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94/079
CASALE, Michael: D-Recordable: Discs 
while-you-wait = Online ODROM Rév. 17.vol. 
1993. 4.no. 250-253.p.

Technikai újdonság: megvárható CD-ROM
készítés

CD-ROM; CD-WORM

A CD-WORM (Write Once Read Many) tech
nológia már 1989 óta rendelkezésre áll, de ma
gas költségei miatt (egy berendezés a közelmúlt
ban még kb. 30 ezer fontba került) nem tudott el
terjedni. 1993 tavaszán azonban a Philips és a 
Sony új, most már CD-R-nek (CD-Recordable) 
elnevezett rendszerei forradalmi áttörést okoztak 
a piacon: e cégek a fenti ár alig harmadrészéért 
kezdték forgalmazni berendezéseiket, s az árak 
azóta is folyamatosan csökkennek. Egy „üres”, 
azaz egy egyszeri felvételre alkalmas optikai le
mez jelenleg 20-30 fontba kerül. A házi CD-ROM 
készítés gazdaságos alkalmazásai a következők 
lehetnek:

-  kisebb (10 vagy kevesebb) példányszámú 
előállítás, amikor nem lenne gazdaságos egy 
alaplemez (master) elkészíttetése és az erről 
való sokszorosítás ;

-  adatbázisok részhalmazainak kérésre törté
nő előállítása;

-  archiválás helyi hálózatban;
-  próbalemezek előállítása a nagypéldány

számú sokszorosítás előtt.
Nézzük ,ieg egy példán, hogyan működik 

egy ilyen rendszer a gyakorlatban. Egy brit válla
lat multimédia technológiát oktató CD-ROM le

mezeket forgalmazott, kis példányszámban. Ed
dig minden aktualizálás, revízió alkalmával újabb 
alaplemezt kellett készíttetni, majd sokszorosít- 
tatni. Ez a vállalat most a CD-Revolution nevű, 
Philips termékeket forgalmazó céghez fordult, 
ahol az első próbalemezt a CDD-521 nevű be
rendezéssel állították elő. Az eredeti, CD-re má
solandó fájlokat egy 600 Mb-os merevlemezen 
szállították a CD-készítés helyszínére, ahol a 
több mint 300 fájlt a Laplink nevű programmal 
először egy, a CDD-521-hez csatolt PC-re má
solták, majd a CD-készítő szoftver néhány egy
szerű parancsának végrehajtása után -  percen
ként több, mint 10 Mb-os „termelékenységgel” -  
megkezdődött a fájl-átvitel. A teljes felvétel, bele
számítva a PC-re való másolást, alig negyedóráig 
tartott. Az eredményt, mivel a CDD-521 lejátszásra 
is alkalmas, azonnal meg lehetett tekinteni.

A CD-R berendezések sebessége általában 
150 Kb másodpercenként. Ilyen sebesség mel
lett egy 650 Mb-os CD-t 72 perc alatt lehet el
készíteni. Léteznek kétszer ilyen gyors készülé
kek is, de ezeknél a hibalehetőség is nagyobb.

Az Orange Book CD-R szabvány azt is lehe
tővé teszi, hogy a lemezre ne csak egyetlen, ha
nem egymás után több alkalommal is lehessen 
írni. Ez különösen akkor hasznos, ha az első al
kalommal felvitt információk a lemeznek csak 
egy részét töltik ki.

A NetScribe szoftver a Philips készüléket há
lózati használatra is alkalmassá teszi. így meg
valósítható, hogy pl. egy vállalat sok munkaállo
másról használhasson egyetlen CD-R készülé
ket archiválási célokra.

(Novák István)

94/080
OSSWALD, Achim: Elektronische Publikationen 
-  Spezifika und Konsequenzen für ihre Nutzung 
im BID-Bereich = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 
40.VOI. 1993. 4.no. 326-342.p.

Elektronikus folyóiratok. Jellemzőik és azok 
következményei a könyvtári-információs-do- 
kumentációs használatuk szempontjából

Elektronikus folyóirat; Munkafolyamat

Az elektronikus publikációk (EP) aránya a 
publikációk között még nem éri el az 5%-ot. Jel
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Külföldi folyóirat-figyelő

lemzőjük, hogy digitalizált formában állnak ren
delkezésre (ez többféle hordozón ill. tárolási for
mában megvalósulhat), és hogy céljuk az általá
nos hozzáférhetőség.

