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Kapitola 1 

Úvod 

1.1 Motivace 

Celosvětová síť Internet obsahuje nekonečné množství dat a informací, 

takže hledání toho, co nás zajímá, se stává stále větším problémem. 

Neocenitelným pomocníkem jsou nám v tomto webové vyhledávače, bez 

jejichž služeb je jakékoli hledání jen těžko představitelné. Nejčastěji se lze 

setkat s obecnými vyhledávači indexujícími celý Internet, z nejznámějších 

např. Google, Yahoo nebo český Seznam, které jsou schopné nalézt v podstatě 

cokoliv – od obyčejných webových stránek až po obrázky nebo nejrůznější 

textové soubory. Existuje ale i velké množství specializovaných vyhledávačů, 

které prohledávají buď specifický obsah v rozsahu celého Internetu, např. 

nejrůznější multimediální soubory, nebo vlastní databáze a katalogy. Právě na 

vyhledávání ve specializovaných databázích se zaměřuje i tento softwarový 

projekt DoserFindIT, který primárně prohledává odborné článkové databáze. 

Celý projekt vznikl za účelem usnadnit pracovníkům knihoven hledání 

zdrojového dokumentu (odborného článku) a jeho získání. Soustředění více 

zdrojů za jedno vyhledávací rozhraní velmi zjednodušuje každodenní práci, na 

rozdíl od prohledávání všech zdrojů jednotlivě. Navíc se nabízí i možnost 

přidání dalších služeb, kterými samotné zdroje nedisponují. Cílovými uživateli 

aplikace ale nejsou pouze knihovníci. Aplikace je vytvořena jako veřejně 

přístupná webová služba, takže služeb vyhledávače mohou využívat i studenti 

nebo vědečtí pracovníci, a to jak pro hledání textů, tak i např. pro sestavení 

referencí k již známým článkům. 

Protože podnět ke vzniku tohoto projektu vychází z knihovny MFF UK, 

je vyhledávač primárně zaměřen na vyhledávání v databázích odborných 

článků (českých i zahraničních) především z oblastí informatiky, matematiky 

a fyziky. Velký důraz je kladen hlavně na budoucí jednoduchou rozšiřitelnost 

o další nové zdroje a na možnost provázání této webové služby s dalšími. 
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1.2 Struktura práce 

Na úvod práce ve druhé kapitole jsou zanalyzovány možnosti 

prohledávaných zdrojů a potenciální uživatelé aplikace. Na základě analýzy 

jsou specifikovány očekávané vlastnosti aplikace. 

Ve třetí kapitole je prezentován návrh architektury softwarového díla 

vytvořený podle požadavků vzešlých z předchozích analýz. Nechybí ani 

vysvětlení nejdůležitějších použitých technologií, které se v textu dále často 

vyskytují, a je proto dobré mít o nich alespoň základní informace. Je zde také 

provedeno porovnání této aplikace s podobnými aplikacemi. 

Čtvrtá kapitola vysvětluje důležité implementační záležitosti. Podrobně 

je rozebrána struktura databáze, objektový model i všechny podstatné části 

zdrojových kódů. Popis implementace je rozdělen podle částí aplikace 

odpovídajících prvkům v návrhu architektury. Na konci kapitoly jsou zmíněna 

omezení vyplývající z implementace a návod na přidávání nových služeb. 

V páté kapitole je uveden popis práce s uživatelským rozhraním a popis 

možností vyhledávání. Nechybí zde ani podkapitoly věnované administraci 

aplikace a instalaci a konfiguraci aplikace a jejích částí. 

Možnosti dalšího vývoje jsou uvedeny v závěru práce. 
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Kapitola 2 

Analýza a požadavky 

Důležitou fází vývoje softwaru je analýza požadavků na aplikaci 

a následný návrh architektury softwarového díla, který by měl efektivně řešit 

všechny požadavky a možné problémy, které se mohou při vývoji vyskytnout. 

V této kapitole jsou nejprve zanalyzovány potřeby potenciálních 

uživatelů – knihovníků a zájemců o článek. Poté navazuje rozbor vlastností 

prohledávaných zdrojů a možností přístupu k nim. Na základě výše zmíněných 

analýz jsou pak v další podkapitole specifikovány vlastnosti, kterými by 

aplikace měla disponovat. Zohledněny jsou samozřejmě i technické možnosti 

a požadavky uvedené v zadání práce. 

2.1 Analýza potenciálních uživatelů aplikace 

Požadavky na samotnou aplikaci byly sestaveny především na základě 

analýzy potřeb a nároků potenciálních uživatelů aplikace a teprve až ve druhé 

fázi na základě analýzy technických možností. 

Předpokládaná cílová skupina uživatelů aplikace je složena ze dvou 

základních typů uživatelů – pracovník knihovny a zájemce o článek.  

Prvním typickým uživatelem je knihovník, který od zájemce o článek 

dostane požadavek na získání odborného článku. Požadavky uživatelů jsou 

různé – od zcela obecných (zájemce požaduje nalezení článků s konkrétní 

tématikou, která ho zajímá), až po přesné požadavky (zájemce požaduje jeden 

konkrétní článek a poskytne na něj knihovníkovi kompletní referenci). 

Úkolem knihovníka je dohledat požadovaný článek nebo články věnující se 

danému tématu a nabídnout zájemci možnost získání textu článku. 

Druhým typickým uživatelem aplikace je přímo zájemce o článek – 

student fakulty, vědecký pracovník. Prioritou pro zájemce je získání textu v co 

nejkratším čase a s co nejmenšími náklady, nejlépe bez návštěvy knihovny. 
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Dostupnost může být ovlivněna registracemi zájemce v knihovnách, 

předplatnými licencovaných zdrojů i existencí elektronické verze článku. 

Usnadnit získání textu odborného článku je možné hned v několika 

případech. Buď se zájemce o článek pokusí o hledání sám, nebo vznese 

požadavek na jeho nalezení přímo na knihovníka a všechny dále uvedené 

operace tak zaměstnají knihovníka. 

První možností je, že zájemce dohledá článek i jeho plný text, který je 

volně přístupný, a služeb knihovny vůbec nevyužije. Druhá možnost je, že 

zájemce sice nalezne článek, ale plný text není volně přístupný. V této situaci 

zájemce potřebuje získat informace o tom, kde je plný text k dispozici, a to 

nejlépe s co nejmenšími finančními náklady. Jako nejjednodušší varianta se 

nabízí nalezení a návštěva knihovny, která má licencovaný zdroj předplacený. 

Třetí možnou variantou je, že zájemce o článek sice nalezne referenci na 

článek, ale nezjistí žádné informace o plném textu článku. V tuto chvíli 

přichází na řadu knihovník, který se snaží nalézt plný text a zájemci nabídnout 

možnosti jeho získání. Knihovníkovi může pomoci také informace o tom, kde 

zájemce už hledal, aby již prohledané zdroje nemusel znovu navštěvovat. 

2.2 Analýza možností prohledávaných zdrojů 

U prohledávaných zdrojů je důležité především dotazovací rozhraní – 

možnosti dotazovací jazyka a způsoby přístupu k rozhraní. Dalším předmětem 

analýzy zdrojů je rozsah informací obsažených v záznamech. 

Převážná většina prohledávaných zdrojů disponuje veřejným webovým 

rozhraním, které poskytuje vyhledávání v databázích i přístup k jednotlivým 

záznamům. Pokud se jedná o katalogy knihoven, jsou k záznamům často 

uváděny i informace o dostupnosti jednotlivých exemplářů dokumentu a jejich 

umístění v knihovně nebo jejích pobočkách. Webová rozhraní registrovaným 

čtenářům poskytují také přístup k uživatelským účtům nebo možnost rezervace 

dokumentu. Souborné katalogy, na rozdíl od klasických katalogů knihoven, 

obsahují navíc informace o přítomnosti dokumentu ve fondech jednotlivých 

knihoven a jsou tak vhodné pro zjišťování dostupnosti dokumentu. 
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Problémem webových rozhraní je, že automatické stahování 

a zpracovávání stránek je zakázáno. V úvahu tedy připadá pouze možnost 

odkazovat se na tato rozhraní. 

Dalším rozšířeným rozhraním přímo určeným ke 

strojovému vyhledávání a stahování záznamů je rozhraní přístupné pomocí 

protokolu Z39.50 [1]. Knihovny přes něj veřejně zpřístupňují své katalogy 

buď ve starším formátu UNIMARC [2], nebo novějším MARC21 [3] (někdy 

označovaném jako  USMARC). I když je struktura záznamů ve formátu 

UNIMARC a MARC21 velmi podobná, jejich vzájemná převoditelnost není 

jednoduchá. Rozdíly bývají také v použitém kódování. Nejčastěji se vyskytuje 

kódování WINDOWS-1250 a vícebajtové UTF-8. Toto rozhraní poskytuje 

k dokumentům pouze katalogizační údaje. Dostupnost exemplářů v záznamech 

obsažena není.  

Možnosti dotazovacích jazyků jsou u prohledávaných zdrojů různé. 

Nejjednodušší dotazovací jazyky umožňují dotazování pouze pomocí seznamu 

slov. Složitější pak přidávají boolovské operátory AND, OR a NOT nebo 

podporu vyhledávání frází. Dotazovací jazyky pro protokol Z39.50 pak 

umožňují skutečně komplexní dotazování včetně levých a pravých rozšíření 

nebo regulárních výrazů. 

Prohledávané zdroje se liší i podle toho, ve kterých polích je možno 

vyhledávat. Zde jsou možnosti většinou široké a všechna důležitá pole jsou 

k prohledávání nabízena. Minimem je v tomto případě vyhledávání v názvech 

dokumentů. 

Vyskytují se také prohledávané zdroje, které umožňují stažení celé své 

databáze. Nabízí se tak možnost vytvořit si lokální kopii databáze s vlastním 

dotazovacím jazykem. Databáze jsou dostupné ve formátu XML [4], ve formě 

BibTeX záznamů nebo např. pomocí protokolu OAI-PMH [5]. 

2.3 Požadavky na aplikaci 

Než byly započaty jakékoli práce na samotné aplikaci, bylo třeba 

nejprve specifikovat základní požadavky, které by aplikace měla splňovat, aby 

mohla plně sloužit svému poslání – usnadňovat přístup k odborným článkům. 
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Cílem zadání bylo vytvořit webovou vyhledávací službu, která by 

usnadňovala vyhledávání a získání plného textu článku technických 

odborných článků obsažených v dostupných databázích a zdrojích. 

Zde je souhrn základních požadavků na aplikaci: 

� vyhledávání článků v katalozích a databázích 

� zjištění dostupnosti nalezeného článku 

� uživatelské i administrátorské rozhraní 

� jednoduchá rozšiřitelnost o nové prohledávané zdroje a funkce 

� webová služba 

Aplikace by měla uživatelům poskytovat vyhledávací rozhraní 

zahrnující dva přístupy k vyhledávání – jednoduché vyhledávání, které slouží 

pro obecné dotazy s jedním nerozlišeným parametrem, a rozšířené 

vyhledávání, které je vhodné pro vyhledání specifického obsahu na základě 

několika vyhledávacích parametrů. Součástí vyhledávacího rozhraní by měl 

být i stručný popis možné syntaxe dotazů a vysvětlení, která pole jsou 

prohledávána. 

Pokud je to možné, měla by aplikace nabídnout informaci o tom, kde 

může uživatel získat plný text nalezeného článku. U elektronických zdrojů se 

očekává přímo odkaz na dokument ke stažení. U licencovaných 

elektronických zdrojů je ale nutné mít potřebná oprávnění k přístupu, která 

kontroluje samotný prohledávaný zdroj. Jestliže není zjištěna možnost 

dokument stáhnout, je zde uveden alespoň odkaz na výsledek vyhledávání 

daného záznamu přímo na prohledávaném zdroji, kde případně může uživatel 

sám dohledat další informace. 

Požadována je přítomnost jak uživatelského vyhledávacího rozhraní, tak 

i administračního rozhraní pro správu registrovaných uživatelů a zásahy 

zodpovědných osob. 

Zásadním požadavkem na návrh celé architektury je jednoduchá 

rozšiřitelnost v budoucnosti, tj. možnost jednoduchého přidání nového 

prohledávaného zdroje nebo doplnění vyhledávací webové služby o další 

služby. 



13 

 

Podstatným rysem celé aplikace je také platforma, na které má běžet. Již 

několikrát bylo zmíněno, že aplikace bude fungovat jako veřejně přístupná 

webová služba. 
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Kapitola 3 

Návrh řešení 

Na základě požadavků na aplikaci, vzešlých z analýz potenciálních 

uživatelů aplikace a prohledávaných zdrojů, byla zvolena za nejvhodnější 

řešení servisně-orientovaná architektura. Za vyhledávácím jádrem aplikace 

s uživatelským rozhraním jsou skryty modulárně řešené vyhledávací služby 

pro jednotlivé zdroje. 

Vyhledávací jádro má dva základní úkoly: 

� poskytovat uživateli jednotné rozhraní pro vyhledávání 

v prohledávaných zdrojích a prezentovat nalezené výsledky 

� dotazovat se a získávat výsledky z jednotlivých vyhledávacích 

služeb 

V první části kapitoly je detailně popsána navržená architektura aplikace 

a jsou zmíněna omezení vyplývající z návrhu. Dále jsou nastíněny varianty 

řešení problémů, které se vytváření návrhu objevily. Na závěr této kapitoly je 

aplikace srovnána s podobnou českou webovou službou Jednotná informační 

brána (JIB) [6], která je postavena na řešeních MetaLib [7] a SFX [8]. 

3.1 Architektura 

Hlavně na základě požadavku na modulárnost a jednoduché přidávání 

nových zdrojů byla pro tuto aplikaci zvolena servisně-orientovaná architektura 

(SOA) [9]. Vyhledávací služby pro jednotlivé prohledávané zdroje jsou 

vydělené z vyhledávacího jádra aplikace. Samotné jádro obsahuje na straně 

jedné jednotné rozhraní pro uživatele a pro pokládání dotazů a na straně druhé 

definuje způsob komunikace s vyhledávacími službami. 
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Obrázek 3.1 Diagram architektury aplikace 

Architektura aplikace se skládá z těchto základních prvků: 

vyhledávacího jádra, vyhledávacích služeb, rozšíření a prohledávaných zdrojů. 

Vyhledávací služby zajišťují samotné dotazování do prohledávaného 

zdroje, stažení výsledků, jejich zpracování a uložení do databáze záznamů 

vyhledávacího jádra. Vyhledávací služby jsou z vyhledávacího jádra volány 

pomocí HTTP protokolu metodou GET. Vlastní dotazy, stavové informace 

i stažené výsledky se ale předávají na úrovni databáze. Výsledky 

z prohledávaného zdroje jsou získávány v MARCXML [10]. 

Prohledávané zdroje lze rozdělit na dvě skupiny – zdroje s možností 

přímého přístupu a zdroje s přístupem přes mezivrstvu. Pokud prohledávaný 

zdroj umožňuje požadované možnosti dotazování a podporuje vracení 

Uživatelské rozhraní 

 

 

Vyhledávací jádro 

Databáze Rozšíření 
HTTP 

Vyhledávací služby 

D
B

 

H
T

T
P

 

Prohledávané zdroje 

Z
39.50 

H
T

T
P

 

… 
MARCXML 

Mezivrstva 

H
T

T
P

 
H

T
T

P
 

Lokální 
databáze 

D
B

 

Uživatel Administrátor 



16 

 

výsledků v MARCXML, není potřeba už žádné další vrstvy mezi 

prohledávaným zdrojem a vyhledávací službou a lze k němu přistupovat 

přímo. V opačném případě je třeba implementovat mezivrstvu mezi 

prohledávaným zdrojem a vyhledávací službou, která vlastními silami zajistí 

požadované rozhraní pro dotazování do zdroje. Do druhé skupiny patří 

i specifické moduly pro jednotlivé zdroje, které z původního zdroje získávají 

kompletní databázi a dotazování provádějí samy nad lokální kopií databáze. 

Na komunikačním protokolu zde nezáleží, komunikaci pomocí domluveného 

protokolu zprostředkovává vyhledávací služba. 

Hlavním úkolem vyhledávacího jádra je, zjednodušeně řečeno, 

komunikace mezi uživatelem a prohledávanými zdroji. Vyhledávací jádro 

dostává parametry vyhledávání od uživatele, volá vyhledávácí služby, zjišťuje 

stav prohledávání, zajišťuje sloučení výsledků ze všech prohledávaných zdrojů 

a prezentuje výsledky hledání uživateli. Do prezentace dat uživateli spadají 

úkoly jako výpočet shody nalezeného záznamu s dotazem, řazení výsledků 

nebo vyhledávání a identifikace duplicitních záznamů. 

Rozšíření jsou zcela nezávislá na vyhledávacím jádře a umožňují 

poskytovat k nalezeným záznamům další přidané služby. Pracují vždy až 

s výsledkem vyhledávání. Ke komunikaci mezi vyhledávacím jádrem 

a rozšířeními slouží HTTP protokol. 

