klient schopen odpovědět na požadavek serveru o uživatelské 
heslo. Některé klienty lze nakonfigurovat  lokální autentikací uživatele. Ta však již neprobíhá 
pomocí Z39.50 protokolu. Některé servery pak požadují po klientovi komunikaci autentikační 
informace  v průběhu instalace nového serveru tzv. vzdálenou autentikaci. 
 Pokud servery kontrolují, nebo zpoplatňují používání některých svých služeb, či 
získávání dat obsažených v databázích, může klient obdržet na základě svého požadavku 
report o zdroji, kde je uvedena např. cena za vyhledávání.  

Možnost kontroly zdroje znamená, že je klient schopen od serveru přijímat požadavky 
na kontrolu zdroje např. zda má být provedeno vyhledávání za příslušnou cenu. Vyvolání 
požadavku na kontrolu zdroje umožňuje klientovi požadovat, aby server inicioval službu 
kontroly zdroje, nebo aby přerušil operaci. 
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 Kontrola 
přístupu 

Lokální 
autentikace 

Vzdálená 
autentikace 

Report o zdroji 
Kontrola 

zdroje 
Vyvolání požadavku na 

kontrolu zdroje  

ARL client X X X ? ? ? 
BookWhere 2000 X X - X ? ? 
CanSearch X - - ? ? ? 
ICONE-2  X X - ? ? ? 
KP Win klient - - X ? ? ? 
YAZ client ? ? ? ? ? ? 
ZNavigator X - X ? ? X 
ZSearcher  - - X ? ? ? 
ZTexas Client - - X ? ? ? 

 
CIIR's client  - - - - - - 
DRA Find - - - - - - 
SLS PC Browser - - - - - - 
Vizion Pro  - - X - - - 
VTLS  - - - - - - 
WinPAC - - - - - - 

1.2.1.2.1.6 Rozšířené služby 

 
Rozšířené služby (Extended services) jsou služby  protokolu Z39.50 verze 3, které sice nejsou 
typické pro vyhledávání a získávání informací, ale lze je chápat jako jim příbuzné. Podle 
jejich účelu je lze rozdělit do následujících pomyslných kategorií: 
 
ES trvalého charakteru - Rozšířené služby : trvalá množina výsledků (persistent result set), 
trvalý dotaz (persistent query), periodický rozvrh dotazu (periodic query schedule) umožňují 
klientovi plánovat uchovávat a trvalé dotazy a množiny výsledků na straně serveru. 
 
Off-line aktivity - Rozšířené služby : specifikace exportu (export specification) a vyvolání 
exportu (export invocation) umožňují klientovi požadovat od serveru zaslání množiny 
výsledků do  zvoleného místa určení (tiskárna, fax, email..) 
  

     - Rozšířená služba objednání položky (item order) umožňuje klientovi 
požadovat položku identifikovanou buď  pomocí záznamu Z39.50 nebo via ILL. V pozdějších 
případech může být tato ES používána k vyvolání služeb ILL. 

  

Služby pro update databáze -Rozšířené služby pro update databáze umožňují klientovi , 
přidávat, modifikovat či mazat záznamy na straně serveru. 
 
 

Trvalá množina 
výsledků 

Trvalý dotaz 
Periodický 

rozvrh  
dotazu 

Specifikace 
exportu 

Vyvolání 
exportu 

Objednání 
položky 

Update 
databáze 

ARL client - - - - - X X 
BookWhere 2000 - - - - - - - 
CanSearch - - - - - - - 
ICONE-2  - - - - - X - 
KP Win klient - - - - - - X 
YAZ client - - - - - - X 
ZNavigator - - - - - - - 
ZSearcher  - - - - - - - 
ZTexas Client - - - - - - - 
 
CIIR's client  - - - - - - - 
DRA Find - - - - - - - 
SLS PC Browser - - - - - - - 
Vizion Pro  - - - - - - - 
VTLS  - - - - - - - 
WinPAC - - - - - - - 
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1.2.1.3 Z brány (Z-Gateways) 

Hlavním cílem existujících  Z39.50 webových bran je funkční kombinace potenciálu 
protokolu Z39.50 ve vyhledávání a získávání dat z heterogenních systémů s jednoduchostí 
použití, kterou zajišťuje síť internetu. Z-Brány musí pracovat s kompromisem mezi stavovým 
protokolem Z39.50 a bez-stavovým protokolem HTTP. Ačkoliv je díky tomu jejich funkčnost 
oproti softwarovým klientům omezena, jednoduchost jejich použití a široká dostupnost 
(přítomnost webového prohlížeče na každém počítači připojeného k síti) tuto "nevýhodu" plně 
vyvažuje. 

Funkčnost Z39.50 bran může být popsána na základě třech hlavních kritérií: 
 

 Množina podporovaných služeb Z39.50 
Všechny brány podporují základní jádro služeb Z39.50 tj. Iniciaci, Vyhledávání a 
získávání dat. Rozdíly je nejčastěji možné najít v podporovaném formátu záznamů 
(MARC,GRS-1,SUTRS..) U některých bran lze najít podporu služby Prohlížení 
rejstříků. Minimální počet bran již podporuje pokročilé služby jako je Třídění nebo 
funkce Rozšířených služeb. 
 

 Komunikační schopnosti 
Pod tímto označením je chápána podpora seancí, opětné použití Z39.50 asociací, 
paralelní vyhledávání na více cílech atp. 
 

 Množina služeb webové brány 
Tato skupina zahrnuje širokou škálu služeb, které nejsou omezeny žádnou hranicí. 
Jsou do ní zahrnuty veškeré služby, které nemají přímou souvislost s Z39.50. 
Obecně je lze rozdělit do několika podskupin: 
 

o Formátování a adaptace dotazů 
Tato skupina zahrnuje funkce zpracování HTML formulářů a formátování 
záznamů, stejně jako podporu více profilů. 

o Prezentace záznamů 
Funkce pro formátování různých typů záznamů (MARC, XML, GRS-1 
atp.) do různých formátů pro prezentaci, tisk či download. 

o Nástroje spojené s paralelním vyhledáváním 
tato skupina zahrnuje možnosti třídění  množiny výsledků pro prezentaci, 
její seskupování a de-duplikaci. 

o Speciální funkce 
Například ukládání dotazů a/nebo záznamů do vlastních skupin, varování 
atd. 

 

Existující Z-brány podporují rozdílné podmnožiny výše jmenovaných služeb. Některé 
funkce (např. znovupoužití Z39.50 asociace) mohou být v různých branách implementovány 
na různých úrovních. Následující seznam Z-bran obsahuje stručný popis jimi podporovaných 
funkcí a služeb. Jedná se pouze o zástupný výběr volně dostupných softwarových balíků pro 
implementaci Z-bran. Druhý seznam pak popisuje některé nejznámější praktické funkční 
implementace. Množství uvedených informací u každé brány odpovídá množství dostupných 
informací od samotných producentů softwarových balíků nebo tvůrců konkrétní 
implementace. 

1.2.1.3.1 Volně dostupné softwarové balíky pro Z-brány 



 
 

54

1.2.1.3.1.1 Europagate  

URL: <http://europagate.dtv.dk/>       
 
Gateway balík od Europagate Consortium, které vzniklo jako koordinační orgán projektu 

3 rámcového programu EU s názvem Libraries Programme. Pilotním cílem tohoto projektu 
bylo právě vytvoření tohoto balíků, který by umožnil jednoduchou implementaci této brány. 
Europagate podporuje Vyhledávání, Prohlížení rejstříků, Získávání záznamů (MARC), 
paralelní vyhledávání, více seancí a opětné užití Z39.50 asociací. Prezentace záznamů je 
zprostředkována via TCL skript. I přesto, že je tento balík stále používán, není již dále 
rozvíjen. V době vzniku této studie byla www stránka programový balík nefunkční. 

1.2.1.3.1.2 ZAP 

URL:<http://www.indexdata.dk/zap/> 
 

ZAP! je Apache modul, který umožňuje vybudování jednoduchého WWW rozhraní 
pro Z39.50 servery za použití minimální znalosti původní Z39.50 normy. Software původně 
pochází z dílny společnosti Data Index (viz. 1.2.1.1.6 YAZ klient spol. Idex Data) ve 
spolupráci US Geological Survey. Další vývoj probíhá ve spolupráci s Danish Library Centre 
(http://www.dbc.dk/) a je zaměřen převážně na rozvoj knihovnicky orientovaných aplikací. 
ZAP! podporuje Vyhledávání (více úrovní, 3 výrazy, AND, OR, AND NOT), Prohlížení 
rejstříků, Získávání záznamů (MARC, GRS-1), paralelní vyhledávání a opětné užití Z39.50 
asociací. Pokud je to vyžadováno může software fungovat také jako CGI skript. 

1.2.1.3.1.3 Zebril 

URL:<http://hmm.dtv.dk/zebril/> 
 

Gateway balík od  Technical Knowledge Center of Denmark (DTV) (http://www.dtv.dk/). 
byl navržen jako náhrada za Europagate. Z tohoto důvodu podporuje stejné funkce. Navíc 
rozšiřuje získání záznamu o podporu GRS-1 sytnaxe. Dále nabízí pokročilejší formátování 
záznamů, podporu více profilů a  třídění množiny výsledků.  V době vzniku této studie byla 
www stránka programový balík nefunkční. 

1.2.1.3.1.4 SLRI 

URL:<http://www.lib.sfu.ca/slri/> 
 

Simon Fraser University Library Research Instrument (SLRI), je programový balík 
původně přejatý z existující Z39.50 gateway vyvinuté Harolde Finkbeinerem ze Stanfordu. 
SLRI podporuje Vyhledávání,  Prohlížení rejstříků, Získávání záznamů, formátování pro tisk 
a email, kombinace množin výsledků, soukromé množiny. V některých praktických 
aplikacích je patrná jakási forma zpravování stavu/seance z čehož lze implikovat podporu 
znovu použití Z39.50 asociace.Balík díle nabízí uživatelské definovaní Z cílů, odkazování na 
předchozí množinu výsledků, boolean kombinace  a kontrolu stop-slov. Pomocí mod_perl je 
urychleno nahrávání CGI. 

1.2.1.3.1.5 Isite zgate 

URL:<http://www.cnidr.org/ir/isite.html> 
 

Gateway balík od CNIDR - Center for Networked Information Discovery and 
Research (http://www.cnidr.org/) podporuje Vyhledávání, Získávání dat a jistou formu 
znovupoužití Z39.50 asociací.  

http://europagate.dtv.dk/�
http://www.indexdata.dk/zap/�
http://www.dbc.dk/�
http://hmm.dtv.dk/zebril/�
http://www.dtv.dk/�
http://www.lib.sfu.ca/slri/�
http://www.cnidr.org/ir/isite.html�
http://www.cnidr.org/�
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Obr. 1.2.1.1.5.a  Architektura užití IsiteZgate a Zcon 

 
 
Rozhraní je velmi jednoduché. Uživatel zvolí databázi, ke které se hodlá připojit, zašle 

dotaz s kombinací atributů a  boolean operátorů a obdrží seznam odpovídajících záznamů. 
Brána umožňuje uživateli získávat individuální záznamy, nebo prohlížet více souhrnných 
výsledků. Isite Z-brána je ve skupině veřejně dostupných bran zvláštní tím, že dokáže 
udržovat stálé spojení se Z39.50 serverem po nastavitelnou  časovou periodu. Bránu lze 
jednoduše konfigurovat v samotném HTML formuláři pro jednotlivé zpřístupňované 
databáze. Komplexnější konfigurace vyžaduje úpravy samotného zdrojového kódu. 

Vývoj softwaru Isite zgate/zcon gateway je dočasně přerušen. Uvažuje se o možnosti jeho 
dalšího rozvoje, který by spočíval  na nahrazení programu ISearch-cgi SOAPem (http POST 
ovladačem), který by měl fungovat na všech platformách a měl by na starost primární lokální 
vyhledávání přes webové rozhraní. V době vzniku této studie byla www stránka pro 
programový balík nefunkční. 

1.2.1.3.2 Implementace Z-bran 

1.2.1.3.2.1 Cosmotron IPAC 

 
URL:<http://rlw.savba.sk/>, URL:<http://ipac.kvkli.cz>, URL:<http://ipac.svkkl.cz/> 

ARL IPAC firmy Cosmotron je další modul komplexního řešení, které nabízí systém 
Advanced Rapid Library (viz. kap.1.1.4 a 1.2.1.1.1). Tato brána umožňuje institucím využívat 
www rozhraní ARL pro zpřístupnění jejich bází via internet. V České republice je používána 
například Středoškolskou vědeckou knihovnou v Kladně (http://ipac.svkkl.cz/),  nebo Krajská 
vědecká knihovna v Liberci (http://ipac.kvkli.cz)na Slovensku například Slovenská akademie 
věd (http://rlw.savba.sk/). 
 Rozhraní umožňuje po zvolení cílové databáze možnosti jednoduchého hledání, 
rozšířeného hledání, prohlížení rejstříků a možnosti hledání kombinovaného. 
 
Jednoduché vyhledávání probíhá v jediném katalogu v jediném zvoleném poli, které lze 
kombinovat s limity. Výsledné záznamy lze dále opakovaně prohledávat zkombinováním 
původního dotazu s novým výrazem opět v libovolném poli (operátory AND, OR) pomocí 
funkce hledat ve výsledcích.Na konci každého slova je možné použít zástupný znak '*'. V 
seznamů limitů je možné použít další upřesňující kritéria. Jejich nabídka se odvíjí od typu 
prohledávané databáze. U bibliografických databází  lze předpokládat : druh dokumentu, rok 
vydání (rok vydání od-do), jazyk dokumentu. země vydání atp. Pomocí klávesy CTRL lze 
použít pro volbu několika limitů v rámci jedné skupiny 

http://rlw.savba.sk/�
http://ipac.kvkli.cz/�
http://ipac.svkkl.cz/�
http://ipac.svkkl.cz/�
http://ipac.kvkli.cz/�
http://rlw.savba.sk/�
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Rozšířené vyhledávání obsahuje veškeré prvky jednoduchého s tím rozdílem, že je možné 
vyhledávat a kombinovat větší množství polí. V konkrétní implementaci se jedná až o čtyři 
pole. Podporované boolean operátory jsou AND a OR. Navíc je zde obsažena možnost volby 
"vyhledat jednotlivá slova", které určuje zda mohou být vyhledávaná slova v libovolném 
pořadí, či je hledána přesná fráze zadaná v dotazu. 
 

Volba  Prohlížení rejstříků(Index / Browse) umožňuje listování ve slovnících 
jednotlivých polí. Brána podporuje 2 režimy prohlížení rejstříků: 

Index-Scan - listování ve slovnících se zobrazením počtu záznamů,ve kterých se daný termín 
vyskytuje. Například pro výraz "ekonomika"  systém zobrazí výrazy z rejstříku začínající 
slovem "Ekonomika" (ekonomika, ekonomika digitální, ekonomika dopravy atd.) 

Výsledek scan Počet 
ekonomika 111 
ekonomika digitální 1 
ekonomika dopravy 3 

Kliknutím na vybraný řádek se záznamy zobrazí. 
 
Browse - listování v záznamech. Výsledkem jsou přímo záznamy. Pro každý výskyt výrazu je 
tedy jeden záznam. Zadáte-li slovo ekonom, systém zobrazí 100 záznamů, ve kterých se 
vyskytují slova začínající ekonom- v zadaném poli v abecedním pořadí. Tato volba je 
výhodná tehdy, když je pro daný výraz  počet záznamů poměrně malý. 
 

Kombinované hledání umožňuje současně prohledávat více databází (i externích) a 
přehledně zobrazit počet vyhledaných záznamů z vybraných zdrojů. Při tomto způsobu 
vyhledávání si uživatel zvolí primární databázi (vybraná v úvodu; zobrazuje se v pravém 
horním rohu). Sekundární databázi nebo více databází můžete připojit z okénka "Dostupné 
připojitelné databáze", pokud chce, aby byly prohledávány současně s primární databází. Pro 
vybrání více zdrojů přidržte klávesu Ctrl.Výsledkem je přehled počtu záznamů odpovídajících 
vašemu dotazu ve vybraných databázích. 

 
Množina výsledků se zobrazí jako stručné záznamy, se kterými je dále možné 

pracovat. Údaje v určitých polích (označeny jako hypertext) lze kliknutím zvolit jako 
kritérium pro další vyhledávání. Pokud je vedle údaje symbol lupy, lze vyhledat k tomuto 
údaji relevantní záznam (nejčastěji autoritní).Zvolený záznam z množiny výsledků lze uložit 
do košíku odkud je možné tento (nebo více záznamů) tisknout či poslat e-mailem). U každého 
záznamu lze zvolit jeho formát zobrazení, který závisí na podpoře formátů cílové databáze. 
Liberecká knihovna vykazovala podporu formátů:  zkrácený, uživatelský (obsahuje informace 
o exemplářích) , ISBD a řádkový UNIMARC. 

1.2.1.3.2.2 LOC - Z39.50 Gateway 

URL:<http://www.loc.gov/z3950/> 
 

Z-brána Kongresové knihovny je postavena na původní verzi ISearch-CGI  softwaru 
vyvinutého CNIDR (CNIDR Web-Z39.50 gateway, version 1.08)  Ze služeb protokolu Z39.50 
implementuje Iniciaci, Vyhledávání a Získávání dat. 

Uživatel má možnost zvolit vyhledávání v online katalogu LOC, kde prohledává 
databázi LC Voyager, která obsahuje záznamy v bibliografickém formátu (14 milionů 
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záznamů knih, periodik, map, hudebních děl, rukopisů, počítačových souborů a 
audiovizuálních materiálů). Jednoduché vyhledávání zde probíhá v jediném poli, kde je 
vyhledáván výskyt fráze či slova kdekoliv v záznamu. Pokročilé vyhledávání nabízí 
kombinaci 3 výrazů a použití operátorů AND, OR a AND NOT. V tomto vyhledávání lze 
určit i preferovanou syntaxi záznamu (Brief, Full, Tagged). Poslední možností je vyhledávání 
v jednom poli použitím zleva ukotvené fráze. 

Druhou možností je vyhledávání ve vzdáleném katalogu, který lze zvolit v abecedním 
seznamu cílů . V něm je aplikováno automaticky pokročilé vyhledávání. Je li na straně cíle 
podporován patřičný atribut, je o něj toto vyhledávání rozšířeno (např. struktura :slovo/fráze). 
Výsledky vyhledávání se standardně zobrazí v množině stručných záznam, ze které lze 
vybraný záznam zobrazit v úplném formátu, podle podpory, kterou vykazuje cílová databáze 
(nejčastěji návěšťové zobrazení či MARCovský formát) 

  

1.2.1.3.2.3 Metalib - JIB 

URL:<http://www.jib.cz/> 
  
 MetaLib - Jednotná informační brána v sobě kombinuje několik technologií (MetaLib, 
SFX, a protokol Z39.50). Celý projekt, včetně těchto technologií, je blíže popsán v kapitole 
4.1 Jednotná informační brána - JIB. Tato část se zabývá pouze službami, které JIB uživateli 
nabízí ve vztahu k operacím typu search/retrieve. 
 Při vyhledávání má uživatel možnost zvolit mezi rychlým vyhledáváním, které  
vyhledává ve všech polích pouze však v souborných katalozích SK Caslin, SK Univerzity 
Karlovy a SKAT, a pokročilým vyhledáváním, které umožňuje výběr možných kategorií 
zdrojů. 
 
JIB nabízí pokročilé funkce pro volbu prohledávaných zdrojů a manipulaci s nimi. Uživatel 
může zvolit: 

 výpis všech zdrojů 
 výpis zdrojů podle zadaného názvu 
 předdefinovanou kategorii relevantních zdrojů dle typu či oboru 
 volit zdroj vyhledáváním slov v názvu, popisu, klíčového slova nebo typu (tyto 

pole lze kombinovat) 
 zvolené zdroje umístit do části "Můj seznam" a při dalším registrovaném připojení 

s nimi opět pracovat 
 

Seznam zvolených zdrojů se zobrazuje v hlavní části pro vyhledávání. Zdroje, které je 
možno prohledávat současně (Prohledávatelné zdroje), mají zatržítko pro výběr. Pomocí 
ikony "i" (informace) lze získat popis zdroje. Ikonou plus (+) lze přidat zdroje do Mého 
seznamu zdrojů (ikona "-" odebírá"). Ikonu šipky lze přejít na  domovskou stránku zdroje.  

Vyhledávat lze dva výrazy kombinované AND, OR a NOT  ve Všech polích, podle 
Předmětu, podle Názvu, Autora, ISSN, ISBN nebo Roku. Zdroje pro vyhledávání se označují 
zatržítkem. Metalib podporuje vyhledávání až v 10 zdrojích.  Po zahájení vyhledávání se ke 
každému prohledávanému zdroji zobrazí vyhledávací status, který se průběžně aktualizuje.Po 
dokončení vyhledávání se u každého zdroje zobrazí počet odpovídajících záznamů. Pomocí 
lupy lze přepnout na zobrazení výsledků. 
  Na řádku nad výsledky vyhledávání jsou k dispozici čtyři služby: UPŘESNIT DOTAZ 
(pracuje s celou sadou nalezených záznamů, operátory AND,NOT,OR). Menší skupiny 
nalezených záznamů u jednotlivých zdrojů mohou být spojeny pomocí funkce SLOUČIT, 
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která vytvoří sloučenou, deduplikovanou sadu záznamů. Sloučení je limitováno maximálním 
počtem 150 záznamů. Pokud si uživatel přeje automaticky  spouštět , aby se vaše zvolí službu 
PŘIDAT K MÝM AVÍZŮM. Pokud chce uložit dotaz pro opakované pozdější použití zvolí 
ULOŽIT DOTAZ. Výsledky vyhledávání se zobrazují ve stručné (Brief) formě. Mezi 
výsledky z jednotlivých zdrojů lze přepínat pomocí záložek. Pokud jsou názvy polí podtržené, 
lze množinu výsledků podle nich setřídit. Logo SFX otevře u každého záznamu  otevře menu 
s odkazy a propojením na další elektronické zdroje (konfiguruje knihovna; možnosti fulltext, 
MVS, Holdings) . Záznamy lze ukládat ve standardním formátu MetaLibu nebo v originálním 
formátu, či je zaslat e-mailem. 

JIB uchovává historii všech hledání prováděných v rámci jednoho připojení. To lze 
uložit pro pozdější použití. Možnosti dalších nastavení lze využít ve složce "Můj profil" 
(uložená historie, seznam zdrojů, avíza atp.) E-SCHÁNKA  umožňuje registrovaným 
uživatelům ukládat a následně vyvolávat zvolené nalezené záznamy. 
 

1.2.1.3.2.4 Daimon-Z39.50 webovská klientská aplikace 

 
Demonstrační verze Z-Brány na URL:<http://w3.sefira.cz/OPAC/servlet> 
Aplikovaná Z-Brána :Univerzitní knihovna - Technická univerzita v Liberci na URL: 
<http://daimon.uk.vslib.cz/OPAC/servlet> 

 
Tato Z-brána je součástí komplexního řešení pro velké a středně velké knihovny, které 

nabízí společnost SEFIRA (http://www.sefira.cz) ve svém knihovnickém systému Daimon. 
Systém vykazuje podporu následujících standardů:  

 ISO 2709 - výměnný formát  
 Komunikativní formát UNIMARC a UNIMARC/Autority 
 katalogizační pravidla AACR2R, doporučení ISBD  
 protokol Z39.50 (klient a server; BATH profil, verze 2)  
 kódování znaků ve formátu Unicode  

 
Systém Daimon se sestává z pěti standardních "knihovnických" modulů (akviziční, 

katalogizační, správa seriálů, výpůjční a OPAC), šestým modulem je implementovaný Z39.50 
klient a server, který umožňuje vyhledávání a přejímání dat v jednotném uživatelském 
rozhraní a umožňuje přístup vzdáleným Z39.50 klientům. 
 

Plně funkční aplikaci brány lze používat na adrese Univerzitní knihovny TÚ v Liberci 
(viz. výše). Sefira nabízí k ozkoušení také OPAC modul, který tuto bránu v sobě obsahuje. 
Její funkce jsou demonstrovány na datech ČNB (100 000 bib. záznamů; 200 000 exemplářů). 
 
Práce s OPACem lze rozdělit do dvou úrovní: 
 

 Prohledávání domácí knihovny  
 
Zde OPAC podporuje volbu databáze, jednoduché vyhledávání v jednom poli, rozšířené 

vyhledávání (6 předem definovaných polí v boolean kombinacích AND, OR a NOT) a 
pokročilé vyhledávání. Zde je možné zvolit až 5 výrazů v libovolných polích, hledat přesný 
výraz v každém z nich, využít operátorů AND, OR, NOT a specifikovat jazyk, druh 
dokumentu a datum vydání. Nalezené záznamy lze uložit do klientské schránky. (Fulltextové 
vyhledávání používá produktů Oracle Text a ConText CZ). 
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 Prohledávání vzdálené knihovny via Z39.50 
 

Při této volbě funguje OPAC jako Z-brána. V záložce "Knihovna" - "Vnější" může 
uživatel zvolit mezi cílovými servery a jejich databázemi a následně se k nim připojit. Brána 
podporuje službu Vysvětlení (Explain) pro vyhledávání v Explain databázi. Pokud je  tato 
služba na straně serveru podporována, lze volbou "Info" získat o informace o podporovaných 
službách a funkcích serveru spolu se seznamem jmen databází, které danému serveru náleží.  

Brána umožňuje uživateli taktéž tříúrovňové vyhledávání : 
- jednoduché vyhledávání jediného výrazu v jediném poli 
- rozšířené vyhledávání s kombinací tří výrazů v polích A,T,S, kombinace 

ISSN-ISBD-ISMN a Any. Každý z těchto výrazů může být parametrizován 
atributy pozice "od začátku"(=first in field) a rozšíření "pravostranné 
rozšíření" (right truncation). Podporovány jsou operátory AND, OR a NOT 

- pokročilé vyhledávání kombinuje podobně jako rozšířené, ale obsahuje navíc 
možnost specifikace přesného datumu a rozmezí vydání. Podporuje atributy 
struktury : fráze, slovo; úplnosti : úplné a neúplné podpole; a atributy pozice: 
první v poli a rozšíření: pravostranné rozšíření 

 
Po získání záznamů lze zvolit jejích úplné zobrazení. Podporovány jsou zobrazení: zkrácený 
návěšťový, plný návěšťový, katalogizační a UNIMARC. 

1.2.1.4 Výhody a nevýhody Z-bran 

Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly. Nejsilnějším prvkem Z39.50 webových 
bran je kombinace síly Z39.50 a jednoduchost práce se sítí internetu. Z39.50 není samozřejmě 
jedinou metodou síťové práce s databázemi, ale nabízí standard, který je velmi dobře rozvinut 
v oblasti bibliografických bází. V kombinaci s WWW pak umožňuje relativně rychlé 
vytvoření a adaptaci uživatelského rozhraní. Umožňuje také provoz několika různých 
uživatelských rozhraní (front-end) nad jedinou skupinou databází, které tvoří centrální 
systém. Z tohoto posledního důvodu je Z-brána výborným řešením a nástrojem pro systémy, 
kde jsou databáze vytvářeny a spravovány kolaborativně, ale každý z účastníků si chce na 
celý systém zachovat svůj vlastní "pohled".  
  

Slabinou, kterou do systému vnáší  webové rozhraní je problém dynamického updatu 
uživatelského interfaceu. Například: Při prohledávání více databází může vyvstat potřeba na 
zobrazení výsledků hned poté, co jsou nalezeny v jakékoliv databázi a následně je dynamicky 
setřídit s výsledky pocházející s "pomalejší" databáze. tato operace jev prostředí WWW 
poměrně náročná. podobné problémy je třeba řešit například využitím Javy a zavedením 
druhého komunikačního kanálu mezi klientem a branou. podobné úpravy jsou ovšem na úkor 
jednoduchosti a roztříštěnosti výsledné služby. 
 

2. Hlavní profily Z39.50 a jejich porovnání 
 
Při aplikaci protokolu Z39.50 do praxe vyvstává potřeba vzniku jakéhosi společného 

konsensu mezi jednotlivými prvky systému , který by blíže specifikoval pravidla používání 
protokolu. Nelze předpokládat, že jednotlivé aplikace resp. software klient-server budou 
podporovat vlastnosti protokolu v celém jeho rozsahu.  Ačkoliv je protokol navržen 
komplexně, není to vzhledem k jeho rozsahu myslitelné. Standard protokolu tedy nezaručuje 
vzájemnou kompatibilitu jeho aplikací. Účastníci systému musí vymezit množinu 
podporovaných vlastností Z39.50, jako jsou společně podporované funkce, množiny atributů a  
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jejich hodnoty, dotazy, chybová hlášení, formáty záznamů a kódové sady na straně klienta a 
serveru, velikosti zprávy, syntaxe záznamů atp. Tato dohoda se pak souhrnně nazývá profil 
Z39.50 a je specifická pro daný systém nebo pro kooperující instituce v rámci celého státu. 
Takovýto profil je pak označen jako národní. Profil specifikuje použití standardu za účelem 
podpory určité : 

 
 aplikace (např. GILS, WAIS) 
 funkce (vyhledávání dle ATS) 
 komunity (společnost muzeí, chemiky) 
 prostředí (internet, Evropa) 

 
Jednotlivé, již existující, profily často v rámci přebírání zkušeností slouží jako základ 

pro vznik profilů nových. To zaručuje jistou kompatibilitu i na mezinárodní úrovni. Vzhledem 
k rozdílným potřebám uživatelů a úrovni aplikace samotného protokolu v jednotlivých 
systémech jsou profily dále hierarchizovány a členěny.  
 

Podle odlišných požadavků na funkce protokolu hovoříme o jeho Funkčních 
oblastech, které se odvíjejí od jeho aplikací do praxe. Charakteristickou oblastí pro klasické 
knihovnické aplikace je například funkční oblast pro základní bibliografické vyhledávání a 
získávání záznamů, nebo pro vyhledávání záznamů autorit či bibliografické vyhledávání 
exemplářů. Tyto oblasti mohou být se změnou potřeb uživatelů dále přidávány. 
 

Aby bylo docíleno shody v rámci jednotlivých funkčních oblastech, mohou být tyto 
oblasti dále strukturovány do jednotlivých úrovní, které se nazývají Úrovně shody.  Pro 
úspěšnou komunikaci je nezbytné, aby jednotlivé subjekty systému dosahovaly alespoň 
minimální úrovně této shody a tak je zaručena jejich vzájemná kompatibilita v rámci 
základních požadavků na běh celého systému. Úrovně shody jsou nad sebe navršovány 
pyramidovitě, tj. vyšší úroveň v sobě zahrnuje veškeré specifikace úrovně nižší. 
 

Jelikož mohou být jednotlivé profily vysoce specifikovány podle účelu a následného 
využití, lze předpokládat jejich odlišné členění. Profily příbuzných oblastí zájmu se však ve 
své struktuře často velmi podobají.  
 

Řada existujících profilů je registrovány Z39.50 Maintenance Agency operující pod 
Kongresovou knihovnou USA. Seznam těchto profilů lze nalézt na URL:   
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/profiles.html 
O  registraci může požádat jakákoliv implementátorská skupina, komise zabývající se tvorbou 
standardu nebo osoba či skupina zabývající se vývojem profilu. Tvůrcem a vývojářem, tedy 
takové skupiny může být :  
 

 Potencionální zákazník produktů implementující profil 
 Dodavatel či producent, který zamýšlí implementovat profil 
 Oboroví specialisté, pokud se jedná o implementaci v rámci specifického oboru 
 Z39.50 experti 

 
 Agentura sice nedohlíží na proces vývoje a schvalování protokolu, ale může být v jistých 
ohledech nápomocná. 
 

Ten, kdo profil vyvíjí, může požádat o přidělení jednoho či více identifikátorů OID 
korespondující s profilem za účelem vyjednávání (negotiation) při komunikaci klienta se 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/profiles.html�


 
 

61

serverem. V textu profilu může být specifikována množina pravidel, o kterých se vyjednává. 
Této specifické množině je pak přidělen OID. Pokud má profil více takových množin, může 
být OID přidělen každé z nich. Developer profilu dodá ke každému OID popis, jakým 
způsobem je použit v rámci protokolu včetně sémantiku tohoto použití. Identifikátory 
přiřazené tomuto protokolu jsou uchovány v registrech.Pokud je vývojáři přidělen jediný 
OID, může z něj sám derivovat další, jemu podřazené indentifikátory.  
 

Pokud je pro schválení profilu doporučené nebo nezbytné potvrzení či schválení od 
ZIG, je možné o toto schválení prostřednictví agentury požádat. Ta následně celý proces 
schvalování koordinuje tak, že si od ZIGu vyžádá přehled a komentář daného profilu a stanoví 
diskusi na následující ZIG meeting. Tato diskuse může mít za následek, že ZIG :a) profil 
schválí  b) schválení přislíbí v případě, budou-li učiněny specifické změny c) odmítne 
schválení a určí oblasti, které je nutné přepracovat d) rezolutně odmítne schválení. Výsledný 
profil je možné předložit ke schválení jako mezinárodně registrovaný profil IRP 
(Internationally Registered Profile).  
 
Každá definice profilu obsahuje následující kategorie informací: 

 Množinu společně používaných norem 
 Způsob jakým jsou spolu použity 
 Detaily použití každé ze základních norem 
 Vyjádření rozsahu , funkce a účelu 
 Varianty interoperace 
 vyjádření požadavků na shodu 

V nejobecnější rovině lze jednotlivé profily rozdělit podle oblasti jejich využití na profily 
knihovnických (kap. 3.1) a neknihovnických aplikací (kap. 3.2).   
 

2.1 Profily knihovnických aplikací 
 

Tato skupina obsahuje charakteristiku následujících profilů: 
 The ATS-1 profile  
 The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and 

Resource Discovery 
 The CENL Z39.50 profile  
 DANZIG Z39.50 Profile 
 Finnish Z39.50 profile  
 ONE-2 Profile 
 Renardus Z39.50 profile 
 U.S. National Z39.50 Profile for Library Applications 
 Union Catalogue Profile 
 Z Texas Profile -- A Z39.50 Specification for Library Systems Applications in Texas  

 
Charakteristika jednotlivých profilů se bude  opírat, pokud to jen bude možné, o 
následující kritéria: 

 Název 
 Verze profilu 
 Odpovědná autorita 
 Datum vzniku/poslední aktualizace 
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 URL adresa textu profilu 
 Historické a praktické info. 
 Specifikace funkčních oblastí a podporovaných funkcí 
 Specifikace úrovní shody  

A) množiny atributů/podporované atributy 
B) formáty záznamů 
C) znakové sady 
D) diagnostické zprávy 

  
2.1.1 Specifikace úrovní shody  
 
ad A)  

2.1.1.1 Množiny atributů 

Pro základní knihovnické vyhledávání je předpokládána oboustranná podpora vybraných 
atributů z množiny atributů Bib-1 s objektovým identifikátorem {Z39-50-attributeSet1}. 
Množina atributů definuje množinu typů, a pro každý typ dále množinu hodnot. Množina 
atributů Bib-1 dle normy registruje následující typy : Užití (Use) (hodnota 1); Vztah 
(Relation) (2),Pozice (Position) (3), Struktura  (Structure) (4), Rozšíření  (Truncation) (5), 
Úplnost (Completeness ) (6). V rámci těchto typů jsou v profilech definovány jednotlivé 
atributy tak, aby byla v systému stanovena úroveň shody. 
 
