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I. Könyvkatalógus
Korunk fejlődése a könyvtárakat egyre növekvő feladatok elé állítja. A szak
emberek teljes körű és pontos tájékoztatását, a dokumentumok mennyiségi felhal
mozódásának problémáját a könyvtár technológia gépesítésével, ennek részeként
számítógépek segítségével próbálják megoldani. A számítógépek hazai, könyvtári al
kalmazása már kb. két évtizedes múltra tekint vissza. Az új technika nyújtotta
lehetőségek ígéretesnek bizonyultak a sokféle könyvtári munkafolyamat
elvégzésében. Bár tapasztalataink alapján a munka kezdetben inkább több, a későbbi
előnyök mégis mellette szólnak, úgy mint:
— az egyszeri feldolgozás, többszöri és többcélú felhasználás,
— a gyorsaság,
— a teljesítmény ugrásszerű növekedése,
— a sokszempontú keresés lehetősége.
Az előnyök számbavétele mellett azonban alapos tájékozódást igényel mind a
hardver mind a szoftver beszerzése. Könyvtárunk — a BIOGAL Gyógyszergyár
Műszaki Könyvtára - egy IBM PC/AT számítógéppel indult el a számítógépesítés
útján, 1987 végén. Ehhez a géptípushoz kerestünk szöveges információ tárolására al
kalmas programot, mivel könyvkatalógusunk hiányosságainak felszámolása így
ígérkezett leghamarabb elérhetőnek. A Micro-ISIS programot tanulmányozása (1,2)
majd megtekintése után megfelelőnek találtuk feladataink elvégzéséhez.
Gépesítésünk hátterében azonban azt a koncepciót kell szem előtt tartanunk,
hogy a kezdeti könyvtári munkafolyamatokat, majd a további szolgáltatások
gépesítését teljes összhangban kell megterveznünk, majd megvalósítanunk, még
akkor is, ha a könyvtár komplex gépesítése nem a közeli jövőben várható.
Első lépésként 24 ezer kötetes könyvállományunk katalogizálását terveztük
meg, majd indítottuk el. A könyveket két jól elhatárolható csoportba soroltuk. Úgy is
mondhatjuk, a gyár fő profilját tükröző könyvek jelentik az első csoportot: gyógy
szerészet, vegyészet, biológia, orvostudomány, mezőgazdaság. A második csoport
tartalmazza az ún. egyéb könyveket: jogszabályok, műszaki könyvek, számítástechnika, szótárak, lexikonok, nyelvkönyvek stb. Elgondolásunk alapján mindkét
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csoport könyveit naprakészen dolgozzuk fel, és az első csoportba tartozóknál reka
talogizálunk.
A számítógépes rekordok tartalmának meghatározásában éppúgy alkalmaz
nunk kell számos nemzetközi szabály, segédlet és nemzeti szabvány előírásait, mint a
hagyományos feldolgozó munkában. Ezeknek a kötöttségeknek, valamint a
számítógép és a program adottságainak figyelembevételével, néha kompro
misszumok árán alakítottuk ki BIO nevű adatbázisunkat. A szabványos leírás adatai
mellett a rekordokhoz tárgyszavakat is rendeltünk a gépi katalógusban.
Az adatbázis létrehozása
Számítógépes katalógusunk tételeit a bibliográfiai rekordok alkotják. A változó
hosszúságú rekordok mezőkből épülnek föl, a mezők tartalmazzák a dokumentum
adatelemeit, ismérveit. A mezők a tényleges tartalmuknak megfelelő hosszúságúak,
ami jó helykihasználást biztosít. Egy ismérv hiányában a mező a rekordban meg sem
jelenik, ismétlődése esetén a mező többször is előfordulhat.
A rekordok a beviteli adatlap kitöltésével készülnek el, és a rendszer
alapfájljába kerülnek, ahol a bevitel sorrendjében azonosítószámot, ún. Master File
Numbert (MFN-t) kapnak. Rekordjaink képe a katalóguscédula formájához iga
zodik, bár feltűnhet, hogy a besorolási adatok hiányoznak. Ezek kiemelésétől
eltekintettünk, mert szerintünk a besorolási adatok funkcióját a keresésre alkalmassá
tett szavak töltik be.
1. ábra
Részlet az alapfájlból Monografikus szintű bibliográfiai rekordok
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A rekordok létrejöttét azonban gondos tervezőmunka előzte meg. A prog
ramot ugyanis csak azután lehetett működőképesnek tekinteni, ha már kiindulásként
elvégeztünk néhány alapvető műveletet.
Létrehoztunk egy mezőleíró táblázatot (FDT), melyben minden azonosító
sorszámhoz egy mezőnevet rendeltünk, a mezőhossz és mezőtípus megha
tározásával, és ahol szükségesnek láttuk, a mező többszöri előfordulását is meg
jelöltük. Mint azt a 2. ábrán láthatjuk, az FDT-ben olyan elemek is vannak, ame
lyeket a jelenlegi beviteli adatlap nem tartalmaz. Ezeknek a mezőknek az adatbázis
későbbi felhasználásában szerepet szánunk.
Következő lépésként beviteli adatlapot szerkesztettünk, mely csak azokat a
mezőket tartalmazza, amelyekre a mindenkori katalogizálás során szükségünk van.
A kezdeti három oldalas adatlapunkat két oldalasra rövidítettük. Kihasználtuk a
mezők gördíthetőségét, ami által helytakarékosabbá tehetjük az adatlapot, vagyis ha
az adatbevitel során az előzetesen kijelölt helyet már elhasználjuk, újabb üres
képernyősor jelenik majd meg, amíg csak szükséges. A beviteli űrlap részletes
leírását az adatbevitel ismertetésénél olvashatjuk. Az adatlapot Id. a 3. ábrán.
Harmadik lépésben a mezőkiválasztó táblázatban (FST) olvasói tapasztalataink
alapján kijelöltük, hogy végfelhasználóként mely mezőben található információk sze
rint kereshessünk az adatbázisban. (Keresés során a rendszer közli, hogy az adott
témában hány tétel, azaz találati rekord van az adatbázisban.) A keresésre szánt
szavak, illetve adatelemek indexelésére, kigyűjtésének módjára az invertálás tech
nikáinak megjelölésével adtunk utasítást. Ez a mód minden majdan bevitt rekordra
vonatkozik. Rendszerünkben az alábbi invertálási technikákat alkalmaztuk:
0 = a mezőt teljes hosszában, egyetlen elemként indexeli,
2 = a beíráskor <...> jelbe tett szavakat indexeli,
4 = minden szóból egy elemet hozva létre indexel.
Lásd a 4. ábrán.
A rekord alapformáját a megjelenítő formátumban rögzítettük. A bonyolult
formátumnyelv igen sokrétű megjelentetést tesz lehetővé. Itt adtuk meg a kötelezően
használatos jeleket is, amelyek az adatcsoportokat vezetik be vagy választják el
egymástól, így ezeket a jeleket nem kell minden rekordban külön bebillentyűzni. A
formátumot az 5. ábrán láthatjuk.
A négy egymásra épülő munkafolyamat elvégzése után - mely az ISISDEF
rendszerprogrammal történt — következhetett a gépi katalogizálás.
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2. ábra
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3.
ábra
Beviteli űrlap
Adatbázis: BIO

