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Könyvtárgépesítés általában

92/299
DEIDER, Clemens: Strich-/Barcode in der Bib
liothek nicht allein für die Buchausleihe = ABI- 
Tech. 11.Jg. 1991.4.no. 305-310.p.

A vonalkód a könyvtárakban nemcsak a köny
vek kölcsönzésében használható

Vonalkód

A vonalkód segítségével bármilyen termék 
számítógépes kapcsolatát meg lehet teremteni. 
Majdnem minden hordozó anyagra felvihető, pa
pírtól a műanyagig. A vonalkódok másolhatók is, 
hacsak nem állnak másolásvédelem alatt, mint 
pl. az olvasókártyáknál. Ez utóbbi tulajdonságuk
nál fogva alkalmasak arra is, hogy telefaxon to
vábbíthatók legyenek, például listaszerű összeál
lításoknál. Eddig leginkább az egydimenziós vo
nalkódokat használták, ami viszont a jelzet 
maximális hosszának korlátái miatt csak megha
tározott számú vonal (kód) alkalmazását tette le
hetővé. Az ICS Identcode-Systeme-Deutschland 
GmbH forgalmazásában megjelent CODAB- 
LOCK MLC-2D olyan megoldást kínál, amelyben 
1364 jelet lehet 1-22 sorban összekapcsolni. En
nek könyvtári alkalmazási lehetőségét mutatták 
be a kölni egyetemi könyvtárban egy katalógus- 
cédulán, ami kódolt formában készült.

Legismertebb könyvtári alkalmazása a vonal
kódnak a kölcsönzési nyilvántartásban van. Jól
lehet személyi számítógéppel már nagyon sok 
könyvtár rendelkezik, a vonalkódos kölcsönzés 
mégsem elterjedt.

A cikkben a szerző számba veszi azokat a le
hetőségeket, ahol a vonalkód megkönnyíthetné a 
könyvtári ügyvitelt. Ezek egyike a levelezés. A 
vonalkóddal ellátott hivatalos levelek jelzeteit 
könnyűszerrel le lehet olvasni a vonal kódolvasó
val, és összepárosítani azt a válaszlevéllel. Ezzel 
a módszerrel mindenkor áttekinthető, több szem

pont szerint könnyen visszakereshető levelezési, 
ügyintézési nyilvántartást vezethetne a könyvtár.

A kölcsönzési nyilvántartással együtt is alkal
mazható lopásvédelmi vonalkódrendszer szintén 
sokak által ismert.

A feldolgozó munkafolyamatok közül a könyv 
útját lehetne sikeresen kísérni vonalkódos nyil
vántartással. A beérkezett és még nem feldolgo
zott könyvekre vonatkozó olvasói kérésekre min
denkor pontos választ lehetne adni, mert vonal
kód segítségével jól követhető lenne a könyv 
mindenkori útja a raktárig.

A folyóiratkezelésben szintén jól lehetne alkal
mazni a vonalkódot az érkeztetés pillanatától. 
Felhasználható például arra, hogy nyilvántartsák 
folyóiratkörözésnél azt, ha még valakinél, annak 
tartós távolléte miatt egy bizonyos folyóiratszám 
nem járt, hogy az illető visszajövetelekor pótol
hassák a hiányt.

Egy másik lehetséges alkalmazási módot a 
német videotex (Btx) rendszer kínál. Ahhoz, hogy 
a használó a kívánságának megfelelő oldalhoz 
eljuthasson, sokszor hosszú, akár 10 számjegy
ből álló kódokat kell bepötyögnie a gépbe, a té
vedés megannyi esélyével. Ezen lehet segíteni a 
vonalkódolvasóval, egyetlen mozdulattal. A 
nyomtatványelőállító és terjesztő német OKI cég 
videotexen keresztül kínálja szolgáltatásait. A 
megrendelőknek hagyományos postai úton kell 
mégis megrendeléseiket feladniuk. Ehelyett fel le
hetne adni a megrendelést képernyőn, egyetlen 
mozdulattal, a -,60 DM értékű postabélyeg he
lyett -,30 DM-ért, vonalkód olvasó segítségével.

