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1. WPROWADZENIE

Celem tej książki jest nakreślenie szerszego kontekstu dla szczegółowych 
problemów omawianych w toku zajęć na kierunku „Bibliotekoznawstwo i In
formacja Naukowa” w ramach takich przedmiotów, jak Podstawy Informatyki, 
Automatyzacja Bibliotek i Specjalizacja — Informacja Naukowa.

Z kilkuletnich obserwacji autora wynika, że studenci mają na ogól proble
my z umiejscowieniem poznawanych zjawisk zarówno na tle rozwoju tech
nologii komputerowej, jak i działalności biblioteczno-informacyjnej.

Założeniem tego podręcznika jest wykazanie, że technologia komputerowa 
zastosowana w bibliotekarstwie i iiiformacji naukowej nie jest odrębną dziedziną 
wiedzy, ale narzędziem do rozwiązywania tych samych zadań, jakim służy trady
cyjny warsztat bibliotekarza. Nie oznacza to jednak, że zadania te rozwiązywane 
są w podobny sposób lub w podobnym zakresie. Technologia infonnacyjna 
pozwala na znaczne modyfikacje rutynowych czynności i sprostanie rosnącym 
wymaganiom w stosunku do współczesnej biblioteki.

Używanie nowoczesnych narzędzi wymaga przyswojenia sobie dodatkowej 
wiedzy, chociaż nie chodzi tu o wiedzę stricte techniczną. Jest oczywiście taka 
grupa użytkowników końcowych, dla któiych obsługa ich stanowiska pracy jest 
tak uproszczona, że można ją  opanować po 15 minutach szkolenia. Jednakże bib
liotekarz i pracownik informacji powinien bardziej świadomie używać nowocze
snych technologii, tym bardziej, że często wybór odpowiednich środków i orga
nizacja stanowiska pracy zależy wyłącznie od jego inicjatywy.

Książka ta nie jest skryptem do zajęć prowadzonych w toku studiów. Nie 
powinna być zatem „przerabiana” rozdział po rozdziale na kolejnych zajęciach. 
Autor polecałby lekturę całości studentom pierwszego roku, zaś na następnych 
latach, lekturę tych fragmentów, które są związane z konkretnymi problemami 
omawianymi w toku zajęć. Główny zrąb książki ma charakter teoretyczny. Licz
ba konkretnych przykładów jest ograniczona do niezbędnego minimum, potrzeb
nego dla zilustrowania ogólnych problemów.

W dodatkach znajduje się bardziej praktyczny materiał i tam liczba 
przykładów jest odpowiednio większa.

Niektóre problemy omówione są szczegółowo, inne zaledwie naszkicowane. 
Autor staiał się przedstawić cały „pejzaż” technologii informacyjnej, tak by 
czytelnik mógł umiejscowić w nim swoje konkretne doświadczenia z mikrokom
puterem, ze świadomością, że jest to tylko cząstka rozległej sfery działalności 
w tej dziedzinie.



Terminologia używana w tej książce daleka jest od naukowej ścisłości 
pożądanej dla podręcznika. Wszelkie kolokwializmy i „komputerowa gwara” są 
jednakże użyte celowo, ponieważ taki właśnie „mniej naukowy” język wydaje się 
być bardziej komunikatywny i mniej nużący.

Dołączony na końcu „Słowniczek skrótów i wybranych terminów” zawdzię
cza swoje istnienie pierwszym czytelnikom tej książki, któi-zy zwrócili uwagę na 
wyrazy mało zrozumiałe łub trudne do zapamiętania.

1.1. OBIEG INFO RM ACJI

Zanim zaczniemy zastanawiać się jak używać nowy cli technologii dobi-ze 
byłoby zadać sobie pytanie do czego właściwie chcielibyśmy ich użyć.

W bibliotekarstwie mówi się o tzw. drodze książki, to jest szeregu procesów 
zmierzających do udostępnienia treści książki czytelnikowi. Niektórzy zapomi
nają o celu tej działalności koncentrując się na różnych celach pośrednich, jak 
składowanie dokumentów, opracowanie dokumentów itd. Ti'zeba jednakże 
jeszcze raz podkreślić, że właściwym celem wszystkich tych zabiegów jest za
znajomienie czytelnika z zawaitą w ksi^ce infoiTnacją. Dlatego też to, co dzieje 
się z książką w bibliotece jest szczególnym piTypadkiem tego, co dzieje się z in- 
formacjąw całym naszym otoczeniu. Dla starszej generacji bibliotekarzy, którzy 
lubią z namaszczeniem przerzucać kartki w starodmkach, sycić oko kunsz
townymi oprawami i podziwiać stare sztychy, może to wydać się herezją. Jed
nakże w istocie książka to przede wszystkim utwalona infonnacja i nikt rozsądny 
nie będzie się o to spierać. InfoiTnacja jako taka nie ma materialnego desygnatu, 
dlatego zwykle utożsamia się ją z  jej zapisem na różnych nośnikach (o nośnikach 
powiemy sobie później).

Ponieważ książka kojarzy się nieodparcie z dnakiem mającym formę kodek
su, będziemy częściej operować w naszych rozważaniach pojęciem dokumen
tu. Dokument będzie oznaczał pewien dający się wyodrębnić zbiór informacji, 
który został przez kogoś celowo pi-zy gotowany, zaś fakt jego powielenia w dużej 
ilości egzemplarzy — będziemy nazywać publikacją.

W całym naszym otoczeniu odbywa się krążenie informacji, tak jak odbywa 
się krążenie pierwiastków w pi-zyrodzie, czy wymiana materii w cyklach pokar
mowych. Ruch jest immanentną cechą informacji. Informacja nieruchoma jest 
„martwa”, nie istnieje, tak długo, jak długo nie zostanie ponownie włączona 
w obieg. Dlatego też zasób infoiTnacji, jakim dysponuje dana społeczność nie jest 
sumą zapisów, lecz sumą infoiTnacji znajdującej się w obiegu.

Mówiąc o informacji w kategoriach społecznej komunikacji będziemy mieli 
na myśli komunikaty werbalne. Istnieje ogromna sfera niewerbalnej wymiany 
informacji, poczynając od gestykulacji, kończąc na muzyce, plastyce itd. Bib
liotekarze zajmują się jednakże głównie informacją zwerbalizowaną, nawet jeśli 
pracują w dziale biblioteki, która wypożycza nagrania muzyczne. Przykładowo, 
czytelnik nie nuci nic bibliotekai-zowi, zaś bibliotekai-z nie odgiywa mu nic



w odpowiedzi na fortepianie, tylko pada pytanie o tytuł, wykonawcę lub rodzaj 
muzyki, czyli o zwerbalizowane dane.

Wymiana infoiTnacji jest istotna dla wszelkich rodzajów działalności ludzkiej. 
Jednakże w niektóiych sferach sprawna wymiana infonnacji jest waioinkiem 
koniecznym. Tak jest w medycynie, przemyśle, transporcie i nauce.

W nauce sprawna wymiana informacji sięga samej jej istoty. Pojęcie 
naukowości zawiera w definicji wymianę informacji, gdyż to co naukowe, musi 
być sprawdzalne intersubiektywnie, zaś trudno coś sprawdzić jeśli nie zostało się 
o tym powiadomionym. Wymiana informacji leży więc u podstaw nauki rozu
mianej zarówno jako działalność badawcza jak i edukacyjna. Edukacja jest do 
pewnego stopnia nawet tożsama z procesem informowania.

Wróćmy teraz do zasadniczego pytania, po co stosować nowe technolo
gie. Na bibliotekai-zu oraz pracowniku informacji spoczywa odpowiedzialność za 
utrzymanie infonnacji w ruchu. Przykładowo: najprostszy kanał komunikacyjny: 
autor-dokument-wydawca-dystrybutor-czytelnik ]est krótkotrwały. Książka wę
druje na półkę i jej obieg, jeśli w ogóle istnieje, zostaje zminimalizowany do 
grona kilku osób. Co więcej, po zniknięciu książki z księgami, inny czytelnik 
nawet nie wie, że taka książka w ogóle istnieje.

To właśnie biblioteki i centra infonnacji poprzez stwoi7:enie wtórnego obiegu 
informacji, powodują, że krąży ona w dalszym ciągu. Dlatego też sprawa utrzy
mania tego iTichu jest zadaniem fundamentalnym. Dla realizacji tego zadania 
stworzono cały tradycyjny warsztat. Tradycyjne metody mająjednak ograniczone 
„moce przerobowe”, ograniczone możliwości ekspresji oraz ograniczną podat
ność na zmiany. Nowe technologie przynoszą większe możliwości pi-zetwarza- 
nia, większą gamę środków ekspresji oraz większą elastyczność na różnych 
poziomach. Cele pozostają jednakże dokładnie takie same. Zapoznać czytelni
ka z treścią dokumentu lub dostarczyć mu wprost żądaną informację.

By usytematyzować i uściślić nieco nasze rozważania spróbujmy pi"zed- 
stawić obieg infonnacji naukowej w postaci modelu, zaczynając od koncepcji 
F.W.Lancastera.

Lancaster podpoi-ządkowuje pojęcie informacji — komunikacji, będącej 
w istocie infoiTnacją w ruchu. Podzielił on komunikację dychotomicznie na for
malną i nieformalną.

Komunikacja formalna, odpowiada komunikacji „pisanej”, opartej na 
dokumentach, będącej ze swej natury bezosobową i nieinterakty wną.

Komunikacja nieformalna oparta jest na rozmowie, bezpośredniej lub 
poprzez środki telekomunikacyjne, która jest osobowa i interaktywna.

Istnieje oczywiście strefa pi-zejściowa, np. nieformalna wymiana korespon
dencji, która jednakże w środowiskach naukowych jest niewielka, oraz niefor
malna komunikacja odbywająca się w ramach formalnych pi-zedsięwzięć takich 
jak konferencje, seminaria czy zjazdy. Rola tej komunikacji jest istotna, jednakże 
ma ona charakter okazjonalny, co do pewnego stopnia pozostawia ją poza mode
lem.



Lancaster przedstwia model naukowej komunikacji formalnej jako zamknię
ty graf, gdzie węzłami są rodzaje aktywności wykonywane przez różne podmioty. 
Początkiem i końcem tej pętli są badania i prace rozwojowe, w toku których 
użytkownik informacji staje się jej producentem i uruchamia nowy cykl obiegu. 
Na rysunku zaznaczono grubszą linią obieg pierwotny, cieńszymi liniami obieg 
wtórny. Podkreślenia te pochodzą od autora tej książki. Zmieniono również ksz
tałt diagramu dla podkreślenia cykliczności obiegu.

Rys. 1. Rozpowszechnianie informacji naukowej i technicznej poprzez pierwotne i wtórne dokumenty
wg. F.W.Lancastera

Model ten pozwala dość dokładnie określić sferę obiegu pierwotnego 
i wtórnego. Należy przy tym zauważyć, że dokumenty pierwotne podlegają dys
trybucji pierwotnej (obieg pierwotny) i wtórnej (obieg wtórny), tak samo jak 
dokumenty wtórne, z tą jednak różnicą, że oba rodzaje dystrybucji dokumentów 
wtórnych należą do obiegu wtórnego. Jak widać z powyższego, dla utrzymania 
informacji w ruchu najistotniejsza jest sprawna organizacja obiegu wtórnego.

Istnieje znacząca różnica pomiędzy obiegiem dokumentów i obiegiem in
formacji. Dlatego też asymilacja, czyli wprowadzenie do obiegu treści dokumentu 
jest ważnym elementem. Wcliłanianie przebiega w różnym tempie, zależnie od 
środowiska i rodzaju dokumentu. Zadaniem centrów informacji (w szczególnym 
przypadku bibliotek) jest zbudowanie dodatkowych kanałów komunikacji 
poprzez tworzenie i redystrybucję dokumentów wtórnych.



żeby usunąć wszelkie wątpliwości zdefiniujmy sobie krótko dokument 
wtórny. Jego cechą jest powtarzanie w innym układzie i zakresie infonnacji za
wartej w dokumentach pierwotnych. Typowymi dokumentami wtórnymi będą 
wszelkiego rodzaju katalogi, czasopisma abstraktowe, indeksy, spisy, przeglądy, 
bazy danych itp.

Dokumenty często dzieli się na pierwotne, wtórne i pochodne, zależnie od 
tego czy mamy do czynienia jedynie ze zreprodukowaniem dokumentu czy też 
z jego przetworzeniem. W tym sensie dokumenty nazwane przez nas wtórnymi 
będą w istocie dokumentami pochodnymi. Jeśli jednak duplikacja dokumentu lub 
jego części będzie jakimś sposobem przetworzenia infonnacji (chociażby tylko 
poprzez jej wybranie) to logiczniejsza wydaje się szersza klasa dokumentów 
wtórnych, mieszcząca w sobie również dokumenty pochodne.

Problemy związane z tradycyjną komunikacją formalną można wymienić 
w czterech najważniejszych punktach:

1. Rosnąca produkcja wydawnicza i zwiększająca się ilość dokumentów.
2. Pogłębiająca się fragmentacja i specjalizacja w obrębie dziedzin nauko

wych, co powoduje analogiczne zjawisko w piśmiennictwie.
3. Rosnące ceny publikacji naukowych i rosnące koszty gromadzenia doku

mentów.
4. Rosnące opóźnienia w rozpowszechnianiu informacji tj. publikowaniu 

dokumentów.
Biblioteki i centra informacji próbują rozwiązywać te problemy poprzez 

doskonalenie metod selekcji, opracowania i przyspieszenie tworzenia informacji 
wtórnej.

Komunikacja nieformalna, w dobie szybkiego tempa życia nabiera coraz 
większego znaczenia. Dlatego też rośnie ilość bezpośrednich spotkań, które są 
szybszym sposobem komunikacji niż za pośrednictwem dokumentu, któiy naj
pierw musi zostać napisany, potem zaś dokładnie przestudiowany. Relacje 
pomiędzy komunikacją formalną i nieformalną są różne dla różnych środowisk 
naukowych i są one często zależne od stopnia zaawansowania lub charakteru 
danego przedsięwzięcia. Stworzenie modelu komunikacji nieformalnej jest bar
dzo skomplikowane i wymaga opracowania szeregu socjogramów, odzwier
ciedlających relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Badanie komu
nikacji nieformalnej jest szczególnie pi-zydatne przy projektowaniu zinte
growanych systemów informacyjnych i pozwala okieślić osoby „węzłowe”, tzn. 
takie, przez które przechodzi najwięcej kanałów informacyjnych, lokalne grupy 
komunikujące się w ograniczonym zakresie oraz martwe pola, gdzie komu
nikacja nieformalna nie ma miejsca.

Uogólnieniem modelu Lancastera, jest model zaproponowany przez B.C.\^c- 
kery i A. Vickery. Ponieważ na jednym wykresie umieszczono różne rodzaje ko
munikacji, poprzez różne media, jest on z natuiy rzeczy bardziej uproszczony. Na 
lysunku pogrubiono, główną pętlę odpowiadającą piemotnemu obiegowi in- 
foiTnacji.
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Powyższe modele miały za zadanie zobrazować ruch informacji, który odbywa 
się od twórcy informacji do jej użytkownika. Wyróżniliśmy przy okazji dwa obiegi 
informacji — piemotny i wtórny. W obiegu wtórnym kluczową rolę odgry
wają bibliotekarze i pracownicy informacjŁ

W rzeczywistości krążenie informacji jest dużo bardziej skomplikowane 
ponieważ komunikacja odbywa się pomiędzy różnymi podmiotami za pośred
nictwem różnych mediów. Poza tym istnieje ogromna ilość wzajemnych relacji 
pomiędzy samymi informacjami, których modele „przepływowe” nie obejmują. 
Istnieje szereg szczegółowych modeli opisujących komunikację pomiędzy 
różnymi podmiotami w różnych sytuacjach. Ponieważ budowanie takich modeli 
nie jest głównym tematem tej książki, przytoczmy jedynie model najbardziej 
ogólny.

Г
X u d z le

Rys. 3. Ogólny model komunikacji wg. B.C.Vickery i A. Vickery 

Poszczególne litery oznaczają następujące rodzaje komunikacji:

A — komunikacja międzyludzka 
В — czytanie i tworzenie dokumentów
С — transformacja jednego dokumentu w drugi (oczywiście z pośrednictwem człowieka lub ma- 

.szyny)
D — wprowadzanie i drukowanie dokumentów 
E — komunikacja pomiędzy maszynami 
F — komunikacja człowiek-maszyna
G — komunikacja środowisko-maszyna np. automatyczne monitorowanie warunków fizycznych 

otoczenia
H — komunikacja w obrębie środowiska naturalnego, np. pomiędzy zwierzętami 
I — interakcje człowieka ze środowiskiem



Poprzednie modele pozwoliły nam imiiejscowić pole działania bibliotekarza 
i specjalisty od informacji we wtórnym obiegu informacji.Ten model pozwala 
określić rodzaje komunikacji w jakich biorą oni udzid. Możemy śmiało zrezyg
nować z elementu jakim jest środowisko (istnieją oczywiście wyjątki, np. 
związane z przechowywaniem starodruków) i uprościć ten model do trójkątu 
ludzie-dokumenty-maszyny.

Przytoczone powyżej modele pozwolą nam odpowiedzieć na postawione na 
wstępie tego rozdziału pytanie, o celowość użycia nowoczesnych technologii, 
w sposób bardziej systematyczny. Ale zanim to nastąpi, powiedzmy parę słów 
o mediach, a więc materialnych nośnikach informacji, z którymi tak naprawdę 
mamy do czynienia pracując w bibliotece lub ośrodku informacji.

1.2. TRADYCYJNE I KOM PUTEROW E MEDIA  
INFORM ACYJNE

Podstawowym, najbardziej rozpowszechnionym i najstars^m medium jest 
zapisana lub zadrukowana kartka papieru (nie będziemy cofali się aż do Asyrii 
czy Egiptu, naszym horyzontem czasowym jest nowożytna nauka, a więc prak
tycznie dopiero XIX w.). Może ona występować luzem, w grupach (np. kartki ka
talogu bibliotecznego) lub jako część większej całości (czasopisma, książki). Za
letą tego nośnika jest przenośność, samowystarczalność (nie potrzeba żadnych 
specjalnych urządzeń do odczytu) i trwałość. Wadami są pasywność (wszystko 
co napisane wymaga czytelnika), trudność selektywnego wyboru informacji 
(nawet jeśli książka jest znakomicie indeksowana, zawsze trzeba trochę power- 
tować), ograniczona możliwość kopiowania (praktycznie wyłącznie przez fo
tokopie, które mogą różnić się znacznie od pierwowzoru), wyłączność w ko
rzystaniu (poza wyjątkowymi systuacjami, książka może być czytana przez jed
nego czytelnika w danym momencie) oraz niewielka możliwość powtórnego 
użycia nośnika do zapisu (by zmienić zapis z reguły trzeba przemielić książkę 
jako makulaturę i wyprodukować nowy papier, który może zostać znów za
pisany).

Do tradycyjnych mediów informacyjnych należałoby zaliczyć również 
wszelkie substytuty diiokowanej kartki, a więc mikrofilmy, mikrofisze czy książkę 
mówioną, zapisaną na taśmie.

Takie formy jak karty przezieme praktycznie nie są już stosowane więc nie 
będziemy o nich mówić. Pozostawiamy też poza zakresem naszych rozważań 
takie zjawiska jak radio, telewizja czy kino, które nie biorą udziału w obiegu in
formacji naukowej, chociaż mogą odgrywać dużą rolę w edukacji, zarówno 
szkolnej jak i ogólnej. Jakby jednak nie było, tworzenie i rozpowszechnianie au
dycji radiowych czy telewizyjnych leży poza polem zainteresowania bibliotekarzy 
czy pracowników informacji, chociaż mogą oni tworzyć wtórny obieg, również 
dla tego typu „dokumentów” (wypożyczając kasety audio i wideo).