Szerző neve:

BIOGAL + könyvfeldolgozás
Szerzői kereső
________

Űrlap: BIO 1/2

___________________ __________________

Testületi név:

Főcím:

Bibliográfiai leírás
____

Párhuzamos cím:
Alcím:
Szerzőségi közlés:
Kiadás:
Megjelenés helye:
Kiadó neve:
Megjelenés éve:

____
Bp.__
____
1988

Adatbázis: BIO

BIOGAL + könyvfeldolgozás

Űrlap: BIO 2/2

Bibliogr. leírás (folytatás)

Terjedelem:

000 p. : ill. ; 00 cm___________________________________

Sorozat:

Megjegyzések:

__________

Bibliogr. fejezetenként.

ISBN:

Köteteim/leirás:
Kötetmegjegyzés:
Kötet-ISBN:

_____________
_____________

Tárgyszavak:

Egyéb adatok
____________ ^

Raktári szám:

00.000

Leltári szám:

00.000/88.
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4. ábra
Mezőkiválasztó tábla (FST)
Adatbázis neve: BIO
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5. ábra
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Az adatbázis működése
A gépi katalógus használata során a két leglényegesebb művelet az adatbevitel
és a visszakeresés.
Az adatbevitelt az ISIS főmenüjének behívásával kezdjük, majd a kitöltendő
űrlap megjelenése után a kezünkben tartott könyvről közvetlenül katalogizálunk.
Mind az egykötetes, mind a többkötetes könyvek bevitelére ugyanaz a kétoldalas
adatlap szolgál, így a rekord felépítése attól függ, hogy az adatlap mely mezejét és
hogyan töltjük ki. Mint ahogy a 3. ábrán látható, az adatlapot a jobb áttekinthetőség
kedvéért három részre tagoltuk.
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Szerzői kereső

Az egy- és többkötetes könyveknél is ide írjuk be az összes szerző, szerkesztő,
közreműködő és testület nevét, valamint a névváltozatok különböző formáit is. Több
szerző nevének begépelését %-jel közbeiktatásával végezzük, így minden egyes névre
kereshetünk. A besorolás alapja itt mindig az egységesített név a szerzőségi közléssel
szemben, amely mindig címlaphű leírást feltételez, az pedig — például a külföldi
szerzők esetén - a keresésre nem alkalmas. A nevek után a közreműködői funkció
megjelölése a későbbi pontos keresést segíti. A beírás az alábbi formában történik:
Pl.: Queener, Sherry F.(ed.)%Webber, J. Alan (ed.)
Kovács, Kálmán%Halmos, Miklós

Bibliográfiai leírás
Ez az adatlap törzsrésze, mely a bibliográfiai egységre jellemző adatokat tar
talmazza az egy- és többkötetes könyveknél is. A mezők kitöltése szabvány szerint
történik a kötelező jelek beírása nélkül. Mint már említettük, azokat a megjelenítő
formátumunk tartalmazza. Kivételt jelentenek a terjedelmet és a kötet adatait tar
talmazó mezők, ahol a kötelező jeleket is be kell vinnünk. A többkötetes könyvek
esetén először a kötetek egészére vonatkozó közös adatokat adjuk meg szab
ványosan — a főcím mezejébe a közös címet írva —, egészen a köteteimig. A
köteteim begépelése a többlépcsős leírásnak megfelelően, a kötetre jellemző minden
adat megadásával, a kötelező jelek beírásával történik ugyan, de a 2-es invertálási
technika miatt a keresésre kijelölt szavakat < > -jelek közé kell zárnunk. Lásd a 6.
ábrán. A köteteim mezőt követő két mezőt ismét a kötelező jelek beírása nélkül
töltjük ki.
Hátránya a leírásunknak, hogy a többkötetes könyveknél a kötetek egészére
vonatkozó közös adatokat minden egyes kötetnél be kell írnunk. A program azonban
alkalmas ennek megkönnyítésére. Egy már meglévő rekordból kiemeljük a szükséges
szövegrészeket és az új rekordba visszük az F3,F4,F5 funkciógombok használatával,
vagy a teljes rekordot másoljuk át egy másik rekordba az ISISXCH program segít
ségével, és azt módosítjuk.
6. ábra
Kptetcím mező kitöltése
Köteteim:

Vol.

