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GONDOLATOK A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATSZERVEZÉSRŐL

GOMBA SZABOLCSNÉ -  BODA ISTVÁN

Gondolataink, amelyeket most közreadunk Papp István: Számítógépes hálózatszer
vezés az egyes könyvtárak szemszögéből* című cikkének olvasása közben vetődtek fel 
bennünk. A tanulmány kiindulási pontjával és legtöbb megállapításával egyetértünk, és 
azokat jelen írásunk alapjainak is tekintjük: talán hasznos lesz azonban kitérni néhány 
olyan kérdésre, amelynek megválaszolására Papp István nem vagy csak részben vállalko
zott.

A korszerű számítógépes technológia bevezetésének szükségességét ma már nem kell 
hosszan indokolni; mi kiindulási alapként elfogadjuk. Kitérőként azonban megemlítenénk 
egy olyan vetületét, amely különösen az egyetemi könyvtárak, vagy a hozzájuk hasonlóan 
több kisebb (tanszéki) könyvtárra tagolódó nagyobb könyvtárakat érinti. Ezeken a helye
ken ugyanis szükséges, hogy kapcsolódó kisebb gyűjtemények anyaga egy egységes adat
bázisban megtalálható legyen (vagy több helyi, de központüag azonos módon, terminálról 
elérhető adatbázisban, ami a felhasználó számára ugyanúgy jelentkezik, mint az egy adat
bázis), ez ugyanis mentesíti a felhasználót attól, hogy végig kelljen járnia minden egyes 
tanszéki könyvtár katalógusát. Ami még fontosabb, a rekordok tartalom szerinti visszake
reshetősége lehetővé teszi, hogy a helyileg széttagolt gyűjteményeket egy-egy témakörön 
belül (biológia, fizika stb.) egységesen kezelhessük. Vagyis a számítógépes technológia 
mintegy melléktermékeként feleslegessé teszi az eredeti dokumentumok fizikai (tényle
ges) integrációját, ami nagy állományok esetében amúgy is megvalósíthatatlan.

Érdemes néhány szóval utalnunk a Magyarországon már több helyről elérhető 
DIALOG adatbázisszolgáltató központ szerkezeti megoldásaira. A rendszer 1983-as adat 
szerint 170 (gyakorlatilag minden témakört felölelő) adatbázisa nemcsak egységes infor
mációkereső nyelven, hanem a diaiindex (a DIALOG rendszerben online módon elérhető 
adatbázisok tárgyszómutatója) segítségével is használható. Ez, tekintve az egyes adatbázi
sok nagyságát (esetenként több millió rekordot tartalmaznak, amelyek majdnem minden 
szavuk alapján visszakereshetők) rendkívülinek tűnik. Ezt azért is említettük itt meg, mert 
Papp István idézett cikkében is hasonló nagyságrendű központi adatbázist kell feltételez
nünk, legalábbis, ha az valóban tartalmazna minden külföldről beérkező nemzeti bibliog
ráfiai sort. Emellett ez kitűnő példa az osztott, de központilag egységesen kezelhető doku
mentumállományok számítógépes feldolgozásának hatékonyságára.

Azon túl, hogy elfogadjuk egy országos számítógépes (könyvtári) hálózat kiépítésé
nek szükségességét, még meglehetősen sok megválaszolatlan kérdés merül fel. Egy azon-

* Lásd Könyvtári Figyelő. 31. évf. 1985. 4. szám. 381.p.
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ban szinte biztosra vehető, a számítógépes hálózat bármelyik változatához szükség van} 
a) egy megfelelő nagyságú központi számítógépre, az összes szükséges perifériával, adat
báziskezelő rendszerrel, kezelő személyzettel stb. együtt; b) a külső (vidéki) könyvtárakban 
pedig olyan fogadó terminálokra, amelyek segítségével a helyi könyvtárak kommunikálni 
képesek a központtal, megfelelő adatátviteli vonalakon keresztül.

