
jelen cikk megvizsgálja magát a technológiát, megemlíti a vezető' gyártó cégeket, és tárgyalja a lehetséges alkalmazásokat és hatásokat a kiadói ipar és a felsőoktatás területén. Ismerteti különféle szakemberek és ipari elemzők véleményét a piaci lehetőségekről. Befejezésül bemutatja a jelenlegi és jövőbeli

technológiai irányzatok néhány jellemzőjét, és ezeknek a felsőoktatási piacra és a társadalomra gyakorolt hatását.
( A u t o r e j.)

L á s d  m é g  129, 132, 157-158, 168-169, 188, 190

Számítógépes 
könyvtári rendszerek

02/206
FISCHER, Shelagh -  DELBRIDGE, Rache -  LAM- 
BERT, Sian: Towards a model system specification for 
the procurement of library management systems: re
sults of a feasibility study = Program. 35.vol. 2001. 4. 
no. 339-354.p. Bibliogr. 14 tétel.

Modell értékű specifikáció kidolgozása számítógé
pes könyvtári rendszerek beszerzéséhez: egy 
megvalósíthatósági tanulmány tapasztalatai

Felmérés; Integrált gépi rendszer; SzoftverválasztásA számítógépes rendszer jelentős beruházás a könyvtárak számára, de beszerzése viszonylag ritkán történik meg, ezért a könyvtárak nemigen építhetnek ilyen irányú tapasztalataikra. A beszerzés folyamata nehéz a potenciális szállítók számára is, akiknek teljesíteniük kell a tartalmukban, formájukban és minőségükben különböző specifikációkat. A HARMONISE projekt célja annak megállapí

tása volt, hogy megvalósítható-e olyan specifikáció-minta összeállítása, amely segítené a könyvtárakat a számítógépes könyvtári rendszer beszerzése során. Begyűjtötték és elemezték azokat a specifikációkat, amelyeket a számítógépes rendszert nemrégiben beszerző könyvtárak készítettek. Az eredmények szerint az alapvető modulokkal szemben támasztott funkcionális követelmények erős hasonlóságokat mutattak a könyvtári szektoron belül. Az Egyesült Királyság szállítóit is vizsgálták, hogy megkérdezzék véleményüket a specifikációról mint beszerzési eszközről. A szállítók elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a specifikációk többségében olyan funkcionális követelményeket sorolnak fel a megrendelők, amelyekkel a piacon kapható összes számítógépes könyvtári rendszer rendelkezik. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy szükség van olyan specifikáció-minta összeállítására, amely a számítógépes könyvtári rendszertől elvárható összes alapfunkciókat tartalmazza.
( A u t o r e f)

L á s d  m é g  185
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Elektronikus
könyvtár

02/207
NELSON, Michael L: Better interoperability through 
the Open Archives Initiative = New Rev.Inf.Netw. 7.vol. 
2001.133-145.p. Bibliogr.

Jobb lehetőségek a digitális könyvtárak közös mű
ködtetésére (interoperabilitásra) a Nyílt Archívum 
Kezdeményezés (Open Archives Initiative) révén

Elektronikus könyvtár; SzabványAz OPEN Archives Initiative (OAI), amely jelentős nemzetközi érdeklődést váltott ki, a felsőoktatási és tudományos e-print-terjesztési projektekből fejlődött ki. A digitális könyvtárak közös működtetésének megoldására szolgáló nyílt protokoll, amely egyben egyfajta szemléletmódot is jelent. Korábban több digitális könyvtár közös lekérdezését megosztott kereséssel oldották meg (Dienst protokoll, STARTS protokoll, Z39.50). Ez azonban az internetes környezetben (ahol egyszerre akár 100-nál is több digitális könyvtárat vesznek igénybe) nehezen alkalmazható, csak a 20-nál kevesebb csomópont esetén eredményes, ezért áttértek egy egyszerűbb modellre, a metaadatok begyűjtésére.Az OAI a korábbiaknál egyszerűbb, kisebb hatókörű projekt, ugyanakkor nagyobb teljesítőképességű

és adaptálható konfigurációkat és alkalmazásokat tesz lehetővé. Csak egy átfogó, tömeges metaadat- továbbítási protokollt definiál, egyebekre nézve, ha csak lehetséges, felhasználja a már rendelkezésre álló más technológiákat (http, XML, Dublin Core). Kulcsfontosságú jellemzője, hogy külön kezeli az adattartalom szolgáltatóinak (data provider -  DP; ez a letéti hely vagy archívum) és a szolgáltatást nyújtóknak a (service provider -  SP; ezek a meta- adatokra támaszkodva értéknövelt szolgáltatást nyújtanak) feladatkörét, valamint hogy a célközönséghez igazított metaadatokkal dolgozik. Egy-egy digitális könyvtár mindkét funkciót (DP vagy SP) betöltheti. Az OAI az adattartalom szolgáltatói és a szolgáltatást nyújtók közötti kommunikációt bonyolítja le; közvetítő szoftver (middleware). Meta- adat-begyűjtő protokollja csak a metaadatokkal foglalkozik, a teljes szövegekkel nem, és mindig csak a natív digitális könyvtárak előlap-szoftverjeként működik. Megosztott keresésre, tárgyszavas keresésre, csonkolásra, szűrésre, más fejlett funkciókra (hitelesítésre, elérési korlátozásokra) nem alkalmas. Számos OAI-projekt van folyamatban (Cornell Egyetem, Arc), és folyamatosan zajlanak az OAI protokoll továbbfejlesztésének munkálatai.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 195
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