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A digitális vizuális 
információ korának 

hajnalán:

Mi várható az inforációhozzá- 
férés szempontjából?

Ching-chih Chen

A NIT konferenciákat 1987 óta szervezik meg azzal a céllal, 
hogy a könyvtári és információs szakembereket megismer
tessék a legújabb információs technológiákkal és lehetősé
get adjanak arra, hogy e technológiák alkalmazási tapasz
talatait megvitassák.
A budapesti, sorrendben 4. konferencia a következő témák
kal foglalkozott: információs rendszerek és szolgáltatások; 
adatbázisok építése és visszakeresése; integrált könyvtári 
rendszerek; PC-k könyvtári alkalmazásai; információátvitel, 
kommunikációs rendszerek; hipermédia, videotex; optikai 
adathordozók, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, DVI, WROM; 
nemzeti és helyi információs hálózatok.
A konferenciák előadásai önálló kötetben is megjelentek (a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban az előző három konfe
renciai kötet is megtalálható). A budapesti konferencia kez
detére elkészült a négy előző tanácskozás előadásainak tel
jes szövegét tartalmazó CD-ROM is. A konferenciák szerve
zője, Chig-chih Chen hozzájárult, hogy a budapesti 
konferencián elhangzottak közül négy előadás szövegét for
dításban közreadja a Könyvtári Figyelő. Ezek közül az aszta
li CD-ROM szerkesztéssel foglalkozó előadást, és Chen asz- 
szonynak a multimédiákról és a PROJECT EMPEROR-I. 
programról szóló előadását most publikáljuk, David PennP 
man és Petter Henriksen előadásait pedig a következő 
számban. A konferenciáról készült beszámolót és a szerve
ző, Chen asszony szakmai pályafutását ismertető írásokat a 
Könyvtári Levelező/lap 1991. 12. számában olvashatták. (A 
szerk.)

1. Bevezetés

Az előző évtizedben a multimédia információ
szolgáltatás csak korlátozottan volt lehetséges. A 
legtöbb számítógépes információs rendszer szin
te kizárólag a szöveges és numerikus adatokra 
korlátozódott. A mikroszámítógépek bevezetésé
vel, valamint ezek műveletvégző és információ- 
kezelő funkcióinak fejlődésével tanúi lehettünk a 
videolemez-technológia újjáéledésének, amellyel 
a nyolcvanas évek kezdete előtt szinte csak a 
szórakoztatásban találkozhattunk. A mikroszámí
tógépek és videolemezek házasságával az infor
mációs szakemberek előtt az információellátás 
izgalmas új lehetőségei nyíltak meg. Ezen kívül 
az egyre nagyobb teljesítményű mikrogépek és a 
videolemezek hatalmas multimédia tárolókapaci
tásának, és e multimédia információ gyors és vé-

* A szerző „The coming of digital visual information 
age: implications for information access” (The Fourth 
International Conference on New Information Techno
logy, Budapest, 1991. dec. 2-4.) c. tanulmányát Orbán 
Éva fordította
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letlenszerű (random) hozzáférési lehetőségének 
összegződése elősegítette a videolemezek inter
aktív használatát különböző komoly oktatási, 
képzési és marketing feladatok megoldására. Bár 
digitális videolemezek már korábban is kaphatók 
voltak, az analóg videolemez-alkalmazás sokkal 
népszerűbb volt. Más szóval, a legtöbb interaktív 
alkalmazást olyan videolemezekre fejlesztették 
ki, amelyek álló és mozgóképeket analóg formá
ban, a videolemez egy oldalán 54 000 elérhető 
teljes képet tárolnak. Interaktív videolemezes tan
folyami segédleteket dolgoztak ki analóg videole
mezek felhasználásával a legkülönbözőbb, több
nyire mikroszámítógépekre. A nyolcvanas évek 
közepén vezette be a Digital Equipment Corpora
tion (DEC) az IVIS-t (Interactive Videodisc Infor
mation System = Interaktív videolemez informá
ciós rendszer). Bár az IVIS csak néhány eszten
dőt ért meg a DEC-nél, különböző szolgáltatási 
célokkal egy sor interaktív videolemez alkalma
zással találkozhatunk, amilyen az IBM PC, a 
Macintosh, és a szabadalmaztatott mikrogépes 
rendszerek -  közöttük a BBC Dome’s Day prog
ramja számára kifejlesztett rendszer is -  voltak. 
A korai interaktív videolemez alkalmazásokhoz 
általában lényegesen munkaigényesebb progra
mozásra volt szükség. Akik nem rendelkeztek ko
moly programozói háttérrel, azok alig néhány al
kalmazásra voltak képesek, és nem lehetett szé
les körű használatot és ismertséget elérni.