Díky distribuovanému řešení je možné provozovat jednotlivé části 

aplikace na různých serverech, např. za účelem rozložení zátěže. Zároveň není 

problém každou část programovat v jiném jazyce (podle toho, který jazyk je 

vhodnější pro tu či onu operaci), důležité je pouze dodržení rozhraní mezi 

jednotlivými částmi aplikace. Jediným sdíleným prvkem vyhledávacího jádra 

a vyhledávacích služeb je databáze – konkrétně tabulky pro ukládání výsledků 

a stavů prohledávání. Toto řešení bylo zvoleno na úkor úplné distributivity 

z toho důvodu, aby bylo dosaženo vyššího výkonu, a také proto, že spolu obě 

části velmi úzce souvisí. 
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3.2 Omezení v návrhu 

Jediným omezením v návrhu je sdílená část databáze vyhledávacího 

jádra a vyhledávacích služeb, jak již bylo zmíněno dříve. Všechny vyhledávací 

služby ukládají data nalezených záznamů do sdílených tabulek. Jsou zde tedy 

kladeny velké nároky na databázový stroj v čase zpracování stažených 

záznamů. Jednotlivé služby mohou v rámci jednoho dotazu uživatele ukládat 

data souběžně. 

Ke sdílené komunikační tabulce, která obsahuje aktuální stavy 

prohledávání, je přistupováno sekvenčně, takže zde problém nenastává. 

Vyhledávací jádro na začátku vloží do tabulky iniciační záznam a pak se 

v pravidelných časových intervalech dotazuje na stavy prohledávání. 

Vyhledávací služba přistupuje do tabulky pouze jednou, a to po skončení 

zpracovávání výsledků. 

3.3 Varianty řešení problémů 

Při návrhu řešení vyvstalo hned několik problémů a otázek. Většinou se 

týkaly obecně uchovávání a vyhledávání dat v článkových databázích. Některé 

z nich výsledná aplikace řeší, ale pro větší část bylo řešení jen navrženo 

a zatím nebylo implementováno. 

První otázkou je, jak naložit s diakritikou. Vyhledávací rozhraní je totiž 

jednotné pro české i zahraniční zdroje. Nejjednodušší možností je nechat 

řešení problému na uživateli, který na základě svého výběru prohledávaných 

zdrojů a hledané informace položí nejvhodnější dotaz. Vyhledávací jádro 

nakonec otázku diakritiky neřeší a pokládá dotazy přesně tak, jak jsou zadány 

uživatelem. Byla by zde i možnost přidat volbu vyhledávat bez diakritiky např. 

na zahraničních zdrojích. Rozdíly mezi prohledávanými zdroji, protože 

většinou nerozlišují slovo s i bez diakritiky, by bylo možné odstínit na úrovni 

vyhledávácích služeb, které z parametrů sestavují nativní dotazy, a to 

vhodným rozšířením nebo zúžením vrácené sady záznamů. 

Prohledávané zdroje se liší také v možnostech svých dotazovacích 

jazyků. Jako optimální varianta byl nakonec zvolen jazyk obsahující slova, 
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fráze a jejich seznamy. Přidáno je navíc ještě pravé rozšíření slova nebo fráze. 

Zdrojům, které nepodporují všechny možnosti jazyka, je dotaz zjednodušen na 

průnik obou jazyků. Pro rozumné dotazy se tento jazyk jeví jako dostačující. 

Rozdíly v kódováních dat jsou řešeny převodem do interního kódování UTF-8, 

které zahrnuje velkou množinu znaků. 

Velkým problémem v článkových databázích je kvalita uložených dat. 

Data mohou být nepřesná – překlepy, diakritika, rozdílný zápis, špatně vložené 

údaje, duplicity. Data navíc mohou být neúplná nebo nerelevantní – více jmen 

pro jednoho autora, jedno jméno pro více autorů, různé jazyky. Řešením 

těchto problémů s kvalitou dat by mohla být databáze zachycující tyto 

anomálie. Tu by bylo třeba před každým hledáním procházet a v případě 

shody vyhledávaného slova s výskytem v databázi provést automaticky 

příslušnou transformaci původního výrazu na výraz, který by sadu výsledků 

podle potřeby zúžil nebo rozšířil. Databázi by bylo nutné ručně plnit na 

základě odezvy od uživatelů. Jako ideální se jeví integrace této databáze do 

vyhledávacího jádra. 

Identifikace duplicitních záznamů je v jednoduché formě v aplikaci 

implementována. Duplicitní záznamy jsou vyhledávány při zpracování 

získaných záznamů a vztah mezi nimi je uložen v samostatné tabulce. První 

nalezený záznam je označen jako platný a další záznamy jsou označeny jako 

duplicitní k prvnímu záznamu. Uživateli zůstávají přístupné kompletně 

všechny záznamy, ale jsou označeny jako duplicitní a ve výsledcích se 

objevuje pouze první nalezený záznam. Algoritmus pro identifikaci 

duplicitních záznamů by ale bylo třeba doplnit o propracovanější heuristiky. 

Ohýbání slov a další jazykové úpravy by si vyžádaly jazykovou analýzu 

hledaných slov, což by v případě vícejazyčných zdrojů znamenalo v první fázi 

rozlišení jazyka a ve druhé potom pro každý jazyk vlastní analyzátor. Toto 

řešení je nad rámec možností této aplikace, ale v případě implementace by 

bylo rozumné tento prostředek sdílet na úrovni vyhledávacích služeb, které 

sestavují nativní dotazy pro zdroje. Protože tento problém řešen není, záleží na 

samotném prohledávaném zdroji, zda implementuje tuto schopnost interně 

sám, nebo nikoli. 
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3.4 Použité technologie 

Při vývoji aplikace bylo použito několik zajímavých technologií 

a standardů. Ty méně obvyklé – a v aplikaci hojně využívané – jsou popsány 

v této podkapitole podrobněji. 

Protože aplikace běží na webové platformě, samozřejmostí je využití 

celé řady běžných webových technologií – pro samotné stránky značkovací 

jazyk XHTML 1.1 [11], pro formátování CSS2 [12] a pro skripty na straně 

klienta jazyk JavaScript [13]. Pro přenos dat se využívá souborů ve formátu 

XML [4], a to především podle jeho speciálního XML schématu MARCXML 

[10], které je blíže popsáno v podkapitole 3.4.3. 

Jako programovací jazyk pro tuto webovou aplikaci byl zvolen velmi 

rozšířený skriptovací jazyk PHP [14]. 

3.4.1 Z39.50 

Pod označením Z39.50 se skrývají dva standardy, ISO standard 23950 

Information Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol 

Specification a také ANSI/NISO Z39.50 [1], které se ale nijak výrazně neliší 

a oba spravuje The Library of Congress. Dále je v textu používáno pouze 

zkrácené označení Z39.50. 

Hlavním obsahem standardu je klient-server protokol Z39.50 sloužící 

k vyhledávání a získávání záznamů ze vzdáleného serveru. Protokol Z39.50 se 

používá především pro vyhledávání a získávání záznamů z knihovních 

systémů, souborných katalogů a dalších informačních zdrojů. Standard 

definuje jednak služby, které má server poskytovat, ale i jeden z možných 

dotazovacích jazyků, označovaný ve standardu jako type-1 Reverse Polish 

Notation (RPN) [15]. 

RPN dotazy používané pro dotazování do zdrojů s podporou Z39.50 jsou 

také to jediné v této aplikaci, kde je možno se se standardem Z39.50 přímo 

setkat. Samotný Z39.50 klient je totiž implementován v YAZ rozšíření PHP 

[16] a přistupuje se k němu pouze pomocí rozhraní tohoto rozšíření. 



20 

 

Pro české Z39.50 zdroje je definován profil Z39.50 Profil JIB [17], který 

definuje minimální podmnožinu standardu Z39.50, kterou by zdroje měly 

implementovat a dodržovat. 

3.4.2 MARC21 Format for Bibliographic Data 

Standard MARC21 Format for Bibliographic Data [3] je jedním ze 

skupiny formátů MARC [18]. Nejlépe celou skupinu těchto standardů 

charakterizuje věta přímo z webových stránek The Library of Congress: „The 

MARC formats are standards for the representation and communication of 

bibliographic and related information in machine-readable form.“ (MARC 

STANDARDS [online]. March 13, 2008 [cit. 2008-06-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.loc.gov/marc/>.). Volně přeloženo: formáty MARC jsou 

standardy pro zobrazování a předávání bibliografických dat a s nimi spojených 

informací, které jsou jednoduše strojově zpracovatelné. 

Pro potřeby naší aplikace bylo využito jednoho ze skupiny formátů, a to 

MARC21 Format for Bibliographic Data a jeho konverze do XML 

MARCXML. MARCXML je podrobněji popsáno v následující samostatné 

podkapitole. 

Celý standard je poměrně obsáhlý, protože definuje význam všech 

možných datových položek záznamu, ale jádro celého standardu, tedy základní 

formát bibliografického záznamu, je jednoduché a přitom má velký potenciál. 

MARC záznam se skládá ze tří částí – vedoucího řádku (Leader), 

adresáře (Directory) a polí proměnné délky (Variable fields). Vedoucí řádek 

má fixní délku 24 znaků. Adresář je seznam položek o pevné délce 12 znaků, 

přičemž každá položka se skládá z tagu, délky a počáteční pozice datové 

položky vůči celému záznamu. Vlastní data záznamů jsou pak uložena 

v polích proměnné délky. Pole se dále ještě dělí na kontrolní pole (Variable 

Control Fields) a datová pole (Variable Data Fields). 

Kontrolní pole se skládají z následujících částí: 

� tag – číslo 00X 

� data – většinou fixní délky s pevně daným rozložením znaků 

Datová pole se skládají z následujících částí: 

� tag – tříciferné číslo mimo 00X 
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� dva indikátory – upřesňují význam dat, jeden alfanumerický znak 

� kód podpole datového pole – oddělovač a jeden alfanumerický znak 

� data 

Pro každé datové pole i podpole je standardem určena možnost 

opakování pole (R / NR – repeatability / nonrepeatability). Význam dat 

uložených v datových polích definuje na základě tagu, indikátorů a kódu 

podpole také formát MARC21.  

LDR    ^^^^^naa^a2200193^a^4500 
001    an95abo206669 
003    CZ^PrNK 
005    19980424000000.0 
007    ta 
008    980424e19980410xr^^^^^^^^^^^u000^0^cze^^ 
040    |a ABA013 |b cze |d ABA001 |9 2 
043    |a e-xr--- 
080    |a 681.3.02 |2 undef 
1001    |a Kosek, Jiří, |c ml. |4 aut 
24510  |a PHP poprvé / |c Jiří Kosek 
6530    |a software |a Internet |a www stránky |a tvorba www stránek |a 

PHP 
695    |a počítače |x software 
7730    |t COMPUTERWORLD |d Praha |x 1210-9924 |g Roč. 9, č. 15 

(19980410), s. 26 |q 9:15 |9 19980410 
910    |a aba 013 

Příklad 3.2 MARC21 záznam v HTML formátu článku Kosek 
Jiří: PHP poprvé 

Na příkladu 3.2 je vidět jak vedoucí řádek LDR, tak i kontrolní pole 001-

008, zbývající pole jsou datová pole. Podíváme-li se např. na řádek – datové 

pole – s tagem 245, zjistíme podle standardu MARC21, že tag 245 udává, že 

se jedná o názvový údaj. První indikátor u tagu 245 rozlišuje, zda se jedná 

o přidaný záznam, a hodnota 1 říká, že ano. Druhý indikátor zde udává počet 

znaků na začátku názvu, které zabírají určité a neurčité členy (např. The, A, 

Le), a hodnota 0 říká, že žádný takový znak neobsahuje. Nyní následují dvě 

podpole a a c . Podpole a obsahuje samotný název „PHP poprvé“ a podpole 

c  údaj o odpovědnosti k dílu „Ji ří Kosek“. 
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3.4.3 MARCXML 

MARCXML – MARC v XML není ničím jiným než XML schématem 

pro reprezentaci MARC dat v jazyce XML. Díky tomuto schématu je možné 

s MARC daty pracovat jako s jakýmkoli jiným XML dokumentem. Podpora 

pro práci s XML je dnes rozšířena do většiny nejužívanějších programovacích 

jazyků, a tak se tímto i MARC záznamy stávají přístupné a lehce 

zpracovatelné oproti zpracování záznamů v nativním formátu. 

Výhodou XML schématu MARCXML je jeho jednoduchost. Celé 

schéma se skládá pouze ze šesti elementů, podobného počtu atributů a definuje 

necelou desítku základních typů. Konverze z formátu MARC do XML je 

bezztrátová, takže není problém data převádět mezi oběma formáty a v obou 

formátech je vždy k dispozici plná informace o záznamu. 

V aplikaci je MARCXML základním komunikačním formátem pro 

přenos MARC záznamů mezi vyhledávacím jádrem a prohledávanými zdroji. 

Toto řešení umožňuje jednoduché přidání nového prohledávaného zdroje. 

Stačí, aby zdroj uměl generovat výsledky ve formátu MARCXML, 

a zpracování výsledků vyhledávacím jádrem pak může být již jednotné. 

Pro porovnání a na ukázku záznamu v MARCXML je zde v příkladu 3.3 

stejný MARC záznam jako v příkladu 3.2. Význam jednotlivých elementů 

a jejich obsahu se nezměnil. 

<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"> 
  <leader>00585naa a2200193 a 4500</leader> 
  <controlfield tag="001">an95abo206669</controlfield> 
  <controlfield tag="003">CZ PrNK</controlfield> 
  <controlfield tag="005">19980424000000.0</controlfield> 
  <controlfield tag="007">ta</controlfield> 
  <controlfield tag="008">980424e19980410xr           u000 0 cze  

</controlfield> 
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "> 
    <subfield code="a">ABA013</subfield> 
    <subfield code="b">cze</subfield> 
    <subfield code="d">ABA001</subfield> 
    <subfield code="9">2</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> 
    <subfield code="a">e-xr---</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" "> 
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    <subfield code="a">681.3.02</subfield> 
    <subfield code="2">undef</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> 
    <subfield code="a">Kosek, Jiří,</subfield> 
    <subfield code="c">ml.</subfield> 
    <subfield code="4">aut</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> 
    <subfield code="a">PHP poprvé /</subfield> 
    <subfield code="c">Jiří Kosek</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="653" ind1="0" ind2=" "> 
    <subfield code="a">software</subfield> 
    <subfield code="a">Internet</subfield> 
    <subfield code="a">www stránky</subfield> 
    <subfield code="a">tvorba www stránek</subfield> 
    <subfield code="a">PHP</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="695" ind1=" " ind2=" "> 
    <subfield code="a">počítače</subfield> 
    <subfield code="x">software</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" "> 
    <subfield code="t">COMPUTERWORLD</subfield> 
    <subfield code="d">Praha</subfield> 
    <subfield code="x">1210-9924</subfield> 
    <subfield code="g">Roč. 9, č. 15 (19980410), s. 26</subfield> 
    <subfield code="q">9:15</subfield> 
    <subfield code="9">19980410</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="910" ind1=" " ind2=" "> 
    <subfield code="a">aba 013</subfield> 
  </datafield> 
</record>  

Příklad 3.3 MARCXML záznam článku Kosek Jiří: PHP poprvé 

3.4.4 AJAX 

AJAX, plným názvem Asynchronous JavaScript and XML, je 

technologie, která se poslední dobou na webu prosazuje stále více, i když její 

základ, objekt XMLHttpRequest , je už v prohlížečích implementován 

několik let. Dalším základním kamenem AJAXu je skriptovací jazyk 

JavaScript, který běží na straně klienta a je schopen pomocí objektu 

XMLHttpRequest  asynchronně (ne vždy nutně) komunikovat se skripty 
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běžícími na straně serveru. Objekt není vůbec závislý na serveru a nezáleží na 

tom, zda komunikuje se skripty napsanými v PHP, .NET nebo jako CGI 

skripty. Pro komunikaci mezi klientem a serverem se využívá nejčastěji 

textových formátů XML nebo JSON [19], což je kolekce párů název/hodnota. 

Objekt XMLHttpRequest  je dnes implementován přímo v prohlížečích 

nebo jako komponenta ActiveX. 

3.4.5 MySQL 

MySQL [20] je velmi rychlé a opensource databázové řešení hojně 

nasazované v prostředí webových aplikací, nejčastěji ve spojení právě 

s jazykem PHP. Díky podpoře několika různých datových úložišť je zde 

možnost volby mezi jednodušším a výkonnějším úložištěm MyISAM nebo 

složitějším úložištěm InnoDB, které disponuje prvky velkých databázových 

řešení, jako jsou transakce, cizí klíče nebo procedury. Mimo výše zmíněná 

a také nejpoužívanější úložiště je na výběr ještě několik dalších datových 

úložišť, která ale nebyla použita pro naše účely. 

Úložiště je možné nastavit až na úrovni jednotlivých tabulek, čehož bylo 

také využito. Pro tabulky, ve kterých jsou uloženy stahované záznamy a které 

jsou náročné na objem i na množství prováděných operací, bylo zvoleno 

úložiště MyISAM. U ostatních tabulek, pro něž je důležitější konzistence dat 

a u nichž drobné zhoršení výkonu nevadí, byla dána přednost úložišti InnoDB. 

Pro velmi objemnou lokální DBLP databázi obsahující více než 10 mil. řádek 

bylo zvoleno MyISAM také z důvodu podpory fulltextového indexu, který 

u jiných datových úložišť implementován není. 

MySQL také disponuje velmi dobrou podporou znakových sad 

a kódování. Nejen že jsou k dispozici desítky kódování, a to i vícebajtových, 

ale znaková sada se dá navíc nastavit pro každý sloupec tabulky jednotlivě.  