Az EP-k között megkülönböztethetjük nyom
tatásban is megjelent kiadványok párhuzamos 
változatait és elsőként vagy csak tisztán elektro
nikus formában megjelenő kiadványokat. A pia
con lényegében e típusok változatai és közben
ső formái találhatók meg.

Az EP-k jellemzői a szelektivitás, az interakti
vitás, a multimédia jelleg, a helytől és időtől való 
függetlenség, az adatok átvételének és újrafel
dolgozásának lehetősége. Ezek mind értéknöve
lő tényezők a nyomtatott kiadványokkal szem
ben.

Az EP-k gyűjteménybe integrálásához, szol
gáltatásához és használatához a speciális mű
szaki felszerelések mellett speciális ismeretek 
szükségesek.

A formai feltáráshoz már készültek javasla
tok. Ilyen például az ISO/CD 10956 „Information 
and documentation -  Bibliographic references -  
Electronic documents or parts thereof, amely 
konkrét dokumentumtípusokra (programok, adat
bázisok, elektronikus sorozatok, elektronikus 
posta stb.) nézve határoz meg kötelező és aján
lott adatelemeket. A fejlemények (például a ha
gyományos szerzőség megváltozása) azt jelzik, 
hogy a formai feltárás nehezedni fog.

A tartalmi feltárás újfajta megközelítést igény
el, elsősorban a multimédia jelleg miatt. Célszerű 
lenne ezen a téren a média tapasztalatait fel
használni. A számítógépes nyelvészet és a gépi 
tartalomelemzési eljárások alkalmazása várható
an gyakoribbá válik. Egyrészt a centralizált tartal
mi feltárás, másrészt a tartalmi feltárásnak a 
szerzőkre való átruházása a tendencia.

A potenciális használók tájékoztatására jelen
leg lényegében az információkeresés szolgál; a 
teljes szövegek invertálásával a tájékozódást a 
használókra hárítják. Szükség lenne emellett 
kiegészítő segédletekre („intelligens kapukra”), 
amelyeket a könyvtárosok, tájékoztatók és doku- 
mentátorok szintén igényelnének, hogy áttekin
tést nyerjenek a kínálatról és a használati módo
zatokról.

Az információk felhasználása a jövőben is 
történhet kinyomtatással. Számolni kell azzal, 
hogy ennek során az EP-k gépi megjelenítésé
nek sok előnye elvész. A letöltés a hálózatokból, 
távolsági hozzáféréssel történik. Az online hoz

záférés az interaktivitásnak is előfeltétele. A 
használóktól mindez új készségeket követel 
meg, amelyek megszerzésében a könyv
tárosoknak is segíteniük kell őket.

Az EP-k archiválása előreláthatóan sokáig 
gondot jelent majd, egyrészt az optikai tárolóesz
közök eltarthatósága miatt, másrészt speciális 
hardver- és szoftverkonfigurációra lesz szükség 
a hozzáféréshez, aminek egyelőre nincsenek 
meg a garanciái. A kötelespéidány-szolgáltatás 
jogi és gazdasági problémái miatt a nemzeti 
könyvtárak egyelőre tartózkodóan kezelik az 
elektronikus publikációk problémáját.

(Hegyközi Ilona)

94/081
BORNMAN, Hester -  VON SOLMS, S.H.: 
Hypermedia, munltimedia and hypertext: 
definitions and overview = EI.Libr. 11.vol. 1993. 
4/5.no. 259-268.p. Bibliogr.

Hipermédia, multimédia és hiperszöveg: defi
níciók és áttekintés

Hiperszöveg

A szerző cikkében a hipermédia, a multimé
dia és a hiperszöveg definícióit tárgyalja.

A hiperszöveg lényege az, hogy ún. csomó
pontok köré csoportosítja a vonatkozó informá
ciókat, majd a csomópontokat egy lineáris 
kapcsolatrendszerbe foglalja. A csomópontok hi
perszöveg esetében szöveges vagy grafikus in
formációkat tartalmaznak.