2.,

The

<principles>

of

<biotechnology>

:

<Engineering> <considerations> / vol. ed. Charles L.
Cooney, Arthur E. Humphrey. + XXV, 632 p,
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Egyéb adatok
A hatékony visszakeresés érdekében tárgyszavakat is alkalmazunk. Könyvál
lományunk heterogén összetétele miatt szabad tárgyszavazással, azaz általunk
meghatározott szavakkal próbáljuk megtalálni a dokumentum tartalmát legjobban
tükröző kifejezéseket, azok leggyakrabban használt változatát, helyesírási sajátos
ságaikat is figyelembe véve. Ehhez segítségül hívjuk adatbázisunk már meglévő
tárgyszókészletét.
Ebben a mezőben hívjuk fel a figyelmet arra is, ha a dokumentum alapvető
témáján kívül más hasznos információt is hordoz. Példa erre a 7. ábrán a 88. rekord,
mely vegyészeti és biotechnológiai témájú, de a törvény és hatóság tárgyszavakat is
tartalmazza. A megfelelő tárgyszavazáshoz időnként szakember segítségét is igénybe
vesszük és tervezzük, hogy egyes szakterületeken tezauruszt is használunk majd.
Az adatbázist úgy terveztük meg, hogy egy rekord egyetlen dokumentumnak
feleljen meg, de ha ugyanazon kiadású könyv példányainak száma több, akkor
ugyanabba a rekordba kerüljenek úgy, hogy a rekordon belül a raktári és a leltári
számok többszöri előfordulása jelezze mennyiségüket. Ez munka- és idő
takarékosság mellett gyakorlati előny is, mivel a keresésnél az azonos kiadású
könyvek nem adnak külön találati rekordot, és még az is szembetűnik, hány példány
ban van a dokumentum a könyvtárunk birtokában. Az eltérő kiadású könyvek külön
rekordba kerülnek. BIO adatbázisunk jelenleg kb. 1000 rekordot tartalmaz, de ez
közel 1800 kötet feldolgozott könyvet jelent.
A többkötetes kiadványok kötetei egyrészt azért kerülnek külön rekordokba,
mert előfordul, hogy némely kötet némely darabjából egyetlen sincs, egyes kötetek
ből pedig több példány is van, másrészt eltérő témájuk esetén más tárgyszavakat kell
kapniuk, így egy rekord egy dokumentum jellemző adatait tartalmazza.
Az adatbevitelt követő szokásos művelet az aktualizálás, mellyel beépíttetjük
az új keresőelemeket az adatbázis invertált fájljába. Ez elvégezhető az ISIS fő
menüjében is, de az ISISINV programmal külön is.
Adatbázisunk működéséhez szükséges, hogy az alapfájl rekordjai kereshetőek
legyenek. A program ezért létrehoz az alapfájl mellé egy szótárfájlt, az ún. invertált
fájlt. Ez a fájl indexként, mutatóként szolgál az alapfájl rekordjaihoz. Az invertálás
módjára már az adatbázis definiálásakor utasítást adtunk, az FST elkészítésével.
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7. ábra
Többkötetes könyvek rekordjai
00085
28.518/01
Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.]
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 1., The principles of biotechnology : Scientific fundamentals / vol.
ed. Alan T. Bull, Howard Dalton. + XXV, 688 p.
ISBN 0-08-032509-2
Tárgyszavak: biotechnológia, biokémia, géntechnológia, mikroorganizmusok,
tenyésztés, izolálás, fenntartás, termelő törzsek, fermentáció,
biomassza, anyagcsere, asszimiláció, bioszintézis,
L.SZ.:

enzim-katalizis, kézikönyv
22.979/87
00086

28.518/02
Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.]
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 2., The principles of biotechnology : Engineering considerations / vol.
ed. Charles L. Cooney, Arthur E. Humphrey. + XXV, 632 p.
ISBN 0-08-032510-6
Tárgyszavak: biotechnológia, fermentáció, bioreaktor-tervezés, modell,
folyamat-szabályozás, immobilizáció, mérés, feldolgozás,
extrakció, kromatográfia, kézikönyv
L.sz.: 22.980/87
00087
28.518/03
Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.]
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 3., The practice of biotechnology : Current commodity products / vol.
ed. Harvey W. Blanch, Stephen Drew, Daniel I.C. Wang. + XXV, 1136 p.
ISBN 0-08-032511-4
Tárgyszavak: biotechnológia, szerves kémia, erjesztés, fermentáció,
bioszintézis, élelmiszerek, antibiotikumok, aminosavak,
karbonsavak, enzimek, előállítás, gyártás, kézikönyv
L.sz.: 22.981/87
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00088
28.518/04
Comprehensive biotechnology / ed.-in-chief Murray Moo-Young. + Oxford [etc.]
: Pergamon Press, 1985. + 4 db. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. fejezetenként.
ISBN 0-08-026204-X
Vol. 4., The practice of biotechnology : Speciality products and service
activities / vol. ed. Campbell W. Robinson, John A. Howell. + XV, 1308 p.
ISBN 0-08-032512-2
Tárgyszavak: biotechnológia, alkalmazások, orvosbiológia, mezőgazdaság,
fermentáció, analizis, szabadalom, környezetvédelem, szennyviz,
törvény, hatóság, toxicitás, kézikönyv
L .s z .: 22.982/87