V aplikaci se globálně využívá kódování UTF-8. Drobné odlišnosti 

nastávají pouze v nastavení porovnávání podle potřeby zohledňování velikosti 

písmen a řazení numerických dat. 
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3.5 Srovnání s podobnými aplikacemi 

Díky specifičnosti této aplikace není jednoduché najít mnoho podobných 

již existujících aplikací. Přímo se však nabízí srovnání s českou webovou 

službou JIB – Jednotná Informační brána [6], která vznikla za stejným účelem 

jako tato aplikace. Ostatní vyhledávače v článcích už neposkytují takto 

specifické služby, ale jsou součástí obecných vyhledávačů – např. Google 

nebo Seznam. 

Portál JIB dává uživatelům k dispozici jednotné rozhraní pro 

vyhledávání ve více jak stovce českých i zahraničních zdrojích a to volně 

dostupných i licencovaných. JIB je postavena na dvou nástrojích MetaLib [7] 

a SFX [8] z dílny firmy Ex Libris. Nástroj MetaLib poskytuje vyhledávání 

v informačních zdrojích. Nástroj SFX zajišťuje přidané služby k dokumentu. 

MetaLib disponuje třemi druhy rozhraní – webové rozhraní pro 

uživatele, Z39.50 rozhraní pro komunikaci s jinými systémy a univerzální API 

umožňující využití funkcí MetaLib nezávisle na webovém rozhraní. Pro 

komunikaci se zdroji využívá MetaLib protokol Z39.50, případně 

s omezenými možnostmi HTTP protokol. Přístup k licencovaným zdrojům 

ověřuje podle skutečné IP adresy uživatele, sama JIB ke zdrojům přistupuje 

pomocí jedné z podporovaných technologií – proxy server, SSH tunel, VPN 

nebo OneLog. 

Nástroj SFX je ve skutečnosti link server, který k dokumentu nabízí 

přidané služby – získání plného text dokumentu, citace, informací o autorech, 

souvisejících dokumentů, vyhledání v katalozích knihoven. Komunikace mezi 

SFX zdrojem a SFX serverem probíhá pomocí URL formátu OpenURL [21]. 

SFX zdroje musí umožňovat formulaci dotazů pomocí URL. 

V porovnání s touto aplikací je však nutno konstatovat, že možnosti JIB 

jsou větší, a to nejen v počtu prohledávaných zdrojů, ale i možnostech 

nastavení a množství přidaných služeb. Základ architektury obou služeb je ale 

podobný. SFX služba v návrhu zhruba odpovídá rozšíření a MetaLib odpovídá 

vyhledávacímu jádru. Přičemž vyhledávací služba pro Z39.50 zdroje je 

v MetaLib hlavní vyhledávácí službou integrovanou přímo do jádra nástroje.  
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Na rozdíl od JIB se ale tato aplikace zaměřuje čistě na článkové databáze 

a především na technicky zaměřené dokumenty. JIB k mnoha prohledávaným 

zdrojům (tzv. odkazované zdroje) poskytuje přístup pouze do přirozeného 

vyhledávácího rozhraní zdroje a zadání dotazu, což nemá pro uživatele skoro 

žádný přínos. V tomto případě je také uživatel ochuzen o možnost 

plnohodnotného dotazování do zdroje, protože JIB podporuje pouze minimální 

množinu vyhledávacích možností. Naše aplikace ale stahuje záznamy ze všech 

zdrojů a poskytuje ke všem stejný přístup a služby nezávisle na 

prohledávaném zdroji. Při stahování záznamů samozřejmě nesmí být porušeny 

podmínky přístupu k prohledávanému serveru, proto je využita např. DBLP 

databáze, která obsahuje mnoho záznamů ze zdrojů, které prohledávání 

neumožňují. Návrh aplikace také umožňuje jednoduché doplnění 

a naprogramování mezivrstvy pro zdroje, které poskytují přístup pouze přes 

webové rozhraní a v JIB jsou pouze odkazovány. 

Vyhledávací služby ve článcích integrované do obecných vyhledávačů 

se zaměřují hlavně na prohledávání aktuálních článků ze zpravodajských 

portálů, blogů apod. Nejsou tak koncipovány jako katalogové vyhledávače. 

Nejčastěji fungují na principu stahování článků z RSS kanálů (Články.cz – 

Seznam), některé zvládnou i crawlování (tj. indexování celého obsahu stránek 

za účelem vyhledávání) registrovaných zdrojů (články.jyxo.cz). 

Ze služeb vyhledávacích portálů je nejblíže naší aplikaci služba Google 

Scholar [22], která prohledává odborné články, podmínkou je volná 

dostupnost článků nebo alespoň jejich abstraktů. Plné texty licencovaných 

článků služba indexuje, ale nezpřístupňuje. Služba Google Scholar je 

postavena na stejném crawleru jako samotný Google, zjednodušeně řečeno 

indexuje a prohledává celý Internet, i když má prakticky omezenou databázi 

indexovaných stránek na stránky s výskytem nějakých odborných článků. 
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Kapitola 4 

Realizace 

V této kapitole je podrobně rozebrána implementace aplikace a jejích 

jednotlivých částí. Nejprve jsou vysvětleny a popsány použité databázové 

struktury, které prostupují napříč všemi částmi aplikace. Další podkapitoly se 

věnují samotnému vyhledávacímu jádru, vyhledávacím službám a jejich 

jádrům, prezentaci výsledků uživateli a rozšířením. V podkapitole 

Prohledávané zdroje s lokální kopií databáze je popsána ukázková 

implementace jednoho z takovýchto prohledávaných zdrojů – DBLP databáze. 

Na závěr kapitoly jsou zmíněna omezení této realizace a možnosti rozšiřování 

aplikace o nové vyhledávací služby. 

Tato dokumentace se zaměřuje především na popis důležitých datových 

struktur (databázových tabulek i objektového návrhu) a algoritmů, který by 

měl sloužit k bezproblémovému pochopení fungování aplikace. Součástí 

programátorské dokumentace je i přiložená dokumentace vygenerovaná ze 

zdrojových kódů pomocí nástroje phpDocumentator [23]. Dalším neméně 

důležitým zdrojem informací jsou také komentáře přímo ve zdrojových 

kódech. 

Aplikace je implementována ve skriptovacím jazyce PHP a jako 

databázové úložiště využívá databázový server MySQL. Pro skripty 

vykonávané na straně klienta je použit skriptovací jazyk JavaScript. 

Základním kódováním je v celé aplikaci vícebajtové kódování UFT-8. 

V tomto kódování jsou jak data v databázích, tak i zdrojové kódy a uživatelská 

rozhraní. 

4.1 Databázové struktury 

Aplikace je postavena na databázovém serveru MySQL. Pro data 

stahovaných záznamů je využito datové úložiště MyISAM, protože jsou zde 

kladeny velké nároky na rychlost operace vkládání a také na diskový prostor. 
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U ostatních tabulek byla dána přednost úložišti InnoDB, a to především pro 

jeho možnost definování cizích klíčů. 

K ukládání výsledků vyhledávání je definováno celkem pět tabulek – 

results – tabulka výsledků, results_duplicates – vazební tabulka duplicitních 

záznamů, results_records – vybraná data záznamů, subresults – dotazy na 

jednotlivé zdroje a subresults_fields – úplná data záznamů. Tyto tabulky jsou 

sdílené pro všechny vyhledávací služby. Úplně identická databázová struktura 

je použita i pro výsledky vyhledávání zdrojových dokumentů. Tabulky se liší 

pouze prefixem src_ v názvu tabulek. 

Každý výsledek vyhledávání je jednoznačně určen číselným 

identifikátorem z tabulky results, který je také jejím primárním klíčem. 

Tabulka results obsahuje ke každému výsledku dotaz, který k němu vedl, 

a úplná vstupní data zadaná uživatelem při vyhledávání. Pro účely mazání 

stažených záznamů nechybí ani identifikátor session a časové razítko 

vytvoření výsledku. 

V tabulce subresults jsou uloženy dotazy na jednotlivé prohledávané 

zdroje volané při získávání výsledku. Kromě vazby na výsledek 

a prohledávaný zdroj se zde uchovávají především stavové informace. Tato 

tabulka je využívána jako komunikační prostředek mezi vyhledávacími 

službami a vyhledávacím jádrem, které zobrazuje aktuální stavy prohledávání 

uživateli. Tabulka subresults má definovány dva indexy – primární index nad 

sloupci result a source a druhý index nad sloupcem source pro vazbu 

s tabulkou sources. 

Samotná data záznamů jsou uložena v nejobjemnější tabulce 

subresults_fields. Struktura tabulky je navržena tak, aby odpovídala 

reprezentaci dat ve formátu MARC21. Stejně jako MARC21 pole se každý 

řádek skládá z tagu, dvou indikátorů, kódu podpole a vlastních dat. Navíc je 

doplněn o číselné identifikátory výsledku, prohledávaného zdroje a o číslo 

záznamu ve výsledcích zdroje, které řádek dohromady jednoznačně určují. 

Pokud se v některém záznamu vyskytují opakující se pole se shodným tagem, 

je pro rozlišení příslušnosti podpolí k polím přidán ještě sloupec field_rep, ve 

kterém je pro shodná pole uloženo pořadové číslo pole. Nad sloupci 
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result, source a record je postaven vícesloupcový index pro rychlejší hledání 

záznamů patřících k výsledku. 

Protože se pro potřeby řazení data strukturovaná jako MARC21 pole 

nedají rozumně indexovat, je navíc definována tabulka results_records, do 

které jsou z celých záznamů vybrány pouze základní údaje, nad kterým lze 

záznamy řadit. Při tabulkovém výpisu záznamů se díky této tabulce nemusí 

vůbec sahat na úplná data záznamů. Tabulka results_records má definováno 

několik indexů – primární index sloužící k jednoznačné identifikaci záznamu 

podle výsledku, zdroje a pořadového čísla záznamu – a pak ještě nad každým 

řazeným sloupcem jeden samostatný index. 

Další tabulkou provázanou s výsledky vyhledávání je tabulka sources, 

která obsahuje všechny zdroje nabízené k prohledávání. Ke každému 

prohledávanému zdroji je zde uložen číselný identifikátor, typ vyhledávacího 

jádra, jméno vyhledávací služby a také plný název zdroje a URL zdroje, které 

jsou zobrazovány uživateli ve výsledcích vyhledávání. Číselný identifikátor 

definovaný v databázi musí korespondovat s identifikátorem zdroje 

nastaveným v konfiguračních souborech vyhledávacích jader. K vyhledávání 

jsou nabízeny pouze zdroje uvedené v tabulce sources. Typ musí odpovídat 

registrovanému jádru služby a jméno služby musí odpovídat názvu skriptu 

vyhledávací služby, protože podle těchto údajů se příslušné jádro 

a vyhledávací služba volá. 

Tabulka results_duplicates zachycuje vztahy mezi duplicitními 

záznamy. Ke každému záznamu, který má v tabulce results_records příznak 

duplicate rovný hodnotě HAVE, jsou v této tabulce uloženy identifikační údaje 

k duplicitním záznamům, které mají příznak duplicate rovný hodnotě IS . 

Záznam s příznakem duplicate rovným hodnotě HAVE identifikují sloupce 

with_source a with_record. Tabulka má definovány dva indexy – with_record 

nad sloupci with_source a with_record a record nad sloupci result, source 

a record – pro rychlejší nalezení duplicitních záznamů. 

Protože stahované záznamy obsahují pouze siglu (jednoznačné 

identifikační číslo knihovny), je vytvořena tabulka libraries, která ke každé 

sigle doplňuje název a adresu webových stránek knihovny. 
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Obrázek 4.1 E-R diagram tabulek pro ukládání výsledků 

Administrační sekce využívá tabulky uživatelů – users, 

users_groups, users_log a users_libraries. Tabulka users obsahuje uživatele 

a jejich profily, které jsou doplněny o preferované knihovny v tabulce 

users_libraries. Každý uživatel náleží právě do jedné uživatelské skupiny, 

které jsou včetně svých přístupových práv definovány v tabulce users_groups. 

Přístupová práva k jednotlivým modulům mohou nabývat hodnot: 0 – 

nepřístupný, 1 – přístupný pro čtení nebo 4 – úplný přístup. Pro uchovávání 

informací o přihlášení a odhlášení uživatelů slouží tabulka users_log. 
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Obrázek 4.2 E-R diagram tabulek administrační sekce 

4.2 Vyhledávací jádro 

V této podkapitole je nejprve vysvětleno a rozebráno řešení paralelního 

zpracování výsledků vyhledávacím jádrem. Poté následuje popis základu 

vyhledávacího jádra – skriptu query.php, který sestavuje dotazy na základě 

vstupu od uživatele a paralelně volá vyhledávací služby pomocí HTTP 

protokolu. Poslední část podkapitoly je věnována XML parserům, pomocí 

kterých jsou zpracovávány XML výsledky získané ze zdrojů. I když jsou 

XML parsery fyzicky volány z vyhledávacích služeb, jsou zařazeny pod 

vyhledávací jádro, protože jsou pro všechny služby jednotné a patří 

k základním pilířům aplikace. 

4.2.1 Paralelní zpracování výsledků 

Paralelního zpracování výsledků aplikace dosahuje využitím paralelního 

zpracování HTTP požadavků webovým serverem. Toto řešení je univerzální, 

přenositelné a jednoduché, protože prakticky všechny záležitosti s paralelním 

zpracováním řeší webový server a sama aplikace se o ně nemusí starat. 

Paralelně může běžet i více webových serverů a HTTP požadavky 

mohou být rovnoměrně distribuovány mezi ně. Pouze sdílené součásti aplikace 

musí být umístěné na jednom společně sdíleném serveru. 
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Zpracování výsledků je paralelizováno nikoli na úrovni jednotlivých 

prohledávaných zdrojů, ale až na úrovni vyhledávacích služeb. Vyhledávací 

služba se může sama rozhodnout, bude-li svou práci také paralelizovat nebo 

nikoli. Například v případě DBLP databáze, která bude vždy jen jedna, nemá 

paralelizace vůbec význam. U služeb, které obsluhují více zdrojů, je ale 

paralelizace naopak žádoucí. Jednou z možností řešení paralelizace na úrovni 

zdrojů je definování více stejných vyhledávacích služeb (pod různými jmény), 

pro každý prohledávaný zdroj jedna služba. 

Hlavní vyhledávací jádro aplikace používá k paralelnímu volání 

a obsluze služeb PHP rozšíření CURL (Client URL Library) [24] bohaté 

na možnosti práce s různými protokoly (HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, 

LDAP a další). Pro potřeby této aplikace ale postačí volání služeb pomocí 

HTTP protokolu. Jediná drobná potíž je s rozdílným chováním na různých 

platformách při čekání na odpovědi, protože někdy nejsou některá spojení 

korektně ukončena z důvodu nesprávné indikace velikosti očekávaných 

příchozích dat. 

4.2.2 Zpracování dotazů a volání vyhledávacích služeb 

Hlavní funkcí skriptu query.php je zpracování vstupních parametrů 

(dotazů a prohledávaných zdrojů) zaslaných z vyhledávacího formuláře 

a zavolání vyhledávacích služeb. Vstupní parametry musí být odeslány 

metodou POST, ale nic nebrání volání skriptu i jinak, než z webových stránek 

aplikace, např. jinou webovou službou využívající rozhraní aplikace pro 

vyhledávání. 

Na začátku skript začleňuje skripty vyhledávacích jader, jejichž jména 

jsou definována v konfiguračním souboru v poli $search_cores , pro 

potřeby sestavení dotazů. Na základě typu vyhledávání (jednoduché nebo 

rozšířené) jsou sestaveny dotazy do zdrojů voláním metod vyhledávacích jader 

build_query()  nebo build_query_adv()  a voláním funkce 

build_symbolic_query() je získán dotaz v symbolickém jazyce. 

Důležité je volání funkce create_result() , která vloží do databáze 

přesné zadání dotazu od uživatele z pole $query_params  i symbolický 
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dotaz uložený v poli $query['symbolic']  a získá zpět jednoznačný 

identifikátor výsledku $result_id . 

Po zpracování vstupního pole sources  jsou z databáze vybrány 

prohledávané zdroje a na základě jejich příslušnosti ke službám jsou sestaveny 

řetězce GET parametrů pro jednotlivé vyhledávací služby. GET parametr je 

v tomto případě pole číselných identifikátorů zdrojů src . Zároveň je pro 

každý zdroj do komunikační tabulky subresults vložen iniciační záznam. 

Nejpodstatnější částí celého skriptu je část provádějící paralelní volání 

vyhledávacích služeb, které je implementováno pomocí multi handle rozhraní 

(rozhraní pro obsluhu více paralelních spojení) PHP rozšíření CURL. Každý 

handle je nejprve inicializován na URL vyhledávací služby a jsou nastaveny 

volby spojení (port, timeout, výpis vráceného obsahu stránky) a poté je handle 

přidán do multi handlu $service_handle . Jakmile je vše připraveno, jsou 

jednotlivá spojení paralelně navázána voláním funkce 

curl_multi_exec() , čímž dojde k zavolání vyhledávacích služeb. Skript 

se v tuto chvíli již odpojí a ukončí, protože od vyhledávacích služeb nečeká 

žádnou odpověď. Komunikace probíhá na databázové úrovni přes tabulku 

subresults. Na závěr se skript automaticky přesměruje pomocí HTTP hlavičky 

Location  na skript result.php, na stránku s prohledávanými zdroji. 

S každým voláním skriptu query.php zároveň dochází i k mazání starých 

výsledků vyhledávání. Jsou mazány všechny výsledky starší než počet sekund 

uvedený v konfigurační volbě $cfgvars['result_timeout'] . 