Ve jmenovaných typech mohou být podporovány následující atributy:  
 
USE (Užití):   
 

Užití  Hod.  Užití  Hod.  Užití Hod.  Užití Hod. 
Personal name 1  PA subject 26  No. music publisher 51  Date/time last modified 1012 
Corporate name 2  LC subject heading 27  Number db 52  Authority/format id 1013 
Conference name 3  RVM sub.heading 28  Number local call 53  Concept-text 1014 
Title 4  Local subject index 29  Code - language 54  Concept-reference 1015 
Title series 5  Date 30  Code -geogr.area 55  Any 1016 
Title uniform 6  Date of publication 31  Code - institution 56  Server-choice 1017 
ISBN 7  Date of acquisition 32  Name and title 57  Publisher 1018 
ISSN 8  Title key 33  Name geographic 58  Record-source 1019 
LC card number 9  Title collective 34  Place publication 59  Editor 1020 
BNB card no. 10  Title parallel 35  CODEN  60  Bib-level 1021 
BGF number 11  Title cover 36  Microform gener. 61  Geographic-class 1022 
Local number 12  Title added title p. 37  Abstract 62  Idexed-by 1023 
Dewey classification 13  Title caption 38  Note 63  Map-scale 1024 
UDC classification 14  Title running 39  Author-title 1000  Music-key 1025 
Bliss classification 15  Title spine 40  Record-type 1001  Related-periodical 1026 
LC call number 16  Title other variant 41  Name 1002  Report-number 1037 
NLM call number 17  Title former 42  Author 1003  Stock-number 1028 
NAL call number 18  Title abbreviated 43  Author-name personal 1004  Thematic-number 1030 
MOS call number 19  Title expanded 44  Author-name corporate 1005  Material-type 1031 
Local classification 20  Subject precis 45  Author-name confer. 1006  Doc-id 1032 
Subject heading 21  Subject rswk 46  Identifier—standart 1007  Host-item 1033 
Subject Rameau 22  Subject subdivision 47  Subject-LC childrens 1008  Content-type 1034 
BDI index subject 23  No. nat´l biblio. 48  Subject name -personal 1009  Anywhere 1035 
INSPEC subject 24  No. legal deposit 49  Body of text 1010  Author-Title-Subject 1036 
MESH subject 25  No. govt. pub 50  Date/time added to db 1011    

 
Některé knihovnické i neknihovnické profily definují dle potřeb specifických implementací 
vlastní Use hodnoty atributů. Například danZIG profil zavádí  k Bib-1 atributům užití své 
vlastní označené jako Dan-1 (viz. kap. 2.1.5) 
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RELATION (Vztah):  
 

Vztah Hod.  Vztah Hod.  Vztah Hod. 
less than  1  greater than 5  relevance 102 
less than or equal 2  not equal 6  AlwaysMatches 103 
equal 3  phonetic 100    
greater or equal 4  stem 101    

 
POSITION (Pozice):  
 

Pozice Hod. 
first in field 1 
first in subfield 2 
any position in field 3 

 
STRUCTURE (Struktura):  
 

Struktura Hod.  Struktura Hod.  Struktura Hod.  Struktura Hod. 
phrase 1  date (normalized) 5  name (un-normalized) 102  document-text 106 
word 2  word list 6  structure 103  local number 107 
key 3  date (unnormalized) 100  urx 104  string 108 
year 4  name (normalized) 1001  free-form-text 105  numeric string 109 

 
TRUNCATION (Rozšíření):  
 

Rozšíření Hod.  Rozšíření Hod.  Rozšíření Hod. 
right truncation 1  do not truncate 100  regExpr-1 102 
left truncation 2  proc. # in search  tr. 101  regExp-2 103 
left and right 3       

 
COMPLETENESS (Úplnost):  
 

Úplnost Hod. 
incomplete subfield 1 
complete subfield 2 
complete field 3 

 
 
Kombinace atributů 
 

Při kombinaci zvolených atributů lze očekávat v množině výsledků v některých 
případech značně odlišné záznamy. Ačkoliv by měl být výklad atributů pozice, struktury, 
rozšíření a úplnosti jednoznačný, není výjimkou jejich různá interpretace, a to i v rámci jednoho 
IS.  Profil Bath, který bude dále podrobněji rozebírán, nabízí následující interpretaci 
zmiňovaných atributů pro vyhledávaný výraz "dog".. 
 

Užití Rozšíření Úplnost Výsledek hledání 
název  
(title) 

žádné (do not 
truncate)  

úplné pole (complete field ) názvy obsahují jediné slovo "dog" nebo "Dog"; nenajde "Dogma" nebo "A 
Dog and bone story" 

název žádné neúplné podpole 
(incomplete subfield) 

názvy obsahují slovo "dog"; nenajde názvy obsahující slova začínající na 
„dog…“; předchozí "A Dog and bone story" však najde  

název pravostranné (right 
truncation) 

úplné pole  názvy obsahují jediné slovo začínající na „dog…“;najde „Dog“ a „Dogma“; 
nenajde „A dog and bone story“  

název pravostranné neúplné podpole  
názvy obsahují kdekoliv v poli slovo začínající na "dog..."; najde všechny 
předchozí formy a navíc "Dogma and the Christian church". 

 
Atribut pozice určuje, na jakém místě v poli zvolené databáze se  daný  výraz nacházet. 
 

Užití Pozice Rozšíření Úplnost Výsledek hledání 
název  nepodstatná žádné (do not úplné pole (complete field ) názvy obsahují jediné slovo "dog" nebo "Dog"; 
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(title) (irelevant) truncate)  nenajde "Dogma" ani "Dog and cat" 
název první v poli (first in 

field) 
žádné neúplné podpole 

(incomplete subfield) 
názvy začínající slovem „dog“, ale ne názvy 
začínající na „dog…“, název může obsahovat další 
slova, ; najde „Dog and cat“; nenajde „Dogma“ 

název jakákoliv pozice v 
poli (any position in 
field) 

žádné 

neúplné podpole  názvy obsahují slovo „dog“, ale ne názvy obsahující 
slova začínající na „dog…“, název může obsahovat 
další slova; najde „Me and a cat named Dog“; 
nenajde „The truth about Cats and dogs“ 

název 
nepodstatná  pravostranné (right 

truncation) úplné pole  
názvy začínají slovem „dog…“, název může 
obsahovat další slova; najde předchozí a také 
„Dogma and the Christian church“ 

název první v poli  
pravostranné  

neúplné podpole  názvy obsahují pouze jedno slovo začínající na 
„dog…“; najde „Dog“ a „Dogma“; nenajde „Dogma 
and the Christian church“ 

název 
jakákoliv pozice v 
poli  pravostranné neúplné podpole  

názvy obsahují slovo začínající na „dog…“ kdekoliv 
v poli; najde všechny předchozí a také „The truth 
about Cats and dogs“ 

 
Další kombinace, lze vzhledem k uvedeným příkladům lehce doplnit. Levostranné 

rozšíření (left truncation) a levostranné a pravostranné rozšíření(left and right truncation) však 
není ve většině případů na straně serveru podporováno. 
Př.Syntaxe dotazu vytvořeného v ZNavigator;  výraz "dog"; užití v názvu; levostranné  
rozšíření; struktura slovo; vztah je rovno  
 
Dotaz  @attr 1[Use]=4[Title] @attr 2[Rel]=3[Equal] @attr 4[Struct]=2[Word] @attr 

5[Trunc]=2[Left] "dog"    
Odpověď Diagnostic message from database: [120] Unsupported Truncation Attribute 

 
Kromě množiny Bib-1, může profil definovat i další množiny atributů jako je 

například Exp-1, která obsahuje atributy pro práci v  Explain databázi (pokud na straně serveru 
existuje), či Ext-1 pro rozšířené služby. 
 
ad B)  

2.1.1.2 Formáty záznamů 

  Pro komunikaci záznamů via protokol Z39.50 musí koncové aplikace klienta i serveru 
podporovat obecně známé formáty záznamů. U Z serveru je předpokládána schopnost zaslat z 
množiny výsledků v odpovědi na získávání záznamů zvolený záznam v původcem 
požadovaném formátu. Pokud Z server není z určitých důvodů schopen požadovaný formát 
dodat, měl by zaslat diagnostickou zprávu, která specifikuje důvody (např. uživatel nemá právo 
získat záznam v daném formátu, požadovaný formát není serverem podporován, atp.). Z server 
obvykle podporuje pouze formáty odpovídající potřebám jeho fungování. Software Z klienta má 
podporovat takové formáty, které odpovídají určité funkční oblasti v dosažené úrovni shody. 
 

ad C)  

2.1.1.3 Znakové sady 

Vzájemná spolupráce mezi původcem a cílem vyžaduje užívání standardních 
znakových sad. Vyjednávání o znakové sadě je zahrnuto v  iniciaci. V nejnižších úrovních je 
předpokládána podpora ASCI a ISO Latin-1. V České republice by měl být standardem ISO 
8859-2 (Iso Latin2) pro kódování češtiny. V původní normě Z39.50-1995 byl zaveden nový 
datový  typ "Mezinárodní řetězec"(International String)  pro řetězce znaků. Jeho definice 
umožňuje klientovi větší flexibilitu a serveru pak přináší výhodu využití přesného jazyka a 
jedné nebo více znakových sad v průběhu asociace. 
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ad D)  

2.1.1.4 Diagnostické zprávy 

Většina služeb Z39.50 zahrnuje možnost diagnostiky. Ve verzi 2 musely být diagnostiky 
přizpůsobeny určitému formátu v rámci normy. Ve verzi 3 mohou být diagnostické formáty 
definovány a registrovány externě. Každý takový (nový) formát je definován společně s 
celkovou množinou diagnostik. Obecně je předpokládána podpora diagnostické sady Bib-
1,(možné diag-1).  
 
2.1.2 ATS -1 profile 
 
Název The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library 

Applications and Resource Discovery 
Verze - 
Odpovědná autorita Z39.50 Maintenance Agency. /Z39.50 Implementors Group (ZIG).  
Datum vzniku/poslední aktualizace 16. ledna 1997 / leden 1999 
URL adresa textu profilu http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ats.html 
Historické a praktické info. dále se neudržuje 

 
 ATS-1 profil lze chápat jako výchozí profil pro základní vyhledávání a následné  
získávání záznamů z knihovnických databází, proto na něj odkazuje řada dalších Z39.50 
profilů. Jeho cílem je umožnit odpovídajícímu klientu a serveru provádět vyhledávání v 
bibliografických databázích, podobně jako je tomu při běžném vyhledávání v online katalogu 
většiny knihoven. Protokol předpokládá na straně serveru i klienta podporu množiny atributů 
Bib-1 a to konkrétně užité atributy: autor (Author), název (Title) a předmět (Subject) a jejich 
použití při dotazování v rámci Z39.50 dotazu Typu-1. (podpora konkrétních atributů na straně 
serveru není nezbytná) Jména osob jsou formulována dle AACR2 pravidla 22.4, jména 
konferencí a korporací dle 24.1A. 
Profil definuje následující kombinace pomocí atributů struktury a vztahu. Každá kombinace 
se skládá z jediného Bib-1 atributu užití, struktury a vztahu, a to následujícím způsobem. 
 
Název kombinace Užití Struktura Vztah 
Autor- normalizován autor jméno rovno 
Autor- nenormalizován autor jméno - nenormalizován rovno 
Název název fráze rovno 

 
Profil není víceúrovňový. Úroveň shody se liší pouze v požadavcích na klienta a 

server v závislosti na podporované verzi protokolu. Systém, který implementuje ASN-1 profil 
musí podporovat: 
 
Požadavky na shodu Co Původce Cíl 

množiny atributů Bib-1 Bib1 

diagnostika 
vždy přijmout min OID Bib-1 
diagnostické množiny 

vždy odeslat min Bib-1 diagnostiku 

verze protokolu min. Verze 2 min. Verze 2 
formáty záznamu alespoň 1 typ MARCovského záznamu alespoň 1 typ MARC  

obecné požadavky  

velikost zprávy 
min. preferovaná velikost zprávy při 
iniciaci (hod. 4096) 

lze navrhnout jiné min. však (hod. 4096) 

musí podporovat Bib-1,  žádné specifické atributy 
vyjma atr. vztahu "rovno" 

verze 2 vyhledávání dotaz typu-1 , jeden operand složený z 
kombinace atributů a výrazu  
 
 
 
 

nepodporuje-li atr. užití nebo struktury tak diag. Bib-
1: 114: "unsupported Use attribute", 
nebo 118: "unsupported Structure 
attribute" 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ats.html�
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nemusí být schopen formulovat 
boolean dotaz 

nepodporuje bool. dotaz, nebo operátor - diagnostika 
/ podporuje, ale žádné záznamy, pak indikuje: 
search-status = success; result-
count = 0 

verze 3 vyhledávání 

stejný jako pro verzi 2, ale lze zahrnout 
indikátor sémantické akce (1 Nemůže 
zaměnit atributy); jiný než 1 není v 
profilu def. 

odpoví jako ve verzi 2, nepodporuje li atr. nebo 
kombinaci může zaslat diagnózu diag-1 1005 : 
"nepodporovaná kombinace atributů"  a 
může navrhnout alternativní atributy 

 

 
2.1.3 Bath profil 
 
Název The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library 

Applications and Resource Discovery 
Verze Release 2.0 
Odpovědná autorita The Bath Group 
Datum vzniku/poslední aktualizace červen 2000 (verze 1.1) / březen 2003 (verze 2.0) 
URL adresa textu profilu http://www.nlc-bnc.ca/bath/tp-bath2-e.htm 
Historické a praktické info. původní text Bath  Release 1.1 - mezinárodně registrovaný profil  dostupný z URL : 

<http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm> 
český překlad na URL : <http://www.stk.cz/ZIG/Bath2.doc> 

 
Bath profil má své jméno podle města Bath (USA), kde byla ustanovena skupina pro 

vývoj tohoto profilu (The Bath Group). Správou a odpovědností za další vývoj profilu je 
pověřena Národní knihovna Kanady (National Library of Canada, NLC). Profil specifikuje 
vlastnosti protokolu Z39.50 tak, jak jsou potřebné pro Z39.50 software, aby bylo zajištěno 
efektivní fungování  knihovnických aplikací v řadě různorodých aktivit.Konkrétněji se jedná 
o vyhledávání a získávání záznamů z knihovních katalogů; přenos informací o exemplářích; 
mezioborové vyhledávání mezi knihovnami, archivy a muzei; vyhledávání a získání 
autoritních záznamů z on-line katalogů; přispívání do souborného katalogu; objednávání 
jednotek a dodávání dokumentů. Profil je dále  postupně rozvíjen , aby obsáhl širší funkčnosti 
týkající se dalších knihovních aplikací.  
  Vzhledem k příbuzným požadavkům na funkce se profil skládá ze 4 funkčních 
oblastí, dále pak ze specifikací protokolu Z39.50 a z úrovní shodnosti. Klient i server   mohou 
dosahovat shody s profilem v jedné nebo více úrovních shody v jedné nebo více funkčních 
oblastech. 
 
Profil definuje následující funkční oblasti : 
 
Funkční oblast Určení Popis 
Funkční oblast A  pro základní bibliografické vyhledávání a 

získávání záznamů s primárním důrazem na 
knihovní katalogy 

definice základních dotazů (atributy a  kombinace) pro potřeby 
mechanismu základního vyhledávání a získávání záznamů, jak 
je požadují uživatelé knihoven, a sady doplňujících dotazů pro 
přesnější hledání pro další potřeby získávání dat 

Funkční oblast B B pro bibliografické vyhledávání exemplářů a 
získávání záznamů 

stanovení požadavků pro vyhledávání a získávání záznamů 
s cílem poskytovat bibliografické informace a informace o 
exemplářích pro dostatečnou identifikaci knihovních jednotek 

Funkční oblast C  pro mezioborové vyhledávání a získávání 
záznamů 

stanovení mechanismů pro vyhledávání a získávání záznamů při 
dotazování se do mezioborových zdrojů 

Funkční oblast D  pro vyhledávání a získání autoritních záznamů stanovení základní sady dotazů a mechanismů pro získávání 
záznamů při prohledávání autoritních souborů on-line katalogů 

 
a následující úrovně shody: 
 
Úrovně shody Popis 
Úroveň shody 0 definice požadavků pro vybranou množinu dotazů , které by měly být zahrnuty do co nejširšího počtu stávajících 

Z39.50 produktů; shoda na úrovni 0 může vyžadovat změnu v konfiguraci současných implementací 
Úroveň shody 1 definice požadavků , které by měly být konfigurovatelné v právě vyvíjených systémech; předpokládá se, že nové nebo 

pokročilé specifikace Z39.50 systémů by měly podporovat alespoň tuto úroveň shodnosti 
Úroveň shody 2 definice množiny funkcí, ke kterým by mělo v budoucnu úsilí implementátorů směřovat 

http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm�
http://www.stk.cz/ZIG/Bath2.doc�
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Na každé úrovni shody jsou pro Z klienta a Z server stanoveny požadované 

specifikace a jejich chování. 
Profil vymezuje použití následujících Z39.50 služeb:Init (zahájení), Search 

(vyhledávání), Present (získání záznamu), Scan (prohlížení rejstříku).  
 
Profil používá následující registrované  Z39.50 objekty: 
 
Objekt OID 
Atributivní sada bib-1 1.2.840.10003.3.1 
Atributivní sada pro exempláře 1.2.840.10003.3.16 
Atributivní sada pro utility 1.2.840.10003.3.11 
Atributivní sada pro jiné obory 1.2.840.10003.3.12 
Diagnostická sada bib-1 1.2.840.10003.4.1 
Schéma pro exempláře 1.2.840.10003.13.7.1 
ESpec-q 1.2.840.10003.11.3 
Formát záznamu UNIMARC 1.2.840.10003.5.1 
Formát záznamu MARC21 1.2.840.10003.5.10 
Nestrukturovaný prostý textový formát (SUTRS) 1.2.840.10003.5.101 
Formát záznamu XML 1.2.840.10003.5.109.10 

 
 
Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

znaková sada ASCII ,ISO Latin-1 ASCII ,ISO Latin-1 
formáty záznamu MARC21 a SUTRS;  dop. UNIMARC MARC21;  dop. UNIMARC
verze protokolu verze 2 dop. verze 3 verze 2 dop. verze 3 

Typ atributu Název atributu (hodnota) 
Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), autor (1003), 

libovolný termín (1016) 
Vztah (2) Rovno (3) 
Pozice (3) Kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) Slovo (2) 
Rozšíření (5) Bez rozšíření (100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1) 

0 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 1.A.0.1 - 1.A.0.4 
znaková sada musí rozpoznat znakovou sadu a jazyk komunikace 

formáty záznamu MARC21 a SUTRS  MARC21 

verze protokolu verze 3 verze 3 
Typ atributu Název atributu (hodnota) 

Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), datum 
vydání (31), autor (1003), standardní 
identifikátor (1007), libovolný termín (1016) 

Vztah (2) menší (1), menší nebo rovno (2), rovno (3), 
větší nebo rovno (4), větší (5) 

Pozice (3) na prvním místě v poli (1), kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) fráze (1), slovo (2) 
Rozšíření (5) s pravostranným rozšířením (1), bez rozšíření 

(100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1), úplné pole (3) 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 1.A.1.1 - 1.A.1.15 

musí podporovat Termín a Termín 
k zobrazení a ukázat Termín 
k zobrazení, je-li zaslán. Není-li 
Termín k zobrazení zaslán, použije se 
Termín. 

- 

povin. hodnoty  parametru Preferovaná pozice v odpovědi jsou 0 a 1. 

Velikost krokování je 0. 

Typy dotazů: Autor – přesný výskyt; Název – přesný výskyt; Název – 
klíčová slova; Předmět – přesný výskyt ;Předmět – klíčová slova; 
Libovolný – klíčová slova 

1 
prohlížení rejstříků 
(SCAN) 

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 5.A.1.SCAN.1 -  
5.A.1.SCAN.6  

Funkční oblast A 

2 Úroveň 2 dědí všechny požadavky na vyhledávání a získávání záznamů v úrovních 0 a 1. 
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Typ atributu Název atributu 
Užití (1) Datum vydání (31), hlavní název (33), kód 

jazyka (54), typ materiálu (1031) 
Vztah (2) Rovno (3), rozmezí (104) 
Pozice (3) Na prvním místě v poli (1), kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) Fráze, slovo, rok 
Rozšíření (5) S  pravostranným rozšířením (1), bez rozšíření 

(100) 
Úplnost (6) Neúplné  podpole (1), úplné pole (3) 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 1.A.2.1 - 1.A.2.9 
Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

0 
Je určena pro současné implementace poskytující informace o exemplářích (např. obsažené 
v bibliografických záznamech). Žádné jiné specifikace předepsány nejsou. 

1 

Je povinná podpora množiny atributů pro exempláře, schématu pro exempláře, XML a Z39.50 
verze 3; dva názvy množin prvků: 
B-1: pouze signatury;  
B-2: signatury, souhrnné informace a počet, je-li k dispozici 

2 

Dědí všechny specifikace z úrovně 1 a vyžaduje podporu dalších názvů množin prvků : 
C-1: minimální údaje pro exempláře na úrovni jednotek (tj. pouze jednotky) ;  
C-2: souhrnné údaje pro exempláře na úrovni jednotek (tj. souhrnné exempláře pro každou 
jednotku) Funkční oblast B 

3 

Dědí 1 a 2; vyžaduje podporu dalších čtyř názvů množin prvků. 
B-3: podrobné bibliografické údaje pro exempláře (tj. detailní informace o jednotlivých dílech 
řazených podle signatur, bez podrobnosti o rozdělení do fyzických kusů) 
B-4: rozšířené bibliografické údaje pro exempláře (tj. detailní informace o jednotlivých dílech 
řazených podle signatur včetně podrobnosti o rozdělení do fyzických kusů a výpůjčních informací 
ke každému kusu) 
C-3: podrobné údaje pro exempláře na úrovni jednotek (tj. detailní exempláře pro každou jednotku 
až na úroveň fyzických kusů) 
C-4: rozšířené údaje pro exempláře na úrovni jednotek (tj. detailní exempláře na úrovni fyzických 
kusů s výpůjční informací) 

Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

vyhledávání  
stejné jako Funkční oblast A: Úroveň shodnosti 0 a 1 pro Základní 
bibliografické vyhledávání a získávání záznamů  

formáty záznamu SUTRS i XML SUTRS nebo XML 
verze protokolu verze 2 dop. verze 3 verze 2 dop. verze 3 

Typ atributu Název atributu (Hodnota) 
Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), autor (1003), 

libovolný termín (1016) 
Vztah (2) Rovno (3) 
Pozice (3) Kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) Slovo (2) 
Rozšíření (5) Bez rozšíření (100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1) 

0 

základní mezioborové 
vyhledávání tvůrce, 
názvu a předmětu  
(množ. atr. Bib-1)  

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 1.C.0.1 - 1.C.0.4 
Úroveň požadavky na vyhledávání a získávání záznamů z úrovně 0. +  vyhledávání z klíčových 
slov možností rozšiřování slov a použitím plovoucí fráze. 
formáty záznamu SUTRS a rozšiřitelný značkovací jazyk 

(XML); použití definice typu dokumentu 
(DTD) pro jednoduchý DC  

SUTRS a XML 

verze protokolu verze 3 verze 3 
Typ atributu Název atributu (Hodnota) 

Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), datum 
vydání (31), autor (1003), standardní 
identifikátor (1007), libovolný termín (1016) 

Vztah (2) menší (1), menší nebo rovno (2), rovno (3), 
větší nebo rovno (4), větší (5) 

Pozice (3) na prvním místě v poli (1), kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) fráze (1), slovo (2) 
Rozšíření (5) s pravostranným rozšířením (1), bez rozšíření 

(100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1) 

1 

vyhledávání  (množ. 
atr. Bib-1)  

Kombinace atributů podrobněji viz. Bath 1.C.1.1 - 1.C.1.9 

množiny atributů 
vyžaduje použití nové Z39.50 atributivní architektury pro množinu 
atributů pro utility a pro množinu atributů pro mezioborové vyhledávání. 

Toto vydání nedefinuje úroveň shody 2 pro mezioborové vyhledávání a získávání záznamů . 
Získané záznamy používají pro formát záznamu XML a  pro DTD jednoduchý Dublin Core. 

Funkční oblast C 
 

2 

Pro úroveň 2 může být přidáno prohlížení rejstříků. 
Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 
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1 

požadavky na 
vyhledávání a 
získávání záznamů 
(atr. a kombinace) 

Hledání jména  ( klíčová slova,  klíčová slova s pravostranným , přesný 
výskyt, první znaky v poli);  
Hledání názvu  (klíčová slova, klíčová slova s pravostranným rozšířením, 
přesný výskyt,  první slova v poli,  první znaky v poli); 
Předmětové hledání  (klíčová slova, klíčová slova s pravostranným 
rozšířením,  přesný výskyt, první slova v poli, první znaky v poli) 

Funkční oblast D 
(bude doplněno) 

 

2 

požadavky na 
vyhledávání a 
získávání záznamů 
(atr. a kombinace) 

Hledání jména osoby (klíčová slova,  klíčová slova s pravostranným 
rozšířením, přesný výskyt,  první znaky v poli); 
Hledání názvu korporace (klíčová slova, klíčová slova s pravostranným 
rozšířením,  přesný výskyt, první znaky v poli); 
Hledání názvu akce (klíčová slova,  klíčová slova s pravostranným 
rozšířením, přesný výskyt,  první znaky v poli); 
Hledání unifikovaného názvu  (klíčová slova,klíčová slova 
s pravostranným rozšířením,  přesný výskyt, první znaky v poli); 
Hledání ISSN; Hledání systémového čísla vzdáleného systému; 
Hledání geografického jména  (klíčová slova, klíčová slova 
s pravostranným rozšířením, přesný výskyt,  první znaky v poli); 
Hledání názvu  (plovoucí fráze);   
Předmětové hledání (plovoucí fráze);   
Hledání jména (plovoucí fráze);  Hledání poznámek (klíčová slova, 
klíčová slova s pravostranným rozšířením); 
Libovolné hledání  (klíčová slova,  klíčová slova s pravostranným 
rozšířením) 

 
2.1.4 CENL profil  
 
Název The CENL Z39.50 profile  
Verze Version 1.2 
Odpovědná autorita HAKAlA, Juha (ed.); Helsinki University Library: Library Network Services 
Datum vzniku/poslední aktualizace říjen, 1998 (version 1.1)/1998-12-14  
URL adresa textu profilu http://www.lib.helsinki.fi/z3950/cenl_profile.html 

 
 CENL (Conference of European National Librarians) Z39.50 profil definuje funkce 
protokolu Z39.50 tak, jak by měly být podporovány v rámci všech Z39.50 aplikací 
používaných v Evropě. Jedná se v podstatě o nadmnožinu  BIB-1 profilu pro  ONE (Z39.50 
profil pro projekt ONE). Potřeba vzniku evropského profilu vychází převážně z rozdílného 
prostředí pro implementaci Z39.50 ve Spojených Státech a v Evropě. Z tohoto důvodu bylo 
nezbytné rozšířit záběr původního ATS-1 profilu. Jako příklad je možné uvést celou řadu 
národních formátů používaných v rámci jednotlivých zemí. Aby mohla být zaručena 
interoperabilita systémů, profil specifikuje obecnou syntaxi převodu těchto formátů. 
V profilu jsou v množině atributů BIB-definovány následující typy: 
 
Atributy Typ 
Užití 1 

Vztah  2 
Pozice  3 
Struktura 4 
Rozšíření 5 
Úplnost 6 

 
Atributy mohou být kombinovány (viz. tabulka). Každá takto vzniklá kombinace je 

definována hodnotami atributu Užití a Struktury. Atribut užití specifikuje přístupový bod 
(např. osobní jméno). Atribut struktury specifikuje druh hledaného výrazu (slovo, více slov 
chápaných jako více jednotlivých výrazů..)  
Kombinace atributů jsou definovány následovně: 
 
Název Užití  Struktura 
Author  1003 101 
Author  1003 102 
Personal author  1004 101 
Title  4 1 
Title ord 4 2 

http://www.lib.helsinki.fi/z3950/cenl_profile.html�
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Subject 21 1 
Subject word 21 21 
Any 1016 2 
ISBN 7 2 
ISSN 8 2 
Year 31 4 

 
Podle množiny atributů Bib-1 (ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/defs/bib1.txt) může být 

předmět (subject) jakékoliv předmětové heslo obsažené v MARCu pod tagem 6XX. Řada 
předmětových heslářů má svůj vlastní atributy užití (pro MeSH hodnota atributu 25, LC 
subject heading 27 atp.) Oproti tomu klasifikace nevyužívají takový globální atribut užití, 
jako je předmět, a proto  tento profil nespecifikuje žádný duh vyhledávání založeného na 
předmětu obecných klasifikací. (MDT, DDC) 
 

Hodnoty atributů struktury jsou v CENL profilu definovány následovně: 
 
Struktura Hodnota 
Fráze (Phrase) (čtyři číslice, tj. 1998 1 
Slovo (Word) 2 
Rok (Year)  (4 číslice) 4 
Jméno - normalizováno (Name -normalized) (příjmení, křestní jméno) 101 
Jméno - ne normalizováno (Name - un-normalized) (křestní jméno, příjmení) 102 

           Podle množiny atributů Bib-1 se Fráze skládá z jedné či více skupin oddělených  
mezerou. Vyhledávaná hodnota odpovídá přesně vyhledanému výrazu (pořadí i vzdálenosti)  
Slovo či slova mohou být explicitně rozšířena. 

V hlavních evropských bibliografických databázích  nejsou běžně pro vyhledávání dle 
předmětu  používána , snad  s výjimkou Medical Subject Headings, klasifikační schémata 
nebo schémata předmětových hesel.  Evropský profil sice může obsahovat specifikace 
předmětového vyhledávání, nelze však předpokládat, že by prohledávaný cíl podporoval 
stejný seznam předmětových hesel, jako systém původce. Tento problém je řešen pouze v 
rámci vyspělých systémů, které zvládají okamžitou konverzi mezi rozdílnými systémy 
předmětového popisu a vícejazyčné registry autorit (př. kap. 3.6. - projekt LEAF). 
Jelikož výchozí profily ATS-1 a ONE BIB-1 nedefinují defaultní hodnoty pro atributy pozice 
a úplnosti a tyto hodnoty nejsou specifikovány ani ve vyhledávacím dotazu, může nastat 
rozkol mezi předpokládanými a skutečnými hodnotami, které daný server použije. Profil tedy 
doporučuje jejich defaultní hodnoty pro úplnost 1 - neúplné podpole a propozici 3 - jakákoliv 
pozice v poli. Je třeba si uvědomit, že takové nastavení maximalizuje množství vyhledaných 
záznamů, ale negativně ovlivňuje přesnost vyhledávání.  Defaultní hodnoty lze specifikovat 
dle potřeb systému implementujícího tento profil. Dle dohody (http://www.nlc-
bnc.ca/iso/z3950/archives/keyword2.htm) lze předpokládat následující defaultní hodnoty:  
pozice - 3 (kedoliv v poli); vztah- 3 (je rovno), úplnost -1 (neúplné (pod)pole, struktura - 2 
(slovo). 
 
Požadavky na 
shodu 

Co Původce Cíl 

znaková sada viz. http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/charneg-3.html 
množiny 
atributů 

Bib-1 Bib1 

diagnostika 
(nezávisle na 

verzi 
protokolu) 

vždy přijmout min OID Bib-1 diagnostické 
množiny 

vždy odeslat min Bib-1 diagnostiku 

verze 
protokolu 

min. Verze 2, opt. Verze 3 min. Verze 2, opt. Verze 3 

obecné 
požadavky  

formáty 
záznamu 

MARC nebo UNIMARC MARC a UNIMARC 

ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/defs/bib1.txt�
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informace o 
vlastnictví 
(holdings) 

musí být schopen přijmout detailní info. dle  
dohodnutého formátu ZIG 

pokud poskytuje přístup k soubornému katalogu 
musí prezentovat souhrn dat o vlastnictví z 
bibliografického záznamu - MARC tag 866 (viz 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdtext.html) 

velikost 
zprávy 

min. preferovaná velikost zprávy při iniciaci 
(hod. 4096) 

lze navrhnout jiné min. však (hod. 4096) 

normalizace 
jméno(normalizováno) "příjmení, jméno" s 
libovolným počtem mezer 

podpora této syntaxe; opačná syntaxe "jméno, 
příjmení" není chyba (př. normaliz. v islandských  
jménech) 

prohlížení 
rejstříků 
(SCAN) 

musí podporovat SCAN musí podporovat velikost krokování  (Step-size)  0. 
(nepřeskakovat žádné položky).  

Kontrola 
přístupu 
(Access 
control) 

Doporučuje podporu  bezpečnostní výzvy v služby Iniciace (Init)  V parametru ID/autentikace . Z 
parametrů ID/autentikace  by mělo být podporováno také IdPass s Id uživatele (userId) a heslem. 

dotaz typu-1 , jeden operand složený z kombinace 
atributů a výrazu . Musí podporovat alespoň jeden 
z : název nebo slovo v názvu, předmět nebo slovo 
v předmětu, autor (normalizován) autor 
nenormalizován; dále ISBN, ISSN, Rok  

dotaz typu-1 , jeden operand 
složený z kombinace atributů a 
výrazu pro následující : autor 
(normal.), Personal autor (nor.), 
slovo v názvu, slovo v 
předmětu,rok, ISBN a ISSN 
pokud jsou v databázi, jinak 
Bib-1: 114: 
"unsupported Use 
attribute"  

verze 2 vyhledávání 

nemusí být schopen formulovat boolean dotaz může podporovat atr. rok pouze 
v bool. dotazech v kombinaci s 
jinými atr. , jinak Bib-1: 3: 
"unsupported Search"  

-pro všechny 
kombinace 
atributů musí 
použít v atributu 
vztahu hodnotu 
"je rovno" 
- musí 
podporovat 
atributy rozšíření 
"pravostranné 
rozšíření" a "bez 
rozšíření" 

verze 3 vyhledávání 

stejný jako pro verzi 2, ale lze zahrnout indikátor 
sémantické akce (1 Nemůže zaměnit atributy); 
jiný než 1 není v profilu def. 

neobsahuje -li indikátor sémantické akce nebo 
obsahuje indikátor s. akce s hodnotou 1 (Nemůže 
zaměnit atributy) pak pravidla jako pro verzi 2; 
interpretace jiných  typů dotazů není v profilu 
specifikována 

 
 
2.1.5 Dánský profil Z39.50  
 
Název DanZIG Z39.50 Profile 
Verze v1999-03-04 
Odpovědná autorita Danish Z39.50 Implementers Group 
Datum vzniku/poslední aktualizace 16. února, 1999 /  3. dubna, 1999 
URL adresa textu profilu http://www.bs.dk/danzig/profil.htm 

 
Dánský profil Z39.50 je společným dílem Dánské z39.50 implementační skupiny 

(danZIG) a Danish National Library Authority.. Profil je určen převážně pro dánské producenty a 
poskytovatele knihovnických systémů, stejně tak pro jejich klienty, resp. kupující. Jeho 
uživateli by měli systémoví implementátoři, kteří jsou obeznámeni s původní normou Z39.50 
verzí 3 protokolu. Výsledný profil, který je samozřejmě otevřený dalším inovacím, by měl 
podporovat veškeré relevantní funkce, které lze předpokládat mezi jednotlivými propojenými 
knihovnami, tj. vyhledávání a získávání záznamů, objednání výtisku, meziknihovní výpůjčky 
(ILL), elektronické dodání dokumentu (EDDS), a správu souborného katalogu.  
 

Současná 1. verze profilu pokrývá funkce, které jsou nezbytné pro podporu základního 
vyhledávání a získávání bibliografických prvků. Jeho další verze budou rozšířeny o pokročilé 
získávání dat, elektronické DD, rozšířenou službu objednání výtisku, informace o vlastnictví a 
cirkulaci a rozšířenou službu update. Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé úrovně profilu 
specifikovány jako kroky-Steps, lze komplexnost existujícího profilu dále navyšovat.  
 
Předpokládaná rozšíření  jsou diskutována a jejich priorita, není dána jejich pořadím v 
následujícím výčtu. 

http://www.loc.gov/marc/holdings/echdtext.html�
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 Meziknihovní výpůjčky - dle ISO ILL transakcí, podobně jako Z39.50 rozšířená 

služba pro objednání dokumentu. Je možné použít externě příslušnou podmnožinu ISO 
ILL transakcí (APDU) jako součást Z39.50 rozšířených služeb. Tato podmnožina  
může být založena na Z39.50 ILL profilech 1 a 2. 
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf 
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-2a.pdf  

 Informace o vlastnictví (holdings) bude reprezentována dle návrhu Holdings 
Structure vyvinutého skupinou ZIG. 
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/madrid/opac.html  

 Elektronické DD může být řešeno zabalením dokumentu do struktury GRS-1 nebo 
použitím přenosové syntaxe XML  v rámci přenosu Z39.50 odpovědi na získávání dat 
(Present response). Nevylučuje se využití australského projektu JEDDS. 
http://www.gu.edu.au:81/uls/docdel/jeddshom.htm  

 Pokročilé funkce získávání dat mohou využívat GRS-1 a funkce Specifikace prvků 
tak, aby bylo možné doručit pouze určitou podmnožinu informací v požadovaném 
formátu. 

 Update funkce budou založeny na australském UC profilu (kapitola 2.2.11).  
http://www.nla.gov.au/ucp/  

 Rozšířené služby Trvalá množina výsledků (Persistent Result Set), trvalý dotaz 
(Persistent Query) a trvalý či periodický rozvrh dotazu (Persistent/Periodical Query 
Schedule)  budou použity pro  adresné šíření informací atp. 

