
járunk feltöretlen szûzföldeken, gyakI'an reánk
fognak hivatkozni az utánunk következóK. Fo-
lyománya: egyúttal. mi leszünk számos makacs
tévedés õsforrása is. Nincsen két egyforma könyv
és két tökéletesen azonos eset, hogya szakma

egyik közhelyes igazságát idézzem.
Ne keseredjünk el. A régi könyvek pora, szép-

sége, vaskossága, kecsessége, tartalma, a bejegy-
zések annyi meglepetést hordoznak, hogy efféle
katalógus sal és a beló1e felmagzó irodalommal

(kommentárokkal, publikációkkal) nyugodtan
megalapozhatjuk és betölthet jük akár harminc
munkás esztendõ teljes terjedelmét, doktori kala-
pot szerezhetünk beló1e, a professzori méltóság
birtokába juthatunk. Ennek feltétele a kitartás és
a szorgalom, a találékonyság, a munkaszeretet és a
munkatempó helyes megválasztása, jó szemüveg és

fényforrás, gépesítés, tapasztalatgyûjtés, ügybuzga-
lom stb. Na és persze az, hogy elegendõ számú régi
könyv álljon rendelkezésünkre. A Teleki Könyvtár
ez utóbbit igazán nem nélkülözi.

Sebestyén Mihály

A Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásai
látássérült felhasználók

számára és az XML-
formátmll szerepe

igazít el a nyomtatás századát illetõen. Egyszerû
logikával is kiszûrhetjük, a szerzõ életrajzi adatait
figyelembe véve, ha a kötet még a XVI. század
végén vagy csak az általunk vizsgált század ele-
jén látott napvilágot legkorábban. Ugyanez vo-
natkozik az "idõtlen" szerzó"kre is, a köz~.emú'kö-
dák életrajzának, az elõszó keltének, a nyomtatá-
si engedély dátumának ismeretében is meghatá-
rozhatjuk a kiadás hozzávetóleges idejét. Segíthet
a kötéstáblákra sajtolt supra-libros évszáma, a non
post quam idó'batár felállításával.

KataJógusunk, figyelembe véve a XVI. száza-
di antikvák katalógusának tapasztalatait és tartal-
mi felépítését, tartalmazni fogja az elérhetõ köny-
vészeti referenciák mellett a tulajdonosok felsoro-
lását, a kibetûzhetõ possessorokat. Akár sorrend..
be is állíthatjuk éKet, ha a nevek mellett és az
adatsorokban évszám is található, vagy tudjuk, az
(erdélyi) tulajdonos nagyjából mikor volt élete vi-

rágában. A csonka, hiányos, apokrif, pszeudonim
kiadások idó'böz kötésében ez szintén segíthet.
(Ugyanolyan non ante quam hatállyal, mint az ex
libris, a s(upra-libros stb. esetében.)

Amint ez már lenni szokott, a tételek teljes
feltárása után kiugranak az azonos példányok,
amelyeket csupán egyszer, egy helyen írunk le, s
a megjegyzések rovatban tüntetjük fel a példá-
nyok egyediségét. A Teleki Téka gyûjteményében
sok a másod- és harmadpéldány ugyanazon mû-
vekból, ami egyben jelzi azt is, hogy melyek voltak
a legkeresettebb könyvek egy adott korszakban, vagy
hosszú távú tendenciákra utal az ízlésben, oktatás-

ban, egyházi életben, értelmiségi képzésben.
Ugyancsak a duplumok felfedezésével sikerül

sokszor a címlap nélküli, csonka és rongált pél-
dányokat is azonosítani, azaz rájönni arra, hogy
egészen más vagy ugyanazon könyvvel van-e dol-
gunk, habár egyiknek a papírja idó'közben meg-
sárgult, elrongyolódott, barbárul körbevágták az
újrakötések során, tintával ki- és behúzogattak
passzusokat az egymással feleselõ régi nebulók,
papok, vitatkozó elmék. Mindig a legépebb pél-
dányt tekintjük a leírás alapjának, ahogy ez ter-
mészetes, s a csonkák között is rangsorolunk.