Az interaktív videolemez-alkalmazásokkal 
majdnem párhuzamosan az utóbbi tizenöt évben 
a hipertext és multimédia/hipermédia technoló
gia alkalmazásának is megdöbbentő előrehala
dását figyelhettük meg. (June 1989b, De
cember 1989) ismerteti a hipertext, majd a hiper- 
média alkalmazások fejlődését, amelynek 
fontosabb állomásai Vanevar „a gondo
latok nem szekvenciális összekapcsolását” meg
fogalmazó kezdő ötletéből indultak ki. Bár a fo
galom maga nem új, a „hipertext” kifejezés csak 
mintegy 15 éves, Ted Nelson találta ki a hetve
nes évek elején. A rá kővetkező évtized számos 
kísérletet hozott a hipertext alkalmazások és 
rendszerek fejlesztése terén, amit néhány keres
kedelmi forgalomba kerülő termék és segédlet, 
pl. a Guide by Owl bevezetése követett. Mégis ál
talános az a vélemény, hogy a hipermédia és 
multimédia alkalmazásokban áttörés csak az 
Apple cég által 1987 utolsó negyedévében beve
zetett hihetetlenül olcsó, mégis nagy teljesítmé
nyű HyperCard™ hozott. A HyperCard™ annak

köszönheti a népszerűségét, hogy még a számí
tógép programozásban járatlanok számára is 
könnyen használható, rugalmas és változatos 
hipertext és hipermédia alkalmazási lehetősége
ket biztosít. További vonzereje, hogy sok min
denre képes, és igen olcsó (minden új Macintosh 
tulajdonos számára ingyenes, és kevesebb, mint 
30 dollárba kerül az Apple használók számára).

2. Multimédia technológiák és digitális alkal
mazások

A HyperCard™ bevezetése óta minden évet 
a multimédia technológia fejlődése szempontjá
ból legjelentősebb esztendők egyikének tartják, 
olyan sok fontos fejlesztés született a multimédia 
technológia különböző részterületein -  a számí
tógépes feldolgozásban, a képfeldolgozásban, 
az optikai tárolási eljárásokban, a megjelenítési 
technológiákban, a digitális audio technikában, a 
fogyasztói elektronikában, a telekommunikáció
ban, az optikai leolvasásban, a digitalizált video- 
technológiában, az „asztali videoszerkesztés- 
ben” stb. Ezek mind nagy mértékben hozzájárul
tak a multimédia alkalmazások fejlődéséhez. 
Éppen a legutóbbi két évben a multimédia tech
nológiákkal és alkalmazásukkal foglalkozó konfe
renciák és kiállítások számának gyors növekedé
se, és ezen témák bőséges tárgyalása a szakiro
dalomban bizonyítja, hogy milyen hétköznapivá 
kezdenek válni. Így az interaktív videolemez al
kalmazásokon túl számos betűszóval (akronimá- 
val) gazdagodtak a multimédia szótárak. Ezek 
között találhatók az alábbiak:

► CD-ROM XA (extended Architecture),
► CD-I (Compact Disc-Interactive),
► DVI (Digital Video Interactive),
► CD-TV,
► Photo CD.
Nyilvánvaló, hogy a digitális világba léptünk 

be, és a multimédia alkalmazások erőteljesen al
kalmazzák a digitális formátumú információforrá
sokat. Integrálják a multimédia információforrá
sokat -  video, hang, zene és emberi hang - ,  
méghozzá az interaktív videolemez-alkalmazá
soktól eltérő módon.