Az FST alapján a rekordokból kigyűjtésre kerülnek a szükséges szavak vagy kife
jezések, esetleg számok, melyekből a program sorrendet alkot. A 8. ábrán egy
képernyőn megjelentetett részletet láthatunk a BIO adatbázis invertált fájljából,
mely 30-30 karakterig, ékezetek nélkül tartalmazza a kijelölt adatelemeket.
Az aktualizálás helyett teljes invertálást is végezhetünk, ami az egész adat
bázisból teljesen új invertált fájlt hoz létre, így a napi módosítások által bennmaradt
fölösleges adatok kiszóródnak. A rekordok mennyiségének növekedésével az invertálási idő is növekszik. A meglévő 1000 rekordunk teljes invertálása kb. másfél
óra.
8. ábra
Invertált fájl ( részlet)
Kereső elemek listája
29.869
29.870
29.871
A GYAKORLÓ ORVOS KÖNYVTARA ; 2
A GYAKORLÓ ORVOS KÖNYVTARA, IS
ABC
ABCS
ABLAKFAJTAK
ABLAKOK
ABRAHAM, AMBRUS
ABRAK
ABSORPTION
ABSZORPCIÓ
ABUSE
ACADEMIC
ACÉL
ACETILÉN
ACIDS

Adatbázis neve: BIO
ACM
ACRASIOMYCETES
ÁCS
ACS SYMPOSIUM SERIES / ED. M.
ACS, MARIA (2.CIKK SZERZŐ)
ACTION
ACTIONS
ACTIVE
ACTIVITIES
ACUTE
ACZEL, ATTILA
ADAG0LAS
ADAG0L0
ADALÉK
ADAM
ADAM, SÁNDOR
ADAM-VIZI, VERA (IRTA)
ADAT
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Az adatbázis használatának legfontosabb területe a visszakeresés (2,3,4),
melynek sikere egyrészt a jól megválasztott invertálási technikán múlik, másrészt a
keresőkifejezések megfelelő alkalmazásán.
A Micro-ISIS-ben rejlő sokféle keresési lehetőség gyakorlati hasznát nap mint
nap tapasztaljuk. A keresések a szokásos Boole-féle logikai műveletekkel (ÉS= *,
VAGY= +, NEM= л ) történnek, a keresőszavak csonkolással is beírhatok ($-jellel), a keresés a rekordok valamely mezejére illetve a mezőkben a keresőszavak
távolságára is korlátozható. Részletes leírását nem tartjuk feladatunknak, alkalmazá
sainkra azonban néhány példát bemutatunk.
A program elsősorban szöveges információk tárolására és keresésére készült,
de megoldható számadatok visszakeresése is. Első két példánkban a keresés a kia
dási évre illetve egy többkötetes kiadvány köteteire történt (9. ábra). A válaszok
számát a program az utolsó sorban közli T = " jelöléssel. Az első kérdés három
válaszrekordja közül itt a 404. sorszámút mutatjuk be, míg a második kérdés találati
rekordjai a 7. ábrán láthatók.
9. ábra
Kérdés:

P=
P=
T=
T=

244
13
3+
3+

1: 1987 * PERGAMON
1987
PERGAMON
#2: 1987 * PERGAMON
#1: #2
00404

29.248
Modern NMR techniques for chemistry research / Andrew E. Derome. + Oxford
[etc.] : Pergamon Press, 1987. + XV, 280 p. : ill. ; 30 cm. + (Organic
chemistry series ; v. 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén.
ISBN 0-08-032513-0
Tárgyszavak: anyagszerkezet, fizikai kémia, spektroszkópia, elmélet,
vizsgálat, módszer, készülék, relaxáció
L.sz.: 23.762/88

Kérdés:
P=
P=
P=
P=
T=
T=

2: 28.518$

1
28.518/01
1
28.518/02
1
28.518/03
1
28.518/04
4 + #6: 28.518$
4 + #2: #6
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Adatbázisunkban H. Roth három eltérő szerzőségi közléssel szerepel. Az
FDT-be felvett szerzői kereső segítségével a szerzők már olyan formában kerülnek a
szótárfájlba, mely alapján könnyen megtaláljuk mind a három előfordulást
(10. ábra).
10. ábra
Kérdés:
P=
P=
P=
T=
T=

3: R0TH,$
1
1
1
3+
3+

ROTH, H.J.
ROTH, H.J.(HRSG.)
ROTH, HERMANN J.
#6: ROTH,$
#3: #6

Az előbbi három keresést az tette lehetővé, hogy az adatelemek 0-ás technika
kijelölésével kerültek az invertált fájlba.
A keresőszavak helyett próbálkozhatunk ún. ANY-fogalmakkal is. Erre a célra
egy ANY-fájlt hoztunk létre, amelyben egy-egy fogalomhoz egyszerre több
keresőszó is tartozik. A fogalmak egy része alkalmas nagyobb témakörök
áttekintésére, így például összegyűjthetők a biológia területét érintő rekordok (11.
ábra).
11. ábra
Kérdés:
P=
P=
P=
P=
P=
P=
P=
P=
P=

