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Információtechnológiai helyzetkép

információtechnológia

Sokak szerint az online technológia már nem 
ugyanaz, ami volt, ám ennek nem az online ha
nyatlása, hanem az újdonságok, elsősorban a 
CD-ROM megjelenése, terjedése az oka. Bizo
nyos adatbázis-fajták nem is léteznek (s ha még
is, kevésbé népszerűek) online formában. Sta
tisztikák szerint az 1986-os 48 és az 1989-es 817 
után ma több mint 1500 különféle CD-ROM van 
forgalomban, ezek egyharmadát Európában állí
tották elő. Megfigyelhetően növekszik a könyv
tárak igénye a saját (nem angol) nyelvű anyagok 
iránt, s így nő a helyi (nemzeti) nyelvű CD-ROM 
adatbázisok száma is. Másrészt viszont ezek el
adhatóságát a nyelv korlátozza, ezért drágulnak.

Az auditív információk és a hangfeldolgozás 
fejlődésével növekszik a telefonhálózaton igény
be vehető közönségszolgáltatások (menetren
dektől a vakoknak készült beszélő terminálokig) 
mennyisége. Terjed az akusztikus hozzáférés az 
online területen is: pl. a British Library BLAISE 
rendszerével a keresőparancsok mikrofon segít
ségével is közölhetők.

1993-ra világszerte 30 millió telefaxkészülék 
működését jósolják, így egyre több cég célozza 
meg a faxot publikációinak terjesztésére: SDI-jel- 
legű szolgáltatások, üzleti információk, hírlevelek, 
online keresések outputjai érkeznek már faxon a 
megrendelőhöz. A faxpublikációk számos könyv
tári problémát vetnek fel: ki legyen az előfizető, ki 
továbbítsa az érdekeltnek, ki őrizze, mi a megőr
zendő és mi a megőrzés módja stb.

A hálózatok és a kapuk, tehát a teljes adatát
viteli infrastruktúra (a műholdas összeköttetése
ket is beleértve) ma elvileg bármely adtbázis bár
honnan való elérését lehetővé teszi. A nagy adat
bázisokban való online keresés hatékonyabb, 
mint a televideotex rendszerek használata, ám ez 
utóbbi is igen népszerű (főként Franciaország
ban), és felhasználó-barátabbnak tűnik. A háló
zatok világméretű összekapcsolódását használ
ják ki az elektronikus levelező rendszerek és az 
EARN, BINET, JANET-féle hálózatok. A JANET 
számos szolgáltatáshoz nyújt hozzáférést: pl. 
mintegy 60 online katalógus használatát, keres
kedelmi online szolgáltatások elérését, a BLAISE- 
rekordok letöltését és saját rendszerbe integrálá
sát teszi lehetővé. (Sajnos a JANET országon kí
vüli felhasználója ma még nem tud -  a 
BITNET/EARN-on keresztül sem -  a katalógu
sokban interaktív keresést végezni.) Számos 
olyan kapu-szolgáltatás, illetve intelligens kapu 
van, amely egyszerre sok, különféle szolgáltató
nál lévő adatbázis egyszerű, menüvezéreit hoz
záférését teszi lehetővé. A sokszoros keresés 
problémáit először a Common Command Langu
age próbálta megoldani, nem túl nagy sikerrel. A 
parancs-fordító programcsomagok épp most 
kezdenek megjelenni, és további megoldást je
lenthet az idegen nyelvekre való fordítás. A DIA
LOG épp most vezetett be egy új megoldást, 
amelyben a felhasználó a parancsokat tetszőle
gesen átnevezheti.

Bár Kelet-Európával bizonyos üzleti kapcsola
tok eddig is léteztek, az új helyzet hatalmas pia
cot nyit az információipar számára. Itt is készül- 
tek-készülnek saját adatbázisok, van lehetőség a 
külföldiek elérésére, ám mindennek erős gátja a 
gyenge telekommunikációs infrastruktúra, ami vi
szont a CD-ROM népszerűségét erősíti. Nyugat- 
Európa egységesülése viszont a teljes mobilitás 
lehetőségét igényli, azonos képzési módokkal és 
szintekkel, nyelvi akadályok nélkül, számos szab
vánnyal e téren is.