Évszázadokon át megszoktuk, hogy az infor
mációt elsősorban nyomtatott forrásokból nyer
jük. Mivel a nem nyomtatott információforrások 
nem elérthetők számunkra, megtanultuk, hogy
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vagy ne keressünk más formátumú információt, 
vagy ne kínáljunk ilyent. Most, hogy a szöveg, a 
kép, a hang és a mozgókép egyaránt digitális 
formában hozzáférhető, tanúi lehetünk a közöt
tük meghúzódó elektronikus határok összeomlá
sának. Ha egyszer már az információ digitális 
formában áll rendelkezésre, mind az alkalmazá
sok kifejlesztői, mind a használók könnyen, és a 
nekik tetsző formában tudják visszahívni a szük
séges információt, és úgy manipulálják, ahogyan 
kedvük tartja. Vegyük például a képeket. Egy 
analóg állóképet a maga teljességében csak egy 
teljes képként lehet bemutatni, míg a digitális kép 
adatállományként tárolható és hívható vissza. At
tól függően, hogy milyen képfelbontással és ki
csinyítéssel tárolják digitálisan, a kép feldolgozá
sának végtelen lehetőségei nyílnak meg a fel
használók előtt, igényeiknek megfelelően 
közelíthetnek, távolodhatnak, horizontálisan vagy 
vertikálisan elhúzhatják a képet, „kimerevfthet- 
nek” minden egyes képet stb... A jelen dolgo
zatban felhozott példákon túlmenő további illuszt
rációkat ismerthetnek meg Martinez előadásából.* 

Az információtechnológia mára már oly mér
tékig fejlődött, hogy majdnem minden szükséges 
eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az 
igényeknek megfelelő multimédia információfor
rásokat majdnem azonnal megszervezhessük, 
tárolhassuk, visszakereshessük és rendelkezésre 
bocsáthassuk. És ezen technlógiai eszközök kö
zül sok nagyon is elérhető, még a fejlődő orszá
gok számára is! Ezen technológiák használata 
kétségkívül nagy hatással lesz az ismeretek rög
zítésének, szétsugárzásának, hasznosításának 
és fogyasztásának módjára a mostani új kor
szakban, amelyet a vizuális információ fémjelez, 
így szükség van arra, hogy hagyományos infor
mációkezelési, -szervezési és szolgáltatási eljárá
sainkat gyökeresen átértékeljük.

3. Technológia kontra tartalom

Az évek során beszédeimben és közlemé
nyeimben ismételten hangsúlyoztam, hogy a 
technológia csupán eszköz (Chen, 1987). Na-

* Martinez, Kirk: High resolution digital imaging of pain
tings: The Vasari Project. = New Information Techno
logy. 4th International Conference. Proceedings. 
Boston, Microlise Information, 1991. pp. 127-132.

gyón hatékony eszköz egy cél eléréséhez, de 
nem maga a cél. Ami mindennél fontosabb, az a 
„tartalom”. Vagyis az, hogy egy adott téma isme
retanyaga fogalmilag hogyan struktúrálódik, az, 
hogy mi és hogyan nyújtható a jelenlegi multimé
dia technológiai eszközök használatával a végső 
felhasználónak, mindennél fontosabb kérdés. E 
konferencián is több hozzászóló felhívja erre a fi
gyelmet, mint pl. Chickering, Hauge, Henriksen, 
Penniman*

Jól ismert dolog, hogy a multimédia informá
ció alapvetően a nem lineáris és nem szekvenci
ális információelérési módokra épül, azaz, az in
formációt kereső személynek nem kell egy meg
határozott szekvenciális utat bejárnia ahhoz, 
hogy információt kérjen és/vagy az információ 
helyét meghatározza. Ez mégsem jelenti azt, 
hogy az információ „kaotikus” állapotban jelenik 
meg. Valójában sokkalta szigorúbb információ- 
szervezésre van szükség ahhoz, hogy a csak a 
„jó ” multimédia alkalmazásokkal fémjelzett rugal
masságot biztosítani lehessen. Ez azt jelenti, 
hogy a jó multimédia információs rendszer kidol
gozójának az alkalmazás háttereként olyan vilá
gosan kell struktúráiba a választott tárgykör tel
jes ismeretanyagát, és oly sok szükséges kap
csolatot kell a kapcsolódó fogalmak, gondolatok 
és témakörök között létesítenie, hogy az informá
ciót keresők az igényelt információra szekvenciá
lisán, és minden előre meghatározott, megszer
kesztett útvonal követéseit mellőzve kérdezhes
senek.