Komputerowe media informacyjne mają jedną wspólną cechę, która 
pozwala łatwo odróżnić je od wszystkich innych. Zapis dokonywany jest 
cyfrowo. Nie jest przy tym najistotniejszy typ nośnika. Cyfrowa organizacja za
pisu powoduje, że informacja może być czytana i przetwarzana przez komputer, 
bez względu na to czy jest to tekst, obraz, dźwięk czy animacja. Nośnikiem dla 
zapisu cyfrowego może być również papier (kod paskowy jest tego najlepszym 
przykładem), jednakże najbardziej efektywne są nośniki, pozwalające na zapis 
elektromagnetyczny (taśmy, dyskietki, twarde dyski, dyski magnetoop
tyczne) i zapis optyczny (dyski kompaktowe).

Zaletą cyfrowego zapisu jest aktywność (informacja może być przetwarzana 
bez udziału człowieka), łatwość selektywnego wyboru informacji, nieograniczona 
możliwość kopiowania (kopia jest nieodróżnialna od pierwowzoru), korzystanie 
wielodostępne (tekst zapisany cyfrowo może być odczytywany równocześnie 
przez wielu użytkowników), możliwość powtórnego użycia nośnika do zapisu 
(nie dotyczy to dysków optycznych, które są jedynie do odczytu) oraz możliwość 
zdalnego korzystania z cyfrowego dokumentu popi-zez łącza telekomunikacyjne.

Główną i zasadniczą wadą jest potrzeba używania specjalnych urządzeń 
(dość przy tym kosztownych) do odczytu i zapisu oraz ograniczona trwałość 
(z wyjątkiem płyty kompaktowej, która jest dużo trwalsza od wszelkich innych 
nośników cyfrowych).

1.3. K O M PUTER W BIBLIO TECE

Komputer może zostać użyty w bibliotece na wiele różnych sposobów. 
Przekonanie, że tylko kompleksowa komputeiyzacja ma sens, jest uzasadnione 
doświadczeniami jedynie dużych bibliotek uniwersalnych. Mniejsze biblioteki lub 
centra informacji nie powinny więc rezygnować z użycia komputera w ogóle, jeśli 
nie stać ich na kompleksową komputeryzację.

Zacznijmy więc od owej kompleksowej komputeryzacji. Tu komputery po
jawiają się od razu w dużej liczbie i przejmują wszystkie funkcje tradycyjnego 
warsztatu, począws^ od gromadzenia, przez katalogowanie, udostępnianie, in
formowanie, aż po zai-ządzanie biblioteką. Na nośniki komputerowe zostaje 
więc przeniesiona cała informacja wtórna oraz jej dystrybucja. Dokumenty pier
wotne, nadal pozostają takimi, jakimi były, chociaż wszechobecność technologii 
komputerowej zachęca do rozpoczęcia gromadzenia tych dokumentów w formie 
elektronicznej, co znacznie zwiększa ich mobilność lub w ogóle czyni je dostęp
nymi (np. cyfrowe kopie rzadkich starodruków, niedostępnych w oryginale 
zwykłym czytelnikom). Obecnie przewaga pierwotnych dokumentów w formie 
tradycyjnej nad dokumentami w formie elektronicznej jest miażdżąca, ale 
doświadczenia ostatnich kilku lat wskazują, że te relacje będą się zmieniać na ko
rzyść publikacji elektronicznych. /  ' ■

Komputery mogą się pojawić jako narzędzia służące malej komputeryza
cji, a więc automatyzacji jednego lub kilku procesów lub tylkO|mpomagania
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tradycyjnego warsztatu. Można więc skomputeryzować sam katalog, lub sam pro
ces wypożyczania, albo też wyłącznie redagowanie dokumentów wtórnych. 
Można też przejściowo „zatrudnić” komputer do wydmku klasycznych kart 
katalogowych, budując równocześnie zautomatyzowany katalog.

Komputery mogą wreszcie pojawić się w bibliotece jako niezależne 
narzędzia do wyszukiwania w komercyjnych bazach danych (rozpowszechnia
nych na dyskach kompaktowych lub dostępnych online) lub w bazach niebib- 
liotecznych tworzonych w bibliotece (np. bazy z lokalnymi informacjami o mieś
cie czy regionie). Komputer może być też zastosowany w bibliotece wyłącznie 
jako urządzenie telekomunikacyjne, udostępniające użytkownikom zasoby sieci 
rozległych wraz z usługami takimi, jak poczta elektroniczna. W ostateczności 
może pełnić też rolę „inteligentnej” maszyny do pisania.

Wróćmy do pytania, po co stosować nowe teclmologie?
Po pierwsze po to by usprawnić tradycyjny wai^ztat i poradzić sobie z szyb

kim i relewantnym opracowaniem dokumentów. Nie jest pizy tym kwestią uz
nania, czy warto się spieszyć czy nie. Szybka obsługa jest imperatywem. 
Współczesna cywilizacja chronicznie cierpi na brak czasu i nikt nie będzie robił 
wyjątku dla bibliotek.

Po drugie technologia komputerowa towai-zyszy coraz częściej zarówno 
pracy jak i kształceniu, nie mówiąc o rozrywce. Tu również nikt nie będzie robił 
wyjątku dla biblioteki.

Po trzecie powstaje bardzo potężny obieg infonnacji, jakim są sieci rozlegle 
a w szczególności Internet. Wszystko wskazuje na to, że biblioteki, które nie 
włączą się do tego obiegu ze swoimi dokumentami wtórnymi oraz z zasobami 
pierwotnych dokumentów elektionicznych, w niedługim czasie staną się skanse
nami.

Powrócimy do tego wątku w podsumowaniu. Teraz dobrze byłoby omówić 
po kolei co oferują nam nowe technologie; gdyż do swobodnej pogawędki z kom
puterem, jaką można zobaczyć w serialu „Star Trek”, jest jeszcze daleko, więc 
musimy przyswoić sobie szereg nowych pojęć i starać się zrozumieć te maszyny 
zanim one zaczną rozumieć nas.

N a j w a ż n i e j s z e !

G ł ó w n e  z a d n i a  b i b l i o t e k a r z a  t o :
— z a p o z n a n i e  c z y t e l n i k a  ż t r e ś c i ą  d o k u m e n t u  l u b  d o s t a r c z e n i e  

mu ż ą d a n e j  i n f o r t i f i a c j i
-  p o d t r z y m a n i e  r u c h u  i n f o r m a c j i  p o p r z e z  s t w o r z e n i e  j e j  

w t ó r n e g o  o b i e g u

Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
— co to jest dokument pierwotny i wtórny?
— co to jest komunikacja formalna i nieformalna?
— jak można przedstawić krążenie informacji w postaci schematu? 
— po co stosować nowe technologie w bibliotece?



2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE 
Z KOMPUTEROWĄ TECHNOLOGIĄ 

INFORMACYJNĄ

Jak zostało powiedziane wcześniej, komputer może pi-zetwai-zać wszystko to, 
co jest zapisane cyfrowo. Czasem można odnieść wrażenie, że komputer potrafi 
pi-zetwai-zać też sygnały analogowe, ale dzieje się to zawsze poprzez cyfrową 
aproksymację dokonywaną z dostatecznie wysoką częstotliwością.

Wszystko, co dzieje się w komputerze, to przetwarzanie liczb. Wszelkie 
liczby zaś są reprezentowane przez szereg zer i jedynek, czyli kod binarny. 
Dlaczego? Otóż pozwoliło to, jako podstawową zasadę wewnętrcnego działania 
każdego elementu komputera, przyjąć rozpoznawanie jedynie jednego z dwu 
stanów: O i 1, lub tak i nie, lub sygnał — brak sygnału. Pizyjęcie tej zasady było 
wymogiem technologicznym i pozwoliło przejść od lampy do tranzystora, a dalej 
popi-zez różne typy układów aż do elementów o bardzo wysokiej skali integracji 
(VLSI), do któiych należy mikroprocesor zastępujący funkcjonalnie miliony 
tranzystorów.

Z kodem binarnym związana jest podstawowa jednostka infoiTnacji — bit, 
która zawiera tyle informacji, ile potrzeba dla stwierdzenia jednego z dwu stanów 
— np. O i 1. Większą jednostką, składającą się z ośmiu bitów, jest bajt, któiy stał 
się populamiejszy z uwagi na odniesienie do naszego codziennego doświad
czenia. Otóż zapisanie jednego znaku — liteiy, cyfry, kropki czy innego znaku 
specjalnego — wymaga pamięci o rozmiarach jednego baj tu. Stroną standar
dowego maszynopisu (32 wiersze x 65 znaków) daje się zatem zapamiętać na 
2080 bajtach. Takie odwzorowanie stało się możliwe dzięki ponumerowaniu ws^st- 
kich używanych znaków i ujęciu tego przypoiządkowania normą ASCII (American 
Standard Code for Interchange Infonnation). ASCII jest w istocie kodem 7-bitowym, 
ale bardziej rozpowszechniona jest wereja rozszeizona o 8-bitowym kodzie. Dlatego 
też wyróżnia się w kodzie ASCII trzy rejestry; sterujący — znaki o numerach 
0-31, podstawowy — znaki o numerach 32-127 i roszerzony — znaki o nume
rach 128-255. Wszystkich w sumie jest 256, czyli tyle ile wynosi najwyższa licz
ba zapisana w kodzie binarnym na ośmiu bitach (11111111 w kodzie binarnym 
= 1+2+4+8+16+32+62+128 w kodzie dziesiętnym). Ponieważ jest to dość 
ograniczony repertuar znaków, podporządkowany głównie potrzebom języka 
angielskiego, nie występują tam np. polskie znaki typu ą, ę, ż, ń itd. Nie jest 
możliwe, jak w pi-zypadku maszyny do pisania zamarkowanie takiego znaku



poprzez złożenie np. przecinka i litery e, ponieważ każdy znak ma jeden numerek 
a nie dwa. Próbowano stosować przejściowo takie rozwiązanie na drukarkach 
(które można cofnąć o jeden znak i nadmkować dwa znaki na siebie) ale na 
ekranie dalej pozostawały dwa znaki, w dodatku „upiększone” o kody sterujące 
dla diiikarki. Powstały więc rozwiązania, umownie nazywane standardami 
(umownie, bo standard ma to do siebie, że z reguły jest jeden, trudno inaczej 
mówić o standaiyzowaniu), które pewnym, rzadziej używanym znakom orygi
nalnego kodu ASCII, przypisywały polskie znaki. W ten sposób powstało kilka 
takicłi „standardów”, wśród których najżywotniejsza okazała się Mazovia. Po 
jakimś czasie firma Microsoft zaproponowała standard w postaci strony kodowej 
852 do systemu MS-DOS, który jest szerzej znany jako Latin 2. Ta sama fimia, 
w swoich produktach przeznaczonych dla środowiska graficznego, wprowadziła 
też inny „standard” pod nazwą CP 1250 (strona kodowa 1250). By dopełnić 
obrazu należy wspomnieć o polskiej noimie, zgodnej z zaleceniami ISO (ISO 
Latin 2), która proponuje jeszcze inne przyporządkowanie.

Bity pojawiają się w technologii komputerowej, jako jednostki podające 
możliwości procesora (ilość informacji przetwai-zanej w jednym kioku). Stąd też 
mówi się np. o procesorach ośmio-, szesnasto-, trzydziestodwu- i sześdziesię- 
cioczterobitowych. Mało? Dodajmy więc, że takich kroków może być 60 min 
w ciągu sekundy (dlatego podaje się, tzw. częstotliwość zegara, która w tym 
przypadku wynosiłaby 60 MHz).

Bajty pojawiają się z kolei jako jednostka służąca podawaniu wielkości 
pamięci operacyjnej oraz pamięci masowej, o których powiemy sobie w następ
nym podrozdziale. Z reguły są to wtedy kilobajty i megabajty. Nazwy te mogą 
być mylące, bo z powodu dwójkowej arytmetyki kilobajt to niedokładnie 1000, 
ale 1024 bajty, zaś megabajt to nie 1 ООО ООО, tylko 1 048 576 bajtów. Wspomi
namy o tym aby wyjaśnić pojawianie się „magicznych liczb” w parametrach 
różnych programów, które wynoszą 256, 1024 itp.

Jest jeszcze jeden termin, który należałoby omówić w tym miejscu, chociaż 
oprócz znaczenia strticte teclmicznego ma on bardzo wiele innych znaczeń. 
Chodzi mianowicie o interface czy też, pisząc z polska, interfejs.

Interfejs (tłumaczony humorystycznie, acz nieco niesmacznie jako „między- 
mordzie”) jest terminem używanym dla nazwania wszystkiego co jest „na styku”, 
co jest „przejściówką” pomiędzy dwiema różnymi jednostkami. Interfejs może 
być sprzętowy, programowy, komunikacyjny, itp. Sprzętowy interfejs potrzeb
ny jest np. do współpracy pomiędzy dwoma urządzeniami, które pierwotnie do 
takiej współpracy nie są przystosowane. Czasem interfejsem może być nietypowo 
połutowany kabel, czasem jest to wyspecjalizowane urządzenie zawierające 
mikroprocesory i własną pamięć operacyjną. Interfejs programowy to naj
częściej taki program, który pozwala na współpracę dwu programów nie 
współpracujących ze sobą w normalnych warunkach. Interfejs taki może dokony
wać np. konwersji danych, może też przekodowywać dane informacje „na 
bieżąco” pozwalając „dogadywać” się różnym komputerom poprzez określone



medium transmisyjne. Wszelkie programy komunikacyjne obsługujące różne 
protokoły transmisji są takimi interfejsami.

Często mówi się też o tzw. interfejsie użytkownika. Chodzi tutaj o sposób 
w jaki program porozumiewa się z użytkownikiem. W takim przypadku mówi się 
np. o intefejsie graficznym, znakowym, „przyjaznym”, wygodnym, niewygod
nym itp. Terminu „interfejs użytkownika” będziemy używać najczęściej w dal
szej części tej książki. Innymi słowy interfejsem użytkownika jest dokładnie to, 
co użytkownik widzi na ekranie podczas działania programu.

2.1. PLATFORM A SPRZĘTOW A

Platforma sprzętowa oznacza cały sprzęt komputerowy wraz z to
warzyszącymi urządzeniami peiyfeiyjnymi, dla którego projektowane jest dane 
oprogramowanie. Aby zrozumieć zawartość tego pojęcia, powinniśmy najpierw 
poznać jego składowe.

2.1.1. Komputery

Komputery można dzielić rozmaicie i podziały te rzadko bywają precyzyjne 
z uwagi na bardzo szybki rozwój tecłmologii komputerowej.

Najbardziej generalnym podziałem jest podział na trzy grupy:
— komputery mainframe,
— minikomputery,
— mikrokomputery.
Komputery typu mainframe, to duże jednostki obliczeniowe, pracujące 

z reguły pod kontrolą dedykowanych systemów operacyjnycłi (tzn. napisanycli 
specjalnie dla danego typu maszyny), które są w stanie obsłużyć jednocześnie set
ki użytkowników pracujących przy terminalach, czyli pojedynczych stano
wiskach pracy, dających dostęp do zasobów centralnej maszyny. Stosowanie 
komputerów tego typu jest charakterystyczne dla dużych instytucji, gdzie wyma
gana jest duża szybkość przetwarzania dużej ilości informacji, jednocześnie dla 
wielu użytkowników. Instalacje typu mainframe są z reguły kosztowne i mało 
elastyczne, tzn. mało podatne na rozbudowę. Są jednakże szybkie i niezawodne, 
co jest szczególnie istotne w instytucjach, gdzie przetwarzanie w czasie rzeczy
wistym jest najżywotniejsze (banki, lotniska). W bibiotekach komputery typu 
mainframe są stosowane do kompleksowej komputeryzacji całej biblioteki 
w krótkim czasie (inaczej koszty zakupu i instalacji będą niewspółmiernie wyższe 
od możliwych korzyści). Producentami komputerów typu mainframe są: Con
vergent (Unisys), Control Data, Honeywell, IBM, Siemens-Nixdorf', Sequoia, 
Cray. Komputery takie produkowano również swego czasu w Polsce, w serii 
Odra, której producentem było wrocławskie Elwro. Szczególnego typu kompute
rami typu mainframe są tzw. superkomputery, które są wyposażone w szczegól
nie wydajne zespoły procesorów i służą do wykonywania szczególnie skompli
kowanych obliczeń (związanych najczęściej z modelowaniem procesów fizycz



nych lub chemicznych). Superkomputeiy nie są obecnie stosowane w bib
liotekach.

Minikomputery to z kolei maszyny o bardziej ograniczonych możliwościach, 
które działając podobnie do komputerów typu mainframe, są czasem zupełnie 
wystarczające do skomputeiyzownia danej istytucji. Jak zostało powiedziane, 
granice między poszczególnymi typami nie są ostre i ich możliwości zmieniają 
się bardzo szybko. Np. dzisiejsze minikomputery dorównują możliwościami 
komputerom mainframe produkowanym kilka lat temu, zaś dzisiejsze mikrokom
putery osiągają możliwości minikomputerów sprzed dziesięciu lat. Minikom
putery są bardzo populame jako maszyny komputeryzujące biblioteki, z uwagi na 
mniejsze koszty i większą elastyczność. Producentami minikomputerów są: 
DEC, Fujitsu, Hewlett-Packaid, Honeywell, McDonnell Douglas, MIPS 2000, 
NCR, Tower, Prime, Sequent, Sun, Tandem, Ultimate, Wyse, VAX i in.

Coraz częściej zamiast podziału mainframe/minikomputery spotyka się 
podział na servery/stacje robocze, co jest związane z rozpowszechnieniem 
technologii typu client-server, o której powiemy sobie przy okazji sieci. Stacje 
robocze można by ulokować w naszym schemacie pomiędzy minikomputerami 
a mikrokomputerami, ponieważ ich budowa oparta jest na podobnej „filozofii” 
co budowa mikrokomputerów, natomiast ich możliwości obliczeniowe są daleko 
większe. Do najbardziej znanych producentów stacji roboczych należą DEC i Sili
con Graphics.

Mikrokomputery stanowią gmpę, której z różnych względów wailo poświę
cić więcej uwagi. Po pienvsze zmieniła się filozofia budowy samego komputera. 
O ile w przypadku większych komputerów mamy do czynienia z budową 
zamkniętą, to mikrokomputery reprezentują tzw. architekturę ot>vartą, tzn., że 
komputer może być różnie rozbudowywany w zależności od potrzeb. W przy
padku mikrokomputerów PC (nazywanych też kompatybilnymi z IBM PC), 
można prawie dowolnie zestawiać poszczególne komponenty, pochodzące częs
to od różnych producentów, na takiej samej zasadzie jak buduje się domek 
z klocków. Można w ten sposób uzyskać komputery o różnych własnościach, 
różnie wyposażone, o różnych cenach. W przypadku mikrokomputerów Apple, 
Atari czy Commodore, stopień swobody jest dużo mniejszy.

Po drugie, mikrokomputer jest narzędziem stworzonym dla laika. Era 
wtajemniczonych elit, kręcących się po klimatyzowanych pomieszczeniach 
w białych kitlach, które jako jedyne istoty ludzkie są w stanie porozumieć się 
z komputerem, minęły bezpowrotnie. Mikrokomputer udowodnił, że w dialogu 
człowiek-maszyna nie są potrzebni pośrednicy, wymaga to jednakże dobrze 
napisanego oprogramowania.

