
A feladatok megoldásában 
használt szoftverek

Monguz – információbróker
A Monguz egy platformfüggetlen keret-

rendszer, amely távoli információforrások
közös felületen való lekérdezésére szolgál.
A különbözõ adattárak lekérdezését és az
eredmények különféle protokollok szerinti
megjelenítését vagy továbbítását könnyen
bõvíthetõ plug-in rendszere segítségével va-
lósítja meg. 

Néhány jellemzõ: Többféle protokollt,
szabványt és ajánlást ismer (Z39.50, CCL,
SQL, OAI-PMH, DC, XML stb.), melyek se-
gítségével képes heterogén adattárak közös
felületének biztosítására. Képes az adatbá-
zisok párhuzamos lekérdezésére, az eredmé-
nyek összefésülésére, a találati halmaz meg-
tartására stb. Alsó és felsõ plug-in rendszere
segítségével könnyen bõvíthetõ (új protokol-
lok, adatbázisok). Példányai többszörösen is
összekapcsolhatók, így segítségével akár
nagy földrajzi távolságokat áthidaló, robosz-
tus lekérdezõ rendszer is építhetõ.

JaDoX – Elektronikus Könyvtár
A JaDoX egy önmagában is jól mûködõ,

önálló elektronikus könyvtári program,
amely egyben a HunTéka elektronikus

könyvtár moduljának szerepét is betölti. 
A JaDoX hatékony és teljes körû segítséget
nyújt digitalizált dokumentumok feldolgo-
zásához, tárolásához, megjelenítéséhez és
visszakereshetõségéhez. E funkciók segítsé-
gével teljes mértékben kiszolgálja az elekt-
ronikus könyvtárral szemben támasztott igé-
nyeket. 

Jellemzõi: A szoftver egy független, nyílt
forráskódú, ingyenes adatbázis-kezelõbõl
(PostgreSQL RDBMS) és platformfüg-
getlen JAVA-alkalmazásokból áll. Ezek az
alkalmazások a JaDoX-szerver és a testre
szabható webes felület.

A tárolás a többi komponens szempontjá-
ból a JaDoX-szerveren történik, a szerver
pedig relációs adatbázis-kezelõben helyezi
el a metaadatokat. Erre a célra DTD-
független relációs adatmodellt használunk.
Az alkalmazás szerver-segítséget nyújt a di-
gitális dokumentumok archiválásában is, az
eredeti példányokat igény szerint egy tetszõ-
leges fájlrendszerhez csatolt tárolón is elhe-
lyezi. ■
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A képeket a Békés Megyei Tudásház és

Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre.

Kína a világ közepe

Az amerikai kongresszusi könyvtár-
ban, Washingtonban kiállították a
világ második legdrágább térképét,
amely a 17. században készült, és
ezen Kína a világ közepe.

A hatrészes világtérképbõl mindösz-
sze néhány példány létezik, és egy
jezsuita szerzetes, Mateo Ricci készí-
tette, az egyik elsõ európai, aki Pe-
kingben élt. A térképet a szerzetes
1602-ben készítette Vanli császár

megbízásából, s ez a magyarázata,
hogy miért Kína a világ közepe raj-
ta. Ricci munkája az elsõ kínai tér-
kép, amelyen Észak- és Dél-Amerika
is látható. A kongresszusi könyvtár-
ban áprilisig kiállított példány a világ
második legdrágább térképe, mivel
a James Ford Bell Trust kerek egymil-
lió dollárért vásárolta meg egy japán
magángyûjtõtõl tavaly októberben.
Ez a szervezet birtokolja a Waldsee-
müller-féle világtérképet is, amelyet
2003-ban vásárolt meg tízmillió dol-
lárért.
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