Vyhledávací jádro pro vyhledávání zdrojových dokumentů se liší pouze 

v prefixu source- v názvech skriptů. Společné funkce a metody rozlišují 

vyhledávání článku od vyhledávání zdrojového dokumentu podle bool 

parametru $source_search implicitně nastaveného na hodnotu false . 

4.2.3 XML parsery 

Výsledky vyhledávání z prohledávaných zdrojů nebo mezivrstev jsou 

získávány ve formátu XML. Vrácené záznamy odpovídají XML schématu 

MARCXML, chybové zprávy vlastnímu jednoduchému XML schématu. Pro 

každý z těchto dvou přijímaných druhů XML souborů je naprogramován 
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vlastní XML parser postavený na PHP rozšíření SimpleXML [25], které 

funguje na principu technologie DOM a je s DOM reprezentací XML 

vzájemně převoditelné. Parsery jsou reprezentovány třídami 

SimpleXMLParser  a SimpleXMLErrorParser . 

Třída SimpleXMLErrorParser  je stejně jako XML soubory, které 

zpracovává, velmi jednoduchá. Jediná její metoda parse_error()  načte 

a vrátí z kořenového XML elementu service pole obsahující dva údaje – kód 

chyby a chybovou zprávu. 

Naproti tomu třída SimpleXMLParser  je již podstatně složitější a je 

v ní ukryta velká část práce spojená se zpracováním výsledků. Metoda 

parse_result()  zajišťuje kromě syntaktické analýzy vstupního záznamu 

v MARCXML a vložení celého záznamu do tabulky subresults_fields také 

naplnění tabulky results_records. Nejdříve jsou vloženy vedoucí řádek 

a kontrolní pole, pak následují datová pole, při jejichž zpracování se na 

základě tagů a kódů podpolí zároveň sestavují textové řetězce (autor, název, 

rok, klíčová slova, vydavatel, ISSN, ISBN), které budou vloženy do tabulky 

results_records. Při sestavování řetězců existují drobné výjimky, např. pokud 

článek nemá žádného autora, ale jsou nalezeni další autoři (MARC21 pole 

700), jsou zapsání do tabulky results_records jako autoři. 

Před samotným uložením se zde také vypočítává shoda záznamu 

s dotazem a probíhá hledání duplicitních záznamů. V konstruktoru třídy jsou 

syntakticky zanalyzovány dotazy získané ze vstupu a je naplněno privátní pole 

$words , které obsahuje jednotlivá slova dotazů a jejich příznaky – fráze 

a pravé rozšíření. Při počítání shody je porovnáváno každé slovo z dotazu 

s hodnotou nalezenou v příslušném poli. Shodují-li se, je záznamu zvýšeno 

ohodnocení na jednu z úrovní – přesná shoda slov, předpona slova, libovolný 

výskyt slova. Pravé rozšíření slova nebo fráze ve vstupním dotazu jsou při 

výpočtu také zohledňovány. 

Oba řetězce jsou před porovnáváním normalizovány – je odstraněna 

diakritika a proveden převod na malá písmena. Porovnávání provádí privátní 

metoda simple_match() , která je volána pro každé hledané slovo 

a prohledávané pole. Ze získaných ohodnocení pro jednotlivá slova se počítá 

aritmetický průměr. U jednoduchého vyhledávání je celkové ohodnocení 
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bráno jako maximum ze získaných ohodnocení pro jednotlivá prohledávaná 

pole. U rozšířeného vyhledávání je ohodnocení počítáno jako průměr 

ohodnocení ve skutečně prohledávaných polích. K vypočteným ohodnocením 

jsou ještě připočteny bonusy za pořadí záznamu ve výsledcích a za současný 

výskyt slova v názvových a předmětových polích. Výsledné ohodnocení je na 

závěr, na základě číselných hodnot uložených v privátních polích $ratings  

a $ratings_bonus , normalizováno do intervalu <0,1>. 

Hledání duplicitních záznamů je velmi jednoduché a identifikuje pouze 

záznamy, které mají shodné názvové a autorské údaje. Pokud je nalezen 

duplicitní záznam k právě vkládanému záznamu, je původnímu záznamu 

nastaven příznak duplicate na hodnotu HAVE a nově vkládanému na hodnotu 

IS . Zároveň je vložen řádek do tabulky results_duplicates zachycující vazbu 

mezi duplicitními záznamy. 

4.3 Vyhledávací služby a jejich jádra 

Vyhledávací služby jsou umístěné v adresáři searchservice a pro každý 

typ prohledávaných zdrojů je definována minimálně jedna služba. 

Vyhledávací služby volá vyhledávací jádro aplikace po zpracování dotazu 

a komunikuje s nimi přes tabulku subresults. Hlavním důvodem pro vyčlenění 

obsluhy prohledávaných zdrojů do vyhledávacích služeb je právě výše 

zmíněná možnost paralelního volání skriptů. Skripty vyhledávacích služeb 

přijímají jeden vstupní GET parametr src – pole obsahující číselné 

identifikátory zdrojů, které se mají prohledávat. 

Jádra vyhledávácích služeb jsou umístěna v adresáři searchcore a jsou 

naprogramována jako třídy implementující interface Core . Interface Core  

definuje tři metody – build_query()  a build_query_adv()  pro 

sestavovaní dotazů a find()  pro vyhledávání. Metodu find()  volají 

vyhledávací služby, metody pro sestavení dotazů využívá vyhledávací jádro 

aplikace a sestavené dotazy ukládá pro vyhledávací služby do tabulky 

subresults. Každému jádru přísluší konfigurační soubor obsahující pole 

definovaných prohledávaných zdrojů a jejich přístupové parametry 
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(odpovídající ekvivalentům v tabulce sources) a maximální počet stahovaných 

záznamů. 

4.3.1 Zdroje s možností přímého přístupu 

Mezi zdroje s možností přímého přístupu patří zdroje komunikující 

pomocí protokolu Z39.50. Pro dotazování do zdrojů na bázi protokolu Z39.50 

jsou používány prefixové RPN dotazy, které jsou definovány přímo v rámci 

protokolu. Jako Z39.50 klient slouží rozšíření PHP YAZ. Podporovány jsou 

pouze zdroje poskytující záznamy ve formátu MARC21, a to z důvodu 

netriviální převoditelnosti formátu UNIMARC na interní MARC21. 

Z39.50 klient umožňuje paralelní stahování záznamů z více zdrojů, 

čehož je také využito v metodě find() vyhledávacího jádra. Nejprve je pro 

každý prohledávaný zdroj z tabulky subresults získán již dříve sestavený 

dotaz, a poté je inicializováno spojení na Z39.50 server. Vyhledávání ve 

zdrojích se spouští až voláním funkce klienta yaz_find() . 

Získané výsledky jsou pak zpracovávány po jednotlivých zdrojích 

s využitím objektu $xml_parser  třídy SimpleXMLParser . Stavové 

informace (úspěch nebo chyba při vyhledávání a zpracování výsledků) – stejně 

jako počty nalezených a stažených záznamů – ukládá jádro do tabulky 

subresults. 

Pro každý nalezený záznam se nejprve volá funkce yaz_record() , 

která vrací záznam ve formátu XML, a na to je vrácené XML zpracováno 

parserem. V případě rozdílného kódování od interního UTF-8 je získaný 

záznam ještě před zpracováním převeden do kódování UTF-8 pomocí funkce 

iconv()  ze stejnojmenného rozšíření PHP. 

U Z39.50 zdrojů probíhá paralelně pouze komunikace se servery 

(položení dotazu a stažení výsledků), samotné zpracování získaných výsledků 

je už sekvenční. Bohužel stažení pouze některých záznamů není možné. Jádro 

tak musí prakticky stáhnout všechny nalezené záznamy, pouze omezený počet 

jich uloží do lokální databáze. Maximální počet stahovaných záznamů se 

nastavuje v konfiguračním souboru jádra pro Z39.50 zdroje – 

searchcore/z3950.config.php. Některé zdroje mají omezen maximální počet 

vrácených záznamů i na straně Z39.50 serveru. 
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4.3.2 Zdroje s přístupem přes mezivrstvu 

Jako příklad vyhledávacího jádra pro zdroje s přístupem přes mezivrstvu 

je implementováno vyhledávací jádro pro lokální kopii DBLP databáze. Z této 

implementace by ale mohly vycházet i vyhledávací služby a jádra pro další 

mezivrstvy - např. nad webovým rozhraním prohledávaného zdroje. 

DBLP služba definuje vlastní dotazovací jazyk, pomocí kterého se jí 

jádro dotazuje. Vyhledávací jádro i dotazovací jazyk se mohou stát základem 

pro podobné zdroje s lokální kopií databáze. V případě implementace 

shodného rozhraní mezi jádrem a službou může být použito úplně stejné 

vyhledávací jádro jako pro službu DBLP. 

Protože se předpokládá pouze jedna DBLP služba, nepracuje její 

vyhledávací jádro paralelně (i když je připraveno na použití s více 

prohledávanými zdroji stejného typu). Vyhledávací rozhraní mezivrstvy je 

voláno znovu pomocí PHP rozšíření CURL. Přechod na paralelní komunikaci 

se zdrojem by tak obnášel pouze změnu jednovláknového CURL rozhraní na 

vícevláknové rozhraní.  

K samotné implementaci, pokud mezivrstva není vůbec dostupná, je 

chyba rovnou zapsána do tabulky subresults. V případě, že mezivrstva vrátí 

chybový HTTP kód a chybové XML, je ještě předtím XML zpracováno 

pomocí objektu $xml_error_parser  třídy SimpleXMLErrorParser . 

Získané výsledky z jednotlivých zdrojů jsou načteny do objektu 

$xml_collection  třídy SimpleXMLElement . Celá vrácená kolekce je 

procházena v cyklu a záznamy jsou až do načtení maximálního počtu 

ukládaných záznamů zpracovávány metodou parse_result()  objektu 

$xml_parser  třídy SimpleXMLParser . Maximální počet ukládaných 

záznamů se nastavuje v konfiguračním souboru jádra – 

searchcore/dblp.config.php. 

Stav zpracování je nakonec uložen do tabulky subresults včetně 

nasčítaného počtu nalezených a stažených záznamů. 
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4.4 Prezentační vrstva vyhledávacího jádra 

Prezentaci výsledků vyhledávání má na starosti skript result.php, který 

obsahuje několik možností výpisu stažených dat – přehled prohledávaných 

zdrojů s počty nalezených záznamů (sources), tabulkový přehled stažených 

záznamů (overview) a detailní prohlížení jednotlivých záznamů (full-detail). 

Typ výpisu dat určuje GET parametr action, jehož hodnoty jsou uvedeny v 

závorkách. Jednotlivé záznamy lze prohlížet ve standardním výpisu (standard) 

nebo ve výpisu podle MARC21 (marc). 

Skript dále přijímá GET parametry res – identifikátor výsledku (klíč do 

tabulky results), src – identifikátor zdroje (klíč do tabulky sources), rec – 

identifikátor záznamu (v tabulce subresults_fields), page – číslo stránky 

u stránkovaných výpisů. Vstupní parametry jsou na začátku skriptu 

kontrolovány. 

GET parametr Hodnoty Popis 

action sources|overview|full-detail typ výpisu dat 

res číslo identifikátor výsledku 

src číslo identifikátor zdroje 

rec číslo identifikátor záznamu 

page číslo číslo stránky u tabulkového 

přehledu 

sort řetězec řetězec určující směr 

a sloupec řazení 

view standard|marc typ výpisu dat při detailním 

zobrazení záznamu 

 

Prezentaci výsledků vyhledávání pro hledání zdrojových dokumentů má 

na starosti skript source-result.php. Ten se od skriptu result.php liší hlavně 

v názvech tabulek (v prefixu src_) a pak v tabulkovém přehledu a ve 

standardním výpisu záznamu, kde jsou pro zdrojové dokumenty zajímavá jiná 

pole. Společná funkčnost obou skriptů je vyčleněna do funkcí, které jako jeden 

z parametrů přijímají bool hodnotu $source_search  implicitně 

nastavenou na hodnotu false . 
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4.4.1 Prohledávané zdroje 

Tabulka prohledávaných zdrojů je vypisována při volání skriptu s GET 

parametrem action rovným hodnotě sources . V tabulce jsou zahrnuty 

všechny zdroje, které náleží k výsledku dotazu s identifikátorem res, získané 

dotazem z tabulky subresults. Při výpisu se rozlišují zdroje podle stavu 

vyhledávání, a to kvůli různým významům polí v tabulce subresults. 

Aktuální stavy prohledávání jsou získávány asynchronně pomocí 

technologie AJAX. Stavy prohledávání pro daný výsledek zjišťuje skript get-

state.php, který je volán v pravidelných časových intervalech (každou 

sekundu, lze nastavit ve skriptu result.js ve funkci parseResponse() ). 

Vrací stavy získané z tabulky subresults ve formátu JSON. Zpracování 

vráceného řetězce stejně jako změna výsledků prohledávání na stránce se 

provádí na straně klienta pomocí JavaScriptu. JSON parser je ve skriptu 

json2_min.js, funkce pro zobrazení výsledku ve skriptu result.js. Výsledky 

prohledávání jsou na stránce průběžně aktualizovány. Jakmile jsou všechny 

zdroje ve stavu OK, je odstraněn animovaný obrázek indikující probíhající 

zpracovávání. 

Není-li JavaScript povolen nebo jej prohlížeč nepodporuje, zůstane 

uživateli na stránce odkaz pro možnost ručního obnovení stránky, který je 

v normálním případě JavaScriptem dynamicky skryt. Obnovování stránky přes 

HTML tag META možné není, protože prohlížeč už po načtení stránky 

nereaguje na dynamickou změnu tohoto tagu. 

4.4.2 Tabulkový přehled 

Tabulkový přehled stažených záznamů dostaneme, pokud skript 

result.php zavoláme s GET parametrem action rovným hodnotě overview . 

Ke každému výsledku je vypsán dotaz v symbolickém zápisu a celkový 

počet stažených záznamů (při výskytu duplicit se liší od počtu zobrazených 

záznamů). Tabulkový přehled vypisuje data pouze z tabulky results_records –

 vůbec nepřistupuje k úplným datovým záznamům. Díky tomu je možné 

záznamy jednoduše řadit a stránkovat. Odkazy na duplicitní záznamy jsou 
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vypsány z tabulky results_duplicates jako číslované odkazy na novém řádku 

pod názvem dokumentu. 

Stavové informace, např. číslo stránky nebo nastavení řazení, jsou 

uloženy v session. Skriptu jsou předávány pomocí GET parametrů. Jméno 

session je sestaveno z prefixu 'res' (v případě hledání zdrojových dokumentů 

'src_res') a číselného identifikátoru výsledku, např. res1234. 

Proměnné uložené v session výsledku: 

� page  – číslo stránky 

� sort  – způsob řazení 

� result  – číselný identifikátor výsledku 

Záznamy jsou seřazeny na základě GET parametru sort, podle jehož 

hodnoty je vybrán příslušný řetězec $sql_sort  obsahující klauzuli ORDER 

BY SQL dotazu. 

Interval záznamů zobrazených na aktuální stránce se dopočítává z čísla 

stránky a hodnoty konfigurační volby table_row_limit. Nestandardní situace – 

jako nulový počet výsledků nebo ne zcela naplněná stránka – jsou ošetřeny 

zvlášť. Podle výsledků výpočtů je pak do proměnné $sql_limit  sestaven 

řetězec obsahující klauzuli LIMIT  SQL dotazu a do proměnné 

$navigation_page  je sestaven textový řetězec s navigační lištou pro 

přecházení mezi stránkami. 

Pomocí dotazu parametrizovaného proměnnými $sql_sort  

a $sql_limit  jsou vybrány z tabulky results_records záznamy pro danou 

stránku a vypsány na výstup. Ke každému záznamu je ještě při výpisu načten 

z tabulky sources zdroj a odkaz na webové stránky zdroje. 

4.4.3 Detailní záznamy 

Detailní výpis záznamu získáme voláním skriptu result.php s GET 

parametrem action rovným hodnotě full-detail  a parametry res (číselný 

identifikátor výsledku, klíč do tabulky results), src (číselný identifikátor 

zdroje, klíč do tabulky sources) a rec (číselný identifikátor záznamu v tabulce 

subresults_fields). Tyto parametry identifikují záznam v tabulce 
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subresults_fields. Záznam může být vypsán ve dvou různých formátech – 

standardním nebo MARC21 formátu. Formát se nastavuje GET parametrem 

view s možnými hodnotami standard  (implicitní) nebo marc . 

Standardní výpis zobrazuje pouze vybraná data záznamu v uživatelsky 

přívětivém formátu. MARC21 výpis zobrazuje kompletní stažená data ve 

formátu MARC21 tak, jak jsou uložena v lokální databázi. Detailní zobrazení 

jednoho záznamu již vyžaduje přístup k úplným datům záznamu v tabulce 

subresults_fields, kde jsou záznamy jednoznačně určeny trojicí číselných 

identifikátorů výsledku, zdroje a záznamu. 

Při standardním výpisu jsou definována dvě pole $fields_headers  

a $fields_ok , obě jsou indexovaná stejnou množinou klíčových slov 

identifikující vypisované informace. Pole $fields_headers  obsahuje 

názvy položek a pole $fields_ok  obsahuje hodnoty položek vypisovaných 

na výstup. Při procházení položek záznamu získaných z tabulky 

subresults_fields jsou podle tagů a kódu podpolí přiřazovány hodnoty do 

odpovídajících položek pole $fields_ok . Pole s tagy a kódy podpolí, která 

nejsou ve standardním výpisu zobrazována, jsou ignorována. Pro každý tag 

a příslušný kód podpole zde lze definovat libovolnou akci. Ve většině případů 

se jedná pouze o zřetězení a doplnění oddělovačů, někdy ale dochází např. 

i k odstranění zakončovacích znaků. 

