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C D -R O M  lokális hálózatban: felhasz
nálói kézikönyv

A CD lemezes adatbázisok megjelenésének 
első korszakában még nem voltak meg a feltéte
lek a hálózatba illesztéshez, bár az igény már 
igen korán fölmerült erre -  főleg a könyv
tárakban, ahol a meglehetősen drága lemezek ki
használtságát erősen korlátozza, ha egyidejűleg 
csak egy olvasó férhet hozzájuk.

A helyi hálózat fogalma gyorsan terjed a szá
mítástechnika területén. Az angol nevéből, a Lo
cal Area Network rövidítéséből gyakran magyar 
szövegben is LAN-ként idézett kifejezés tartal
mát általánosságban úgy határozhatnánk meg, 
mint kettő vagy több számítógép egyidejű össze
kapcsolását és azonos kommunikációs elvek 
szerinti működtetését.

Az összeköttetés létrejöhet hagyományos ká
belekkel, vagy a korszerűbb infravörös sugárnya
lábbal, illetve rádióhullámok segítségével. A háló
zatba kapcsolható számítógépek lehetnek IBM

kompatibilisek, Macintosh típusúak vagy ezek 
kombinációi.

A „lokális” hálózatok működési területe egy 
jól körülhatárolható helyszín: egy iroda, egy eme
let vagy egy épület stb., alkotóelemeinek száma 
is könnyen meghatározható. A helyi hálózat 
azonban nemcsak a számítógépek közötti fizikai 
kapcsolatot, hanem a számítástechnikai alapel
vek újrafogalmazását is jelenti. A „hogyan lehet 
kommunikációt biztosítani a számítógépek kö
zött?” kérdés helyére a következő lép: „hogy le
het a meglévő gépeket és a velük dolgozó embe
reket együttesen hatékonyabb és eredményesebb 
munkára fogni?” A személyi számítógépek teljesít
ménye a hálózatba kapcsolás révén sokkal na
gyobb lesz, mint egyedi teljesítményük összege.

A helyi hálózatok összetevői a számítógépek 
(munkaállomások és szerver), hálózati illesztő 
kártyák, a kábelek és a szoftver. A hagyományos 
lokális hálózat IBM PC-kből vagy Macintoshok- 
ból, illetve ezek kombinációjából épül fel. Ami a 
CD-ROM hálózatokat illeti, ezek kiépítéséhez 
munkaállomásként egy monokróm monitorral el
látott XT is elegendő, de a színes monitor hasz
nálata jobb. Ha egy korábban kialakított lokális 
hálózatban nemcsak PC -k , hanem „buta”, azaz 
saját memória nélküli terminálok is vannak, a CD- 
ROM-ok közismert RAM-éhsége miatt ajánlatos 
pótlólag merevlemezzel (winchesterrel) vagy kiter
jesztett memóriakártyával bővíteni ezeket, mégpe
dig úgy, hogy minden egyes munkaállomáson mi
nimum 640 KB memória álljon rendelkezésre.

Az egész hálózat működésének gyorsasága 
legnagyobbrészt a szerver géptől függ, így erre a 
funkcióra általában egy 32 bites mikroprocesz- 
szorral és 386-os vagy 486-os CPU-val ren
delkező számítógépet alkalmaznak. A hálózati 
csatoló kártya biztosítja a munkaállomások és a 
szerver között a fizikai és a logikai kapcsolatot. A 
kábelek típusa is jelentősen befolyásolja a helyi 
hálózat működését: a hagyományos telefonká
belen keresztül sokkal lassabb az információá
ramlás, mint az üvegszálasokon. A kábelek he
lyett újabban már a fényt vagy a rádióhullámokat 
is alkalmazzák.

A CD-ROM hálózati szoftver

A megfelelő hálózati szoftver kiválasztása az 
egyik legnehezebb feladat. A legtöbb helyi háló
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zati rendszer a Novell-t alkalmazza -  ennek sa
ját protokollja (hálózati operációs rendszere) az 
IPX névre hallgat. Egy másik közismert protokoll, 
a NetBIOS az IBM PC-khez készült, de van a 
Macintosh gépekhez kifejlesztett, a hálózat fel
ügyeletét biztosító rendszer is. Mind fontosabbak 
lesznek az eltérő nagyságú konfigurációkat (pl. 
PC-két és nagygépet) lokális hálózatban mű
ködtető szoftverek is.