A fenti feltételek mellett lehetséges egy központi adatbázis kialakítása, a helyi állo
mások pedig képesek információkat továbbítani és lehívni a központi számítógépből. A 
fenti modell tehát nemcsak szükséges egy leendő országos számítógépes hálózat kialakí
tásához, hanem kezdetnek elégséges is. Mi a továbbiakban ezt a modellt fogjuk vizsgálni, 
mint a leendő számítógépes hálózat alapját.

Az általunk felvázolt modell működőképes megvalósítása minden egyéb kiegészítés 
nélkül, természetes következményeként további előnyökkel jár:

1. Egy már létező központi adatbázis esetében a helyi könyvtárakban üzembe állí
tott terminálok azonnal működőképesek, nem válnak porosodó, a helyet foglaló berende
zésekké. A könyvtárosok és a leendő felhasználók azonnal elkezdhetnek ismerkedni az 
adatbázis keresőnyelvével, az általa nyújtott információkkal stb.

2. A rendszer használatával már korán felszínre jutnak azok a hibák, amelyek kija
vítása nélkül nem lehetséges megbízható, zökkenőmentes munka. Itt nemcsak az elkerül
hetetlenül jelentkező programhibákra, ill. hiányosságokra, az adatbázis információinak 
problémáira gondolunk (ez többé-kevésbé a nagy adatbázisszolgáltató központokban is 
megvan, nem véletlen pl. a rendszerek folyamatos továbbfejlesztése). Kezdetben valószí
nűleg sokkal több baj lesz a dokumentációkkal (egyes magyar számítógép-gyártó vállala
tok dokumentációi közmondásosan rosszak), a kommunikációs vonalakkal (gondoljunk a 
telefonra), a központi gép meghibásodásaival stb.

3. Mindazok a könyvtárak, amelyek már képesek a nemzetközi adatbázisok online 
elérésére, elvileg azonnal kapcsolódhatnak a létrejövő központi adatbázishoz is. Tehát az 
általunk elfogadott hálózati modell esetében a nemzetközi adatbázisok elérése — amely 
jelentős erőforrásokat jelent már ma is — nemcsak hogy nem lesz másodlagos jelentőségű, 
de egyenesen beépül a hálózat keretei közé. Az pedig, hogy képes egyben számítógépes 
online információszolgáltatásra is, a nyilvánvaló előnyök mellett állandó összehasonlítási 
alapot nyújt, ami a rendszernek csak előnyére válhat.

4. A központi számítógép — külső terminálok modell nemcsak egy országos hálózat 
vonatkozásában alkalmazható, de az egyes helyi központok belső számítógépes fejleszté
sében is. Ez rendkívül fontossá válik akkor, ha elfogadjuk azt az elvet, miszerint az orszá
gos hálózat központi gépét csak olyan információk terheljék, amelyekre legalább két kap
csolódó könyvtárnak szüksége lehet; minden további egyedi információ a helyi hálóza
tokban legyen hozzáférhető. Ezzel lényegében állást is foglaltunk amellett, hogy a köl
csönzési rutinműveletek (a könyvtárt használók számára érdektelen) információit belső 
számítógépes hálózatokban szabad csak feldolgozni.