Proměnné $last_field  a $last_field_rep  obsahují tag 

a pořadí tagu poslední položky. Slouží k rozlišení opakujících se položek se 

stejnými tagy od neopakujících se položek s opakujícími se podpoli (viz 

podkapitola Databázové úložiště a význam pole field_rep v tabulce 

subresults_fields). Na základě hodnot těchto proměnných jsou upraveny 

některé oddělovače. 

Naplněné pole $fields_ok  je vypsáno ve while  cyklu v pořadí, 

v jakém jsou uvedeny názvy položek v poli $fields_headers . 

Výpis ve formátu MARC21 je o něco jednodušší, protože jsou 

zobrazovány všechny položky záznamu uložené v tabulce subresults_fields. 

Stačí je pouze zkompletovat z podpolí položek. 
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Sestavené položky jsou ukládány do pole $fields_ok , které pro 

každou položku obsahuje dvojici field  – tag a indikátory – a value  – 

podpole a data v nich uložená. Podpole jsou zřetězena vždy k příslušné 

položce a jejich kódy doplněny o znak '$'. Během zpracování je neúplná 

položka uložena v proměnných $field  a $value . Teprve až v běhu cyklu, 

který začne zpracovávat novou položku, je předchozí položka uložena do pole 

$fields_ok . K rozlišení opakujících se položek jsou zde stejně jako 

v případě standardního výpisu použity proměnné $last_field  

a $last_field_rep . Vedoucí řádek je přejmenován z interního označení 

0 na LDR. 

4.5 Prohledávané zdroje s lokální kopií databáze 

DBLP databáze je ukázkovou implementací prohledávaného zdroje 

s lokální kopií databáze. Zahrnuje v sobě i část mezivrstvy pro přístup 

k prohledávaným zdrojům, tedy rozhraní pro generování výsledků 

v MARCXML a komunikaci s vyhledávací službou. Pro implementaci zdroje 

s přístupem přes mezivrstvu tak stačí naprogramovat pouze druhou část 

mezivrstvy, tedy rozhraní získávající výsledky ze zdroje. 

DBLP databáze je na vyhledávacím jádře nezávislá a může běžet i na 

samostatném serveru. První podkapitola je věnována struktuře tabulek, další 

podkapitoly pak dvěma základním operacím nad uloženými daty, a to procesu 

aktualizace a dotazování. Na závěr je stručně popsáno i administrační rozhraní 

zpřístupňující aktualizaci dat oprávněným uživatelům. 

4.5.1 Databázové úložiště 

DBLP databáze je stejně jako samotné vyhledávací jádro postavena na 

databázovém stroji MySQL. Zde jsou ovšem vzhledem k velikosti DBLP 

databáze kladeny velké nároky na diskový prostor. Také je třeba dbát na 

optimalizaci operací, protože operace nad velkými tabulkami jsou časově 

náročné. Pro představu – databáze obsahuje zhruba 15 mil. řádků v 1 mil. 

záznamů o celkovém objemu 1,5 GB. 
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Hlavní tabulkou databáze je tabulka record_fields obsahující vlastní 

datové záznamy DBLP databáze. Struktura tabulky odpovídá reprezentaci dat 

ve formátu MARC21, každý řádek se stejně jako MARC21 pole skládá z tagu, 

dvou indikátorů, kódu podpole a vlastních dat. Každému záznamu je navíc 

přidělen jedinečný číselný identifikátor, aby bylo možné záznamy vůbec 

rozlišit. Nad tabulkou jsou postaveny tři indexy – field_index, record_index 

a value_fulltext. Field_index je definován nad sloupci field a subfield pro 

snazší vyhledávání konkrétních polí, např. názvu nebo autora. Record_index 

indexuje číselné identifikátory záznamů a využívá se pouze při aktualizaci 

databáze při mazání záznamu. Value_fulltext je fulltextový index nad daty 

záznamů, účel je zřejmý – fulltextové vyhledávání v datech. Indexovány jsou 

slova delší než tři znaky. Délku indexovaného slova je třeba většinou 

přenastavit z defaultní hodnoty při konfiguraci databázového serveru, jak je 

uvedeno v podkapitole 5.4.2 Databázový server. 

Tabulka record_keys uchovává vztah mezi číselným identifikátorem 

a klíčem záznamu, a to čistě pro optimalizaci aktualizace databáze, protože 

pole s klíčem je pro každý záznam uloženo i v tabulce record_fields. Hlavním 

důvodem této duplicity dat je nemožnost postavit v tabulce record_fields 

index nad klíčem záznamu, což lze jednoduše realizovat v tabulce 

record_keys. Sloupec checked s bool hodnotou slouží při aktualizaci 

k označení již vložených záznamů nebo naopak záznamů k odstranění. Tento 

příznak je třeba po každé kompletní aktualizaci vymazat. 

Tabulky record_fields a record_keys využívají datové úložiště MyISAM 

kvůli rychlejší operaci insert a podpoře fulltextového indexu. 

Konfigurační tabulka config obsahuje dvojice klíč/hodnota. 

Konfigurační volba last_update obsahuje datum poslední aktualizace databáze 

a volba service_stopped stav služby. 

Tabulka log slouží pro ukládání záznamů o průběhu aktualizace. 
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Obrázek 4.3 E-R diagram databáze DBLP databáze 

4.5.2 Stahování databáze 

Stahování databáze zajišťuje skript download_db_decomp.php. Skript 

provádí dvě úlohy – stáhne komprimovaný zdrojový soubor databáze 

a dekomprimuje ho. Stažení souboru je realizováno pomocí PHP rozšíření 

CURL s výstupem přímo do lokálního souboru. Dekomprimace probíhá 

proudově přes zásobník, jehož velikost lze nastavit v konfiguračním souboru. 

DBLP databáze je stahována komprimovaná do formátu GZIP. Možnost 

pracovat s komprimovaným souborem stejně jako s běžným souborem 

zajišťuje knihovna Zlib [26]. 

4.5.3 Aktualizace databáze 

Aktualizace databáze je rozdělena do několika kroků – rozdělení 

zdrojové databáze na menší části, update databáze, vyčištění databáze, 

optimalizace tabulek a indexů, smazání částí zdrojové databáze. 

Rozdělení zdrojové databáze – XML souboru – zajišťuje skript 

splitter.php. Důvod je prostý, zpracování menších částí je rychlejší, méně 

náchylné k chybám a šetrnější k prostředkům serveru. Velikost částí se 

definuje v konfiguračním souboru v proměnné $part_size , doporučená 

hodnota je 1MB. 

Pro přístup ke zdrojovému souboru stejně jako pro vytváření částí je 

využito funkcí souborového systému. Kopírování probíhá přes zásobník. 

Protože je dělen XML soubor, bylo nutné doplnit hlavičku včetně počátečního 

tagu ($file_header ) a koncový tag ($file_footer ) do všech částí – 

s výjimkou první a poslední části – a hranici dělení nastavit vždy až za celý 

záznam. Pro nalezení koncového tagu záznamu a rozdělení zásobníku jsou 

použity regulární výrazy definované stejně jako hlavička a patička XML 

souborů v konfiguračním souboru. 

Nejnáročnějším krokem aktualizace je update databáze zajišťovaný 

skriptem update_db.php, který analyzuje jednotlivé XML části databáze 

a aktualizuje databázi. Prakticky veškerou funkčnost tohoto skriptu zajišťuje 

třída XMLParser  obsahující XML parser, která je detailněji popsána 
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v následující podkapitole. Analýza se spouští voláním metody 

XMLParser::parse()  a výsledky jsou ukládány přímo do databáze. 

Další fází aktualizace je vyčistění databáze od záznamů, které nebyly při 

updatu databáze označeny v tabulce record_keys příznakem checked. Jedná se 

o záznamy, které se ve zdrojové databázi nevyskytly, ale v lokální kopii stále 

jsou. Skript finalize_update.php provede odstranění těchto záznamů z obou 

tabulek a nakonec zruší příznak checked u všech záznamů. Protože aktualizace 

dat je v tuto chvíli hotová, nastaví také aktuální datum jako datum poslední 

aktualizace (konfigurační volba last_update). 

Na závěr aktualizace už stačí jen smazat části zdrojové databáze, 

k čemuž slouží jednoduchý skript delete_parts.php, který nedělá nic jiného, 

než v cyklu maže XML soubory, aby zbytečně nezabíraly místo na disku. 

4.5.4 Třída XMLParser 

Převážnou část třídy XMLParser  tvoří samotný SAX XML parser. 

V konstruktoru třídy se vytváří XML parser a definují jeho handlery, které 

jsou implementovány jako metody třídy. Kromě konstruktoru a callback 

metod parseru zde jsou definovány ještě metody parse()  pro spuštění 

syntaktické analýzy a close()  pro uvolnění parseru. 

Aktualizace záznamů se provádí na základě atributu MDATE elementů na 

první úrovni, který se porovnává s datem poslední aktualizace (konfigurační 

volba last_update ). Pokud není třeba záznam aktualizovat, je mu 

v handleru end_handler()  nastaven do tabulky record_keys příznak 

checked. V případě nutnosti aktualizace je celý původní záznam z obou 

tabulek smazán a vložen jako úplně nový záznam, protože porovnávání změn 

v rámci záznamu by bylo náročné. 

Při zpracování XML záznamů je vždy naplněno několik polí pro textové 

obsahy elementů a atributy. 

Pole $char_string  je indexované úrovní zanoření elementu a jsou 

v něm zřetězeny textové obsahy elementů. Aktuální úroveň zanoření je 

uložena v proměnné $level  a snižuje se v handleru end_handler()  

a zvyšuje ve start_handler() . 
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Pole $record  obsahuje atributy elementů na první úrovni zanoření 

a jejich hodnoty. Plní se v handleru start_handler() , a to pouze 

u elementů první úrovně. 

Třírozměrné pole $record_items  obsahuje textové obsahy elementů. 

Je indexované na první úrovni jménem elementu a na druhé pořadovým číslem 

elementu v záznamu. Je definované pouze pro elementy na druhé úrovni 

zanoření, které mají textový obsah. 

Čtyřrozměrné pole $record_item_attr  obsahuje atributy elementů 

a jejich hodnoty. Je indexované na první úrovni jménem elementu, na druhé 

pořadovým číslem elementu v záznamu a na třetí jménem atributu. Je 

definované pouze pro elementy na druhé úrovni zanoření, které mají v DTD 

definované atributy. 

Proměnná $item_counter  počítá výskyty stejného elementu v rámci 

záznamu, s každým dalším výskytem se zvyšuje. K rozlišení výskytů stejného 

elementu slouží proměnná $prev_record_item , kde je uložen název 

posledního zpracovávaného elementu druhé úrovně. 

Elementy třetí úrovně – HTML elementy SUP, SUB, I a TT se mohou 

podle DTD vyskytovat pouze v elementu TITLE a jsou převedeny pomocí 

entit na text. 

Defaultní handler – metoda default_handler()  – ošetřuje 

zpracování entit, kdy entity mimo &amp;  a &lt;  převádí na znaky ve 

výstupním kódování. Ostatní data posílá na výstup jako text. 

Zpracovaná data mohou být uložena buď do databáze, nebo vypsána 

jako SQL skript, formátovaný textový výstup nebo XML soubor podle 

schématu MARCXML. Tuto volbu lze pomocí definovaných konstant nastavit 

jako parametr volání metody parse() , implicitní a jediná používaná hodnota 

je DB, tedy uložení do databáze. Ostatní možnosti jsou pouze experimentální 

a nemají v aplikaci žádnou podporu ani využití. 

V handleru end_handler()  jsou pak postupně procházena všechna 

tři pole $record , $record_items  a $record_items_attr . Jejich 

obsahy jsou – tedy pouze v případě potřeby aktualizace záznamu – odesílány 

na výstup podle mapování do MARC21 definovaného v konfiguračním 
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souboru. Pokud není nutná aktualizace záznamu, je pouze nastaven příznak 

checked . 

Protože měl parser problémy se zpracováním entit (pravděpodobně 

z důvodu chyby v jeho implementaci) musejí být vloženy na začátku 

zpracování XML souboru všechny entity z externího DTD přímo do 

DOCTYPE definice. Entity jsou zkopírované z DTD a uložené 

v konfiguračním souboru. 

4.5.5 Dotazovací rozhraní 

Dotazovací rozhraní je zpřístupněno pomocí skriptu query.php. Jeho 

prvním úkolem je zpracování GET parametrů volání skriptu. Parametry lze 

předávat pouze pomocí URL, aby bylo možné jednoduše přistupovat 

k dotazovacímu rozhraní odkudkoli. U parametrů ve formátu dotazu – all , 

author , title , keyword  – spočívá zpracování hlavně v analýze dotazu 

v dotazovacím jazyce a sestavení dotazu pro MySQL fulltextové vyhledávání. 

Posledním úkolem je na základě získaných identifikátorů záznamů 

odpovídajících položenému dotazu vygenerovat XML soubor odpovídající 

XML schématu MARCXML a odeslat ho tazateli na výstup. 

Analýzu dotazu a sestavení dotazu pro MySQL fulltext provádí funkce 

build_query() , která přijímá jako parametr dotaz v dotazovacím jazyce 

a vrací dotaz ve speciálním jazyce pro dotazování nad MySQL fulltextem 

v módu boolean. 

V první fázi prochází vstup po znacích a dělí ho na slova s přihlédnutím 

k frázím – řetězcům uzavřeným v uvozovkách. Výsledkem je pole $words  

naplněné dvojicemi hodnot text  a type , kde text  jsou skutečně zapsaná 

textová data, a type  rozlišuje, zda se jedná o levou (l ) či pravou (r ) závorku, 

frázi (s ) nebo text (null ). Po kontrole počtu závorek a neukončených frází 

přichází na řadu přidání implicitního operátoru AND všude tam, kde žádný 

operátor není a má zde smyl. 

Nyní následuje převod do syntaxe jazyka pro MySQL fulltext v módu 

boolean. Z operátorů tohoto jazyka jsou využívány prefixové operátory +, -, 

wildcard operátor *, uvozovky a závorky. Přesné vysvětlení a popis všech 
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operátorů je uveden v dokumentaci k MySQL [20]. Binární operátor AND 

přidá před oba operandy operátor +, pokud už před nimi není. Binární operátor 

OR nepřidává k operandům žádné operátory. Unární operátor NOT přidá před 

operand operátor -. Fráze jsou uzavřeny do uvozovek. Závorky jsou 

ponechány v kontextu původního dotazu. Slova, která nejsou frázemi, jsou 

opatřena sufixovým operátorem *. Množina výsledků je tak rozšířena 

o výskyty slova jako předpony jiného slova. 

V poslední fázi se pouze výstupní zásobník vysype do řetězce se slovy 

oddělenými mezerami. 

Funkce process_query() , která přijímá na vstupu jméno GET 

parametru, zajišťuje položení dotazu do databáze a vrací identifikátory 

nalezených záznamů. 

Vstupní hodnotu parametru je nutno nejprve dekódovat z URL 

a odstranit escape znaky. Takto upravená hodnota je předána výše popsané 

funkci build_query() , která sestaví dotaz do SQL příkazů. 

Podle názvů parametrů jsou nastavena prohledávaná MARC21 pole 

a sestavený dotaz je položen databázi. Nalezenými záznamy je naplněno 

globální pole $grouped_result  indexované identifikátorem záznamu, 

které obsahuje dvojice score  a count , přičemž score  je nasčítané skóre 

podle MySQL fulltextu a count  počet výskytů záznamu ve výsledcích. 

V tomto výstupním poli se slučují záznamy z vyhledávání při vyhledávání 

podle více parametrů a sčítají se skóre záznamů. 

Po zpracování všech parametrů se jednoduše vyřadí záznamy, které se 

nevyskytují ve výsledcích všech hledání podle jednotlivých parametrů. To 

odpovídá tomu, že všechny prohledávané parametry jsou v konjunkci. Pole 

$grouped_result  je následně setříděno sestupně podle skóre. 

Podle hodnot parametrů interval  a max jsou z pole 

$grouped_result  vybrány záznamy odpovídající požadovanému 

intervalu a je naplněno pole $return_id  s dvojicemi record  – 

identifikátor záznamu – a score  – skóre záznamu, které je předáno jako 

parametr konstruktoru objektu $xmlc  (třída XMLCreator ). 
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Třída XMLCreator  obsahuje konstruktor, ve kterém jsou získána data 

požadovaných záznamů z databáze. Dále třída zpřístupňuje metody 

generate_xml() , která vygeneruje data ve formátu MARCXML na 

výstup, a get_xml() , která odešle vygenerovaná data na výstup včetně 

HTTP hlaviček. 

Hlavní funkčnost celé třídy je skryta v privátní metodě 

write_record() . Kvůli značně rychlejšímu zpracování jsou všechna data 

nejprve načtena do pole $rows  do paměti. Následně je v cyklu procházeno 

pole $selected_records  získané ze vstupu a již seřazené podle skóre 

záznamů. Podle identifikátoru záznamu je postupně generováno XML 

záznamů. 

Samotné generování XML probíhá sestavováním textových řetězců po 

částech do zásobníků, které jsou vypisovány na výstup. Ukončování elementů 

record , datafield  a subfield  se řídí pomocí stavových proměnných 

$rec_id , $df_id  a $fr_id . Speciální znaky v hodnotách jsou do XML 

výstupu převedeny na entity.  