4: ANY BIOLÓGIA

81
29
1
12
1
2
1
1

BIOLÓGIA
BIOLÓGIAI
BIOLÓGIAI FOLYADÉK
BIOLÓGIAI HATAS
BIOLÓGIAI INDIKATOR
BIOLÓGIAI KÖRNYEZETÜNK VEDELME
BIOLÓGIAI STANDARDOK
BIOLÓGIAI VIZSGALAT

T=

1
BIOLÓGIÁJUK
71 + #13: BI0L0GIA$
6 . 0RV0SBI0L0GIA
66
MIKROBIOLOGIA
97 + #16: ANY BIOLÓGIA

T=

97 + #1: #16

T=
P=
P=
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12. ábra
15: ANY ELŐÁLLÍTÁS * ANTIBIOTIKUM$

Kérdés:
P=
P=
P=
P=
P=
T=
P=
P=
P=
P=
T=
T=
T=

73
42
26
19
11
65
37
1
1
6
23
7
7

ELŐÁLLÍTÁS
SZINTÉZIS

+

+
+
+

BIQSZINTEZIS
GYÁRTÁS
TERMELES
#10: ANY ELŐÁLLÍTÁS
ANTIBIOTIKUM
ANTIBIOTIKUM BI0SZINTEZIS
ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA
ANTIBIOTIKUMOK
#14: ANTIBI0TIKUM$
#15: #10 * #14
#5: #15

00021

27.843, 28.099
Aerob spóraképzö baktériumok / V.V. Szmirnov, Sz.R. Reznyik, I.A.
Vasziljevszkaja. + Bp. : Medicina, 1986. + 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 241 450 0
Tárgyszavak: mikrobiológia, aerob baktérium, tenyésztés, morfológia,
spóraképzés, azonosítás, rendszerezés, antibiotikum bioszintézis,
métából it bioszintézis
L.sz.: 22.180/87, 22.471/87

Az ANY-kifejezések egy másik részének alkalmazását mutatjuk be a 12. ábrán.
Az "előállítás" sző több változata közül bármelyiket adjuk meg keresőszóként, a
program a többire is -így pl. a 21. sorszámú rekordban a "bioszintézis" szóra- keresni
fog. Ezt követően a találati listán megjelenő kifejezések segítségével is pontosíthatjuk a keresést, az "antibiotikum bioszintézis" kifejezéssel például azért, mert
a tárgyszómező indexelésére a 4-es mellett 0-ás technikát is alkalmaztunk. Lásd a 13.
ábrán.
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13. ábra
Kérdés:

6: ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS

P=
T=

1
ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS
1 + #6: ANTIBIOTIKUM BIOSZINTEZIS

Kérdés:
P=
P=
T=
P=
T=
T=

7: #5 A (SZINTÉZIS + ELŐÁLLÍTÁS)

42 SZINTÉZIS
73 ELŐÁLLÍTÁS
47 + #8: SZINTÉZIS + ELŐÁLLÍTÁS
35 #5
4 + #9: #5 " #8
4 + #7: #9

A következő példánkban a többkötetes kiadványok kötetenkénti
kereshetőségét mutatjuk be a köteteimből választott kifejezések alapján (14. ábra).
Miután az adatbevitel során a 6. ábrán látható módon minden lényeges szót
kereshetővé tettünk, a már szemléltetett négykötetes könyv rekordjai közül (7. ábra)
az első kettőt kaptuk válaszként.
14. ábra
Kérdés:
P=
P=
Ts
T=

8: PRINCIPLES * BIOTECHNOLOGY

11 PRINCIPLES
16 BIOTECHNOLOGY
2 + #9: PRINCIPLES * BIOTECHNOLOGY
2 + #8:

#9

A keresést pontosíthatjuk azáltal, hogy mezőszintre korlátozzuk. Az összesen
24 rekordban előforduló "kromatográfia" szót egy esetben a címben találtuk (1. és 2.
számú keresés a 15. ábrán). A soron következő két keresésből kiderült, hogy a szó a
többi rekordban a tárgyszómezőben szerepel. Mint említettük, a tárgyszavak invertálására kétféle technikát használunk. Mivel az FST-ben a két technikát külön
mezőazonosítóhoz rendeltük, a 61-es mezőszám szerint a kromatográfiát önálló
szóként kereshetjük (17 találat), hat rekordban a szó többszavas kifejezések
részeként fordul elő. A 15. ábrán három ilyen rekord tárgyszavait is láthatjuk.
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15. ábra
Szám Adatbázis Talált Kérdés

001
002
003
004
005
006

BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO

00024
00001
00023
00023
00017
00006

Aktuális adatbázis: BIO

KR0MAT0GRAFIA
#1/(20)
KR0MAT0GRAFIA/(60)
#1/(60) л #2
KR0MAT0GRAFIA/(61)
#3 л #5
00546

Tárgyszavak: szerves kémia, analizis, gyógyszer, növény, hatóanyag,
összetétel, vékonyréteg-kromatográfia, TLC, meghatározás,
kromatogram, kézikönyv, adattár, fényképek
00666
Tárgyszavak: analitikai kémia, folyadék-kromatográfia, HPLC, elválasztás,
adszorpció, ioncsere, módszer, készülék, alkalmazás, tankönyv
00725
Tárgyszavak: szerves kémia, analitikai kémia, enantiomer, királis,
elválasztás, preparativ kromatográfia, gáz, folyadék,
térszerkezet, előállítás, rezolválás