 Rozšířená služba Vyvolání exportu bude umožňovat požadování dodávky dat i mimo 
Z39.50 službu pro zaslání dat (Present service) 

 
Profil nedefinuje klasické funkční oblasti ani úrovně shody, ale je dvojúrovňový, 

odstupňovaný takzvanými kroky - steps (dánsky Sřgning). 
 
 

 DanZIG Step-0 obsahuje minimální požadavky pro systémy původce i cíle, které je 
potřeba naplnit, aby bylo možné provádět základní operace vyhledávání a získávání 
dat. 

 DanZIG Step-1 popisuje požadavky pro běžné kombinace vyhledávacích atributů 
specifikované Danish National Library Authority.           (sále jen Step-1 a Step-2) 

 
Pro současné implementace protokolu, zákazníky a producenty systémů je doporučeno 

používat specifikace Step-1. Pokud současná danZIG specifikace požaduje, aby původce či cíl 
podporoval některou vlastnost Z39.50 (např. kombinace atributů) je nezbytná následná 
interpretace této skutečnosti: 
 
Aplikace Z39.50 původce Aplikace Z39.50 cíle 

Musí být sto přijímat všechny specifikované typy požadavků 
včetně kombinace atributů a navracet relevantní odpovědi v 
specifikované syntaxi záznamu. 

Musí být schopna přenášet v dotazech specifikované 
kombinace atributů v řetězcích pro požadování určitých 
služeb s relevantními parametry a přijímat korespondující 
odpovědi od cíle spolu se specifikovanými syntaxemi 
záznamu.  

Musí podporovat všechny specifikované kombinace atr., 
pokud jsou relevantní ke kontextu korespondující databáze.  

 
Profil definuje v množině atributů Bib-1  typy : 
Atributy Typ 
Užití 1 

Vztah  2 
Pozice  3 

http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf�
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-2a.pdf�
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/madrid/opac.html�
http://www.gu.edu.au:81/uls/docdel/jeddshom.htm�
http://www.nla.gov.au/ucp/�
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Struktura 4 
Rozšíření 5 
Úplnost 6 

 
Atributy užití jsou neformálně definovány v souvislosti s korespondujícími tagy v 

USMARC. Například atribut Autor-name-personal (typ 1;hodnota 1003) reprezentuje 
USMARC tagy 100, 400, 700, 800. DanZIG profil pro ně specifikuje dvě skupiny hodnot. 
První z nich jsou hodnoty přejaté z Bib-1 množiny atributů, druhá z nich pak z množiny 
atributů Dan-1.  
 

Profil používá následující hodnoty pro  atributy  z množiny atributů Bib-1.Pro Step-0 
musí původce i cíl podporovat nejméně ty bib-1 atributy užití, které jsou v tabulce označeny 
(*).  Pro Step-1 pak všechny jmenované, pokud korespondující  databáze poskytuje přístup k 
odpovídajícím  informacím. 
 
Užití  Hod.  Užití  Hod.  Užití Hod.  Užití Hod. 
Title* 4  Subject-MESH 25  Subject-name-personal 1009  Subject-AGROVOC 1085 
Title-series 5  Date-publication* 31  Any* 1016  Subject-COMPASS 1086 
Title-uniform 6  Title-key 33  Name-publisher 1018  Subject-EPT 1087 
Identifier-ISBN* 7  Title-parallel 35  Code-map-scale 1024  Subject-NAL 1088 
Identifier-ISSN* 8  Title-former 42  Title-related-periodical 1026  Classification-BCM 1089 
Control-number-
local* 

12  Code-language 54  Material-type 1031  Classification-DB 1090 

Classification-
Dewey 

13  Code-geographic-
area 

55  Identifier-document 1032  Identifier-ISRC 1091 

Classification-UDC 14  Name-geographic-
place-publication 

59  Title-host-item 1033  Identifier-ISMN 1092 

Classification-LC 16  Identifier-CODEN 60  Classification 1040  Identifier-ISRN 1093 
Classification-NLM 17  Note* 63  Subject-name-

corporate 
1074  Identifier-DOI 1094 

Classification-NAL 18  Author-name* 1003  Subject-uncontrolled 1080  Code-language-original 1095 
Classification-local 20  Author-name-

personal* 
1004  Identifier-standard 1007  Title-later 1096 

Subject* 21  Author-name-
corporate 

1005       

 
Profil dále definuje množinu dánských národních atributů užití, která se nazývá Dan-1. Step-1 
vyžaduje podporu všech těchto atributů, pokud korespondující  databáze poskytuje přístup k 
odpovídajícím  informacím. Step-0 naopak nevyžaduje podporu žádného z nich. 
 
Dan-1 atribut užití Hodnota 

 
Dan-1 atribut užití Hodnota 

 
Dan-1 atribut užití 

Hodnot
a 

Classification-code-DK5 1  Subject-level 8  LIX-code 15 
Subject-controlled  2  Shelf-mark  9  Music-notation 16 
DBC-subject 3  Classification-DK5 10  Item-number 17 
DBC-non-fiction-subject 4  Classification-as-shelf-mark 11  Local-item-number 18 
DBC-fiction-subject 5  Obsolete-shelf-mark 12  Previous-FAUST-code 19 
DBC-music-subject  6  Subject-FUI 13  Title-host-publication 20 
Format-as-subject  7  Catalogue-code 14    

 
Pro atributy vztahu jsou definovány následující hodnoty. Step-0 vyžaduje minimálně podporu  
hodnoty je rovno (3) na straně původce i cíle. Step-1 již předpokládá podporu těch atributů, 
které jsou v tabulce označeny *.  
 
Vztah Hod.  Vztah Hod.  Vztah Hod. 
less than  * 1  greater than * 5  relevance 102 
less than or equal * 2  not equal 6  AlwaysMatches 103 
equal * 3  phonetic 100    
greater or equal * 4  stem 101    
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Systémy musí podporovat daný atribut vztahu pouze v případě, je-li definován pro 
odpovídající atribut užití v zaslaném dotazu.  Systém původce musí v souladu s danZIG 
profilem  do přenášeného dotazu vždy zahrnout hodnotu pro atribut vztahu. 
 
Pro atributy rozšíření profil definuje následující hodnoty: 
 
Rozšíření Hod.  Rozšíření Hod.  
right truncation * 1  left and right 3  
left truncation 2  do not truncate * 100  

 
* označuje hodnoty, které musí původce i cíl podporovat jak na úrovni Step-1, tak Step-2. 
Systém původce musí v souladu s danZIG profilem  do přenášeného dotazu vždy zahrnout 
hodnotu pro atribut rozšíření 
 
Hodnoty pro atributy úplnosti jsou definovány : 
 
Úplnost Hod. Vysvětlení 
incomplete subfield 1 V poli nebo podpoli, kde je vyhledávaný výraz (search term)  obsažen , se mohou vyskytovat i jiné výrazy. 
complete subfield 2 V podpoli se nemohou vyjma vyhledávaného výrazu objevit jiné výrazy. Další slova se mohou objevit 

pouze v jiných podpolích stejného pole. 
complete field 3 V celém poli se nemohou objevit jiné výrazy než vyhledávaný výraz.výraz  

 
Step-0 vyžaduje oboustrannou podporu minimálně pro hodnotu neúplného podpole 
(incomplete subfield). Step-1 vyžaduje oboustrannou podporu všech 3 vyjmenovaných 
hodnot. Předepsaná podpora následných kombinací hodnot atributů úplnosti a užití je popsána 
dále v této kapitole. Systém původce musí v souladu s danZIG profilem  do přenášeného 
dotazu vždy zahrnout hodnotu pro atribut úplnosti. 
  
Některé z kombinací hodnot atributů struktury a úplnosti dostaly  v rámci profilu nový název. 
 
Název Užití Struktura (hod.) Úplnost (hod.) 

 
Úplná fráze (Complete-Phrase)  ? (odpovídající) 1 3  
Neúplná fráze (Incomplete-Phrase)  ? 1 1 
Jediné slovo (Single-Word) ? 1 1  

Pro Step-0 Bib-1 atributy užití definuje danZIG  následující kombinace hodnot atributů.  
 
Název kombinace Užití Struktura  Název kombinace Užití Struktura 
Author-name-normalised 1003 101  Any-word 1016 2 
Author-name-unnormalised 1003 102  Identifier-ISBN 7 2 
Author-name-personal-normalised 1004 101 (*)  Identifier-ISSN 8 2 
Title-phrase 4 1  Date-publication-year 31 4 
Title-word 4 2  Note-word 63 2 
Subject-phrase 21 1  Control-number-local 12 103 
Subject-word 21 2     

 
Defaultní hodnota pro atribut pozice je zvolena 3, tj. jakákoliv pozice v poli; pro atribut 
úplnosti - 1, tj. neúplné podpole. 
Podpora Identifikátoru ISSN a ISSN není absolutní. Je vyžadována pouze v  případě, jsou-li 
tyto datové typy obsaženy v prohledávané databázi (jinak Bib-1 diag. 114: Unsuported-
use-attribute). Cíl může zvolit podporu Date-publication-year pouze v boolean dotazech a 
to pouze v kombinaci s atributy užití (jinak Bib-1 diag.3: Unsupported-search). 
 

 Step-1 Bib-1 kombinace pro atributy užití. 
 
Bib-1 atribut užití Hod.  Název komb. Struk. Úplnost  Bib-1 atribut užití Hod.  Název komb. Struk. Úplnost 

Title* 4 Complete-phrase 1 3  Identifier-standard 1007   104 3 
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Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Single-word 2 1  Incomplete-phrase 1 1 

Complete-phrase 1 3  

Subject-name-
personal 

1009

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Any* 1 1 

Title-series 5 

Single-word 2 1   

1016 Incomplete-phrase 
Single-word 2 1 

Complete-phrase 1 3  Name-publisher 1018   1 1 

Incomplete-phrase 1 1  Code-map-scale 1024   2 2 

Title-uniform 6 

Single-word 2 1  Complete-phrase 1 3 

Identifier-ISBN* 7   104 2  Incomplete-phrase 1 1 

Identifier-ISSN* 8   104 2  

Title-related-
periodical 

1026

Single-word 2 1 

Control-number-local* 12   103 2  Material-type 1031   2 2 

Classification-Dewey 13   1 3  Identifier-document 1032   104 2 

Classification-UDC 14   1 3  Complete-phrase 1 3 

Classification-LC 16   1 3  Incomplete-phrase 1 1 

Classification-NLM 17   1 3  

Title-host-item 1033

Single-word 2 1 

Classification-NAL 18   1 3  Complete-phrase 1 3 

Complete-phrase 1 3  Incomplete-phrase 1 1 

Incomplete-phrase 1 1  

Classification-
phrase 

1040

Single-word 2 1 

Classification-local 20 

Single-word 2 1  Complete-phrase 1 3 

Complete-phrase 1 3  Incomplete-phrase 1 1 

Incomplete-phrase 1 1  

Subject-name-
corporate 

1074

Single-word 2 1 

Subject* 21 

Single-word 2 1  Complete-phrase 1 3 

Complete-phrase 1 3  Incomplete-phrase 1 1 

Incomplete-phrase 1 1  

Subject-
uncontrolled 

1080

Single-word 2 1 

Subject-MESH 25 

Single-word 2 1  Complete-phrase 1 3 

Date-publication* 31   4 2  Incomplete-phrase 1 1 

Complete-phrase 1 3  

Subject-AGROVOC 1085

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Title-key 33 

Single-word 2 1  Incomplete-phrase 1 1 

Complete-phrase 1 3  

Subject-COMPASS 1086

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Title-parallel 35 

Single-word 2 1  Incomplete-phrase 1 1 

Complete-phrase 1 3  

Subject-EPT 1087

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Title-former 42 

Single-word 2 1  Incomplete-phrase 1 1 

Code-language 54   2 2  

Subject-NAL 1088

Single-word 2 1 

Code-geographic-area 55   2 2  Classification-BCM 1089   1 3 

Name-geographic-
place-publication 

59   2 2  Classification-DB 1090   1 3 

Identifier-CODEN 60   2 2  Identifier-ISRC 1091   104 2 

Incomplete-phrase 1 1  Identifier-ISMN 1092   104 2 Note* 63 

Single-word 2 1  Identifier-ISRN 1093   104 2 

Complete-normalised 101 2  Identifier-DOI 1094   104 2 

Incomplete-
normalised 

101 1  Code-language-
original 

1095   2 2 

Author-name* 1003 

Incomplete-un-
normalised 

102 1  Complete-phrase 1 3 

Author-name-
personal* 

1004   101 2  Incomplete-phrase 1 1 

Complete-normalised 101 2  Author-name-
corporate 
 

1005 
 

Incomplete-
normalised 

101 1  

Title-later 1096

Single-word 2 1 

 

Defaultní hodnota atributu pozice je stanovena jako  3, tj. jakákoliv pozice v poli. 



 
 

76

 
DanZIG Step-1 vyžaduje oboustrannou podporu následujících kombinací Dan-1 

atributů užití 
Dan-1 atribut užití Hod.  Název komb. Sturk. Úpln.  Dan-1 atribut užití Hod.  Název komb. Str. Úplnost 

Complete-phrase 1 3 

Incomplete-
phrase 

1 1 

Complete-phrase 1 3  Shelf-mark  9 

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Classification-code-
DK5 

1 

Single-word 2 1  Incomplete-
phrase 

1 1 

Complete-phrase 1 3  

Classification-DK5 10 

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

Subject-controlled  2 

Single-word 2 1  Incomplete-
phrase 

1 1 

Complete-phrase 1 3  

Classification-as-
shelf-mark 

11 

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Complete-phrase 1 3 

DBC-subject 3 

Single-word 2 1  Incomplete-
phrase 

1 1 

Complete-phrase 1 3  

Obsolete-shelf-mark 12 

Single-word 2 1 

Incomplete-phrase 1 1  Subject-FUI 13   2 2 

DBC-non-fiction-
subject 

4 

Single-word 2 1  Catalogue-code 14   2 2 

Complete-phrase 1 3  LIX-code 15   2 2 

Incomplete-phrase 1 1  Music-notation 16   2 2 

DBC-fiction-subject 5 

Single-word 2 1  Item-number 17   2 2 

Complete-phrase 1 3  Local-item-number 18   2 2 

Incomplete-phrase 1 1  Previous-FAUST-
code 

19   2 2 

DBC-music-subject  6 

Single-word 2 1  Title-host-
publication 

20   1 3 

Format-as-subject  7  2 2       

Subject-level 8   2 2       

 
Defaultní hodnota atributu pozice je stanovena jako  3, tj. jakákoliv pozice v poli. 
 
Co Step Původce Cíl 

dotaz typu-1 (kombinace atributů a výraz); s 
každým operandem pouze 1 úplná množina z 6 
hodnot Bib-1 atributů (užití, vztah, pozice, 
struktura, rozšíření, úplnost) 

vyhledávání 
Step-0 i  
Step-1 

boolean dotaz s min 5 operátory  

musí být schopen přijímat dotazy specifikované 
pro původce 

Step-0 
Musí podporovat služby Iniciace, Vyhledávání, Získávaní dat a Uzavření dle Z39.50 verze 3 (ISO 
23950) 

podporované 
služby  

Step-1 Musí podporovat služby Segmentace a Prohlížení rejstříků. 

Step-0 diagnostika 
Step-1  

Musí přijímat OI pro Bib-1 diag. množinu Musí vracet relevantní Bib-1 diag. kódy 

Step-0 Musí podporovat SUTRS, nebo jakoukoliv MARCovskou syntaxi. 
Step-1  Musí podporovat DanMarc2 a SUTRS. 

syntaxe získaného 
záznamu (formát 
záznamu) Step-1 i 

Step-2 
Je doporučena podpora formátu USMARC 

Step-0 preferovaná 
velikost zprávy Step-1  

Nejméně 4096 

Step-0 - - 
prohlížení 
rejstříků (Scan) Step-1  

musí podporovat SCAN musí podporovat SCAN, musí podporovat velikost 
krokování  (Step-size)  0. (nepřeskakovat žádné 
položky).  

Step-0 vysvětlení 
(Explain) Step-1  

Podpora služby vysvětlení je pouze doporučena.. Pokud je podporována, měly by být implementovány: 
kategorie Informace o zdroji (TargetInfo), Informace o databázi (DatabaseInfo) a Detaily atributů 
(AttributeDetails) 

kontrola přístupu Step-0 není požadována podpora této služby. Pokud je implementována  pak ID/autentikace . Z parametrů 
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(Access control) Step-1  ID/autentikace  by mělo být podporováno také IdPass s Id uživatele (userId) a heslem. V případě, je li 
toto vyžadováno cílovým systémem, měla by být implementována. 

Step-0 znakové sady 
Step-1  

Defaultní znaková sada musí být ISO 8859-1 tedy Latin-1. V budoucnu však raději ISO 8859-15 
(Latin-9) kdy symbol pro EURO nahradí symbol mezinárodní měny. 

 
 
 

2.1.6 Finský Z39.50 profil 
 
Název Finnish Z39.50 profile 
Verze Version 1.0 
Odpovědná autorita HAKAlA, Juha (ed.); Helsinki University Library: Library Network Services 
Datum vzniku/poslední aktualizace 26. února, 1998 
URL adresa textu profilu http://www.lib.helsinki.fi/z3950/fin_profile.html 
Historické a praktické info. založeno na profilu CENL 

 
Finský Z39.50 profil je nadmnožinou profilu CENL, který je založen na European 

ONE profilu. Z tohoto důvodu se často odkazuje na definice obsažené ve dvou jmenovaných.  
Tento profil je využíván v aplikacích Z39.50 původce a cíle. které jsou používány v rámci 
Finské národní knihovnické sítě (Finnish National Library Network), která je koordinována 
od roku 1980 národní knihovnou Finska. Profil rozšiřuje původní CENL v následujících 
oblastech. 

 Seznam podporovaných užitých atributů je založen na jejich skutečném využití ve 
Finsku. 

 Profil vyžaduje Id autentikace při iniciaci a funkci Kontroly přístupu. 
 Doporučuje využívání funkce vysvětlení This profile recommends usage of Explain.  
 Vyžaduje podporu  FINMARC a SUTRS (nevyžaduje UNIMARC).  
 Vyžaduje podporu Union Catalogue Profile. 

 
Pro účely tohoto profilu jsou definovány následující kombinace atributů. Každá z nich je 
určena hodnotami atributů užití a struktury, kde užití specifikuje přístupový bod (název 
korporace, název, předmět..) a struktura specifikuje druh hledaného výrazu (jediné slovo, 
fráze..), jak tomu je u původního profilu CENL. 
 
Název Užití  Struktura  Název Užití  Struktu

ra 
 Název Užití  Struktura 

Author  1003 101  Report ID  1027 2  Local classification  20 2 
Author  1003 102  Local control number  12 2  Subject  21 1 
Personal author  1004 101  No. nat'l bibliography  48 2  Subject word  21 2 
Corporate name  2 1  Standard identifier  1007 2  Name geographic  58 1 
Conference name  3 1  Bib. level  1021 2  MeSH  25 1 
Title  4 1  Local call number  53 2  MeSH word  25 2 
Title word  4 2  Language  54 2  LC subject heading  27 1 
ISBN  7 2  LC classification  16 2  Local subject index word  29 2 
ISSN  8 2  NLM classification  17 2  Any  1016 2 
ISMN  51 2  UDC classification  14 2  Year  31 4 
        Date/time added to db  1011 5 

 
Profil definuje následující hodnoty pro atributy struktury: 
 
Struktura Hodnota 
Fráze (Phrase) (čtyři číslice, tj. 1998 1 
Slovo (Word) 2 
Rok (Year)  4 
Jméno - normalizováno (Name -normalized) (příjmení, křestní jm.) 101 
Jméno - ne normalizováno (Name - un-normalized) (křestní jm., příjmení) 102 

 
 

http://www.lib.helsinki.fi/z3950/fin_profile.html�
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Požadavky na shodu Co Původce Cíl 

množiny atributů Bib-1 Bib1 
diagnostika vždy přijmout min OID Bib-1 

diagnostické množiny 
vždy odeslat min Bib-1 diagnostiku 

verze protokolu min. verze 2 , variantně verze  3 min. verze 2, variantně verze  3 
formáty záznamu SUTRS, FINMARC a USMARC  SUTRS, FINMARC a USMARC  
velikost zprávy preferovaná velikost zprávy při iniciaci 

(hod. 4096) 
lze navrhnout jiné min. však (hod. 4096) 

prohlížení 
rejstříků (SCAN) 

musí podporovat SCAN musí podporovat velikost krokování  (Step-size)  0. 
(nepřeskakovat žádné položky).  

vysvětlení 
(Explain) - 
doporučeno 

měly by být implementovány alespoň následující kategorie Informace o cíli (TargetInfo), 
Informace  o databázi (DatabaseInfo) a Informace o množině atributů (AttributeSetInfo) 

Kontrola 
přístupu (Access 
control) 

vyžaduje aby systém původce i cíle podporoval bezpečnostní výzvy služby Iniciace (Init) 
pomocí parametru ID/autentikace (např.jméno,heslo)(Id/authentication) . Z parametrů 
ID/autentikace  by mělo být podporováno také IdPass s Id uživatele (userId) a heslem. 

obecné požadavky  

Správa 
souborného 
katalogu (Union 
catalogue 
maintenance) 

implementace musí podporovat Update službu rozšířených služeb (Extended Services Update 
Service) tak jak je definována v National Library of Australia's Union Catalogue Profile 
(http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc) mimo služby pro Globální update . 

musí podporovat dotaz typu-1  dotaz typu-1 , jediný operand složený z 
kombinace atributů a výrazu : nejméně 
jeden z  název a slovo v názvu (Title 
word), nejméně jeden z  předmět a 
slovo v předmětu (Subject word), 
nejméně jeden z  autor (N) a author 
(U), ISBN, ISSN,  rok  

musí podporovat kombinace následujících atributů : 
autor (normalizován) , osobní author (normalizován), 
slovo v názvu, předmět v názvu, cokoliv (Any), 
ISBN, ISSN, rok  
 

podpora ISBN a ISSN závisí na jejich obsažení v 
prohledávané DB; jinak Bib-1 diag. 
"Nepodporovaný užitý atribut" 
může zvolit podporu atr. rok pouze v boolean 
dotazech a v kombinaci s jinými užitými atr. - pak 
zašle Bib-1 diag. "Nepodporované hledání" 
musí podporovat atributy rozšíření : pravostranné 
rozšíření a bez rozšíření (do not truncate) .  

verze 2 vyhledávání 
nemusí být schopen formulovat 
boolean dotaz 

pro všechny kombinace musí použít atr. vztahu 
"rovno" 

verze 3 vyhledávání 

stejný jako pro verzi 2, ale lze zahrnout 
indikátor sémantické akce (1 Nemůže 
zaměnit atributy); jiný než 1 není v 
profilu def. 

neobsahuje -li indikátor sémantické akce nebo 
obsahuje indikátor s. akce s hodnotou 1 (Nemůže 
zaměnit atributy) pak pravidla jako pro verzi 2; 
interpretace jiných  typů dotazů není v profilu 
specifikována 

 
2.1.7 ONE-2 profil 
 
Název ONE-2 Profile 
Verze Version 3 Revision 1. 
Odpovědná autorita JORGENSEN, Poul Henrik 
Datum vzniku/poslední aktualizace 2001-10-10 
URL adresa textu profilu http://www.portia.dk/pubs/one2/Profiles/ProfileV3R2/ONE-2ProfileV3R2.htm 
Historické a praktické info. založeno na BIB-1 profile for ONE (1997-01-09) 

 
Profil ONE-2 vznikl a je používán v rámci projektu ONE-2 (kap.3.3) Profil vychází ze 
specifikací Z39.50-1995 pro ILL a elektronického dodání dokumentu. Profil se snaží pokrývat 
požadavky v následujících funkčních oblastech: 

A. Běžné požadavky 

B. Vyhledávání a získávání dat z knihovních katalogů 

C. Vyhledávání a získávání informací o vlastnictví (holdings) 

D. Objednání položky a meziknihovní výpůjčky 

E. Mezioborové vyhledávání a získávání dat 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc�
http://www.portia.dk/pubs/one2/Profiles/ProfileV3R2/ONE-2ProfileV3R2.htm�
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F. Update souborného katalogu 

G. Elektronické dodávky dokumentu 

 

V jednotlivých funkčních oblastech profil popisuje oddělené skupiny specifikací. Specifikace 
v rámci dané funkční oblasti mohou popisovat jednu či více úrovní požadavků. Úrovně těchto 
požadavků nejsou vždy nezbytně kumulativní. Tzn. Narozdíl od jiných profilů vyšší úroveň 
ve funkční oblasti vždy neznamená automatickou podporu oblastí nižžší. Jednotlivé 
pořadavky v profilu lze chápat jako nepravidelnou matici či strom kde: 

 Funkčí oblasti (Areas)jsou reprezentovány sloupci specifikací 

 Úrovně (Levels) jsou reprezentovány  "řáky” specifikací 

Systém pak může podporovat rozdílné úrovně požadavků v různých funkčních oblastech. 
Všechny systémy však musí v souladu s profilem popdporovat funkční oblast A.  

Strukturu profilu nejlépe ilustruje následující diagram. 

Obr. 2.1.7 Struktura profilu ONE-2 

 

A - obecné požadavky 

 
Původce i cíl  musí podporovat :  

- ISO 23950 i.e. Z39.50-1995 Verzi 3 

- musí podporovat množinu atributů Bib-1 a množinu diagnostik Bib-1; Iniciační služeb 

-službu Iniciace s ID/Autentikačními parametry UserId a Password 

- službu Ukončení 

 

Cíl musí podporovat: 

-vyjednávání o znakové sadě v iniciaci 

 

B Search 
RPN 
Bib-1 

B Present 
SUTRS, MARC21 

ESN B, F, R 

B Scan 
Bib-1 

Area B 
Bibliographic 

C-L1 Holdings 
MARC 

ESN B1 

C-L2 Holdings 
XML 

ESN B2 

Area C 
Holdings 

D-L1 A
Z39.50/ILL Profile 2

D-L1 ILL B
E-mail & XML

D-L1 Item-Order

D-L2 ILL
Z39.50/ILL Profile 1

Area D
ILL

Area E
Cross-domain
DC/RDF XML

ESN F

Area F 
Update 

UCP 

Area A
Common Requirements
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-podporovat znakovou sadu ISO 8859-1:1998 Latin-1 (doporučeno ISO 10646 BMP s UTF-8 
nebo UTF-16 kódováním) 

-musí vrátit ExplaiLite XML dokument s informací o konfiguraci, pokud je o ni při iniciaci 
požádán (SGML DTD pro ExplainLite XML na URL: http://www.one-
2.org/technical/el_dtd.html) 

B - bibliografické vyhledávání a získávání záznamů 

- je specifikováno pouze jedinou úrovní 

Vyhledávání:  

Původce i cíl  musí podporovat :  

-Dotaz typu-1 (RPN) 

-segmentaci na úrovni 1 

Původce musí podporovat:  

-použít v každém dotazu všech 6 typů atr. bib-1 

Cíl musí podporovat: 

- Název databáze  Database-name = "xxdefault" 

- parametr pojmenovaná množina výsledků a udržet v průběhu seance alespoň 2 takové 
množiny 

- odpovědět na zaslaný dotaz (pokud neobsahuje všechny atributy, tak použít defaultní 
hodnoty nebo Unsupported Attribute Combinations) 

- musí podporovat následující atributy a jejich hodnoty: 

Typ atributu Název atributu Hodnota  
Užití (1) Personal name; Corporate name; Conference name; Title; Title series; ISBN; ISSN; 

Dewey;UDC; Local class number; Subject; Subject;Date of publication;National 
bibliography number; Author ; Author; Author-name personal; Author-name 
corporate; Author-name conference; Any; Doc-id; 

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 13; 14; 20; 21; 
21; 31; 48; 1003; 1004; 1005; 
1006; 1016; 1032;  

Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze, slovo, rok, jméno (norm) jméno (nenormal.) 1, 2, 4, 101, 102 
Rozšíření (5) bez rozšíření 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 

 

a jejich kombinace dle Bath - úroveň shody 1 

Služba získávání dat: 

Cíl musí podporovat:  

- názvy množin prvků záznamu MARC F-úplné, B-stručné (autor,název datum publikace) a 
R- redukované (jako F bez informací o vlastnictví) 

- preferované syntaxe záznamů SUTRS a MARC21 

Služba prohlížení rejstříků: 

Cíl musí podporovat: 

- prohlížení stejné hodnoty USE atributů jako pro vyhledávání s výjimkou  ISBN (7), ISSN 
(8), Datum vydání (31), Národní bibliografické číslo (National Bibliographic Number) (48) a 
Id dokumentu (1032). 

-musí podporovat velikost  kroku =0  a pozice v odpovědi 1 

http://www.one-2.org/technical/el_dtd.html�
http://www.one-2.org/technical/el_dtd.html�
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- musí navracet počet položek (hits) asociovaných s daným výrazem v procházení (Scan) 

C - Vyhledávání a získávání informací o vlastnictví (holdings) 

Toto vyhledání má dvě úrovně : 

Level 1: Získání minimální bibliografické informace o vlastnictví v rámci MARC záznamu 
ve shodě s  ZIG Holdings Schema Element Set B1  

 Toto je iniciováno v požadavku na získání dat (Present requets) volbou syntaxe 
záznamu = MARC21 and ESN= B1. 

Level 2: Získávání souhrnné informace o vlastnictví obsažených ve struktuře XML dle  ZIG 
Holdings Schema Element Set B2  resp ZIG Holdings Abstract Schema Element Set B2 
summaryBibLevelHoldings. 

  Toto je iniciováno v požadavku na získání dat (Present requets) volbou syntaxe 
záznamu = XML and ESN= B2. 

D - Objednání položky a meziknihovní výpůjčky 

 Profil se opírá o definice Z39.50/ILL Profile 1 (http://www.nlc-
bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf.) Definuje nevratné objednávání položek mezi 
dvěma skupinami ISO ILL Requester a ISO ILL Responder. Jakékoliv jiné transakce nejsou 
předmětem tohoto profilu.ONE-2 Profile Verze  3 identifikuje 3 odlišné kombinace ILL : 

Kombinace A : Z39.50/ILL Profile 2, i.e. Požadavek na objednání položky s  ISO ILL 
parametrem kódovaným jako BER přenášeným via  Z39.50  

Kombinace B: Požadavek na objednání položky kódovaný jako XML přenášený jako via 
SMTP E-mail  

Kombinace C: Z39.50/ILL Profile 1 i.e. ISO ILL Requests encoded as BER and transported 
via Z39.50  

Dále 2 mechanismy přenosu ILL zpráv: 

D-L-Tz Z39.50 Item Order Extended Service:  ISO ILL Application Protocol Data Units 
(APDU) přeneseny ve významu  Z39.50 Rozšířené služby pro Objednání položky (Item-
Order Extended Service.)  

D-L-Tm E-Mail: ISO ILL Application Protocol Data Units (APDU) přeneseny ve významu  
Internet E-mail (SMTP/MIME).  

2 způsoby kódování ILL zpráv: 

D-L-T-Eb: ASN.1 BER kódování 

D-L-T-Ex: XML kódování založené na ONE-2 ILL XML Schema  

a dvě role 

D-L-T-E-Rb Requester: Instituce/osoba, která klade požadavek na dodání položky 

D-L-T-E-Rl Responder: Instituce/osoba, která má na starost dodání položky. 

Funkce Objednání položky a meziknihovní výpůjčky jsou spefikovány ve dvou úrovních 
označovaných původním profilem jako DILL Levels. 

http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf�
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf�
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D-L1 ILL Level-1 - platí pro systémy, kde Žadatel (Requester) a/nebo Respondent 
nepoužívají ISO OLL system. To jsou takové případy, kde je požadavek na položku zasílán z 
lokální stanice, nebo knihovna přeposílá požadavek externí službě na dodání dokumentu.  ILL 
Level 1 je založen na Z39.50 ILL Profile 2 a používá jeho parametry ILL Request APDU v 
Z39.50 službě Objednání položky (Item Order). V této úrovni také fungují dvě základní 
kombinace (A,B) . V obou dvou případech je jediná podporovaná služba na straně Serveru u 
Klienta ISO ILL Požadavek (ISO ILL Request) 

Combo A Z39.50/ILL Profile 2  
L1-TZ-EB Role Služba Funkce Přenos Format 

L1-Tz-Eb-Rc Requester REQUEST Client Z39.50 Item-Order BER 

L1-Tz-Eb-Rs Responder REQUEST Server Z39.50 Item-Order BER 

 

Combo B: Objednání položky XML via E-mail 

ILL XML schéma je dostupné z URL: http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm  

 

L1-TM-EX Role Služba Funkce Přenos Format 

L1-Tm-Ex-Rc Requester ILL-REQUEST Client E-Mail XML 

L1-Tm-Ex-Rs Responder ILL-REQUEST Server E-Mail XML 

  

D-L2 ILL Level-2 podporuje komunikaci mezi dvěma ISO ILL shodnými systémy. Užití 
přenosu pomocí Z39.50 Objednání položky se řídí Z39.50/ILL Profile 1  pro použití Z39.50 
Rozšířené služby pro objednání položky pro Přenos APDU ILL protokolu. ILL Requester je 
zde zastoupen Z39.50 klientem a ILL Responder Z39.50 serverem. ISLO ILL zprávy jsou 
zasílány od serveru k cíly v Z39.50 odpovědích Rozšířených služeb.  

ISO ILL služby jsou zde definovány následovně:  

L2-Tz-Fb Role Služba Funkce Přenos Format 

L2-Tz-Eb-Rc Requester ILL-REQUEST Client Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rc Requester CANCEL Client Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rc Requester RECEIVED Client Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rc Requester MESSAGE Client Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rc Requester STATUS-QUERY Client Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rs Responder ILL-ANSWER Server Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rs Responder CONDITIONAL-REPLY Server Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rs Responder CANCEL-REPLY Server Z39.50 Item-Order BER 

L2-Tz-Eb-Rs Responder 
STATUS-OR-ERROR-
REPORT 

Server Z39.50 Item-Order BER 

 

E -  Mezioborové vyhledávání a získávání dat 

Shoda v rámci funkční oblasti pro mezioborové vyhledávání předpokládá podporu  
následujících scénářů:  

Uživatel knihovny může vyhledávat Musejní/Archivní CIMI cíl bez MARC záznamů. 

Uživatel knihovny vyhledává v knihovním bibliografickém cíly bez  CIMI GRS-1 záznamů. 

http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm�
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Oba dva případy používají stejné atributy pro vyhledávání, jak je specifikováno v 
bibliografickém vyhledávání 1 úrovně. 

Dublin Core metadata prvky jsou kódovány v souladu s  DC/RDF XML specifikacemi, jak 
jsou dostupné od DCMI na URL : http://dublincore.org/documents/2001/04/11/dcmes-xml/  

Metadata odpovídají úplné (F-full) specifikaci množiny prvků jak je popsáno v  profilu v části 
B-L1 (Present Service specification. ). 

DC/RDF XML informace musí být zaslána v odpovědi na Požadavek na získávání dat, kde 
Syntaxe přenosu (Transfer Syntax) =XML a Název množiny prvků  (Element Set Name)=F.  

F - Update souborného katalogu: 

 Tato funkční oblast ONE-2 profilu se řídí Profilem souborného katalogu Union 
Catalogue Profile dostupném na stránkách National Library of Australia: URL : 
http://www.nla.gov.au/ucp/  

G - Elektronické dodávky dokumentu: 

Tato verze profilu nespecifikuje žádné metody pro elektronické dodávky dokumentů. 

2.1.8  Renardus Z39.50 profile 
 
Název Renardus Z39.50 profile 
Verze Version 1.3 
Odpovědná autorita ARDÖ, Anders; DOYLE, Colm; HALLENBERG, Johan  
Datum vzniku/poslední aktualizace 2001-07-08  
URL adresa textu profilu http://www.renardus.org/about_us/deliverables/d2_2/D2_2_final.html - Rd13 (5) 
Historické a praktické info. založeno na profilu BATH 

 
Profil Renardus je modifikovaný profil Z39.50, který vznikl pro potřeby projektu 

Renardus (kap.3.3). Každý účastník vzniklého systému, který se rozhodne nabídnout své 
služby do projektu,  musí zvolit jednu z variant serveru (Obr. 3.3) a následně implementovat 
přístup ke svým datům skrze tento server, podle specifikací uvedených v tomto profilu. Po 
implementaci by měl být server schopen reagovat v co nejmenším časovém intervalu. 
Doporučený čas 2 sec vychází z předpokládaného času odezvy celého Renardus pilota, který 
zúčastněné služby zastřešuje. 