Szeretnénk a kölcsönzés számítógépes megvalósításának kérdésére külön kitérni. 
Először is próbáljuk meg összegyűjteni, milyen alapvető feltételek mellett lehetséges a 
kölcsönzési rutinműveleteket számítógépes technikával végezni: napi 8 órás megbízható 
kapcsolat a központi számítógéppel (akár helyi, akár országos központi számítógépről van
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szó); a könyvek rekordjainak számítógépes hozzáférhetősége; az információk őrzése 
számítógéptől független adathordozón (pl. számítógéppel készített listán), hogy a számí
tógép leállása esetén rekonstruálhatóak legyenek; meghibásodás esetén rugalmas visszaál
lás ideiglenesen vagy hosszabb időre — a hagyományos módszerekhez. Mint az a fentiek
ből kiderül, nem foglalkozunk olyan -  kényszermegoldásnak tűnő -  kérdésekkel, mint a 
kölcsönzés megvalósítása kötegelt adatfeldolgozással, vagy a kölcsönzési adatok tárolása a 
könyvek bibliografikus információinak hiányában. Érdekes, hogy Papp István cikkében is 
csak egy érv szól az ilyen típusú megvalósítások mellett: ti. az, hogy egyes könyvtárak a 
kölcsönzési rutinműveletek gépesítését érzik a legsürgetőbbnek, munkaigényüket tekint; 
ve. Ha azonban más szempontok nem merülnek fel, talán mégsem érdemes egy ilyen fon
tosságú kérdésben a már bevált hagyományos technológiát felváltam az országos -  egyen
lőre csak tervekben létező -  számítógépes hálózat kezdeti nehézségeivel. Ha ugyanis a 
központi adatbázis a könyvek és folyóiratok bibliografikus adatállománya lenne, ennek 
problémái nem jutnának el a fogadó könyvtárak szintjéig; viszont mint eddig nem létező, 
plusz szolgáltatás felhasználása csak előnyökkel járhatnak, szemben egy olyan rendszerrel, 
amely — a napi munkában elengedhetetlenül szükséges — kölcsönzési információkat tárol
na, és így teljesen beépülne a könyvtárak napi munkafolyamatába.

Természetesen szó sincs arról, hogy a kölcsönzés számítógépes megvalósítását nem 
érezzük fontosnak, vagy a hagyományos eljárásokat előnyben részesítenénk a korszerű 
technikával szemben. Pusztán csak arról van szó, hogy a fejlődés kezdeti állapotában nem 
látjuk értelmét egyből olyan kérdésekkel foglalkozni -  és a meglévő erőforrásokat ezekre 
pazarolni - ,  amelyek később természetes továbbfejlesztésként, jóval kisebb ráfordítással 
megvalósulhatnak. A fentebb felsorolt feltételek mellett egyébként is célszerűbbnek tűnik 
a kölcsönzés megvalósítása olyan professzionális mikro- vagy kisszámítógépekkel, amelyek 
képesek a használt dokumentumok információit saját háttértárakon tárolni. Ezekkel a 
napi 8 órás folyamatos használat természetesen teljesülne — ez lenne a feladatuk —, ha pe
dig képesek lennének a hálózatra csatlakozni, úgy megoldódna a használt dokumentu
mok rekordjainak számítógépes tárolása is a kölcsönzési információkkal együtt. A köl
csönzési információk Kinyomtatását egy, a kisszámítógéphez kötött nyomtató, akár fo
lyamatosan, akár kötegelten, minden nap végén kinyomtatva a kölcsönzés adatait köny- 
nyen megoldja; végül pedig a számítógépes feldolgozás biztonságát is növeli, ha egy helyi 
kisgép meghibásodása áll szemben egy központi számítógép esetleges leállásával.

összefoglalva: az általunk legegyszerűbbnek vélt számítógépes hálózati modell a leg
egyszerűbb megvalósítása a lehetséges hálózatoknak, így összhangban van azzal, hogy ha
zánkban az ilyen méretű számítógépes hálózatoknak még nincs nagy hagyománya. A háló
zat központi adatbázisa kulcsszerepet tölt be, de létrehozása után a rendszer -  a közpon
ti számítógépiekből függően -  minimális ráfordításokkal (amelyek ráadásul megoszlanak 
a külső, kapcsolódó könyvtárak között) továbbfejleszthető. A központ és a kapcsolódó 
részegységek viszonylagos függetlensége pedig bátoríthatná a tőle függetlenül kiépülő 
helyi adatbázisokat is. Sokkal nagyobb a megbízhatósága és fejlődőképessége egy olyan 
rendszernek, amelyiknek részei hiba esetén önállóan is képesek továbbműködni és a helyi 
hiányosságokat kijavítani.
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