II. Címleltárkönyv
A számítógépes könyvkatalógus elsősorban az olvasók gyors és pontos kiszol
gálását segíti. A teljes katalógushoz azonban elég hosszadalmas munkával juthatunk
el és emellett további munkafolyamataink is gépesítésre várnak. A könyvkatalógus
kb. féléves tapasztalataira építve új adatbázist alkottunk, vagyis az egyedi leltárkönyv
géppel történő feldolgozását kezdtük el. Célunk az volt, hogy az azonos
munkafolyamatokat csak egyszer végezzük el és így összességében rövidüljön a
feldolgozási idő. Erre az ISISXCH program egyik szolgáltatása alkalmas. Egy adat
bázis meghatározott rekordjait az exportálás és importálás opcióinak kijelölésével
egy másik adatbázisba áttöltjük az MFN-határok megadásával vagy egy találati fájl
létrehozásával. Ezt követően az új adatbázisban a rekordokat a hiányzó adatokkal
kiegészítjük.
Az új adatbázis létrehozásáig a könyvek katalogizálását önálló munkafolya
matként végeztük. Ezután is így történik ez, ha rekatalogizálunk. Megváltozott azon
ban a munkamódszerünk az újonnan érkező könyveknél. Most a könyvet először
leltározzuk. A LELT adatbázisban az utolsó rekord adatai alapján megállapítjuk a
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soron következő leltári és raktári számot, azokkal a könyvet ellátjuk és az adat
bázishoz tartozó adatlapot kitöltjük. Ezután az új rekordot átvisszük a BIO adat
bázisba és ott a gépi katalógus adataival kiegészítjük. Ha többkötetes könyvek egy
később kiadott kötetét leltározzuk, előbb a BIO adatbázisban visszakeressük a
korábban nyilvántartásba vett kötetek rekordjait, és az új kötet azoknak megfelelő
raktári számot kap, például 28.518/03. (Raktári számozásunk a beérkezés sorrend
jében történik, igyekszünk azonban, hogy a többkötetes könyvek egymás mellé
kerüljenek.)
A könyvkatalógus rekordjaival szemben a leltári adatbázisban minden rekord
egyetlen dokumentum adatait tartalmazza és minden dokumentum illetve rekord
önálló leltári számot kap, beleértve az egyszerre beérkező többkötetes könyveket is.
Megjegyezzük, hogy itt is, mint több más esetben, alkalmazkodnunk kell
könyvtárunk több évtizedes hagyományaihoz (5), de amennyire lehet, igazodunk a
mai követelményekhez.
A leltári adatbázist és a gépi katalógust egymástól függetlenül kívánjuk
működtetni, de a kettő közötti adatátvitel lehetőségének megtartásával. Az új FDThez szükséges mezőknek a BIO adatbáziséval egyező azonosítószámot adtunk és
további mezőket is definiáltunk a szabványos leltárkönyvnek megfelelően. A BIO
adatbázis FDT-jébe ezeket a mezőket is felvettük (2. ábra). A LELT adatbázishoz
jól áttekinthető és könnyen kitölthető egyoldalas beviteli adatlapot szerkesztettünk,
Id. a 16. ábrán.
16. ábra
Adatlap a LELT adatbázishoz
Adatbázis: LELT

Leltárkönyv

Dátum: ________________

Űrlap: LELT 1/1
Leltári szám: _______________ _

F ő c í m :
Köteteim:
Szerző:
Kiadás:
Megj. hely:
Kiadó neve:
Megj. év:

_______________________________________________________________ _
__ ___________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________ _
______________________________________________________________________

Számlaszám:

_____________________________

______________________________________________________________________
Raktári szám: ________________
Ár:

Jegyzet:

_______ __________ __________________________________
Exportálás:
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Az invertálási FST-be csak a későbbi állomány-ellenőrzést segítő és a minden
napos leltározást könnyítő mezőket vettük fel. Ezek: a leltári szám, a cím és az
exportálás mezeje. (Az exportálás szerepéről később lesz szó). Mivel a gépi
könyvkatalógusénál rövidebb a leltári nyilvántartás rekordja és kevesebb adatot invertálunk, az aktualizálás ideje jóval rövidebb. Megjelenítő formátumunkkal az ada
tok egyértelmű ellenőrzési lehetőségét emeltük ki, például hogy az egymást követő
számadatok jól áttekinthetőek legyenek. A megjenítő formátum és a rekordok képe
a 17. ábrán látható.
17. ábra
Megjelenítő formátum
és a címleltárkönyv két rekordja
Adatbázis neve: LELT

Formátum neve:

LELT

c63,mfn/v76/MHL,v20(8,8)," / "v30(U,8)". + " ," . + "n30 ,v38(8,8) " + ",v40(8,8)
" : ",v41(8,8)" , ",v42(8,8)/v24(8,8)/c9,"Dátum: Hv84/c9,"Ár: Mv78/c9,"Sz.s z .: "v
86,c51,"R.sz.: "v74/c9,"Jegyzet: Mv88/####