Egy-egy XVII. századi katalógus elkészültét
számos felfedezés közzététele kíséri, s legalább
ugyanannyi kérdõjel. A tételek meghatározása lát-
szólag bizonyosabb, mint az õsnyomtatványoké
vagy a kéziratoké, de a módszert minden esetben
magunknak kell megkeresnünk, felfedeznünk. '"

mert hiányoznak a nagy katalógusok, gyakran

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) -át-

gondolva látássérült olvasóinak helyzetét -új,
összetett felületén kívül egyszerú'bb belépési ol-
dalt, letöltésre pedig egyszerû text-formátumot
kínál, valamint on-line felolvasási lehetõséget az

erre alkalmas dokumentumokra.
Az on-line felolvasás és a text-formátum kiin-

dulópontja egyaránt az XML-formátum. Tekint-

ve, hogy ezek kialakítása nagy munka, igyekez-
tünk minél szabványosabb formában, a Text

Encoding lnitiative (TEl) alapján elkészíteni, hogy
késõbb már gépi konverzióval kinyerhetõ legyen
az e-book vagy kielégíthetõ legyen más, idó'köz-

ben felmerülõ igény.

.I~lõzmények

A hálózati technológíák fejlõdése a vak és
csökkentlátó felhasználók számára kedvezõtlen
irányba fordult a grafikus felületek térhódításá-

-
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formázónyelvek oldják meg, így a tartalom és a
forma tökéletesen elválik egymástól.

A sokoldalú késó'bbi felhasználás egységes,
lehetóleg nemzetközi szabványon alapuló szerke-
zeti meghatározottságot igényel. Erre a célra a
TEl (Text Encoding lnitiative, http://www.tei-
c.org) ajánlásai alapján készíttetett a MEK min-
den dokumentumtípusra kiterjedõ DTD-t (docu-
mentum type definition), amely a késóobiekben
az OSZK egyéb digitalizálási projektjei ben is
felhasználható lesz, ezért el helyeztük a MEK
szerverén. A DTD szabja meg a logikai jelölõk
nevét és struktúráját, ez az egységesítés kulcsa.

A DTD-t az Empolis Magyarország készítet-
te, az IHM-ITEM pályázat keretében.

A vakok és gyengénlátók
internethasználata

A látássérültek többsége beszélõ rendszerrel
használja az internetet (kivételesen Braille-kijel-
zõvel) Általában karakteres böngészó'ket használ-
nak DOS és Linux alapon, fó'ként a Kaliforniai

Egyetemen kifejlesztett Lynx programot, melyet
több platforrnra is adaptáltak.

Window st is használnak ma már, de DOS vagy
Linux alól könnyebb dolgozni. A "laws for
Windows"-zal az angol nyelvû honlapokat lehet
olvastatni, és ehhez hozzákapcsolható a ma már
szabadon terjeszthetõ, magyar nyelvû Multivox
felolvasó. A windowsos használat jóval költsége-
sebb programokat igényel, azonban bizonyos tÍ-
pusú ,látásproblémáknál elõnyös, és mindenkép-
pen több információval szolgál. Tehát a vakok
számára is olvasható weboldal karakteres és gra-
fikus böngészõvel egyaránt értelmes.

Egy rövidített lista arról, milyen legyen az
ideális webhely a WAl (Web Access Initiative)
szerint:

1. Az input és output eszközök minél széle-
sebb skáláját támogassa. Például egér helyett bil-
lentyûzet, hang használata, outputként karakteres
böngészõ, esetleg Braille-író.

2. Ha olyan tartalom van a lapon, aminek
megjelenítéséhez fejlettebb eszközök kellenek,
alternatív információ elhelyezése ajánlott, pl. kép
helyett szöveges leírás.

