Cestovní zpráva
Pracovník:

Jiří Fišer

Akce:

Školení o obsluze databází z programu VISK8-A

Datum konání: 4. 4. 2016
Místo konání: Praha, Národní knihovna
Klíčová slova:

Anopress -- vyhledávání -- tisk -- média -- databáze -- rozhraní -- VISK8-A

Program akce:
•
•
•

9: 30 – 10: 30: Librarypress display
10: 30 – 11: 30: ASPI
11: 30 – 12: 30: Anopress

Průběh akce
Navzdory tomu, že se jednalo o souhrnný kurz, týkající se obsluhy všech databází částečně fi
nancovaných z programu VISK8-A, proběhl v jednolitém časovém bloku. Rozhraní každé databáze
byla věnována zhruba hodina, tedy třetina času na každý systém.
Také se nejednalo o školení v pravé slova smyslu, tedy s praktickým cvičením. Šlo spíše o se
minář, přehlídku funkcí s nadstavbou „dělejte na počítači to, co já“.

O Anopress
Anopress se zabývá monitoringem českých médií a to: tisku, televize i rozhlasu, interne
tových médií a webů. Konkrétně naše licence zahrnuje retrospektivu do roku 1996. Zprávy z těchto
veřejných informačních zdrojů jsou dostupné jako texty, čili v případě televizních a rádiových relací
jde o přepisy. Jako nadstandardní službu je možné zakoupit jpg náhledy tištěných článků.
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Přístup do databáze Anopress je realizovatelný přes webovou stránku služby po zadání pří
stupového jména a hesla, jež jsou součástí smlouvy. Řečené nelze změnit.
Vyhledávací rozhraní, přístupné po zadání správných přihlašovacích údajů, nabízí standardně
dvě podoby, jednoduchou a rozšířenou. V obou případech jde o formuláře. Rozšířený nabízí oproti
jednoduchému sadu omezení a filtrů.
Fulltextové vyhledávání vyvinula firma Tovec. Hledající na klávesnici zapíše termy a propojí je
příslušnými logickými funkcemi. Kromě standardních operátorů je možné používat také rozšiřující
a proximitní operátory i tzv. modifikátory. Jejich podrobný seznam a stručné popisy, stejně jako
příklady použití, jsou jednou z příloh zprávy. Flexe se uplatňuje automaticky, nemusíme proto uva
žovat ostatní gramatické tvary vyjma základního. Zadávání není case sensitive (malá a velká písme
na).
Dalším způsobem, jak dotaz položit, je využít soubor témat. V podstatě se jedná o řízený
slovník. Je dostupný v rozšířeném formuláři. Při jeho používání je potřeba dbát na nastavení druhu
vazby (a zároveň, kromě atp.) mezi jednotlivými vybranými tématy navzájem, i mezi skupinou vy
braných témat a zadaným dotazem. Nastavení vazby má vlastní pole.
Oba druhy zadávání dotazů je tedy možné kombinovat, konkrétně vložit „slovní“ zadání a
poté ho omezit vybranými filtry: věcnými tématy, typy a rozsahem prohledávaných zdrojů nebo
časovými údaji. Zde je třeba dát si pozor na rozdíl mezi čistě regionálními časopisy a regionálními
mutacemi celonárodního tisku. Regionální mutace celonárodního tisku jsou zařazené do celostát
ních zdrojů, nikoliv zdrojů regionálních.
Dotazy lze rovněž ukládat do profilu a poté jejich fronty spravovat.
Následná práce s výsledky se odehrává na vlastní obrazovce, jež se objeví po provedení vy
hledávání. Výsledné položky můžeme řadit podle skóre, vyjadřujícího, jak moc výsledek odpovídá
zadanému dotazu, dál podle data, zdroje a nadpisu.
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Je možné také upravit způsob, jakým se nám seznam položek zobrazuje na: základní zob
razení, zobrazení se souhrnem každé zprávy, grafické zobrazení a na seskupený seznam.
Za bližší zájem stojí právě grafické zobrazení, neboli generování grafů. To, jak graf chceme
konstruovat, nastavujeme už při předchozím kroku, zadávání dotazu. Slouží k tomu položka for
muláře „interpretace výsledků“, která se nachází až na samém spodním konci. Místní volba s ná
zvem „iterace“ znamená „+“.
Součástí obrazovky výsledků je, kromě seznamu zpráv, i zobrazení hlavičky metadat a
samotného obsahu každého článku či přepisu, respektive se zobrazují vždy podrobnosti jenom
jedné označené položky seznamu.
Stejně, jako je možné ukládat dotazy, je možné ukládat i vyhledané soubory výsledků. Těmto
frontám se říká zásobníky. Články se rovněž dají tisknout, ovšem jednotlivě, jen pro osobní neko
merční potřebu.
Pokud chceme někdy v průběhu naší práce udělat „krok zpět“, využijme zásadně nativní tla
čítko „zpět“, nikoli „zpět“ na webovém prohlížeči.

Shrnutí
Anopress nabízí zajímavou službu, kterou využijeme pro hledání informací, sestavování re
šerší, studium kultury, marketingové analýzy, zjišťování mediálního obrazu, jako digitální archiv
nebo pro prosté čtení zpráv v médiích republiky.
Rozhraní má podobu formuláře s širokou paletou funkcí. Vyhledávání v Anopress není složi
té, vlastně je velmi podobné všem ostatním databázovým systémům, nicméně chce to trochu
cviku, aby člověk mohl plně využít nabízené možnosti.
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Odkazy:
stránka služby

Přílohy
První přílohou je seznam příkazů. Následuje myšlenková mapa kurzu.
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