(Mohor Jenő)
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A genfi ENSZ-könyvtár és az új technológiák
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Adatbázis; CD-ROM; Nemzetközi könyvtár

Az Egyesült Nemzetek Szervezete évente 
mintegy 1,2 millió oldalnyi konferenciai anyagot 
ad közre a hat hivatalos nyelven. A genfi kiad
ványközpont 350 millió oldalt ad ki évente és 25 
millió dokumentumot oszt szét. A nyomdai költ
ségek további emelkedésének megelőzése érde
kében kísérleti program beindítását határozták el, 
amelynek kettős célja van: az irodalom tárolásá
nak technikai megoldása optikai lemezeken és 
az online lekérdezés lehetővé tétele. A progra
mot 1988 és 1990 között a francia SARDE céggel 
közösen valósították meg.

A kereséshez egyrészt egy kisszámítógépre 
van szükség a dokumentumok tárolásához és a 
hálózati funkciók ellátásához, másrészt személyi 
számítógépekre a kereséshez, aminek alapfelté
tele az UNBIS (United Nations Bibliographic in
formation System) adatbázis korszerűsítése.

Először a konferenciai anyagok optikai rend
szerét helyezik üzembe. Ennek megvalósítását 
1991 és 1995 között több fázisban tervezik, 
amelynek során New Yorkot és Genfet fokozato
san látják el munkaállomásokkal, míg végül az 
előbbi városban 300, az utóbbiban 200 terminál 
fog működni.

Az ENSZ könyvtárai automatizálásánál há
rom, egymással logikai kapcsolatban álló elem 
játszik szerepet: az UNBIS adatbázis, az integrált 
rendszerek és a CD-ROM előállítása. Az UNBIS-t 
1979-ben a New York-i Dag Hammarskjöld 
Könyvtárban vezették be. A genfi könyvtár 1986 
óta működik együtt ezzel a rendszerrel, mely ma 
11 bibliográfiai, ill. faktografikus adatbázisból áll, 
ebből 7 információs fájl, 4 pedig munkafájl. Az 
adatbázis alapján nyomtatott bibliográfiát állíta
nak elő: a New York-i könyvtárban a „Current 
Bibliographical Information and Index to 
Proceedings of the General Assembly” címűt, a 
genfi könyvtárban pedig egy havonta megjelenő 
bibliográfiát. Ez a könyvtár adja ki két részben a 
„Weekly Bibliography” c. jegyzéket is, a New 
York-i könyvtárral közösen jelentetik meg az UN- 
DOC című indexet. Az adatbázisban az UNESCO 
által ajánlott közös kommunikációs formátumot 
(CCF) használják, az UNBIS angol nyelvű, saját 
tézaurusszal és masterfile-lal rendelkezik. Az 
1984-ben bevezetett keresési rendszer, a 
UNIQUE és INQUIRE nevű programra épül, mely 
a New York-i ENSZ-számítóközpont központi

IBM gépén fut és Genfben műholdas kapcsolat 
útján használható.

1989 decemberében a genfi ENSZ könyvtár 
megvette a URICA nevű integrált rendszert, 
amelynek szerzeményezési, katalogizálási és 
időszakikiadvány-kezelő modulját 1991 májusá
tól helyezték üzembe. Az év folyamán megterem
tik a kapcsolatot a Palais des Nations központi 
számítógépével, így az ott dolgozó ENSZ alkal
mazottak is hozzáférhetnek a URICÁ-hoz. 1992- 
ben installálják a kölcsönzési és az SDI-modult, a 
rendszer 1993-tól fog teljes üzemmódban mű
ködni.

A közeljövőben CD-ROM-ra viszik az UNBIS 
adatbázist, mindenekelőtt a DOCFILE, CATFILE 
és RESFILE információs fájlokat. A hozzáférés 
kétféle módon történik majd: egy menüvezérelt 
rendszerrel a nagyközönség számára és a Boo- 
le-operátorokkal szakemberek számára. A CD- 
ROM-ot nem az UNBIS adatbázis kiegészítőjé
nek szánják, hanem külön kiadói terméknek, amit 
évente 3-szor aktualizálnak.

A használók kiválasztott csoportja körében 
végzett előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
CD-ROM főleg az ENSZ-dokumentumokat rend
szeresen megkapó letéti könyvtárak számára 
lesz hasznos, de jól használhatják majd a végfel
használók (alkalmazottak, képviselők, az állandó 
bizottságok tagjai, tudósok, hallgatók, újságírók 
stb.) is.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 137,139, 187

Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 134

Számítógép-hardver
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A „halálosan” ártalmatlan képernyő
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Display; Ergonómia; Munkakörülmények

A számítógéppel végzett munka emberi 
egészségre gyakorolt hatásáról 1980 óta írnak a 
számítógépes és orvosi szaksajtóban, valamint a 
hírlapokban -  hol vészharangokat kongatva, hol 
megnyugtatóan. Az egészségre ható tényezők 
közül ötöt tárgyalnak kiemelten: a képernyők ki
sugárzását, a szemre gyakorolt hatásokat, a sta
tikus testhelyzetből eredő problémákat, a karra 
és az ujjakra ható tényezőket és legújabban a 
monitorok pásztázó alkatrészeinek ultrahang-za
ját.