Mielőtt hozzálátnánk a C D -R O M -o t a helyi 
hálózathoz illesztő szoftver kiválasztásához -  
amely nem is oly könnyű feladat, mint amilyen
nek látszik - ,  jó, ha előbb tisztázzuk a követke
zőket: az adott CD-ROM  hálózati szoftver mi
lyen hálózati operációs rendszerrel működik? 
Kompatibilis lesz-e  a hálózati szoftver a futtatni 
szándékozott programokkal? Elegendő lesz-e  
az egyes munkaállomások memóriája a C D -  
ROM alkalmazáshoz? Elég gyors lesz-e a háló
zat, azaz: elfogadható válaszidőt biztosít-e a fel
használó számára?

CD-ROM  hálózatba illesztésének ma már 
előfeltétele a Microsoft MS-DOS/CD-ROM Ex
tensions vagy az ezzel kompatibilis szoftver al
kalmazása. A „Microsoft Extensions” nevű prog
ram a „High Sierra” vagy az ISO 9660-as szab
ványnak megfelelően kialakított CD-ROM  
lemezeket úgy tudja olvasni, mintha azok nagy- 
kapacitású merevlemezek volnának. A leolvasás 
folyamata a következő: a CD-ROM  alkalmazói 
program a keresett adatra kiad egy „READ” (ol
vasás) utasítást az L: (CD-ROM) meghajtónak. 
Az utasítást a DOS-rutinok szokványos „DOS- 
olvasás” paranccsá alakítják át. A „Microsoft Ex
tensions” valamennyi „olvasás” utasítást meg
szakítja, újraformázza és a CD-ROM  meghajtó
hoz (device driverhez) továbbítja, amely azután 
kiolvassa a szóban forgó adatot a CD-RO M -ról.

A C D -R O M -o n  lévő adatok elérésére a lo
kális hálózaton keresztül két alapvető módszer 
ismeretes. Az egyszerűbb megoldás a CD-ROM  
lemezt úgy kezeli, mintha az is egy hálózati meg
hajtó (driver) lenne. A „LANtastic” hálózati proto
koll az összes DOS lemezt -  beleértve a C D -  
RO M -ot is -  összekapcsolja a szerverrel, így a 
munkaállomásokról a CD-ROM  is a hálózat 
egyenrangú tagjának látszik. Az ilyen típusú háló
zati rendszerben az információkeresés során a 
CD-ROM  meghajtó is gyakorlatilag ugyanolyan 
utasításokat kap, mint bármelyik merevlemez 
(winchester). Bár ez a megoldás számos esetben 
hatékonynak bizonyul, a meghajtóval közvetlen

kapcsolatba lépő „Microsoft Extensions” progra
mot alkalmazó CD-RO M  termékeknél nem alkal
mazható -  ez a program ugyanis csak a szerver 
gépen futtatható, a munkaállomásokon nem. Az 
OPTI-NET és a C D -N ET névre hallgató hálózati 
szoftverek más megoldást alkalmaznak. Gyakor
latilag külön szerver gépet állítanak be a C D -  
ROM lejátszó mellé, a keresés pedig egy speciá
lis meghajtón (device driveren) keresztül zajlik.

A helyi hálózatok fizikai kialakítása

A lokális hálózatok három fő szempont:
► a hálózat topológiája,
► az összekapcsolt számítógépek paramé

terei és
► a hálózati szoftver
alapján jellemezhetők.
A három legismertebb topológia -  amely a 

ténylegesen kialakított fizikai kapcsolatot jelzi:
► a BUS topológia; ez sorba egymás után 

láncszerűen kapcsolt számítógépeket je
lent,

► a RING (gyűrű) abban különbözik az elő
zőtől, hogy a sorban legutolsó munkaállo
mást összekapcsolják az elsővel, így ez a 
topológia egy zárt láncot alkot,

► a STAR (csillag) összes munkaállomása a 
hálózat középpontjában lévő szerverhez 
speciális hálózati eszközön, a hálózati el
osztó elemen (aktív vagy passzív HUB- 
on) keresztül közvetlenül kapcsolódik.

A lokális számítógép hálózatok típusa Arc- 
Net, Ethernet, Token Ring stb. lehet. CD-ROM  
hálózati szoftverként első helyen a Novell - t  
ajánlják, amely mind a három típussal tud együtt 
dolgozni. A Novell alkalmazáshoz egy fájl-szer
vert is kell a rendszerbe állítani. Egy másik nép
szerű szoftver, a 3COM csak az Ethernet hálóza
ton futhat.