Profil podporuje Bath profil v jeho funkční oblasti C - mezioborové vyhledávání a 
získávání záznamů, s výjimkou vyhledávání dle datumu a vyžaduje GRS-1 získávání dat 
namísto XML. Profil je dále založen na kompilaci Bath profilu konkrétně podstatné části 
funkční oblasti  A: základní bibliografické vyhledávání a získávání záznamů na úrovni 1 a 2 
mimo "Autor- normalizován" a vyhledávání na pozici "první v poli". Profil nevyžaduje 
získávání dat ve formátech MARC, SUTRS ani XML.  Profil Renardus je narozdíl od profilu 
Bath rozšířen o řadu polí jako je popis, jazyk, typ či země.  

 
Profil předepisuje podporu boolean vyhledávání s operátory AND, OR , NOT  a 

podporu pravostranného rozšíření. Definuje následující služby: 
 

 Jednoduché vyhledávání - vyhledávání v jakémkoliv (any) poli. To je zde chápáno 
jako vyhledávání dle názvu, popisu, předmětovéDDC-hlavičce, předmětu a tvůrce. 

 Pokročilé vyhledávání - vyhledávání v polích název, popis, předmětováDDC-hlavička, 
předmět, tvůrce, jazyk, země a typ 

 Prohlížení rejstříků - je použito jako součást pokročilého vyhledávání pro procházení 
polí tvůrce, předmět DDC, předmět, jazyk, typ a země 

http://dublincore.org/documents/2001/04/11/dcmes-xml/�
http://www.nla.gov.au/ucp/�
http://www.renardus.org/about_us/deliverables/d2_2/D2_2_final.html#Rd13�
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 Zobrazení seznamu záznamů -  měla by bát podporována množina prvků "B" (brief) - 
stručné záznamy a  "F" (full) -  úplné záznamy 

 Třídění - na straně serveru 
 
Renardus Z39.50 profil definuje následující pole 
 
Název pole Schéma Bib-1  Tag-path  Název pole Schéma Bib-1  Tag-path 
Title - 4 (2,1)  Subject - 21 (2,21) 
Title.Alternative - 4 (2,1)(3,alternative)  Identifier URL 1007 (2,28) 
Creator - 1003 (2,2)  Language ISO 639-2 54 (2,20) 
Description - 62 (2,17)  Type DCT1 1034 (1,23) 
SubjectDDC-notation DDC 13 (2,21)(3,ddcnotation)  Country ISO 3166-1 56 (2,16) 
SubjectDDC-caption DDC 13, 21 (2,21)(3,ddccaption)  SBIG ID acronym   (3,sbigid) 
Subject (caption) Any 21 (2,21)(1,19)  Full Record URL URL   (3,fullRecordURL) 
Subject (scheme) Any 21 (2,21)(3,subjectscheme)  RecordID -   (3,recordID) 

 
Vyžaduje tyto Z39.50 objekty 
 
Objekt OID 
Množina atributů Bib-1 1.2.840.10003.3.1 
Množina diagnóz Bib-1 1.2.840.10003.3.11 
Genreric Record Sytntax (GRS-1) 1.2.840.10003.5.105 

 
a specifikuje následující služby: 

 Iniciace 
 Vyhledávání 

Server musí podporovat dotazy typu -1 (boolean strukturu) a  pojmenovanou množinu 
výsledků. Vyhledávání původce by mělo korespondovat s názvem, popisem, předmětovou 
DDC hlavičkou, předmětem a tvůrcem. Služba vyhledávání Renardus pilota vyžaduje 
následující množiny a hodnoty Bib-1 množiny atributů. 

Typ atributu Název atributu Hodnota  
Užití (1) title, subject, subjectDDC, language, country, description, creator, 

identifier, any, type 
4, 13, 21, 54, 56, 62,1003, 
1007, 1016, 1034 

Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze, slovo, seznam slov 1, 2, 6 
Rozšíření (5) pravostranné rozšíření, bez rozšíření 1, 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 

Defaultní hodnoty jsou nastaveny: vztah - je rovno, pozice - jakákoliv pozice v poli, 
úplnost - neúplné podpole. Pokud je ve vyhledávání použito více slov a hodnota atributu 
struktury je slovo (2), je vyhledávání interpretováno jako výraz OR výraz. Pokud je ve 
vyhledávání použito více slov a hodnota atributu struktury je seznam slov (6), ), je 
vyhledávání interpretováno jako výraz AND výraz. 

 Získávání dat  

Vyžaduje podporu množiny prvků "B" s poli název, identifikátor, SBIG ID a množiny "F" 
pro všechna pole. 

 Prohlížení rejstříků 
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Služba prohlížení rejstříků Renardus pilota vyžaduje následující množiny a hodnoty Bib-1 
množiny atributů. 

Typ atributu Název atributu Hodnota  
Užití (1) subject, subjectDDC, language, country, description, creator, type 13, 21, 54, 56, 1003, 1034 
Pozice (3) první v poli, jakákoliv pozice v poli 1, 3 
Struktura (4) fráze, slovo 1, 2 

 Služba uzavření 

Následující tabulky obsahují detailnější popis požadavků na kombinace v závislosti na 
jednotlivých polích definovaných profilem Renardus. 
 
Pole : název, popis, jakékoliv Služby: vyhledávání 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) title, title.alternative, description, any 4, 62, 1016 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze, slovo, seznam slov 1, 2, 6 
Rozšíření (5) pravostranné rozšíření, bez rozšíření 1, 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 
Pole : tvůrce Služby: vyhledávání, prohlížení rejstříků 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) creator 1003 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) první v poli,jakákoliv pozice v poli 1, 3 
Struktura (4) fráze, slovo, seznam slov 1, 2, 6 
Rozšíření (5) pravostranné rozšíření, bez rozšíření 1, 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 
Pole : identifikátor Služby: vyhledávání 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) identifier (URL/URN) 1007 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze 1 
Rozšíření (5) bez rozšíření 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 
Pole : předmětová DDC-notace (SubjectDDC-notation) Služby: vyhledávání, prohlížení rejstříků 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) SubjectDDC-notation 13 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze 1 
Rozšíření (5) pravostranné rozšíření, bez rozšíření 1, 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 
Pole : předmětová DDC-hlavička, předmět Služby: vyhledávání, prohlížení rejstříků 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) SubjectDDC-caption, subject 21 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) první v poli,jakákoliv pozice v poli 1, 3 
Struktura (4) fráze, slovo, seznam slov 1, 2, 6 
Rozšíření (5) pravostranné rozšíření, bez rozšíření 1, 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 
Pole : jazyk, typ, země Služby: vyhledávání, prohlížení rejstříků 
Typ atributu Název pole Hodnota  
Užití (1) Language, Type, Country 54, 1034, 56 
Vztah (2) je rovno 3 
Pozice (3) jakákoliv pozice v poli 3 
Struktura (4) fráze 1 
Rozšíření (5) bez rozšíření 100 
Úplnost (6) neúplné podpole 1 

 
Server musí podporovat Z39.50 -1995 verzi 3 protokolu  a měl by být schopen dodat 

záznamy ve formátu GRS-1. 



 
 

86

 
2.1.9  U.S. National Z39.50 Profile for Library Applications 
 
Název National Z39.50 Profile for Library Applications 
Verze Final version 
Odpovědná autorita National Information Standards Organization (NISO) 
Datum vzniku/poslední aktualizace 15. září, 2003 
URL adresa textu profilu http://www.unt.edu/zprofile/Profile/FinalJan2003/Profile15Jan2003Final.doc 
Historické a praktické info. kompilace profilu Bath 

 
US národní profil je derivací Bath profilu (Release 2.0.) Vznikl pro účely národní a 

mezinárodní interoperabilitu knihovnických systémů a následného sdílení příslušných 
knihovnických datových zdrojů mezi odlišnými knihovnickými systémy. Profil je 
strukturován do funkčních oblastí, které spojují příbuzné funkční požadavky a Z39.50 
specifikace, a odstupňován do úrovní shodnosti. Podobně jako u profilu Bath může být Z-
klient a Z-server ve shodě v jedné nebo více funkčních oblastech v jedné nebo více úrovních 
shody. Modulárnost profilu umožňuje jeho další rozšíření funkčních oblastí  v závislosti na 
potřebách knihoven a jejich uživatelů. 

V dalších verzích profilu se předpokládá rozšíření zejména v oblastech : přístupu k 
informacím o vlastnictví, funkce vyjednávání o znakových sadách a jazyku (důležité pro 
přijmutí US profilu v Kanadě či Mexiku), mezioborové vyhledávání (zejména přístup 
bibliografických Z-klientů  k nebibliografickým Z-serverům a naopak), vyhledávání autorit 
(založeno na Bath) a  abstrahování a indexování neknihovnických a fulltextových databází) 
 
Tato verze profilu definuje jedinou funkční oblast A - pro bibliografické vyhledávání 
získávání dat z online knihovních katalogů. (viz. 2.1.3 Bath) a 3 úrovně shody 0,1 a 2 taktéž 
odpovídající profilu Bath. Profil vyžaduje minimálně podporu verze 2 Z39.50 - 2003, 
doporučena je však podpora verze 3. 
 
Profil používá následující registrované  Z39.50 objekty: 
 
Objekt OID 
Atributivní sada bib-1 1.2.840.10003.3.1 
Diagnostická sada bib-1 1.2.840.10003.4.1 
Formát záznamu MARC21 1.2.840.10003.5.10 
Nestrukturovaný prostý textový formát (SUTRS) 1.2.840.10003.5.101 

 
Profil specifikuje Z39.50 služby : iniciace, vyhledávání, získávání dat a prohlížení rejstříků 
 
Ve funkční oblasti A jsou použity následující množiny atributů bib-1 a jejich hodnoty. Užité 
atributy pro řízený slovník jsou  označeny. Při vyhledávání pomocí řízeného slovníku(úroveň 
shody 2) je vyžadována podpora alespoň jednoho z nich.  
 
Typ atributu Hodnota Název Úroveň shody 

4 title 0, 1, 2 
5 title series 2 
6 title uniform 2 
7 ISBN 1, 2 
8 ISSN 1, 2 
9 LC Card Number 2 
12 local number 1, 2 
21 subject heading 0, 1, 2 
25* MESH subject 2 
27* LC subject heading 2 
28* RVM subject heading 2 
31 date of publication 1, 2 

Užití (1) 

33 title key 2 

http://www.unt.edu/zprofile/Profile/FinalJan2003/Profile15Jan2003Final.doc�
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50 no. govt pub. 2 
51 no. music publisher 2 
54 code-language 1, 2 
63 note 2 
1001 record type 1, 2 
1002 name 2 
1003 author 0, 1, 2 
1004 author-name personal 2 
1005 author-name corporate 2 
1006 author-name conference 2 
1007 identifier-standard 1, 2 
1008* Subject—LC children’s 2 
1016 any 0, 1, 2 
1018 publisher 2 
1027 report-number 2 
1031 material-type 2 
1088* Subject—NAL 2 
1092 International standard music number (ISMN) 2 
1210* Sears Subject Heading 2 
1211 OCLC Number 2 
1 less than 1, 2 
2 less than or equal 1. 2 
3 equal 0, 1, 2 
4 greater than or equal 1, 2 
5 greater than 1, 2 

Vztah (2) 

104 within 2 
1 first in field 1, 2 Pozice (3) 
3 any position in field 0, 1, 2 
1 phrase 1, 2 
2 word 0, 1, 2 Struktura (4) 
4 year 1, 2 
1 right truncation 1, 2 Rozšíření (5) 
100 do not truncate 0, 1, 2 
1 incomplete subfield 0, 1, 2 Úplnost (6) 
3 complete field 1, 2 

 
Kombinace typů a hodnot atributů jsou založeny na původním Bath profilu. Pokud je tomu 
tak, jsou v profilu označeny jako BP0.?, BP1.?, BP2.? dle jednotlivých úrovní shody. 
Kombinace, které navíc definuje US národní profil jsou označovány jako US1.? či US2.?. Pro 
úroveň shody jedna nejsou žádné US0 kombinace definovány. Vyšší úrovně shody 
předpokládají úplné naplnění nižších úrovní. 
 
 
Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

znaková sada MARC 8  MARC 8  
formáty záznamu MARC21  MARC21 
verze protokolu verze 2 dop. verze 3 verze 2 dop. verze 3 

viz. předchozí tabulka podporovaných bib-1 atr. 

podpora boolean dotazů : AND, OR, NOT (jeden nebo více operandů 
tj.klíčových slov v kombinaci pomocí operátorů. 

0 vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1)  

Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. US National Z39.50 
profile BP0.1 - BP0.4 

formáty záznamu MARC21 a SUTRS  MARC21 
verze protokolu verze 2 dop. verze 3 verze 2 dop. verze 3 

viz. předchozí tabulka podporovaných bib-1 atr. 

podpora boolean dotazů : AND, OR, NOT (jeden nebo více operandů 
tj.klíčových slov a frází v kombinaci pomocí operátorů.. 
- musí podporovat 

pojmenovanou množinu 
výsledků (Result-set-name) 
a udržet nejméně dvě po 
dobu seance 

Funkční oblast A 

1 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů  dle Bath podrobněji viz. US National Z39.50 
profile BP1.1 - BP1.15  
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+ definice vlastních  kombinací US1.1 -US1.5 pro:  ISBN Search ; ISSN 
Search ; Remote System Record Number Search;  Language Search 
;Format of Material Search – Keyword 

musí podporovat Termín a Termín 
k zobrazení a ukázat Termín 
k zobrazení, je-li zaslán. Není-li 
Termín k zobrazení zaslán, použije se 
Termín. 

- 

povin. hodnoty  parametru Preferovaná pozice v odpovědi jsou 0 a 1. 

Velikost krokování je 0. 

prohlížení rejstříků 
(SCAN) 

Typy dotazů: Autor – přesný výskyt; Název – přesný výskyt;  Předmět – 
přesný výskyt ; kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. US 
National Z39.50 profile BP.1.SCAN.1 - BP.1.SCAN.3 

Úroveň 2 dědí všechny požadavky na vyhledávání a získávání záznamů v úrovních 0 a 1. 
Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. US National Z39.50 
profile BP2.1 - BP2.7 

2 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

+ definice vlastních  kombinací US2.1 -US2.41 pro:   
Uniform Title Search – Keyword; Uniform Title Search – Keyword with 
Right Truncation; Uniform Title Search – Exact Match; Uniform Title 
Search – First Words in Field;  Uniform Title Search – First Characters 
in Field;  Series Title Search – Keyword; Series Title Search – Keyword 
with Right Truncation; Series Title Search – Exact Match;  Series Title 
Search – First Words in Field;  Series Title Search – First Characters in 
Field ; Title Search – Unanchored Phrase; Subject Search – Unanchored 
Phrase ; Name Search – Unanchored Phrase; Any Search – Unanchored 
Phrase; Type of Material Search – Keyword ; LCCN Search; OCLC 
Number Search;  Music Publisher Number Search;  ISMN Search; 
Technical Report Number Search;  Government Documents Search - 
Unanchored Phrase; Government Documents Search - Unanchored  
Phrase with Right Truncation; Notes Search – Keyword; Notes Search – 
Keyword with Right Truncation; Publisher Name Search – Keyword;  
Personal Author Search – Keyword; Personal Author Search – Keyword 
with Right Truncation;  Personal Author Search – Exact Match; Personal 
Author Search – First Characters in Field;  Corporate Author Search – 
Keyword;  Corporate Author Search – Keyword with Right Truncation; 
Corporate Author Search – Exact Match; Corporate Author Search – 
First Characters in Field;  Conference Author Search – Keyword; 
Conference Author Search – Keyword with Right Truncation;  
Conference Author Search – Exact Match;  Conference Author Search – 
First Characters in Field; Controlled Vocabulary Search – Keyword with 
Right Truncation;  Controlled Vocabulary Search – Exact Match; 
Controlled Vocabulary Search – First Words in Field;  Controlled 
Vocabulary Search – First Characters in Field 
 

 
 
2.1.10  Union Catalogue profil 
 
Název Union Catalogue Profile 
Verze - 
Odpovědná autorita IT/19 Committee ; GATENNBY, Janifer Gatenby, BEZEAR, Lesley Bezear; 

PEARCE , Judith  
Datum vzniku/poslední aktualizace l.červen, 1999 / listopad, 1999  
URL adresa textu profilu http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc (listopad, 1999 - doc) 

http://www.nla.gov.au/ucp/irp.html(červen, 1999 - html ) 
Historické a praktické info. - mezinárodně registrovaný profil   

 
Tento profil spolu se standardem ISO 23950 (Z39.50) specifikuje pravidla pro updatování 
databází v distribuovaném prostředí pomocí Rozšířené služby (ES) pro Database Update 
(Z39.50 Database Update Extended Service). Profil definuje procedury pro řadu různých 
"scénářů" pro update, které nebyli v původní Z39.50 normou adresovány.  
 
Text samotného profilu je velmi obsáhlý. Obsahuje převážně specifikace  chování původce a 
cíle v jednotlivých procesech na úrovni požadavek - odpověď. Z tohoto důvodu zde bude 

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc�
http://www.nla.gov.au/ucp/irp.html�
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detailněji popsána pouze jeho část, která se zabývá objekty a službami, které musí být 
podporovány Z39.50 klientem a serverem, aby bylo možné deklarovat jeho shodu s Union 
Catalogue Profile.   
 
Tabulka Shody 
P = povinné pro základní stupeň shody 
V =  volitelné pro základní stupeň shody; pro  vyšší implementace doporučeno 
P/V = povinné nebo volitelné vzhledem k párové podpoře (cíl/původce) 
Vlastnost Původce Cíl 
Objekty   
Bib-1 množina atributů{Z39-50 3 1} P P 
Ext-1 množina atributů {Z39-50 3 } P P 
Bib-1 množina diagnostik { Z39-50 4 1} P P 
UCP množina diagnostik P P 
MARC syntaxe záznamu (alespoň 1 typ MARC) P P 
Schéma pro vlastnictví (holdings) P/V P/V 
DatabaseUpdate {Z39-50 9 5} P P 
Schéma pro vložení záznamu  V V 
Schéma pro editaci/ záměnu M/V M/V 
Schéma pro update (1.2.840.10003.13.6) V V 
Merge action qualifier V V 
Balík úlohy )TaskPackage) {Z39-50-recordSyntax (106)} P P 
Databáze   
Bibliografická/typ MARC P P 
Autoritní/ MARC format P V 
Vlastnictví/ MARC variant (v rámci bib. záznamu) P P 
Vlastnictví/ USMARC formát nebo  Schéma pro vlastnictví M/V M/V 
ES databáze P P 
Služby   
Iniciace P P 
parametr IDAutentikace  P P 
Kontrola přístupu V V 
Vyhledávání P P 
Získávání dat P P 
Prohlížení rejstříků V V 
Rozšířené služby P P 
Update extended services database P P 
Query extended services database P P 
Update databáze P P 
Trvalá množina výsledků V V 
Trvalý dotaz V V 
Trvalý rozvrh dotazů V V 
Specifikace exportu V V 
Vyvolání exportu V V 
Update akce   
Název balíku (PackageName) P P 
Doba životnosti (RetentionTime) V V 
Interaktivní update/ Vyčkat, pokud to je možné P P 
Interaktivní update/ Vyčkat V V 
Vložit záznam (RecordInsert) P P 
Nahradit záznam (RecordReplace) P P 
Datume / časová značka jako doplňkové ID P P 
Datume / časová značka v záznamu Balíku úlohy  M M 
Update prvků (ElementUpdate) V V 
Vymazání záznamu (RecordDelete) M M 
Speciální update (SpecialUpdate) V V 
Zahrnutí více diagnostických zpráv do odpovědi M M 
Zahrnout záznam s diagnostickou zprávou V V 

 
Verze protokolu : Implementace profilu mohou být založeny na obou verzích (2/3) ES jsou 
na verzi nezávislé. 
 
Komunikační služby : Komunikace klient - server bude vedena nad  Internet's Transmission 
Control Protocol (TCP) jak je definováno v profilu "Using Z39.50-1992 directly over TCP" ( 
ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt). 

ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt�
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Objekty: U původce i cíle je vyžadována podpora následujících objektů: 
 
Objekt 
Atributivní sada bib-1 
Atributivní sada Ext-1 
Diagnostická sada bib-1 
UCP diagnostická sada (sekce 9 UCP profilu) 
Formát záznamu MARC (národní či mezinárodní) 
DatabaseUpdate 
balík úlohy (TaskPackage) {Z39-50-recordSyntax (106)} 

 
Databáze: Union Catalogue Profile cíle musí podporovat přístup k bibliografické databázi a k 
databázi rozšířených služeb. Variantně pak mohou podporovat oddělené databáze autorit a 
databáze s informacemi o vlastnictví (holdings). Původce i cíl musí v základní úrovni shody 
podporovat  požadavek na vymazání holdingu. To může být provedeno akcí pro vymazání 
záznamu namířeného jak na bibliografickou bázi nebo na bázi holdings. 
 
Služby: Základní implementace musí podporovat služby, Iniciace, Vyhledávání, Získávání 
dat a Rozšířené služby. Volitelná je podpora Kontroly přístupu a /prohlížení rejstříků. 
 

 Iniciace a kontrola přístupu : Předpokládá se že Z-asociace, která obsahuje ES pro 
update databáze vyžaduje autentikaci uživatele. Proto musí původce i cíl podporovat v 
průběhu iniciace parametr IDAutentikace (IDAuthentication). Ačkoliv není jeho 
podpora nezbytná, vyplívá z logiky bezpečnosti obsahu databází. 

 
 Vyhledávání , Získávání dat a Prohlížení rejstříků : Předpokládá se blízká 

příbuznost k definicím těchto služeb v jednom z následujících profilů : 

ATS-1 Profile (http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ats.html) 

BIB-1 Profile for ONE (http://www.bibsys.no/one-wg/bib-1.profile.html) 

Z39.50 BIB-1 attribute set profile for CENL 
(http://linnea.helsinki.fi/z3950/cenl_profile.html) 

MODELS Library Interoperability Profile Family 
(http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/clumps/technical/zprofile/zprofile.htm) 

Virtual Union Catalogue Z39.50 Profile (http://www.nlc-
bnc.ca/resource/vcuc/profcomp.htm) 

 
 Rozšířené služby : jedinou předepsanou službou je Update databáze. Pokud je třeba 

používat speciální akce, je nezbytná podpora rozšířených služeb trvalého charakteru. 
(Persistent Query, Periodic Query Schedule, Export Specification and Export 
Invocation) 

 
Akce update: Předepsané akce pro Update databáze jsou pro cíl u původce Vložení záznamu,  
Nahrazení záznamu a Vymazání záznamu. Původce i cíl mohou dále podporovat Update 
prvků a speciální update. Jednotlivé update požadavky a odpovědi musí vždy obsahovat název 
balíku. Čas životnosti je volitelný a pokud není specifikován je určen cílem. 
 
Dílčí implementace 
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Předpokládá se, že bude k implementaci profilu přistupováno postupně, v dílčích 
částech. Například v první řadě implementováním vložení záznamu a omezené podpory 
databáze rozšířených služeb. Tento přístup pak umožní implementátorům a uživatelům 
získávat zkušenosti s tímto profilem, než bude dosaženo patřičné úrovně shody. Tyto dílčí 
kroky však nelze chápat jako skutečné stupně shody, ale pouze kroky k základní tj. minimální 
shodě.  
 
2.1.11  Z Texas profil 
 
Název Z Texas Profile: A Z39.50 Specification for Library Systems Applications in 

Texas  
Verze Release 2.0  
Odpovědná autorita Texas Z39.50 Implementors Group (TZIG); MOEN, William E.  
Datum vzniku/poslední aktualizace duben, 1999 (verze 1.1) /  15. září, 2000 
URL adresa textu profilu http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/tzigprofilerelease20.html 

 
Z Texas Profile  je dílem The Texas Z39.50 Implementors Group (TZIG). Jeho cílem je 
stanovit společná pravidla pro distribuované vyhledávání, získávání dat a sdílení zdrojů mezi 
knihovnami na území Texasu v rámci Z Texas projektu  
URL: http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/.    
 
 

Profil definuje 2 funkční oblasti : 
 
Funkční oblast Určení 
Funkční oblast A  pro základní bibliografické vyhledávání a 

získávání záznamů  
Funkční oblast B pro vyhledávání a získávání záznamů o 

bibliografickém vlastnictví 

 
a následující úrovně (obecné) shody, které jsou dále specifikovány dle příslušných funkčních 
oblastí: 
 
Úrovně shody Popis 
Úroveň shody 0 definice požadavků pro vybranou množinu dotazů , které by měly být zahrnuty do co nejširšího počtu stávajících 

Z39.50 produktů; shoda na úrovni 0 může vyžadovat změnu v konfiguraci současných implementací založených na 
Bath 

Úroveň shody 1 definice požadavků , které by měly být konfigurovatelné v právě vyvíjených systémech; specifikováno dle Bath 
Úroveň shody 2 definice množiny funkcí, ke kterým by mělo v budoucnu úsilí implementátorů směřovat  
Úroveň shody 3  definice požadavky specifické pro texaské implementace, které nejsou zahrnuty v Bath  

 
Profil používá následující registrované  Z39.50 objekty: 
 
Objekt OID 
Atributivní sada bib-1 1.2.840.10003.3.1 
Množina atributů pro vlastnictví není doposud přidělen 
Diagnostická sada bib-1 1.2.840.10003.4.1 
ESpec-q 1.2.840.10003.11.3 
Formát záznamu UNIMARC 1.2.840.10003.5.1 
Formát záznamu MARC21 1.2.840.10003.5.10 
Nestrukturovaný prostý textový formát (SUTRS) 1.2.840.10003.5.101 
Formát záznamu XML 1.2.840.10003.5.109.10 

 
Specifikace požadavků ve funkčních oblastech v závislosti na dosažených úrovní shody. 
 
Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

znaková sada ASCI, ISO Latin-1  ASCI, ISO Latin-1  Funkční oblast A 0 
formáty záznamu (UNIMARC nebo MARC21) a SUTRS a 

XML 
(UNIMARC or MARC 21) 
and (SUTRS or XML).   

http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/tzigprofilerelease20.html�
http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/index.html�
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verze protokolu verze 2 dop. verze 3 verze 2 dop. verze 3 
Typ atributu Název atributu (hodnota) 

Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), autor (1003), 
libovolný termín (1016) 

Vztah (2) Rovno (3) 
Pozice (3) Kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) Slovo (2), normalizováno (101) 
Rozšíření (5) Bez rozšíření (100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1) 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. ZTexas 5.A.0.1 - 5.A.0.4 
(Autor,title,subject,any) 

znaková sada musí rozpoznat znakovou sadu a jazyk komunikace 

formáty záznamu UNIMARC and MARC21 and SUTRS 
and XML  

(UNIMARC or MARC 21) 
and (SUTRS or XML).  

verze protokolu verze 3 verze 3 
Typ atributu Název atributu (hodnota) 

Užití (1) Název (4), předmětové heslo (21), datum 
vydání (31), autor (1003), standardní 
identifikátor (1007), libovolný termín (1016) 

Vztah (2) menší (1), menší nebo rovno (2), rovno (3), 
větší nebo rovno (4), větší (5) 

Pozice (3) na prvním místě v poli (1), kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) fráze (1), slovo (2), normalizováno (103) 
Rozšíření (5) s pravostranným rozšířením (1), bez rozšíření 

(100) 
Úplnost (6) Neúplné podpole (1), úplné pole (3) 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 
 

Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. ZTexas 5.A.1.1. -  
5.A.1.15.   
(ATS,Standard Number, Date of Publication.) 
 
musí podporovat Termín a Termín 
k zobrazení a ukázat Termín k zobrazení, 
je-li zaslán. Není-li Termín k zobrazení 
zaslán, použije se Termín. 

musí podporovat zaslání 
Termín a Termín 
k zobrazení  

povin. hodnoty  parametru Preferovaná pozice v odpovědi jsou 0 a 1. 

Velikost krokování je 0. 
Typy dotazů: Autor – přesný výskyt; Název – přesný výskyt; Název – 
klíčová slova; Předmět – přesný výskyt ;Předmět – klíčová slova; 
Libovolný – klíčová slova 

1 

prohlížení rejstříků 
(SCAN) 
 

Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. ZTexas 5.A.1SCAN.1.  -  
5.A.1SCAN.15 

2 
není v Z Texas profilu definována - rezervováno pro budoucí požadavky a specifikace Bath 
profilu 
Není normativní - pouze návrh 
Nespecifikuje získávání dat ani prohlížení rejstříků - rozšiřuje vyhledávání o řízené slovníky 

Typ atributu Název atributu 
Užití (1) title series (5), title uniform (6), ISBN(7), ISSN 

(8), local number (12), Dewey classification 
(13) , LC call number (16) , MESH subject (25) 
, LC subject heading (27) , date of acquisition 
(32), language (54), notes (63), publisher (1018) 
, Subject-LC Children's (1008) , material-type 
(1031), anywhere (1035) 

Vztah (2) menší (1), , rovno (3),  větší (5) 
Pozice (3) Na prvním místě v poli (1), kdekoliv v poli (3) 
Struktura (4) Fráze (1), slovo (2) 
Rozšíření (5) S  pravostranným rozšířením (1), bez rozšíření 

(100) 
Úplnost (6) Neúplné  podpole (1), úplné pole (3) 

3 
 

vyhledávání (množ. 
atr. Bib-1) 

Kombinace atributů dle Bath podrobněji viz. ZTexas 5.A.3.1.  -  
5.A.3.24.  

Funkční oblasti Úroveň shody Co Původce Cíl 

0 
Je určena pro současné implementace poskytující informace o exemplářích (např. obsažené 
v bibliografických záznamech). Žádné jiné specifikace předepsány nejsou. 

1 

Je povinná podpora množiny atributů pro exempláře, schématu pro exempláře, XML a Z39.50 
verze 3; dva názvy množin prvků: 
B-1: pouze signatury;  
B-2: signatury, souhrnné informace a počet, je-li k dispozici 

Funkční oblast B 

2 řídí se plně specifikacemi Bath 
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2.2 Profily neknihovnických aplikací 
 
Následující profily jsou zde uvedeny pouze pro informaci. Jako profily neknihovnických 

aplikací  nejsou chápány jako předmět této studie. Jejich podrobné specifikace viz. URL 
adresy textu profilu. 

   
 The CIMI Profile Release 1.0H 
 GILS profile  
 Using Z39.50- 1992 Directly over TCP  
 WAIS profile  
 

2.2.1 CIMI profil 
 
Název The CIMI Profile 
Verze Release 1.0H 
Odpovědná autorita Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI); 

CIMI Z39.50 Working Group; MOEN, William E. (project manager) 
Datum vzniku/poslední aktualizace březen, 1998 (release 1.0) /prosinec, 1998 
URL adresa textu profilu http://www.cimi.org/public_docs/HarmonizedProfile/HarmonProfile1.htm 
Historické a praktické info. kompilant Z39.50 Profile for Access to Digital Collections dostupný z URL : 

<http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/collections.html> 

  
 Tento profil specifikuje podmnožinu Z39.50 funkcí, možností a parametrů založených 
na uživatelských požadavcích pro vyhledávání a získávání informací o kulturním bohatství. 
popisuje specifikace vzájemné komunikace v rozhraní klient-server. Klient odpovídající 
tomuto profilu může taktéž přistupovat na "klasický" Z39.50 server (nepodporujících CIMI 
profil), ale za cenu omezení jeho funkčnosti. Profil definuje a specifikuje vyhledávání a 
získávání řady typů kulturně historických informací. Uživatel může získat digitální 
reprezentace muzejních informací jako jsou například objektové záznamy a obrázky s 
asociovaným textem.Tyto informace mohou být  kombinací dokumentů skládající se z 
multimediálních formátů záznamů. Profil je založen na původním Z39.50 Profile for Access 
to Digital Collections (http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/collections.html) 
 
2.2.2 GILS profil 
 
Název Application Profile for  The Government Information Locator Service (GILS) 
Verze Version 2 
Odpovědná autorita Open Systems Environment Implementors Workshop/Special Interest Group on 

GILS 
Datum vzniku/poslední aktualizace květen 1994 /  24. prosince, 1997. 
URL adresa textu profilu http://www.usgs.gov/gils/prof_v2.html 

 
Aplikační profil pro Government Information Locator Service (Vládní informační 

lokační služba). Specifikace GILS pro ANSI/NISO Z39.50 a další aspekty serveru 
odpovídajícímu profilu GILS jsou mimo rozsah Z39.50. Profil GILS podává specifikaci všech 
GILS aplikací včetně GILS jádra, což je podmnožina všech GILS lokačních záznamů a 
kompletně specifikuje využití Z39.50 v této aplikaci. 
 
2.2.3 Využití Z39.50-1992 přímo nad TCP/IP 
 
Název Using the Z39.50 Information Retrieval Protocol in the Internet Environment  
Verze (memo) 

http://www.cimi.org/public_docs/HarmonizedProfile/HarmonProfile1.htm�
http://www.usgs.gov/gils/prof_v2.html�
ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt�
ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/wais-profile.txt�
http://www.cimi.org/public_docs/HarmonizedProfile/HarmonProfile1.htm�
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/collections.html�
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/collections.html�
http://www.usgs.gov/gils/prof_v2.html�
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Odpovědná autorita LYNCH, A. Clifford.  
Datum vzniku/poslední aktualizace December 1994 
URL adresa textu profilu http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc1729.html ; ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt 

 
Je založeno na doporučení RFC 1729 „Využití Z39.50 protokolu pro získávání dat 

z informačních systémů v prostředí internetu“. Tento profil využívá (a jeho dosah je omezen 
na) : Z39.50 vrstvený přímo nad TCP (bez využití OSI ACSE – OpenSystem Interconnection 
Association Control Service Element a bez presentačního a relačního protokolu), Z39.50-
1992 (rozšíření pro Z39.50 ve vývoji. Tento profil nevyhovuje Z39.50-1988, komunikaci po 
internetu . 
 
2.2.4 WAIS profil 
 
Název WAIS PROFILE OF Z39.50 Version 2 
Verze Version 1.4 
Odpovědná autorita ? 
Datum vzniku/poslední aktualizace 1994 
URL adresa textu profilu ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/wais-profile.txt 

 
WAIS profil Z39.50 verze 2 (ver. 1.4) Aplikační profil pro WAIS (Wide Area 

Information Servers) síťový publikační systém je založen na Z39.50 ver. 2 specifikované 
v ANSI/NISO Z39.50-1995. 
 

2.3 Návrh Českého národního profilu 
 
Název Návrh českého národního profilu Z39.50 
Verze Verze  2 
Odpovědná autorita ZIG-CZ  
Datum vzniku/poslední aktualizace listopad, 2002 
URL adresa textu profilu http://www.stk.cz/ZIG/ProfilZIG-CZ2.doc 

 
Cílem českého národního profilu je vzájemně kompatibilní komunikace mezi klienty a 

servery Z39.50 používanými v českých knihovnách. Neméně důležitá je kompatibilita se 
zahraničními systémy. Proto byl za základ českého národního profilu vybrán mezinárodně 
uznávaný standard Bath profil, verze 2.  
Profil ZIG-CZ je více úrovňový a to z několika praktických důvodů.  
1. Různé systémy budou poskytovat v rámci protokolu Z39.50 různý rozsah funkcí a to od 

nejjednodušších až po nejkomplexnější. Cílem je, aby ve všech  úrovních bylo dosaženo 
alespoň minimální míry kompatibility. 

2. Možnost kvantifikovat úroveň shody konkrétní implementace 
3. Možnost dílčích úprav v jednotlivých funkčních oblastech v dodatcích a v úrovni shody 

Obecně lze provést klasifikaci úrovní jako: 0- základní požadavky na Z39.50 server 
v prostředí ČR, 1- pokročilá úroveň Z39.50 serveru, 2- velice pokročilý server Z39.50 nebo 
speciální vlastnosti. Obecně úroveň vyšší splňuje i požadavky úrovně vyšší, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. V těchto obecných zásad mohou v případě neúčelnosti existovat  
výjimky.Ty jsou však uvedeny dále v textu .  
 