Pro generování chybového XML je v souboru 

xml_creator_error.class.php definována třída XMLCreatorError  s jedinou 

veřejnou metodou get_xml() , která vygeneruje příslušné chybové XML 

a odešle ho na výstup. 

4.6 Rozšíření 

V aplikaci je implementováno jedno rozšíření – Dostupnost dokumentu. 

Skript extension-accessibility.php obsahuje celé rozšíření a všechny své 

parametry přijímá v URL metodou GET. Parametry skriptu jsou zjištěné údaje 

o hledaném dokumentu. Hodnoty parametrů musí být v kódování UTF-8 a je 

třeba dát si pozor na příliš dlouhá URL, která nemusí webový server nebo 

prohlížeč přijímat. 

GET parametry skriptu: 

� doctype typ dokumentu, hodnoty article, source  

� title název dokumentu 
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� author autor/autoři dokumentu 

� source název zdrojového dokumentu 

� issn ISSN 

� isbn ISBN 

� year rok vydání zdrojového dokumentu 

� volume ročník zdrojového dokumentu 

� number číslo zdrojového dokumentu 

Skript nejprve vypíše uživateli získané údaje o hledaném dokumentu 

a poté nabídne možnosti dohledání dostupnosti dokumentů v nejrůznějších 

veřejně přístupných katalozích a databázích. Skript se v podstatě skládá pouze 

z formulářů, přes které jsou dotazována webová rozhraní katalogů 

a vyhledávačů. Výjimku tvoří hned první rozhraní pro vyhledávání ve 

zdrojových dokumentech, které jako jediné nezobrazuje nalezené výsledky 

v novém okně v nativním prostředí prohledávaného zdroje, ale přímo 

v aplikaci. Vyplňování polí získanými údaji o dokumentu provádí jednoduchá 

JavaScript funkce fillSearchField(). 

4.7 Omezení realizace 

Aplikaci může omezovat maximální délka URL povolená prohlížečem 

na straně klienta nebo webovým serverem na straně serveru. Limit na straně 

klienta je omezující pouze při volání skriptů z prohlížeče. Prohlížeče 

Microsoft Internet Explorer omezují délku na zhruba 2kB dat. Limit na straně 

serveru už ale omezuje i samotnou aplikaci. Standardní nastavení webového 

serveru Apache je 8kB dat, což je i pro potřeby aplikace naprosto dostačující. 

Rozměrná data jsou přenášena pouze mezi komponentami komunikujícími 

čistě pomocí protokolu HTTP, tedy mezi vyhledávacím jádrem a DBLP 

databází a mezi vyhledávacím jádrem a rozšířeními. Při překročení maximální 

délky URL vrací webový server chybový HTTP kód 413 Request Entity Too 

Large. 

Omezující může být také maximální počet současných spojení na 

webový server, protože každý položený dotaz generuje zátěž rovnou počtu 
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volaných vyhledávacích služeb, což může být v nejhorším případě rovno až 

počtu prohledávaných zdrojů. 

4.8 Možnosti rozšiřování 

Aplikaci lze jednoduše rozšířit přidáním nových vyhledávacích služeb 

a vyhledávacích jader. Přidávat lze i rozšíření, která z jádra aplikace dostanou 

GET parametry s údaji získanými z nalezeného záznamu, a je už pouze na 

nich, jak s nimi naloží. Do detailního výpisu záznamu, který je prováděn ve 

skriptech result.php a source-result.php, stačí přidat pouze odkaz na rozšíření 

obsahující již předem připravené parametry v poli $access_url . Přesný 

popis parametrů je uveden v předcházející podkapitole o rozšířeních.  

4.8.1 Přidání nové vyhledávací služby 

V této podkapitole je podrobně vysvětleno přidání nové vyhledávací 

služby pojmenované novasluzba a prohledávaného zdroje do vyhledávacího 

jádra. V případě přidání pouze nového prohledávaného zdroje k již existující 

službě stačí nový zdroj přidat do konfiguračního souboru vyhledávacího jádra 

služby a do tabulky sources. Pokud bude implementována zcela nová 

vyhledávací služba pro prohledávaný zdroj s přístupem přes mezivrstvu, je 

vhodné použít jako prototyp vyhledávací jádro pro DBLP databázi. 

V následujících odstavcích je popsán postup vytvoření nové obecné 

vyhledávací služby. 

Vůbec nejsložitější operací je vytvoření vyhledávacího jádra 

vyhledávací služby. Všechny součásti jádra jsou umístěny v adresáři 

searchcore. Třída vyhledávacího jádra se bude jmenovat novasluzbaCore  

a musí implementovat interface Core  definovaný v souboru 

core.interface.php. Třída musí být uložena v nově vytvořeném skriptu 

novasluzba.core.php, konfigurační soubor vyhledávacího jádra by měl být 

uložen ve skriptu novasluzba.config.php. 

Implementace metod třídy novasluzbaCore  už může být libovolná. 

Je třeba pouze dodržet způsob komunikace s vyhledávacím jádrem aplikace, 

která probíhá na databázové úrovni. Zpracování výsledků vrácených 
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v MARCXML zajišťuje třída SimpleXMLParser  a její metoda 

parse_result() . Po skončení vyhledávání (úspěšném či neúspěšném) 

musí vyhledávací jádro aktualizovat stav vyhledávání v tabulce subresults – 

ukládá se stav, počet nalezených a počet stažených záznamů, příp. chybová 

zpráva. Výsledek vyhledávání ve zdroji je v tabulce subresults jednoznačně 

identifikován pomocí identifikátoru výsledku a zdroje, které metoda find()  

přijímá ve vstupních parametrech. 

Vytvořené vyhledávací jádro poté zaregistrujeme přidáním názvu jádra 

novasluzba do pole vyhledávacích jader $search_cores  v konfiguračním 

souboru inc/config_doserfindit.inc.php. 

Dále je třeba vytvořit nový skript vyhledávací služby novasluzba.php 

a umístit jej do adresáře searchservice. Skript bude identický se 

skripty ostatních vyhledávacích služeb, bude se lišit jen v použitém objektu 

vyhledávacího jádra. Zde použijeme objekt třídy novasluzbaCore . 

Na závěr stačí přidat novou vyhledávací službu a zdroj do tabulky 

sources. Protože byla přidávána celá nová vyhledávací služba, je potřeba 

upravit strukturu tabulky a sloupci service přidat novou možnou hodnotu 

novasluzba odpovídající názvu služby. Stejně tak je pro nově vytvořené 

vyhledávací jádro potřeba přidat sloupci type novou možnou hodnotu 

novasluzba odpovídající názvu jádra. Nyní již zbývá jen vložit zdroj (příp. 

zdroje) do tabulky s typem type rovným hodnotě novasluzba a názvem služby 

service rovným hodnotě novasluzba. Identifikátor id musí odpovídat indexu 

zdroje v konfiguračním souboru vyhledávacího jádra novasluzba.config.php. 
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Kapitola 5 

Uživatelská příručka 

Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části – 

vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje 

základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání zdrojových dokumentů 

a zpřístupňuje nalezené výsledky a k nim přidané služby. Administrační 

rozhraní slouží registrovaným uživatelům pro správu jejich uživatelských 

profilů a pověřeným pracovníkům ke správě registrovaných uživatelů a správě 

a nastavení aplikace. 

Dále je v kapitole také popsáno dotazovací a administrační rozhraní 

DBLP databáze, která funguje samostatně. DBLP databáze zpřístupňuje 

lokální kopii databáze pro vyhledávání a do aplikace je zařazena jako jeden 

z prohledávaných zdrojů. 

V závěru kapitoly je stručně popsána instalace a konfigurace všech 

potřebných serverů a specifické požadavky aplikace. Důležitá je především 

konfigurace samotné aplikace, protože zbytek je lepší ponechat na správcích 

serverů. 

5.1 Vyhledávací portál – uživatelské rozhraní 

Vyhledávací portál umožňuje dva přístupy k vyhledávání – základní 

a rozšířené. V případě, že je k dispozici dostatek specifických údajů, např. 

jméno autora nebo přibližný název článku, je vhodnější využít rozšířené 

vyhledávání, kde lze zadat zvlášť názvové, autorské a předmětové údaje. Pro 

obecné hledání stačí využít základní vyhledávání, kde stačí zadat pouze 

hledané slovo nebo frázi a jsou prohledávána všechna pole. Rozšířené 

vyhledávání na rozdíl od základního vyhledávání prohledává pouze názvové, 

autorské a předmětové údaje, nikoli všechny údaje. 

Vyhledávání zdrojových dokumentů umožňuje vyhledávání podle názvu 

dokumentu a jeho ISSN nebo ISBN. Pokud jsou údaje ISSN a ISBN známé, je 
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nejlepší vyhledávat pouze podle nich, protože tato čísla pokračující publikaci 

a knižní titul jednoznačně identifikují. 

Způsoby, jakými lze formulovat dotazy, jsou uvedeny v podkapitole 

Možnosti dotazování. 

5.1.1 Možnosti dotazování 

Možnosti dotazování do jednotlivých zdrojů se často značně liší, přesto 

se aplikace nechce omezovat na úplně jednoduché dotazování ve formě 

pouhého slova nebo seznamu slov, které podporují všechny zdroje. V případě 

prohledávání zdroje, který nedokáže uživatelem zadaný dotaz přesně 

odpovědět, bude tento dotaz automaticky převeden a nepodporované 

vyhledávací možnosti zdroje budou z dotazu vynechány. 

Aplikace nabízí pro všechny prohledávané zdroje jednotný dotazovací 

jazyk. Dotazy se mohou skládat ze slov a frází nebo jejich kombinací. Na 

pořadí zápisu slov a frází nezáleží. Fráze se uzavírají do uvozovek a nesmějí 

uvnitř obsahovat další uvozovky. Interpunkční znaménka, která nejsou 

součástí slov, nemusí být prohledávaným zdrojem zohledněna. Vyhledávání 

nerozlišuje velká a malá písmena, a to ani ve frázích. Přístup k vyhledávání 

s diakritikou se u jednotlivých zdrojů liší, záleží tedy plně na prohledávaném 

zdroji. 

Kromě slov a frází umožňuje vyhledávací jazyk ještě pravé rozšíření, 

které se zapisuje přidáním hvězdičky za hledané slovo nebo frázi. Hvězdička 

musí následovat bez mezery, u frází se zapisuje až za závěrečnou uvozovku. 

Při zadání dotazu data* budou nalezeny všechny záznamy, které obsahují 

slovo data jako prefix libovolného slova. Nalezeny tedy budou nejen záznamy 

obsahující slovo data, ale například i záznamy obsahující slova databáze nebo 

database. 

5.1.2 Základní vyhledávání 

Základní vyhledávání prohledává všechna pole záznamu (nejen názvové, 

autorské a předmětové údaje). Do formulářového pole Hledaný výraz zadáte 

hledaná slova nebo fráze a vyberete prohledávané zdroje. Je třeba vždy vybrat 

alespoň jeden prohledávaný zdroj, jinak budete požádáni o výběr zdroje. Více 
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zdrojů je možné vybrat podržením klávesy Ctrl a vybráním více položek. 

Hledání zahájíte stisknutím tlačítka Hledej. 

 

Obrázek 5.1 Stránka základního vyhledávání 

5.1.3 Rozšířené vyhledávání 

Rozšířené vyhledávání umožňuje hledání podle specifičtějších parametrů 

než jednoduché vyhledávání. Je možno zadat hledaná slova nebo fráze do polí 

Názvové údaje, Autorské údaje nebo Předmětové údaje. Pole jsou 

prohledávána v konjunkci, tedy zadáte-li do pole Názvové údaje slovo „php“ 

a do pole Autorské údaje slovo „kosek“, budou hledány záznamy, které 

obsahují v autorských údajích řetězec „kosek“ a současně v názvových 

údajích řetězec „php“ . Další pole na rozdíl od základního vyhledávání 

prohledávána nejsou. 

Stejně jako u jednoduchého vyhledávání je třeba ještě vybrat 

prohledávané zdroje, vždy alespoň jeden zdroj, jinak budete požádání o výběr 

zdroje. Více zdrojů lze vybrat podržením klávesy Ctrl a vybráním více 

položek. Hledání zahájíte stisknutím tlačítka Hledej. 
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Obrázek 5.2 Stránka rozšířeného vyhledávání 

5.1.4 Vyhledávání zdrojových dokumentů 

Vyhledávání zdrojových dokumentů umožňuje hledání podle názvu 

dokumentu a čísel ISSN nebo ISBN. Prohledávané zdroje se ale od zdrojů pro 

vyhledávání článků liší. Toto vyhledávání slouží především k zjištění 

informací o dostupnosti dokumentu, který obsahuje hledaný článek, 

v knihovnách. 

Pole Název dokumentu, ISSN a ISBN jsou prohledávána v konjunkci. 

Znáte-li tedy číslo ISSN nebo ISBN, je lepší vyplnit pouze tato pole. ISBN 

jednoznačně identifikuje knižní titul. ISSN identifikuje pokračující zdroje. 

Stejně jako u vyhledávání článků je třeba vybrat prohledávané zdroje, 

vždy alespoň jeden zdroj, jinak budete požádání o výběr zdroje. Více zdrojů 

lze vybrat podržením klávesy Ctrl a vybráním více položek. Hledání zahájíte 

stisknutím tlačítka Hledej. 
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Obrázek 5.3 Stránka vyhledávání zdrojových dokumentů 

5.1.5 Výsledky vyhledávání – přehled prohledávaných zdrojů 

Po spuštění vyhledávání je zobrazena stránka s přehledem 

prohledávaných zdrojů a aktuálním stavem vyhledávání, který se automaticky 

obnovuje. V tabulce jsou zobrazeny prohledávané zdroje, stav vyhledávání 

a také počet nalezených a stažených záznamů, pokud už bylo vyhledávání 

ukončeno. V případě chyby nebo nedostupnosti zdroje je tato informace 

vypsána ve sloupci Stav. Probíhající vyhledávání je indikováno rotujícím 

kruhem vpravo nad tabulkou a stavem zdroje Prohledávám…. 
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Obrázek 5.4 Stránka přehledu prohledávaných zdrojů během 
vyhledávání 

Počet nalezených záznamů odpovídá počtu vrácených výsledků 

z prohledávaného zdroje na položený dotaz. Tento počet může být 

prohledávaným zdrojem omezen. Počet stažených záznamů udává, kolik 

prvních z nalezených záznamů bylo skutečně staženo a bude vypsáno ve 

stažených výsledcích. Maximální počet stažených záznamů je limitován 

aplikací. 

Na stažené výsledky přejdete kliknutím na odkaz Přejít na stažené 

výsledky vlevo nad tabulkou. Přejdete-li na stažené výsledky a prohledávání 

stále probíhá, budou dosud nestažené záznamy vypsány v tabulkovém 

přehledu okamžitě, jakmile budou staženy. 

Pokud prohlížeč nepodporuje JavaScript nebo je zakázán, výsledky 

vyhledávání nebudou automaticky aktualizovány. Pak je nutné stránku obnovit 

ručně kliknutím na odkaz Aktualizovat stavy vyhledávání, který bude v tomto 

případě vypsán nad tabulkou. 
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5.1.6 Výsledky vyhledávání – tabulkový přehled 

Tabulkový přehled zobrazuje základní údaje ze záznamů – název, rok, 

autory a jméno prohledávaného zdroje. V případě vyhledávání zdrojových 

dokumentů jsou vypsány údaje – název, nakladatel, rok, ISSN/ISBN a jméno 

prohledávaného zdroje. Záznamy jsou standardně řazeny dle vypočítané shody 

záznamu s položeným dotazem. Řazení záznamů je možné změnit, a to 

pouhým vybráním z nabídky Řadit podle. Na výběr jsou možnosti – podle 

autora, názvu, shody, roku nebo zdroje., u zdrojových dokumentů podle 

nakladatele, názvu, shody nebo zdroje. Řazení je lexikografické. 

Shoda záznamu zohledňuje výskyt a přesnost výskytu hledaného výrazu 

v prohledávaném poli. V případě jednoduchého vyhledávání se s dotazem 

porovnávají pouze údaje v názvových, autorských a předmětových polích. 

Pozitivně je zohledněno i pořadí záznamu v sadě výsledků získaných ze zdroje 

a současný výskyt výrazu v názvových a předmětových polích. Shoda nabývá 

hodnot 0 až 100 bodů – odstupňovaných po 10 bodech.  

 

Obrázek 5.5 Stránka tabulkového přehledu - články 

Pokud je stažených záznamů více, než se vejde na jednu stránku, 

automaticky se v záhlaví i zápatí tabulky zobrazí navigační lišta, pomocí které 
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je možno přejít na první (<< ), předcházející (< Předchozí), další (Další >) 

nebo poslední stránku (>> ). 

Pro detailní zobrazení záznamu stačí kliknout na číslo záznamu v prvním 

sloupci tabulky nebo na název dokumentu. Na webové stránky 

prohledávaného zdroje se přejde kliknutím na název zdroje v posledním 

sloupci, tento odkaz vede mimo stránky aplikace. 

Stažené záznamy se na serveru standardně uchovávají po dobu půl 

hodiny od poslední aktivity uživatele v aplikaci, tedy od posledního zobrazení 

stránky nebo vypnutí prohlížeče. V případě neaktivity bude právě zobrazená 

stránka automaticky přesměrována na úvodní stránku aplikace. 