A CD-ROM  hálózatok kialakításának feltéte
lei döntően meghatározzák, milyen hálózati hard
vert, szoftvert, illetőleg topológiát alkalmazunk. 
Egy szervezet jellemzői is meghatározhatják a 
választás szempontjait (egyáltalán nem közöm
bös, egy kis- vagy egy nagykönyvtár ép ít-e  
CD-RO M  hálózatot, mekkora a várható igénybe
vétel stb.) A döntés során tekintetbe kell továbbá 
venni azt a tényt is, hogy a CD-RO M  sokat el
foglal a szerver központi memóriájából. Egy tipi
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kus munkaállomásnál a DOS, az ANSI.SYS prog
ram, a hálózati illesztés, a CD-ROM  meghajtó, a 
Microsoft Extensions már önmagában sok helyet 
betölt, nem beszélve magáról az adatbázisról. 
Ma már számos memóriabővítő kártya ismert, 
amelyek beépítése segít ezt a gondot megoldani.

A CD-ROM  lokális hálózat tervezésekor fi
gyelembe kell venni egyrészt a CD-ROM  ter
mék, másrészt a helyi hálózat sajátosságait, és 
az összehangolhatóság érdekében meg kell ta
lálni a kettő között a közös jellemzőket. Ezek a 
legfontosabb szempontok: a rendelkezésre álló, 
illetve a program által igényelt központi memória 
nagysága, a Microsoft Extensions-nel a kompa
tibilitás kérdése, illetve a CD-ROM  meghajtóval 
való kapcsolat jellege. Ha mindezen specifiku
mokat sikerül közös nevezőre hozni, a tervezés 
során még további szempontokat is tekintetbe 
kell venni. Ezek a következőek: az egyes munka- 
állomásokat az olvasók is használják-e majd? 
Kell-e az igénybevételről statisztikát készíteni? 
Egyidejűleg hány főnek kell biztosítani a hozzáfé
rést egy-egy adatbázishoz? V an -e  az intéz
ményben elég hozzáértő szakember, aki el tudja 
végezni a hálózatépítést és az installálást?

Hálózatban használható C D -R O M  szoftver 
termékek

A CBIS cég CD CONNECTION programja 
Novell Netware vagy CBIS’s Network OS hálóza
ton futtatható, és 7 -21  lemezes torony-lejátszó 
működtetésére alkalmazható. A Microsoft Exten
sions-! a szerver gépre kell letölteni, az alkal
mazható szoftverek a már említett CBIS’s Net
work OS mellett a Novell’s Advanced Netware, 
az M S-NET és a Microsoft LAN Manager. A 
CD-N ET Meridian Data nevű terméke a hardver 
és szoftver eszközöket együtt kínálja, A C D -  
ROM szerverhez 14 meghajtó csatlakoztatható, 
a CD-N ET szoftver Novell, 3COM, Ungermann- 
Bass vagy PC LAN hálózati rendszerrel együtt 
futtatható. Az EBSCO Electronic Information cég 
EBSCO’s CD-RO M  Network programja a LAN
tastic hálózati operációs rendszerre és az OPTI -  
NET CD-ROM  hálózati szoftverre épülve nagyon 
hatékony és gazdaságos működést biztosít. Az 
Artisoft LANtastic hálózati rendszere a Microsoft 
Extensions- t  szintén a szerverre telepíti; nagy 
előnye, hogy alig foglal el területet a központi

memóriából. A MultiPlatter a SilverPlatter cég 
CBIS CD Connection továbbfejlesztett verziója, 
amely mindazokat, akár mások által is előállított 
CD-ROM  adatbázisokat tudja kezelni, amelyek 
az ISO 9660-as szabvány előírásai szerint ké
szültek és a Microsoft Extensions-t alkalmazzák. 
Az Online Computer Products OPTI-N E T szoft
vere valamennyi, a NetBIOS vagy azzal kompati
bilis protokoll alatt futhat, akár 100 felhasználót is 
tud egyidejűleg fogadni. A szerver dedikált (tehát 
csak erre az egy célra használható) és nem dedi
kált üzemmódban egyaránt működtethető, és 
többlemezes adatbázisokat is tud kezelni.