Profil ZIG-CZ vychází z Profilu Bath, ver. 2. Jelikož tento profil  specifikuje pouze 
funkce Zahájení, Vyhledávání, Získávání a Prohlížení rejstříků, je doplněn taxativně o další 
funkce protokolu podle normy Z39.50 ver.3-1995, které jsou účelné k využívání v českých 
knihovnách. Tyto funkce jsou popsány v kap. dodatky. 
 

http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc1729.html�
ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt�
ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/wais-profile.txt�
http://www.stk.cz/ZIG/ProfilZIG-CZ2.doc�
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Funkční oblasti  
 
Funkční oblasti profilu ZIG-CZ jsou převzaty z Bath profilu:  
A - funkční oblast bibliografického vyhledávání a získávání záznamů s primárním důrazem na 

knihovní katalogy 
B - funkční oblast bibliografického vyhledávání exemplářů a získávání záznamů 
C - funkční oblast mezioborového vyhledávání a získávání záznamů 
D- funkční oblast vyhledávání a získávání autoritních záznamů v on-line knihovních 

katalozích 
 

Funkční oblasti převzaté z Bath do ZIG-CZ jsou značeny BATH A, BATH D a každá má 
svou úroveň shody podle profilu Bath.  

Z praktických důvodů ZIG-CZ ver. 1 definuje odkaz pouze na BATH A a D, přičemž ve 
funkčních oblastech  BATH B a C se předpokládá jejich doplnění v dalších verzích ZIG-CZ. 
Pro nově zahájené vývoje implementací se doporučuje počítat s jejich dopracováním podle 
profilu Bath, ver. 2. 
Dodatky profilu ZIG-CZ, kterými se rozšiřuje doporučení Bath ver. 2, jsou značeny ZIG-CZ 
XXX.., kde XXX.. je zkratka funkce, které se dodatek týká 
 
Úroveň shody 
 
Každá funkční oblast BATH A až BATH D a dodatky má svou úroveň shody, která definuje 
míru splnění požadavků  ve funkčních oblastech, resp. dodatcích.  Tato úroveň shody je 
číslována 0, 1, 2,..podle vzrůstající míry shody. Pro BATH A až D je definována v profilu 
Bath ver. 2, pro dodatky je definována v textu u každého dodatku. Úroveň shody se značí 
např. BATH A0, (funkční oblast Bath A, úroveň shody 0)  

Profil ZIG-CZ přebírá z profilu Bath funkční oblast BATH A (bibliografické 
záznamy), BATH D (autoritní záznamy).  
 
BATH A0 definuje vyhledání podle atributů bib-1 Use: 4, 21, 1003, 1016 (název, předmětové 
heslo autor, libovolný termín) obdoba  profilu  ATS (Author, Title, Subject) a dalšími typy 
atributů  Vztah = , Pozice: kdekoliv v poli, Struktura slovo, Rozšíření : bez rozšíření, Úplnost 
: neúplné pole. Těmito atributy jsou definovány 4 operace hledání. Funkce prohlížení rejstříků 
není v úrovni 0 požadována. Klient podporuje zobrazení formátů MARC21 a SUTRS a server 
předávání záznamů v MARC 21.  
 
BATH A1 dědí operace BATH A0 a definuje vyhledání podle atributů bib-1 Use: 4-Title, 21-
Subject, 31 Datum vydání, 1003 autor, 1007 identifikátor, 1016 libovolný  termín, 
podporované Relace (<, <=, =, >, >=), Position (první v poli, kdekoliv v poli),  Structure 
(fráze, slovo, normalizované datum), Truncation (pravostranné, žádné), Completeness 
(nekompletní pole, kompletní pole). Úroveň 1 pak stanovuje oproti úrovni 0 dalších  15 typů 
vyhledání a 6 typů prohlížení rejstříků. Z presentovaných bibliografických formátů požaduje 
pro funkční oblast A úroveň 1: Klient podporuje zobrazení formátů  MARC21, XML, 
SUTRS, server podporuje předávání MARC21 a současně SUTRS nebo XML 
 
BATH A2 rozšiřuje  o další argumenty pro vyhledávání : 33, 54, 1031 ( hlavní název, kód 
jazyka, typ materiálu)  a vztah (od –do), struktura (rok) pro argument 31 (Datum vydání). Tím 
se rozrůstá počet typů hledání o dalších 9. 
BATH D1definuje vyhledávání v autoritních záznamech a to 14 typů hledání a 3 typy 
prohlížení rejstříků. Využívá navíc atribut Use 1002 Name. 
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BATH D2  definuje další typy hledání v autoritních záznamech  a to dalších 29 typů hledání a 
3 typy prohlížení rejstříků. Atributy „Použití“ navíc: 1 Personal Name, 2 Corporate Name, 3 
Conference Name, 6 Uniform Title, 8 ISSN, 12 Local Control Number, 58 Geographic Name, 
63 Note 
 
Dodatky ZIG-CZ oproti Bath 
UNI 
Protože BATH A a BATH D ve verzi 2 již nepodporuje formát UNIMARC (narozdíl od  ver. 
1) nadále používaný v českých knihovnách (i když se plánuje standardizace a přechod na 
MARC21) rozšiřuje se tímto dodatkem ZIG-CZ o podporu formátu UNIMARC 
v implementovaných funkcích a to na straně klienta i serveru.  
Úroveň 0 podporuje UNIMARC pro bibliografické záznamy.  
Úroveň 1 podporuje UNIMARC pro bibliografické záznamy i pro autoritní záznamy. 
CODE 
Znakové sady. Přestože formát záznamu UNIMARC řeší znakovou sadu podle normy ISO 
646 a 2022, které jsou uvedeny v poli 100$a znak 26-29 a 30-33, z praktických důvodů není 
dodržována (vyžaduje to zvláštní SW) a používá se buď ISO Latin2 8859-2 nebo Windows 
CP1250 (čímž se pochopitelně limituje počet zobrazitelných grafémů – definitivní řešení je 
UTF-8 nebo UTF-16). Tyto dvě tabulky se liší v kódování znaků Ž, Š, Ť, a ž, š, ť a v několika 
dalších (v českém prostředí výjimečně užívaných). Bath Profil, pokud nedojde k vyjednávání 
o kódové sadě v Init v parametru OtherInfo, podporuje implicitně ISO Latin-1 (ISO 8859-1). 
Protokol vyjednávání viz http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/charneg-3.html Nutno vzít 
v úvahu že definitivním řešením bude pravděpodobný přechod na kódy Unicode a pak ISO 
Latin-1 nemá smysl, a implicitní ISO Latin-1 v českém prostředí nemá smysl zavádět. Proto 
profil ZIG-CZ se v tomto bodě odchyluje od doporučení Bath a ustanovuje implicitní podporu 
nejužívanější sadě CP 1250 (Windows) jako povinnou. 
Úroveň 0 podporuje CP1250 (implicitně) 
Úroveň 1 podporuje CP1250 (implicitně) a ISO 8859-2 (alternativně) 
Úroveň 2 podporuje současně C1250 , ISO8859-2 (alternativně) a ISO8859-1 (implicitně, 
z důvodů kompatibility na zahraniční systémy) 
Kódy UTF-8 (resp. UTF-16), které činí předchozí kódy zbytečné, pak nemá smysl 

kombinovat s předchozími úrovněmi, ale značit  CODE8, (resp. CODE16). Pokud ke 
kombinaci dojde, pak se označí např. CODE0.8 (tj. úroveň 0 a 8)  

ATR  
Doplnění atributů navíc oproti BATH A: 5 Title Series (Jméno edice), 7 ISBN, 8 ISSN, 12 
Local Number (ID záznamu knihovny), 14 MDT, 54 kód jazyka, 55 kód země, 56 kód 
katalogizační agentury, 59 místo vydání, 1003 autor (dohromady atributy 1004, 1005, 1006) 
1004 autor fyzická osoba, 1005 korporativní autor, 1006 Jméno konference, 1012 datum 
poslední aktualizace záznamu, 1018 nakladatel, 1031 materiál publikace, 1060 signatura titul, 
1037 SICI (viz NISO Z39.56 pro články v seriálech), 1209 URN (resp. URL) 
 
Úroveň 0 podporuje  atributy 7, 8 ISBN, ISSN, 14 MDT 
Úroveň 1 podporuje navíc  1018 Nakladatel, 59 Místo vydání, 54 kód jazyka, 55 kód země, 5 
Title series (jméno edice), 1003 autor (dohromady 1004, 1005, 1006), 1004 autor fyzická 
osoba, 1005 autor korporativní, 1006 konference 
Úroveň 2 podporuje navíc 1031 materiál publikace, 1012 datum poslední aktualizace, 1060 
signatura titulu,12 Local Number (ID záznamu),1037 SICI a 1209 URN 
QUERY 
Oproti profilu Bath se zavadí kombinovaný dotaz s použitím boolean operátorů AND, OR, 
AND-NOT  

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/charneg-3.html�
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Úroveň 0 podporuje kombinaci 2 dotazů 
Úroveň 1 podporuje kombinaci 3 dotazů 
Úroveň 2 podporuje kombinaci více jak 3 dotazů 
SORT 
Úroveň 0 podporuje třídění výsledkové množiny podle Názvu,  
Úroveň 1 podporuje třídění výsledkové množiny podle Názvu nebo Autora nebo Roku vydání 
DIAG 
Diagnostická hlášení podle Bath, Appendix B 
EXT   
Rozšířené služby : DatabaseUpdate - bude dopracováno 
EXP  
Vysvětlení (TargetInfo, DatbaseInfo, TermListInfo, CategoryList) - bude dopracováno 
MAP 
Mapování atributů Bib-1 Use na pole UNIMARC pro BATH A a BATH D (autority). 
Úroveň 0 dodržuje pro BATH A (Bibliografické záznamy) 
Úroveň 1 dodržuje pro BATH A i D (Bibliografické záznamy i autoritní záznamy) 
 
Návrh přiřazení atributů Bib-1 Use k polím UNIMARC a MARC21 bibliografického záznamu a 
zobrazení odpovědi klienta pro BATH A: 
Atribut Název atributu Bib-1 

Use 
Přiřazení na pole (tag) a 
podpole ($)UNIMARC 

Přiřazení na pole (tag) a 
podpole ($)MARC21 

Klient žádá 
k vyhledání 

Popiska návěští: 

4 Title 
  

200$aei, 
225$ai 
500$* 
510-520$*, 530$*, 532$*, 
540$*, 541$*, 545$* 
200$aei, 500$* vložené do 
4xx 
327$a (je-li 2. pozice 
indikátoru=9) 
423$aim (je-li 1. pozice 
indikátoru=9) 
 

245$abp 
 
130$*, 240$*, 830$*,  210$*, 
222$*, 242$*, 440$*, 490$*, 
730$*, 740$* 
 
505$t 
$st v polích 76x-78x 
 
$flmnoprst v polích: 700, 710, 
711, 800, 810, 811 

Název Název 

5 Title-Series 225$ai 
200$ai, 500$* vložené do 
41x 

440$*, 490$*, 830$*,   
 
$flmnoprst v polích:: 400, 410, 
411, 800, 810, 811 

Edice Edice 

7, 1007 ISBN 010$az 
(i vložené do 4xx) 

020$az 
$z v polích 76x-78x 

ISBN ISBN 

8, 1007 ISSN 011$ayz 022$ayz, 4XX$x, 7XX$x ISSN ISSN 

12 Local Number 001 001, 035 ID záznamu  ID záznamu 

14 UDC Classification 675$a,  080 MDT MDT 

21 Subject Heading, Local 
Subject Index 
  
  

600$*, 601$*,602$*, 
604$*, 605$*, 606$*, 
607$*, 608$*, 
610$*,615$*, 626$*, 
660$*, 661$*, 964$* 

600$*, 610$*, 611$*, 630$*, 
650$*, 651$*, 653$*, 654$*, 
655$*, 656$*, 657$*, 69X$* 

Předmět Předmět 

31 Date, Date of 
Publication 
  

100/09-12, 13-16 
210$d datum vydání 

008/07-10, 11-16. 260 $c, 
046$*, 533 $d 

Vydáno od-do Rok vydání 

33 Key Title 530$* 222$* Klíčový název Klíčový název 

54 Language Code  101$* 008/35-37, 041 Jazyk: cze, eng, fra, 
ger, slo, rus, pol,  

Jazyk: cze, eng, fra, 
ger, slo, rus, pol,  

55 Geographic Area Code 660$a 043$a Geografická oblast Geografická oblast 

56 Code of institution 801$b 040, 852$a Kód katalogizační 
agentury 

Kód katalogizační 
agentury 

59 Place Publication 210$a místo vydání 
(i vložené do 4xx) 
102$a 

260 $a 
$d v polích 76x-780 
008/15-17 

Místo a země vydání  
 
Země vydání 
(UNIMARC) : CZ, 
GB, FR, DE, SK, 

Místo a země vydání  
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RU, PL, US, CH, 
BE, NL, AT.. 
Země vydání 
(MARC21): xr, xxk, 
fr, gw, xo, ru, pl, 
xxxu, sz, be, ne, au,... 
 

1003 Autor 
  
  

70X$* 
71X$* 
72X$af 
 
70X$* , 71X$*, 72X$* 
vložené do 4XX 

100$*, 110$*, 111$*, 400$*, 
410$*, 411$*, 700$*, 710$*, 
711$*, 800$*, 810$*, 811$* 
   
$a v polích 76x-78x 

Autor (vše) Autor (vše) 

1004 Author Name Personal 
  

70X$* 
70X$* vložené do 4XX 

100$*, 400$*, 700$*, 800$* 
Autor (osoba) Autor (osoba) 

1005 Corporate name, Author 
Name Corporate 

71X$*  a 1.ind.=0 110$*, 410$*, 710$*, 810$* 
 

Korporace Korporace 

1006 Conference name, 
Author Name 
Conference 

71X$*  a 1.ind.=1 111$*, 411$*, 711$*, 811$* Akce Akce 

1012 Date/Time Last 
Modified 

005 datum a čas aktualizace 
záznamu 

005 datum a čas aktualizace 
záznamu 

  Poslední aktualizace 

1016 Any Cokoliv v 
2xx$*,3xx$*,4xxv,5xx$*,6xx
$*,7xx$*,9xx$* 

Cokoliv 
v 1xx$*,2xx$*,3xx$*,4xx$*,5xx$*,
6xx$*,7xx$*,9xx$* 

Všechna pole  

1018 Publisher 210$c 260$b Nakladatel Nakladatel 

1031 Material Type LDR 06-07 
bude dále upřesněno 

LDR 06-07 
bude dále upřesněno 

  Druh nosiče 
dokumentu 

1060 Number document 910$b  Signatura   

* znamená všechna podpole 
 
Mapování atributů Bib-1 Use na pole UNIMARC a MARC21 autoritního záznamu pro BATH D 
Atribut Název atributu Bib-1 

Use 
Přiřazení na pole (tag) a 
podpole ($)Unimarc 
Authority 

Přiřazení na pole (tag) a 
podpole ($)Marc21 Authority 

Klient žádá 
k vyhledání 

Popiska návěští: 

1 Personal Name 200$* 100$* Osobní jméno Osobní jméno 
2 Corporate Name 210$* 110$* Jméno korporace  Jméno korporace 

3 Conference Name 210$* 111$* Jméno konference Jméno konference 
6 Uniform Title 230$* 130$* Unifikovaný název Unifikovaný název 

12 Local Number 001 001 ID záznamu  ID záznamu 

21 Subject Heading 250$* 150$* Předmět Předmět 

56 Code of Institution 801$b 040$a Kód katalogizační 
agentury 

Kód katalogizační 
agentury 

58  Geographic Name 215$* 151$* Geografické jméno Geografické jméno 

1002 Name 
 

200, 210, 215, 220$*  100, 110, 111, 151$* Jméno  Jméno 

1012 Date/Time Last 
Modified 

005  005 Poslední aktualizace Poslední aktualizace 

1016 Any Cokoliv v 
2xx,3xx,4xx,5xx,6xx, 8xx 
9xx$* 

Cokoliv v 1xx, 
2xx,3xx,4xx,5xx,6xx,7xx,8xx, 
9xx$* 

Všechna pole  

* znamená všechna podpole 
Full a Brief záznamy 
Definice Full a Brief záznamu, a OPAC záznamu s holdingy 
Brief záznam je definován pro UNIMARC takto: 
010 $a ISBN100  
200 $a hlavní název 
       $b obecné označení druhu dokumentu 
       $c hlavní název díla jiného autora 
       $e další názvová informace 
       $f první údaj o autorovi 
       $g další údaj o autorovi 
       $h označení částí 
        $i název části 
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205 $a označení vydání 
210 $a místo vydání 
       $c jméno nakladatele 
       $d datum vydání 
215 $a fyzický rozsah dokumentu (počet str.) 
700 $a křestní jméno nebo příjmení autora 
       $b druhá část jména 
       $c doplňky ke jménu 
701 jako pole 700 pro alternativního autora 
710$a jméno korporace nebo akce 
      $b zpřesnění 
      $c doplňky ke jménu nebo kvalifikátor 
      $d číslo akce a/nebo části akce 
      $e místo konání akce 
      $f datum akce 
711 jako pole 710 pro alternativní korporaci nebo akci 
910 $a sigle knihovny 

Úroveň 0 nerozlišuje B/F 
Úroveň 1 používá B ve formátu podle výše uvedené tabulky, pokud jsou vyjmenovaná pole 
v záznamu dostupná, záznam F je přenesení úplných dat bibliografického záznamu 
z prohledávané databáze 
WILD 
Zástupné znaky u klienta: 
Úroveň 0 nepoužívá zástupné znaky 
Úroveň 1 používá zástupné znaky :* libovolný počet znaků. Tento znak se ale nepřenáší na 
server, ale transformuje se v levostranné nebo pravostranné rozšíření.  
Úroveň 2 používá zástupné znaky jen při atributu Rozšíření  = RegExpr-1 (102), :* libovolný 
počet znaků,? nula nebo jeden výskyt, + jeden nebo více výskytů 
Zástupné znaky u serveru: 
Server zástupné znaky nerozlišuje vůbec a nepodporuje atribut Rozšíření na funkci RegExpr-1 
(úroveň 0) nebo podporuje atribut Rozšíření RegExpr-1 (102) a pak je úrovně 2, znaky viz 
klient.  
UNI9XX 
Doporučení pro obsazování polí UNIMARC 9XX. 
podle stránek NK: http://www.nkp.cz/standard/9xxbib.htm 
GUI 
Požadavky na ovládací prvky klienta, uživatelské grafické rozhraní  
České názvy atributů Bib-1 Použití jsou uvedeny v tabulkách MAP ve sloupcích „Klient žádá 
k vyhledání“a „Popiska návěští“. Ostatní popisky se odvozují od terminologie zavedené 
českým překladem profilu Bath2, viz http://www.stk.cz/ZIG/Bath2.doc nebo překladem 
normy Z39.50 viz http://www.stk.cz/ZIG/Z39.50.zip a diagnostická hlášení podle tabulky pro  
DIAG. Pro atribut Vztah, hodnoty 1 až 5, se připouští grafické vyjádření <, =<, =, >=, >. GUI 
klienta obsahuje ovládací prvek na „Připojení“ (Init) a Odpojení („Close“). 
Úroveň 0 klient má české popisky podle výše uvedeného textu 
Úroveň 1 klient má navíc tlačítko Připojeni a Odpojení.  
 

3. Aplikace protokolu Z39.50 ve světě 
 

3.1 Projekt TEL   
 
The European Library 
URL:<http://www.europeanlibrary.org/ > 
 
Ute Schwens: Die Deutsche Bibliothek http://www.ddb.de/index.htm  TEL The European 
Library 

http://www.nkp.cz/standard/9xxbib.htm�
http://www.stk.cz/ZIG/Bath2.doc�
http://www.stk.cz/ZIG/Z39.50.zip�
http://www.europeanlibrary.org/�
http://www.ddb.de/index.htm�
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Projekt TEL (The European Library) byl oficiálně zahájen 1. 2. 2001. Projekt je financován 
Evropskou komisí  v rámci projektu technologie pro informační společnost (IST) a je 
plánován na dobu 30 měsíců. Účastnící projektu jsou:  

 British Library (BL, koordinátor),  
 Die Deutsche Bibliothek (DDB),  
 Koniklijke Bibliothek Haag (KB),  
 Helsinki University Library (HUL),  
 Schweitzerische Landesbibliotheke (SNL),  
 Biblioteca National Portugal (BN),  
 Bibliotheca Nationale Centrale Firenze (BNCF),  
 Instituto Centrale per il Catalogo Unice (ICCU),  
 Narodna Knijznica Ljubjlan (NUK)  
 CENL.  

Vedle společného financování z EU přispívají jednotlivé účastnické knihovny na vývoj 
vlastním vkladem. Cílem projektu TEL je vytvořit technické, legislativní a organizační 
prostředky pro evropskou informační službu na základě decentralizovaných záznamů, jak 
klasických, tak digitálních fondů. Předpokládá se, že se v budoucnu  bude v těchto fondech  
vyhledávat jednotným způsobem skrze  portály národních knihoven. Přístup k digitálním 
fondům bude tedy přímý. Důležitou roli přitom hraje ekonomický model a řešení autorských 
práv. Hlavní výstupy projektu jsou: dohody s nakladateli v účastněných zemích o 
standardizovaném využívání EIZ, vypracování společného ekonomického modelu pro 
využívání EIZ, vývoj společného portálu, vývoj a prověření otevřených standardů a 
pracovních postupů snadno rozšířitelných i na jiné knihovny. Technické aspekty spolupráce 
jsou omezeny na zkušební tester interoperability. 
Vývoj testeru předpokládá využití Z39.50 a XML. Bude se testovat přístup, obsah, 
interoperabilita a výkon, popularizace projektu, semináře a školení (Die Deutsche Bibilothek).  
Projekt TEL zahrnuje následující služby : jednotné vyhledání přes portál TEL, získání 
metadat, identifikace a autorizace uživatele, prolinkování, vícejazyčné vyhledávání (MACS), 
popis fondů, katalogizace kopírováním, Document Delivery, MVS.  
 
 
Práce na projektu jsou rozděleny do pracovních balíčků:  

 WP1: Vztahy s vydavateli EIZ (Koniklijke Bibliotheek) 
 WP2: Vývoj ekonomického modelu pro multilaterální využívání EIZ, platby  (British 

Library), 
 WP3: Vypracování a koordinace standardů metadat (Koniklijke Bibliotheek) 

Zúčastněné knihovny využívají: MARC21, UNIMARC, FinMARC, Pica3, PicaPlus, 
COMAR, DC 

 Bylo rozhodnuto jako metadata používat DC-Lib (Dublin Core rozšířený pro potřeby 
knihoven) ve formátu XML.  

 WP4. Vzájemná komunikace mezi systémy (Die Deutsche Bibliothek) – Z39.50. SRU, 
pro sběr matdat OAI 

 WP5: Propagace a využití projektu (Die Deutsche Bibliothek) 
 WP6 Řízení projektu (British Library), 

 
Z hlediska vyhledávacího protokolu je zvolen Z39.50 pro knihovny, které ho již používají. U 
nově budovaných protokolů bude použit SRU (Search and Retrieve protokol, předávaná data 
v URL http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/sru.html) – důležitý trend pro další vývoj 

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/sru.html�


 
 

101

Z39.50. Metadata jsou sbírána (harvesting) pomocí protokolu OAI-PHM 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  
 
Obr. 3.1 Obecná architektura systému TEL 
 

 
 
 
Projekt TEL chce využít výsledků jiného projektu MACS (Multilangual Access top Subjects), 
který je projektem v rámci CENL (Conference of European National Libraries, 41 národních 
knihoven z 39 zemí), a  který projektuje distribuovanou databázi tří thesaurů: německého, 
anglického a francouzského:   SWD (SchlagWortnormDatai- DDB), LCSH (BL), Raemau 
(Repertoire d´Authorié Matieré Encyclopedique at Alfabetique Unifié - BNF). Hesla v těchto 
třech thesaurech mají být vzájemně prolinkována, takže vyhledávání podle jednoho hesla 
automaticky vyhledává i podle dalších dvou ekvivalentů. Tato databáze nebude reálná, ale 
bude provedeno právě zmíněné prolinkování tří uvedených thesaurů. 
http://infolab.kub.nl/prj/macs/  
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3.2 Projekt Renardus       
URL:<http://www.renardus.org/> 
 

Projekt, respektive služba, Renardus (Lišák) vznikla na základě původního projektu 
(1.září 2000 - 30. června 2002) sponzorovaného Evropskou Unií v rámci 5. rámcového  
programu pro Technologie v informační společnosti (EU's Information Society Technologies 
5th framework programme URL : http://www.cordis.lu/fp5/src/programmes.htm). Služba si 
klade za úkol poskytovat důvěryhodný zdroj vybraných kvalitních internetových zdrojů 
využitelných pro potřeby vyššího vzdělávání v rámci Evropy. Poskytuje integrované 
vyhledávání a procházení záznamů od poskytovatelů dat pomocí přístupu k službám 
předmětových bran  jednotlivých účastníků systému, kteří jsou lokalizováni na území Evropy 
reprezentovaných tzv. Renardus partnery.  Samotná služba pak hostuje v německé Dolnosaské 
státní (Niedersächsische Staats) knihovně a  Universitätsbibliothek v Göttingenu pod dozorem 
Renardus konsorcia, které je složeno ze zástupců zúčastněných členů. 

Základní princip projektu je založen na distribuovaném modelu, ve kterém figurují hlavní 
evropské předmětové brány, do kterých jsou experty (nejčastěji akademické a rešeršní 
skupiny) vybírány kvalitní relevantní zdroje. Ty jsou prohledávány a procházeny pomocí 
jediného rozhraní, které poskytuje tzv. Renardus broker. Služba umožňuje prohledávat 
pomocí jednoduchého i rozšířeného vyhledávání více bran najednou, a to tak, že nejsou 
prohledávány skutečné webové zdroje, ale jejich "katalogové záznamy", tedy jejich metadata. 
Tato metadata musejí být připravena ručně, neboli je nutno zakatalogizovat zajímavé webové 
zdroje. V projektu Renardus  byl pro tento účel vybrán popis na úrovni DC (s mírnou úpravou 
) a pro věcné zatřídění klasifikace DDC (Dewey Decimal Classification).  

Služba dále umožňuje i procházení hierarchicky uspořádaných předmětových kategorií 
které prostupují naskrz předmětovými branami směrem k lokální bráně. 
 
Obr. 3.2 Obecná architektura systému Renardus 

http://www.renardus.org/�
http://www.cordis.lu/fp5/src/programmes.htm�
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Každý účastník , nebo skupina účastníků, která poskytuje svá data  do systému 

Renardus, musí zřídit a udržovat vlastní (Z39.50)Renardus server, který obsahuje tzv. 
Renardus content (obsahovou) databázi spolu s dalšími administrativními informacemi. Tato 
lokální databáze obsahuje normalizovaná relevantní data vyexportovaná z příslušných 
poskytovaných databází, která partneři systému sami extrahují dle domluveného datového 
modelu, který definuje množinu polí a sémantická pravidla pro popis jednotlivých zdrojů. 
Tyto informace jsou ukládány do předdefinovaného standardizovaného formátu záznamu (viz. 
2.1.9 Renardus Z39.50 profile), tak aby byla zaručena kompatibilita při komunikaci s pilotní 
branou via protokol Z39.50.  Administrativní informace obsahují souhrn informací o 
předmětové bráně, brokeru, jednotlivých "sbírkách" a DDC mapovací tabulky, které propojují 
původní klasifikační systém s klasifikační strukturou používanou pro křížové procházení  Z 
mapovacích tabulek jsou sběrem vytvářeny statické stránky pro Renardus pilota. 

 
 
 
 
 End user 
 
 
 HTTP 
 
 Renardus Pilot gateway 
 
 
                                                                                                                                              Renardus Z39.50 profile 
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 Každý partner je tedy plně zodpovědný za správu a poskytování svých materiálů a 
informací o sbírkách  na Renardus serveru. V důsledku je tedy v tomto distribuovaném 
modelu zachována individualita každého původního zdroje dat, který zodpovídá za kvalitu 
celé poskytované služby, tj. od produkce či kolekce původní informace až po její správnou 
distribuci v závislosti na dodržování společného konsensu všech účastníků. 

 Právě ve zmíněné katalogizaci lze spatřovat největší slabinu projektu, protože tato 
činnost zahrnuje velký objem ruční práce nad nepříliš stabilními dokumenty, jakými jsou 
právě webové zdroje. Pokud však existují při účastnických institucích skupiny, které se touto 
činností zabývají, je projekt Renardus jistě zajímavou alternativou, jak spojit oborově 
společné informace do jediného integrovaného systému. 

 
 

3.3 ONE-2 project 
 
URL:<http://www.one-2.org/> 
 
ONE-2 project byl oficiálně zahájen v září 1999 jako výsledek  European Commission 
Telematics programme (Knihovnický sektor). Původně byl naplánován na období dvou let, 
ale v důsledku zpoždění ve vytváření národních profilů a modulů jednotlivých účastnických 
poskytovatelů systému bylo jeho trvání dále prodlouženo. Jeho hlavním cílem je využití a 
rozvedení  výsledků původního projektu ONE (Opac Network in Europe) v oblastech : 
 

 objednávání výtisků (Item Ordering) 
 meziknihovních výpůjček (ILL)  
 kopírování při katalogizaci a update (via Z39.50 ES) 
 dodávky elektronických dokumentů (EDDS) 

 
V původním projektu byla uživateli absence možnosti objednat si potřebný dokument po 

jeho úspěšné lokalizaci  často kritizována. Druhou oblastí zájmu ONE-2 projektu je 
mezioborové vyhledávání a získávání informací, které přesahuje úroveň běžných 
knihovnických služeb (např. spolupráce s CIMI (Consortium for the Interchange of Museum 
Information)).  

Služby projektu jsou koncipovány a designovány pro uživatele s rozličným zázemím a 
potřebami, jako jsou profesionální katalogizátoři, rešeršéři, vedoucí veřejných knihoven, 
zaměstnanci a návštěvníci muzeí. Současní partneři projektu jsou lokalizování v  8 
evropských zemích (Anglie, Dánsko, Finsko, Itálie, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Švédsko). 
Jedná se převážně o knihovny, muzea a R&D instituce. Společná sada nástrojů ( mechanismus 
protokolu, software klienta atp.) je vyvíjena v Anglii. Jedná se například o samostatné klienta 
ICONE, jehož novější verze (ICONE 2) je blíže popsána v kapitole 2.2.1.1.7. Moduly 
potřebné pro software serveru se vyvíjejí v jak v Anglii tak v dalších zúčastněných státech. 
Testování probíhá souběžně ve všech participujících zemích. 

 
Partnerské instituce v konsorciu projektu ONE-2 jsou následující : 
 

 Danish Library Centre 
 Crossnet Systems Limited 
 NTNU - BIBSYS 
 The British Library 
 Essex Libraries, UK 

http://www.one-2.org/�
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 Hungarian National Library 
 Hungarian National Museum 
 Helsinki University Library 
 Italian Central Union Catalogue 
 Oslo College - Journalism Libraries and Information Science 
 Joanneum Research 
 Royal Library of Sweden - LIBRIS 
 National Library of Norway 
 Austrian Army Museum 

 
V rámci projektu vznikl vlastní profil ONE -2 bib-1 (vychází z Bath profilu), který obsahuje 
jak specifikaci Z39.50, tak  ILL a elektronický DDS. Každý partner projektu, který poskytuje 
server musí mít nainstalovánu společnou sadu nástrojů (Toolkit) nebo používat Z39.50 modul 
svého poskytovatele(vendor) systému. Tato sada nástrojů byla oproti původní verzi pro ONE 
rozšířena o řadu nových funkcí. Interface mezi protokolem a lokálním systémem  je pro každý 
server individuálně vyvíjen vlastníkem tohoto serveru. Jednotliví klienti sítě ONE-2 jsou buď 
součástí lokálního knihovnického nebo muzejního systému, nebo existují jako samostatný 
software (ICONE 2). Neustále probíhá vývoj dalších  konverzních nástrojů, například 
konvertor mezi SQL a RPN, nebo MARCovský konvertor, který existuje v rámci balíku 
nástrojů nebo jako samostatný modul (dostupný ke stažení z URL:  
http://home.hio.no/~michaelp/english/Professional/MARC/progtabl/). 
 
Obr. 3.3.a Podporované konverze MARCconv  

                  
 

Projekt sám čerpá z řady dalších evropských projektů. ONE-2 je vlajkovou lodí ve 
využití technologie DOA (Distributed Object Application), která vyvolává velký zájem v 
souvislosti s příchodem nových verzí Z39.50. Pokračuje ve vývoji prostředí využívající NEP 
objektů (Neutral Entry Point) založeném na orientaci v obecných objektech, kde klade důraz 
na vzrůstající využití Z39.50 a XML.  NEP může fungovat jako původce i cíl. Výsledkem je  
obecná brána k z39.50 serveru společná pro  lokální systém, Z39.50 původce, Z39.50klienty, 
webové klienty i klienty, kteří přímo nepodporují Z39.50 (vyžaduje definici způsobu 
komunikace NEP-ne Z39.50 jednotky).  Systém je založen na abstraktních high-level 
objektech, které reprezentují Z39.50 služby a nejsou přímo svázány s Z39.50 ASN.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://home.hio.no/~michaelp/english/Professional/MARC/progtabl/�
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Obr. 3.3.b Architektura  NEP databázového centra a klienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 MALVINE  
(Manuscripts and Letters via Integrated 
 Networks in Europe)  
URL:<http://www.malvine.org/ > 
 
Projekt  MALVIN byl oficiálně zahájen 24.07.1998  jako součást  "Telematics for Libraries" 
(4th Framework Program) za finanční podpory EU.  Po ukončení jeho dotování (23.01.2001) 
je projekt nadále pod správou  MALVINE Maintenance Agency, která má sídlo v  
Staatsbibliothek zu Berlin. Účastníci projektu jsou sdružení do tzv. MALVINE konsorcia, 
které se zahrnuje 13 institucí, konkrétně následující knihovny, archivy a muzea. 

 Biblioteca Universidad Complutense Madrid  
 Biblioteca Nacional de Portugal  
 British Library  
 Deutsches Literaturarchiv  
 Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Österreichische Philosophie  
 Institut Mémoires de l'édition contemporaine  
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 Österreichische Nationalbibliothek  
 Schweizerische Landesbibliothek  
 Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz  

V rámci projektu byl vytvořen společný nad-systémový přístup k informacím týkajících se 
vlastnictví rukopisů a dopisů datovaných od konce středověku , držených a katalogizovaných 
v evropských knihovnách, archivech, dokumentačních centrech a muzeích. To předpokladem 
bylo vytvoření a funkčnost takové sítě, která by nebyla závislá na heterogenních technických 
řešeních jednotlivých zúčastněných institucí a zároveň by byla dostupná pomocí standardních 
technologií založených na využití internetu.  

Ačkoliv se skrze MALVINE prohledávají lokální instituce, uživateli se vyhledávání jeví tak, 
jako by prohledával jedinou unifikovanou databázi. Projekt zajišťuje kromě klasického 
vyhledávání  i výměnu dat mezi heterogenními systémy jednotlivých účastníků.   
Systém Malvine je založen na distribuovaném vyhledávacím enginu, který dotazuje speciálně 
upravené OPAC, které jsou spravovány lokálními institucemi. získané informace jsou 
prezentovány ve speciálním uživatelském rozhraní. Výhodou celého systému je převážně 
minimální nárok na úpravy dat účastnických organizací. Systém pracuje (přijímá a 
konvertuje) řadu odlišných formátů záznamu, a ty následně předává v čisté a jednotné formě 
koncovému uživateli. 
Využití protokolu Z39.50 v systému není podmínkou, ale pouze jednou ze dvou alternativ, jak 
je vidět z následujících požadavků na softwarové vybavení participujícího člena konsorcia. 
 

 Standardní PC se systémem Linux nebo Windows 
 Software MALVINE (MALVINE databáze, skripty, servlety (JAVA programy) a 

webové stránky) 
NEBO 

 Služba Z39.50 pro prohledávání lokálních katalogů. 
 