4. Multimédia és a digitális kommunikáció leg
újabb fejleményei

A multimédia technológia dinamikus fejlődé
se mellett rá kell irányítanunk a figyelmet a kom
munikáció és hálózatfejlesztés terén elért legfris
sebb eredményekre. Mint mindannyian tudják, e 
nem profit-orientált konferencia sorozat a First 
Pacific Conference on New Information Techno
logy c. találkozóval kezdődött 1987 júniusában,

* Henriksen és Penniman előadásának fordítását a kö
vetkező számban olvashatják, Hague, Jostein: Huma
nities computing in Norwey: objectives and activities. 
Chickering, W. F.: Unking information techologies: 
benefits and challenges c. előadásai a 4. konferencia
kötet 65-80, ill. 19-26. oldalán találhatók.-
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Bangkokban. E konferencia anyagát a szerzők 
kéziratainak fotózásra alkalmas másolataival állí
tottuk elő. 1989-ben a májusi szingapúri Second 
Pacific Conference on New Information Techno
logy megrendezésére került sor. A telefonos 
kommunikációnak köszönhetően gusztusos for
mátumú konferenciai anyagot állítottunk össze, 
kevesebb, mint két hét alatt a telefax technika és 
az asztali kiadványszerkesztés felhasználásával. 
E konferencia esetében az elektronikus postára 
támaszkodva továbbítottuk a szerzők cikkeinek 
adatállományát, és ezen keresztül érintkeztünk 
egymás között. Több kelet-európai közreműködő 
használta a BITNET és Internet vonalait a digitális 
információtovábbításra. E digitális kommunikáci
ós hálózatok nélkül, valamint a távmásoló beren
dezések nélkül lehetetlen lett volna megszervezni 
egy olyan konferenciát, mint a NIT ’91.

A digitális elektronika elősegítette a kommu
nikáció történetileg elkülönült módjainak a köze
ledését. A felhasználóhoz való eljuttatás módjai
nak -  a nyomtatásnak, a közönséges szállí
tásnak és a műsorszórásnak -  konvergenciája a 
digitális elektronikus kommunikáció küszöbére 
hozta el a konvencionális információforrásokat, a 
könyveket, a képeslapokat, a folyóiratokat, az új
ságokat és társaikat -  a zenét, a képeket, a 
mozgó videofelvételeket, a numerikus adatokat 
és a számítógépes programokat. A digitális kom
munikációs hálózatok előszobájában a multimé
dia információ nemcsak előállítható, gyűjthető, 
szervezhető és átszervezhető, másolható, meg
jeleníthető vagy előadható, hanem nagy sebes
ségű kommunikációs hálózatokon keresztül glo
bális terjesztésük és megosztásuk is lehetséges
sé válik. És mivel a technológia vagy máris itt 
van, vagy hamarosan elér hozzánk, ismét fel kell 
tennünk a kérdést: mi az a tartalom, amelyet a 
multimédia formátumban a végső felhasználók 
hasznára a meglévő digitális hálózatokon keresz
tül továbbítunk? És ki hozza létre e tartalmakat, 
és ki teszi ezeket elérhetővé?

Idő és hely hiányában nem folytathatom to
vább az előbbieket. Ehelyett a PROJECT EMPE- 
ROR-I 6 éves K+F program legújabb fejleménye
ivel szemléltetném mind a legfrissebb technoló
giai eredményeket, mind a jelenlegi multimédia 
alkalmazások szempontjából a digitális környe
zetben rejlő lehetőségeket.

5. PROJECT EMPEROR-I: új fejlesztések és 
alkalmazások

Háttér

Az US National Endowment for the Humani
ties által támogatott PROJECT EMPEROR-I 1984 
végén, interaktív video programként indult. Az
óta, a technológiai fejlődés következtében, meg
lehetősen kiterjedt multimédia alkalmazási prog
rammá nőtte ki magát. Az Apple Macintoshon 
futtatható több mint hatvan órányi interaktiv tan
folyami anyag, és a különböző közvetítő állomá
sokon, amilyen pl. a DEC MicroVax és az IBM 
PC, futtatható alkalmazási prototípusok szemlél
tetik ezt. 15 ország közszolgálati médiái foglal
koztak vele, több, mint két tucat nemzetközi kon
ferencián mutatták be, és számos (hetvennél 
több) szakmai és általános érdeklődésre számot 
tartó kiadvány foglalkozott vele.1 Az olvasóknak 
különösen két kulcsfontosságú cikkre hívnám fel 
a figyelmét az Academic Computing (Chen, 
March 1989) és a Microcomputers for informa
tion management (Chen, June 1989) hasábjain, 
amelyekben a program általános áttekintését, va
lamint elméleti kereteit ismerhetik meg. A hivat
kozások között találnak még néhány további 
mintaforrást.

5.2 A program elemei

1985 óta a program gyorsan fejlődik. Az ed
digi fontosabb termékek és tevékenységek a kő
vetkezők:

► Két 12” NTSC CAV videolemez elkészíté
se „The First Emperor of China: Qin Shi 
Huang Di” címen (Az első kínai csá
szára in  Shi Huang Di) 1985-ben.