3. Biztosítsa, hogy ki lehessen kapcsolni a
képek, hangfájlok automatikus letöltõdését, ami
megakadályozná, hogy az alapinformációhoz

val. Az eredetileg karakteres programokra ki-
dolgozott felolvasó programok (text to speech)
segítségével a bonyolult képeket tartalmazó
oJdalakon már nem lehet eligazodni. Az egér
mint. fõ navigálási eszköz a vakok számára al...
kalmö tI é'J.n " f\ fejlõdé.s irányát követve a MEK
is áttért. összetettt,-bb szolgáltatást nyújtó újabb
tf,chnológiákra, a látássérült olvasók nagy szá-
mára való tekintettel azonban egyidejûleg va-
kos használatra optimalizált belépési pontot is
kíván nyújtani. Ezt a célt szolgálja a http://
vmek.oszk.hu internetcímen nyíló oldal, az on-
line felolvasás lehetõsége, valamint a text-
formátumban is feltöltött szövegek. Az így ki-
alakított oldal egyben a gyengébb kapcsolattal
rendelkezõ olvasók számára is elõnyös, a gra-
fikus elemek kis száma miatt.

A tervezés során derült ki, hogya fejlesztésbe
ma már nem érdemes belefogni az XML techno-
lógia alkalmazása nélkül. A logikai jelöló'kkel
ellátott szövegbõl ugyanis a letöltés re és felolva-
sásra szánt szövegek éppúgyelõállíthatók kon-
v'erzióv;Jl. mint a látók számára is alkalInas HTML
oldaJ.:;J.k., pdf-fájlok, valamint a jövõben várható
(eser.le.~ váratlan) igényeknek is eleget lehet tenní
(mint pl. az e-book).

Az XML (eXtensible Markup Language) 1998
óta W3C ajánlás. Az XML az ISO szabvány
SGML (Standard Generalized Markup Language)
leszúKítése. Az SGML-ben formális nyelvtan
hozható létre egy-egy speciális nyelv leírására.
Ha,,;;ználata, definíciója azonban igen bonyolult,
ezért csak a nagy szervezetek tudják kihasználni
az elõnyeit. Óriási figyelmet kapott ez a techno-
lógia amikor a World Wide Web elterjedt, mert a
HTML nyelv az SGML egyik alkalmazása.

A HTML korlátainak felismerése tette szüksé-
gessé az XML kidolgozását, amely az SGML-
hez hasonlóan nyelvek leírására alkalmas, de
megszabadították az SGML legkörülményesebb,
nehezen feldolgozható elemeitõl. Az XML alkal-
mas strukturált dokumentumok vagy más adatok
leírására, validitási (érvényességi) kritériumok el-
lenõrzésére. Szabványos, cég- és platform-
független leíró nyelv, mely az információ tartalmi
struktúrájára koncentrál. Ez teszi oly népszerûvé
mind a tartalon1kezelésben, mind kommunikációs
adatforrnátulnként.

Az XML fontos tulajdonsága, hogy az infor-
máció megjelenítésérõl nem rendelkezik. Ezt a
hozzá kapcsolódó szabványos XML szintaxisú
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Az elkészült webhely sa,játosságaihozzáférjenek azok, akik egyszerú'bb böngészõ-
vel rendelkeznek.

4. A szolgáltatás formája a felhasználó által
variálható legyen. Például a színt, betûméretet,
szintetizált beszéd ese-tén a sebességet, hangma-
gasságot állítani lehessen az eredeti be.állítások
felülbfrálásávaJ,

5, Általában a felhasználói felület. viselkedése.
minél inkább állítható legyen a felhasználói olda-
lon.