00541
24.481
Biológiai szótár / Stohl Gábor. +
Dátum: 1989.1.18.
Ár: 100.Sz.sz.: MN. 278. sz. 000 605

Bp. : Natura, 1988

R.sz.: 29.837

00542
24.482
Gyógyszertan / Knoll József. +
1. köt.
Dátum: 1989.1.18,
Ár: 570.- 2 db.
S z .sz.: MN. 278. sz. 000 605

6. kiad. + Bp. : Medicina, 1987

R.sz.: 29.838/01

A leltári adatbázis rekordjainak nyilvántartási adataihoz visszamenőlegesen
nem nyúlunk. Az adatok hitelesítése érdekében ezt az állományt ki is nyomtatjuk. Az
oldalanként számozott nyomtatott leltárkönyv egy oldalára öt rekord kerül, helyet
hagyva a megjegyzéseknek.
Hl. További lehetőségek és tapasztalatok
A leltári adatbázis állománya módot ad egy újabb munkafolyamat
gépesítéséhez. Könyvtárunk helyi használatú "Új könyvek" listáját is ezekből a rekor
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dókból szerkesztjük meg. A LELT adatlapon feltüntetett exportálás mező a ki
gyűjtésre szánt rekordok kijelölésére szolgál. Az újonnan érkező könyvekről havonta
jegyzéket készítünk. Az exportálás mezejébe egy rövid szót, pl. a hónap rövidítését
írjuk, majd aktualizálás után a megadott szóra keresünk és eltároljuk a találatokat.
Az ISISPRT programban a találati fájlra hivatkozunk és a cím alapján rendezünk,
majd nyomtatunk (18. ábra). Ahhoz, hogy a rendezés szabványos ábécérendben
történjen, a beviteli adatlapon < > -jelek közé kell tenni a címet bevezető névelőket.
Felhasználjuk még az exportálás mezejét az adatbázisok közötti, találati fájl
alapján történő adatcseréhez is. Az említett mezőbe most is egy rövid szót írunk,
aktualizálunk, a szóra keresünk és a találatok tárolása után belépünk az ISISPRT
programba. Ezúttal nem a nyomtatás a cél, csupán a .HIT fájl előállítása, így az
MFN-re rendezünk. A rendszerűrlapokon csak annyi a változtatás, hogy beírjuk az
adatbázis és a tárolt találati fájl nevét, egyetlen rendezési szempontot adunk meg,
ahol a kulcshossz: 5, az FST: 1 0 MFN . Ezután az ISISXCH programban a találati
fájl alapján exportálunk.
Az új könyvek jegyzékében a rendezés első szempontja a cím, a második a
köteteim. Ha a fejléc formátum mezejét nem töltjük ki (marad az alapértelmezés),
akkor a listán a címek és alattuk a kötetcímek kiíródnak. Azt tapasztaltuk, hogy ilyen
listákon az ISISPRT leszedi az ékezetet a cím első karakteréről. Hogy ne forduljon
elő ez a hiba, olyan fejléc formátumot adtunk meg, amely nem nyomtatja a fejlécet.
A címmezőt (v20) a nyomtatási formátummal íratjuk ki (18. ábra).
18. ábra
Nyomtatási és rendezési űrlap
Adatbázis neve: LELT__

MFN határok: 1/910_____

Első cím: Uj könyvek listája

Tárolt találati fájl: jan___

(1989. január)__________________________________

Második cím: ____________________________________ _________________________________
Harmadik cím:

____________

____

Nyomtatási formátum: mhl,v20,", “v24/''("v30") '',v38" + “ ,v40," : "v41,", "v42/#

Sor szélessége:

79_

Hasábok száma:

1

Hasábszélesség:

79_

Sor/lap:

66_

Első lap sorszáma:

1___

Tördelési minimum: 3_

Bekezdés:

0_

Rendezni kell?

у

Rendezési űrlap:

ujS

Nyomtatási fájl: _____
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Fejlécek száma: 2

Tiltott szavak fájlja:

Fejléc formátum: ""___________________________________________

1. RENDEZÉS:

Kulcshossz: 60__
Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
FST: 1 0 v20_______________ ________________________________

2. RENDEZÉS:

Kulcshossz: 60_
FST: 2 0 v24

Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
_______ _________________________________

3. RENDEZÉS:

Kulcshossz: ___
FST:

Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
______

4. RENDEZÉS:

Kulcshossz: ___
FST:

Egyszeres (0) + többszörös (1): 0
____________

Leltári számok listájához is felhasználjuk az ISISPRT programot. Mivel ren
dezett listáról van szó, a leltári szám a fejeimben szerepel majd. Más mező kiírására
nincs szükség, így a nyomtatási formátum mezejébe egy * jelet gépelünk (6). Ez
utóbbi viszont két rendezési kulcsot igényel, és második kulcsként legalább egy rövid
adatot meg kell adnunk (pl. az MFN-t), mely szintén kinyomtatódik. Ennek elke
rülésére a rendezés második szempontjaként egy fiktív vl00-as mezőre hivatkozunk.
Egy ilyen lista részletét láthatjuk a 19. ábrán. A nyomtatási űrlapokon (v.ö. 18. ábra)
a következő mezőket töltöttük ki:
Adatbázis: BX0,

MFN határok: 1/32000

Első cím: ^Leltári számok
Nyomtatási formátum: *
Sor szélessége: 9,
Sor/lap: 68,

Hasábok száma: 8, Hasábszélesség: 10

Első lap sorszáma: 1, Tördelési minimum: 3

Bekezdés: 0, Rendezni kell?

y, Rendezési űrlap: leltS

Nyomtatási fájl: PRN
Fejlécek száma: 1, Fejléc formátum: vOl
1. RENDEZÉS: Kulcshossz: 15,
FST:

1

0

2. RENDEZÉS: Kulcshossz:
FST:

2

0

többszörös: 1

(v76/)
1,

egyszeres: 0

vlOO

A listánkon az is látható, ha egy leltári szám többször szerepel a nyilvántartás
ban. Az ilyen tételek alatt vessző jelenik meg, és annyi, ahányszor a tétel ismétlődik.