A hardver

Egy CD-ROM  lokális hálózat a következő 
hardver eszközöket foglalja magába: a fájl 
és/vagy a CD-ROM  szervert, a számítógépes 
munkaállomásokat, a CD-RO M  lejátszókat, a 
hálózati illesztő kártyákat, esetenként a kábeleket 
és egyéb eszközöket. A hálózatokat leggyakrab
ban az előzőekben már említett Ethernet, Token 
Ring vagy az ARCnet architektúra szerint alakít
ják ki. Egy-egy típuson belül a hálózat topológi
ája, a hálózati illesztő kártyák, de még a kábelek 
fajtája is adott.

A szerver mikroprocesszorának és központi 
memóriájának teljesítménye legalább akkora, de 
általában nagyobb, mint a hálózatba kapcsolt 
számítógépeké. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy az egész hálózat gyorsasága nagyrészt a 
szervertől függ, ezért erre a funkcióra érdemes 
egy gyors és nagyteljesítményű (386-os vagy 
486-os, minimum 33 M hz-es) P C -t beállítani. 
A munkaállomás többnyire egy saját memóriával 
és beépített merevlemezzel fölszerelt mikroszá
mítógép. A legtöbb CD-RO M  lokális hálózat 
alapkövetelménye, hogy minden egyes munkaál
lomáson legalább 640 KB RAM legyen.

A CD-ROM  helyi hálózat konfigurációk négy 
alaptípusa ismert: az egyikben csak egy C D -  
ROM szerver van, a másodikban emellett még 
egy fájl-szerver is helyet kap, a harmadik típus a 
gyűrű topológiába szervezett CD-RO M  szerver 
és fájl-szerver kombinációja, a negyedik pedig a 
nem dedikált szerverre épül (ebben az üzem
módban a fájl-szerver a hálózat funkciókon túl 
munkaállomásként is használható, azaz a rend
szer más munkahelyeivel egyenértékű).
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A CD-ROM lokális hálózati rendszerek szer
vezése

A helyi hálózat telepítését célzó döntés meg
hozatala előtt igen gondosan kell mérlegelni és 
alaposan föl kell mérni az elérendő célokat, vala
mint a rendelkezésre álló forrásokat: az anyagi 
eszközök mellett a személyzet képzettségét és 
adottságait is. Igen fontos szempont a hosszú tá
vú tervezés: a jelentős költséggel kiépített helyi 
hálózatokat nem érdemes egy-két évig üzemel
tetni -  jó, ha már az előtervek is úgy készülnek, 
hogy a későbbiek során a lokális hálózatot egy 
nagyobb egységhez, egy városi (MAN -  Metro
politan Area Network), majd egy ún. kiterjedt 
(WAN -  Wide Area Network) hálózathoz lehes
sen illeszteni.

A szükséges anyagi eszközök egy része a 
beruházáskori egyszeri kiadás, más része az 
évek során folyamatosan jelentkezik. Beruházási 
költségként számolni kell a lokális hálózat kiépí
tésével, a hálózati szerver és szoftver, a fájl-szer
ver és szoftver, a CD-ROM  lejátszó(k), a munka- 
állomások, a hálózati csatoló kártyák, a számító
gép állványok stb. árával. Egyszeri kiadás lehet a 
tervezés során igénybe vett szakértő munkadíja 
is. Éves költségvetési tétel viszont a hálózatot fel
ügyelő operátor munkabére, az adatbázisok 
éves előfizetési díja, járulékos költség a karban- 
tartás/javítás, valamint a nyomtatáshoz szüksé
ges festék, papír stb. ára.

A szükséges feltételek biztosítása után még 
mindig fontos döntések várnak a CD-ROM  loká
lis hálózat kialakítóira. Ahhoz, hogy egy ilyen 
nagy költséggel létrehozott rendszert igazán ha
tékonyan lehessen működtetni, további szem
pontokat is figyelembe kell venni. Az egyik ilyen a 
környezet (a könyvtár) nagysága, és az egyes 
adatbázisokat egyidejűleg potenciálisan igénybe
vevő olvasók száma. Két megoldás között lehet 
választani: az ún. dedikált munkaállomások rend
szerbe állítása hatékony szolgáltatást tesz lehe
tővé, de meglehetősen drága. A másik elterjedt 
módszer ugyanazon a hardver-konfiguráción 
több adatbázis futtatását is megengedi, de igen 
sok plusz feladatot ad a lemezek cseréje; ez 
munkaszervezési szempontból is okozhat gon
dot. A helyi sajátosságok alapján kell mérlegelni, 
melyik megoldás lesz az adott könyvtárban cél
ravezetőbb.

