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Vývoj discovery

Discovery 1. generace

– vyvinuty rychle
– malým týmem developerů 
– s rudimentárním algoritmem relevance

(shoda v názvu a slov ve fulltextu) 
– často jako vedlejší projekt vývoje OPACu



Vývoj EDS

EDS = technologie nové 
generace

– léta vývoje  
– uvedení mimořádných technických řešení 
– hlavní investice do dalšího vývoje EDS

(EBSCO navazuje partnerství se stávajícími producenty ILS – např. 
Cosmotron, SVOP, OCLC, Koha ad.):

• 357 z 451 developerů & inženýrů EBSCO pracuje na EDS  

– Sofistikovaná relevance a hodnotový algoritmus na základě mnoha 
testů s koncovými uživately



NISO Report
“The Future of Library 
Resource Discovery”

Marshall Breeding
February 18, 2015

Discovery Service – Instalace 2015

8 246 zákazníků 

Téměř 4x více zákazníků 
než u konkurečních 
producentů dohromady.

volí EDS



EDS používá p řes 9 000 zákazník ů 



Příklady uživatel ů EDS ve st řední Evrop ě



EDS =  nadstandardní řešení

• Kvalita relevance záznam ů

• Detailní metadata• Detailní metadata

• Integrace licencovaných bibliografií 
PsycINFO, ATLA, HeinONLINE, MathSCINet, Historical 
Abstracts, Art Index ...

• Otevřený systém (Open Source)



Relevance Ranking



Ranking relevance:
Kvalita & transparentnost

Systém se řídí následujícími prioritami

nehled ě na producenta obsahu:

1. Shoda p ředmětového hesla 
z řízeného hesláře z řízeného hesláře 

2. Shoda v názvu dokumentu

3. Shoda s klíčovými slovy autora

4. Shoda klíčových slov v abstraktu

5. Shoda klíčových slov v plném textu

Přímá shoda : Přímá shoda je upřednostňována před shodou částečnou –
s ohledem na pole, ve kterém se dané klíčové slovo nachází (abstrakt vs. 
plný text vs. titul, atd.)

Četnost: Četnost výskytu klíčového slova je relativní vůči rozsahu textu 
(čím delší, tím lepší) – posuzováno s ohledem na to, kde se dané klíčové 
slovo nachází (abstrakt vs. 
plný text vs. titul, atd.)



Hodnodové posouzení Hodnodové posouzení 
Value Ranking



Aktuálnost

Value Ranking

Typ dokumentuTyp dokumentu
Rozsah



MetadataMetadata



Technologie & Metadata =                     
lepší výsledky pro uživatele

• EDS již podporuje a akceptuje pravidla 
integrace nevýznamějších bibliografických integrace nevýznamějších bibliografických 
zdrojů třetích stran (ne-EBSCO)

• EBSCO tak získává nejkvalitnější detailní 
metadata o předních poskytovatelů 
obsahu jako např. PsycINFO, ATLA, RILM, 
RIPM, ABSEES, MathSciNet ad.



Otevřené sdílení metadat & technická 
spolupráce

• EBSCO nabídlo svá metadata z fulltextových 
databází, e-knih a historických archivů všem 
producentům discovery
– Výměnou za technickou spolupráci

(např. funkcionalita OPACu ad.)(např. funkcionalita OPACu ad.)

• www.ebscohost.com/metadata-sharing-policy



Integrace oborových bibliografií
& Discovery

Drtivá většina producentů bibliografií
nesdílí svá metadata s produkty discovery první generace, neboť 

nereflektují váhu předmětových hesel

Abstracts of
Music Literature

CAB AbstractsIndex Islamicus



62,000 tématických souhrnů 
- Salem Press PhDs & 

Encyclopedia Britannica 



EDS
= transparentní 

obsah



Technicky otevřený 
systémsystém



EDS plně integruje znalostní 
báze/ linkovací servery

• Knihovna si sama vybere znalostní 
bázi/linkovač: 
– EBSCO “Full Text Finder”
– Ex Libris “SFX” 
– ProQuest “SS360”

• EDS integruje tyto báze bez nutnosti dvojí 
administrace.



Řešení EDS API



LMS Partnerships

Přes 30 partnersví s producenty ILS

+ další hlubší integrace ve spolupráci se zákazníky



Upload katalogu :
Výpůjčka v reálném 
čase

Zobrazení lokace
Mapa jednotek



EBSCO Apps 

= přes 100 

aplikací k EDS 



eBook Academic Collection
= 137,000+ akademických titulů

Collection Development

eBook Public Library Collection
Nejrelevantnější stránky 
EBSCO eBooks přímo 
na seznamu výsledků eBook Public Library Collection

• Neomezený přístup ke všem titulům

• Roční předplatné představuje zlomek ceny akvizice

• 100% integrace s výpujčkou v EDS

= 40,000+ titulů (fikce + referenční literatura)
na seznamu výsledků 

EDS / výpůjčka



26Integrace alternativní metriky:
Plum Metrics pro IR
• 5 kategorií metrik: 

citace, využití, 
záložkování, zmínky, 
sociální médiasociální média

• Dynamické změny 
widgetu podle 
dopadu v 
jednotlivých 
kategoriích
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Každý Plum Print 
vypadá odlišně v 

závislosti na 
konkrétních 
metrikách

Rychlý pohled na 
konkrétní metriky a 

jejich vzájemný 
poměrpoměr

Možnost zahrnout
Plum Prints do 

repozitáře / EDS
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Microbiological Research,
Vol. 169, Issue 5-6, 2014



Integrované vyhledávání 
časopisů (online/tištěné)

Full Text Finder 





Prohledávání časopisů z jednoho 

rozhraní discovery: 

Full Text Finder



Vyhledávání titulů

- seznam výsledků a aplikace 

„autocomplete“



Google Scholar Export



ONE ADMIN





Děkuji za pozornost
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