Po trzecie zatem, w programowaniu pojawił się termin „przyjazność”, któiy 
od tej pory stał się bezwzględnym imperatywem w tworzeniu komercyjnego 
oprogramowania. Imperatyw ten można ująć następująco: jeśli użytkownik nie 
wie jak sobie poradzić, to zawsze znaczy, że program jest źle napisany. Taka jest 
idea. Z praktyką bywa różnie.



Mikrokomputery, ze względu na ich dostępność cenową wzbudziły wiele 
nadziei wśród bibliotekarzy. I słusznie. Instalacje mikrokomputerowe mogą 
z powodzeniem skomputeiyzować mniejsze biblioteki, chociaż szybko okazało 
się, że odpowiednio silne mikrokomputery kosztują wcale niemało. Większe 
biblioteki wymagają z reguły instalacji opartych na minikomputerach, stacjach 
roboczych lub komputei-ze typu mainframe.

Wszystkie komputery, bez względu na ich wielkość i typ, muszą zawierać 
następujące części:

-jednostka centralna,
-  urządzenia wejścia/wyjścia (peryferyjne),
-  pamięć zewnętrzna (masowa).
Jednostka centralna zawiera serce każdego komputera, a więc jeden lub 

więcej mikroprocesorów. Mikroprocesor to układ wysokiej skali integracji 
(VLSI), zastępujący funkcjonalnie miliony podstawowych elementów elektro
nicznych (tranzystorów, oporników, kondensatorów). Jednostka centralna zawie
ra też pamięć operacyjną (RAM), w której odbywa się właściwe przetwar’zanie. 
Działanie każdego programu polega na załadowaniu go do pamięci operacyjnej, 
załadowaniu odpowiednich danych i wykonaniu zawartego w programie algo
rytmu. I wszystko to dzieje się w pamięci operacyjnej. Oprócz RAM (Random 
Access Memory) istnieje też pamięć ROM (Read-Only Memory) zawierająca 
najbardziej elementarne inforTnacje, pozwalające interpretować treść rozkazów 
danego programu w sposób zrozumiały dla danej maszyny. ROM zapisywany 
jest przez producenta spr^zętu i o jego istnieniu użytkownik dowiaduje się naj
częściej przy okazji awarii, ponieważ nikt oprócz producenta i danego kompute
ra z tych informacji nie kor:zysta.

W nowoczesnych komputerach pojawia się jeszcze szereg innych rodzajów 
pamięci wspomagających pracę procesora, szyny danych, urządzenia dyskowego 
itp. jednakże działają one w sposób automatyczny, niezauważalny dla użytkowni
ka.

Urządzenia wejściowe to pr-zede wszystkim klawiatura, następnie mysz 
lub trackball pełniący rolę wskaźnika (ruch tych urządzeń przekładany jest na 
ruch strzałki na ekranie), skaner, digitizer, tablet, pióro świetlne czy (rzadko) 
ekran reagujący na dotyk. Podstawowymi urządzeniami wyjścia są monitor, 
driikarka i ploter.

Nie będziemy tu szczegółowo omawiać każdego z tych urządzeń, ponieważ 
łatwiej jest zrozumieć ich działanie idąc do najbliższego sklepu komputerowego 
lub sięgając po aktualne czasopisma komputerowe.

Wejście umożliwia nam wprowadzenie do komputera danej informacji, 
wyjście zaś wyprowadzenie wyników jej przetwarzania. Ilość i rodzaj tych 
urządzeń jest ograniczony naszymi zmysłami i technologią. Eksperymenty 
z wirtualną rzeczywistością dowodzą, że największą barierą są tu nasze zmysły, 
do których technologia musi się dostosować. Znane są pomysły cyborgizacji 
człowieka (w sensie transmisji danych z pominięciem zmysłów), jest to jednak 
wciąż domena science-fiction.



Pamięć zewnętrzna to wszelkie urządzenia i nośniki pozwalające utrwalać 
informację. Wszystko co robi komputer w pamięci operacyjnej istnieje tak długo, 
jak długo pamięć ta jest zasilana. Z chwilą wyłącznia maszyny, wszystko to 
musi zostać przeniesione na nośniki nie wymagające zasilania, o których już 
wspominaliśmy w poprzednim rozdziale (dyskietki, dyski twarde, dyski magne
tooptyczne, dyski optyczne typu WORM). Pamięć ta jest nazywana czasem ma
sową, ponieważ pozwala zapisać wielokrotnie więcej informacji niż może zmieś
cić się w pamięci operacyjnej.

2.1.2. Sieci
Pojedyncze komputery, wyposażone w najbardziej nawet wymyślne opro

gramowanie, byłyby bardzo ograniczone, gdyby nie możliwość budowania sieci. 
Sieci są grupami komputerów połączonych ze sobą kablem, lub innymi media
mi transmisyjnymi (fale radiowe, podczerwień).

Sieć spełnia dwa istotne zadania:
a) pozwala na korzystanie ze wspólnych zasobów informacji
b) pozwala na wzajemną komunikację użytkowników
Pierwsza funkcja nie wymaga obszernego uzasadnienia. Gdyby w bibliotece 

komputery nie były połączone w sieć, to każdy komputer musiałby zawierać 
pełną kopię np. katalogu bibliotecznego. Mało tego. Po wprowadzeniu jakiejkol
wiek zmiany, trzeba by te zmiany wprowadzać na wszystkich innych kompute
rach. Nie byłoby to zbyt wygodne.

Wzajemna komunikacja użytkowników natomiast, to nie tylko możliwość 
wymiany grzecznościowych pozdrowień, ale przede wszystkim narzędzie 
zai-ządzania (wiadomości do i od dyrekcji) oraz organizacji pracy (tworzenie grup 
roboczych).

Sieci mogą łączyć różne ilości komputerów. Najmniejsze sieci lokalne mogą 
nie przekraczać 10 stanowisk. Z kolei liczba komputerów pracująca w najwięk
szej sieci rozległej — Inemet — szacowana jest na ponad milion.

Sieci lokalne łączą z reguły wiele mikrokomputerów w jedną strukturę. 
Mikrokomputery mogą korzystać ze swoich zasobów na zasadzie wzajemności 
(sieci peer-to-peer) lub korzystać z usług jednego lub kilku wydzielonych kom
puterów, na których są zlokalizowane wspólnie używane zasoby (sieci z fileser- 
werami, lub krócej; serwerami). Sposób połączenia komputerów nazywany jest 
popularnie topologią sieci. Istnieją trzy podstawowe układy (Rys. 4).

W topologii typu gwiazda, server z reguły znajduje się w środku, w innych 
topologiach może być dołączony w każdym miejscu.

Sieci lokalne obejmują z reguły teren jednego lub kilku budynków 
należących do jednej instytucji. Może być też wiele sieci lokalnych w jednym bu
dynku. Jeśli sieć lokalna jest duża (rzędu setek komputerów), można wydzielać 
w jej obrębie podsieci, mające tylko jeden punkt przejścia pomiędzy sobą. Sieci 
lokalne mogą działać autonomicznie, ale wtedy ich zasoby ograniczają się lylko 
do zasobów informacyjnych jednej instytucji. Mogą też zostać włączone w sieci
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Rys. 4. Podstawowe topologie lokalnych sieci komputerowych

metropolitalne, co daje możliwość korzystania z zasobów innych instytucji. 
Nie jest to oczywiście automatyczne, musi nastąpić odpowiednie skonfigurowanie 
sieci i serwerów, by umożliwić swobodny przepływ. W sieciach metropolitalnych, 
jak ma to obecnie miejsce w Polsce, mogą być montowane superkomputery 
świadczące usługi użytkownikom danego miasta. Poszczególne sieci metropoli
talne może łączyć z kolei sieć ogólnokrajowa (w Polsce jest to NASK — 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Sieć ogólnokrajowa, będąca już 
rodzajem sieci rozległej, może z kolei udostępniać wszystkim użytkownikom 
połączenia ze światem, czyli dostęp do globalnych sieci rozległych. Sieci roz
ległe mogą być niekomercyjne — jak Internet, lub komercyjne (jak Com
puServe), które utrzymują się ze świadczenia usług informacyjnych. Logiczna 
struktura sieci rozległych nie jest ściśle powiązana z fizycznymi połączeniami 
pomiędzy rzeczywistymi komputerami, dlatego też ten sam komputer może być 
węzłem wielu sieci oraz zapewniać „przejścia” (gateway) z jednej sieci do 
dmgiej. Duże systemy zautomatyzowane, będące w istocie wyspecjalizowanymi 
sieciami lokalnymi coraz częściej wyposażone w takie „bramy” do sieci roz
ległych, najczęściej z ograniczonym dostępem do niektóiych usług sieciowych.

Z sieciami związane są dwa terminy, które warte są bardziej szczegółowego 
omówienia.

OSI — Open Systems Interconnection to zespół norm, dzięki którym 
możliwe jest funkcjonowanie heterogenicznych (tzn. łączących różne komputery



pracujące pod różnymi systemami) sieci komputerowych w sposób 
„przezroczysty” dla użytkownika. Posłużmy się przykładem. Mając w domu 
mikrokomputer klasy IBM PC i telefon oraz będąc zarejestiowanym na którymś 
z węzłów sieci uniwersyteckiej dostępnycłi przez telefon, mogę wykorzystując 
modem (urządzenie do łączenia komputerów przez linię telefoniczną) zarejes
trować się na tym węźle (czyli „zalogować się”, jak mawiają stare wygi kom
puterowe) a stamtąd połączyć się np. z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie. Po 
kilku minutacłi mogę pracować na swoim domowym PC, tak jakbym siedział za 
terminalem systemu w Waszyngtonie. W rzeczywistości komputery wykonały ol
brzymią pracę łącząc mnie po kolei, z siecią metropolitalną, siecią ogólnokrajową, 
sieciami krajowymi państw, z którycłi jest bezpośrednie połączenie z ogól
nokrajową siecią amerykańską, a stamtąd z Biblioteką Kongresu. To co wystukam 
na klawiaturze, może pi-zechodzić więc przez kilkanaście różnych maszyn, 
pracujących pod różnymi systemami operacyjnymi i wyposażonymi w różne 
oprogramowanie. Jest to możliwe wyłącznie dzięki standardom komunika
cyjnym, które wchodzą w skład OSI.

Oczywiście OSI jest pewną ideą, która w różnym stopniu jest realizowana. 
Standardem, który umożliwia działanie w sieci Internet jest protokół TCP/IP 
(protokół oznacza sposób przesyłania informacji pomiędzy komputerami). Ist
nieje wiele innych protokołów, istnieją też komputery wieloprotokolowe, te, 
które są z reguły węzłami „przejścia” z jednej sieci do diTigiej.

Drugim ważnym terminem jest architektura client-server. Termin ten doty
czy nie tylko lokalnego serwera i stanowiska roboczego, ale ma szersze znacze
nie jako pewna filozofia oprogramowania służącego korzystaniu z serwerów, bez 
względu na rodzaj maszyny i jej fizyczną lokalizację. W sieci lokalnej seIЛver jest 
ściśle powiązany ze stanowiskiem pracy poprzez jednolity system operacyjny. 
Korzystanie z odległego serwera wygląda nieco inaczej. Co w ogóle robi serwer? 
Z reguły udostępnia informacje, które są potem lokalnie pr^zetwarzane na kom- 
putei-ze konkretnego użytkownika. W przypadku odległego serwera założono, że 
użytkownika nie obchodzi ani typ maszyny, ani system operacyjny w jakim 
pracuje oprogramowanie serwera. Z kolei serwera „nie obchodzi” (w cu
dzysłowie, bo serwer tak naprawdę nie myśli) jaki komputer ma użytkownik. 
Użytkownik stara się tylko nabyć odpowiedni dla swojego komputera program- 
client, zaś administrator ser"wera musi mieć zgodny ze swoim komputerem pro
gram-serwer. Powstają w związku z tym „clienci” i „serwery” na różne platformy 
sprzętowe.

2.1.3. Przykłady

Istnieje wiele platform sprzętowych, jednakże najpopularniejsze w Polsce są 
dwie; komputery PC i komputery Unixowe.

Mówiąc o komputerach typu PC zwykle ma się na myśli mikrokomputery 
kompatybilne z IBM PC pracujące pod kontrolą systemu DOS. Jednakże 
począwszy od komputera wyposażonego w mikroprocesor Intel 386, mogą one



pracować również pod kontrolą pochodnych systemu Unix: Linux lub QNX, lub 
pod właściwym SCO Unix.

„Maszyny unixowe” to zwykle stacje robocze lub minikomputeiy pracujące 
pod kontrolą jednego z wielu odmian Unixa, która spełnia znormalizowaną 
specyfikację tego systemu.

Z jednej strony więc platforma spi-zętowa rozumiana jest jako sprzęt po 
prostu (hardware), z drugiej strony jako spi-zęt pracujący pod konkretnym syste
mem operacyjnym.

N a j w a ż n i e j s z e !

-  k o m p u t e r  p r z e t w a r z a  l i c z b y  z a p i i i a n e  w p o a t a c i  k o d u  b i n a r n e g o
-  j e d n o s t a m i  p o j e m n o ś c i  i i i f o r m a c y j n e j  k o m p u t e r a  j e s t  b i t  i  b a j t
-  k o m p u t e r y  m oż na  p o d z i e l i ć  n a :

m a i  f  r a m e  
m i n i k o m p u t e r y  
mi  k r o k o m p u t e r у

-  k a ż d y  k o m p u t e r  s k ł a d a  s i ę  z :
j e d n o s t k i  c e n t r a l n e j  
u r z ą d z e ń  w e j . ^ c i a / w y j ś c i a  
p a m i ę c i  z e w n ę t r z n e j  ( m a s o w e j )

-  s i e c i  mo że my  p o d z i e l i ć  n a :
l o k a l n e  (LAN -  L o c ^ l  A r e a  N e t w o r k )  
m e t r o p o l i t a l n e  (MAN -  M e t r o p o l i t a n  A r e a  N e t w o r k )  
r o z l 6 . j l e  (WAN -  Wide  A r e a  N e t w o r k )

Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
—  CO oznaczają nazwy: ASCII, Mazovia, Latin 2?
— ile bajtów potrzeba do zapisania strony standardowgo maszynopisu?
— со to jest interfejs?
—jakie komputery są odpowiednie do jakich zastosowań bibliotecznych?
— co oznacza „przyjazność” w odniesieniu do oprogramowania?
— czy pamiętasz jakieś urządzenia wejścia/wyjścia?
— do czego służy i co to jest pamięć zewnętrzna?
— co to jest sieć lokalna i jej topologia?
— na czym polega idea OSI?
—jak działa architektura client-serwer?
—jakie platformy sprzętowe są najpopularniejsze w Polsce?

2.2. OPROGRAM OW ANIE

Oprogramowanie sprawia, że komputer robi to, co robi. Bez oprogramowa
nia komputer jest skomplikowanym i zupełnie bezużytecznym połączeniem ele
mentów elektronicznych. Oprogramowanie, prócz zestawu kilku procedur pod
stawowych zapisanym w pamięci ROM, jest ładowane do komputera z pamięci



zewnętrznych — dyskietki, dysku twardego lub dysku optycznego. Na opro
gramowanie składają się wszystkie proceduiy zaprojektowane pi-zez autora (au
torów) danego programu, które pozwalają na pi-zetwarzanie informacji w sposób 
zgodny z potrzebami użytkownika.

Oprogramowanie można podzielić na dwie główne grupy: oprogramowanie 
systemowe i użytkowe.

2.2.1. Oprogramowanie systemowe

Oprogramowanie systemowe to pizede wszystkim systemy operacyjne.

System operacyjny jest pierwszym programem, który zostaje załadowany 
do komputera zanim zacznie on robić cokolwiek innego. System operacyjny 
jest podstawowym językiem, w jakim użytkownik może porozumiewać się 
z komputerem i służy dwóm głównym celom;

• umożliwieniu pracy programom użytkowym (aplikacjom),
• zarządzaniu pamięcią zewnętreną.
Programy użytkowe są projektowane dla konkretnego systemu operacyjnego. 

Gdyby nie system operacyjny, każdy program użytkowy musiałby zawierać dro
biazgowe procedury np. umożliwiające zapis na konkretnym komputerze, na 
konkretnym urządzeniu, tj. np. na danym dysku twardym lub napędzie. Zamiast 
tego program zleca tę pracę systemowi operacyjnemu, któiy też rzadko kiedy 
wykonuje ją  bezpośrednio. Z reguły posiłkuje się on procedurami zawartymi 
w pamięci ROM i ROM-ach poszczególnych urządzeń. W ten sposób system ope
racyjny nie jest związany z konkretnym komputerem, tylko z pewną klasą. Sys
tem operacyjny dostosowuje się z reguły do konkretnej maszyny przez szereg 
definiowalnych parametrów. Ustawianie tych parametrów nazywa się konfigu
rowaniem systemu. Kupując komputer, z reguły kupujemy go wraz z już 
skonfigurowanym systemem. Program użytkowy, szczególnie bardziej skomp
likowany, również wymaga konfiguracji. Jednakże, dzięki systemowi opera
cyjnemu, jest on jeszcze luźniej związany z konkretnym komputerem.

Systemy operacyjne są czasem projektowane dla konkretnego typu minikom
putera lub komputera mainframe, w celu zwiększenia efektywności danej 
maszyny. Jest to jednak związane z pewnymi ograniczeniami: jest dużo mniej 
producentów oprogramowania na takie komputery (w przypadku niektórych 
mainfram’ów firmy IBM tylko ta firma dostarcza oprogramowanie) i koszty 
takiego oprogramowania są zawsze dużo większe (mniej użytkowników, mniejsza 
konkurencja wśród producentów — jeśli nie monopol).

Jeśli więc biblioteka decyduje się na zakup specyficznego komputera, 
działającego pod dedykowanym (tzn. tylko na tę maszynę) systemem, to musi 
kupić równocześnie naprawdę dobiy program użytkowy.

System operacyjny z reguły pozwala na zarządzanie pamięcią zewnętrzną 
oraz (w sposób niekontrolowany przez użytkownika) pamięcią wewnęti^zną, 
przydzielając uruchamianym programom odpowiednie rejestry pamięci.



Do zarządzania pamięcią zewnętrzną system operacyjny udostępnia użytkow
nikowi szereg komend, które pozwalają mu kopiować, pi7:esuwać i kasować in
formacje, zapisane na nośnikach w postaci plików (file). Plikiem jest każda infor
macja mająca jakiś początek i koniec. W plikach zapamiętywane jest wszystko: pro- 
giamy, teksty, obrazy, dźwięki, animacja. Pliki mają krótsze lub dłuższe nazwy 
(zależnie od systemu operacyjnego od 8 do 256 znaków) i zwykle są szeregowane 
w większe całości, nazywane kartotekami bądź katalogami (nie ma to nic wspól
nego z katalogiem bibliotecznym). Zwykle największą jednostką pamięci jest 
dysk, ale bywa, że dyski również są grupowane w wolumeny.

Aby zapanować nad całym tym bogactwem możliwości system operacyjny 
dostarcza narzędzi do przeglądania i manipulownia informacjami zapisanymi 
w pamięci zewnętrznej.

Wspomnieliśmy już o dwu najpopularniejszych systemach: Dos i Unix.
DOS — jest systemem dla mikrokomputerów klasy IBM PC i zgodnie ze 

swoją nazwą (Disk Operating System) za podstawowy nośnik pamięci uznaje 
dysk, czyli dyskietki i dyski twarde. DOS jest systemem pi-zeznaczonym do pra
cy na pojedynczym komputerze, bez żadnych zabezpieczeń (zgodnie z ideą PC 
jest to komputer osobisty, a więc przeznaczony do użytku przez jednego 
człowieka — po co więc zabezpieczenia). Aby PC mógł działać w sieci potrzeb
ne jest wsparcie ze strony dodatkowego oprogramowania sieciowego, np. Net
ware lub Lantastic. Powstaje w ten sposób rozszerzony system operacyjny, 
wzbogacony o komendy dostępu do sieciowych zasobów informacji. Najwięcej 
oprogramowania potrzebuje zwykle serwer, który przestaje być samodzielnym 
stanowiskiem a pracuje wyłącznie na rzecz innych użytkowników sieci. Tam in
gerencja systemu sieciowego jest największa, aż do sposobu organizacji pamię
ci zewnętrznej włącznie.