A multimédia különféle információhordozókat, 
pl. hangot, grafikát, szöveget, álló- és mozgóké
pet kombinál az információk bemutatására, szá
mítógép segítségével.

A hipermédia az előbbi két rendszer kiter
jesztéseként szemlélhető. A hiperszöveg csomó
pont-elvére és kapcsolatrendszerére alapszik, 
de ez esetben a csomópontok a multimédia 
összes információtípusát tartalmazhatják. E 
rendszer az egyik alkalmazása az elektronikus 
könyv. A cikk bemutatja a hipermédia előnyeit és 
hátrányait.

A hipermédia rendszereknek egy új, neveze
tesen egy ismeretbázisra épülő megközelítését 
is megvizsgálják a szerzők. Ezt először Joel 
Peing-Ling Loo javasolta, mert szerinte ez a leg-
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hatékonyabb kihasználása ennek a technológiá
nak. Ezzel kapcsolatban a cikk bemutat egy sze
mantikai alapú hipermédia modellt a program 
írására, karbantartására és a rendszerben való 
keresésre. Az ismeretalapú információk hagyo
mányos adatstruktúrák szerint épülnek, amelyek 
ún. kereteket (frames) és ezekbe illeszthető defi
niáló fogalmakat, pl. megnevezés, kapcsolatok 
(slots) tartalmaznak, valamint Minsky 1975-ös 
származtatási elméletét (inheritance theory) 
használják. Ha új fogalmak kerülnek az adatbá
zisba, a kapcsolatok automatikusan kiépülnek. 
Az egyes keretek (tárgyak) között is léteznek 
kapcsolatok, a keretekhez tartozó attribútumok 
szerint.

(Autoref.)

Lásd még 43, 46, 49, 53, 57-58, 75, 83-84

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

Lásd 17, 22

Könyvtárépítés, -berendezés

94/082
RAGSDALE, Kate W.: Planning library buildings: 
ten practical considerations = Coll.Res.Libr.News. 
54.VOI. 1993. 6.no. 318-321 .p.

Könyvtárépületek tervezése: tíz gyakorlati ta
nács

Építési terv

Minden könyvtárépítés vagy -átalakítás egye
di eset, mégis vannak megszívlelhető ötletek 
(nem fontossági sorrendben).

1. Alkalmazzunk belsőépítészt (jobban tudja, 
mint az építész, hogy mekkora hely kell egy ol
vasóasztalnak, vagy egy kihúzott katalógus-fiók
nak...).

2. Ne feledkezzünk meg a könyvtári jelekről 
és eligazító feliratokról (ez egyaránt része lesz 
az épületnek és az abban folyó napi munkánk
nak).

3. A beruházási szerződés foglalja magába 
az állománybiztonsági (lopásgátló) rendszer tele
pítését is (így ezekkel is az építő tárgyal, ő gyűjti 
be az árajánlatokat stb. -  a döntés persze a 
könyvtárral közös).

4. Fordítsunk nagy figyelmet az épület meg
közelíthetőségére (főként a mozgáskorlátozottak 
szempontjából).

5. Készítsünk, készíttessünk rengeteg fény
képet az egész folyamat során (az alapok ásá
sától a költözést szervező bizottság üléséig, a 
szereléstől a költözködésen át az átadó-megnyi
tó ünnepségig, ez később számos célra lesz jól 
hasznosítható).

6. Legyünk készek a kompromisszumra a lé
nyegtelen kérdésekben, de tudjuk, hogy mi az, 
ami a könyvtár számára valóban fontos és ah
hoz ragaszkodjunk szilárdan.

7. Az építkezés előrehaladtával csatlakoz
zunk mind sűrűbben a tervező-beruházó heti 
bejárásaihoz.

8. Időnket úgy osszuk be, hogy bőven jusson 
minden a tervezéssel és az építkezéssel 
kapcsolatos ügyre (kisebb jelentőségű dolgain
kat ideiglenesen adjuk át).

9. A megbeszéléseket, amint lehet kövessük 
írásban is (emlékeztető, feljegyzés és így to
vább).

10. Legyen állandóan készenlétben teljes 
tervdokumentáció az egész épületről (mert azt 
csak az elkészülés napján hisszük, hogy soha a 
legkisebb részletet sem fogjuk elfelejteni).

(Mohor Jenő)
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