► Egy egyoldalas videolemez népszerű vál
tozatának kiadása, szintén „The First Em
peror of China” címen. Kiadó: The Voya
ger Company. Ezzel az analóg videole
mezzel együtt elkészült egy részletes 
útmutató, amely kimerítő tárgymutatót és 
képenkénti mutatót is tartalmaz. Most dol
goznak a Voyager Company-val közösen 
egy olyan népszerű interaktív szoftver vál-

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/1. 275



1. ábra
„Az első kínai császár” multimédia videolemez főmenüje (átfogó változat)*

* Az ábrák minőségéért -  melynek rajtunk kívülálló okai 
vannak -  elnézésüket kérjük. A szerk.
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tozat kifejlesztésén, amely a videolemez
zel együtt mind Macintoshon, mind IBM 
PC-n futtatható.

► Multimédia alkalmazás fejlesztések -  In
teraktív tanfolyami anyag kifejlesztése, 
amely a laikus közönség számára általá
nos információs szintet, a komolyabb ta
nulók és kutatók számára pedig interaktív 
keresési szintet tartalmaz. Az e téren elért 
fejlesztések a következők:

-  1985-87 között bemutató kurzusok a Digital 
Equipment Corporation IVIS rendszeréről;

-  Korai mintakurzusok az IBM kompatibilis 
személyi számítógépes rendszerekről az 
AimRech IconAuthor felhasználásával;

-  A HyperTalk felhasználása az Apple Macson 
futó interaktív kurzusok kifejlesztéséhez 
(mind átfogó változatban, mind a fent emlí
tett Voyager-féle változatban). A Macintosh- 
ra kidolgozott hipermédia tanfolyamok ko
rábbi kínai változatát az Apple Chinse Talk- 
jával együtt fejlesztik. (Lásd Chen, March 
1989 a Macintosh tanfolyamokkal kapcsola
tos további részletekért.);

-  Multimédia kurzus prototípus kifejlesztése 
DEC-MicroVaxra az MIT Athena Projektjével;

-  Jelenleg dolgoznak egy több éves munka- 
program folytatásán, melynek keretében ter
jedelmes multimédia tanfolyami anyagot 
(több mint hatvan óra) fejlesztenek ki mind a 
nagyközönség, mind a tudományos felhasz
nálók számára, amely Macintoshon fut. Az

ábra az átfogó változat tartalomjegyzékét 
mutatja, a 2. ábra pedig a videolemez Voya
ger-féle változatának előzetes tartalomjegy
zéke, menüje. Az átfogó változat esetében a 
tanfolyami anyagot egy 4 oldalas videole
mez-készlettel együtt használják, amely a 
The First Emperor of China címet viseli. E 
multimédia alkalmazáson beiül a rendszer 
felhasználói bármilyen kapcsolódó témában 
is hozzáférhetnek multimédia információhoz 
-  video részletekhez, képekhez, leíró infor
mációhoz, szövegekhez, bibliográfiákhoz, 
térképekhez, szótárakhoz, szakértői kom
mentárokhoz stb... -  az egér gombjának -  
egyetlen csettintésével.

Ezen túlmenően egy 2000 válogatott képből 
álló képi adatbázis is épült; kiterjedt képről-képre 
dolgozó adabázissal, és leíró információval, vala
mint beépítettek válogatott, több nyelvű, angolul,

és kínaiul egyaránt hozzáférhető szövegeket. A 
HyperCardra fejlesztették ki ezeket.

-  Míg a Macintoshon a legteljesebb multimé
dia rendszer érhető el, rendkívül érdekes 
eredményeket hozott az IBM-en a Link
way™, illetve az IBM M-Motion kártyán vég
rehajtott prototípus-fejlesztés (Chen, 1991). 
A 3. ábra mutatja be az IBM alkalmazás 
egyik menü képernyőjét.
Elektronikus Képi Adatbázisok -  1988-at 

megelőzően az Image Concepts C-Questjével 
IBM kompatibilis gépekre, illetve a Hypertalk 
használatával az Apple Macll-re kísérleteztek 
elektronikus képi adatbázisok kialakításával. Az
óta több mint 2000 képet felölelő terjedelmes ké
pi adatbázist fejlesztettek ki HyperCarddal Mac- 
re. Ugyancsak közös kutatások folytak a nizzai 
egyetemmel, illetve a francia Sopiatec-kel. A je
lenlegi közös kutatási programok között szerepel 
egy a DOCIM-mel, amelyet a Swedish Council of 
Library Research támogat, és a lehetséges 
együttműködés feltárása a vizulális nyelv haszná
latára a képek visszakeresésében.