Az oldalak a következõ fõ tulajdonságokkal
rendelkeznek (lásd az ábrát):

1. A képeket minimalizáltuk.
2. A szövegméret változtatható.
3. Az információ egymás alatti sorokban jele-

nik meg, még ott is, ahol látszólag táblázat van.
4. Feltördeltük az oldalt kisebb HTML-lapok-

ra, ami kiváltja az ûrlapos keresés egy részét.
5. Bizonyos részleteket a könnyebb áttekint-

hetõség végett kihagytunk.
6. Használtuk az ún. accesskey jelenséget, az

alt+betûvel meghatározott helyre ugrást.
7. Minden listát átszerkesztettünk úgy, hogya

lényeges információ legyen elöl, tekintve, hogya
sor felolvasását abba lehet hagyatni, de csak a sor

elején lehet kezdeni.
Ahol lehetett, letöltésre szánt text-formátumot

is készítettünk, mivel a mostani felol,'asó rend-
szerekkel ez a legkönnyebben hozzáférhetõ. Egy-
szerûsége ellenére ez a szöveg is strukturált,
mégpedig a vakok igényei szerint. A sorok 75
karakteres re tördeltek, a bekezdés ek között sor-
emelés van, hogy különbözzenek az egyszerû
sorvégektõl, a fejezetek vagy egyéb dokumen-

--~

6. Legyenek olyan felületek benne, melyek-
hez kapcsolhatók a kisegítõ programok, tudjon
ezekkel együttmú'ködni, pl. beszédszintetizátor

7. Kövesse a kezelõ felületekr61 kialakult. kon-

venciókat, pl. a menük, billentyûkombinációk
tekintetében, megkönnyítve így a kezelést.

9. Kínáljon a tartalomhoz többféle módon is
hozzáférést, pl. böngészés sei, kereséssel, többféle
struktúra szerinti elhelyezéssei.

10. Adjon visszajelzést, hol áll éppen a fel-

használó navigálás közb,en.
11. Legyen a felületrõl leírás és súgó.
A vakok és csökkentlátók szánlára használha.,

tó oldalak ajánlott tulajdonságairól a részletes le-
írást éppen fordítja a MEK osztály, és a magyar
változat hamarosan bekerül a MEK-be.
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mûvet, és gyûjtemény esetén a kötetben szereplõ
összes mûvet is. Egy kötet tartalmazhat azonos
mûfajú mûveket (pl. novelláskötet), és különbözõ
mûfajúakat is (pl. antológia). Egy múoen elõfor-
dulhatnak különbözõ mûfajokhoz tartozó sz,öveg-
részek (pl. egy regényben versidézetek).

tumrészek között határolókat helyeztünk el, ne-
vezetesen a fejezetcím és egyben a fejezet elején
"'**-t, a fejezetcím végét pedig +++ jelzi.

On-line felolvasást integráltunk bele, amely
felismeri és kezeli a szö,'eg logikai egységeit, fó1eg
ott, ahol XML-foffi1átumból indulhat ki. Az így
feldolgozott szövegben navigáIni lehet, ami majd-
nem olyan, mintha lapozgatnánk egy könyvben.

Az igények igen különbözõek a segédprogra-
mok sokfélesége és az olvasók különbözõ fizikai
problémái miatt. Ezért a végleges kialakítást a vak,
illetve gyengénlátó felhasználókkal történõ folyama-
tos egyeztetés keretében, levelezó1istán tárgyaltuk.

A szemantikus elemek

meghatározása

Az XMI.J alkalmazásának cél,jaj
a M.I~K-ben

A MEK-ben a következõ célok, igények fo-

galmazódtak meg:
1. A teljes szöveg keresésénél strukturáltabb

keresés lehetõvé tétele a mûvekben (pl. címben,
szövegtestben); ehhez a strukturált XML doku-
mentum segít hozzá.

2. Azonos struktúrájú XML dokumentumok
létrehozása, ahol az egyes tartalmi elemek értel-
mezése és jelölése egységes; ezt a Dll biztosítja.

3. Internetes publikáció különbözõ formátu-
mokban. E-book publikáció. A publikáláshoz
RFT -, HTML-, PDF-, LIT-, TXT-formátum;
XSL/XSL T stíluslapok segítségével.