Istnieje jeszcze inne rozszerzenie możliwości systemu DOS o tzw. 
środowisko graficzne, czyli po prostu „okienka” (windows). Windows są 
graficzną powłoką nałożoną na system operacyjny DOS. Na programach 
sprzedawanych w sklepach zwykle jest adnotacja: „for DOS” albo ,Д)Г Win
dows”. Na czym polega różnica?

Otóż większość współcześnie produkowanych komputerów może pracować 
w dwu tiybach: znakowym (tekstowym) i graficznym. W tiybie znakowym, 
mamy do czynienia z ograniczonym repertuarem znaków (zwykle ich kształt jest 
zapamiętywany w generatorze znaków, obejmującym kod ASCII) i ograniczoną 
liczbą atrybutów (znak może być jaśniejszy, lub irmego koloru, ale jego wielkość 
i wygląd są niezmienne). Wyświetlenie każdego obrazka wymaga przejścia w tiyb 
graficzny, gdzie ekran przestaje być traktowany jako matryca dla stałej ilości 
znaków, staje się zaś matrycą odwzorowującą plamki, podobnie jak ma to miejsce 
w telewizorze (z tą różnicą, że obraz komputerowy jest osti-zejszy). Szybko za
uważono, że jeśli znaki potraktować jak obrazki, to znikają wszelkie ograniczenia 
co do ich kształtu i wielkości. Pojawia się też możliwość harmonijnego łączenia 
tekstu i grafiki, bez potrzeby pi7:echodzenia z jednego trybu w drugi. Zaczęły 
więc powstawać programy działające wyłącznie w trybie gi aficznym. S^bko jed-



пак okazało się, że stworzenie takiego programu jest bardzo pracochłonne, pow
stał więc rodzaj „systemu operacyjnego” dla programów graficznycli, gdzie pro
gram użytkowy może odwoływać się do już gotowycłi procedur graficznycłi, bez 
potrzeby icłi definiowania. Do popularności systemu Windows przyczynili się 
jednakże w największym stopniu użytkownicy, dla któi^ch korzystanie z tego 
środowiska jest dużo łatwiejsze i pi-zyjemniejsze od środowiska znakowego, 
które od tej pory zaczęto nazywać „gołym DOS-em”.

Programy napisane dla „gołego” systemu DOS, mogą być urucłiamiane 
również pod kontrolą powłoki Windows. Odwrotna zależność nie funkcjonuje. 
Do popularności Windowsów przyczyniło się również roszerzenie możliwości 
DOS-a o wielozadaniowość, polegającą na możliwości ui-uchamiania kilku pro
gramów jednocześnie. W rzeczywistości jednozadaniowy system DOS dalej 
takim pozostał. Wielozadaniowość okienek polega na szybkim przełączaniu się 
pomiędzy działającymi aplikacjami, co daje złudzenie ich równoczesnej pracy. Ta 
sztuczka jednakże nie zawsze działa sprawnie. Wystarczy napisać krótki pro
gramik, wykonujący długotrwała pętlę, któiy ani razu nie odwołuje się do ekranu 
(żeby np. coś napisać), żeby zobaczyć jak stają wszystkie inne, „działające w tle” 
programy. Te ograniczenia zostały przełamane w nowym systemie — Windows 
NT— który jest graficzny, wielozadaniowy, sieciowy i nie ma żadnego DOS-a „pod 
spodem” (chociaż „goły” DOS może być emulowany dla programów pracujących 
w środowisku znakowym). Niestety jest to system dla „silnych” PC, a więc 
tych kosztowniejszych.

OS/2 — to system na komputery PC, któiy od początku był wielozadaniowy 
i pod wieloma względami przewyższał DOS. Jedynie niemrawy marketing 
i początkowe duże wymagania tego systemu spowodowały, że nie zdobył on so
bie takiej popularności jak para DOS-Windows. W obecnej wersji OS/2 ma 
dużo bardziej stemperowane wymagania sprzętowe, wbudowane protokoły 
sieciowe włącznie z TCP/EP, oraz własne okienka, pod którymi można urucha
miać również programy pisane dla oryginalnych Windows. Jest on więc 
poważnym konwentem Windows NT.

MacOs — to system napisany dla mikrokomputerów Apple Macintosh. 
System ten od początku był zaprojektowany jako „okienkowy” i przyjazny, ale 
jego popularność jest ograniczona wyłącznie do komputerów firmy Apple, które 
stanowią odrębny klan wśród mikrokomputerów. Toczył się swego czasu nawet 
spór sądowy o zabór przez firmę Microsoft idei „okienek” firmie Apple, która 
wprowadziła taką formę komunikacji jako piemsza. Sprawa była o tyle istotna, 
że Microsoft zarobił na tym miliony dolarów, zaś Apple borykała się właśnie 
z problemami finansowymi. Jednakże postanowieniem sądu uznano, że idea 
rodzaju komunikacji nie jest chroniona prawem autorskim, co pozwoliło produ
centom wszelkich innych systemów operacyjnych, dołączyć powłoki graficzne 
pracujące mniej więcej tak samo jak Windows.

Unix — pod wieloma względami jest systemem wyjątkowym. Po pierwsze 
z założenia jest to system wielozadaniowy i sieciowy. Po diTigie posiada on sze
reg odmian, począwszy od stworeonego w sieci Internet Linuxa, poprzez „unixy”



poszczególnych producentów, takich jak IBM (AIX) czy DEC (ULTRIX) aż po 
najpopularniejszy SCO Unix pracujący na stacjach roboczj'ch SUN. Powstanie 
Linuxa jest ciekawą ilustracją nowej jakości, j aka związana jest ze środowiskiem 
sieci rozległych, a mianowicie z niekomercyjną kooperacją ludzi z różnych kra
jów. „Ojcem"’ Linuxa byl student infonnatyki, któiy jako pracę dyplomową miał 
wykonać jądro systemu operacyjnego, co też wykonał. Zrobił ponadto coś 
jeszcze. Udostępnił wyniki swojej pracy wraz z kodem źródłowym użytkowni
kom sieci Internet, któiY.y rozbudowali ten system do tego stopnia, że stał się on 
wkiótce doji-załym systemem operacyjnym, konkurującym z komercyjnymi (tzn. 
nabywanymi za pieniądze) produktami. Unix jest najpopulaniiejsz>'m system, pod 
jakim pracują węzły sieci Internet. Unix będący dość trudny w wersji tekstowej 
(laików zawsze „straszy się” tasiemcowymi komendami Unixa, które wynikają 
po prostu z dużych możliwości języka komend jakim openije ten system) ma 
również swoje okienka, różnie nazywane w zależności od wersji systemu, 
np. X-Windows, Open Windows czy Solaris.

Oprócz wyżej wymienionych istnieje szereg systemów mało znanych 
w Polsce, które powstały jeszcze w czasach „wczesnego DOS-a” i które mają 
wciąż grono użytkowników w innych krajach, chociaż nie są już rozwijane. 
Takim systemem jest np. PICA (nie mający nic wspólnego z siecią biblio
graficzną o tej samej nazwie!), z któiym wiązano dużo większe nadzieje we 
wczesnych etapach automatyzacji bibliotek niż z DOS-em.

Z systemów na większe komputery należy wymienić też VMS (dla 
minikomputerów DEC VAX), MVS, VM, VSE (dla mainfram’ów IBM) oraz 
MPE, MPEVXL (dla komputerów Hewlett-Packard).

2.2.2. Narzędzia programistyczne

Narzędzia programistyczne są to po prostu programy służące pisaniu in
nych programów. Najprostszym nai-zędziem jest kompilator, przetwarzający 
tekst źródłowy programu (tekstowo zapisane komendy danego języka pro
gramowania) na postać zrozumiałą dla komputera, dzięki czemu program może 
zostać w)'konany. Nie było to zbyt wygodne, ponieważ treeba było pisać program 
„na ślepo”, posługując się dowolnym edytorem ASCII (czyli programem 
pozwalającym zapisywać teksty bez żadnych dodatkowych znaków steiujących, 
służących np. fonnatowaniu tekstu) zaś testować program można było dopiero po 
ukończonej kompilacji. Jeśli program był długi a kompilator piymitywny można 
było spędzić cale dnie na poszukiwaniu drobnego błędu w kodzie źródłowym. 
Zeby ulżyć nieco doli programistów, powstały tzw. interpretery, które pozwalały 
WN'konywać program zapisany w wersji źródłowej i sygnalizowały, w której 
linijce kodu wystąpił błąd. Wkrótce do nai-zędzi programistycznych dołączyły de- 
buggery (czyli „odpluskwiacze”), które pozwalały wyśledzić błędy bardziej 
subtelnej natuiy, niż te sygnalizowane przez kompilator czy inteфreter.Ponieważ 
posługiwanie się pojedynczymi nai-zędziami wciąż me było zbyt wygodne pow
stały środowiska programistyczne, które oprócz wymienionych narzędzi są



wyposażone w specjalne edytoiy, przystosowane do pisania programów, bib
lioteki gotowych procedur i inne narzędzia optymalizujące napisany program.

Środowiska programistyczne czy pojedyncze narzędzia są związane zawsze 
z konkretnym językiem programowania. Istnieje bardzo wiele języków pro
gramowania, o różnych właściwościach, w różnych odmianach. Programista 
zwykle wybiera język programowania, który jest najłatwiejszy dla wykonania 
określonego zadania, lub taki, który zna najlepiej i po prostu lubi. Nie zawsze ma 
to pozytywne skutki dła użytkownika.

Wśród języków wyróżnia się języki wysokiego i niskiego poziomu. Język 
niskiego poziomu pozwala sięgać do pojedynczej zawartości komórki pamięci 
komputera, jest jednakże uciążliwy i pracochłonny przy pisaniu większych pro
gramów. Języki wysokiego poziomu pozwalają operować bardziej scalonymi 
komendami, często jednak programy napisane w tych językach są obszerniejsze 
i działają nieco wolniej. Popularne stało się więc łączenie języków wysokiego 
i niskiego poziomu popiTiez włączanie procedur jednego języka do programu 
pisanego w innym języku.

Inny podział wyróżnia tzw. generacje języków:
1. assemblery — proste języki najniższego poziomu związane najczęściej 

z konkretnym typem komputera,
2. języki proceduralne — pozwalające pisać strukturalnie uporządkowane 

procedury, a więc szereg komend wykonywanych w określonym porządku,
3. języki obiektowe — pozwalające pisać programy operujące obiektami 

i reagujące na zdarzenia zachodzące w systemie,
4. języki czwartej generacji — automatycznie generujące kod źródłowy ze 

skiyptu, któiy pisze programista, a któiy zawiera sformalizowany opis działania pro
gramu.

Najczęściej spotykane obecnie odmiany języków łączą w sobie możliwości 
języków proceduralnych, obiektowych oraz wybrane funkcje języków niskiego 
poziomu. Języki czwartej generacji, ze względu na mało efektywny kod 
wynikowy, są stosowane dość rzadko, chociaż przyszłość programowania 
niewątpliwie związana jest z ich rozwojem.

2.2.3. Uniwersalne oprogramowanie użytkowe

Uniwersalne oprogramowanie użytkowe służy użytkownikom bez względu 
na rodzaj wykonywanej pracy. Często mówi się o oprogramowaniu biurowym, 
mając jednakże bardziej namyśli amerykański model biura, gdzie przetwarzane 
są materiały już wcześniej stworzone na komputerze. Całość oprogramowania 
użytkowego można podzielić na następujące kategorie:

• programy narzędziowe
• edytory tekstu
• systemy baz danych
• arkusze kalkulacyjne
• oprogramowanie telekomunikacyjne
• programy graficzne



Programy narzędziowe bardzo często pozwalają robić dokładnie to samo, 
co robi system operacyjny, tylko w dużo wygodniejszy sposób. Inny rodzaj pro
gramów narzędziowych związany jest z funkcjami, którymi dany system nie 
dysponuje (np. kompresja danych, którą zajmują się tzw. packery). Często pro
gramy narzędziowe włączane są do następnych wersji systemu operacyjnego, 
stając się jego częścią. Producenci systemów operacyjnych zmierzają zawsze do 
takiego rozwoju systemu, by nie wymagał on dodatkowych narzędzi.

Programy narzędziowe często wykonują też zadania związane z konkretny
mi programami użytkowymi. Np. popularną gmpą są wszelkiego rodzaju kon
wertery, „przerabiające” plik zapisany wg jednej konwencji, na plik o tej samej 
zawartości, jednakże zapisany w konwencji czytelnej dla zupełnie innego pro
gramu. Oczywiście ambicją autorów różnych programów jest umieszczenie 
wewnątrz programów różnych konwerterów i filtrów, dzięki którym możliwa jest 
wymiana danych pomiędzy różnymi programami — albo bezpośrednio, albo 
przez ustalony standard pośredni.

Edytory tekstu stanowią ogromną grupę programów, liczącą sobie setki 
przedstawicieli. Generalnie są to programy służące redagowaniu tekstu. Właści
wie poprawnie należałoby nazywać je „redaktorami”, bo takie jest właściwe 
znaczenie angielskiego słowa „editor”.

Edytory tekstu stanowią też bardzo zróżnicowaną grupę programów, od naj
prostszych edytorów pracujących w trybie tekstowym (będących często częścią 
systemów operacyjnych lub innych, większych programów) aż do potężnych 
,Jcombajnów” pracujących w trybie graficznym, zaopatrzonych w słowniki or
tograficzne, przykłady (tzw. gotowce) wraz z całymi bibiotekami obrazków, 
które mogą wzbogacać tekst, dziesiątkami czcionek i krojów dowolnej wielkoś
ci, potrafiące wyprodukować matryce nadające się do profesjonalnego druku. 
Oprócz pisania linijka po linijce z możHwością korekty, podstawową zaletą edy
torów jest możliwość wykonywania operacji „na blokach”. Blokiem tekstu jest 
każdy jego fragment, zaznaczony uprzednio przez użytkownika. Bloki można 
„wycinać”, przenosić, powielać, zmieniać w nich czcionkę , inaczej forma
tować (np. zmieniać marginesy, sposób równania br-zegu strony itp.), można je 
też czasem (np. w środowisku graficznym Windows) przenosić pomiędzy 
różnymi programami (np. z edytora do bazy danych lub odwrotnie). Możliwoś
ci te sprawiają, że w przypadku edytorów można mówić o redakcji tekstu nie zaś 
tylko o pisaniu, co sprowadzałoby komputer do roli maszyny do pisania. Bardziej 
rozbudowane edytory mają często możliwości porównywalne z programami 
DTP (Desktop Pubhshing), będącymi narzędziami do komputerowego składu 
wydawnictw. Współczesne, rozbudowane edytory od programów DTP różni 
w zasadzie tylko sposób podejścia do publikacji. Dla edytora podstawą jest tekst, 
zaś dla DTP strona pubhkacji.

Systemy baz danych mają również bardzo wielu przedstawicieh. O filozofii 
bazy danych powiemy sobie w następnym rozdziale, tutaj podzielmy tylko sys
temy baz danych na kartotekowe i relacyjne. Kartotekowy system baz danych



działa tak jak kartoteka, a więcjest w stanie obsługiwać jedną bazę w danym mo
mencie, bez automatycznego połączenia z innymi bazami. Systemy kartotekowe 
nadają się więc do tworzenia „płaskicli” kartotek czy katałogów, nie są natomiast 
dostosowane do takiego zadania, jakim jest automatyzacja wypożyczeń, gdzie 
konieczne jest jednoczesne operowanie dwiema bazami (czytelników i książek). 
Oczywiście ograniczenie to można obejść szybko przełączając się z jednej bazy 
na drugą, może to być jednakże bardzo kłopotliwe. Systemy relacyjne pozwalają 
na ustalenie relacji pomiędzy różnymi bazami danych, co pozwala przetwarzać 
je automatycznie w powiązaniu ze sobą. Możliwe jest np. takie zaprojektowanie 
sposobu wyświetlania informacji (formatów ekranowych), że powiązane ze 
sobą informacje pocłiodzące z różnych baz, oglądane są jako jeden, scalony za
pis. Systemy baz danych pozwalają twoi-zyć dowolną, zaprojektowaną przez 
użytkownika strukturę, zapełniać ją  infonnacjami, wykonywać przetwarzanie 
i uzyskiwać wyniki tego przetwarzania na ekranie. Bazy danych mogą wchodzić 
w skład bardzo wielu różnych programów, jako struktuiy „zamknięte”, czyli raz 
na zawsze zdefniowane, z ściśle określonym sposobem przetwarzania i sposobem 
prezentacji wyników. Jednakże programy takie nie są systemami baz danych.

Arkusze kalkulacyjne to programy pozwalające wykonywać w dogodny 
sposób wszelkie obliczenia. Ich powstanie związane jest ze wspomaganiem księ
gowości, dlatego też większość funkcji jest podporządkowana analizom, jakie 
mogą być wykonywane w oparciu o dane finasowe. Arkusze kalkulacyjne mają 
bardzo szerokie zastosowanie, od tradycyjnej księgowości do analiz giełdowych. 
Istota działania jest bardzo prosta; arkusz (o teoretycznie nieograniczonych 
wymiarach) jest podzielony na komórki (cells), które zawierają albo tekst, albo 
liczby albo funkcję innych komórek. W ten sposób możliwe jest tworzenie ak
tywnych zestawień, które bedą przeliczane natychmiastowo, wraz ze zmianą 
zawartości komórki, która została ujęta w funkcji zapisanej w innej komórce.

Programy telekomunikacyjne to ciągle powiększająca się grupa pro
gramów służących łączeniu się komputerów popi-zez linię telefoniczną i mode
my oraz oprogramowanie pozwalające wykorzystać komputer w roli telefaksu. 
Należy przy tym odróżnić włączenie komputera od sieci rozległej od podłączenia 
go do lini telefonicznej. Łącze modemowe może być oczywiście używane w celu 
skontaktowania się z najbliższym węzłem sieci, ale może być wykorzystywane 
do łączności z komputerami, które pracują poza jakąkolwiek siecią. Należy przy 
tym zaznaczyć, że koszt połączenia poprzez sieć komputerową jest nieporówny
walnie mniejszy od kosztu połączenia telefonicznego na tę samą odległość, zaś 
jego jakość i szybkość są dużo większe.

Programy graficzne pozwalają na tworzenie i obróbkę grafiki bitowej lub 
wektorowej i mają bardzo szerokie zastosowanie: od zabawy, poprzez opatry
wanie oficjalnych dokumentów samodzielnie zaprojektowanymi znaczkami fir
mowymi Oogo) aż do zastosowań profesjonalnych. Granica pomiędzy tego typu 
programami a specjalistycznymi programami CAD (Computer Aided Design) jest 
płynna i zmienia się z czasem w stronę rosnących możliwości (często na poziomie



profesjonalnym) udostępnianych „zwykłemu” użytkownikowi (dostępność 
oznacza tu najczęściej odpowiednio niską cenę).Programy tego typu mają również 
wielu pi-zedstawicieli, zaczynając od Paintbrusha, który jest składową Windows, 
po CorelDraw czy Designer, którymi często posługują się profesjonaliści.