Technický koncept projektu  MLAVINE je však převážně založen na již existujících S a R 
komponentech. Vzhledem k již zmíněnému faktu, že systém přistupuje k OPACům 
obsahujícím rozdílné typy dat, vyvstává potřeba dvojúrovňové interoperability - technické a 
sémantické. To může v klasickém systému, kde je vyhledávání na více serverech  iniciováno 
systémem založeném na Z39.50 klientech, činit   jisté problémy.To je zde řešeno zavedením 
tzv. "retrieval manažeru" mezi Z39.50 systémem klienta a serveru . Tento software se nachází 
na severu, ze kterého se vyhledávání provádí. Pro dosažení "sémantické interoperability" má 
retrieval manažér na straně vyhledávacího serveru přístup do tzv. znalostní základny 
(knowledge base). Znalostní základna obsahuje sémantiku různých OPACů a výrazů 
vybraných z MALVINE thesauru..  Retrieval manažér poskytuje rubriky či okénka (slots) pro 
integraci rozdílných OPACů, které jsou popsány různými Z39.50 aplikačními profily. V 
sémantické rovině projekt pracuje s množinou metadat DC (Dublin Core Metadata Set). Na 
základě DC je také vyvíjen specifický Z39.50 MALVINE profil, který umožňuje integraci 
odlišných typů sbírek (bibliografických  a objektových).  

Účastníci projektu, kteří nevlastní systém Z39.50 serveru připojený k síti (viz. 
požadavky na software), mají k dispozici speciální MALVINE sadu nástrojů  pro modifikaci 
"standardního" OPACovského systému. Tato sada obsahuje službu pro generování OPACu 
propojeného na MALVINE Z39.50 cílový systém, který zajišťuje bránu k SQL-data bázím, 
spolu se  systémem datového vstupu a výměny, který je založen na EAD/XML, a zajišťuje 
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naplnění vytvořeného OPACu. Oba dva moduly mají přístup k bázi  původního OPACu 
pomocí API nebo v horším případě via ODBC propojení. 

Podrobnější informace o podporovaných (předpokládaných) službách při využití Z39.50 v 
projektu MALVINE na URL:<http://www.malvine.org/malvine/publications/cusd-
4_ucm_1_1.pdf> 

Obr. 3.4 Uzlová architektura systému MALVINE 

 
 
PRAXE : Při vyhledávání v katalozích zúčastněných institucí je namístě ocenit možnosti 
zobrazení výsledků pouze ze zvoleného katalogu ve formě množiny výsledků (resultlist) 
stručných záznamů (specifický pro zvolený katalog co do obsahu i do podrobnosti popisu) a 
následná možnost vyžádání si plného znění dokumentu nebo další informace o něm, jsou-li k 
dispozici. Služby jsou poskytovány  bezplatně.  
 
Vzhledem k úspěšné realizaci projektu MALVINE a již vybudované a fungující architektuře 
se předpokládá jeho integrace s projektem LEAF. (viz níže)  
 
 
 

3.5 LEAF  
 
(Linking and Exploring Authority Files) 
URL:<http://www.crxnet.com/leaf/> 
 
Leaf je tříletý projekt odstartovaný v březnu 2001. Je spolufinancován v rámci European 
Commission Information Society Technologies Programme v rámci 5th Framework. Pod 
vedením Staatsbibliothek zu Berlin sdružuje 14 dalších organizací. 
 

 Biblioteca de Universidad Complutense (Madrid) 
 Biblioteca Nacional (Lisabon) 
 British Library (Londýn) 
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 Crossnet Systems Limited (Newbury, UK) 
 Deutsches Literaturarchiv (Marbach) 
 Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Österreichische Philosophie (Graz) 
 Goethe- und Schiller-Archiv (Weimar) 
 Institut Mémoires de L'Édition Contemporaine (Paříž) 
 Joanneum Research - Institut für Informationssysteme und Informationsmanagement (Graz) 
 Narodna in Univerzitetna Knjinica (Ljubljana, Slovinsko)  
 Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň) 
 Riksarkivet (Stockholm) 
 Schweizerische Landesbibliothek (Bern) 
 Universitetet i Bergen - Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi (Bergen) 

 

Dalších 30 potencionálních účastníku sleduje vývoj tohoto projektu. 
 
V počáteční fázi projektu se předpokládalo vytvoření centrálního virtuálního souboru autorit, 
kde by systém prohledával pomocí Z39.50 soubory autorit lokálních poskytovatelů a vytvářel 
by  na ně propojení v reálném čase. To se však ukázalo jako neefektivní. Namísto toho  
se v rámci projektu vyvíjí modelová architektura pro distribuovaný vyhledávací systém, který 
bude "harvestovat" existující autoritní informace za účelem automatického vytvoření souboru 
autorit ve specifické oblasti, založeném na požadavcích a potřebách jeho uživatele. Takový 
soubor se liší od klasických souborů autorit, které stále zůstávají svázány s jediným 
katalogem, který nebude rozlišovat mezi původním jazykem, formátem ani samotnými jmény.  
"Vytěžené " záznamy se budou ukládat v centrálním LEAF systému ve v jediném  speciálním 
"Central Name Authority File" ,který bude zaměřen převážně na oblast kulturního bohatství 
Evropy, ve formátu EAC (Encoded Archival Context).  
 

Projekt bude poskytovat  anotační a downloadové služby. Registrovaní uživatelé 
budou moci anotovat  záznamy. Komerční agenti, jako jsou dealeři manuskriptů budou moci 
přidávat nabídky. Instituce bez elektronických dat o osobách mohou indikovat, že mají 
relevantní informaci o určité osobě. Na základě LEAF záznamu bude mít uživatel možnost 
shlédnout a stáhnout takový záznam v řadě různých formátů, projít záznamy, na základě  
kterých byl LEAF rekord vytvořen, nebo hledat dokumenty relevantní k dané osobě či 
korporaci. 
 
Celý projekt je rozdělen do  3 hlavních fází: 
Fáze 1 - požadavky a analýzy (březen 2001 - duben 2002) 
Fáze 2 - vývoj a testování softwaru (květen 2002- květen 2003) 
Fáze 3 -  vytvoření a ladění (leden 2003 - únor 2004) 
Části plánu jsou označovány WP1-WP11 a řeší dílčí problémy projektu.  
 
Výsledek projektu bude implementován do již existující rozrůstající se plně funkční online 
Search a Retreat OPACová síť služeb, která  poskytuje informace o moderních manuskriptech 
a dopisech, projekt MELVINE, a rozšíří ho tak na mnohojazyčnou multimediální službu o 
osobách a korporací založenou na potřebách jednoho každého uživatele. 
 
Modelovou architekturu bude možné dále aplikovat na jiné druhy kulturně vědeckých objektů 
a dat. 
 

3.6 Kalliope                                  
URL:<http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/> 

http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/�


 
 

110

 
V souvislosti s projekty MALVINE a LEAF je třeba alespoň rámcově zmínit další projekt 
zabývající se vlastnictvím moderních rukopisů, tentokrát však pouze na území Německa, 
který je financován Deutsche Forschungsgemeinschaft . Projekt Kalliope začal v dubnu 2001 
a jeho vůdčí institucí je opět  Staatsbibliothek zu Berlin. Kalliope hraje ve spolupráci s 
německými partnerskými institucemi roli národního uzlu (viz. Obr. 3.5) , coby poskytovatele 
dat v Evropské síti vytvořené v rámci dvou původních projektů.  
Design systému umožňuje komunikaci s každou institucí, která uchovává relevantní materiál 
v dané oblasti a poskytuje partnerům přístup k standardům a autoritním informacím. Zároveň 
vytvářet propojení mezi  Kalliope konsorciem a MALVINE/LEAF komunitou. 
 
Obr. 3.6 Kooperační schéma systému Kalliope 

 
 
Jednotliví partneři systému si tedy mohou zvolit (viz. obr.3.7): 

 využívat zdarma Kalliope klienta 
 vyměňovat data uchovávaná v jeho systému via MAB2 
 komunikovat mezi vlastním systémem a sys. Kalliope via Z39.50 
 využívat jednoduchou šablonu (template) 

  
S těmito možnostmi je systém Kalliope schopen komunikovat prakticky s každým typem 
instituce, která schraňuje relevantní data, a to: 

 menší a střední instituce, které nepoužívají vlastní katalogizační systém (Kalliope 
klient) 

 velké instituce se speciálním katalogizačním systémem (přijímaní a zasílání dat via 
výměnný formát MAB2) 
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 instituce pracující s vyspělým systémem (možnost komunikace via Z39.50 založeném 
na protokolu MALVINE) 

 nejmenší instituce bez katalogizačních prostředků mající minimum dokumentů (pošlo 
pouze šablonu s potřebnými informacemi) 

 
Pro komunikaci v rámci systému Kalliope a pro komunikaci s MALVINE a LEAF, je využit 
taktéž upravený (Z39.50) MALVINE protokol.  
 
Od 13. Května 2003 byl zahájen projekt Kalliope II, který navazuje na projekt původní. Jeho 
cílem je vytvoření vhodného rozhraní, které by ve větší míře umožnilo neknihovním 
institucím zúčastnit se na původním programu.  Obzvláště archivy a muzea schraňují rozsáhlé 
zásoby ve formě dědictví a sbírek, se kterými se budoucna do projektu Kalliope počítá, a 
jejich integrace je jen logickým vývojem celého programu.  
 

4. Programy a projekty a aplikace v ČR využívající 
Z39.50  

 

4.1 Jednotná informační brána - JIB 
URL:<http://www.jib.cz/> 
 
Jednotná informační brána (JIB), společný projekt Národní knihovny ČR a Univerzity 

Karlovy, umožňuje jednotný přístup k různým heterogenním informačním zdrojům včetně 
plných textů dokumentů. Brána využívá výsledky a poznatky získané v rámci projektu 
CASLIN (standardizace, automatizace velkých českých a slovenských knihoven a položení 
základů sítě knihoven). Brána funguje jako jakýsi multivyhledávač, který pod sjednocením 
uživatelského rozhraní umožňuje přistupovat, tedy prohledává velmi různorodé informační 
zdroje. Jednotlivé funkce brány jsou popsány v kapitole 4.1. 

 
Funkcionalitu JIB zajišťují dva programové produkty: MetaLib a SFX.  
 

MetaLib nabízí přehledný a úplný seznam tématicky členěných informačních zdrojů. 
Pro tématické členění se využívá metoda Konspekt (http://konspekt.nkp.cz/konspekt.phtml). 
Pomocí MetaLibu mohou čtenáři najednou, paralelně, jedním dotazem prohledávat několik 
databází. Mohou to být katalogy knihoven, abstraktové nebo plnotextové databáze, 
bibliografické databáze.  
 

SFX nabízí úplnou nabídku relevantních on-line služeb k dokumentu, jehož 
bibliografický záznam byl vyhledán například pomocí MetaLibu. SFX nabídne odkaz na 
výpůjční status dokumentu v knihovních katalozích s možností samoobslužné rezervace, 
odkaz na plný text článku, odkaz na službu elektronického dodání dokumentu, odkaz na 
recenzi dokumentu apod. 
 
Uživatelé mohou do JIB vstupovat jako Hosté nebo jako Registrovaní uživatelé. Registrací 
získá uživatel širší nabídku služeb. 
Informační zdroje v JIB jsou řazeny podle předmětových kategorií. Zdroje se dělí na 
prohledatelné (vyhledává se  přímo v  JIB) a na odkazové (relevantní, ale vyhledávat nelze). 
Dalším členěním zdrojů je jejich rozlišení na volné (zdarma dostupné) a placené 
(licencované), dostupné jen po zaplacení licence provozovateli zdroje.  
 

http://www.jib.cz/�
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JIB je otevřeným projektem pro české univerzitní, krajské a vědecké knihovny, významné 
specializované, oborové knihovny a konsorcia specializovaných knihoven provozujících 
souborné katalogy. Zájemcům z řad těchto knihoven jsou po domluvě a vyjasnění licenčních 
podmínek do JIB připojeny jimi veřejně provozované databáze a služby. Pro knihovníky i 
čtenáře těchto knihoven jsou také zpřístupněny licencované zdroje v JIB již připojené – 
samozřejmě právě ty, ke kterým knihovna vlastní licenci pro on-line přístup. 
  
Vzdálené zdroje jsou pro vyhledávání připojovány převážně prostřednictvím protokolu 
Z39.50. Nevýhodou jistě je, že instituce, která dosud není v JIB zapojena a má o připojení 
svých databází zájem, musí vlastnit poměrně nákladný Z39.50 server. 
 
Pro lokalizaci dokumentů JIB spolupracuje se soubornými katalogy. Jsou jimi Souborný 
katalog ČR CASLIN, Souborný katalog SR, Souborný katalog českých městských knihoven 
SKAT, Souborný katalog Univerzity Karlovy a Souborný katalog Vysoké školy ekonomické.  
 
JIB také využívá informace ve speciálním poli, které s sebou přináší vyhledané záznamy, pro 
linkování na zdrojovou databází doporučované služby (např. informace o výpůjčním statutu 
ve zdrojové databázi - katalogu, přebírání záznamů, plný text dokumentu v konkrétní 
plnotextové databázi). 
 
Pro rychlé vyhledání primárního dokumentu je v rámci SFX k dispozici nástroj Citation 
Linker. Po zadání citace dokumentu v tomto nástroji nabídne SFX odkazy na všechny 
dostupné služby pro přístup k žádanému primárnímu dokumentu: odkazy na plný text, odkazy 
do katalogů knihoven na výpůjční status dokumentu, odkazy na službu elektronického dodání, 
odkazy do internetových knihkupectví pro on-line objednání dokumentu v tištěné formě. SFX 
též nabídne odkazy na všechny relevantní doplňkové služby jako například odkazy na 
encyklopedické informace o autorovi dokumentu nebo vyhledání tématicky příbuzných 
dokumentů pomocí www vyhledávače. 
 
Důležitou a užitečnou funkcí JIB je modul, který umožňuje prostřednictvím Z39.50 serveru 
JIB knihovnám stahovat záznamy z libovolného prohledatelného zdroje. (viz. lap. 4.3 profily 
cílových serverů). Podle priorit knihovny je sestaven seznam zdrojů, ve kterých se budou 
záznamy sekvenčně vyhledávat a stahovat. Záznamy se mohou stahovat nejen v původním 
formátu zdroje, ale v reálném čase je možná konverze do dalších formátů – UNIMARC, 
MARC21, XML, MAB atd. Stejně tak je možná i konverze znakové sady - UTF-8, ISO-8859-
2, CP1250 . 
 
JIB má v současné chvíli přes 2000 registrovaných uživatelů. 
 

4.2 Portál STM 
URL:<http://www.portalstm.cz/> 
 

Portál STM je projektem Státní technické knihovny. Je součástí projektu LI01018 s 
názvem "Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování", který je řešen v 
období let 2001-2003. Součástí tohoto projektu je i tato studie. Projekt je řešen konsorciem 12 
knihoven ČR. 
 
STK Praha - Státní technická knihovna http://www.stk.cz  
VK Olomouc - Vědecká knihovna v Olomouci  http://www.vkol.cz 
NLK Praha  - Národní lékařská knihovna http://www.nlk.anet.cz 

http://www.portalstm.cz/�
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VŠCHT Praha  - Knihovna -  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
http://www.vscht.cz  
ZČU Plzeň - Univerzitní knihovna - Západočeské univerzita v Plzni 
http://www.knihovna.zcu.cz 
Universita Pardubice - Univerzitní knihovna - Univerzita Pardubice http://www.upce.cz 
TU Liberec - Univerzitní knihovna TU Liberec http://www.vslib.cz  
SVK PK - Státní vědecká knihovna Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz  
MSVK Ostrava -  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  http://www.svkos.cz 
MU Brno-  Ústav výpočetní techniky MU http://www.ics.muni.cz 
MZK Brno  - Moravská zemská knihovna v Brně http://www.mzk.cz 
VUT Brno -  Ústřední knihovna VUT http://www.vutbr.cz  
 
Cílem celého projektu LI01018 je rozšířit nabídku informačních zdrojů z oblasti přírodních 
věd, techniky a medicíny a umožnit jejich zpřístupnění pomocí navigačního jednotného 
vyhledávacího portálu STM  (Science, Technology, Medicine).  

Cílem projektu Portál  STM je pak síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a 
výzkum a rozšířený koordinovaný přístupu uživatelů k plným textům periodik v této oblasti. 
K tomu má sloužit převážně tento navigační portál, který má zpřístupňovat: 
 

 české zdroje (věda a výzkum v ČR, české portály, české elektronické časopisy a 
knihovny v ČR) 

 licencované zdroje (zdroje dostupné v knihovnách a institucích ČR, které je možné 
vyhledávat pomocí katalogu STM) 

 volně dostupné zdroje na WWW z oblasti STM  
 profesionální zdroje (oborové, šedá literatura, patenty, normy)  
 další služby (databázová centra, MEDVIK, VPK, JIB) 

 
Portál by měl umožnit sběr dat o zpřístupnění primárních a sekundárních databází a jejich 

uchování v terciální databázi informačních zdrojů ČR.  Jako odpověď na potřeby uživatele 
resp. uživatelský dotaz by měl nabízet spojení na sekundární či primární dokumenty   
existující v kontrahované  elektronické podobě, nebo dokumenty existující v papírové podobě 
u kteréhokoliv účastníka konsorcia a dodané prostřednictvím technologie VPK nebo 
MEDVIK.  

 
Portál STM používá pro vyhledání a zpřístupnění dokumentů tři základní komponenty:  
 

 JIB (viz. kap. 4.1)- řešená pomocí multivyhledávače MetaLib od firmy ExLibris, která 
obsahuje vlastní databázi poskytovatelů on-line zdrojů a knihoven a umožňuje jejich 
souběžné prohledávání v reálném čase a to až na úroveň bibliografického popisu 
primárního zdroje přímo v databázích poskytovatelů 

 TB (Terciární databáze) obsahující soupis všech nakoupených licencí a jejich 
poskytovatelů v rámci programu LI a dále soupis dalších on-line zdrojů z oblasti STM 
nakoupených z veřejných zdrojů v ČR. Databáze bude předpokládat dobrovolné 
poskytnutí údajů od příslušných institucím. To samozřejmě není zárukou úplnosti této 
databáze. 

 
 SFX stroj a databáze od  firmy ExLibris. Funkce SFX spočívá v tom, že po vyhledání 

EIZ (elektronických informačních zdrojů) v JIB nebo TB k nalezenému EIZ nabídne 
několik služeb (např. zpřístupnění, abstrakt, vyhledání, nákup, elektronická kopie 
apod.). Do nakoupené databáze budou doplněny takové zdroje, s nimiž dovede SFX 
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komunikovat Přístup do této databáze je realizován pomocí speciálně konstruovaného 
URL (tzv. OpenURL). jeden server SFX byl instalován v rámci projektu JIB společně 
s MetaLibem.Další instance serveru SFX byla zakoupena v rámci projektu LI01018.  

 
Portál STM slouží tedy především pro zmapování EIZ a jejich vyhledání v rámci ČR, 
zpřístupnění toho kterého zdroje konkrétnímu uživateli závisí na jeho právech vzhledem k 
licenčním. 
 
Portál STM a JIB 
 

Portál STM a JIB jsou dva navzájem se doplňující samostatné portály, které na sebe 
navzájem odkazují. MetaLib (JIB) je univerzálnější, je to multivyhledávač umožňující 
paralelní hledání v mnoha zdrojích současně (zejména jde o katalogy klasických papírových 
zdrojů, které jsou zachyceny v knowledge databázi MetaLibu). K zobrazení licencovaných 
zdrojů je však přístup omezen pouze pro oprávněné uživatele, takže nelicencovaný uživatel se 
ani nedozví o jejich existenci. Naproti tomu terciární databáze je přístupná komukoliv a 
poskytne přehled (nikoliv dostup do) o všech licencích na EIZ v programu LI a o ostatních 
českých licencích EIZ v oboru STM. Účely obou portálů jsou tedy různé a vzájemně se 
doplňují. 
 
Obr. 4.2 Vztah JIB (MetaLib a SFX) a Portálu STM  
 

 

   

4.3 Z39.50 modul systému Koniáš v Městské knihovně v Praze 
 

Městská knihovna v Praze je známá vývojem a správou svého vlastního knihovnického 
systému Koniáš. To jí umožňuje, pokud opomeneme problematickou výměnu dat, které jsou v 
Koniáši oproti jiným systémům uloženy v "neknihovnických" SQL tabulkách, relativně rychle 
reagovat na nové trendy a upravovat stávající systém dle aktuálních potřeb knihovny. 
Podobně tomu tak je i v případě integrace protokolu Z39.50, se kterým systém komunikuje, 
ale sám v sobě žádnou aplikaci (klient/server) neobsahuje. 
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Konečná komunikace protokolem Z39.50 je vedena pomocí původního řádkového 

klienta společnost Cosmotron. Městská knihovna je bohužel vlastníkem pouze jediné licence. 
Jednotlivé požadavky jsou tedy řazeny do fronty a tento klient je následně postupně 
zpracovává. To nečiní žádné problémy při klasických katalogizačních procesech, ve kterých 
je zde převážně Z39.50 využíváno, a kde jsou nároky na klienta kladeny minimálně. Při 
případném rozšíření využití funkce i  v uživatelských rozhraních Koniáše, lze předpokládat, 
že již tato jediná licence nebude postačující. Z hlediska fungování tohoto modulu (viz. níže) 
by mohla přinést řešení bezlicenční stavebnice typu YAZ. 
 

Z-ková vlastnost Koniáše je zde využívána převážně ve dvou oblastech. První z nich je 
přejímání bibliografických záznamů.Katalogizátor si zde může zvolit prohledávané servery 
buď jednotlivě, nebo v tzv. profilech. Ty obsahují seznam resp. skupiny cílových databází, 
jejichž sestava a pořadí bylo zvoleno dle potřeb knihovny.Tyto profily se používají při 
prohledávání více serverů, kde je využíváno služeb JIB, na kterou se koniášovský klient 
obrací. Nalezené záznamy pak lze zobrazit ve formátech (UNIMARC a MARC21) a dle 
potřeb importovat do katalogů (tabulek) Koniáše. Toto se děje poloautomaticky. Existuje sice 
namapování MARC polí na odpovídající pole tabulek SQL, ale při nesourodosti a 
nekonzistentnosti při tvorbě záznamů na ně nelze spoléhat. Rozpoznané pole a hodnoty jsou 
však bezpečně překonvertovány. Informace které přesahují míru podrobnosti, na které 
Městská knihovna záznamy uchovává nejsou použity. Záznam je pak přebrán do systému 
Koniáš. 

Druhou sférou využití je spolupráce v oblasti sdílené katalogizace v rámci projektu 
Kooperativní tvorba a využití souborů národních autorit. Patřičné autoritní záznamy jsou 
updatovány do tzv. bandasky a následně začleněny do procesu schvalování autorit viz. kap. 
4.5). Systém tedy vykazuje podporu pro Import a Update (ES) 
 
Obr. 4.3.a Jednoduchý dotaz ve zvoleném profilu          Obr. 4.3.b Prezentace nalezeného záznamu  

           
 
 

Zajímavý je zde převážně způsob implementace služeb protokolu. Veškerá 
komunikace je zde řešena na úrovni předávání informací z tabulek. Servery jsou 
předkonfigurovány v ini souboru Koniáše. Systém ukládá veškeré požadavky Z39.50 ve své 
vlastní databázi Ebatis. Odtud si je přebírá prográmek (tzv.démonek) a vytváří z nich na 
základě jemu známého formátu požadavek ve formátu TXT, ten předává v řádkové formě 
klientovi. Klient příslušný Z39.50 požadavek vykomunikuje se serverem a odpověď je 
opačným procesem vyhodnocena a uložena do SQL tabulky Koniáše. po rozklíčování je 
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zobrazena tak jak ilustruje obrázek  4.3.b. Historie komunikace, resp. jednotlivé požadavky a 
odpovědi jsou ukládány do txt souborů *.req *.ans, včetně úplných nalezených záznamů. 
 
Obr. 4.3.c 047466915_12-42-21.req 
init 
Application: Konias by MLP (Verze 5.102.2); 
Client: rl_zclient_x by Cosmotron (v. 1.0.74c 
30.07.03) 
127.0.0.1; localhost 
sigma.nkp.cz:9909 
W 
1 
xx 
�search 
 
f1 = 'Stoklas' 
AUT10 
default 
 
100 
�present 
 
1 100 
AUT10 
default 
 
DATAX 
F 
1 

 
 
Obr. 4.3.d 047466915_12-42-21.ans 
0 
4 
unimarc 
000    00807cx^^^2200229^^^45^^ 
001    jk01121237 
005    20021126092724.0 
100    a20000622aczey0103^^^^ba 
152    aAACR2 
200  1 aStoklasbEduardf1845-19003jk01121237 
400  1 aStoklasbEdvardf1845-1900to 
801  0 aCSbJaroslav Kuncc1982 
801  1 aCZbABA001c19980520 
801  2 aCZbABA001c20021126 
810    aPNP-LA 
810    aSlovník osobností kulturního a 
společenského života Valašskaboprava jména 
906    aim1998 
906    ano20021126bslovja 
906    aop20021126bjazic200 nově, 400 nově, 
810 další výskyt 
907    aNarozen 9.5.1845 ve Valašském 
Meziříčí, zemřel 16.7.1900 v Příboru. 
Středoškolský profesor, práce z oborů 
regionální vlastivědy, fyziky a chemie. 
908    adefinitivní 
909    aCZ 
### 
000    00624nx^^^2200193^^^45^^ 
001    jk01121239 
005    19980520         
100    a19980520aczey0103^^^^ba 
152    aAACR2 
200  1 aStoklasbEugenf1882-19633jk01121239 
400  1 5eaRampachbJaroslavf1882-1963to 
801  0 aCSbJaroslav Kuncc1982 
801  1 aCZbABA001c19980520 
801  2 aCZbABA001c19980520 
810    aPNP-LA 
906    aim1998 
907    aNarozen 11.11.1882 v Příboru, zemřel 
11.3.1963 v Litomyšli. Středoškolský profesor, 
loutkář, básník, dramatik, autor loutkových 



 
 

117

her, překladatel z němčiny. 
908    adefinitivní 
909    aCZ 
### 
000    00460nx^^^2200181^^^45^^ 
001    jk01121241 
005    19980520         
100    a19980520aczey0103^^^^ba 
152    aAACR2 
200  1 aStoklasbVáclavfzemř.19193jk01121241 
801  0 aCSbJaroslav Kuncc1982 
801  1 aCZbABA001c19980520 
801  2 aCZbABA001c19980520 
810    aPNP-LA 
906    aim1998 
907    aZemřel 16.7.1919 v Praze. PhDr., 
prozaik. 
908    adefinitivní 
909    aCZ 
### 
000    00881cx^^^2200241^^^45^^ 
001    ola2002152372 
005    20021204090751.0 
100    a20021009aczey0103^^^^ba 
152    aAACR2 
200  1 aOkálibDanielf1903-19873ola2002152372 
400  1 5eaKrestbJánf1903-1987to 
400  1 5eaStoklasbT.f1903-1987to 
400  1 5eaŠišolíkbD.f1903-1987to 
400  0 5eaDavf1903-1987to 
801  0 aCZbOLA001c20021009 
801  2 aCZbABA001c20021204 
810    aSlovník slovenských spisovateľov 20. 
storočia 
810    aOPAC (Měk Praha) 
906    aza20021009bjnov 
906    ako20021122bjispc810 další výskyt 
906    aop20021204bmdvoc400 nové výskyty 
907    aNarozen 9.3.1903 v Liptovském 
Mikuláši, zemřel 23.11.1987 v Bratislavě. 
Slovenský básník, prozaik, literární kritik, 
publicista a spoluzakladatel skupiny davistů. 
908    adefinitivní 
### 

 
 

4.4 Obsahy periodik pomocí Z39.50 via Gateway ARL (SEK) 
URL:< http://www.sek.euba.sk/>  
 
 Zajímavé využití protokolu Z39.50 lze vysledovat ve webovém rozhraní katalogu 
článků  Slovenské ekonomické knižnicie v Bratislavě. Knihovna využívá systém Rapid  
Library  společnosti Cosmotron Systems v konkrétním případě - Z39.50 www gateway (v 
2.2.010). Cílová databáze K dnešnímu dni (11.5.98) obsahuje asi 31000 záznamů. V databázi 
je možné standardně vyhledávat podle : Autora, hesla, jazyku, zdrojového seriálu, názvu, roku 
vydání, systematiky a použitím globálního vyhledávání. 
 Takové vyhledávání samozřejmě samo o sobě nepřináší do přístupu k informacím v  
databázi žádné inovace. Vhodnou kombinací výrazů však lze získat následující výsledek. 
 
Obr. 4.4 Výsledek vyhledávání článků časopisu Trend, rok 2000 

Gáz.údaje  Penzijné fondy dominujú svetovým finančným trhom / P. Suďa, M. Csontosová 

Autor-i  Suďa P. - Csontosová M. 

Zdroj.dok. Trend, príloha: Fakt, Roč. 10, č. 10 (8. marca 2000), s. 16B-17B : grafy, tab.  

Náz.údaje  Tohtoročný deficit štátneho rozpočtu bude oveľa vyšší ako 2 perc. HDP / Pavol Suďa 

Autor-i  Suďa Pavol 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 4A : Graf, tab.  
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Náz.údaje  Národná banka Slovenska tento rok prechádza na riadenie menovej politiky prostredníctvom úrokových sadzieb / Ján 
Kovalčík 

Autor-i  Kovalčík Ján 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 5A  

Náz.údaje  WTO a svetový obchod / Juraj Janoška, Irena Tomková 

Autor-i  Janoška Juraj - Tomková Irena 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 8A-9A : Tab.  

Náz.údaje  Prehľad udalostí v roku 1999  

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 11A-14A  

Náz.údaje  Rok 2000 v slovenskej reklame - stagnujúci trh a nový zákon / Eva Babitzová 

Autor-i  Babitzová Eva 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 15A  

Náz.údaje  Ak manažér pokazí prvý dojem, ťažko presvedčí zahraničného partnera / Katarína Začková 

Autor-i  Začková Katarína 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 16A  

Náz.údaje  Podľa primátorov a starostov by sa mala reforma verejnej správy rozbehnúť najneskôr v roku 2001 / Eva Reiselová 

Autor-i  Reiselová Eva 

Zdroj.dok. Trend, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 19A : Tab.  

Náz.údaje  Poistenie kritických chorôb poskytuje na Slovensku už sedem komerčných poisťovní / Pavol Suďa 

Autor-i  Suďa Pavol 

Zdroj.dok. Trend, príloha: Fakt, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 7B : Tab.  

Náz.údaje  Zákon o kolektívnom investovaní posilňuje ochranu investorov a právomoci štátneho dozoru / Andrea Medžová 

Autor-i  Medžová Andrea 

Zdroj.dok. Trend, príloha: Fakt, Roč. 10, č. 1 (5. januára 2000), s. 9B   

 
Jak je vidět na předchozím obrázku, lze tímto způsobem získat z dat uložených v článkové 
databázi vygenerovaný obsah příslušného časopisu v daném čísle nebo ročníku, včetně 
informací o autorech, stranách atp.V rozšířeném formátu je zde k dispozici i abstrakt článku. 
Tímto způsobem je možné zveřejnit obsah příslušného čísla periodika jako ucelený přehled. 
Přepis obsahu periodika jako takového dle zákona zveřejňovat nelze. Obsah, stejně jako celý  
mateřský časopis, podléhá autorskému právu. Vygenerování obsahu z dat uložených v 
článkové či analytické databází ovšem jako přepis obsahu periodika označit nelze. 

 

4.5 Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit 
URL:< http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH/-/start/aut10>  
 
Projekt „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“, který pod 

vedením oddělení národních jmenných autorit NK ČR uskutečňuje dalších 25 českých 
knihoven je realizován v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (známý pod 
zkratkou VISK), podprogramu VISK9 - Rozvoj funkcí CASLIN – souborného katalogu ČR a 
koordinace kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit (- viz 
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISK9.htm). 
 
Účastníci kooperačního projektu:  
 
On-line přispěvatelé provozující systém - Aleph: 
Národní knihovna ČR 
Slovanská knihovna při NK ČR 

Moravská zemská knihovna, Brno 
Vědecká knihovna Olomouc
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On-line přispívatelé využívající protokol Z39.50: 
MK Praha 
Knihovna STK 
Knihovna ČVUT 
Knihovna  III.LF UK 
Praha 
Knihovna ETF UK Praha 
KJM Brno 
JihočeskáVK 
Č.Budějovice 

OK Havlíčkův Brod 
SVK Hradec Králové 
MK Jihlava 
SVK Kladno 
Knihovna Kroměřížska 
OK Karlovy Vary 
KVK Liberec 
Knihovna P.B. Opava 
SVK Ostrava 

KK Pardubice 
SVK Plzeň 
Knih.města Plzně 
Knih. Prostějov 
MK Třebíč 
KKD Vyškov 
Knih. UTB Zlín 
KKFB Zlín 
Knih.M.J.S.Žďár n.Sáz.

 
Dávkové importy (off-line): 
Národní lékařská knihovna 
Ústav výpočetní techniky, UK 

 
Centrální katolická knihovna 
Ústřední knihovna, Univerzita Palackého

 
Cílem projektu je vytvoření funkčního modelu kooperativní on-line tvorby a využívání 

souborů národních autorit. Tento model by pak vedl k unifikaci selekčních údajů v bázích a 
katalozích zúčastněných institucí a ve svém  důsledku také k zefektivnění zpracování 
knihovních fondů včetně odstranění duplicitních činností. Cílem projektu je také propojení 
národní autoritní báze se souborným katalogem CASLIN a využít databázi národních autorit 
ke sdílené katalogizaci bibliografických záznamů.  

Dílčím úkolem je vybudování dostatečně rozsáhlého souboru národních autorit, který 
bude využit jednotlivými knihovnami k odstranění duplicit v přístupových rejstřících 
bibliografických bází knihoven a k harmonizaci lokálních autorit se souborem národních 
autorit.  

 
Obr. 4.5.a          Obr. 4.5.b 

   
 
Projekt kooperativní tvorby autorit je přelomový v tom, že zatím jako jediný uskutečňuje 
sdílenou katalogizaci (autoritních) záznamů v on-line režimu a to za účasti knihoven s 
různorodým SW vybavením knihovními systémy (např.ALEPH, Rapid Library, Lanius, 
Clavius, KPSys, KPWin, Koniáš, T-Series). Tuto on-line spolupráci umožnilo využití 
komunikačního protokolu Z39.50 (konkrétně rozšířená služba pro update databáze). Aplikace 
tohoto protokolu nabízí knihovnám zapojeným do spolupráce v grafickém rozhraní vlastního 
knihovního systému s možností využívat (stahovat z centrální báze autorit v NK ČR) a 
vytvářet (opět v centrální bázi autorit) záznamy autorit. Je nutno zdůraznit, že právě tento 



 
 

120

aspekt – možnost práce ve vlastním, známém grafickém/„katalogizačním“ prostředí - je 
kooperujícími knihovnami zmiňován jako jeden z důležitých kroků zvoleného technického 
řešení. 
 
Postup zpracování autorit v kooperativním systému 
 
- kooperace probíhá v oblasti personálních a korporativních autorit, ke stahování jsou k 
dispozici též geografické autority a formální deskriptory, vybrané knihovny mohou přispívat 
navíc návrhy geografických a formálních autorit (po dohodě s odd. věcného popisu NK) 
 
- katalogizátoři knihoven Aleph i knihoven spolupracujících přes Z39.50 server mohou 
revidovat vlastní záznamy a navrhovat opravy autorit stávajících  
 

Kooperace počítá s dvoustupňovou kontrolou nově dodávaných/opravovaných 
záznamů. Na lokální úrovni se odehrává lokální supervize (pověřený pracovník ručí za 
formální i obsahovou správnost dodávaného záznamu bez ohledu na to, zda na lokální úrovni 
záznam vytvořil řadový katalogizátor, nebo záznamy tvoří jen pověřený supervizor). V NK 
ČR probíhá druhý stupeň supervize (prověření správnosti dodávaných informací i zdrojů). 
Dvoustupňová kontrola je volena z důvodů maximální možné filtrace vzniku duplicit a chyb. 
 