A monitorok elektromos és elektrosztatikus 
sugárzása könnyedén megszüntethető. Na
gyobb problémát jelentenek azok az elektromág
neses sugárzások, melyeket a látható képet kiraj
zoló katódsugár pásztázó mozgását létrehozó 
tekercsek idéznek elő. Ezen alacsony és nagyon 
alacsony frekvenciájú rezgések nagy részét egy 
drága ötvözetből készült hálóval fel lehet fogni, 
de a kijutó mennyiséget nullára redukálni még 
így sem tudják. A  hálózatról, nagy feszültséggel 
működő monitorok sugárzása számottevő, de ez 
nem tévesztendő össze a radioaktív sugárzással.

A szemre gyakorolt hatásokat nem lehet kü
lönválasztani a karakterek olvashatóságának, a 
szemlélés szögének és egyéb tényezőknek a 
vizsgálatától.

A legnagyobb múltja a helytelen testtartás iro
dalmának van, már 1984-ben foglalkoztak vele. A 
jelen kutatási eredményei arra mutatnak rá, hogy 
a számítógépes munkahelynek minden részleté
ben az operátor egyéni igényeihez alkalmazko- 
dónak kell lennie, tehát állíthatónak kell lennie a 
billentyűzet és a képernyő távolságának, magas
ságának és szögének, a kar és a hát alátámasz
tásának, elég helyet kell hagynia a lábnak. A hát
támlának kissé hátrafelé kell dőlnie.

A negyedik és az ötödik aspektust kevésbé 
tárgyalják részletesen, viszont számos felmérés 
eredményét közli a szakirodalom, melyek csöp
pet sem megnyugtatóak. Angliában a display-k 
gyártására és használatára vonatkozó jogi sza
bályozást követelnek a dolgozók képviselői. Egy 
japán felmérés azt mutatta ki, hogy a számító
géppel dolgozó terhes nők egyharmadának vala
milyen problémával vagy szövődményes szülés
sel kell számolnia. Más vizsgálatok gyakori 
szem-túlerőltetésről, ínhüvelygyulladásról és kéz- 
tőtáji fájdalmakról, nyakmerevségről, izomfájdal

makról, hátfájásról, ill. stresszből eredő negatív 
pszichikus hatásokról: depresszióról, ingerlé
kenységről, sőt erős dohányzásról, iszákosság- 
ról stb. számolnak be. Megfigyelték a vetélés 
gyakoriságának növekedését, a migrén, bőrkiü
tések és a fotoszenzitív epilepszia fokozott elő
fordulását is.

Ezen ijesztő megállapításokkal ellentétben 
más vizsgálatok nem támasztják alá a képer
nyőkkel szembeni aggodalmakat. Egy 1986-os 
kutatás szerint a szem-túl erőltetés nem gyako
ribb a számítógéppel dolgozók esetében, mint a 
gépíróknál. A svéd egészségügyi tanács 1985-ös 
nyilatkozata tanúsága szerint nem találja veszé
lyesnek a monitor előtt végzett munkát a terhes 
nők számára. Az amerikai Országos Munkavé
delmi Intézet pedig megállapította, hogy az or
szágban működő 25 millió számítógépes képer
nyő ellenére nem tapasztalható a felsorolt szimp- 
tómák „járványa”, tehát az összefüggés ezek és 
a képernyő között nem tűnik megalapozottnak.

Kinek higgyünk? Aligha tudjuk eldönteni. A jó
zan megfontolás azonban azt diktálja, hogy a 
statikus helyzetben végzett, feszült figyelmet kö
vetelő munkához használjunk kényelmes, a hát
gerincet, a karokat és lábakat jól megtámasztó 
széket, és a munkát szakítsuk meg gyakrabban 
-  elkerülendő a szem-túlerőltetést és a kimerült
séget. Fontos továbbá, hogy a munka legyen jól
szervezett és pontosan meghatározott, mert így 
nagymértékben csökkenthetjük a stresszt és an
nak káros következményeit.