170

Érdemé Törőcsik Katalin — Fekete Tamás

19. ábra
Rendezett lista (részlet)
Leltári számok
22.276

24.319

24.387

24.419

24.475

24.562

24.612

24.648

22.277

24.320

24.392

24.420

24.476

24.565

24.613

24.649

22.308

24.321

24.393

24.421

24.478

24.566

24.614

24.650

Egyetlen rendezési kulccsal is megoldottuk a lista előállítását. A rendezés
második szempontjának elhagyásán kívül annyi a változtatás, hogy a nyomtatási for
mátum mezeje üresen marad. Ha meghagyjuk a * jelet, a rendezés ugyan
megtörténik, de a többszörös kulcs csak egyszeresként működik, és az ismétlődő
mezők adatait nem tudjuk kigyűjteni. A nyomtatási formátum elhagyásának
lehetőségét a programhoz készült kézikönyvek (6,7) nem említik. Ennél a módszer
nél a második rendezési szempont hiánya miatt a tételek alatt nem jön létre üres sor,
de nem is lehet következtetni az esetleges ismétlődésekre.
A keresések során mindig a rekordok valamelyik adatára kérdezünk az adat
egészének vagy első
néhány
karakterének
megadásával
(csonkolás).
Meghatározhatjuk azt is, hogy ez az adat melyik mezőben szerepeljen, de arra a
kérdésre nem kapunk választ, hogy egy mezőben van-e adat vagy nincs. Szeretnénk
tudni például, hogy mely rekordok tartalmazzák a sorozat mezejét és mi a mező
tartalma. Ilyenkor az alapfájl rekordjai közül egy formátum segítségével csak az em
lített szempontnak megfelelő rekordokat íratjuk ki. Az alkalmazott formátum
lényege, hogy az MFN előtt idézőjel álljon. Az idézőjelek közé feltételes konstans is
írható, az idézőjelek elhagyása esetén azonban az alapfájl minden rekordja megje
lenik az MFN-nel együtt.
A sorozatok kigyűjtési formátuma:
""mfn.xS,v46(8,8)

vagy:

v46/"("mfn")",d46

00081

A gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250 ; 213.

00093

Laboratory techniques in biochemistry and molecular
biology / ser. ed. R. H. Burdon, P. H. van Knippenberg ;
v. 13.

Ha azt szeretnénk tudni, hogy mely rekordokban vannak kitöltetlen mezők, a
formátumunk kissé módosul. A következő formátum például a tárgyszavak hiányát
mutatja: "”mfn,n60. Az MFN elé vagy mögé feltételes konstansként a mező hiányára
utaló magyarázó szöveget írhatunk és szerkeszthetünk olyan formátumot is, amely
egyszerre több mező hiányát jelzi.
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00376

Hiányos kiadási adatok

00748
00748

Nincs ár
Nincs számlaszám

A hiányzó mezők utólagos kitöltését egy, az ISISDEF programban előre
megszerkesztett rövid adatlapon pótolhatjuk.
Az ékezetes karakterek bevitelére az eredeti IBM billentyűzettel működő
KEYBHU programot használjuk. A bevitt karakterek az invertálásnál ékezet nélküli
nagybetűs formára konvertálódnak. A magyar ékezetes billentyűzettel működő
UNIBOARD ékezetesítő program viszont néhány betűt olyan ASCII-kódon állít elő,
melyet a MICRO-ISIS az invertálás során nem tekint alfabetikus karakterkódnak,
emiatt a 4-es invertálási technikánál pl. a BIOKÉMIA szóból a következő két
keresőelem képződik: BIOK, MIA, de mindez áthidalható az ISISAC.TAB,
ISISUC.TAB rendszertáblázatok megfelelő átalakításával.
A korábban említett rendezési listákhoz célszerű volt saját nyomtatási űrlapot
készíteni, hogy a gyakran alkalmazott műveleteinket ezáltal is rövidítsük. Itt az
ISISUTL program volt segítségünkre. Ugyancsak ezzel a programmal írtuk át az
ISISXCH program importálási űrlapján a töltés (L) mező alapértelmezését hozzáírásra (M), mivel a "töltés" kifejezés alatt a program az adatbázis rekordjainak
felülírását érti.
Tapasztalataink alapján fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy legalább az
alapfájlról (.MST és .XRF) gyakran készítsünk másolatokat.
Munkafolyamataink gépesítésében az első lépéseket már megtettük. Ez azon
ban nem lezárt folyamat, hiszen az adatbázisok nap mint nap bővülnek, a tárgy
szórendszert és az ANY fájlt tovább építjük. A programban rejlő adottságokat igyek
szünk mind jobban kihasználni. A későbbiekben a személyi kölcsönzés és egyéb
könyvtári munkafolyamatok gépesítését szeretnénk megoldani.
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