Wyjaśnijmy sobie jedynie znaczenie terminów: grafika bitowa i wektorowa. 
Grafika bitowa polega na zapisaniu rysunku w postaci „mapy bitowej” (bitmap) 
czyli po prostu na zapisaniu jakiego koloru i jakiej jasności jest każda plamka 
obrazka. W postaci grafiki bitowej zapisywane są zdjęcia fotograficzne, obrazy 
z kamery, skanera, wideo itp. Z grafiką bitową wiążą się dwa zasadnicze prob
lemy: odpowiednio oszczędne zapisanie informacji (początkowo „mapy bitowe” 
miały ogromne rozmiary, z czasem zaczęto rozwijać coraz bardziej oszczędne 
metody zapisu stosujące różnego rodzaju kompresję aż po zastosowanie fraktali, 
dającej najlepsze wyniki) oraz niewielka możliwość zmiany poszczególnych 
obiektów (obróbce podlega zwykle cały obraz, nie da się np. zmieniać koloru sfo
tografowanego przedmiotu bez ścisłego „obrysowania” jego granic — co nie za
wsze jest możliwe). Grafika wektorowa zapisuje rysunek jako zespół wek
torów o znanym początku i końcu, które mogą być dowolnie, niezależnie od 
siebie zmieniane nie mówiąc o tym, że zapis taki jest oszczędniejszy. Rysunek 
musi jednakże zostać stworzony jako wektorowy. Istnieją możliwości wekto- 
ryzacji grafiki bitowej, jadnakże na poziomie nieprofesjonalnym, wyniki takiego 
zabiegu mogą być bar^o  różne. Profesjonalne programy, wykorzystywane naj
częściej do tworzenia efektów specjalnych lub profesjonalnej grafiki reklamowej, 
radzą sobie z wektoryzacją bez problemu, są one jednakże dużo bardziej kosz
towne i wymagające najmniej stacji roboczych.

Na rynku oprogramowania istnieje szereg programów łączących ze sobą 
edytory, bazy danych i arkusze kalkulacyjne na różne sposoby. Bardzo popularne 
są wszelkiego rodzaju elektroniczne kalendarze i notesy, będące w istocie 
wyspecjalizowanymi edytorami połączonymi z wyspecjalizowaną bazą danych. 
Od czasu do czasu pojawiają się też zintegrowane środowiska oferujące mocniej 
lub słabiej powiązany pakiet programów (bundle). Zawsze jednkże jest on 
rozkładalny na programy zasadniczych typów, które zostały omówione powyżej.

2.2.4. Specjalistyczne oprogram owanie użytkowe

Ta grupa obejmuje bardzo wiele różnych programów, dedykowanych 
mniejszym grupom użytkowników. Powoduje to z reguły, że programy te są 
dość kosztowne, ale za to bardziej dopasowane są do wykonania określonego 
zadania. Nie ma takiej sfery aktywności ludzkiej, która nie znalazłaby wspoma
gania ze strony komputerów. Dlatego też nie będziemy budować żadnej system
atyki programów specjalistycznych, przejdziemy natomiast do najbardziej nas in
teresujących programów biblioteczno-informacyjnych.

2.2.4.1. SpecialistYczne oprogram ow anie biblioteczno-inform acyjne. 
Oprogramowanie to można by z grubsza podzielić na: ”

• zintegrowane systemy biblioteczne,



• programy automatyzujące pojedyncze funkcje biblioteczne,
• programy wspomagające inne funkcje informacyjne.
Zintegowane systemy biblioteczne mają za zadanie skomputeryzowanie 

wszystkich funkcji bibliotecznych (komputeryzacja kompleksowa). Zwykle sy
stemy takie mają budowę modułową, gdzie poszczególne moduły odpowiadają 
określonym sferom aktywności bibliotecznej. Budowa modułowa umożliwia 
zakup systemu w kawałkach, co może być niekiedy rozsądnym kompromisem, 
gdy biblioteki nie stać na całość systemu. Oczywiście producenci starają się 
zawsze tak zaprojektować moduły systemu, żeby brak każdego z nich był 
wyraźnie odczuwalny. Istnieje czasem możliwość zestawiania systemu 
z modułów pochodzących od różnych dostawców, jednakże nie zawsze systemy 
tolerują takie „implanty”.

Podstawowymi modułami tworzącymi system zautomatyzowany są:
• gromadzenie,
• katalogowanie,
.  OPAC,
• obsługa wypożyczeń,
• katalogowanie i gromadzenie czasopism.
Gromadzenie pozwala nie tylko prowadzić odpowiednią dokumentację ale 

również zautomatyzować cały proces zamawiania książek oraz związaną z tym 
księgowość. Wymaga to oczywiście istnienia odpowiedniej infrastruktuiy poza 
biblioteką, aby wszystkie funkcje takiego modułu mogły zostać wykorzystane. 
Wymaga to np. dostępnej elektronicznie informacji bibliograficznej o nowych 
książkach, katalogów księgarskich odwołujących się do tej infonnacji, skom
puteryzowania księgowości jednostki nadrzędnej itp. W warunkach polskich 
użycie tego modułu byłoby z konieczności bardzo ograniczone, co nie oznacza 
jednakże, że byłby on zupełnie bezużyteczny. Moduł gromadzenia może wspo
magać również tradycyjne czyrmości np. przez utrzymywanie bazy dezyderatów, 
z której automatycznie tworzone są zamówienia.

Katalogowanie, w przypadku gdy książka przeszła już przez akcesję, wyma
ga jedynie sprawdzenia poprawności istniejącego w systemie opisu katalogowego 
oraz uzupełnieniu go o opis rzeczowy i sigla biblioteki. W przypadku, gdy moduł 
gromadzenia nie istnieje, lub pracuje w ograniczonym zakresie, moduł katalo
gowania musi zapewniać możliwość stworzenia pełnego opisu katalogowego. Jest 
to jednakże nie tylko bibliograficzna baza danych, jak wyobrażają to sobie cza
sem informatycy. Moduł katalogowania musi być wyposażony w cały aparat po
mocniczy, np. kartoteki haseł wzorcowych, które stanowiąc odrębne bazy muszą 
być spi-zężone z bazą katalogową; połączenia z innymi katalogami bibliotek lub 
bazami bibliograficznymi, z możliwością skopiowania gotowego opisu itp.

OPAC — czyli On-line Public Access Catalog może być odrębnym 
modułem, może też funcjonować jako wydzielona część modułu katalogowego. 
OPAC oferuje czytelnikom informację katalogową (z adnotacją o wypożyczeniu) 
wraz z narzędziami wyszukiwawczymi. OPAC nie ma dokładnego odzwier
ciedlenia w tradycyjnych działach biblioteki, jak ma to miejsce z gromadze



niem czy katalogowaniem. Zawiera on informację obecną w tradycyjnych kata
logach, spełnia po trosze zadania działu informacji, po trosze zaś magazynierów, 
którzy informują czytelnika o nieobecności książki na półce.

Narzędzia wyszukiwawcze w OPAC nie są na ogół zbyt rozbudowane; 
pozwalają znaleźć interesującą nas pozycję poprzez autora, tytuł lub hasło przed
miotowe. Bardziej rozwinięte moduły OPAC oferują też wyszukiwanie przez 
dowolne słowo z tytułu oraz wyrażenia boołowskie (co to jest wyrażenie 
boolowskie wyjaśnione jest w rozdziale poświęconym bazom danych) zbu
dowane z wymienionych elementów opisu. Projektanci OPAC zakładają, że 
czytelnik przychodząc do biblioteki, szuka albo konkretnego tytułu, albo ksi^ki 
konkretnego autora, w ostateczności wie z grubsza jaki temat go interesuje. I jest 
to prawdą w 99%. Ten jeden procent musi skorzystać z porady „żywego” bib
liotekarza. Co się jednakże dzieje, gdy użytkownicy korzystają z bibliotecznego 
OPAC zdalnie (poprzez sieć)? Zawsze jest możliwość kontaktu poprzez pocztę 
elektroniczną. Istnieją oczywiście eksperymentalne moduły OPAC, obudowane 
„inteligentnymi” funkcjami, czasem graficznym przewodnikiem po zbiorach, 
oferujące również dużo bardziej „inteligentne” narzędzia wyszukiwawcze. 
„Klasyczny” OPAC ma jednakże tę przewagę, że jest szybki, tani, prosty 
w obsłudze i zaspokaja te 99% potrzeb wyszukiwawczych, nie ma więc sensu 
zmieniać go na kosztowniejszy, wolniejszy, chociaż dużo bardziej „inteligentny”. 
Eksperymenty pozostały więc eksperymentami, chociaż, jak to bywa, ich pr'zy- 
datność może objawić się w zupełnie innej sferze.

OPAC sprawdza się najlepiej w bibliotekach z wolnym dostępem do półek, 
gdzie stanowi rodzaj przewodnika pozwalającego dotrzeć użytkownikowi do 
określonej książki. Przy zamkniętym dostępie, kiedy trzeba przepisywać infor
macje z e^anu na rewers, nie jest on tak użyteczny, chociaż nadal pozostaje dużo 
bardziej operatywny niż katalog kartkowy. W miarę rosnącej popularności sieci 
Internet, ambicją każdej biblioteki stało się „wystawienie” modułu OPAC w sieci 
dla zdalnych użytkowników.

Obsługa wypożyczeń to moduł wiążący ze sobą dane czytelnika, dane 
książki oraz czas wypożyczenia. Moduł ten musi umożliwiać pełną kontrolę 
nad danymi o czytelnikach wraz z możliwością dzielenia ich na kategorie 
i określaniem własności każdej kategorii. W skład modułu powinien wchodzić 
kalendarz automatycznie obliczający ilość dni roboczych, jakie upływają od 
chwili wypożyczenia, funkcje edycyjne, automatyzujące drukowanie i wysyłkę 
upomnień a także funkcje umożliwiające rezerwację książki. Moduł ten zawiera 
więc daleko więcej funkcji niż tylko wiązanie podstawowych danych 
o wypożyczeniu, co jest proponowane w wielu, nieco niedopracowanych, sy
stemach bibliotecznych.

Katalogowanie i gromadzenie czasopism łączy ze sobą funkcje modułu 
katalogowania i gromadzenia książek, z tą różnicą, że katalogowanie jest mniej 
szczegółowe, rozbudowane są natomiast funkcje kontroli rytmiczności napływa
nia poszczególnych numerów danego tytułu wraz z możliwością automatycznego 
tworzenia monitów. Jest to moduł najbardziej zróżnicowany, w zależności od sy



stemu. Niektóre z systemów pozwalają na bardzo uproszczone katalogowanie, 
koncentrując się na gromadzeniu. Inne zapewniają bardzo elastyczne struktury 
danych do katalogowania rozmaitych typów wydawnictw ciągłych, wraz z odno
towywaniem powiązań pomiędzy rozmaitymi czasopismami (np. kwartalne do
datki tygodników ukazujące się pod własnym tytułem są katalogowane odrębnie 
i automatycznie łączone z tytułem macierzystego czasopisma). Warto zawsze 
dokładnie sprawdzić jakie możliwości oferuje moduł danego producenta, jeśli 
nabywamy system bez dokładnej specyfikacji.

Zintegrowane systemy biblioteczne biorą swoją nazwę od integracji za
sobów informacyjnych, które zapisywane są w systemie jednokrotnie, zaś wyko
rzystywane następnie przez wiele różnych modułów na różne sposoby. W prak
tyce następuje jednak często powielanie informacji dla zapewnienia większej ope
ratywności systemu. Dobrze wykonany system powinien jednak być wyposażony 
w sprawne mechanizmy automatycznego ujednolicania wszystkich wystąpień tej 
samej informacji.

Duże systemy biblioteczne oferowane są przez ok. tizydziestu dostawców na 
świecie (głównie amerykańskich), często wraz z platformą spiTiętową i szkole
niem bibliotekarzy (tz;w. systemy „pod klucz”). Firmy utrzymujące się z obsługi 
bibliotek próbują często uzależnić od siebie użytkownika. Instalują więc np. 
swoje systemy na sprzęcie, na którym żaden inny system nie będzie działał bez 
specjalnych i kosztowych przeróbek. Program jest z reguły zaprojektowany tak, 
by utrudnić niekontrolowaną przez danego dostawcę wymianę danych z innymi 
systemami, zaś dokupienie interfejsu u dostawcy obłożone jest wysokimi kosz
tami. Od lat dziewięćdziesiątych pojawiła się jednakże tendencja do oferowania 
systemów bibliotecznych, które pracują na typowym sprzęcie i wymieniają in
formacje posługując się ogólnie znanymi standardami, tak że nie ma żadnych 
problemów w łączeniu tych programów z innym oprogramowaniem, 
pochodzącym od innych producentów. Daje to użytkownikom dużo większe 
„pole manewru” w planowaniu automatyzacji. Najpopularniejsze „duże” syste
my zintegrowane to: DYNIX, GEAC, DOBIS/LIBIS, ALS,'VTLS. W Polsce 
obecne są dwa: DYNIX w wersji MARQUIS w Bibliotece Uniwersteckiej 
w Toruniu oraz VTLS w bibliotekach należących do tzw. konsorcjum VTLS (bib
lioteki uniwersytetów: Gdańskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego, 
Wrocławskiego a także krakowska AGH, Ossolineum i in.). Z większych sys
temów które zadomowiły się w Polsce należy wymienić też ALEPH (Biblioteka 
Sejmowa oraz Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej) oraz TINLIB, 
będący systemem na istalacje mikrokomputerowe (Biblioteka Główna Politech
niki Krakowskiej). Inny system mikrokomputerowy Card Datalog działa też 
w Bibliotece Amerykańskiej w Warszawie.

Systemy zintegrowane przeznaczone do pracy na mikrokomputerach to 
żywiołowo rozwijający się rynek, liczący sobie gioibo ponad setkę produktów. Nie 
będziemy tu przytaczać liderów tego lynku (poza wymienionymi powyżej), 
m.in. dlatego, że światowa oferta ma coraz mocniejszą konkurencję ze strony 
rodzimych producentów. Pod kilkoma względami polskie oprogiamowanie może



być bardziej atrakcyjne dla bibliotekarzy: genetycznie dostosowane jest do języ
ka polskiego (sortowanie itp.), uwzględnia polskie standardy biblioteczne 
i lokalne przyzwyczajenia oferując lepiej przystosowane narzędzia i sposób 
obsługi; polskie oprogramowanie jest zawsze tańsze od importowanego zaś 
firmy są dużo bardziej dostępne niż firmy zagraniczne działające poprzez przed
stawicieli. Nie są to jednak programy bez wad. Z reguły nie są tak rozbudowane 
jak oprogramowanie zachodnie (często brakuje w nich możliwości korzystania 
z serwisów bibliograficznych czy kartotek haseł wzorcowych), z trudem radzą so
bie z takim standardem jak format MARC (dla amerykańskich systemów to 
abecadło) no i nie są tak przetestowane jak programy działające w setkach 
amerykańskich bibliotek. Polskie realia ekonomiczne nie zapewniają też rodzi
mym firmom takich szans przeżycia jak ma to miejsce gdzie indziej. Mimo tych 
wszystkich zastrzeżeń można wymienić kilka programów, które z powodzeniem 
mogą konkurować na naszym rynku z produktami innych firm. Należą do nich 
systemy: MOL, SOWA, LECH-BMS, CO-LIBER i inne.

Wśród programów, które automatyzują pojedyncze funkcje biblioteczne, 
najpopularniejsze są programy wspomagające katalogowanie, chociaż nie 
brakuje takich, które wspomagają wyłącznie obsługę wypożyczeń, gromadzenie 
czy obsługę czasopism.

Na polskim lynku zdecydowanymi liderami są CDS/ISIS (UNESCO) oraz 
MAK (Biblioteka Narodowa), a właściwie ich bibliograficzne aplikacje, 
ponieważ są to w istocie uniwersalne programy kartotekowych baz danych. Tym 
niemniej ich bibliograficzne zastosowanie jest najpopulamiejsze, tym bardziej, że 
genetycznie związane są one z formatem MARC i jak i-zadko które, potrafią so
bie z tym formatem poradzić. Aktrakcyjności systemowi CDS/ISIS dodaje fakt, 
że dla użytkowników niekomercyjnych jest on darmowy. O formacie MARC 
i definicji bazy opartej na tym formacie, powiemy sobie jeszcze nieco później.

Istnieją również dziesiątki programów wspomagających inne czynności in
teresujące dla bibliotekarzy takie jak: wspomaganie wyszukiwań online i składo
wania wyszukanej informacji (АСОМ); wyszukiwanie w bazach pełnotek- 
stowych, bazach danych wraz z możliwością budowania i uti-zymywania tezau
rusa (BRS/Search); konwersja danych bibliograficznych z jednej postaci na inną 
(RefWriter); oraz tworzenie i utrzymywanie bazy bibliogrficznej (Pro-Cite — 
znany również w Polsce).

Polski rynek na te produkty, wciąż jest sprawą przyszłości, ponieważ wspom
niane powyżej oprogramowanie staje się użyteczne dopiero przy istniejącej in
frastrukturze, a więc wielu bazach dostępnych online, serwisach bibliograficznych 
itp. Poza bibliotekami uniwersyteckimi i niektórymi naukowymi, większość 
naszych bibliotek, jeśli w ogóle myśli o komputeryzacji, to myśli o niej w kate
goriach „samotnej wyspy”, gdzie bibliotekarz będzie musiał sam najpierw 
wprowadzić wszystkie dane, aby potem z nich korzystać. Z pewnego punktu 
widzenia jest to utopia, dokładniej omówimy to sobie jednakże w następnych 
rozdziałach.



Jest jeszcze jeden rodzaj oprogramowania, wart odrębnej wzmianki, który 
wzniecał dyskusje i nadzieje w latach osiemdziesiątych, a o którym w bieżącym 
dziesięcioleciu zrobiło się nieco ciszej. Mowa o tzw. systemach ekspertowych. 
Jak sama nazwa wskazuje systemy te miały zastępować żywych ekspertów, co 
pod wieloma względami było bardzo nęcącą perspektywą. System potencjalnie 
jest bardziej obiektywny, nie choruje, ma zawsze czas i nie da się nigdy przekupić 
konkurencji w odróżnieniu od żywego eksperta, który jest podatny na te wszyst
kie przypadłości. Systemy ekspertowe funkcjonują i są nadal rozwijane, chociaż 
nie pisze się o nich z takim entuzjazmem, jak dziesięć lat temu. Zasada działania 
takiego systemu polega na zbudowaniu tzw. bazy wiedzy, czyli odpowiednio 
sformalizowanej reprezentacji wiedzy w danej dziedzinie, określeniu algorytmów 
związanych z wnioskowaniem w obrębie danej dziedziny oraz zadawaniem py
tań. Okazało się, że systemy takie są w stanie konkurować z żywymi ekspertami 
w wąskich dziedzinach, przy czym koszt i praca jaką trzeba włożyć w budowanie 
bazy wiedzy są ogromne. Dla bibliotekarzy systemy tego typu powstały dla 
wspomagania katalogowania, wyszukiwania informacji w bazach online oraz 
wspomagania tworzenia streszczeń i abstraktów. Większość z tych systemów ma 
charakter prototypowy i nie są one rozpowszechniane jako komercyjne produk
ty (oprócz samego oprogramowania, które może być użyte do tworzenia dowol
nego systemu ekspertowego).

N ajw ażnie jsze '!
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Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
— czym jest plik a czym katalog (kartoteka)?
— czy potrafisz wymienić cztery najpopularniejsze systemy operacyjne?
— które z nich są najpopularniejsze w Polsce?
— czym jest Windows?



— со byłoby ci potrzebne gdybyś chciała/chciał programować?
— do czego służą programy narzędziowe?
— co oferują edytory a co arkusze kalkulacyjne?
—jaka jest różnica pomiędzy systemem baz kartotekowych a relacyjnych?
— co różni grafiką bitową od wektorowej?
— dtaczego zintegrowane systemy biblioteczne są zintegrowane?
— do czego służy moduł OPAC?
— co to jest system ekspertowy i baza wiedzy?