► Nagy felbontású képdigitalizáció és elekt
ronikus képalkotás

-  a Sun Microsystems Sun 3-160-on az Image 
Understanding System OASIS szoftverjével;

-  digitális képek a MicroTek színes dia letapo- 
gatójával;

-  a Kodakkal együttműködve megalkották a 
Kodak Photo-CD Initial Test Format Discet.
► Nagy szöveges adatállományok konvertá

lása és kialakítása képekkel, kínai karakte
rekkel a MicroTek MSF 300G képletapo
gatónak és az INOVATIC optikai karakter- 
felismerő szoftverjének, a ReadStar II 
Plus-nak az alkalmazásával. Ezen túl a 
Xanatech Mishu™ felhasználásával sike
rült megtalálni a módját annak, hogy ke
vert angol-kínai szövegeket tároljunk 
ugyanazon a HyperCardon szövegfeldol
gozó módban.

A 4. ábra egy részletet mutat a kínai klasszi
kustól, a „Records of the Grand Historian”-ból 
angol fordításával együtt. E hatalmas adatállomá
nyok tárolásához jelenleg CD-ROM-ot használnak.
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2. ábra
„Az első kínai császár” Voyager-fóle változatának nyitó képe és főmenüje
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6.3 Ipari együttműködés

A PROJECT EMPEROR-I abban a szeren- 
psés helyzetben van, hogy számos vezető 
csúcstechnológiát gyártó céggel dolgozhat 
együtt. Ezek a következők:

Az együttműködés és az eme ipari cégektől 
származó hardver és szoftver támogatás követ
keztében a PROJECT EMPEROR-I sokat profitált 
a digitális technológiák előretöréséből. Az 1990 
második fele óta folytatott tevékenységek egyre 
inkább a digitális birodalomba csúsznak át, bár 
továbbra is nagy erővel építik a multimédia tanfo
lyami anyagok tartalmát. A digitális kísérletezés 
az alábbi területeken folyik: profi video-digitalizá- 
ló asztalok használata teljes, mozgó videókra, 
színes kép leolvasása és feldolgozása, és a Ko
dak Photo CD Acquire test szoftver alkalmazása 
stb... Az alábbiakban ezeket a tevékenységeket 
ismertetjük:

► Míg az amatőr multimédia alkalmazás a 
Macintoshon két monitor képernyőt kell, 
hogy használjon -  az egyiket a Mac, a 
másikat az RGB video kivetítésére az ana
lóg videolemezről -  újabban kísérletez
nek az azonos idejű, teljesen mozgó vi
deo előállításával profi videoasztalok se
gítségével.

3. ábra
Az IBM interaktív tanfolyami anyaga prototípusának főmenüje
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Mint korábban közöltük, az 1990 nyarán kifej
lesztett IBM prototípusnak az M-Motion kártyát 
kell használni a Linkway™ szoftverrel ahhoz, 
hogy teljesen mozgó videót mutasson be, míg a 
Mac rendszeren 1990 nyara óta Microsystems 
Color Space™ II és FX asztalokat (a Micro 
Systems hozzájárulásával) használtak. Ezekkel a 
keverő asztalokkal a teljes mozgó video, amely 
az analóg videolemezről érkezik anonnal digitáli
san játszható le, így mód van arra, hogy a vett vi
deót az alkalmazásnak legmegfelelőbb formában 
jelenítsék meg, pl. egy képkockát kimerevítve, 
scroll videóként, tükör videóként (mint az 5. áb
rán), vagy drag, flip, split field videóként, vagy 
akár filmcsíkon előállítva, amint a ábrán látható.

Ezek az eszközök nagy mértékben tágították 
az információszervezés és megjelenítés lehető
ségeinek skáláját.