4. Profivox felolvasó rendszer számára text
vagy XML- formátum biztosítása; ezt szintén a
strukturált XML dokumentum teszi lehetõvé.

Az XML szerkezetét meghatározó DrfD

A DTD-t szépirodalmi mûvek és különbözõ
témájú folyóiratok digitalizálásra fejlesztettük. A
DTD céljaként a próza, vers és dráma típusú
mûvek szerkezetének leírását és a MEK által
meghatározott tartalmak megjelölésére alkalmas
elemek meghatározását tûztük ki.

A dokumentum szerkezeti felépítését és a jelö-
lõ elemek használatát a "Guidelinesfor Electronic
Text Encoding and Interchange" szerint határoz-
zuk meg.

A DTD testreszabásának eló'készítéseként ki-
választottuk azokat a szemantikus elemeket, ame-
lyeket az XML dokumentumban meg kell külön-
böztetni. Mind a négy típust (próza, vers, dráma,
folyóirat) meg vizsgáltuk. A szemantikus eleme-
ket két nagy csoportra, szerkezeti elemekre és
tartalmi elemekre bontjuk. A szerkezeti elemek
határozzák meg a digitalizált mûvek szerkezetét,
a tartalmi elemek pedig a mû meghatározott ré-
szeit jelölik. A DTD kialakításakor minden sze-
mantikus elemet egy TEl által definiált elemnek
feleltettünk meg. Ezekból az elemekbõl épül fel a
MEK DTD-je; 52 szemantikus elem és 78 TEl
elem került be a DTD-be.

V égül öt részból álló, TEl alapú DTD ké-
szült. Mind a négy fõ dokumentumtípushoz egy-
egy önállóan használható DTD rendelhetõ, és
létezik egy "mixed" típusú is, amelyben minden
elem szerepel. A kevert típusú DTD-t lehet a kü-
lönbözõ dokumentumtípusokat tartalmazó mûvek,
pl. antológiák digitalizálásához használni.

Példa egy vers XML feldolgozására és HTML

megjelenésére:
<?xml version="I.O" encoding="ISO-8859-2"?>
<!DOcrYPE 1EI.2 SYSTEM "C:'dtd'Otd\verse\1EI-MEK -verse.Dll'>

<?xml-stylesheet type="textlxsl" href="C:\mek\xsl\vers2_html.xslt"?>
<TEI.2 id="MEK-00455">

<text type="poem">

<body>
<div>

<head>
<title>WORDSWORTH. William <ltitle>

<lhead>
<div>

<head>
<title>A SZIVÁRVÁNY <ltitle>

<lhead>

<lg type="verse">

A dokumentumegység fogalma

Szépirodalmi mûveknél a legnagyobb egység
a digitalizálás alapjául szolgáló kiadvány, a kötet.
Így egy egységnek tekintjük a kötetben található

<1> Ha fenn a szivárvány ragyog,</!>
<1> megdobban a szivem:</!>
<I>így volt, hogy kezdtem éltemet,</!>
<I>így van most, hogy év évre megy,</!>
<I>így legyen mindig, s meghalok</!>
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<1> inkább, ha nem!<ll>
<bA férfi apja a gyerek;<iI>
<l>hadd fûzze hát napjaimat<il>
<I>egymáshoz a tennészet-áhitat.<iI>
<closer>KÁLNOKY LÁSZLÓ <fcloser>

<flg>
<fdiv><fbody> ..

<ftext>
<!rEI.2>

1I,~WQBIH~ VJ:lli1i!m
~ SZIVÁRVÁ,'.JV

WORDSWORTH. William

A SZIVÁRVÁNY

Ha fenn a szivárvány ragyog,
megdobban a szivem:

így volt, hogy kezdtem éltemet,
így van most, hogy év évre megy,
így legyen mindig, s meghalok

inkább, ha nem!
A férfi apja a gyerek;
hadd fûzze hát napjaimat
egymáshoz a természet-áhitat.