3. BAZY DANYCH

Bazom danych warto poświęcić więcej uwagi, ponieważ są to stniktuiy 
kluczowe dla całego komputerowego przetwarzania danych, zwłaszcza dla wszel
kich zastosowań informacyjnych. Wszelkie programy biblioteczno-inlonmacyjne 
oparte są na operowaniu jedną lub większą ilością baz danych.

3.1. IDEA, SKŁADOW E I ZASTOSOW ANIE BAZY
DANYCH

Idea bazy danych jest stosunkowo prosta. Jeśli gromadzimy jakąkolwiek in
formację, która daje się ustrukturalizować, to zapisanie jej w formie bazy danych, 
pozwala na efektywne jej przetwarzanie. Struktura informacji jest tu izeczą pod
stawową. Omówmy to sobie na przykładzie. Jeśli wpiszemy do komputera, 
następujące zdania:

Ala ma szarego kotka w paski, który nazywa się Tiger.
Bury pies w taty jest własnością Olka, który nazwał go Czajnikiem.
Piotrek ma tylko białą mysz, którą tak lubi, że woła na nią Luba.

Program, któiy na podstawie analizy tego tekstu miałby odpowiedzieć na 
proste pytanie: jakie zwierzę ma Olek i jak się ono nazywa, liczyłby tysiące lini
jek i musiałby dysponować całą wiedzą z zakresu gramatyki, by odgadnąć, że 
„czajnik” nie jest w tym przypadku nazwą pospolitą, tylko własną; że mia
nownikiem od „czajnikiem” jest czajnik; że fakt nazwania psa przez jego właś
ciciela jest tożsamy z nazwą tego psa itd. Widać stąd, że analiza sensu najin- 
fantylniej brzmiących zdań orzekających może wymagać lat pracy nad pro
gramem i mocy obliczeniowych dużego komputera.

Zadanie to jednak znakomicie się upraszcza, gdy dane zapiszemy w postaci 
bazy danych:

W ł a ś c i c i e l R o d z a j  z w i e r z ę c i a C e c h y K o l o r I m i ę

A l a k o t p a s k i s z a r y T ic i e r
O l e k p i e s ł a t y b u r y C z a j n i k
P i o t r  e k m y s z b r a k b i a ł y Luba

W bazie danych kolumnom powyższej tabelki będą odpowiadać pola, zaś 
wierszom rekordy.



Rekord jest więc jednostkowym zapisem w danej bazie, zaś w obrębie jed
nego rekordu występuje zawsze ten sam repertuar pól.

Wracając do naszego pi-zykładu, możemy stworzyć bardzo prosty algorytm 
odpowiadający na nasze pytanie. Mógłby on wyglądać tak:

— znajdź w bazie rekord, który zawiera „ Olek” w polu „ Właściciel”,
— odczytaj zawartość pól „Rodzaj zwierzęcia ” i „Imię ”,
— podaj odpowiedź wypisując zawartość pól „Rodzaj zwierzęcia ” i „Imię ”.
W wyniku tych działań, możemy otrzymać np. taką odpowiedź: Zwierzę: 

pies. Imię: Czajnik
Sposób udzielenie odpowiedzi, tzn. jej styl i elegancja jest już sprawą 

pomysłowości programisty. Najważniejsze jest to, że sam proces wyszukiwania 
informacji został zredukowany do kilku prostych operacji, dzięki innemu 
sposobowi zapisu tych samych informacji, co w początkowych zdaniach. Oczy
wiście nasze trzy przykładowe rekordy nie odpowiadają dokładnie trzem 
początkowym zdaniom (pomijają np. stosunek emocjonalny Piotrka do jego 
myszy, zawsze można to jednakże ująć w postaci dodatkowej kategorii — czyli 
dodatkowego pola, które dla pozostałych dwóch przypadków pozostałoby puste).

Bazy danych pozwalają więc zapisywać informacje w możliwy do 
przetwarzania sposób. Jadnakże by baza danych była rzeczywiście efektywna, 
kategoryzacja danych musi być zrobiona w sposób prawidłowy.

Przez kategoryzację należy rozumieć podzielenie danych na spójne grupy 
odnoszące się do konkretnych kategorii (np. kolor lub imię). Kategoryzacja 
oznacza również sprowadzenie niespójnych danych do określonej kategorii, 
poprzez precyzyjniejsze (lub po prostu inne) wyrażenie danej cechy lub ich po
minięcie, gdy niespójność nie daje się usunąć. Prawidłowa kategoryzacja jest 
szczególnie ważna, gdy bazy połączone są relacjami.

Prześledźmy sobie następujący przypadek: planujemy bazy danych dla 
obsługi wypożyczeń. Mamy już bazę katalogową, gdzie zapisane są rekordy 
odpowiadające konkretnym książkom, teraz trzeba stworzyć bazę czytelników. 
Rekord w bazie danych z czytelnikami powinien przede wszystkim zawierać 
imię, nazwisko, numer karty czytelnika, adres, itp. Możemy też zaplanować tam 
pola na dane o wypożyczonych książkach (powiedzmy na ich sygnatury). No 
dobrze, ale ile takich pól powinno być? 5 może 10, a co będzie jak zmienimy 
zdanie i czytelnik będzie mógł mieć nawet 100 książek na koncie? No to za
planujmy od razu 100 pól. No dobrze, jeśli jednak większość czytelników 
wypożycza tylko 3 k s i ^ i  to po co nam pozostide 97 pól, które pozostaną puste? 
(Puste w przypadku baz danych ma specyficzne znaczenie. Większość systemów 
rezerwuje miejsce na dane, które mogą się pojawić i wypełniają puste pola spac
jami. Tak więc nasz rekord czytelnika może składać się w 80% ze spacji, które 
będą obciążały pamięć zewnętrzną.)

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście stworzenie trzeciej bazy 
złożonej z trzech pól: numer karty czytelnika, data wypożyczenia, sygnatura 
książki, i nie hmitowanej liczby reWdów. W ten sposół? nasza struktura danych 
staje się elastyczna (nie ma znaczenia ile książek może wypożyczyć czytelnik),



choć przetwarzanie nieco się komplikuje, gdyż nie wystarczy znalezienie danych 
czytelnika w jednej bazie, by dowiedzieć się co wypożyczył, trzeba znaleźć 
jeszcze wszystkie rekordy z odpowiednim numerem karty w trzeciej bazie.

Odpowiednia kategoryzacja jest najważniejszym etapem wstępnym, który 
musi zostać wykonany jeszcze zanim baza powstanie. Wskazówką do zmiany 
myślenia o danej strukturze jest zawsze pojawienie się nieokreślonej ilości pól 
mających zawierać podobne informacje. Czasami też błędnie określona jest jed
nostka podstawowa w danej bazie. Np. co powinno być jednostką w bazie kata
logowej: egzemplarz, wolumin czy tytuł? Powiedzmy sobie od razu, że sprawa 
jest nie do rozstrzygnięcia i znane są różne systemy przyjmujące za jednostkę 
każdą z wymienionych możliwości.

Inną przesłanką jest ustalenie relacji zmiennej liczby danej informacji do 
stałej liczby danych informacji. Jeśli np. gromadzimy infoimacje o danych obiek
tach i nie chcemy determinować liczby cech, jakie będą nas interesować, zaś licz
ba obiektów jest stała, to jednostką w bazie będzie szybciej cecha niż obiekt, cho
ciaż w pierwszym momencie, chętniej utożsamiamy jedostkowy zapis z obiek
tem.

W momencie gdy kategoryzacja jest przeprowadzona poprawnie, możemy 
zacząć defniniować bazę danych. Zanim to jednak nastąpi, powinniśmy wybrać 
odpowiednie narzędzie, w zależności od charakteru tych danych. Wybierając zaś 
narzędzie, trzeba zwrócić uwagę na następujące cechy systemu:

— czy jest on kartotekowym czy relacyjnym systemem baz danych,
— czy operuje rekordami stałej czy zmieimej długości,
— czy struktura rekordu jest jedno- (pola) czy dwustopniowa (pola i pod

pola),
— czy struktura rekordu jest stała czy elastyczna (pola powtarzalne),
— czy system poprawnie obsługuje polski alfabet (sortowanie itp.),
— czy system jest wyposażony w wewnętrzny język programowania i o ja

kich możliwościach,
— czy system jest przeznaczony do obsługi baz numerycznych czy tek

stowych,
— czy możliwe jest stworzenie bazy pełnotekstowej,
itp.
Jakie cechy są najbardziej pożądane dla zastosowań bibliotecznych, powiemy 

sobie w dalszej części tego rozdziału.

3.2. SPOSÓB DEFINIOW ANIA BAZY DANYCH

Definicja bazy danych może być rozumiana szerzej lub bardziej wąsko. 
W wąskim znaczeniu definicją bazy jest określenie struktury rekordu, czyli 
repertuaru pól (ewentualnie podpól) wraz z podaniem ich typu i długości (liczonej 
zwykle w znakach).



Typy pól są rozróżniane przez systemy w celu poprawnego przetwarzania 
(sortowania, obliczania itp.). Inaczej będzie traktowana ta sama liczba zapisana 
w polu tekstowym, inaczej w polu numerycznym, inaczej w polu typu „data”. 
Dlatego też należy dobrać odpowiedni typ, w zależności od charakteru danych. 
Ważne jest również trafne określenie wielkości pola, szczególnie w systemach 
o rekordach stałej długości. Pole musi być odpowiednio duże, by bez problemu 
pomieścić najczęściej występujące dane, jednak niezbyt duże, by nie zapamię
tywać na dyskach całego kosmosu spacji. Co robić gdy od czasu do czasu trafia
ją się dane większej długości? Stosować skróty. W systemach o rekordach zmien
nej długości ten problem nie występuje, gdyż zwykle trzeba podać tylko maksy
malną długość pola; pole zaś jest zapamiętywane tylko w takim zakresie, w jakim 
wypełniają go dane. Dobrze jest więc znając możliwości danego systemu, roz
planować sobie strukturę, zanim przystąpimy do właściwego definiowania bazy.

W szerszym zakresie definicja bazy może obejmować jeszcze takie ele
menty jak: formularze wprowadzania i redagowania danych, formularze wydruku, 
indeksy i formularze wyszukiwania. Większość systemów po zdefiniowaniu 
stmktuiy rekordu oferuje standardowe formularze pozwalające na natychmia
stową pracę z bazą. Inne oferują automatyczne lub półautomatyczne tworzenie ta
kich formularzy.

3.2.1. Przykłady definicji baz danych

Rozbudujmy sobie nasz przykład ze zwierzętami domowymi i załóżmy, że 
będziemy gromadzić informacje o zwierzętach i ich właścicielach dla badania 
różnych zależności. Możemy sobie zadawać pytanie np. czy istnieje relacja 
pomiędzy wiekiem i płcią właściciela a rodzajem zwierzęcia oraz imieniem, 
jakie zostaje mu przez właściciela nadane. Możemy przy okazji badać koincy
dencje pomiędzy zawodem i wykonywaną pracą właściciela a cechami zwierzę
cia, iub pomiędzy sposobem odżywiania się właściciela i zwierzęcia.

Będą nam wtedy potrzebne następujące informacje: właściciel (płeć, wiek, 
zawód, aktualnie wykonywana praca, dieta), zwierzę domowe (imię, rodzaj, 
wielkość, cechy charakterologiczne, cechy fizyczne, dieta). Każda z wymie
nionych informacji wymaga dalszej kategoryzacji, by dane wprowadzane do 
bazy były jednorodne (co jest warunkiem koniecznym dalszego przetwarzania — 
jedno z powiedzonek komputerowych mówi, że jeśli włożysz bałagan do kom
putera, to tylko przyspieszysz bałaganienie). Przykładowo, określając zawód 
musimy sobie zefiniować, jaki poziom precyzji nas interesuje: czy nazwa 
konkretnego zawodu, czy nazwa szerszej lub węższej grupy zawodowej. To 
samo z dietą. Interesują nas składniki, dominujące składniki czy ogólny charak
ter? Cechami charakterologicznymi zwierzęcia mogą być agresja, łagodność, 
nieufność itp. ale czy powinna tam się znaleźć taka cecha jak łatwość nawiązy
wania kontaktów z innymi istotami żywymi? Wśród cech fizycznych mogą nas 
interesować również bardzo różne kategorie, od tego czy zwierzę jest futerkowe 
czy nie, do tego jak długie ma pazurki. Planując daną bazę musimy więc



przewidzieć jakiego rodzaju informacje będą niezbędne, by baza spełniała 
założone przez nas zadania, tzn. informowała nas o tym, o czym cłicemy być 
poinformowani. Nałeży przy tym zacłiować rozsądny kompromis pomiędzy 
dążeniem do szczegółowości (należy zawsze zbadać czy możliwe jest zebranie 
szczegółowej informacji w rozsądnym czasie i czy będzie nam każda z tycłi in
formacji na pewno do czegoś potrzebna) a upraszczaniem struktury (łatwiej 
będzie zebrać informacje, ale przetwai-zanie może dać nam w wyniku bardzo 
ogólne, a przez to bardzo mgliste, wyobrażenie o realnych zależnościach).

Warto przy okazji pamiętać o mądrej zasadzie, że jeśli chcesz mieć w domu 
porządek, to musisz mieć jedno pomieszczenie, gdzie jest bałagan. W przypad
ku baz danych będzie to zwykle pole o nazwie „uwagi” lub „inne”, gdzie znajdą 
miejsce informacje nie mieszczące się w żadnym innym polu a warte odno
towania.

Struktura naszej bazy mogłaby wyglądać następująco:
— właściciel,
• płeć,
• wiek (ilość lat),
• zawód (jeden główny, wybór z tabeli zawodów),
• aktualnie wykonywana praca (wybór z tabeli rodzajów prac),
• dieta (wybór z tabeli rodzajów diet),
• uwagi o właścicielu,
— zwierzę domowe,
• imię,
• rodzaj (wybór z tabeli rodzajów),
• wielkość (wybór z tabeli wielkości),
• cechy charakterologiczne (maksymalnie 3 cechy wybrane z tabeli cech),
• cechy fizyczne (maksymalnie 3 cechy wybrane z tabeli cech fizycznych),
• dieta (wybór z tabeli rodzajów diet),
• uwagi o zwierzęciu.
Oczywiście tabele, o których mowa w nawiasach muszą być najpierw opra

cowane, bez zakładania jednakże, że są one ostateczne i niezmienne, chociaż naj
lepiej jest gdy są one możliwie kompletne, ponieważ zmiana wszelkich kategorii 
w sytuacji, gdy część rekordów jest już wprowadzona może łatwo prowadzić do 
utraty jednorodności danych (co będzie powodowało nieprawidłowe 
przetwarzanie).

Zależnie od możliwości systemu, rzeczywista struktura danych może 
wyglądać różnie. Rozpatrzmy sobie dwa przyWady ^stemów mikrokompute
rowych pracujących w sytemie operacyjnym DOS.

System CDS/ISIS jako system kartotekowy nie pozwoli nam na zbudowanie 
struktury relacyjnej, która lżyłaby wygodniejsza w przypadku gdy większość 
naszych właścicieli miałaby więcej niż jedno zwierzę. Musimy albo założyć, że 
jednostką jest zwierzę i dane właściciela będą pojawiać się przy opisie każdego 
zwierzaka albo uczynimy jednostką właściciela, „upychając” wszystkie cechy 
zwierzaka w polu powtai-zalnym. Możemy również skorzystać z dwustopniowej



budowy rekordu wyróżniając pola i podpola i nie pi'zejmowac się długością 
pola, ponieważ ISIS jest systemem operującym rekordem zmiennej długości.

Nasza baza (w pierwszym przypadku) mogłaby więc wyglądać następująco 
(w tablicy definicji pól, określającej strukturę rekordu):
-  v̂ r Nazwa p o l a Dług 1VP Pcw Ogra n i cz  n i ki / Wzor zec

Pl eć  w ł a ś c i c i e l a  
Wiek
Zawód i  wykonywana pr a ca
Die ta  w ł a ś c i c i e l a  i  zwierzęcia
Uwagi o w ł a ś c i c i e l u
Imię,  rodz .  i  w i e l k .  zwierzęcia
Cechy f i z y c z n e
Cechy c h a r a k t e r o l o g i c z n e
Uwagi o zwi er zęc iu

1
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100
40
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100
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W drugim przypadku tablica definicji pól mogłaby wyglądać następująco;

V^r Nazwa p o l a Dług lyp Pow Og ra ni cz nik i / Wz or ze c

1 W ł a ś c i c i e l 200 X pzrdu
2 Wiek 2 N
3 Zwierzę 200 X R i rwf cu

gdzie liteiy w kolumnie „ograniczniki” oznaczają; płeć, zawód, pracę, dietę 
i uwagi o właścicielu oraz imię, rodzaj, wielkość, cechy fizyczne, charaktero
logiczne i uwagi o zwierzęciu.

W systemie relacyjnych baz danych Access mamy z kolei możliwość rozbi
cia kartoteki na dwie powiązane relacjami bazy, jednakże musimy ostrożniej sza
cować wielkości pól (stała długość rekordu), nie mamy też do dyspozycji takich 
mechanizmów jak tworzenie podpól czy powtarzalność pól. Definicja baz w sys
temie Access mogłaby zatem wyglądać następująco;

Table: Właściciel

Ж 1Ш ..
Text
Numbef ______

Ш Zawód text
Praca Text
Dfeta i Text
Uwagi Memo

n
l^nłjjifikabr Text

• в20 znaków  __
liczby c<̂ kowite 
20 znaków 
20 znakó^
20 znaków

5 znaków



Imię zwierzaka 
Rodzaj

Texl^
Text

Wielkość
Cechy charakteru 1 Texit

Text

Cechy charakteru
Cechy charakteru
Cechy feycgne 1

I e > l
Text
Text

20 z n a k ^  
20 znaków
ЙЗ znakM
30 znaków 

[ ^ z r ^ w  
: 30 znaków
:20 znaków

Cechy fizyczne 2 Text 20 znaków
Ш Cechy fizyczne 3 Text

Uwagi Memo
:20 znaków

Identyfflcator Text 5 znaków

Można by jeszcze rozważyć, czy nie stworzyć specjalnej bazy z cechami, by 
wyeliminować zbędne powtórzenia tych pól. Jednakże, jeśli przy każdym 
zwierzęciu pola te będą wypełniane to nie da nam to żadnej oszczędności miej
sca, zaś przetwarzanie może się znacznie skomplikować. Pole o nazwie „Iden
tyfikator” zawiera numer identyfikacyjny właściciela, dzięki któremu system 
może połączyć informacje o odpowiednim właścicielu z informacjami 
o odpowiednim zwierzęciu.

2Ммге]<|сШуе::Р
H
Imię zwierzaka 
Rodzaj 
Wiekość 
Cecl^ diarakteru I 
Cechy diaiakteru 
Cechy diaiakteru | 
Cechy figłczne 1 
Cechj» fi^zne 2 
Cechy fizjłczne 3 
LtvMgi 
Ideriltjifkflior



Nie ma również potrzeby powtarzania danych o tym samym właścicielu 
w różnych rekordach, jak mido to miejsce w pr^padku pierwszej definicji ISIS -ie.