A vonalkódhoz hasonló jelzetet, a világos és 
sötét csíkok váltakozásán nyugvó megoldást kí
nál a Cauzin Systems luc és a KODAK cég az ún. 
softstrip-pel. 5500 bájtot tudnak egy 1,7 cm szé
les és cca. 23 cm hosszú csíkon elhelyezni, mely 
egy közönséges lézernyomtatóval ki is nyomtat
ható. A Key Strip nevű cég szerint, amelyik ezt a 
találmányt felkarolta, ki fogják fejleszteni a softst- 
rip olvasóberendezést is, a vonalkódolvasóhoz 
hasonlóan.

Végezetül megemlíti cikkében a szerző a vo
nalkódnak a mikrofilmmel való lehetséges kombi
nálását, ami további alkalmazási lehetőségeket
kínál a könyvtáraknak.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még211,226
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Könyvtárépítés, -berendezés

92/300
BAZILLION, Richard J. -  SCOTT, Sue: Building 
a high-tech library in a period of austerity = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991. 6.no. 393-397.p. Bib-
iiogr.

Egy korszerűen automatizált könyvtár építése 
gazdaságilag nehéz időkben

Egyetemi könyvtár; Építési terv; Könyvtárépítés, 
berendezés; Számítógépesítés

Hogyan tudja egy kis egyetemi könyvtár meg
valósítani, hogy nehéz gazdasági helyzetben fel
építse a „jövő könyvtárát”? A kompromisszumok 
elkerülhetetlenek, ha olyan automatizált rend
szereket és egyéb fejlett technológiákat kívánnak 
az épületbe beépíteni, amelyektől elvárják, hogy 
legalább egy számítógép-generációt túléljenek. 
Az Algoma University College Arthur A. Wishart 
könyvtára (Sault Ste. Marie, Kanada) tervezése 
során a fő cél az volt, hogy a rövid távú gazdasá
gi lehetőségeket sikerüljön összhangba hozni az
zal az elvárásai, hogy a könyvtár ne csak a jelen 
és a közeljövő, hanem a távolabbi jövő szükség
leteinek is megfeleljen.

(Autoref. alapján)

92/301
DUFF, John B.: The Harold Washington Library 
Center = Libr.J. 116.vol. 1991.21.no. 91-93.p.

A világ legnagyobb közkönyvtára: a chicagói 
Harold Washington Library Center

Könyvtárépület -közművelődési

1986-ban a néhai Harold Washington, Chica
go első fekete polgármestere két városi telket 
ajánlott fel könyvtári célra. Építési pályázatot írtak 
ki, s 1988-ban a SEBUS-csoport nyerte el a meg
bízatást (tervező építész Thomas Beeby). Három 
év múlva megnyitotta kapuit a HWLC, a világ leg
nagyobb közművelődési könyvtára. A közlemény 
bemutatja az épület néhány érdekes vonását (a

homlokzat, a központi csarnok, az olvasótermek, 
a télikert), közli a keresztmetszetet (a szolgáltatá
sok telepítésével), az alapvető adatokat (75 600 
m2 alapterület, 144 millió dollár építési költség, 
114 kilométer polc, 2337 olvasóhely, 2 millió kö
tet könyv, 8585 folyóiratcím; 1991 októberében 
63 434 egység volt a kölcsönzési forgalom).

(Papp István)

Számítógépes könyvtári rendszerek

92/302
LAZINGER, Susan S.: ALEPH: Israel’s research 
library network: background, evolution, and im
plications for networking in a small country = 
Inf.Technol.Libr. 10.vol. 1991. 4.no. 275-291.p. 
Bibliogr. 32 tétel.

izraei tudományos könyvtárainak hálózata, az 
ALEPH: háttere, fejlődése, és a hálózatosítás 
vonatkozásai egy kis országban

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Integ
rált gépi rendszer

A cikk az ALEPH-et, Izráel tudományos 
könyvtárainak hálózatát ismerteti és elemzi, külö
nösen a rendszer decentralizált struktúrájának 
előnyeivel, ill. hátrányaival kapcsolatosan. Az el
ső rész az ALEPH történetét, felépítését és bibli
ográfiai formátumát tárgyalva kitér a centralizált 
és decentralizált hálózat jellemzőire, s ennek ke
retében összehasonlítja az amerikai RLIN-t (Re
search Libraries Network) az ALEPH-el. Érinti az 
ALEPH hálózat szerkezetének kifejlődését, így 
azokat a gazdasági, műszaki és irányítási meg
fontolásokat, amelyek ebben meghatározó sze
repet játszottak. A második rész a besorolási 
adatok egységesítésével, ill. a nem latin karakte
rek kezelésével foglalkozik, ismét összehasonlí
tást téve az RLIN-ben tükröződő amerikai megol
dásokkal. Következtetésként feltárja, hogy az 
ALEPH decentralizált, pragmatikus megoldásai
nak milyen általános vonatkozásai vannak egy 
kis, erőforrásokban szegény ország könyvtári há- 
lózatosítása szempontjából.