(Kaposváriné Dányi Éva)

Számítóg ép-szoftver

92/193
SIEVERTS, Eric G. -  HOFSTEDE, Marten: Soft
ware for information storage and retrieval tested, 
evaluated and compared. Part 1. General intro
duction = EI.Libr. 9.VOÍ. 1991. 3.no. 145-153.p. 
Bibliogr.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. I.rész. Általános bevezetés
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A többrészes cikksorozat első részében a 
mikroszámítógépekre kifejlesztett információtáro
ló és -visszakereső szoftverek értékelési szem
pontjait és a szoftverek kategorizálását adják. 
Ezek szerint klasszikus UK (információtároló és 
-kereső) szoftver a Bib/Search, Cardbox+, 
CDS/ISIS, Freebase, Headfast, IdeaList, Inma- 
gic, Nutshell, Polydoc. Végfelhasználói kategóri
ába tartozik az Archivist, Notebook-ll, Papyrus, 
Pro-Cite, Reference Manager, Ref-Filer. „Egyéb” 
besorolást kapott a 3by5, Aks-lt, AskSam, KAwa- 
re, Texplore, Personal Librarian és a Wordcrun- 
cher. Ez utóbbiba kerültek az indexelő, a tel- 
jesszöveg-kereső, a személyes információkezelő 
és a hypertex-kezelő programok.

Az UK szoftverek ismertetése és értékelése 
az alábbi tulajdonságok és funkciók alapján ké
szült:

1. Technikai követelmények: működtető ope
rációs rendszer(ek); szükséges hardver konfigu
ráció.

2. Speciális változatok, biztonság: a létező kü
lönleges változatok (többfelhasználós-hálózati, 
demo, csak olvasható verzió); adatvédelem, biz
tonság jelszavakon keresztül; egyes fájlokra, 
egyes funkciókra nézve, illetve mezők, rekordok 
elrejtésére.

3. Használhatóság, felhasználó-barát jelleg: 
kézikönyv, vagy oktatókönyv, annak érthetősé
ge, szerkezete; a program során használható 
„helpek”; hibaüzenetek; parancsok vagy menük; 
felhasználói hibák és belső zavarok (pl. áramki
maradás) tűrése.

4. Korlátok: maximális karakter/mező, karak- 
ter/rekord, karakter/fájl, rekord/fájl, fájl/prog- 
ram.

5. Bevitel és adatkarbantartás: billentyűzetről 
közvetlen input a programba; beépített képer
nyő-editor vagy külön szövegszerkesztő haszná
lata; létező rekordok editálásának lehetősége; 
elődefiniált rekordstruktúrák; mezőhozzáadás 
vagy -törlés lehetősége létező rekordszerkezet
ben; változó mezőhossz; meghatározott mező- 
hossz-maximum utólagos módosításának lehető
sége; mezőtartalom-ellenőrzési lehetőségek; 
közvetlen input lehetősége más géppel olvasha
tó adatformáról.

6. A tárolt információk indexelése: maximális 
karakterszám; maximális indexszám fájlonként; 
index-formák (egy szó, összetett kifejezés); stop
szó-lista; azonnali vagy kötegelt indexelés; se
besség; az eredeti és az indexelt adat méretének

viszonya; kontrolláltfogalom-jegyzék vagy éppen 
tézaurusz-struktúra használata.

7. A tárolt információ keresése: indexen ke
resztül vagy szekvenciálisán; a nem indexelt in
formáció kereshető-e szekvenciálisán egy inde
xelő programon belül; kiírathatók-e az indexek; 
az indexlistából kijelölhető-e a fogalom, mint ke
resőkérdés; Boole-keresési lehetősége (és, nem, 
vagy); csonkolásos keresés; a keresési stratégia 
megőrzése.

8. Adatkimenet: a különféle szabványos out
putformátumok megléte; felhasználói formátum
definiálás; címek, elnevezések beszúrhatók-e az 
outputba; közvetlen adatcsere lehetősége más 
programokkal; a folyóiratnak megfelelő formájú 
hivatkozásjegyzék kiíratható-e.

A sorozat következő cikkei a kiválasztott 22 
UK szoftver részletes ismertetését, fentiek szerin
ti értékelését és összehasonlítását fogják tartal
mazni.

(Mohor Jenő)
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A tudományos folyóirat sorsa

Folyóiratkiadás

Még alig 2-3 éve több mint 400 tudományos 
és mintegy 350 tudományos-ipari folyóirat jelent 
meg a Szovjetunióban. A technika problémáival 
300 időszaki kiadvány foglalkozott. Az utóbbi két 
évben kialakult gazdasági helyzet negatív hatást 
gyakorolt a tudományos információ csatornáira.
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