O przydatności, czy rzeczywistej użytecznośąci danej struktury decyduje 
zawsze praktyka. Świetnie zdawałoby się zaprojektowane struktury „w praniu”, 
mogą ujawniać szereg niedoskonałości. Dlatego też projektując bazę danych, le
piej od razu oswoić się z myślą o wprowadzaniu poprawek i zapewnić sobie 
możliwość ich wprowadzania (np. poprzez odpowiednio elastyczne procedury 
programowe i możliwość modyfikowania ekranów „wejściowych” i „wyjś
ciowych”). Doświadczony projektant jest w stanie przewidzieć z dużą precyzją, 
jak baza będzie funkcjonować i w związku z tym, jak powinna zostać zbu
dowana. Najbardziej doświadczony specjalista nie jest jednakże w stanie 
przewidzieć wszystkiego, dlatego też proces „poprawiania” bazy, szczególnie gdy 
jej struktura jest baidzo złożona, jest czynnością rutynową i nie świadczy o nieu
dolności wykonawcy (chyba, że baza jest permanentnie i żywiołowo przebu
dowywana).

Powyższe przykłady operują stosunkowo prostą strukturą danych. Wraz 
z próbą zastosowania systemów baz danych do opisu bibliograficznego, wkracza
my jednakże na „grząski teren” gdzie „utonął” już niejeden informatyk. Dobrze 
byłoby więc omówić sobie dokładnie, punkt po punkcie, co tak „fatalnego” jest 
w opisie bibliograficznym.

3.2.2. Definicje bibliograficznych baz danych

Opis bibliograficzny jest szczególnym rodzajem danych, któiy rodzi szereg 
problemów, z którymi przy innych typach danych nie mamy do czynienia.Na 
pozór wydaje się, że sprawa jest prosta, ti7:eba tylko stworzyć odpowiednie pola 
typu: autor, tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania i mamy sprawę załatwioną. 
Tak też postępuje wielu komercyjnych dostawców baz, w których opis biblio
graficzny pełni drugorzędną rolę i jest traktowany jedynie jako adres, odsyłający 
od abstraktu lub streszczenia do dokumentu źródłowego. W momencie kiedy 
liczy się szybkość opracowania zawartości danego dokiunentu, nikt nie będzie 
tracił czasu na wnikanie w subtelności opisu bibliograficznego. W przypadku jed
nakże baz stricte bibliograficznych, gdzie opis pełni pierwszorzędną rolę, podob
na nonszalancja jest nie do przyjęcia. Szczególnie bibliotekarze, nie są w stanie 
myśleć o wprowadzaniu informacji bibliograficznej w sposób uproszczony, co nie 
zawsze jest tak pozytywne jakby się z tradycyjno-bibliotekarskiego punktu 
widzenia wydawało. Wróćmy jednakże do zasadniczego wątku.

Już w momencie, kiedy zastanawiamy się nad hasłem autorskim, pojawia się 
szereg wątpliwości. Czy autor w haśle powinien być jeden Oak w anglosaskich 
przepisach), czy dopuścić istnienie trzech haseł w jednym rekordzie? Co z pod
wójnymi nazwiskami? Z podwójnymi imionami? Co z autorami, którzy mają 
tylko imię? Czy powinny być przy okazji zapisywane informacje o pseudonimach 
itp., żeby wszystkie pozycje danego autora były zawsze znalezione, bez wzglę
du na to jak się podpisał? Co z nazwiskami, mającymi wiele form? („biedny”



Szekspir ma co najmniej trzy formy angielskie, nie licząc podanej tu formy pol
skiej i nie jest on wcale wyjątkiem).

W krótkim czasie, może się okazać, że dla samego hasła autorskiego poti-ze- 
bujemy odrębnej bazy! I mielibyśmy rację, ponieważ w dużych systemach zau
tomatyzowanych, tworzone są dla najważniejszych wyszukiwawczo elementów 
opisu właśnie takie specjalne bazy, nazywane kartotekami haseł wzorcowych, do 
których odsyłaj ą szczególnie ważne pola opisu katalogowego (takie j ak hasła au
torskie i przedmiotowe).

Tworzyć bazę bibliograficzną można w oparciu o obowiązujące normy opisu 
bibliograficznego i katalogowego, jest to jednakże zadanie żmudne, długotr
wale, wymagające dużego doświadczenia i zupełnie bezsensowne. Dlaczego? 
Ponieważ ta praca została już wykonana i brało w niej udział setki bibliotekarzy, 
którzy stworzyli format MARC.

3.2.2.1. Format MARC. Idea formatu MARC narodziła się w Bibiotece 
Kongresu w Waszyngtonie w końcu lat pięćdziesiątych i obecne formaty MARC 
stanowią owoc ponad 30 lat nieustannych prac nad ulepszaniem tej struktury, 
możemy więc śmiało założyć, że nie uda nam się w krótszym czasie wymyśleć 
niczego bardziej sensownego.

MARC ma wiele różnych odmian narodowych i lokalnych, wszystkie one 
spełniają jednakże warunki normy ISO 2709, która określa formahią budowę tego 
formatu. Historia formatu MARC jest długa i pasjonująca, jest ona jednakże już 
tematem kilku książek, więc tutaj ograniczymy się tylko do uproszczonego opisu 
zasady działania formatu MARC i przykładów występujących w Polsce.

Format MARC jest realizacją stosunkowo prostej idei, polegającej na 
oznaczeniu wszystkich elementów opisu odpowiednimi etykietami tak, by bez 
względu na język, oprogramowanie i rodzaj komputera, dany system mógł bez 
trudu rozpoznać co jest autorem, co zaś miejscem wydania, na przykład. W ten 
sposób powstał system oznaczeń składający się z:

• trzycyfrowych etykiet pól, odpowiadającym mniej więcej strefom opisu 
bibliograficznego,

• jednoznakowych wyróżników podpól, odpowiadających elementom opisu 
w danej strefie,

• jednoznakowych wskaźników, które w liczbie dwóch następują po 
etykiecie pola, i uszczegóławiają zawarte w nim informacje.

MARC zawiera blok informacji w polach stałej długości, potem zwykle 
występują pola zmiermej długości w zmiennym repertuarze. Wszystkie te zmien
ności powodują, że format MARC jest szczególnie trudny do oprogramowania 
i wymaga nie lada ekwilibrystyki od programistów. Wyliczmy sobie wszystkie 
cechy MARC-a, czyniące go skomplikowanym:

• dwustopniowa struktura pól i podpól + wskaźniki,
• szeroki repertuar pól i podpól (dla opisu bibliograficznego książki repertuar 

wszystkich podpól wynosi około 400),
• możliwość pojawiania się tylko wybranych pól, dla których występują 

dane,



• zmienna długość danych, wahająca się w bardzo szerokich granicach,
• możliwość powtarzania pól w obrębie rekordu,
• możliwość powtarzania podpól w obrębie pola.
Powyższe cechy powodują, że gdyby nawet próbować posłużyć się trady

cyjną bazą danych o rekordach stałej długości, to otrzymalibyśmy giganta, któiy 
składałby się głównie ze spacji. Szczególnie trudna do rozwiązania jest obsługa 
zagnieżdżonych powtórzeń podpól w polach, dlatego część systemów np. ISIS, 
rezygnuje z podtrzymywania tego mechanizmu, zostawiając problem rozwiąza
nia powtói-zeń podpól użytkownikom (jest kilka rozwi^ań). Powtarzalność pod
pól obsługuje natomiast system MAK. Większość systemów zautomatyzowanych 
nie podtrzymuje struktury MARC wprost, tzn. nie utrzymuje bazy, będącej 
bezpośrednim odbiciem tej struktury. Często systemy stosują własne, swoiste 
struktury danych, pamiętając jednakże o tym, by system miał możliwość łado
wania rekordów w formacie MARC oraz wyprowadzania informacji, również 
w tym formacie. Obsługa formatu MARC na wejściu i wyjściu to „jazda 
obowiązkowa” dla profesjonalnych systemów bibliotecznych.

W Polsce funcjonuje kilka formatów MARC, jednakże najważniejsze z nich 
to MARC-BN, w którym rozpowszechniane są opisy „Przewodnika Bibliogra
ficznego” oraz USMARC, który został uznany w 1993 roku za polski standard 
narodowy, zaś wdrażany jest przez konsorcjum bibliotek VTLS (w wersji przy
stosowanej do potrzeb tych bibiotek). Używanie MARC-BN przez Bibliotekę 
Narodową, która przyjęła USMARC za wspomniany polski standaid jest sprawą 
zaszłości, które w przypadku danych bibliograficznych mogą ciągnąć się dość 
długo, ponieważ zmiana formatu związana jest z wieloma działaniami to
warzyszącymi, jak chociażby konwersją już wprowadzonych danych oraz 
przestawieniem całego procesu „produkcji rekordów” na nowe przepisy. Z uwa
gi na szerokie powiązania formatu MARC oraz nakład pracy, jaki został włożony 
przez lata gromadzenia informacji w tym formacie, wszystkie zmiany są 
wprowadzane z reguły bardzo ostrożnie, choć również nieustannie (co roku, 
bibliotekarze amerykańscy wprowadzają kilkanaście do kilkudziesięciu drobnych 
poprawek do formatu USMARC, który ma już wielotomową dokumentację 
i pozwala zapisywać informacje o wszelkich typach dokumentów, wraz z tworze
niem kartotek haseł wzorcowych itp.).

Przypatrzmy się kilku opisom w formacie MARC (opisy pozbawione są 
„polskich liter” ponieważ pochodzą z amerykańskiej bazy OCLC — o samym 
OCLC dowiesz się z rozdziału 5.1.1).

R e c  o r d  1 
O jp y riĘ fit 1994 OCLC
000 пап la
001 31249220
005 19941009
0 0 8  1 9 9 4 1 0 0 9 S 1 9 9 3  p l  d  ООО O p o i  d

009 729
020 Iłć£385254t96
090 H a m i т .Рбз т з



2 4 5  0 0  ł ta P o d c e c z r y  s l c y m i k  t e m i n o w l i t e r a c k i d i  / fcMictel Gloum^l . . . [ e t  a l . ]  ;  p o d  r e i i k c j a  J a n u s za
S J a w ia s k i e g o .

260 ft^^irszam : MXHN, H eim .
3 0 0  # a 2 8 5  p .  ;  Hc23 cm .

6 5 0  O H a l i t e r a t u r e  f f x D i c t i o n a r i e s  S t i l i s h .

6 5 0  О # a L i t e r a t u r e  f tx T e im in o lo g y .

7 0 0  1 H a G lc M ia s k i ,  U c h a l .
1 0 0  1 ^ a S l a w i n s k l ,  J a n u s z .
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1 0 0  1 t ta Z a k ,  S t a n i s ł a w .
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092 Ha809 Ht№62, 1972
2 4 5 0 0 #аШ.у słownik pisarzy suiata /  tic[recbktorzy:
2 5 0 НеЫ .̂ 2 .^xpr. i  rozsz.
2 6 0 Hćlb\brszawa : H tM e^  Fctuszeclrina, Hcl972.
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700 10 НаИшйак, Kazimierz.
700 10 ttćOLszewskl, №nzyk.

Czytelnikowi przyzwyczajonemu do wyglądu klasycznej karty katalogowej, 
opis w formacie MARC zawsze wydaje się początkowo odstręczający. W więk
szości systemów istnieje możliwość takiego przełączenia wyświetlania opisu, aby 
przypominał on klasyczną kartkę katalogową. Po jakimś czasie jednakże okazu
je się, że opis w formacie MARC ma swoje zalety również jako rodzaj interfej
su. Czasem tylko odpowiednie etykiety mogą nam wskazać dokładnie wszystkie 
elementy opisu. Na klasycznej kartce opisującej książkę w nieznanym dla nas 
języku moglibyśmy mieć trudności ze zorientowaniem się, co jest co. Bibliotekarz 
lub czytelnik musi jedynie przełamać początkową niechęć i nauczyć się tych kilku 
numerków.



Jak bardzo byśmy niechętnie odnosili się do fonnatu MARC, to jest on jed
nakże bezwzględnym standardem w międzynarodowej wymianie informacji bib
liograficznej i, jak już wspomniano, każdy szanujący się system biblioteczny 
powinien oferować obsługę tego formatu (jeśli nie wewnętrznie to na wejściu 
i wyjściu). O tym, że można MARC-a nie lubić świadczą specjalne programy, 
które automatycznie twoi-zą rekord MARC w toku interaktywnej pracy pole
gającej na wypełnianiu formulai-za, bardziej pi-zypominającego tradycyjne kata
logowanie. W Polsce jeszcze nie doczekaliśmy się takicłi programów, m.in. dla
tego, że MARC nie jest jeszcze tak popularny jak gdzie indziej.

Definicja fonnatu USMARC (w wydaniu dla bibliotek VTLS) przy użyciu 
systemu CDS/ISIS mogłaby wyglądać tak jak poniżej. Od razu jednakże należy 
zrobić dwa zastrzeżenia:

- długości pól są praktycznie symboliczne (nie oparte na żadnych konkret
nych szacunkach),

- pola powtai-zalne z niepowtarzalnymi podpolami i pola niepowtai-zalne 
z powtarzalnymi podpolami zostały potraktowane jednakowo, tzn. są oznaczone 
jako powtarzalne (nawet jeśli tylko jedno podpole jest powtarzalne). Aby przy
toczona struktura była wykorzystywana prawidłowo, potrzebne jest jeszcze za
projektowanie odpowiednich formatów wyświetlania oraz opracowanie 
szczegółowej instrukcji, która pozwalałaby w ramach mechanizmów ofero
wanych przez CDS/ISIS obsłużyć USMARC w całej jego złożoności (to jednakże 
temat na odrębną książkę). Potrzebne będą tutaj pewne kompromisy, ale nie 
będzie ich znów tak dużo i twierdzenie o nieprzydatności systemu CDS/ISIS do 
obsługi formatu USMARC nie jest zbyt mocno umotywowane.

Oznaczenia podpól zostały podane za publikacją Format USMARC opisu 
katalogowego książek. Instrukcja wypełniania rekordu w VTLS, Warszawa 1993.

V'̂ r NaZńia pola Cług 1VP Etw O jraniczni
1 Numer kontrolny 10 P A 99999999
5 Eata ostatn iej rraiyfikac]! 6 P 999999
8 S tałe pola VTLS 40 X
20 ISEN 100 X R az
40 InstytLcga ąDorządząiąca q sis 100 X R aod
41 Język dokumentu 100 X R afcn
80 UKD ICO X R a
100 Hasło główne — nazwa oscbowa 100 X R abdc
110 Hasło ^ówne — г\агш Aaoirvra 100 X R afcncfc
130 Hasło główne tytu ł uje±Dl. 200 X R arpM.s
240 '^ u ł ujednoliccny 200 X R arpMs
243 Ujednolićmy tytu ł b io rczy 200 X R агрИз
245 S trefa tytułu i  ozn.oфcwiвdz. 300 X R гЬсгр
246 №riant tytułu 200 X R
250 Strefa wydania 100 X гЬ
260 S trefa Edre-si i wydawniczego 200 X R jłTTRfg
300 S trefa cpisu fizycznegs 100 X гЬсе
440 S trefa se r ii i  ks.wiel. /wysz. 100 X R агро/
490 S trefa s e r ii i  k s.w iel. /n ie 100 X R axv
500 Uvaga ogólna 100 X R а



501 1Лада о pracach wąaółwydanyłi
502 Unaga dotysząpa d ^ertacji
503 d ot. związków bibliograf
504 U»aga d ot. bibliogr. załąiznik
505 ТЛида d ot. zawartości książki
520 A±otacja v^aśniająca l ib  ana
521 LV«ga d ot. przezraczenia czyte 
534 Uega d ot. podstawy r^rodukcj 
536 Uraga d ot. finansowania książk 
586 U®ga dotycząca nagroĄf 
600 Hasło przBd.- nazwa oscbowa
610 Hasło przed.- ciało йэ1ога»е
611 Hasło przed.- naava inprezy 
630 Hasło przBdTiiotowe — tytu ł
650 Hasło przed.- naz5«a pcpspolita
651 Hasło przBi.- nazv« gsograficz 
700 Hasło d cdat.- razwa osdoowa
710 Hasło dodat.- d a ło  2bioKDwe
711 Hasło dodat.- nazwa iitprezy 
730 Hasło dodat.- ty tu ł uje±tDlic.
740 Hasło dodatkowe — tytu ł 
800 Has.dod.cp.ks.wielotcrri.-cecba
810 Has.dod.cp.ks.vdel.-cia ło  zbio
811 Has.dod.cp.ks.wiel.-inpreza 
830 Hasło d od .ser ii i  cp .ks.vi-tyt

Powyżs2y przykład definicji ma na celu jedynie zobrazowanie jej złożonoś
ci oraz pokazanie sposobu definiowania. Autor wybrał system CDS/ISIS, gdyż 
struktura rekordu jest tam wyraźnie widoczna w tablicy definicji pól. Do zbu
dowania rzeczywistej bazy w formacie MARC bardziej odpowiedni wydaje się 
system MAK.

Wracając do pytania, jakie cechy powinien wykazywać system odpowiedni 
do konstrukcji bazy w formacie MARC, można wymienić następujące własności:

100 X R a
100 X R a
100 X R a
100
100

X
X

R ab
a

100 X R a
100 X R a
100 X R patboefriz
100 X R ahri
100 X R a
100 X R abdcktrpklsnorxyz
100 X R atrdcktrpklsxyz
100 X R arricetrplxyz
200 X R adTpklsmoixyz
100 X R axyz
100 X R axyz
100 X R abdce4trpkls
100 X R atrrioe4tnFkls
100 X R andoe
200 X R arpkls
200 X R arp
100 X R abdctrpklsv
100 X R ahrdctrpklsv
100 X R ardoetrpv
200 X R arpW-Sxv

— operowanie zmienną długością rekordu,
— obsługa dwustopniowej struktury (pól i podpól),
— obsługa powtarzalności pól w obrębie rekordu,
— obsługa powtarzalności podpól w obrębie pola.

3.3. KOM ERCYJNE BAZY DANYCH

Oprócz baz, które użytkownik tworzy sobie sam lub wymienia w ramach 
współpracy między bibliotekami, istnieje cały przemysł zajmujący się tworze
niem i odpłatnym udostępnianiem baz danych. Bazy takie można podzielić 
z grubsza na:

— bibliograficzne,
— faktograficzne.



Bibliograficzne będą obejmowały bazy zarówno stricte bibliograficzne, 
takie, jak bibliografie narodowe, uniwersalne itp., oraz bazy refei-ujące, gdzie 
opisy zaopatrzone są w abstrakty, streszczenia, słownictwo kluczowe, deskiyp- 
tory itp.

Bazy faktograficzne gromadzą informacje o faktach i są źródłem bezpośred
nim, nie odsyłającym do żadnych publikacji.

Bazy komercyjne były początkowo dostępne online, co wymaga połączenia 
z odpowiednią siecią rozległą. Od czasu opracowania technologii dysków optycz
nych, popularniejsze stało się oferowanie baz na dyskach CD-ROM. Użytkow
nik korzystający z takiej bazy, nie kupuje jej na własność, gdyż musiałby zapłacić 
bardzo dużo za całą zgromadzoną na dysku informację (stworzenie dobrej bazy 
danych jest bardzo kosztowne). Użytkownik opłaca więc prawo do korzystania 
z dysku, któiy musi odesłać do producenta lub zniszczyć po wygaśnięciu sub- 
skiypcji. Nawet takie rozwiązanie pozostaje kosztowne, dlatego też nabywanie 
subskrypcji na bazy CD-ROM-owe ma sens tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie 
wykorzystać maksymalnie ich atuty — dostępność 24 godziny na dobę, bez do
datkowych kosztów związanych z połączeniem telekomunikacyjnym, jak ma to 
miejsce w przypadku baz online. Zwykle korzystanie z baz na CD-ROM orga
nizuje się dedykując komputer w bibliotece lub ośrodku infonnacji tylko do 
celu wyszukiwania w danej bazie. Coraz popularniejsze jest udotępnianie 
CD-ROM-ów w sieci lokalnej lub kampusowej pi'zez stosowanie specjalnych 
serwerów obsługujących dostęp do wielu baz na CD-ROM-ach (wielonapędowe 
„szafy grające” — jukebox).