(Autoref.)

Lásd még 230, 249, 270
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Szakértő rendszerek

92/303
RIDLEY, M.J.: An expert system for quality con
trol and duplicate detection in bibliographic data
bases = Program. 26.vol. 1992.1.no. 1-18.p.

Szakértő rendszer minőségellenőrzésre és 
duplum-rekordok kiszűrésére bibliográfiai 
adatbázisokban

Adatbázis; Dokumentumleírás; Hatékonyság; 
Szakértő rendszer

A University of Bradford QUALCAT projektje 
megkísérelte bibliográfiai adatbázisok minőségi 
ellenőrzésének az automatizálását. Azokat a re
kordokat, amelyek ugyanazon monográfia dup- 
lumjainak tűnnek (putative duplicates) csoporto
sították, majd egy szakértő rendszert használtak 
annak megállapítására, hogy valóban duplum-re
kordokról van-e szó, és ha igen, melyek a leg
jobb rekordok. A cikk bemutatja az alkalmazott 
szakértő rendszert, majd a bibliográfiai rekordok 
automatikus ellenőrzésének problémáit és jövő
beli lehetőségeit tárgyalja.

(Autoref.)

Szá m ítóg ép-szoftver

92/304
SIEVERTS, E.G. -  HOFSTEDE, M. -  HAAK, 
Ph.H.: Software for information storage and re
trieval tested, evaluated and compared. Part 2. 
Classical retrieval systems = EI.Libr. 9.vol. 1991.
6.no. 301-316.p. Bibliogr.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha

sonlítása. 2.rész. Klasszikus információkere
sési rendszerek

Előzményét lásd: 92/193

Információkeresési rendszer értékelése; Kisszá- 
mítógép; Szoftver

A cikk információtárolásra és -keresésre szol
gáló mikroszámítógépi programcsomagok tulaj
donságait ismerteti, ill. hasonlítja össze. A klasz- 
szikus információkeresési programok kategóriá
jában (lásd az első részt) kilenc szoftvert 
teszteltek és értékeltek: BIB/SEARCH, CARD- 
BOX-PLUS, CDS/ISIS, FREEBASE, HEADFAST, 
IDEALIST, INMAGIC, NUTSHELL-PLUS és 
POLYDOC. Ezek mindegyike MS-DOS operációs 
rendszerrel működik. A programok mindegyiké
hez kb. 100 adatot, ill. teszt eredményt foglaltak 
táblázatba. Az egyes szoftvereket külön-külön is 
tárgyalják.

(Autoref.)

92/305
ROWLAND, Melanie -  SEELEY, Maureen: Image 
databases -  the facts of life = Audiov.Libr. 
17.vol. 1991.4.no. 217-220-p.

Kép-adatbázisok -  milyen rendszert válasz- 
szunk?

Adatbázis; Képanyag; Szoftver

Hogyan lehet fényképet számítógépes adat
bázisban tárolni és visszakeresni a legegysze
rűbb, leggazdaságosabb módon? Erre a kérdés
re kereste a választ a brit Audio-visual Organisa
tion nevű audiovizuális szaktanácsadó vállalat, 
hogy a fenti problémára a legmegfelelőbb rend
szert ajánlja egyik ügyfelének, amelyik szöveges 
bibliográfiai rekordok részeként színesfénykép 
gyűjteményét kívánta gépre vinni.

A döntést megelőzően a tanácsadó vállalat a 
következő kérdéseket mérlegelte:

1.Milyen módszerrel érdemes a képeket be
vinni a számítógépbe? Erre végső soron csak 
kétféle lehetőség van: letapogatás (scanning) 
vagy video. Mivel az előbbi jelentős hátrányokkal 
bír: nem képes minden formátum (pl átlátszó dia
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pozitív) kezelésére, és lassú (egy kép bevitele 20 
percig is eltart), a cég a rugalmasabb videotech
nika mellett döntött. Igaz, ehhez kiegészítő szoft
ver is szükséges, de óriási előnye, hogy nem
csak bármilyen fotót, hanem bármilyen fényké
pezhető tárgyat (pl. múzeumi gyűjtemények 
darabjait) gépre vihetünk vele, méghozzá úgy, 
hogy a képet tárolás előtt a képernyőn ellenőriz
hetjük, s a színeket és az élességet szabályoz
hatjuk.