1) Vytváření návrhů - knihovny v systému Aleph 

 katalogizátoři NK ČR, kteří dodávají návrhy autorit, prověřují jména na duplicitu a 
ukládají nové záznamy přímo do báze AUT10  

 katalogizátoři jiných knihoven se systémem Aleph jiné verze (než je aktuální verze 
v NK ČR) stahují záhlaví z kopie báze AUT10 na svém lokálním serveru, která se 
každou noc aktualizuje; nenajdou-li autora, znovu prověří v AUT10 přes zvláštního 
klienta a poté v AUT10 vytvoří návrh  

 záznamy se vytvářejí pomocí šablony, kde jsou předdefinované údaje, včetně pole 900 
pro návrhy  

 záznamy může vytvářet lokální supervizor (vytváří NÁVRH), nebo lokální 
katalogizátor (vytváří *NÁVRH, zvaný též "hvězdička"); záznam vytvořený 
katalogizátorem musí být znovu vyhledán a zrevidován lokálním supervizorem - 
teprve poté se záznamem může zabývat "vrchní supervizor" v NK  

 lokální supervizor nemusí vyhledávat záznamy k revizi podle jména autora, ale může 
použít rejstřík návrhů - vyhledává se řetězec *J-NÁVRH+sigla knihovny+datum nebo 
*K-NÁVRH+sigla knihovny+datum 

Obr. 4.5.c Ukázka záznamu založeného přímo v bázi AUT10 sytému ALEPH 
LDR     -----nx^^^22-----^^^45^^ 
001     ola2002100220 
900     $$aJ-NÁVRH 
005     20020110 
100     $$a20020110aczey0103^^^^ba 
152      $$aAACR2 
200 1 $$aBrčko$$bVáclav$f1940- 
400 1 $$aBrčekol$$bVendelín$f1940-$$to 
801 0 $$aCZ$$bOLA001$$c20020110 
810     $$aVendelín Brčekol: Jak skončit v blázinci. 
906     $$aza20020110$$bmarm 
907    $$aNarozen 5.7.1940. Humorista. 
908    $$adefinitivní 
909    $$aCZ 
Červeně jsou označena povinná pole, zeleně příklad nepovinného pole, černě údaje předdefinované v šabloně 
 

2) Vytváření návrhů - knihovny spolupracující přes Z39.50 (knihovny s jinými systémy) 
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 katalogizátoři pracující ve svém domácím prostředí prověří existenci autora v bázi 
AUT10, pokud naleznou, stáhnou záznam do vlastní báze; pokud nenaleznou, vytvoří 
záznam do přestupní báze tzv. bandaska (na Z39.50 serveru), která není uživatelům 
přístupná, a zároveň ho uloží do své báze autorit  

 záznamy může vytvářet lokální supervizor (vytváří NÁVRH), nebo lokální 
katalogizátor (vytváří *NÁVRH, zvaný též "hvězdička")  

 zvláštní programy záznam přepracují do importního formátu Aleph a záznam se 
přenese do báze AUT10; z údajů uložených katalogizátorem se přenášejí pouze 
vybraná pole, do ostatních se ukládají předdefinované nebo systémem generované 
hodnoty  

 záznam se dostane do báze AUT10 a je zde vyhledatelný nejdéle čtvrt hodiny po 
uložení (protože je při ukládání záznamu do AUT10 třeba na několik sekund 
zamknout bázi, častější frekvence by omezovala katalogizátory i uživatele)  

 záznam vytvořený katalogizátorem ("hvězdička") musí být znovu vyhledán v bázi 
AUT10 lokálním supervizorem, který ho zreviduje (umaže hvězdičku v poli 900, 
ostatní zajistí systém) - záznam se stává "návrhem" - teprve poté se záznamem může 
zabývat "vrchní supervizor" v NK  

 pokud katalogizátor zjistí, že udělal chybu, a chce ji opravit ještě před kontrolou svým 
supervizorem, záznam znovu vyhledá (nejdříve 1/4 hodiny po uložení) a opraví 
(systém zajistí uložení dalších potřebných údajů)-  

 lokální supervizor nemusí vyhledávat záznamy k revizi podle jména autora, ale může 
použít rejstřík návrhů - vyhledává se řetězec *NÁVRH+sigla knihovny+datum  

Obr. 4.5.d Ukázka záznamu tak, jak by ho do systému Aleph dodal Z39.50 server 
LDR     -----nx^^^22-----^^^45^^ 
001     xx0000012 
900     $$aJ-NÁVRH 
005     20020110 
100     $$a20020110aczey0103^^^^ba 
152     $$aAACR2 
200 1 $$aBrčko$$bVáclav$f1940- 
400 1 $$aBrčekol$$bVendelín$f1940-$$to 
801 0 $$aCZ$$bABG001$$c20020110 
810     $$aVendelín Brčekol: Jak skončit v blázinci. 
906     $$aza20020110$$bxmino 
907    $$aNarozen 5.7.1940. Humorista. 
908    $$adefinitivní 
909    $$aCZ 

Červeně jsou označena povinná pole, zeleně příklad nepovinného pole, černě pole definovaná systémově 
 
3) Zpracování návrhů v odd. národních autorit NK ČR (dále jen ONA) 

 pracovník ONA vyhledává nové návrhy ze zvláštního rejstříku - smí vstoupit pouze do 
"návrhů", nikoli do "hvězdiček"  

 návrh se zkontroluje na duplicitu, prověří se úplnost a případné podezřelé údaje, dle 
potřeby v příručce 

 Dojde-li supervizor k názoru, že návrh není v pořádku, podle míry nesprávnosti návrh 
sám opraví a doplní, nebo projedná s původním zpracovatelem.  

 při schválení (i s úpravami) se odmaže pole 900 a vyplní 906:  
o pokud je záznam v pořádku – v poli 906 je stavový kód vr/fr  
o pokud je třeba oprava/doplnění v jiných polích než záhlaví – v poli 906 je 

stavový kód op, vyplňuje se podpole c  
o pokud je třeba změnit záhlaví, pro původní tvar se použije pole COR/MOR 

(pomocné pole pro alephovské knihovny), v poli 906 je stavový kód oz, vyplní 
se podpole c (kód oz má přednost před op)  
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 jde-li o duplicitu:  
o čistá duplicita - záznam se zruší podle předepsaných pravidel, nikoli fyzicky - 

v poli 906 je stavový kód zr  
o tzv. nepravá duplicita (autor už je v bázi, ale pod jiným záhlavím) - záznam se 

zruší podle předepsaných pravidel, IČ záznamu, k nemuž byl duplicitní, se 
uloží do pole 901, v poli 906 je stavový kód zr; pro alephovské knihovny se 
pole 200 zrušeného záznamu uloží jako COR/MOR do záznamu, k němuž byl 
duplicitní  

 jde-li o problém, který se odkládá až po konzultaci se zpracovatelem - v poli 900 se 
„NÁVRH„ změní dočasně na „?NÁVRH„  

4) Návrhy oprav 

 změny v hotových autoritách a návrzích v bázi AUT10 mohou dělat pouze pracovníci 
ONA (=vrchní supervizor)  

 chce-li pracovník knihovny spolupracující přes Z39.50 server opravit záznam, vyhledá 
záznam v AUT10 a provede opravu do "bandasky". Změněná pole jsou poté do 
záznamu v bázi AUT10 přenesena jako vložená pole v poli 930, systém navíc uloží do 
pole 900 hodnotu "OPRAVA"  

 záznamy s návrhy oprav poté vyhledá pracovník ONA ve zvláštním rejstříku 
"návrhy". Opravy zapracuje do řádných polí; pokud opravy nepřijme, zaznamená 
důvod do pole 830 (poznámka katalogizátora) - zejména v případech, kdy je třeba 
zabránit opakování téhož nesprávného návrhu. Může s původcem návrhu též 
konzultovat e-mailem.  

 pracovníci z knihoven Aleph mohou až do přechodu NK na novou verzi Alephu 
podávat návrhy oprav pouze e-mailem.  

 
Obr. 4.5.e Schéma spolupráce při kooperaci tvorby národních autorit 
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5. Přehled nových návrhů na modernizaci protokolu 
Z39.50  

 

5.1 Společné iniciativy implementátorů Z39.50  
ZING - Z39.50 International :Next Generation 
URL:<http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/ > 

 
5.1.1 SRU - Vyhledávání a získávání dat via URL                                     

(SRU - Search and Retrieve via Url's)                                                                            
 
SRU - Search and Retrieve via Url's (Vyhledávání a získávání dat via URL) je 

jednoduchou HTTP GET službou. Požadavek je narozdíl od XML dokumentu, který se zasílá 
serveru zakódován do samotné URL adresy (podobné s OpenURL). Odpověď používá stejné 
schéma jako základ SOAP odpovědi (viz. kap. 6.1.6), ale bez SOAP Envelope (obálky) 
"zabalení". SRU odpověď nemůže v prvcích  obsahovat úplné informace. Může obsahovat 
dva speciální prvky o kterých bude zmínka dále. Výsledkem je XML-záznam s jednoduchým 
standardizovaným schématem, který umožňuje prezentaci via XSL stylesheets.  
 

Syntaxe URL: 
 

Parametry z popisu služby jsou názvy polí v rámci URL. V SRU nejsou použity 
xSortKEys a XQuery. Musí bát použita řetězcová forma. V URL nelze používat speciální 
znaky jako jsou " [ ] &. Pokud jsou tyto znaky použity musí tak být učiněno v sortKeys nebo 

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/�
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parametrech dotazu. Pokud jsou v dotazu použity neplatné parametry , mohou být navráceny 
v parametru echoedRequest v odpovědi. To umožňuje vylepšenou práci z chybami. 
 
Obr. 5.1.1.a SRU dotazy 
http://myserver.com/myurl/searchRetrieve?query=dc.title=cat&maximumRecords=10&recordSchema= 
http%3a//www.loc.gov/mods/&sortKeys=title,dc&startRecord=1  

 
http://www.loc.gov/sru.cgi?query=dc.title=cat&maximumRecords=10&recordSchema=DC&sortKeys= 
title,dc&startRecord=1  
 
 

Další parametry v odpovědi: 
 
nextRecordPosition : integer určuje pozici dalšího záznamu v množině výsledků 
 
echoedRequest: tento parametr obsahuje jediný prvek 'originalQuery'.  V tomto prvku jsou 
obsaženy prvky pojmenovány podle parametrů, které byly v požadavku zaslány   serveru. 
Každý parametr, který je serveru neznámý, může být odeslán (echo) zpět v prvku 
'unknownParameter'. To umožňuje jednoduše SRU klientovi znovu postavit dotaz, aby mohl 
získat další výsledky v nové množině výsledků. 
 
Obr. 5.1.1.b Příklad echoedRequest 
<echoedRequest> 
  <query>dc.title = cat</query> 
  <maximumRecords>10</maximumRecords> 
  <recordSchema>http://www.loc.gov/zing/srw/dcschema/</recordSchema> 
  <sortKeys>title,dc</sortKeys> 
  <startRecord>1</startRecord> 
  <unknownParameter> 
    <parameterName>someParam</parameterName> 
    <parameterValue>Test</parameterValue> 
  </unknownParameter> 
</echoedRequest> 

 
Problémy: 

 
Při  distribuovaném vyhledávání ve více SRU-kompatibilních databázích prováděného 

z jediné webové stránky může nastat následující problém. Pokud XML a XLS přicházejí z 
různých zdrojů, Internet Explorer vyžaduje z důvodu bezpečnosti umožnění "access data 
sources across domains", ačkoliv transformace XML záznamu jakýmkoliv jiným XML   
stylesheetem  není problematikou bezpečnostních možností.  
 
5.1.2 SRW  Webová služba pro vyhledávání a získávání dat  
          (SRW - Search/Retrieve Web Service) 
 
Účelem SRW protokolu webové služby pro vyhledávání a získávání dat je integrovat přístup 
do rozličných síťových zdrojů a zajištění interoperabilitu mezi distribuovanými databázemi. 
Jeho snahou je propojit vlastnosti a funkce protokolu Z39.50 se současnými trendy na poli 
webových technologií (XML,SOPA/RPC a HTTP). Posunuje tendence komunikace v Z39.50 
z  úrovně profesionálních institucí (business-to-business) směrem k cílovému uživateli 
(business-to-consumer).  SRW poskytuje sémantiku pro prohledávání databází, která obsahují 
metadata a objekty textového i netextového charakteru. Jako nadstavba Z39.50 umožňuje 
vytvoření webových bran (webgates) nad již existujícími  Z39.50 systémy a zároveň snižuje 
bariéry pro jejich producenty informací tím, že zpřístupní jejich zdroje, resp. data v nich 
obsažená via standardní search/retrieve služby .  
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Dle WSDL (Web Service Definition Language) může webová služba definovat jeden 
nebo vícero operačních typů. SRW, jako webová služba, v sobě definuje search/retrieve typy 
operací, v kterých jsou kombinovány zejména Z39.50 vyhledávání (Search), získávání dat 
(Present) a třídění (Sort) a operační typ vysvětlení (Explain). 
 
SRW zachovává následující Z39.50 koncepty: 

 Množiny výsledků (Result Sets) 
 Abstraktní přístupové body (Abstract Access points) 
 Abstraktní schémata záznamu (Abstract Record schemas ) 
 Vysvětlení (Explain ) 
 Diagnostiky (Diagnostics ) 

Oproti tomu zavádí koncepty původnímu protokolu Z39.50 neznámé. 

 Množina výsledků pojmenovaná serverem - Zatímco v Z39.50 pojmenovává 
množinu výsledků klient, v SRW přiděluje server množině výsledků její id. Poté co 
server spustí zadaný dotaz může odpověď obsahovat i název množiny výsledků. 
Pokud server nehodlá množinu výsledků důvodně uchovávat jako statickou, název 
množiny výsledků nepoužije. V takovém případě může server indikovat, jak dlouho 
bude tato množina výsledků uchovávána. 

 Spojení, seance a stavy - V SRW neexistuje explicitní koncept pro tyto tři pojmy. 
Každé vyvolání služby vyhledávání a získávání dat je pouze sekvencí požadavku a 
odpovědi na něj pomocí  XML/SOAP/RPC zprávy za použití HTTP POST. Jednotlivá 
vyvolání jsou na sobě nezávislá. Množina výsledků vytvořená při jednom vyvolání 
služby může být odkazována při následujícím volání, ale autentikace či autorizace 
následného  přístupu k této množině již není otázkou protokolu, ale konkrétní 
aplikace. (V protokolu je pro účely autentikace zaveden tzv. autentikační token) 

 Nerozlišuje se mezi serverem a databází -SRW  nerozlišuje mezi serverem a 
databází. Chápe rozlišení databáze  pouze jako další vyhledávací kritérium a jako 
takové náleží do dotazu. Doufá se, že eliminace databázového konceptu povede k 
značnému zjednodušení oproti složitosti vícero databázového pojetí používaného v 
Z39.50. (viz. Statické vysvětlení) 

 Jediná syntaxe záznamů- Veškeré SRW záznamy jsou oproti konceptu Z39.50 
získávány pouze v jediné syntaxi (XML) Původní Z39.50 koncepty specifikace 
množiny prvků (element set/specification) a schémat  jsou reprezentovány schématy 
XML  Předpokládá se podpora schémat Dublin Core, Onix, MODS a MarcXml. 

 Dotaz jako řetězec - SRW specifikuje dotazu jako řetězec. Používá CQL (viz. 6.1.3) s 
definovanými přístupovými body. Syntaxe CQL zahrnuje název množiny výsledků a 
podporuje jak možnost kvalifikace množiny výsledků (tj. záznam v množině výsledků 
"A ", ve kterých je název "B") tak možnost specifikace pouze názvu množiny 
výsledků (tj. záznamy z množiny výsledků "a") analogicky k Z39.50 Present..  

 Ploché přístupové body - Namísto vektorů atributů jsou definovány "ploché" 
přístupové body. NApř. DC title může být specifikováno v CQL dotazu; DC title bude 
staticky definováno ve významu Z39.50 atributů, ale atribut sám o sobě nebude 
přenášen. 
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 Statické vysvětlení - Explain informace bude statická, oproti Z39.50 nutnému 
vyhledávání takové informace v Explain databázi. Informace bude obsahovat 
podporované přístupové body a schémata záznamu. Zjednodušení Explain informace 
je možné hlavně z již zmíněného důvodu upuštění od používání vícera databází a 
schémat záznamu. Toto zjednodušení by mohlo mít za následek hojnější implementaci 
SRW verze Vysvětlení, oproti minimální snaze implementovat do systémů původní 
Z39.50 Službu vysvětlení. 

 XML namísto ASN.1. -Pro kódování a abstraktní syntaxi bude namísto ASN.1/BER 
použito XML . 

Služby SRW 

SRW definuje základní operace "searchrRetrieve", což je  operace, kterou jsou mezi klientem 
a databází přenášeny veškeré dotazy a odpovědi, a "explain" operaci, která zasílá dokument s 
popisem schopností cílového serveru.  

Parametry Požadavku na vyhledávání a získávání dat (searchRetrieveRequest) jsou 
následující: 

Název Type Vyžadováno Popis 
query xsi:string Pouze pokud není 

použito XQuery. 
Obsahuje dotaz vyjádřený v CQL (5.1.3), který má být serverem 
zpracován. Parametr je použit, pokud není použito XQuery. 

xQuery srw:xcqlType Pouze pokud není 
použito query. 

Obsahuje dotaz vyjádřený v XCQL (5.1.4), který má být serverem 
zpracován. Parametr je použit, pokud není použito Query. Parametr není 
platný pro SRU.  

sortKeys xsi:string Volitelné Obsahuje sekvenci třídících klíčů, které mají být aplikovány na případné 
výsledky. Klíče jsou vyjádřeny v jednoduchém řetězovém formátu v 
SRW.. 

xSortKeys srw:xsortType Volitelné Obsahuje sekvenci třídících klíčů, které mají být aplikovány na případné 
výsledky. Klíče jsou vyjádřeny v XML.Parametr není platný pro SRU. 

startRecord xsi:integer Volitelné Pozice prvního zaslaného záznamu v množině výsledků. První pozice v 
sekvenci je 1. Dodané číslo musí být větší než 0. Defaultní hodnota je 1. 

maximumRecords xsi:integer Volitelné Počet vyžádaných záznamů pro získávání. Dodané číslo musí být 0 nebo 
větší než 0. Defaultní hodnotu navrhuje server. 

recordSchema xsi:string Volitelné Schéma, ve kterém mají být zaslány všechny záznamy.  Hodnota je URI 
identifikátoru pro dané schema. Pokud není hodnota zadána, volí ji 
server.. 

Parametry Odpovědi na vyhledávání a získávání dat (searchRetrieveResponse) jsou 
následující: 

Název Type Vyžadováno Popis 
numberOfRecords xsi:integer Vyžadováno Počet záznamů odpovídající dotazu. Pokud dotaz neuspěje je hodnota 0. 

resultSetId xsi:string Volitelné Identifikátor množiny výsledků vytvořený v průběhu zpracování dotazu. 

resultSetIdleTime xsi:integer Volitelné Doba (sec) než bude vytvořená množina výsledků zničena. To může učinit server před 
jejím vypršením. 

records array of records Volitelné Sekvence záznamů odpovídajících dotazu, nebo náhradní diagnostika..  

diagnostics array of 
diagnostics 

Volitelné Sekvence nenáhradních diagnostik generovaná v průběhu zpracování. 

nextRecordPosition xsi:integer Volitelné Další pozice v množině výsledků po obdržení posledního záznamu. Pokud již nezbývají 
žádné záznamy je hodnota tohoto parametru 0. 

echoedRequest xsi:string Volitelné Parametry dotazu jsou vráceny klientovi v XML. 
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Parametry Požadavku na vysvětlení  (explainRequest) nejsou použity. v SRU to znamená, že 
má požadavek s prázdným parametrem vrátit explain dokument. To může být například XML 
dokument. To je zároveň požadavek pro SRW servery, které mají navíc podporovat SOAP 
explain operaci. 

Parametry Odpovědi na vysvětlení  (explainRequest) 

Název Type Vyžadováno Popis 
explain xsi:string Volitelné viz http://explain.z3950.org/,    

 
Obr. 5.1.2.a Příklad náhradní SRW diagnostiky 
<records> 
  <record> 
    <recordSchema> diagnostic </recordSchema> 
    <recordData> 
      &lt;diagnostic&gt; 
        &lt;code&gt;65&lt;/code&gt; 
        &lt;details&gt;Record deleted by another user&lt;/details&gt; 
      &lt;/diagnostic&gt; 
    </recordData> 
  </record> 
  ... 
</records>  

 
Obr. 5.1.2.b Příklad použití  parametru XSortKeys 
<xSortKeys> 
  <sortKey> 
    <path>/record/title</path> 
    <schema>http://www.loc.gov/zing/srw/dcschema/</schema> 
    <ascending>true</ascending> 
    <caseSensitive>false</caseSensitive> 
    <missingValue>highValue</missingValue> 
  </sortKey> 
  <sortKey> 
    <path>/record/datafield[@tag="100"]/subfield[@code="a"]</path> 
    <schema>http://www.loc.gov/MARC21/slim/</schema> 
    <missingValue>"Smith, J."</missingValue> 
  </sortKey> 
</xSortKeys> 
 
<xSortKeys> 
  <sortKey> 
    <path>/record/title</path> 
    <schema>http://www.loc.gov/zing/srw/dcschema/</schema> 
    <ascending>true</ascending> 
    <caseSensitive>false</caseSensitive> 
    <missingValue>highValue</missingValue> 
  </sortKey> 
  <sortKey> 
    <path>/record/datafield[@tag="100"]/subfield[@code="a"]</path> 
    <schema>http://www.loc.gov/MARC21/slim/</schema> 
    <missingValue>"Smith, J."</missingValue> 
  </sortKey> 
</xSortKeys> 
 

 
5.1.3 CQL - Jazyk dotazování běžným jazykem                                        

(CQL - Common query language) 
 
CQL je používán jako formální jazyk pro vyjádření dotazů v systémech pro získávání 
informací, jako jsou webové indexy, bibliografické katalogy nebo informace o muzejních 
sbírkách. Na jeho vývoji pracuje Z39.50 Maintanance agency. Používá se jako dotazovací 
jazyk jak pro  SRW (kap. 6.1.2), tak i pro SRU (6.1.1), ale může být používán i nad jinými 
protokoly. CQL je navržen jako člověku srozumitelný jazyk pro interpretaci i tvoření dotazů. 

http://explain.z3950.org/�
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S pohledu vyjadřovací schopnosti a komplexnosti lze dotazovací jazyky rozdělit do dvou 
skupin: 
 
A) "mocné" expresivní, leč nezapamatovatelné jazyky typu SQL, PQF (Prefix Query Format) 
či XML Query 
B) jednoduché, intuitivní, ale méně silné jazyky, jako je např. CCL (Common Command 
Language) nebo dotazovací jazyk typu google.com. 
 
Cílem CQL je zkombinovat jednoduchost a intuitivnost vyhledávání v google s vyhledávací a 
expresivní silou Z39.50 dotazu typu 1. CQL umožňuje vytvářet jednoduché "do what you 
mean" (udělej co myslíš) dotazy pro každodenní použití, ale zároveň umožňuje vyjádřit 
daleko složitější komplexní koncepty, pokud je to potřeba. 
Nejednoduší CQL dotaz se skládá pouze s jednoduchých nekvalifikovaných výrazů. Výrazy, 
které neobsahují "speciální znaky" a které nejsou CQL klíčovými slovy, musí být ohraničeny 
závorkami. pokud výraz obsahuje některé ze znaků obsažených v následující tabulce, je nutné 
aby byly také odděleny závorkami. Jinak by je parser nepochopil jako jednotlivé výrazy. 
 
[mezera]  odděluje slova v CQL vyjádření  
=  označuje vztah rovnosti  
<  označuje vztah nerovnosti  
>  označuje vztah nerovnosti  
/ uvádí modifikátor vztahu nebo přibližnosti 
( uvádí sub-vyhledávání oddělené závorkou 
) ukončuje sub-vyhledávání oddělené závorkou 

 
Také klíčová slova jako jsou AND, ALL atd. mohou mít své speciální významy, pokud jsou 
odděleny závorkami. 
 

Výrazy, které obsahují více slov jsou interpretovány jako požadavek na záznamy obsahujícím 
jediné pole, které obsahuje všechna specifikovaná slova v daném pořadí mezi kterými se již 
žádná další slova nenacházejí. To se nazývá přibližné (proximity) vyhledávání (viz níže).  
Výrazy i samotné dotazy mohou být propojeny boolean operátory AND, OR a NOT. V CQL 
mají všechny boolean operátory stejnou prioritu a jsou vyhodnocovány z levé strany, tak jak 
následují. Například : cat AND hat OR dog je interpretováno jako (cat AND hat) OR dog. To 
je ovšem v jistých dotazech nevhodné, proto je možné pomocí i opakovaných (, ) upřednostnit 
požadovanou část dotazu. 
 
CQL podporuje čtvrtý boolean operátor přibližnosti. Jedná se o speciální formu AND, které 
vyžaduje, aby se operandy které mu náleží, vyskytovali v určité vzdálenosti od sebe. 
Vyhodnocení tohoto operátoru stejně jako u předcházejících. tj. v pořadí od leva. Například : 
complete PROX work najde záznamy, ve kterých se vyskytují tato dvě slova vedle sebe v 
libovolném pořadí. Je to téměř stejný výsledek jako při použití jediného výrazu "complete 
work", navíc však bude nalezeno i "work complete" 
 
V obecném případě je sémantika  operátorů přibližnosti ovlivněna čtyřmi parametry: 

 Vztah indikuje zda mají být operandy odděleny přesnou vzdáleností tj. větší či 
stejnou. ("<", ">" ,"<=" ,">=" ,"=" , "<>")  Defaultně je předpokládáno <=.   

 Vzdálenost specifikuje počet jednotek (slova, věty atd.) který mohou být mezi 
operandy,kde 0 znamená totéž slovo; 1 po sobě jdoucí jednotky. (integer) Defaultní 
hodnota je 1, pokud je jednotkou 1 slovo . Jinak je tato hodnota 0. 

 Jednotka specifikuje, zda se přibližnost týká slov, vět, odstavců.. ("word", 
"sentence", "paragraph", "element")Defaultně je předpokládáno slovo. 
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 Řazení může nabývat hodnot "řazeno" pro výskyt operandů ve výrazu ve stejném 
pořadí jako v dotazu či "neřazeno" pro jakékoliv pořadí (defaultní). ("ordered" or 
"unordered") 

 
Operátor přibližnosti se používá ve formě "prox/<vztah>/<vzdálenost>/<jednotka>/<řazení>. 
Specifikace mohou být vynechány. Pro použití defaultních hodnot pro určité vyjádření 
vyžaduje použití "prázdného " lomítka. pro nepoužité parametry. 
 
work prox complete Slova "work" a "complete" následují ihned po sobě v jakémkoliv pořadí 
work prox///sentence complete Slova "work" a "complete"  se vyskytují kdekoli ve stejné větě. 
work prox//3/element complete Slova "work" a "complete"  se musí vyskytovat v maximální vzdálenosti 3 prvků 

od sebe. Například: Pokud záznam obsahuje seznam výrazů a výraz č.4 obsahuje 
"work" a výraz 7 slovo "complete" tento dotaz ho nalezne. 

work prox/=/2/paragraph Slova "work" a "complete"  se musí vyskytovat přesně ve vzdálenosti dvou 
odstavců od sebe. 

work prox/>/4/word/ordered/complete Slovo "work" se musí vyskytovat jako první a "complete" ho následuje ve 
vzdálenosti větší než 4 slova. Pořadí tedy musí být zachováno. 

 
Při správném použití operátorů přibližnosti je CQL parser bezpečně rozpozná a interpretuje, 
nelze však předpokládat stoprocentní podporu všech požadavků na přibližné vyhledávání na 
straně Z39.50 serveru. 
 
Pokud není dotaz pokládán na celý záznam, což také ve většině případů není, je třeba dotaz 
pomocí kvalifikátorů dotaz omezit pouze pro určité pole záznamu. Tato část záznamu je 
následně prohledána. Z pohledu implementátora kvalifikátory specifikují, který index má být 
v databázi prověřen tzn., která indexová sada (index set) bude použita . Standardně je 
kvalifikátor zapisován jako množinaKvalifikátoru.název (qualset.name) např. bib.title = "The 
fate of Atlantis" . Pokud není kvalifikátor specifikován, je použita defaultní množina 
kvalifikátorů, nehledě na kontext pokládaného dotazu. Pro namapování množiny 
kvalifikátorů, která je používána, je třeba odkázat se na její jedinečnou identifikaci, která je 
zastoupena jeho URI (lze použít i vhodný název). Například použití DC.  
 
>dc="http://www.loc.gov/srw/index-sets/dc" 
    dc.title=dinosaur and dc.author=farlow 
 
Pokud není množina kvalifikátorů stanovena, CQL samo o sobě nedefinuje použitou množinu 
kvalifikátorů,  odvíjí se defaultní nastavení od typu implementace resp. CQL aplikace. 
Existuje řada množin kvalifikátorů (indexových množin), které popisují sémantiku indexů 
databází . Ty jsou použitelné i pro definici namapování architektury Z39.50 atributů. V 
budoucnu lze předpokládat využití služby Vysvětlení (Explain),ve které by byla sémantická 
definice indexové sady jednotlivých bází publikována ve strojem čitelném jazyce.    
 
Obr. 5.1.3.a Definované indexové sady (množiny kvalifikátorů) 
Název Identifikátor Popis 

serverChoice - server si může 
vybrat který index boudou používat 
(doporučen nejširší možný záběr) 

srw http://www.loc.gov/zing/cql/srw-indexes/v1.0/ Indexová sada  
definovaná jako součást 
protokolu SRW 

kvalifikátory resultSet - výraz není text, který má 
být vyhledán, ale název předchozího 
vyhledávání (toto vyhledávání bude 
v rámci výsledků předchozího) 

dc http://www.loc.gov/zing/cql/dc-indexes/v1.0/ Dublin Core Metadata indexy obsahuje cca 15 kvalifikátorů včetně typických 
ATS pro použití v mezioborovém vyhledávání URL: 
www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/dc-indexes.html  

bath http://www.loc.gov/zing/cql/bath-indexes/v1.0/ indexy Bath profilu umožňují  vyjádřit pomocí CQL bibliografické vyhledávání 
pomocí Z39.50 tak jak je popsáno v profilu Bath (kap.2.1.3) 
URL:www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/bath-indexes.html  

zthes http://zthes.z3950.org/cql/1.0/ The Zthes Qualifier- umožňuje vyhledávání a navigaci v hierarchických 

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/srw-indexes.html�
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/dc-indexes.html�
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/dc-indexes.html�
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/bath-indexes.html�
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/cql/bath-indexes.html�
http://zthes.z3950.org/cql/1.0/�
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thesaurech popsaných v Ztthes profilu ( pro Z350.  URL:zthes.z3950.org/cql/1.0  
ccg http://srw.o-r-g.org/indexSets/ccg/1.0/ Collectable Card Games 
rec http://srw.o-r-g.org/indexSets/rec/1.0/ Record Metadata 

net http://srw.o-r-g.org/indexSets/net/1.0/ Síťové informace --IP adresy, porty, atp. 

 
Výrazy v dotazu jsou v CQL ke kvalifikátoru vázány pomocí vztahů (relací). Pro numerické 
indexy jsou podporovány vztahy : < ; <=; =; >; >=, <>. Pro slovní indexy pak : 
 
any - vyhledávání je úspěšné pokud se v záznamu vyskytuje alespoň jedno slovo z  

vyhledávaného výrazu.  Např. title any "ocean sea lake" znamená zkráceně 
title="ocean" or title="sea" or title="lake".  

all - vyhledávání je úspěšné pokud se v záznamu vyskytují všechna slova z vyhledávaného 
výrazu.  Např. title all "old man sea" znamená  title="old" and title="man" 
and title="sea".  

exact - vyhledávání je úspěšné pouze, pokud se v daném poli záznamu vyskytují přesně a 
pouze ty znaky, jaké jsou použity ve vyhledávaném výrazu. Proto je toto vyhledávání 
vhodné pro prohledávání polí jako jsou ISBN, ISSN, telefonní čísla atp. 

  
Vztahy klíčových slov  (any, all, exact) musí být od svých kvalifikátorů a vyhledávaných 

výrazů odděleny mezerou, jinak by je CQL parser nemohl rozlišit. Pro symbolické vztahy (<, 

<=, >, >=, = and <>) je použití mezery volitelné. 
 
Jmenované relace mohou být upraveny pomocí vztahových modifikátorů (relation 
modifiers). Těmi lze indikovat speciální procedury pro porovnání vyhledávaných výrazů s 
daty v záznamu. Tyto modifikátory se oddělují od svých relací pomocí lomítka (/). Algoritmy 
relevance jsou však plně závislé na implementaci. Definovány jsou následující: 
 
stem  -  ve vyhledávaném výrazu je nalezen kořen slova a následné porovnání probíhá se 

stejně upravenými slovy v záznamech 
relevant  - slova ve vyhledávaném výrazu musí bát nějakým způsobem relevantní k 

vyhledávaným záznamů. Např. Vyhledávání v předmětu subject any/relevant 

"ryba žába" najde záznamy které obsahují v předmětu kterékoliv ze slov žralok, 
tuňák, rosnička atp.. 

fuzzy - "najdi vše" modifikátor umožňuje serveru použít zvolenou formu "fuzzy 
porovnávání". To je vhodné například pro chybně napsané vyhledávací výrazy. 

phonetic - indikuje, že by se měl server pokusit porovnat výrazy proti slovům v záznamech 
nejen  podle toho, jak se píší ale také podle toho, zda znějí stejně. 

 

Poznámka: Zajímavá je například modifikace relace typu exact/fuzzy například při 
vyhledávání chybně zapamatovaného telefonního čísle, kde předpokládáme záměnu pořadí 
číslic nebo chybu v určitém čísle : telephoneNumber exact/fuzzy "0208 346 6797" 
 
V CQL dotazech lze používat dva standardní tzv. zástupné symboly: ?; * 
  

?  - odpovídá jedinému znaku, pokud se opakuje odpovídá takovému počtu znaků, kolikrát je 
použito. Například c?t najde cat, cot, cut nikoliv coat; c??t najde cart, 
cent, coat nikoliv cat, crypt  

 
*  - odpovídá sekvenci 0 či více znaků tj. c*t najde slova  cat, coat, crypt i counterargument.  

 

Znaky * a ? se mohou vyskytovat kdekoliv ve vyhledáváním výrazu. 

http://zthes.z3950.org/cql/1.0�
http://srw.o-r-g.org/indexSets/ccg/1.0/�
http://srw.o-r-g.org/indexSets/rec/1.0/�
http://srw.o-r-g.org/indexSets/net/1.0/�
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Posledním Speciálním znakem je ^ používaný pro ukotvení slov, tj. definování jeho pozice ve 
vyhledávaném poli. 
 
Slovo, které má na začátku znak ^ musí být ve svém poli první; Slovo, které jím končí, musí 
být poslední a slovo mající ^ na obou stranách, musí být jediným slovem v odpovídajícím 
poli. Pokud je použit operátor = musí se ^ objevit na začátku či na konci celé fráze (nebo na 
obou stranách) pro ukotvení fráze na začátku nebo konci pole. Pokud je použit vztah any a all, 
je ^ aplikován pro každé slovo individuálně (vyhledávání: title any "^birds ^reptiles 
^dinosaurs" najde všechny knihy, jejichž názvy začínají na jakékoliv z těchto slov. 
 
Speciální významy *, ? , ^ mohou být potlačeny pokud se před ně vloží znak zpětného 
lomítka \ . 
 
Obr. 5.1.3.b Příklad dotazu CQL 
dc.author=(kern* or ritchie) and 
(bath.title exact "the c programming language" or 
dc.title=elements prox///4 dc.title=programming) and 
subject any/relevant "style design analysis" 

 
5.1.4 XCQL 
 
XCQL je speciální verze CQL dotazu vyjádřená XML formou a navržená tak, aby mohla být 
součástí struktury SOAP. Používá se v SRW (6.2.3) jako parametr pro xQuery ve zprávě 
požadavku na zaslání výsledků vyhledávání, ale ,může být použita i v jiných prostředích.  
 
Jednotlivé prvky použité v XCQL jsou definovány schématem XML, jehož struktura je 
designována pro jeho použití v rámci SOAP požadavku. Proto nepoužívá žádné atributy a je  
je snaha udržet ho v co nejjednodušší formě.  Znamená to tedy, pokud budou použity jiné 
atributy, jsou reprezentovány jako oddělené prvky. 
 