A program digitális képalkotó munkájának 
folytatásaként a Sun 3-160 Minicomputerek hasz
nálatát, amelyekkel több igen nagy felbontású 
képet (4Kx4K vagy 1Kx1K) dolgoztak fel. 1991 
októbere óta, amióta a Microtek színes dia digita

lizáló (Model 18505) és a Microtek színes digitali
záló (Model MRS 600ZS -  a Microtek hozzájáru
lásával) rendelkezésre áll, kísérletek folynak a kü
lönböző felbontású és kicsinyrtésű színes képek 
digitalizálásával kapcsolatban. A Microtek színes 
dia digitalizálót egv bonyolult feldolgozó szoftve
ren, a PhotoShop™2.0-n keresztül lehet elérni. 
Az optikai letapogató bármely színes diáról tud 
képet digitalizálni különböző felbontással 75 dpi- 
től 600 dpi-ig, és a 600 dpi esetén 12%-tól 100%- 
ig terjedő kicsinyítéssel. A digitalizált képeket ez
után olyan kifinomult szoftverekkel lehet feldol
gozni, amilyen a PhotoShop™ 2.0. A képek 
hamar felfalják a számítógép tárolókapacitását, 
így mind a felbontás, mind a kicsinyítés meghatá
rozása lényeges. A 7. ábra például azt mutatja, 
hogy a 240 dpi felbontású és 30%-os méretará
nyú kép csak 310 KB, míg a 100-as méretezésű 
és 600 dpi-s kép 19.923 KB tároló kapacitást köt 
le, ami tagadhatatlanul igen mellbevágó növeke
dés! Bár a program csak rövid ideje foglalkozik 
színes kép letapogatással, érdekes eremények- 
kel büszkélkedhetünk.

4. ábra
„Records of the Grand Historian”: mintaképernyő, amely a kevert nyelvű szöveget mutatja
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Teljes, mozgó videó megjelenítése egy Macintosh képernyőn a Micorsystem's Color Space ™  II és az FX
asztal felhasználásával.

5. ábra

6. ábra
Digitalizált videó filmcsíkja egy Macintosh képernyőn
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A Kodakkal együttműködve, hozzájárulásu
kat igénybe véve egy ideiglenes szöveges formá
tumú lemez készült el 1991 szeptember közepén 
az Emperor-gyűjteményből válogatott képekkel. 
Bár ez nem egy Photo CD lemez -  ami még 
mindig nincs forgalomban az ideiglenes le
mezzel kísérletezni lehet a Photo CD Image 
Browser v 4.0b használatával a PhotoShop csat
lakozóval. Ez a csatlakozó konvertálni tudja a 
Kodak CD-n levő két video RGB vagy XL7700 
kód értékekre. Mindkét output berendezés alkal
matlan arra, hogy a Photo YCC adatokat, ame
lyeket a lemez tárol, teljes dinamikus szórásuk
ban bemutassa. A Photo CD Image Browser 
használata azonban máris megmutatja a jövő e 
médiumának hatalmas lehetőségeit az informá
ciótárolásban és hasznosításban. Amint a áb
rán látható, a végső felhasználó a kezdeti teszt 
formátumú lemezen tárolt válogatott képekből 
kereshet vissza úgy, hogy öt felbontási szint 
egyikét -  Base/16, Base/4, Base, Base*4 és Ba- 
se*16 -  választja. A Base/16 a leggyengébb fel
bontás 128x192 (magasság x szélesség), a töb

biek fokozatosan emelkednek a következő szin
teken: 256x382, 512x768, 1024x1536 és
2048x3072. Mivel a Photo CD a fogyasztói piacot 
célozza meg, és a megjelenítést az otthoni televí
ziókészülékekre tervezik, nemigen lehet szüksé
ge a végső felhasználónak arra, hogy a tv képer
nyőjénél nagyobb felbontással keresse vissza a 
képeket. Ez pedig a Base/4 szint. Másrészt a je 
lenlegi lehetőségek azt sugallják, hogy a Photo 
CD jó  szolgálatot tehet az archivális és más, profi 
információs feladatok ellátásában, mivel az az 
adathordozó mintegy 100 képet tud tárolni olyan 
magas felbontással, mint a 2048x3072. A 9. ábra 
illusztrálja, hogyan kereshetők vissza a képek a 
Kodak lemezről, és dolgozhatók fel a Photo
Shop™ segítségével különböző célokra.

5.5 A jövő

Az említett tevékenységek során nyert ta
pasztalataink a digitális világban elősegítik a

7. ábra
A Microtek színes dia-leolvasó beállítása 18505 modell, amely a kép méretét mutatja 240 dpi-s felbontású

képbeállítás mellett, 31%-os kicsinyítéssel

282 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/1.