Mit hoz a jövő?

Szinte csak tegnap volt, amikor 1986-ban  
feltűnt a CD-ROM  -  máris újabb nehéz megol
dandó feladat elé állította az új információs tech
nológiák által támasztott követelményektől gyak
ran frusztrált könyvtári szakembereket. Az adat
bázis-terjesztők eleinte szót sem ejtettek a 
lokális hálózatokról, amelyekre ráadásul olyan 
gyanakodva néztek, mintha valami eretnekséget 
látnának - ,  de még a hardveresek és a szoftve
resek is bizonytalanok voltak a CD-RO M  háló
zatba illesztésének kimenetele felől.

Ma a CD-RO M  osztódással szaporodik. Bár 
ma még igen drágák a számítógépek és az adat
bázisokat tartalmazó lemezek is, de áruk érzékel
hetően lejjebb és lejjebb megy. Vajon mikor ju
tunk el oda, hogy a CD -  ROM -  on tárolt és folya
matosan karbantartott digitalizált információ 
olcsóbb lesz, mint ugyanez papírhordozón? Ta
lán hamarabb is, mint gondolnánk.

A lokális hálózatok fejlődésének íve is szédí
tő: már nemcsak néhány kisgépet, de ezeket is 
mind gyakrabban kötnek össze nagyszámítógé
pekkel. Felhasználói oldalról a szakértői rend
szereknek és a hipertext elemeknek köszönhető
en egyre könnyebben lehet hozzáférni az ada
tokhoz. A memóriabővítő kártyákkal, illetve a 
„RAM-takarékos” szoftverek fejlesztésével ma 
már kevesebb gondot okoz a memóriafaló C D -  
ROM lokális hálózatok kielégítése. Ennek megol
dása azért is oly jelentős, mert mind nagyobb te
ret kellene biztosítani a teljes szövegű adatbázi
soknak, amelyeknek az előállítási költsége 
egyáltalán nem törvényszerű, hogy ilyen magas 
legyen. Ahelyett, hogy 3.000 példányt gyártanak 
3.000 USD/db áron, miért ne lehetne 30.000 pél
dányt előállítani 300 dollárért darabonként?

Ha már az áraknál tartunk: ahogy egy C D -  
ROM hálózat növekszik, egyre nagyobb költsé
get jelent az újabb és újabb lejátszók és illesztő 
kártyák rendszerbe állítása. Az egy lemez -  egy 
lejátszó helyett már kitalálták a CD-RO M  wurlit
zereket, amelyek emberi beavatkozás nélkül tud
ják cserélni a lemezeket.

Szinte úgy tűnik, már mindent k i-  és feltalál
tak a CD-RO M  „régi” technológiájához -  de 
mégsem. Jön a multimédia és vele az új démo
nok: a C D -I (Compact Disk Interactive), a DVI 
(Digital Video Interactive), a CD-RO M  XA (C D - 
ROM Extended Architecture) -  hogy újabb trau

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 513



mákat és tantaluszi kínokat okozzon nekünk. És 
még csak a kezdetén vagyunk az információter
jesztés forradalmának. A nagyfelbontású televí
zió (a HDTV -  High Definition Television) nem
csak a képminőségben nyújt magasabb színvo
nalat, hanem véget vet a passzív tévénézésnek, 
ahol sem az adás tartalmára, sem annak idejére 
nem lehettünk befolyással. Ezentúl egy képet -  
ha akarunk -  a digitális televízión száloptikai ká
belen keresztül továbbíthatunk -  s az eredmény: 
elképesztő. A néző által kedve szerint megváltoz
tatott interaktív információ hipertext összekötte
tésekkel, igényes szakértői rendszerekkel és ne- 
urális hálózatokkal átszőve megváltoztatja a vilá
got körülöttünk. Mint a mesében, ahol a 
karácsonyi kívánságok egyszer csak valósággá 
válnak... De a fejlődés itt sem áll meg.

Alighogy feltűnt a multimédia (a szöveg, a 
kép és a hang egyidejű digitalizált feldolgozása 
és továbbítása -  T.Zs.), máris lehetővé vált a 
száloptikai kábeleken át a multimédia információ 
továbbítása nagy távolságokra is, hogy teret ad
jon a video telekonferenciák szervezésének, a ki
adványszerkesztésnek stb. Ugyanez a gyors fej
lődés tapasztalható más telekommunikációs 
rendszerek esetében is.