5.1.7 Detailní záznam 

Přejdeme-li z tabulkového přehledu na detailní zobrazení záznamu, je 

zde na výběr ze dvou možných výpisů záznamu – standardního záznamu nebo 

MARC21 záznamu. Způsob výpisu záznamu lze vybrat kliknutím na příslušné 

odkazy v záhlaví záznamu Standardní záznam a MARC21 záznam. Zpět na 

tabulkový přehled je možno přejít kliknutím na odkaz Tabulkový přehled. 

 

Obrázek 5.6 Stránka se standardním detailním výpisem 
záznamu článku 
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Standardní záznam, který se zobrazuje primárně, obsahuje výběr 

podstatných informací k dokumentu. Pokud jsou adresy k dispozici, je záznam 

doplněn o odkazy na plný text dokumentu, na záznam v prohledávaném zdroji 

a na vyhledávací rozhraní prohledávaného zdroje. Odkazy jsou vypsány na 

konci záznamu. 

Jedná-li se licencované dokumenty, je možné, že zdroje budou 

vyžadovat pro přístup k plným textům přihlášení, registraci nebo zaplacení 

poplatku. Adresy plných textů jsou získávány z prohledávaných zdrojů, a je 

tedy možné narazit na již neplatné odkazy, pokud nejsou zdrojové databáze 

aktuální. 

Zpřístupňuje-li prohledávaný zdroj záznamy on-line, je možné přejít 

přímo na záznam v prohledávaném zdroji. Jinak je možné využít odkaz na 

vyhledávací rozhraní zdroje a pomocí něj dohledat záznam ručně. 

Kliknutím na odkaz Dostupnost dokumentu v záhlaví záznamu přejdete 

na stránku rozšíření Dostupnost dokumentu, které uživateli umožňuje dohledat 

zdrojový dokument a usnadňuje zjištění dostupnosti dokumentu. Rozšíření je 

popsáno v následující podkapitole.  

MARC21 záznam zobrazuje kompletní záznam ve formátu MARC21, 

což je jeden z knihovnických katalogizačních formátů. Pokud by chyběly 

některé informace ve výpisu standardního záznamu, určitě budou k nalezení 

zde, tedy pokud je prohledávaný zdroj poskytl. 
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Obrázek 5.7 Stránka s detailním výpisem MARC záznamu 

5.1.8 Rozšíření Dostupnost dokumentu 

Rozšíření Dostupnost dokumentu má za úkol pomoci uživateli dohledat 

zdrojový dokument a jeho nejsnáze získatelnou kopii. V záhlaví jsou vypsány 

informace, které se aplikaci podařilo ke článku nebo zdrojovému dokumentu 

zjistit. Formulářová pole jsou nalezenými údaji předvyplněna, ale můžete je 

editovat podle potřeby. 
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Obrázek 5.8 Stránka rozšíření Dostupnost dokumentu 

Dokument je možno hledat ve zdrojových dokumentech, 

v elektronických časopisech, v periodikách nebo pomocí doplňujícího 

vyhledávání ve vyhledávačích – specializovaném Google Scholar nebo 

obecném Google.  

Vyhledávání ve zdrojových dokumentech je přístupné pouze pro články 

a jedná se o stejné vyhledávání jako vyhledávání zdrojových dokumentů 

přístupné z hlavního menu aplikace. Pokud znáte typ dokumentu, můžete 

omezit výběr prohledávaných zdrojů pouze na odpovídající databáze. Je-li 

známé ISSN nebo ISBN, je lepší nechat pole Název dokumentu prázdné. 

Vyhledávání elektronických časopisů umožňuje vyhledávání 

v Centrálním katalogu UK v Praze, elektronických časopisech přístupných 

v knihovně MFF UK v Praze a v databázích SFX Portálu elektronických 

časopisů – UK v Praze a volně přístupné časopisy. Kliknutím na tlačítko Přejít 

na nalezené výsledky se v novém okně zobrazí nalezené výsledky v nativním 

prostředí vyhledávacího rozhraní zdroje. 

Centrální katalog UK v Praze poskytuje informace o dostupnosti zdroje 

z knihovny ve sloupci Poskytovatel. Podrobnosti o dostupnosti 
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nalezených elektronických časopisech MFF UK zjistíte kliknutím na název 

časopisu v prvním sloupci tabulky. Na SFX portálu stačí kliknout na název 

nalezeného časopisu a zobrazí se okno s přehledem on-line dostupných plných 

textů časopisu z daného počítače. 

Vyhledávání periodik zpřístupňuje vyhledávání v Centrálním katalogu 

UK v Praze v databázi periodik. Kliknutím na tlačítko Přejít na nalezené 

výsledky se v novém okně zobrazí nalezené výsledky v nativním prostředí 

centrálního katalogu. Informace o umístění exemplářů dokumentu a jejich 

dostupnosti získáte kliknutím na odkaz ve sloupci Exempláře v tabulce 

nalezených záznamů. 

Doplňující vyhledávání poskytuje rozhraní pro vyhledávání v obecném 

vyhledávači Google nebo specializovaném vyhledávači odborné literatury 

Google Scholar. Pole Hledaný výraz můžete předvyplnit požadovanými údaji 

kliknutím na jeden z odkazů nad formulářovým polem. Služba Google Scholar 

umožňuje k nalezeným záznamům vypsat i odkazy na knihovny, které má 

uživatel nastavené v předvolbách služby Scholar. 

5.1.9 Registrace uživatelů 

Registraci nového uživatele začnete vyplněním registračního formuláře, 

na který se dostanete kliknutím na odkaz Nová registrace v pravém menu 

v oddílu Můj účet. Je třeba vyplnit všechny položky formuláře, především 

platnou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán e-mail s odkazem pro 

aktivaci uživatelského účtu. Uživatelské jméno musí být v rámci aplikace 

jedinečné. Pokud zvolíte již existující uživatelské jméno, budete upozorněni 

zprávou Neplatné uživatelské jméno. Heslo musí být delší než 5 znaků. Je ale 

vhodné volit delší a bezpečná hesla. 
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Obrázek 5.9 Stránka registrace 

Po úspěšné registraci bude na uvedenou e-mailovou adresu odeslána 

zpráva s odkazem pro aktivaci účtu. Na aktivaci uživatelského účtu máte 

3 dny, poté bude neaktivovaná registrace smazána. Před provedenou aktivací 

je uživatelský účet neaktivní a nelze se na něj přihlásit. 

Výhody registrovaných uživatelů jsou popsány v nápovědě, do které se 

nejjednodušeji dostanete kliknutím na odkaz Výhody registrovaných uživatelů 

v pravém menu v oddílu Můj účet. 

Přihlášení k uživatelskému účtu je možné vyplněním uživatelského 

jména a hesla do formuláře v pravém menu v oddílu Můj účet. Po úspěšné 

aktivaci a prvním přihlášení je možné doplnit uživatelský profil o další údaje. 

Popis administračního rozhraní a jeho možností je uveden v následující 

podkapitole. 

5.2 Vyhledávací portál - administrační rozhraní 

Administrační rozhraní zpřístupňuje registrovaným uživatelům správu 

jejich uživatelského profilu. Uživatelský profil zobrazíte kliknutím na odkaz 
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Můj profil  v hlavním horizontálním menu. Jednotlivé části profilu jsou 

přístupné přes pravé menu. Přecházet mezi administračním a vyhledávacím 

rozhraním je možné kliknutím na ikonku s domečkem v pravém horním rohu 

okna. Kliknutím na vedlejší ikonu se zámkem se z aplikace odhlásíte a budete 

dále pracovat jako neregistrovaný uživatel. 

 

Obrázek 5.10 Stránka Můj profil – Základní údaje 

Část Základní údaje zpřístupňuje údaje uvedené při registraci 

a preferované knihovny uživatele. Všechny uvedené údaje je možné 

upravovat. Preferované knihovny přidáte do svého profilu vybrání knihovny 

z levého sloupce všech knihoven a stisknutím tlačítka Přidej knihovnu >>. 

Takto můžete vložit libovolný počet knihoven. Stejně funguje i odebírání 

knihoven. Vyberete knihovnu v pravém sloupci vašich preferovaných 

knihoven a stisknutím tlačítka << Odeber knihovnu ji přesunete do seznamu 

všech knihoven. Všechny provedené změny se uloží až stisknutím tlačítka 

Uložit změny. Pokud je zdrojový dokument k dispozici ve vámi preferované 

knihovně, je tato skutečnost v detailním výpisu záznamu zvýrazněna. 
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Uživatel má také možnost změnit své heslo, a to v části Změna hesla. 

Postačí zadat původní, nově zvolené heslo a změnu potvrdit stisknutím tlačítka 

Změnit heslo. 

5.3 Administrace aplikace – vyhledávací portál 

Neveřejná část administračního rozhraní slouží ke správě uživatelů 

a nastavení aplikace pověřenými pracovníky. Administrační moduly jsou na 

výběr na hlavním horizontálním menu. Součásti modulů jsou přístupné přes 

pravé menu. 

K dispozici jsou moduly Uživatelé – pro správu uživatelských účtů, 

a Knihovny – pro správu databáze knihoven. 

5.3.1 Správa uživatelů 

Administrační modul Uživatelé zpřístupňuje správu uživatelů. Nový 

uživatel se vkládá kliknutím na odkaz v pravém menu Nový uživatel. Po 

vyplnění formuláře stačí pro vložení uživatele stisknout tlačítko Vložit nového 

uživatele. Měnit existující uživatele lze kliknutím na odkaz upravit v přehledu 

uživatelů. Zbytek je již stejný jako při vkládání nového uživatele. Úplně 

vymazat uživatele lze kliknutím na odkaz smazat v přehledu uživatelů. Je také 

možné uživatelský účet pouze deaktivovat, a to odškrtnutím zaškrtávacího 

pole Aktivní ve formuláři pro úpravu uživatele. Neaktivní uživatelé se 

nemohou ke svému účtu přihlásit, ale účet stále existuje včetně všech 

nastavení uživatele. 

Systém definuje dvě skupiny uživatelů – uživatel a administrátor. Do 

uživatelské skupiny uživatel patří všichni registrovaní uživatelé. Tito uživatelé 

mají přístup pouze ke svému profilu. Uživatelská skupina administrátor 

zahrnuje všechny pracovníky pověřené správou aplikace. Uživatelé této 

skupiny mají přístup i do neveřejných částí administračního rozhraní. 
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Obrázek 5.11 Stránka administračního modulu Uživatelé 

5.3.2 Správa knihoven 

Administrační modul Knihovny umožňuje definovat knihovny nabízené 

uživatelům jako preferované knihovny. Sigly knihoven jsou zde doplněny 

o název a URL webových stránek. U definovaných knihoven je tak možné při 

detailním výpisu záznamu vypisovat společně se siglou i název knihovny. 

Novou knihovnu přidáte kliknutím na odkaz Nová knihovna v pravém 

menu. Vyplněný formulář odešlete kliknutím na tlačítko Vložit novu knihovnu. 

URL knihovny musí být uvedeno kompletní včetně úvodního http:// . 

 Již vložené knihovny můžete upravovat kliknutím na odkaz upravit 

v posledním sloupci tabulky knihoven a následným vyplněním formuláře. 

Hodnotu v poli Sigla nelze měnit, ale knihovnu lze smazat a vytvořit znovu 

s novou siglou. Knihovnu smažete kliknutím na odkaz smazat v tabulce 

knihoven. 
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Obrázek 5.12 Stránka administračního modulu Knihovny 

5.4 Administrace aplikace – DBLP databáze 

DBLP databáze obsahuje lokální kopii databáze a poskytuje nad ní 

rozhraní pro vyhledávání. Služba se skládá ze dvou oddělených částí – 

dotazovacího rozhraní pro vyhledávání a administrační sekce pro správu 

lokální databáze. 

5.4.1 Dotazovací rozhraní – volání 

DBLP databáze poskytuje jedno dotazovací rozhraní prostřednictvím 

skriptu query.php, které slouží pro vzdálené volání vyhledávacím jádrem. 

Služba se volá pomocí protokolu HTTP, přičemž dotazy a další parametry 

vyhledávání jsou předávány v URL. Odpovědi – nalezené záznamy i chybové 

zprávy – jsou vraceny ve formátu XML, záznamy konkrétně podle XML 

schématu MARCXML. Pro pokládání dotazů je definován vlastní boolovský 

dotazovací jazyk. 

http://www.doser.cz/doserfindit/dblp_service/query.php? 
author=ji%C5%99%C3%AD+kosek&title=php&interval=0-10 
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Příklad 5.13 volání DBLP služby 

Na příkladu 5.13 je vidět, že volané URL se skládá ze tří částí – adresy 

DBLP služby http://www.doser.cz/doserfindit/ 

dblp_service/ , názvu skriptu query.php a parametrů vyhledávání 

author=ji%C5%99%C3%AD+kosek&title=php&interval=0-10 . 

V tomto případě hledáme články s autorem ji ří kosek  a názvem php . 

Zároveň chceme pouze prvních deset záznamů z množiny nalezených 

výsledků. Název skriptu a jeho parametry jsou odděleny znakem '?', jednotlivé 

parametry znakem '&'. Nealfanumerické znaky s výjimkou '-', '_', '. ' jsou 

v URL standardně kódovány. Znakové kódování dotazů je UTF-8. 

5.4.2 Dotazovací jazyk 

Dotazovací jazyk pro DBLP databázi je boolovský jazyk a nabízí 

poměrně široké možnosti dotazování. Přitom je velmi jednoduchý, skládá se 

z logických binárních operátorů AND, OR a unárního NOT, dále obsahuje ještě 

uvozovky pro zadávání přesných frází a závorky. 

Přehled a ukázka použití operátorů při zápisu dotazů: 

� binární operátor AND slovo1 AND slovo2  

� binární operátor OR slovo1 OR slovo2  

� unární operátor NOT NOT slovo  

� závorky ( ,)  (slovo1 OR slovo2) AND slovo3  

� fráze "víceslovná fráze"  

� přesné slovo "slovo"  

� slovo slovo   

Pokud operátory mezi slovy nejsou uvedeny explicitně, je mezi ně 

automaticky vložen operátor AND. Priorita binárních operátorů AND a OR je 

stejná. Unární operátor NOT není použitelný pro vyjmutí množiny výsledků 

z celého kvanta záznamů. Operátor NOT tak nemá smysl spolu s operátorem 

OR a vrací prázdnou množinu výsledků. Pokud dotazu neodpovídají žádné 

výsledky, je vrácena prázdná množina záznamů. Dotazování nerozlišuje 

velikost písmen a nezohledňuje diakritiku, dotazy data, Data, DATA i dáŤá 
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vracejí stejné výsledky. Jednotlivá slova jsou hledána jako prefixy slov, tedy 

např. slovo data je interpretováno jako data* a jsou vráceny např. i záznamy 

s výskytem slov database, databases. 

Oracle AND (("parallel server" AND "cache") OR ("system" NOT 
Database)) 

Příklad 5.14 Složitější dotaz v dotazovacím jazyce 

Zadaný dotaz v příkladu 5.14 najde záznamy zároveň obsahující slovo 

oracle  jako prefix a přesné fráze "parallel server"  a "cache"  

nebo záznamy zároveň obsahující slovo oracle  jako prefix, přesnou frázi 

"system" , ale nikoli už slovo database  jako prefix. Dotazu odpovídá 

např. záznam s hodnotou Cache Coherency in Oracle Parallel Server nebo 

Oracle Geographic Information System, ale už ne článek On Enhancing Query 

Optimization in the Oracle Database System by Utilizing Attribute Cardinality 

Maps. 

5.4.3 Parametry vyhledávání 

DBLP databáze nabízí nejen základní parametry pro pokládání dotazů, 

ale i další rozšiřující volby. Zde je uveden přehled všech parametrů včetně 

popisu a formátu.  

Parametr Formát Popis 
all dotaz dotaz v dotazovacím jazyku prohledávající 

všechna pole 
author dotaz dotaz v dotazovacím jazyku prohledávající 

autorská pole (MARC21 pole 100,700$a) 
title dotaz dotaz v dotazovacím jazyku prohledávající 

názvová pole (MARC21 pole 245$a) 
keyword dotaz dotaz v dotazovacím jazyku prohledávající 

předmětová pole (MARC21 pole 245$a) 
interval číslo[-číslo] interval vrácených záznamů, první číslo udává 

počátek intervalu, druhé počet záznamů od 
počátku intervalu, počátek intervalu je indexován 
od nuly, počet záznamů je nepovinný, v případě 
jeho neuvedení bude vrácen nanejvýš maximální 
počet záznamů 

max číslo maximální počet vráceným záznamů, defaultní 
hodnota je maximální limit počtu vrácených 
záznamů 
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Parametry, týká se to hlavně těch pro dotazování, musí být kódovány 

v media-type application/x-www-form-urlencoded běžném pro obsah URL. 

Jako znakové kódování se používá UTF-8. 

Formát dotazů je definován v předchozí podkapitole Dotazovací jazyk. 

5.4.4 Chybové zprávy 

Pokud se služba nachází v chybovém stavu nebo byly chybně zadány 

parametry vyhledávání, vrací DBLP databáze odpověď s HTTP chybovými 

kódy 400 Bad Request, 500 Internal Server Error nebo 503 Service 

Unavailable doplněnou o XML výstup. 

XML výstup obsahuje kód chybové zprávy a popis chyby. Pro základní 

určení chyby postačí HTTP kód a není třeba zpracovávat XML. Přehled 

chybových zpráv je uveden v tabulce. 