2. Hogyan tároljuk a képeket? Mivel egy-egy 
kép kompresszió nélküli tárolási helyigénye igen 
nagy (300 KB-től 25 MB-ig is terjedhet), ezért ér
demes őket valamilyen technikával „összenyom
ni", hogy kisebb helyen is elférjenek. Az optikai 
tárolás is szóba jöhet, persze ez további költsé
gekkel jár, ezért kisebb képgyűjteményekre (kb. 
8000 képig) nagykapacitású merevlemez (150- 
300MB) is ajánlható.

3. Melyik rendszert (szoftvert) válasszuk? 
Több bemutató megtekintése után a következő 
két szoftver maradt fenn a rostán: Picture Card- 
box (Business Simulations Ltd.) és Picture Power 
(GEAC). Az előbbi a Cardbox plus adatbáziske
zelő programra épül. Ebben rekordonként 51 
mező definiálható az adatok, 1 pedig a képek 
számára. Hátránya, hogy egyidejűleg csak a 
képernyő negyedét mutatja, s bár van egy teljes 
képernyős funkciója is, de ehhez, mivel képek ki
vetítéséről van szó, nagyobb tároló kapacitás 
szükséges. További hátránya, hogy az ígért ké
penként 20-50 KB helyigény eléréséhez három
féle szoftver szükséges, amelyek futtatása mellett 
egy kép kompressziója 4 percig tart. Az 1000 
fontos ár olcsónak tűnhet, de ez csak a látszat, 
mert ez a videokamerát és a képrögzítő szoftvert 
nem tartalmazza.

A Picture Power jónak modható, rugalmas 
szoftver, a forgalmazó GEAC képzést, karbantar
tást és online segítségnyújtást is kínál. Ami a ta
nácsadóknak nem tetszett benne, az az volt, 
hogy a rendszer két monitorral használható, 
egyik a szöveg, a másik pedig a képek megjele
nítésére. A másik gátló tényező a programcso
mag borsos ára volt.

Miközben jószívvel egyik programot sem tud
ták megbízóiknak ajánlani, a szerzők egy számí
tógépes lapban felfedeztek egy hirdetést egy 
Livelink (Photobase Ltd) nevű programról, amely

a bemutató nyomán annyira megtetszett nekik, 
hogy végül ezt választották. A Livelink előnyei:

- a képek azonnali kompressziója és beépíté
se az adatbázisba;

- egyetlen monitort használ a szöveg és a ké
pek megjelenítésére;

- az igen rugalmas Superbase 4 relációs adat
bázisra épül a Windows keretrendszerben;

- saját programozással a használó igényeihez 
szabható;

- teljes csomagot (hardver és szoftver) kínál, 
elfogadható áron.

(Novák István)

92/306
DENNIS, Don -  PASTER, Mark: The Windows 
3.0 environment = Libr. Hl Tech. 9.vol. 1991. 
2.no. 49-61.p.

A Windows 3.0 programcsomag

Szoftver

A DOS világában a Windows 3.0 egy olyan 
operációs „környezet” amely grafikus használói 
menürendszert (Graphical User Interface, GUI) 
kínál. Ezzel elérhető, hogy gépelés nélkül lehes
sen kommunikálni a számítógéppel és operációs 
rendszerével. Jóllehet sok tekintetben felülmúlja 
az operációs rendszert, mindazonáltal nem he
lyettesíti azt (pl. a DOS 3.31-et vagy az 5.0-át). A 
cikk megvizsgálja a Windows 3.0 fő jellemzőit és 
erősségeit, valamint a három kigészítő progra
mot (Word for Windows, Excel for Windows és 
PowerPoint for Windows), amelyeket együttesen, 
Microsoft Office for Windows néven forgalmaz
nak. Következtetésként megállapítja, hogy a Win
dows 3.0, bár nem tökéletes, jelentős előnyökkel 
bír a korábbi Windows rendszerhez képest.

(Autoref.)

Lásd még 268
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