Az új technológiák fejlődését látva a könyv
táraknak is az információtovábbításra, és az ok
tatásra kell irányítaniuk figyelmüket. A költségek 
csökkenése feljogosít arra a reményre, hogy a 
könyvtárak is megtalálják azokat a forrásokat, 
ahonnan megkaphatják a támogatást az új tech
nológia bevezetésére annak érdekében, hogy 
még hatékonyabban és emberközelibben tudja
nak a felhasználói igényeknek megfelelni.

A CD-ROM és a szerzői jog

Végezetül essék szó a CD-ROM  helyi háló
zatok alkalmazásának jogi kérdéseiről is. A nagy 
szellemi (és anyagi) ráfordítással készülő C D -  
ROM adatbázisok használati feltételeit a terjesztő 
cég általában kiköti; egyre gyakrabban kétoldalú 
szerződést kötnek minden egyes felhasználóval 
az adatok, illetve a szoftver alkalmazásának, ter
jesztésének stb. kérdésében. Az újonnan kiadott 
lemezek használati feltételei között mind több
ször találkozhatunk azzal, hogy milyen további 
kikötések (bejelentési kötelezettség, plusz költsé

gek stb.) vonatkoznak a CD-RO M  lokális háló
zatban történő üzemeltetésére.

A szerzői jogi védelmet már a század eleje 
óta szavatolják a nemzetközi megállapodások, 
amelyeket 1976-ban egészítettek ki az új tech
nológiákkal előállított szellemi termékek védel
mével is. Viszonylag egyszerűbb egy szoftver 
szerzői jogi védelme, de ki mondja meg ma, mit 
jelent a „fair use”, az elektronikus adatbázisok 
tisztességes játékszabályok szerinti használata? 
Eddig „fair” -  nek tartottuk például, ha egy adat
bázist oktatási céllal kérdeztünk le; nem volt kü
lönösebb aggályunk, ha egy olvasó saját magá
nak keresgélt az online adatbázisokban -  de mi
lyen kritériumok szerint döntjük el, a „fair use” 
szerint já r -e  el az a felhasználó, aki egy C D -  
ROM-o n  kiadott bibliográfiai adatbázisból ezer 
és ezer rekordot tölt le a saját gépére, majd eze
ket feldolgozva előáll egy „saját” készítésű adat
bázissal? Van egy számbeli határ, amíg tisztessé- 

es a letöltés, és amelytől kezdve már nem az? 
s a kereskedők célja kevésbé tisztességes, mint 

a tudományos kutatóké? Nem a saját munkájá
nak eredményességét fokozza az adatbázisban 
foglalt információk felhasználásával? És egyálta
lán: ki mondja meg ma, mi a „fair use”? Talán azt 
is megkérdezhetnénk az információs iparban 
dolgozók körében: „Kihez fair?”

Beszélhetnénk még az árakról is, amelynek 
megállapítása legalább olyan bonyolult, mint a 
szellemi tulajdon kérdése. A legkülönbözőbb ár- 
megáilapftási gyakorlattal találkozhatunk: a 
leggyakoribb a munkaállomások száma szerinti 
kategorizálás (például 2 -1 0 , 11-25, 26 -60  
stb.), de ugyanilyen joggal lehetne a számítás 
alapja a potenciális felhasználók száma (például 
14.000 egyetemi hallgató). Egy biztos: minél töb
ben férhetnek hozzá a CD-RO M  adatbázisok
hoz a helyi hálózatban, annál többet kell(ene) fi
zetni érte.

Számunkra, könyvtárosok számára még sok 
újat tartogat a C D -R O M -o k  lokális hálózati al
kalmazása. Sokszor nehéz az útvesztőkben el
igazodni, nem könnyű kiválasztani a legjobb kon
figurációt, a legkitűnőbb gépeket, a legkiválóbb 
adatbázisokat, és mindehhez biztosítani a kor
rekt hozzáférést. De legalább törekednünk keil 
arra, hogy ahol csak lehetőség van rá, próbáljuk 
meg biztosítani a szerzői jogok védelmét, és 
megteremteni a „fair use” feltételeit.

Tószegi Zsuzsanna
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