Obr. 5.1.4.a XML schéma pro XCQL 
<xs:schéma targetNamespace="http://www.loc.gov/zing/cql/v1.0/xcql/" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://www.loc.gov/zing/cql/v1.0/xcql/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="xQuery" type="operandType"/> 
 <xs:element name="boolean" type="booleanType"/> 
 <xs:complexType name="booleanType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="value"/> 
   <xs:element ref="modifiers" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="relation" type="relationType"/> 
 <xs:complexType name="relationType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="value"/> 
   <xs:element ref="modifiers" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="value" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="modifiers" type="modifiersType"/> 
 <xs:complexType name="modifiersType"> 
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="modifier" type="modifierType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="modifierType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element ref="value"/> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="prefixes" type="prefixesType"/> 
 <xs:complexType name="prefixesType"> 
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="prefix" type="prefixType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="prefixType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="name" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="identifier" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="tripleType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="prefixes" minOccurs="0"/> 
   <xs:element ref="boolean"/> 
   <xs:element name="leftOperand" type="operandType"/> 
   <xs:element name="rightOperand" type="operandType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="triple" type="tripleType"/> 
 <xs:complexType name="searchClauseType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="prefixes" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="index" type="xs:string"/> 
   <xs:element ref="relation"/> 
   <xs:element name="term" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="searchClause" type="searchClauseType"/> 
 <xs:complexType name="operandType"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element ref="searchClause"/> 
   <xs:element ref="triple"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
</xs:schéma> 
 

 
 

XCQL  kóduje strukturu CQL do "vyhledávací klasule" (searchClause) a "tripletu" 
prvků. V XCQL se na rozdíl od CQL pro vyjádření této  klausule (informace) nepoužívají 
závorky a není zde potřeba ani aplikace pravidla o levé přednosti před pravou pro operandy. 
Triplet prvků se skládá ze tří prvků. Prvním z nich je boolean operátor platný pro daný triplet, 
na druhé a třetí pozici pak následují levý a pravý operand.  Vyhledávací klauzule může 
obsahovat prky indexu, vztahu(relace) a výrazu(term). 
 
 
Prvek Popis 
<triple> (triplet) Tento prvek reprezentuje CQL triplet, který by byl jinak ohraničen závorkami. Obsahuje přesně tři prvky 'boolean', 

'leftOperand' a 'rightOperand.  
<leftOperand> 
<rightOperand> 

Tyto prvky se v rámci tripletu používají pro uvozovací prvky pro SOAP, a to z důvodu, že řada toolkitů nepovoluje 
použití nepojmenované Choice (výběr) v Sequence (sekvenci) Obsahují buď prvek 'triple' nebo 'searchClause'  

<searchClause> Tento prvek reprezentuje jedinou index/relace/výraz vyhledávací klauzuli v rámci dotazu. V přesném pořadí obsahují 
právě tři prvky  'index', 'relation' a 'term' . 

<index> Tento prvek obsahuje index a množinu indexů (index set) pro danou klauzuli ve textové podobě, přesně tak jak by se 
objevila v odpovídajícím CQL.   

<relation> 
(vztah) 

Obsahuje vztah vyhledávající klauzule a na ní aplikovaného kvalifikátoru. Obsahuje jeden požadovaný prvek 'value' 
(hodnota) ve kterém je obsažen základní vztah. Může následně navíc obsahovat prvky 'modifiers' (modifikátory) s 
aplikovanými kvalifikátory 

<term> (výraz) Tento prvek obsahuje text hledaného výrazu. CQL umožňuje zvolit mezi užití výrazů s uvozovkami či bez nich a 
požaduje vyčlenění znaků " .V XCQL může znak " zůstat nevyčleněn, ale \, ^, ? ,* musí být stále vyčleněny pomocí 
přecházejícího \. Navíc z důvodu kódování XML musí být < > a & kódovány jako jejich příslušné vzory ve výrazech. 
Uvozovky (") lze kódovat jako entitu '&quot;'.  

<boolean> Podobně jako relace tento prvek obsahuje prvek  'value' (hodnota) se základním boolean operátorem a možným 
přibližnostním modifikátorem 'modifiers'  

<modifiers> Tento "balicí" prvek obsahuje libovolné množství prvků 'modifier' (modifikace).  
<modifier> Tento prvek obsahuje buď prvek 'type'  (typ) následovaný 'value' nebo pouze prvek 'value' . 



 
 

133

<type> Tento prvek obsahuje typ modifikátoru.Definované typy jsou relation (vztah), distance (vzdálenost) , type (typ) and 
ordering (řazení).  

<value> Tento prvek obsahuje buď základní hodnotu pro vztah  nebo boolean, nebo hodnotu pro modifikátor jednoho z těchto 
dvou prvků.  

<prefixes> Tento prvek obsahuje sekvenci  'prefix' prvků, kde každý z nich obsahuje mapování mezi názvem použitým v množině 
rejstříku a identifikátor, který by měl být použit aby hp odlišil od jiné množiny rejstříků.  

<prefix> Jediný propojovatel mezi názvem a identifikátorem. 
<name> Jméno použité namísto identifikátoru. Pokud je tento prvek prázdný, znamená to že má být následující identifikátor 

použit jako defaultní, pokud není zaslán žádný v dotaz. 
<identifier>  Mapuje identifikátor s předchozím jménem. 

 
Ve zprávě SOAP bude mít každý prvek přidělen patřičné kódování jako atribut. Následující 
XML je XCQL reprezentace původního CQL dotazu: 
 
 >bath="http://www.loc.gov/zing/cql/bath-indexes/" dc.description any/relevant "cat 
dog fish" and ( dc.title = "\"of course\"" prox///word "gender")  

 
Obr. 5.1.4.a XML schéma pro XCQL 
<triple> 
  <prefixes> 
    <prefix> 
      <name>bath</name> 
      <identifier>http://www.loc.gov/zing/cql/bath-indexes/</identifier> 
    </prefix> 
  </prefixes> 
  <boolean> 
    <value>and</value> 
  </boolean> 
  <leftOperand> 
    <searchClause> 
      <index>dc.description</index> 
      <relation> 
        <value>any</value> 
        <modifiers> 
          <modifier><value>relevant</value></modifier> 
        </modifiers> 
      </relation> 
      <term>cat dog fish</term> 
    </searchClause> 
  </leftOperand> 
  <rightOperand> 
    <triple> 
      <boolean> 
        <value>prox</value> 
        <modifiers> 
          <modifier><type>unit</type><value>word</value></modifier> 
        </modifiers> 
      </boolean> 
      <leftOperand> 
        <searchClause> 
          <index>dc.title</index> 
          <relation> 
            <value>=</value> 
          </relation> 
          <term>"of course"</term> 
        </searchClause> 
      </leftOperand> 
      <rightOperand> 
        <searchClause> 
          <index>srw.serverChoice</index> 
          <relation> 
            <value>scr</value> 
          </relation> 
          <term>gender</term> 
        </searchClause> 
      </rightOperand> 
    </rightOperand> 
  </triple> 
</triple> 
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5.1.5 EZ39.50 (ez39.50 - XER over SOAP) 
Implementace  Z39.50 via SOAP za použití kódování XER           

 
URL:<http://www.lib.ox.ac.uk/jafer/ez3950/ez3950.html> 
 
Implementace  Z39.50 via SOAP za použití kódování XER 

 
Základní myšlenkou této inovace je využití mechanismu XER (XML Encoding Rules) 

<http://asf.gils.net/xer/index.html>pro implementaci podpory Z39.50 via alternativní 
"internetový" protokol, aniž by bylo nutné provádět jakékoliv další úpravy již existujícího 
ASN.1 standardu, a aby byly zároveň umožněny jakékoliv budoucí úpravy samotného Z39.50 
nad tímto alternativním protokolem. V současné chvíli se jako nejvhodnější "adept" pro 
klient/server protokol založený na XML jeví SOAP 1.1.(Simple Object Access Protocol) 
<http://msdn.microsoft.com/xml/general/soapspec.asp>. 
 

 XER 
 

Hlavní myšlenkou XER je standardizovat pravidla, která by umožňovala původní 
informaci popsanou v ASN.1 uchovávat a přenášet v XML. XER specifikují odpovídající 
prvky a nezbytné konverze mezi těmito dvěma kódovanými datovými strukturami. Tak jak je 
ASN.1 používána v rozdílných síťových prostředích, hlavním cílem XER je podpora 
internetových aplikací typu klient-server využívajících protokol TCP/IP. V současnosti se 
jedná právě o Z39.50 protokol, který byl doposud rozvíjen pouze v BER. Předpokládá se 
však, že kódování XER bude natolik obecné, že je bude možné aplikovat i na další ASN.1 
aplikace včetně internetových protokolů jako LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)  
a SNMP (Simple Network Management Protocol).  Pokud má být XER používán jako 
mechanismus pro zajištění interoperability mezi existujícími Z39.50 systémy a Web/Internet 
systémy musí být schopen oboustranného překladu BER a XER kódování. Předpokladem pro 
efektivní překlad je takový mechanismus, který by automaticky provedl ASN.1 generování do 
XER kódování bez lidského zásahu. (např. Zebulun ASN.1 code generator).  

Principy překladu jsou  blíže popsány na 
URL:<http://www.dstc.edu.au/Research/Projects/xer/xer-2.html>.  
 
Obr. 5.1.4.a Příklad konverze ASN.1 - XER 
ASN.1 :  
Person ::= SEQUENCE { 
  [1] OCTET STRING, 
  [2] PersonName, 
  [3] Height, 
  [4] INTEGER OPTIONAL 
} 
     
XER : 
<Person> 
  <xer:OCTET_STRING>Ms</xer:OCTET_STRING> 
  <PersonName><xer:OCTET_STRING>Alice Brown</xer:OCTET_STRING></PersonName> 
  <Height><xer:INTEGER>180</xer:INTEGER></Height> 
  <xer:INTEGER>180</xer:INTEGER> 
</Person> 

 
Obr. 5.1.4.b Z39.50 Požadavek na vyhledání (searchRequest) 
<PDU> 
  <searchRequest> 
    <smallSetUpperBound>0</smallSetUpperBound> 
    <largeSetLowerBound>1000000</largeSetLowerBound> 
    <mediumSetPresentNumber>20</mediumSetPresentNumber> 
    <replaceIndicator>true</replaceIndicator> 
    <resultSetName><xer:GeneralString>Default</xer:GeneralString></resultSetName> 

http://www.lib.ox.ac.uk/jafer/ez3950/ez3950.html�
http://asf.gils.net/xer/index.html�
http://msdn.microsoft.com/xml/general/soapspec.asp�
http://www.dstc.edu.au/Research/Projects/xer/xer-2.html�
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    <databaseNames> 
      <DatabaseName> 
        
<InternationalString><xer:GeneralString>xxdefault</xer:GeneralString></InternationalString> 
      </DatabaseName> 
    </databaseNames> 
    <query> 
      <type-1> 
        
<attributeSet><xer:OBJECT_IDENTIFIER>1.2.840.10003.3.1</xer:OBJECT_IDENTIFIER></attributeSet> 
        <rpn> 
          <op> 
            <attrTerm> 
              <attributes><XER:seq/></attributes> 
              <term><general>Kelvin</general></term> 
            </attrTerm> 
          </op> 
        </rpn> 
      </type-1> 
    </query> 
  </searchRequest> 
</PDU> 

 
 

 SOAP 
 
Webové služby umožňují jednoduchou komunikaci mezi aplikacemi ve velmi 

heterogenním prostředí, protože komunikace je založena na platformě nezávislých 
standardech – především na jazyce XML a protokolu HTTP. Aplikace si mezi sebou posílají 
XML zprávy, které přenášejí dotazy a odpovědi jednotlivých aplikací. Celá infrastruktura 
webových služeb je založena na třech základních technologiích : 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokol používaný pro komunikaci 
 WSDL (Web Services Description Language) – standardní formát pro popis rozhraní 

webové služby 
 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – standardní mechanismus 

umožňující registraci a vyhledávání webových služeb 
 
Obr. 5.1.4.c Vztah SOAP,WSDL a UDDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke každé webové službě by měl být k dispozici její formální popis v jazyce WSDL. 
Z tohoto popisu již jde automaticky vygenerovat soapový požadavek. Ve větších systémech 
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nebo přímo v otevřeném prostředí Internetu se popis služby může zaregistrovat do UDDI 
registru. Ten umožňuje vyhledávání služeb s určitými parametry.Klient, který chce využít 
webovou službu, získá buď přes UDDI, nebo přímo její popis. Z něj je jasné, jakou strukturu 
má mít soapová zpráva a kam se má webové službě poslat, aby ji rozpoznala. 
SOAP je protokol pro posílání zpráv XML a je základem webových služeb. Ostatní standardy 
jako WSDL a UDDI vznikly až později po uvedení SOAPu a jen dále rozšiřují jeho možnosti 
a snadnost použití. SOAP umožňuje zaslání XML zprávy mezi dvěma aplikacemi a pracuje 
tedy na principu peer-to-peer. Zpráva je jednosměrný přenos informace od odesílatele 
k příjemci, ale díky kombinování několika zpráv můžeme pomocí SOAPu snadno 
implementovat běžné komunikační scénáře. 

Nejčastěji se SOAP používá jako náhrada vzdáleného volání procedur (RPC), tedy 
v modelu požadavek/odpověď. Jedna aplikace pošle v XML zprávě požadavek druhé aplikaci, 
tak požadavek obslouží a výsledek zašle jako druhou zprávu zpět původnímu iniciátorovi 
komunikace. V tomto případě bývá webová služba vyvolána webovým serverem, který čeká 
na požadavky klientů a v okamžiku, kdy přes HTTP přijde soapová zpráva, spustí webovou 
službu a předá jí požadavek. Výsledek služby je pak předán zpět klientovi jako odpověď. 

Zpráva v SOAPu je jednoduchý XML dokument, který má kořenový element 
Envelope. V této obálce jsou pak uzavřeny dva elementy Header (hlavička) a Body (tělo). 
Hlavička je přitom nepovinná a používá se pro přenos pomocných informací pro zpracování 
zprávy – například identifikaci uživatele, autentikační informace (jméno, heslo) apod. 
O to nejdůležitější se stará tělo zprávy, v němž se přenášejí informace identifikující volanou 
službu a předávané parametry, resp. návratové hodnoty služby. SOAP používá jmenné 
prostory pro identifikování jednotlivých částí XML zprávy. Obálka, hlavičky a tělo zprávy 
patří do jmenného prostoru http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/. 
 
Obr. 5.1.4.d Jednoduchá zpráva v SOAP 
<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
   <SOAP-ENV:Body> 
    <m:GetLastTradePrice xmlns:m="urn:x-example:services:StockQuote"> 
      <symbol>MOT</symbol> 
    </m:GetLastTradePrice>      
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 

V předchozím příkladě je použit jeden jmenný prostor – 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/. Ten identifikuje způsob kódování přenášených 
dat do XML. Se SOAPem můžeme použít libovolný způsob serializace, standard SOAPu 
jeden rovnou definuje. Standardní serializace je schopná do XML převést graf obsahující 
otypované objekty. V praxi se nejčastěji používají běžné skalární datové typy (jako čísla, 
řetězce apod.), které definují XML schémata.  
Obecně platí, že se hodnoty ukládají vždy jako obsah elementů, jedna hodnota do jednoho 
elementu. Datové typy mohou být definovány buď v externím XML schématu nebo přímo 
v XML zprávě.  

Jelikož se dnes SOAP typicky používá pro RPC volání, používá se pro přenos 
požadavku/odpovědi nejčastěji používá protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
Důvodem je zejména široká podpora HTTP v různých aplikacích. Navíc webovou službu lze 
nahrát přímo na běžný webový server, jenž slouží jako router, který jednotlivé požadavky 
předává odpovídající webové službě ke zpracování. Výhoda použití HTTP také spočívá 
v tom, že stávající síťová infrastruktura, zvláště ve firemní sféře, dovoluje v podstatě 
neomezenou komunikaci na portu vyhrazeném pro HTTP (TCP port 80). Webové služby je 
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možné používat bez nutnosti zásahu do konfigurace aktivních síťových prvků jako jsou 
firewally.  

SOAP požadavek se zasílá v těle HTTP požadavku. Používá se přitom metoda POST, 
která dovoluje posílat data v těle HTTP požadavku. Požadavek musí obsahovat HTTP 
hlavičku SOAPAction, která identifikuje SOAP požadavek. Tuto hlavičku mohou používat 
jednak firewally k filtrování požadavků a jednak může obsahovat URI s identifikací služby, 
která se má vyvolat. Pokud je obsahem hlavičky prázdný řetězec, služba ke spuštění je 
identifikována přímo adresou, na kterou směřuje požadavek. 
 

 "Zabalení " XER do SOAP 
 

SOAP tedy zajišťuje XML mechanismus, který umožňuje "zabalení" XML dat do takové 
formy, aby je bylo možné předat serveru. To vyžaduje již zmíněný model požadavek/ 
odpověď, který je vhodný pro RPC (Remote procedural Call) systémy, tj. klient zašle SOAP 
požadavek cílovému serveru a čeká na odpověď. Ačkoli se nevylučuje použití  jiných 
komunikačních protokolů (např. SMTP), je pro toto typický protokol HTTP.  
 
Prvním komponentem SOAP XML zprávy je SOAP-ENV:Envelope (obálka) element. Ten je 
základním prvkem SOAP dokumentu.  
 
Obr. 5.1.4.e SOAP-ENV:Envelope pro XER via SOAP  
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://asf.gils.net/xer" > 

 
SOAP-ENV:Envelope se skládá z tří podprvků: 
 

 SOAP-ENV:header  (hlavička) 
 SOAP-ENV:body (tělo)  
 SOAP-ENV:fault (chyba) 

 
SOAP-ENV:header obsahuje informace, které jsou standardně asociovány s vrstvou 
protokolu (layer) Typickými příklady rozšíření, která mohou být implementována jako 
položky v hlavičce jsou :autentikace, transakční management či platby... V ez39.50 jsou 
používány pro informace o seanci (asociaci) (HTTP není stavovým protokolem, zatímco 
Z39.50 musí stavy zachovávat). Pozn. Servery Apache HTTP SOAP používají za tímto 
účelem Cookies zprávy. Použití SOAP-ENV:header pro to umožňuje více systémově 
nezávislých mechanismů. 
 
Obr. 5.1.4.f SOAP-ENV:header  
  <SOAP-ENV:header 
xmlns:ez3950="http://www.lib.ox.ac.uk/jafer/ez3950/ezheader.xsd" > 
    <ez3950:session > 
      <ez3950:id >00001</ez3950:id > 
      <ez3950:timeout >20010303115500</ez3950:timeout > 
    </ez3950:session > 
  </SOAP-ENV:header> 

 
Prvek z3950:session (seance)  v hlavičce  musí  být obsažen jak v první, tak v každé 
následující zprávě mezi klientem a serverem. V ez3950:session musí být vždy přítomen 
ez3950:id podprvek.V každé ez3950:session zaslané serverem musí bát obsažen 
ez3950:timeout. Ten by se neměl vyskytovat v žádné ez3950:session zaslané klientem.Jeho 
doporučený formát je yyyymmddhhmmss . 
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SOAP-ENV:body je určeno k zabalení XER kódování Z39.50 zprávy.  
 
Obr. 5.1.4.g SOAP-ENV:body 
<SOAP-ENV:Body> 
     <ez:body xmlns:ez="http://asf.gils.net/xer/ez.xsd" > 
       <!-- XER data using a sub element of Body in XER --> 
     </ez:body> 
 </SOAP-ENV:Body> 

 
The SOAP-ENV:Fault se používá k informování o chybách, které se týkají protokolu SOAP. 
(Z39.50 již obsahuje mechanismus pro diagnostiky). Tento prvek náleží pouze zprávám 
zasílaným serverem. 
 
Příklady:  
 
Obr. 5.1.4.h Iniciační požadavek zaslaný serveru 
<<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://asf.gils.net/xer" > 
  <SOAP-ENV:Body> 
    <ez:initRequest xmlns:ez="http://asf.gils.net/xer/ez.xsd"> 
      <ez:protocolVersion>version-1 version-2 </ez:protocolVersion> 
      <ez:options>search present scan </ez:options> 
      <ez:preferredMessageSize>16384</ez:preferredMessageSize> 
      <ez:exceptionalRecordSize>500000</ez:exceptionalRecordSize> 
      <ez:implementationId>1995</ez:implementationId> 
      <ez:implementationName>OCLC z39.50 API</ez:implementationName> 
      <ez:implementationVersion>3.0</ez:implementationVersion> 
    </ez:initRequest> 
  </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 
Obr. 5.1.4.i Iniciační odpověď zaslaná serverem 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://asf.gils.net/xer" > 
  <SOAP-ENV:header 
xmlns:ez3950="http://www.lib.ox.ac.uk/jafer/ez3950/ezheader.xsd" > 
    <ez3950:session > 
      <ez3950:id >00001</ez3950:id > 
      <ez3950:timeout >20010303115500</ez3950:timeout > 
    </ez3950:session > 
  </SOAP-ENV:header> 
  <SOAP-ENV:Body> 
    <ez:initResponse xmlns:ez="http://asf.gils.net/xer/ez.xsd"> 
      <ez:protocolVersion>version-1 version-2 </ez:protocolVersion> 
      <ez:options>search present scan </ez:options> 
      <ez:preferredMessageSize>16384</ez:preferredMessageSize> 
      <ez:exceptionalRecordSize>500000</ez:exceptionalRecordSize> 
      <ez:result>true </ez:result> 
      <ez:implementationId>1991</ez:implementationId> 
      <ez:implementationName>OCLC</ez:implementationName> 
      <ez:implementationVersion>1.0</ez:implementationVersion> 
    </ez:initResponse> 
  </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 
Závěr: 
Ačkoliv navrhované postupy předpokládají pouze zprávy iniciované klientem a následné 
odpovědi na ně zasílané serverem, vyskytují se v Z39.50 případy, kdy server zasílá více zpráv 
jako odpověď na jediný požadavek klienta, nebo zašle klientem nevyžádáno zprávu. Z39.50 
také podporuje asynchronní mód pro přenos zpráv požadavek/odpověď. V základní funkcích 
Z39.50 protokolu může být tento jednoduchý model požadavek/odpověď implementován. 
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Pro komplikovanější zasílání zpráv může být využito dalších mechanismů jako je: 
 Použití zprávového protokolu SMTP pro zasílání SOAP zpráv namísto 

komunikačního protokolu HTTPU 
 Implementace HTTP klienta a serveru na straně klienta i serveru. 

  
5.1.6 ZOOM - Z39.50 objektově orientovaný model        
          (ZOOM - Z39.50 Object-Orientation Model) 

URL:<http://zoom.z3950.org/index.html> 
 

ZOOM představuje abstraktní objektově orientovaný aplikační programové rozhraní -API 
(Application Program Interface) využitelné pro určitou skupinu Z39.50 služeb. Specifikace 
tohoto API vychází z následujících potřeb: 
 

 Abstraktní - není limitováno pouze na jediný implementační jazyk 
 Objektově orientované - služby se sami o sobě chovají jako objekty 
 Skupina služeb Z39.50 - v případě ZOOM je kladen větší důraz na jednoduchost než 

 
Jednotlivé služby protokolu Z 39.50 jsou v zoom poskytovány jako metody jednotlivých tříd, 
kde třídy reprezentují odpovídající koncepty  Z39.50: 
 
Spojení (Connection) - "aplikační asociace" - reprezentuje dialog mezi klientem a serverem. 
Spojení vzniká vytvořením objektu Connection object; inicializace je prováděna implicitně, 
tak že je možné tento nově vzniklý objekt ihned používat. 
 
Dotaz - Query  reprezentuje ,množinu vyhledávacích kritérií které jsou zasílány serveru via 
Connection. Má řadu podtříd, které reprezentují jednotlivé syntaxe. 
 
Množina výsledků (Result Set) reprezentuje množinu záznamů, uložených na serveru, která 
byla identifikována vyhledáváním (přidáním Query do Connection)  

Tato třída podporuje metody pro zjištění počtu jejich záznamů a vyžádání záznamů po 
jednom, nebo všech najednou.  

Záznam (Record) reprezentuje záznam z množiny výsledků, který je serverem zaslán .  

Tato třída podporuje metody pro zjišťování počtu polí a vyžádání jejich popisu po 
jednom, či naráz za účelem vytvoření celého záznamu v "člověkem čitelném formátu" 
a navrácení samotných dat. 

Procházení množiny (Scan Set) reprezentuje potencionální výrazy v dotazu, které může 
server chápat jako užitečné. V některých případech mohou být výrazy doprovázeny počtem 
jejich výskytů či jinými informacemi.  

Výjimky (Exceptions) jsou vyvolány v momentě neúspěchu operace a reprezentují 
diagnostické informace s popisem chyb.  
 
API, které je popisováno v jednotlivých verzích specifikující ZOOM je plně synchronní a 
nepodporuje žádné funkce pro asynchronní spojení, vyhledávání či získávání dat. To je 
nezbytné pro zachování jednoduchosti prezentovaného interfaceu.  
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Podrobné specifikace ZOOM lze získat na URL: http://zoom.z3950.org/api/index.html 
 
 

5.2 Shrnutí inovací ZING - závěry 
 

Přístupové mechanismy definované v Search and Retrieve Webservice/URL (SRW/U) 
a  Common Query Language (CQL) přinášejí implementátorům webových služeb nový, 
schůdnější způsob, jakým mohou zpřístupňovat své databáze, nebo naopak prohledávat jiné 
databáze. 
 
     Už samotný Z39.50 protokol přináší řadu vyvinutých a respektovaných služeb pro 
získávání dat ze vzdálených databází. Zároveň je důležité si uvědomit, že je Z39.50 na 
různých úrovních implementován  ve velké řadě knihoven a archivů v různých zemích světa. 
Nejedná se o technologii, kterou by bylo možné jednoduše zahodit a vyměnit za něco nového. 
To by v současnosti v řadě případů nebylo ani moudré ani možné. Vhledem k tomu, že je 
Z39.50 již dvacet let starý a poměrně rozsáhlý, i když komplexní, protokol, jsou trendy které 
povedou k jeho zjednodušení a ulehčení jeho implementace namístě. 
 
  Základní myšlenkou výše popsaných technologií a mechanismů je právě 
zkombinování  mnohaleté zkušenosti s implementacemi Z39.50  s jednoduchými, ale 
robustními moderními technologiemi webových služeb. Raději než vytvářet a udržovat 
stabilní databázové propojení mezi dvěma datovými úložišti nebo branami, podporují 
technologie SRW/U a SQL dotazování v klient/server typu systémů. Dobrým řešením je i 
využívání standardních datových formátů XML a XMLSchema posílaných via SOAP, nebo 
dokonce pomocí "starého" HTTP. Pokud se trendu SRW/SRU chopí dostatečné množství 
implementátorů, bude následná integrace přístupu a interoperabilita mezi vzdálenými 
databázemi pohodlnější a značně jednodušší. 
 
  Po technické stránce se však jedná o nemalou řadu zjednodušení původního Z39.50 
standardu. SRW (viz. 6.1.6) například nezná pojem jako spojení, seance či stav. Používá 
jednoduše model požadavek-odpověď tak jako ostatní webové služby. Ve své podstatě tak 
činí dokonce efektivněji, protože může zaslat dotaz na databázi zakódovaný  do prosté URL 
(SRU), i když bude následná odpověď v SOAP. Tam kde  Z39.50 vyžaduje specifikace 
serveru a databáze, vystačí si  SRW/U s pouhým serverem. Zvolená databáze je pouze jinou 
součástí dotazu. (viz. Obr.....) S tímto webově orientovaným modelem přicházejí popisované 
jazyky CQL a jeho XML verze xCQL, které umožňují komunikaci  přirozeným  resp. 
člověkem čitelným ( human readable) jazykem a citelně zobecňují způsob konstrukce dotazů. 
 
  Ve všech směrech je stále prostor pro práci vývojářů a ani komunita implementátorů 
nemá v tuto chvíli zcela jasno, které inovace přijmout za své. Profesionálové E-learningu 
mohou ocenit například OCLC experimentální vystavení sbírek IMS metadat via SRW/U s 
Dublin Core (DC-Dublinské jádro) a Learning Object Model (LOM) jako metadaty. Jiní 
implementátoři sledují vývoj v oblasti webgates, kde SRW/U napomáhá vývoji společných 
bran mezi rozdílnými informačními systémy. Instituce, které již provozují Z39.50 cíle mohou 
svá data taktéž vystavit pomocí SRW/U. 
 

5.3 Nezávislé inovace a rozšíření Z39.50 
 

Vývoj protokolu Z39.50 samozřejmě neprobíhá pouze na úrovni iniciativy ZING. 
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O inovacích zmíněných v předchozí kapitole, lze uvažovat jako o nových trendech, které 
budou sledovány na vyšších úrovních než jednotlivé inovace prezentované samotnými 
institucemi. Přesto je neoficiální vývoj neméně přínosný. Jako nejzajímavější a zároveň 
nejaktuálnější zdroj se jeví elektronická konference www-zig@w3.org. Z té bylo také v řadě 
popisovaných skutečností týkajících se Z39.50 čerpáno. Zabývat se zde podrobněji 
jednotlivými tématy konference však není na místě. Konference je vedena formou volného 
dialogu odborníků i začínajících implementátorů, podobně jak tomu bývá v systémech typu 
http://www.expert-exchange.com/ (VisualBasic, SQL), nebo placeného servisu např. 
http://metalink.oracle.com/ pro partnery Oracle. Složitost problémů se zde pohybuje v 
úrovních od základních dotazů až po poměrně detailní specifikace týkající se nových 
technologií v kombinaci s protokolem Z39.50. V případě nezodpovězené otázky nezbývá než 
doporučit prezentování daného problému zde nebo se obrátit na konkrétní osobu na základě 
zde zjištěného e-mailu. 
 Podobná konference je spravována také v České republice implementační skupinou 
ZIG. 
 

6. Relevantní zdroje informací - seznam URL adres a 
referencí 

 

6.1 Seznam excerpovaných pramenů 
 
Bibliografické zdroje: 
 
1)  LISA (Library and Information Science Abstracts). Bethesda, Maryland (USA) : 
Cambridge Scientific Abstracts. 
Přístup pomocí softwaru Internet Database Service, Version 6.0 a WinSPIRS, Version 4.01 
 
2)  Science Citation Index Expanded. Philadelphia : Institute for Scientific Information. 
Přístup pomocí softwaru Web of Science. 
 
Digitální knihovny: 
 
1) ACM Digital Library [online]. New York (NJ) : Association for Computing Machinery. 
Dostupný přes WWW: <http://portal.acm.org/portal.cfm>. 
 
2) Computer Society Digital Library [online]. Piscataway (NJ) : Institute of Electrical and 
Electronics Engineers. 
Dostupný přes WWW: <http://www.computer.org/publications/dlib/>. 
 
Internetové vyhledávací zdroje 
Katalogy knihoven 
 
1) Library of Congress. 
Dostupný  z WWW :<http://catalog.loc.gov/>. 
Přístup pomocí Library of Congress Z39.50 Gateway z WWW: 
<http://www.loc.gov/z3950/>. 
 
2) Národní knihovna ČR. 
Dostupný  z WWW : <http://www.nkp.cz/baze_dat/altnk.htm>. 
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Přístup pomocí Advanced Rapid Library Z39.50 client S&R ver 1.10.9 : Cosmotron Systems 
& Bohemia s.r.o., 2001. 
 
3) National Library of Canada. 
Dostupný  z WWW : <http://www.nlc-bnc.ca/index-e.html>. 
Přístup pomocí CanSearch, Release 1.1 : Software Kinetics Ltd., 1996. 
 

6.2 Normativní dokumenty a dokumenty popisující podstatu 
protokolu Z39.50 

 
Tato skupina zahrnuje normativní dokumenty (popř. derivace dokumentů) spolu s dokumenty 
komentující existující standardy, které definují výstavbu, služby a jednotlivé funkce protokolu 
Z39.50. 
 
BARTOŠ, Ivan; ŠMILAUER, Bohdan. Získávání dat z informačních systémů (Z39.50) : 
Definice aplikačních služeb a specifikace protokolu. Praha : Státní technická knihovna, 2002. 
Dostupný také z WWW : <http://www.stk.cz/ZIG/Z39.50.zip>. 
 
HINNEBUSCH, M. Z39.50 at ten years: how stands the standard? Journal of Academic 
Librarianship. May 1997, vol. 23, no. 3, s. 217-221.  
 
KAY, D. International standards for integrated services: dream or reality?. LASER-Link. 
Autumn/Winter 1997, s.14-15.  
 
LYNCH, Clifford A . The Z39.50 information retrieval standard - Part I: a strategic view of 
its past, present and future. D-Lib Magazine  [online]. April 1997 [cit. 2003-02-14]. Dostupný 
z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/april97/04lynch.html>. 
 
MOEN, William E. A Guide to the ANSI/NISO Z39.50 Protocol: Information Retrieval in the 
Information Infrastructure. Bethesda, MD: NISO Press, 1995. 
 
MOEN, William E. The Development of ANSI/NISO Z39.50: A Case Study in Standards 
Evolution. [online]. Disertation. Syracuse University: School of Information Studies, August 
1998 [cit. 2003-01-27].  Elektronická verze. Formát PDF. Dostupný z WWW: 
<http://www.unt.edu/wmoen/dissertation/DissertationIndex.htm>. 
 
National Information Standards Organization. ANSI/NISO Z39.50-1995, Information 
Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol Specification. Bethesda, MD: 
NISO Press, 1995. 
 
SCOLARI, Antonio. World Wide Web e Z39.50: standard per la ricerca a confronto. 
Bolletino AIB [online]. 1996 [cit. 2003-01-27]. n. 4. s. 397-407. Dostupný z WWW : 
<http://www.aib.it/aib/boll/1996/96-4-397.htm>. 
 
TUNER, Fay. Document ordering standards: the ILL Protocol and Z39.50 item order. Library 
Hi-Tech. 1995, Vol. 13, No. 3, s. 25-38. 
 

6.3 Existující profily protokolu Z39.50 
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Třetí skupina obsahuje dokumenty, které popisují mezinárodní či národní specifikace 
protokolu Z39.50, tj. dosažený konsensus o společně podporovaných atributech, znakových 
sadách, úrovních shody za účelem vzájemné kooperace institucí zúčastněných v jednotlivých 
programech. Dokumenty se v této sekci dále dělí na : 
 

A) Profily Z39.50  
B) Dokumenty komentující či doplňující původní profily  

 
6.3.1 Profily Z39.50 
 
Bath Group. The Bath Profile: An international Z39.50 specification for library applications 
and resource discovery [online]. Ed.Carrol Lunau, Paul Miller, and William E. Moen . June 
2000 [cit. 2003-04-11]. Dostupný z WWW:  
<http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm>. 
 
Danish Z39.50 Implementers Group. DanZIG Z39.50 Profile [online]. 4 March, 1999 [cit. 
2003-04-11].  Dostupný z WWW: <http://www.bs.dk/danzig/profil.htm>. 
 
DOUGLAS, D. Nebert. Z39.50 Application Profile for Geospatial Metadata or "GEO" 
[online]. (Version 2.2). Last Modified 27 May 2000 [cit. 2003-02-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.blueangeltech.com/standards/GeoProfile/geo22.htm>.    
 
National Information Standards Organization (NISO). National Z39.50 Profile for Library 
Applications. [online]. (Final version). Last Modified January 15, 2003  [cit. 2003-07-16]. 
Dostupný z WWW:  
< 2http://www.unt.edu/zprofile/Profile/FinalJan2003/Profile15Jan2003Final.doc>.    
 
National Library of Canada. Virtual Union Catalogue Z39.50 Profile, Draft Version 1.5.  
January 26, 1998. Revised 1999-12-22 [cit. 2003-04-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nlc-bnc.ca/resource/vcuc/profil4.htm>. 
 
Texas Z39.50 Implementors Group (TZIG). Z Texas Profile : A Z39.50 Specification for 
Library Systems Applications in Texas [online]. Release 2.0.  Updated 4 June, 2001 [cit. 2003-
04-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/tzigprofilerelease20.html>. 
 
TURNER, Fay. Profile for the Use of Z39.50 Item Order Extended Service to Transport ILL 
Protocol APDUs : (Z39.50/ILL Profile 1) [online]. National Library of Canada, 1996 [cit. 
2003-02-14]. Formát PDF. Dostupný z WWW:  
<http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-1a.pdf>. 
 
Z39.50 Maintenance Agency. ATS-1 Profile [online]. 16 Jan, 1997. Updated June, 1999 [cit. 
2003-04-11]. Dostupný z WWW: <http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ats.html>. 
 
ZEEMAN, J. C.; TURNER, Fay. Profile for the Use of Parameters from the ILL-Request 
APDU in Z39.50 Item Order : (Z39.50/ILL Profile 2) [online]. National Library of Canada, 
1996 [cit. 2003-02-14]. Formát PDF. Dostupný z WWW:  
<http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-2a.pdf>. 
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6.3.2 Dokumenty komentující či doplňující původní profily 
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6.4 Komunikační rozhraní klient - server 
 
Čtvrtá skupina sdružuje dokumenty, které se zabývají problematikou komunikačního rozhraní 
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