Kitekintés

8. ábra
A PhotoShop használatával a PPROJECT EMPEROR-I képeit különböző felbontással lehet visszahívni

9. ábra
A PhotoShop 2.0 és a Kodak Photo CD Acquire egy képet mutat a PROJECT EMPEROR-l-ből
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PROJECT EMPEROR-I továbbfejlesztését a mul
timédia alkalmazások terén, különösen pedig a 
digitális információforrásokat használó alkalma
zásokban. Az analóg videolemezeket használó 
multimédia alkalmazásokon kívül fokozott érdek
lődéssel kutatjuk a CD-l-t teljes mozgó videóval 
használó fogyasztói alkalmazások terén előttünk 
álló lehetőségeket, valamint a DVI technológián 
alapuló oktatási célú felhasználásokat. Ahogyan 
már említettük, az utóbbi öt évben nagy erőkkel 
dolgoztunk azon, hogy a program számára nagy 
ismeretbázist halmozzunk fel. A multimédia for
mátumban elérhető minőségi tartalmú anyagok 
nagy mértékben ösztönzik mind az új alkalmazá
sok létrehozását, mind az új technológiai fejlesz
tésekhez való alkalmazkodást.

A dinamikusan változó technológiai környe
zetben a PROJECT EMPEROR-I is számos izgal
mas új lépésen jutott túl megindítása óta. A prog
ram számos meglehetősen nagyravágyó, hosz- 
szabb-rövidebb távú célját sikerült elérni a 
technológia lényegi és hatékony eszközként való 
alkalmazásával, sőt, néhány téren még a várako
zást is felülmúlták az eredmények. De bármilyen 
tökéletes is a technológia, lehetőségei elsikkad
nának, hogyha a tartalmi gazdagság nem támo
gatná ezeket. Az ismeretbázis kiépítésére helyez
zük a hangsúlyt, és bizonyos, hogy az egyes 
multimédia alkalmazási típusok elméleti megra
gadása és tervezése megérte a ráfordított mun
kát.

6. Következtetés (összefoglalás)

A PROJECT EMPEROR-I csupán egyetlen 
példája annak, hogy a technológiák rendelkezé
sünkre állnak és támogatnak minket a felhaszná
lóbarát, kifinomult ismeretalapú információs 
rendszerek kifejlesztésében. Ez az ismeretalap 
nagyban különbözik a hagyományos adatbázi
soktól, és forradalmasítani fogja információs 
szolgáltatásainkat.

Több évvel ezelőtt (Chen, 1987) új irányokat 
kerestem a könyvtári és információs szolgáltatá
sok számára. Azt is megállapítottam, hogy „... az 
információs technológiák eddig is alapvetően be
folyásolták azt a módot, ahogyan az információt 
használni lehet és ahogyan használják, és ez a 
jövőben sem lesz másként. Nem nehéz az idő 
múlásával az újabb és újabb technológiák meg
valósítását nyomon követni, ám mindig észben 
kell tartani, hogy az új technológiai fejlődés for
gószele általában sokkal nagyobb lendületet 
adott a változásnak, mint amilyen ütemben a mi 
fogalmi gondolkodási képességünk és akaratunk 
fejlődött...” Információs szakemberként az a fel
adatunk, hogy tágítsuk a látókörünket, kiterjesz- 
szük munkánk határait, és kísérletezzünk az új 
technikai eszközökkel. Ezek az eszközök való
ban segíthetnek nekünk abban, hogy korábban 
ismeretlen módokon támogassuk az információ
szolgáltatást. A nem profit-célú konferenciák so
rozatát is azért szervezzük a könyvtárosok és in
formációs szakemberek számára a világ minden 
részén, hogy ezt a közös célt elérjük!

Európai közgazdasági adatbázisok közös CD-ROM-on. -  A HELECON, a Helsinki Közgazdasági és 
Vállalatszervezési Főiskola könyvtárának CD-ROM kiadványa, hét nagy európai adatbázisnak összesen 

mintegy 800 000 tételét foglalja magában. Ebből a francia DELPHES 140 000, a német ECONIS 
263 000, a belga FONDS QUETELET 257 000, a dán-finn (főleg a kommunikációra vonatkozó) 

IMA-NCOM 20 000, a skandináv SCANP 33 000, az European Business Schools Librarians Group által 
szerkesztett SCIMP pedig 87 000 tételt tartalmaz; szerepel a CD-ROM anyagában a BIESSE is, 

ugyancsak az EBSLG kadványa, 17 európai ország kurrens közgazdasági információforrásainak teljes
szövegű indexe.
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