Při zpracování dotazu v dotazovacím jazyce služba vrací chybu pouze v 

případě syntaktického problému, nekontroluje logickou správnost dotazu. 

Standardní chybové zprávy protokolu HTTP generuje také webový 

server, který neposílá XML výstup. Problém může nastat např. s dostupností 

serveru nebo s příliš dlouhým URL. 

5.4.5 Administrační sekce 

Administrační sekce umožňuje oprávněným uživatelům správu DBLP 

služby, tedy především možnost aktualizace databáze. Administrační sekce je 

standardně umístěna v adresáři dblpadmin.  

Chybový kód HTTP kód Chyba 
1 500 lokální databáze není dostupná 
2 503 DBLP služba je zastavena např. z důvodu 

aktualizace databáze 
3 400 povinný parametr není definován, bližší 

specifikace chyby je uvedena v popisu chyby 
v XML 

4 400 neplatná hodnota některého z parametrů, bližší 
specifikace chyby je uvedena v popisu chyby 
v XML 

5 400 chyba při zpracování dotazu v dotazovacím 
jazyce, bližší specifikace chyby je uvedena 
v popisu chyby v XML 

? ? nedefinovaná chyba 
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Po zadání přihlašovacího jména a hesla a jeho ověření se otevře samotné 

administrační rozhraní, které je velmi podobné administračnímu rozhraní 

v hlavní aplikaci. Kliknutím na odkaz v hlavním horizontálním menu se 

dostanete do vybraného administračního modulu. Na výběr jsou moduly 

Update databáze a Můj účet. 

 

Obrázek 5.15 Stránka modulu Update databáze administrační 
sekce 

V pravém vertikálním menu vidíte aktuální stav služby a máte zde 

možnost službu zastavit nebo spustit. 

Modul Update databáze obsahuje průvodce updatem databáze, který 

uživatele provede po jednotlivých krocích procesu s vysvětlením, co se 

v každém kroku děje. Důležité je především zastavit službu v kroku 3 a 4, kdy 

je manipulováno s daty v databázi, aby se nestalo, že služba bude vracet 

neúplné nebo jinak nekorektní výsledky. 

Časová náročnost se v závislosti na aktuálním vytížení serveru a počtu 

skutečně přidávaných nebo aktualizovaných záznamů může pohybovat až 

v řádu několika hodin. Při větších aktualizacích může být někdy rychlejší 

vyprázdnit celou databázi a znovu ji naplnit. 

Modul Můj účet umožňuje změnu hesla uživatele. 
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Pro odhlášení stačí kliknout na ikonku se zámkem v pravém horním 

rohu obrazovky, kde je také umístěna ikonka pro přechod na úvodní stránku 

administrace a informace o aktuálně přihlášeném uživateli a jeho uživatelské 

skupině. 

5.5 Instalace a konfigurace aplikace 

Před instalací a konfigurací vlastní webové aplikace je třeba řádně 

nakonfigurovat webový a databázový server a interpret jazyka PHP. 

V samotné aplikaci již stačí nastavit jen přístupové údaje a konfigurační volby. 

Aplikace by měla běžet na libovolném operačním systému, na kterém je 

možné spustit webový server s podporou PHP a MySQL server. Vzhledem 

k implementačním odlišnostem a vůbec vlastnostem operačních systémů se ale 

může chování na různých systémech mírně lišit. 

Doporučený software pro bezproblémový chod aplikace je Apache 

HTTP Server 2.2.8, MySQL Comunity Server 5.0.54 a PHP 5.2.6 na Gentoo 

kernel 2.6.23. Na tomto systému běží ostrá verze aplikace, ale testování 

probíhalo i na několika dalších verzích PHP a MySQL i pod operačním 

systémem Windows XP. 

5.5.1 Webový server 

Aplikace využívá webový server Apache HTTP Server 2.2.8, postačí 

však i jakákoli verze 2.2. Instalace i konfigurace samotného serveru je popsána 

přímo v dokumentaci k serveru a liší se pro jednotlivé operační systémy. 

Konfigurace se provádí standardně v textovém konfiguračním souboru 

httpd.conf. 

Je třeba nastavit dostatečný počet současných spojení na server, protože 

jeden uživatelský dotaz spotřebuje krom spojení uživatele ještě počet spojení 

rovný počtu vyhledávacích služeb. 

5.5.2 Databázový server 

Jako datové úložiště využívá aplikace databázový server MySQL 

Comunity Server ve verzi 5.0.54, postačí ale i jakákoli verze 5. Instalace 
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i konfigurace samotného serveru je popsána přímo v dokumentaci k serveru 

a liší se pro jednotlivé operační systémy. Konfigurace se provádí standardně 

v textovém konfiguračním souboru s názvem my.ini nebo my.cnf. 

Pro správu databáze lze využít některý z volně dostupných programů 

např. phpMyAdmin [27]. 

Pro správné fungování aplikace je vhodné vytvořit nového uživatele 

s heslem a přístupem pouze z lokálního stroje, pomocí kterého bude aplikace 

přistupovat do databáze. V případě potřeby je možné mít i více uživatelů pro 

jednotlivé služby s odstupňovanými přístupovými právy. 

Aplikace využívá dvě databáze, jednu pro samotné vyhledávací jádro 

a druhou pro DBLP službu. 

Konfigurace samotného serveru vyžaduje drobnou změnu nastavení 

hodnoty ft_min_word_len  – minimální délka slova fulltextového indexu 

– na ft_min_word_len = 3 , kvůli databázi pro DBLP službu. Potřebná 

podpora úložiště InnoDB by měla být standardně zapnuta. 

Protože všechny vyhledávací služby přistupují do databáze v krátkém 

časovém intervalu současně a doba spojení se může pohybovat až v řádech 

sekund, je třeba nastavit dostatečný maximální počet současných připojení. 

Jeden uživatelský dotaz spotřebuje počet spojení rovný počtu vyhledávacích 

služeb a jednoho servisního spojení. 

5.5.3 Interpret PHP 

Pro podporu programovacího jazyka PHP je třeba na webový server 

nainstalovat interpret jazyka PHP. Aplikace vyžaduje PHP 5, nejlépe 

v poslední verzi. Instalace se provádí podle dokumentace přiložené k PHP 

a liší se pro různé operační systémy, konfigurační direktivy se nastavují 

v souboru php.ini. 

Do konfiguračního souboru webového serveru je třeba přidat několik 

řádek a zajistit dostupnost všech potřebných knihoven webovému serveru, 

přesně podle dokumentace k instalaci PHP. 

Pro správný chod aplikace je nutné do PHP nainstalovat a zapnout 

následující rozšíření a nastavit uvedené konfigurační direktivy. Podrobnosti 

k instalaci rozšíření jsou podrobně zdokumentovány v dokumentaci PHP. 
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Rozšíření 

curl komunikace s vyhledávacími službami pomocí protokolu HTTP 

mysql konektor pro MySQL databázi 

yaz klient protokolu Z39.50 

Další potřebná rozšíření zahrnutá v instalaci PHP 

iconv konverze mezi znakovými sadami 

mbstring práce s vícebajtovými řetězci 

SimpleXML zpracování XML souborů, standardně zapnuté 

Konfigura ční direktivy 

allow_url_fopen = On 

magic_quotes_gpc = On 

Další doporučené nastavení direktiv 

register_globals = Off 

max_execution_time = 120 

display_errors = Off 

5.5.4 Webová aplikace 

Instalace samotné webové aplikace spočívá ve zkopírování zdrojových 

kódů do adresáře webového serveru, kde má být aplikace spuštěna. 

Samotná aplikace má několik oddělených konfiguračních souborů. Jeden 

hlavní konfigurační soubor inc/config_doserfindit.inc.php – a navíc i každé 

vyhledávací jádro má svůj samostatný konfigurační soubor. Konfigurační 

volby jsou v souborech komentovány. Před spuštěním aplikace je nutné 

nastavit údaje pro připojení k databázi a obě cesty k aplikaci – v souborovém 

systému a URL. Nastavení zdrojů se provádí v konfiguračních souborech 

vyhledávacích jader, zde uvedené zdroje musí mít ekvivalenty i v tabulce 

sources. 

Administrátorský účet ke správě aplikace vytvoříte po nakonfigurování 

aplikace spuštěním skriptu create_admin.php. Ještě před spuštěním skriptu je 

třeba na označeném místě přímo ve skriptu vyplnit uživatelské jméno a heslo. 

Ostatní údaje je možné nastavit po přihlášení uživatele. Po vytvoření účtu je 

nutné skript smazat. 



77 

 

hlavní konfigurační soubor inc/config_doserfindit.inc.php 

� Databáze – nastavení přihlašovacích údajů k databázi a jméno databáze 

� Pole konfiguračních voleb $cfgvars  – nastavení nejrůznějších 

globálních voleb 

� Cesty – cesta do kořenového adresáře aplikace v souborovém systému 

a URL webového kořenového adresáře s aplikací 

� Vyhledávací jádra – pole názvů vyhledávacích jader (musí odpovídat 

prefixům názvů tříd vyhledávacích jader a názvům skriptů 

vyhledávacích jader) 

vyhledávací jádro pro zdroje typu DBLP 

searchcore/dblp.config.php 

� Zdroje – pole zdrojů (index zdroje musí odpovídat identifikátoru zdroje 

definovanému v tabulce sources) s nastavení URL, databáze, syntaxe 

a kódování 

� Limity – nastavení počtu stahovaných záznamů 

vyhledávací jádro pro zdroje typu Z39.50 

searchcore/z3950.config.php 

� Zdroje – pole zdrojů (index zdroje musí odpovídat identifikátoru zdroje 

definovanému v tabulce sources) s nastavení URL 

� Limity – nastavení počtu stahovaných záznamů 

5.5.5 DBLP databáze 

Instalace DBLP databáze je velmi jednoduchá, stačí zkopírovat zdrojové 

kódy do adresáře webového serveru, kde chcete mít službu spuštěnou. Na 

unixových systémech je třeba ještě zkontrolovat přístupová práva do adresáře 

data, aby tam webový server měl právo čtení a zápisu. 

DBLP databáze má jediný samostatný konfigurační soubor 

dblp.config.php, obsahující následující části a nastavení. Před spuštěním 

služby stačí nastavit údaje pro připojení k databázi. Jednotlivé konfigurační 

volby jsou v souboru komentovány. 



78 

 

� Databáze – nastavení přihlašovacích údajů k databázi a jméno databáze 

� Cesty – cesty ke zdrojové databázi a DTD a k lokálním zdrojovým 

souborům, velikost vyrovnávací paměti pro čtení 

� Dělení souboru – velikost části XML souboru, velikost vyrovnávací 

paměti a další nastavení pro dělení zdrojového souboru na části 

� XML parser – kódování a velikost vyrovnávací paměti parseru, DTD 

hlavička s kopií entit definovaných v DTD pro ošetření chyby parseru 

� Mapování XML do MARC21 – definice polí pro mapování XML 

elementů a jejich atributů do formátu MARC21 

� Výsledky – omezení maximálního počtu záznamů vrácených ve 

výsledku 

Administrátorský účet ke správě DBLP databáze vytvoříte po 

nakonfigurování aplikace spuštěním skriptu create_admin.php. Ještě před 

spuštěním skriptu je třeba na označeném místě přímo ve skriptu vyplnit 

uživatelské jméno a heslo. Po vytvoření účtu je nutné skript smazat. 
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Kapitola 6 

Závěr 

6.1 Nasazení v praxi 

Aplikace DoserFindIT byla spuštěna na webové adrese 

http://www.doser.cz/doserfindit/ a dána k dispozici informatické sekci 

knihovny MFF UK. Na základě prvotního testování v knihovně byly 

provedeny drobné úpravy a vylepšení aplikace. 

Pracovníci knihoven na aplikaci ocenili především možnost detailního 

výpisu záznamu v knihovnickém formátu MARC21 a přehlednost. Možnosti 

vyhledávání a dotazování se zdají být pro potřeby uživatelů také plně 

dostačující. 

6.2 Další vývoj 

Návrh architektury dává poměrně široké možnosti rozšiřování 

schopností aplikace i palety poskytovaných služeb. Zde jsou nastíněna některá 

další možná zatím neimplementovaná rozšíření. 

Pro zvýšení přínosu aplikace bude dobré především rozšířit nabídku 

prohledávaných zdrojů. Přidání zdrojů komunikujících pomocí protokolu 

Z39.50 je jednoduché a nevyžaduje prakticky žádné programátorské úsilí. Pro 

přidání úplně nových zdrojů bude ale třeba naprogramovat novou mezivrstvu, 

příp. i vyhledávací službu.  

Jako první se k implementaci nabízí mezivrstva pro prohledávané zdroje, 

které disponují pouze webovým vyhledávacím rozhraním. Základem této 

mezivrstvy by měla být již existující mezivrstva pro DBLP databázi, která by 

se místo do lokální databáze dotazovala webového vyhledávacího rozhraní. 

Pro dotazování a stahování HTML stránek s výsledky se výborně hodí CURL 

rozšíření PHP. Zpracování HTML stránek by mohlo být realizováno např. 

pomocí SimpleXML parseru. 
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Dalšími zajímavými prohledávanými zdroji by mohly být zdroje 

umožňující stahování záznamů pomocí protokolu Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) [5]. Protokol OAI-PMH 

umožňuje stahovat záznamy ze zdrojové databáze pomocí HTTP protokolu ve 

formátu XML. Mezivrstva pro tyto zdroje by tedy byla úplně stejná jako pro 

DBLP databázi. Rozdíl by byl pouze v plnění lokální databáze. 

Možným doplněním prohledávaných zdrojů by bylo i prohledávání 

aktuálních článků z odborných a vědeckých časopisů, které poskytují svůj 

obsah přes RSS kanály. V tomto případě by se dalo také využít již existující 

služby Scholert.com [28] (zatím v testovací verzi), která stahuje abstrakty 

článků z časopisů do lokální databáze a umožňuje její prohledávání. 

Co se týká služeb poskytovaných k nalezeným záznamům, mohla by 

aplikace nabízet možnost sestavení citace k záznamu. Tuto službu by mohlo 

zajišťovat vlastní rozšíření, nebo by mohla být využita některá externí webová 

služba, např. Projekt Bibliografické citace - citujte správně dokumenty [29]. 

Nabízí se i rozšíření stávajícího rozšíření Dostupnost dokumentu o nové 

prohledávané databáze. Zjišťování dalších bližších informací o dostupnosti 

dokumentu je ale již problematické, protože katalogy tyto údaje 

vyhledávačům, jako je např. tato aplikace, nezpřístupňují. 

Přímo ve vyhledávacím jádře aplikace by pak bylo třeba zdokonalit 

algoritmus pro označování duplicitních záznamů ve výsledku. Stejně tak se 

nabízí i řešení některého z problémů nastíněných v podkapitole 3.3, především 

asi možnost automatických úprav dotazů na základě databáze anomálií. 

Do administračního rozhraní by se daly doplnit další moduly a přidat tak 

nové výhody pro registrované uživatele. Bylo by možné vytvořit historii 

dotazů nebo např. ukládání dotazů a jednotlivých záznamů, které uživatele 

zajímají. 

6.3 Shrnutí 

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webovou službu 

usnadňující vyhledávání odborných článků především z oblasti informačních 

technologií. 
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Výsledná aplikace je platformě nezávislá a podporovány jsou všechny 

nejrozšířenější současné prohlížeče. Aplikace dodržuje webové standardy 

W3C [30], takže není problém s prohlížením ani v textových prohlížečích, kde 

dochází pouze ke snížení uživatelské přívětivosti, ale nikoli funkčnosti. 

Svou základní funkci, tedy vyhledávání článků, splňuje aplikace 

výborně. Nabídka prohledávaných zdrojů i poskytovaných služeb je však 

zatím relativně omezená, nicméně díky servisně-orientovanému návrhu 

aplikace je rozšíření nabízených možností jednoduché. 

Základním formátem používaným pro přenos dat je XML. Jednotlivé 

části aplikace komunikují přes HTTP protokol. Díky otevřenosti 

a jednoduchosti obou použitých řešení není složité provázat vyhledávací 

službu i s dalšími službami na bázi protokolu HTTP. Ať již pro využití jimi 

poskytovaných služeb, nebo naopak pro poskytnutí naší vyhledávací služby 

ostatním. 

Aplikace DoserFindIT je jistě zajímavým projektem na českém 

internetu, kde se vyskytují pouze vyhledávače v českých médiích. Jediná 

podobná služba JIB [6] má sice více prohledávaných zdrojů, ale mnoho z nich 

je pouze odkazovaných (tj. JIB pouze přesměrovává na nativní vyhledávací 

rozhraní prohledávaného zdroje), navíc výběr zdrojů nezahrnuje odborné 

zahraniční článkové databáze, jako např. IEEE nebo SpringerLink. Oproti JIB, 

která má za sebou již několik let vývoje, je tato aplikace zatím pouze na 

začátku. 
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Příloha A 

Obsah DVD-ROM 

Adresářová struktura a obsah přiloženého DVD-ROM: 

apps poslední verze instalačních balíčků webového 

a databázového serveru a interpretu PHP 

doc/user uživatelská dokumentace v PDF 

doc/programmer programátorská dokumentace v PDF 

doc/programmer/gen programátorská dokumentace vygenerovaná ze 

zdrojových kódů nástrojem phpDocumentator 

source_codes/dblp zdrojové kódy DBLP databáze 

source_codes/doserfindit zdrojové kódy aplikace 

sql SQL skripty databází 

text kopie této práce v PDF 

xml používaná DTD a XML schémata 

 


