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Výchozí situace

● od roku 2013 využíván kód dostupný z:
– http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/doplnky_a_rozsireni:obalky_knih  

● v aktuálních verzích online katalogu Evergreenu 
již nebyl funkční, a to ze dvou hlavních důvodů:
– zcela nové pojetí online katalogu

– změna API serveru obalkyknih.cz

● původní kód sloužil výhradně k zobrazování 
obálek knih, nikoliv dalšího přidaného obsahu

http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/doplnky_a_rozsireni:obalky_knih
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Řešení

● zpracování nového kódu
– zobrazení i dalšího přidaného obsahu (obsahů knih, 

anotací, čtenářských hodnocení)

– podoba samostatného modulu, který je navržen 
k zařazení do hlavního vývojového stromu 
Evergreenu
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Podpora z grantového projektu

● název projektu:
– Zkvalitnění služeb Knihovny Jána Langoše s využitím svobodného 

knihovního softwaru Evergreen

● grantový program:
– Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3

● žadatel:
– Ústav pro studium totalitních režimů – Knihovna Jána Langoše

● doba realizace projektu:
– březen až prosinec 2016

● administrativní zajištění grantu:
– Livia Vrzalová (livia.vrzalova@ustrcr.cz)

mailto:livia.vrzalova@ustrcr.cz
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Postup prací

● studium dostupné dokumentace:
– API serveru obalkyknih.cz

● http://obalkyknih.cz/doc/Dokumentace_API_OKCZ_3.1.pdf  

– zobrazování přidaného obsahu v Evergreenu
● http://docs.evergreen-ils.org/2.10/_including_external_content_to_you_public_interface.html  

● studium stávajících modulů pro přidaný obsah v Evergreenu
– GIT

● http://git.evergreen-ils.org/?p=Evergreen.git;a=tree;f=Open-ILS/src/perlmods/lib/OpenILS/WWW/Add
edContent;h=dc9932f800e05306ea7828170cf84cea8c247559;hb=HEAD
 

● programovací práce
● průběžné testování
● úpravy podle výsledků testování
● průběžná tvorba programátorské a uživatelské dokumentace
● přidání vytvořeného kódu do GITu

http://obalkyknih.cz/doc/Dokumentace_API_OKCZ_3.1.pdf
http://docs.evergreen-ils.org/2.10/_including_external_content_to_you_public_interface.html
http://git.evergreen-ils.org/?p=Evergreen.git;a=tree;f=Open-ILS/src/perlmods/lib/OpenILS/WWW/AddedContent;h=dc9932f800e05306ea7828170cf84cea8c247559;hb=HEAD
http://git.evergreen-ils.org/?p=Evergreen.git;a=tree;f=Open-ILS/src/perlmods/lib/OpenILS/WWW/AddedContent;h=dc9932f800e05306ea7828170cf84cea8c247559;hb=HEAD
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Komunikace

● dvě celodenní setkání (30. 7. a 17. 9. 2016)
– účastníci:

● Jakub Kotrla (programování)
● Václav Jansa (IT podpora testovací instalace Evergreenu s daty 

z Knihovny Jabok)
● Eva Cerniňáková a Linda Jansová (testování)

– úspěšná kombinace znalostí a dovedností všech 
zúčastněných

● e-maily (včetně speciálně vytvořené skupiny Google)
● telefonické rozhovory
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Ze zářijového setkání
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Nad čím jsme bádali

● zobrazení správného kódování (využití HTML 
entit)

● zobrazení zpětného odkazu na stránku 
dokumentu (knihy, časopisu) na serveru 
obalkyknih.cz

● zobrazení přidaného obsahu při zachování 
URL, ale změně IP adresy

● nalezení knih s čtenářskými hodnoceními :-)
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Vytvořený modul v praxi

● testovací instalace Evergreenu (aktuálně verze 2.10.7):

– http://eg-test.osvobozena-knihovna.cz/eg/opac/home
● příklad záznamu:

– http://eg-test.osvobozena-knihovna.cz/eg/opac/record/
12315

http://eg-test.osvobozena-knihovna.cz/eg/opac/home
http://eg-test.osvobozena-knihovna.cz/eg/opac/record/12315
http://eg-test.osvobozena-knihovna.cz/eg/opac/record/12315
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Příklad obálky
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Příklad anotace (souhrnu)
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Příklad obsahu
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Příklad čtenářského hodnocení
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Možnost výběru, co vše zobrazovat

● veškerý přidaný obsah
● jen obálku (zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání a 

následně v samotném záznamu)
● obálku a něco dalšího:

– anotaci (souhrn)

– obsah:
● obrazový
● textový
● oba

– čtenářské hodnocení
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Návrh na začlenění do hlavního 
vývojového stromu

Zdroj:
http://git.evergreen-ils.org/?p=working/Evergreen.git;a=log;h=refs/heads/user/jkotrla/
lp1624366-added_content_obalkyknih
 

http://git.evergreen-ils.org/?p=working/Evergreen.git;a=log;h=refs/heads/user/jkotrla/lp1624366-added_content_obalkyknih
http://git.evergreen-ils.org/?p=working/Evergreen.git;a=log;h=refs/heads/user/jkotrla/lp1624366-added_content_obalkyknih
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Jak modul zprovoznit

● aktuálně:
– zkopírování souboru ObalkyKnih.pm do adresáře  

/usr/local/share/perl/5.20.2/OpenILS/WWW/AddedContent/ObalkyKnih.
pm

– nastavení modulu v opensrf.xml (včetně toho, co všechno se má 
zobrazovat)

– nastavení zobrazení zpětného odkazu v šablonách pro online katalog 
(probíhá dolaďování)

● po zařazení do hlavního vývojového stromu:
– nastavení modulu v opensrf.xml (včetně toho, co všechno se má 

zobrazovat)

– nastavení zobrazení zpětného odkazu v šablonách pro online katalog
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Co nás ještě čeká

● doladit zobrazení zpětného odkazu na server 
obalkyknih.cz

● upravit modul podle připomínek vývojářů Evergreenu
● doplnit údaje o modulu do oficální dokumentace
● doladit postup nastavení v české dokuwiki

– pracovní verze:
● http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/doplnky:obalky_knih?s[]=obalkyknih  

● zprovoznit modul v českých katalozích (Knihovna Jána 
Langoše, Knihovna Jabok atd.) 

http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/doplnky:obalky_knih?s[]=obalkyknih
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Otázky?
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Děkujeme za pozornost!
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