Biblioteka cyfrowa krok po kroku
Niniejszy artykuł omawia krok po kroku różne sposoby wyświetlania publikacji oraz najczęściej
występujące problemy podczas korzystania z biblioteki cyfrowej.
Wyświetlanie publikacji biblioteki cyfrowej może odbywać się na 2 sposoby:
1. Za pomocą wbudowanego appletu DjVu (na komputerze wymagana jest Java)
2. Za pomocą wtyczki DjVu (na komputerze wymagana jest zainstalowana odpowiednia
wtyczka, tzw. DjVu plugin)
Okno wyboru sposobu wyświetlania publikacji najczęściej pojawia się wówczas, gdy chcemy pierwszy
raz wyświetlić treść publikacji na komputerze. Okno to wygląda tak:

O sposobie wyświetlania treści publikacji zdecydować możemy również wcześniej – korzystając z
dostępnych w programie opcji wyświetlania:

Jeśli mamy zainstalowane oprogramowanie Java możemy wybrać drugą opcję („Wbudowany aplet
DjVu”), kliknąć opcję „Zapamiętaj mój wybór” . Ostatecznie kliknięcie na przycisku „Pokaż” wyświetli
treść dokumentu.

Ten wybór pozwala na przeglądanie publikacji bez konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania. Istotnym wymogiem jest posiadanie zainstalowanej wirtualnej maszyny Java w
najnowszej wersji.
Najczęściej występujące problemy z oprogramowaniem Java:
a) wyświetlenie komunikatu „Application Blocked by Security Settings”

należy zmienić na swoim komputerze ustawienia oprogramowania Java.
W panelu sterownia odnajdujemy i klikamy ikonę Java
wybieramy zakładkę Security, następnie dodajemy
http://bbc.mbp.org.pl do listy wyjątków (Edit Site List):

(Panel sterowania->Szukaj->”java”) i
adres naszej biblioteki cyfrowej

Po ukazaniu się poniższego okna klikamy na Add i wpisujemy adres http://bbc.mbp.org.pl, całość
zatwierdzamy przyciskiem OK.

Na koniec zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją ponownie.
Jeśli podczas ponownej próby wyświetlenia publikacji pojawi się ostrzeżenie: „Do you want to run
this application?"

wówczas należy zezwolić na uruchomienie się aplikacji klikając przycisk Run.

b) wyświetlenie komunikatu „Java out to date”
Taki komunikat wymaga aktualizacji oprogramowania Java do najnowszej wersji. Aktualizacji
dokonujemy przechodząc na stronę http://www.java.com/pl/ i klikając na czerwony przycisk
„Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java”. Dalej postępujemy wg instrukcji na ekranie.

2.Wyświetlanie publikacji za pomocą wtyczki DjVU (DjVu plugin)
Wtyczkę do przeglądarki pobieramy i instalujemy klikając na odpowiedni link:

* wtyczka dla systemów Windows 32-bit
* wtyczka dla systemów Windows 64-bit
Wersje dla innych systemów operacyjnych można pobrać tutaj.
Po zainstalowaniu wtyczki otwierając pierwszy raz publikację zobaczymy ekran wyboru sposobu
wyświetlania treści:

Na poniższym ekranie wybieramy ostatnią opcję, jeśli zainstalowaliśmy wtyczkę DjVu lub środkową
opcję, jeśli korzystamy z wbudowanego appletu i Javy. Kliknięcie na opcję „Zapamiętaj mój wybór”
powoduje, że okienko nie będzie się więcej pojawiać.
Pamiętajmy, że sposób wyświetlania publikacji zawsze można zmienić. Na poniższym rysunku strzałką
zaznaczono miejsce, gdzie należy kliknąć aby dokonać takiej zmiany.

Po kliknięciu na polecenie Więcej… wyświetli się omawiane wcześniej okno wyboru programu:

Jeżeli w oknie pojawi się komunikat „Wymagana wtyczka jest zainstalowana” należy kliknąć
polecenie „Pokaż”. Publikacja otworzy się w nowym oknie

Jeżeli w oknie pojawi się komunikat „Wymagana wtyczka nie jest zainstalowana” należy kliknąć w
podane wcześniej linki do ściągnięcia wtyczki DjVu, w zależności od systemu zainstalowanego w
komputerze.