KÁLNOKY LÁSZ'LÓ

Az XML feldolgozás célja tehát az, hogya tá-
rolás XML-fonnátumban történjen, így a tartalom
újra felhasználható sokféle, elõre nem látható célra.

Tapolcai Ágnes
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Ebben az undok novemberi szürkületben a könyv-
tárosok egyetlen vigasza, hogy -ha bírják és
tehetik -bemutatóról bemutatóra járnak, hiszen a

nagyvárosokat megszálló adatbázis-tulajdonosok
egymást felülmúlva kínálják számukra jobbnál
jobb portékáikat. A demók és prezentációk baj-
noka az Info Technology Supply Ltd.: a kizáró-
lag minõségi elektronikai termékeket gyártó cég
saját produktumainak terjesztésén kívül más vál-
lalatok ugyancsak élenjáró alkalmazásainak kép-
viseletét, forgalmazását is végzi. November fo-

lyamán gyors egymásutánban három, az ITS által
kezdeményezett bemutató helyszíne volt az MT A

Könyvtára. (A szervezés Kmety Andrea érdeme.)
Az ITS-ról tudni lehet, hogy 1 988-ban történt

megalapítása óta jelen van a magyar könyvtári
piacon, nem utolsósorban az ISI-t is képviselték!
képviselik itthon. A cég munkatársait -az emlí-
tett kiváló minõségû termékei miatt is -a hazai
könyvtárak mindig tárt karokkal fogadják. Széles
körben ismert szoftverjük az 1 995 óta forgalma-
zott Citrix Metaframe, amely a vékony-kliens
(thin-client) technológiában úttörõ szerepet játszott,
valamint az IRIS, amely a CD-k és DVD-k háló-
zati használatát központilag vezérlõ alkalmazás.
A cég magyarországi képviseletét korábban dr.

Geges József látta el, néhány hónapja pedig régi
kollégánk, Szántó Péter, a TMT fõszerkesztõje

lett az ITS hazai képviselõje.
A bemutatók sorát az ITS egyik vezetõ mun-

katársa, Zoran Dimitrijevire kezdte, õ "énekelt"
az Info Technology Supply Ltd. legújabb sláge-
reiról. Élre kívánkozik a Deep Freeze nevû szoft-
ver-fejlesztés, amire Burmeister Erzsébet, a Mis-

kolci Egyetem Könyvtára informatikai vezetõje
már 2003 szeptemberében felhívta a figyelmet a

Katalist könyvtárosi levelezólistán:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/
W A.EXE? A2--indO309&L=katalist&O=A&P=6158

Az alkalmazás lényege, hogy -drága hard-
verberendezés nélkül -szoftveresen védelmet
nyújt a hálózati gépekre mindenhol leselkedõ
veszélyekkel szemben, és frusztrálja a notórius
buherálókat: a jegesmacikkal reklámozott Deep
Freeze hûvösre teszi a windowsos hálózati gépék

kockázati tényezõit. Egy csapásra habkönnyûvé
varázsolja a webmester dolgát, legyen szó akár
több ezer, számos campuson szétszórt munkaál-

lomásról, akár kisebb helyi LAN-ról. Hekkerek,
krekkerek és klikkerek, bánnely krakéler beavat-

kozását, általuk installált játékot, képernyõvédõt,
mp3-adatbázist, fájlcserélõ programot, vírust a

helyszínre sietõ rendszergazda egy újraindítási
paranccsal semmissé tehet.

Sõt, tulajdonképpen nem is kell fizikai valójá-
ban megjelennie, távoli módon, hangtalanul is vé-
gezheti a "reboot"-ot, távtisztítást vállalhat -ez a
"Silent Hands Off Installation ". Semmiféle kon-

figurálásra nincs szükség, se particionálásra meg
hasonlókra, a Deep Freeze mú'ködése a használó
elõtt teljesen rejtve marad. Az esetlegesen elmen-
tendõ állományokat az adminisztrátor által rezer-
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