Koszt jednostki pamięci przy takim dostępie jest najmniejszy. Bazy 
umieszczane na CD-ROM-ach bardzo często są tymi samymi, które są dostępne 
online. Dostęp online był zawsze bardziej kosztowny, sytuacja ta jednakże może 
ulec zmianie pod wpływem budowy „infostrad” (publicznych, tanich sieci roz
ległych o dużej przepustowości), gdzie dostęp jest szybszy, bardziej niezawod
ny i tańszy niż w „klasycznych” sieciach. Dlatego od jakiegoś czasu można za
obserwować powracające zainteresowanie usługami online, tym bardziej, że 
efektywne korzystanie z CD-ROM-ów wymaga dodatkowych inwestycji 
i w rezultacie nie jest tak bardzo tanie.

Nie będziemy przytaczać tutaj tytułów i zakresów przykładowych baz, 
ponieważ sąich w tej chwili dziesiątki tysięcy. Odnotujmy tu jedynie, że najszer
szą propozycję baz na CD-ROM w Polsce znajdziemy w katalogu firmy 
STRATUS, która jest liderem na naszym lynku w tej dziedzinie, zaś do naj
większych „dostawców” połączeń online należą serwisy DIALOG (obecnie 
DataStar) i CompuServe, z którymi (po opłaceniu subskrypcji) można się łączyć 
również poprzez sieć Internet. Zdecydowanym liderem w dostarczaniu opisów 
i serwisów bibliograficznych bibliotekom jest natomiast OCLC, z której usług ko
rzysta lub będzie korzystać wkrótce coraz więcej polskich bibliotek. O OCLC 
powiemy sobie jeszcze parę słów przy omawianiu rozległych sieci bibliogra
ficznych.



N a j w a ż n i e  j s z e  г

B a z a  d a n y c h  j e s t  U S t r u J i t u r a l l ż o w a n ą  f o r m ą  z a p i s u  s k a t e g o r y z o w a n y c h  
d a n y c h  i  s k ł a d a  s i ę  z r e k o r d ó w .
S t r u k t u r a  с e k o r d u .  j e s t  o k r e ś l o r i a  p r z e z  r e p e r t u a r  w y s t ę p u j ą c y c h  
w n i m  p ó l  ( e w e n t u a l n i e ; p ó l  i  p o d p ó l )  z a w i e r a j ą c y c h  k o n k r e t n e  k a t 
e g o r i e  d a n  у  с  i i  i
B i b l i o g r a f i c z n e  b a z y  d a n y c h  w y m a g a j ą  s t r u k t u r y  o p e r u j ą c e j  » z b -  
r o k i m  z e s t a w e m  p ó l  i  p o d p ó l ,  k t ó r e  m o o ą  s i ę  p o w t a r z a ć  ( p o l a  w 
o b r ę b i e  r e k o r d u  i  p o d p o l a  w o b r ę b i e  p o l a )  o r a z  s y s t e m u  o p e r u j ą c e g o  
z m i e n n ą  d ł u g o ś c i ą  r e k o r d u .  T a k ą  s t j r u k t u r ą  j e s t  MARC, z a ś  s y s t e 
mem n p .  Mak.

Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
— co oznacza kategoryzacja?
— czym jest jednostka opisu w bazie?
—jak planować strukturę rekordu?
— czym różni się struktura relacyjna od nierelacyjnej?
— z czego składa się format MARC?
—jakie formaty MARC są używane w Polsce?
— co to jest komercyjna baza danych?



4. PROBLEMY AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK

Jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, komputery mogą pojawić się w bib
liotece w różnych rolach, jednakże najbardziej „Hblioteczne” jest zastosowanie 
ich do skomputeryzowania całości rutynowych działań, takich, jak gromadzenie, 
opracowanie i udostępnianie.

Systemy biblioteczne, których budowę pokrótce omówiliśmy sobie w 
poprzednich rozdziałach, stanowią gotowy produkt tylko do pewnego stopnia.
0  ile w przypadku bardzo małych bibliotek, można kupić niewielki, mikrokom
puterowy system i zainstalować go, podobnie jak instaluje się edytor tekstów czy 
iime uniwersalne oprogramowanie, to w przypadku większych bibliotek za
chodzi konieczność „skrojenia” systemu na miarę danej biblioteki. Inna jest też 
skala organizacyjna i finansowa całego przedsięwzięcia. Dlatego też proces au
tomatyzacji musi być bardzo dobrze przygotowany i szybko przeprowadzony, 
jeśli zakupienie dużego systemu ma być opłacalne.

W tym rozdziale będziemy omawiać głównie problemy dużych bibliotek, 
jednakże niektóre z tych problemów pojawią się w mniejszej skali również 
w mniejszych bibliotekach.

4.1. PLANOW ANIE AUTOM ATYZACJI

Planowanie automatyzacji jest procesem, którego ważności nie sposób 
przecenić. Jest to też jedyny moment, gdy biblioteka nie działa pod presją czasu, 
chociaż długie namyślanie się nie gwarantuje bynajmniej znalezienia najlep
szego rozwiązania.

Różni praktycy i teoretycy automatyzacji, proponują różne podejścia. Bib
liotekarze amerykańscy, dla których automatyzacja jest czynnością rutynową
1 pozbawioną posmaku odkrywania ,^iowego lądu”, proponują najczęściej maksy- 
mabe zbiuro^atyzowanie całej operacji, tj. dokładne i ścisłe rodzielenie zadań, 
określenia zakresów komptetencji oraz ścisłe zdefiniowanie procedury nabywa
nia i wdrażania systemu. Inni proponują bardziej „spontaniczne” podejście, 
twierdząc, że rynek systemów jest już na tyle dojrzały, że nie sposób kupić sy
stemu zdecydowanie złego, więc procedury mogą być mniej drobiazgowe i for
malne.

Bez względu na to czy system jest tworzony ab ovo w danej bibliotece, czy 
będzie zakupiony, bibliotekarze muszą bardzo dokładnie uświadomić sobie



jakiego systemu potrzebują, co jest równoznaczne z jego zaprojektowaniem. 
Czasy tworzenia systemów w bibliotekach raczej minęły, ponieważ jest to zadanie 
bardzo rozlegle i kosztowne; systemy kupuje się po prostu u komercyjnych pro
ducentów, chyba że są one wynikiem eksperymentalnych prac badawczych (wte
dy również bywa, że wykonuje je firma komercyjna).

Istnieje kilka mitów na temat automatyzacji, które należałoby w tym miejscu 
przytoczyć:

• mit pierwszy mówi o oszczędnościach, jakie biblioteka może osiągnąć 
poprzez automatyzację. Oszczędności takie, owszem, mogą być realne, ale 
dopiero przy wymianie starego systemu na nowy, rzadko, przy zakupie systemu 
zautomatyzowanego po raz pierwszy. Stosunek kosztów do uzyskanych kolczy
ści kształtuje się również inaczej, zależnie od tego czy biblioteka poprzestanie na 
zautomatyzowaniu rutynowych czynności czy też będzie rozwijać dodatkowe 
usługi informacyjne. Im dalej, tym stosunek nakładów do uzyskanego postępu jest 
korzystniejszy;

• mit drugi mówi o przyspieszeniu obsługi czytelnika. Takie przyspieszenie 
ma praktycznie miejsce tylko w przypadku wolnego dostępu do półek, gdzie 
czytelnik stanowi jednocześnie medium transportujące książkę do kontuaiii bib
liotekarza. Przy zamkniętych magazynach i konieczności wypisywania rewersów, 
automatyzacja niczego tu nie przyspieszy;

• mit trzeci mówi o zmniejszeniu obciążenia bibliotekarzy. Owszem, jest on 
prawdziwy, jeśli chodzi o wyeliminowanie powtarzalnych czynności 
i związanego z tym zbędnego wysiłku. Jednakże każdy system będzie wymagał 
na początku dużego wysiłku w celu nauczenia się potrzebnych funkcji, zaś 
później będzie wymagał bardzo intensywnej pracy nad utrzymaniem jego prawi
dłowego funcjonowania;

• mit czwarty mówi o redukcji etatów. W żadnej automatyzującej się biblio
tece zatrudnienie nie spada. Początkowo z reguły rośnie o specjalistów wspo
magających wdrażanie systemu. Później, bibliotekarze „uwolnieni” przez system 
od powielania niektórych czynności, jakie ma miejsce w tradycyjnym warszta
cie, zostają przesunięci do innych zadań — informowania czytelnika, pomoc 
w korzystaniu z OPAC itp. Jeśli niektórzy bibliotekarze opuszczają bibliotekę po 
zautomatyzowaniu, dzieje się tak zwykle z powodu niemożliwości zaadaptowa
nia się w nowym środowisku pracy, nie zaś dlatego, że stają się zbędni;

• mit piąty mówi o systemach „pod klucz” i magicznym samoautomaty- 
zowaniu się bibliotek. Wiele firm oferuje tzw. systemy „pod klucz” mamiąc bib- 
Iiotekai:zy wizją automatyzacji bez ich udziału, bez ich wysiłku i najlepiej od razu. 
Doświadczenie jednakże uczy, że bez osobistego zaangażowania każdego pra
cownika biblioteki, bez poświęcenia dodatkowego wysiłku, często też piywat- 
nego czasu nie da się zautomatyzować biblioteki. Mit o specjalistach, którzy 
„przyjdą i zrobią nam automatyzację” jest jednym z najgroźniejszych.



4.2. M ETODOLOGIE PROJEKTOW ANIA I W DR AŻAN IA
SYSTEM ÓW

Do problemu planowania i wdrażania systemów zautomatyzowanych można 
podejść mniej lub bardziej systematycznie. „Klasycznym” podejściem jest pra
ca nad wizją przyszłego systemu oparta na dezyderatach bibliotekarzy. Podejście 
to zawiera kilka niebezpieczeństw. Po pierwsze, bibliotekarze nie znając tech
nologii komputerowej, nie potrafią często precyzyjnie wyartykułować swoich 
potrzeb, co prowadzi czasem do przykrych nieporozumień.

Po drugie, bibliotekarze zawsze mają tendencję do myślenia o systemach 
w kategorii własnych potrzeb nie zaś w kategoriach potrzeb czytelników.

Po trzecie bibliotekarze są podatni na sugestie producenta systemu i dają się 
czasem namówić na system, którego wcale nie chcieli i któiy będzie dla nich mało 
przydatny w przyszłości.

Niebezpieczeństwa te może złagodzić zatrudnienie dodatkowego konsul
tanta i informowanie się u bardziej zaawansowanych w automatyzacji kolegów, 
którzy mają już systemy w swoich bibliotekach. Jednakże wciąż istnieje niebez
pieczeństwo, że powstała wizja może być niespójna i pełna wewnętrznych 
sprzeczności.

Bardziej systematyczne podejście oferuje szereg metodologii związanych 
z projektowaniem i wdrażaniem systemów. Metodologie są kompleksowymi 
procedurami, uwzględniającymi również proces fizycznego tworzenia systemu, 
któiy w przypadku „gotowych” (w cudzysłowie, bo są one zawsze gotowe tylko 
do pewnego stopnia) systemów zautomatyzowanych spada na producenta syste
mu. Jak już powiedziano, nie jest istotne, czy system ma być „napisany” od 
początku czy ma to być aplikacja już istniejącego oprogramowania. W jednym 
i drugim przypadku konceptualny projekt systemu jest niezbędny.

Omówimy pokrótce dwie najbardziej znane metodologie, zanaczając przy 
tym, że jest ich dużo więcej — jednakże te zaproponowane poniżej są najbardziej 
wszechstronne i uniwersalne.

4.2.1. SSADM

SSADM czyli Structured Systems Analysis and Design Method jest prawdzi
wym metodologicznym gigantem, który można zastosować do zaprojektowania 
i wdrożenia każdego systemu informacyjnego. SSADM powstał i został rozwinię
ty w Wielkiej Brytanii. Jest to metodologia o tyle istotna, że ma szanse stać się 
europejskim standardem, wchodząc w skład pakietu nazwanego umownie „Eu- 
romethod” (inne składowe to francuska Merise, holenderska NIAM i włoska 
Dafne).

SSADM nie jest gotowym „przepisem na system” ale sposobem rozwiązy
wania problemu poprzez jego uporządkowanie i użycie szeregu technik.



Szkielet SSADM składa się z pięciu podstawowych modułów, które składają 
się z dokładnie sprecyzowanycłi „kroków” te zaś składają się z mniejszej lub 
większej ilości zadań i technik użytych do ich rozwiązania.

Moduły SSADM to:
1. Stu^um wykonalności (kroki 0-4). Ta część SSADM jest częścią szer

szego przedsięwzięcia, które podejmuje kierownictwo projektu (np. dyrekcja 
biblioteki + konsultanci) w celu przeanalizowania szans powodzenia projektu, 
stosunku nakładów do uzyskanych korzyści, społecznego zapotrzebowania na 
dane usługi itp.

2. Analiza wymagań (kroki 5-22). Analiza wymagań polega na opisaniu 
wymagań systemowych, najlepiej policzalnych, w odniesieniu do wykonywanych 
czynności. Analiza wymagań ma dwa etapy; opis bieżącej sytuacji z za
stosowaniem modeli danych i modeli przepływu danych oraz ustalenie możli
wych rozwiązań sytuacji problemowej

3. Specyfikacja wymagań (kroki 23-38). Specyfikacja polega na spisaniu 
wybranej ostatecznie opcji z poprzedniego etapu, pi-zy użyciu takich technik, jak 
relacyjna analiza danych i modelowanie typu obiekt-zdarzenie. W tym etapie 
zostają szczegółowo określone modele przepływu danych i logiczny model 
danych. Skupiają się one wokół definicji funkcji, które będą pierwszorzędne dla 
dalszego procesu projektowania. Efektem powinna być szczegółowa i sprawdzal
na (tzn. możliwa to przetestowania) specyfikacja tego, co pożądane.

4. Specyfikacja logiczna systemu (kroki 39-54). Ma ona dwa etapy. Etap 
pierwszy pozwala wybrać techniczne opcje systemu, które najlepiej odpowiadają 
wymaganiom i są finansowo efektywne. Etap drugi — plan logiczny, określa 
sposób wymiany informacji, aktualizowania i wyszukiwania w sposób niepro- 
ceduralny, niezależny od jakiejkolwiek, wybranej strategii implementacji.

5. Projekt fizyczny (kroki 55-67). Projekt fizyczny oparty jest na logicznej 
specyfikacji systemu z poprzednich modułów i łączy je z informacjami na temat 
sprzętu, oprogramowania i organizacji. Rezultatem tego etapu jest zaprojek
towanie fizycznej struktury danych i procesów przetwarzania.

SSADM proponuje cały zestaw szczegółowych technik, pomocnych 
w wykonaniu poszczególnych kroków. Na pierwszy rzut oka metodologia ta 
robi wrażenie bardzo skomplikowanej i nieco syntetycznej. W istocie za
stosowana do konkretnego przypadku znacznie się upraszcza przez eliminację 
elementów niepotrzebnych w danej systuacji. Zaletą użycia metodologii jest 
konkretny horyzont czasowy etapu planowania i możliwość jego precyzyjnej or
ganizacji. Techniki oferowane pi-zez SSADM dają gwarancję, że zespół pracujący 
nad projektem nie będzie poruszał się w próżni według swojego „wydaje mi się”, 
tylko wykona konkretną, weryfikowalną pracę.

SSADM jest czasami nazywana „twardą metodologią”, co bierze się 
z wyrażenia sytuacji, w którą uwikłani są ludzie, w kategoriach systemu, który 
ma być optymalny i celowy. Poza tym z chwilą wyrażenia swoich wymagań 
w stosunku do systemu, jego pi-zyszli użytkownicy pozostają w stanie pewnej



alienacji do tworzenia docelowego projektu. Wszystkie te słabości ma 
przezwyciężać „miękka metodologia” opisana poniżej.

4.2.2. SSM

SSM (Soft System Methodology) jest sposobem projektowania, wdiażania 
i analizy systemów, opracowanym przez P.B.Checklanda (stąd też zamiennie 
używana jest nazwa: Checkland Methodology). Wychodzi ona z założenia, że 
przyjęte w klasycznych technikach projektowania d ren ie  do upraszczania, 
standaryzacji i optymalizacji może okazać się przyczyną odrzucenia tak zapro
jektowanego systemu przez jego użytkowników. Niebezpieczeństwo to jest 
szczególnie wysokie w instytucjach o rozbudowanej struktui'ze i dużej ilości 
relacji nieformalnych, tzn. nie wynikających z określonych strukturą organiza
cyjną zakresów kompetencji i odpowiedzialności. Biblioteki są bardzo często in
stytucjami o takim właśnie charakterze.

SSM jest metodologią służącą analizie systemów (system oznacza tu human 
activity system, co w znaczeniu określonym przez Lancastera może być opisem 
sytuacji w danej instytucji, sporządzonym za pomocąjęzyka systemowego lub też 
system informacyjny) i może zostać wykorzystana zarówno do analizy działania 
danej instytucji (np. biblioteki) jak i do zbudowania modelu, na któiym zostanie 
osnuty system komputerowy. Dlatego też termin „system” będzie w tym rozdziale 
oznaczał zarówno opis działania danej instytucji jsJc i projektowany system kom
puterowy. SSM jest uogólnieniem analizy praktycznych działań podejmowanych 
przy wprowadzaniu rzeczywistych systemów. Analiza wielu przypadków do
prowadziła do określenia siedmiu etapów projektowania.

E t a p  1
Rozpoznanie sytuacji bez prób definiowania problemów do rozwiązania. Na 

tym etapie projektant stara się poznać strukturę instytucji, jej hierarchię, relacje 
formalne i nieformalne; oki eśla, co można łatwo zmienić, bo nie jest stabilne a co 
nie podlega żadnym zmianom; jaką rolę w badanej instytucji odgrywa każda jej 
część (także człowiek), jakie są pow ijania, status i wpływ każdej części na in
stytucję i środowisko itp. Jest to bardzo trudny etap, który jednakże nie powinien 
trwać zbyt długo. W wyniku tego etapu projektant powinien określić wstępny mo
del oddziaływań (szkic), bez dążenia do perfekcji i dokładności. Lepiej jest też 
mieć kilka alternatywnych modeli niż jeden.

E t ap  2
Zdefiniowanie sytuacji problemoivej. Projektant określa na tym etapie 

problemy, które trzeba rozwiązać. Wstępny model oddziaływań powinien zostać 
wzbogacony o dokładniejsze określenie relacji, zakresu odpowiedzialności, stanu 
w przeszłości i obecnie oraz ocenę (co się poprawiło, co się pogorszyło). Szkic 
nabiera wtedy charakteru hierarchicznie uporządkowanego schematu, który 
wyraża sytuację w danej instytucji.



E t a p  3
Wstępne określenie systemu. Definicję bazową buduje się w oparciu 

o schemat CATWOE (Customer, Actors, Transformation, Worldview, Ownership, 
Environmental). Służy on do określenia podstawowych cech systemu i zawiera 
następujące punkty:

• Właściciel systemu (ownership) — chodzi tu z reguły o system nadrzędny 
(np. sieć bibliotek danego typu albo gałąź gospodarki) kontrolujący i/lub finan
sujący badany system (np. bibliotekę).

• Odtwórcy (actors) procesów w systemie (np. bibliotekarze).
• Główny proces (transformation) wykonywany przez system (np. obsługa 

czytelnika).
• Klienci (customer) lub ofiary systemu (np. czytelnicy).
• Środowisko (environmental) — interakcje z otoczeniem i wynikające stąd 

ograniczenia.
• Ogólny „wygląd” systemu (worldview) z zewnętrznego punktu widzenia. 

E t a p  4
Budowa modelu. Odbywa się ona w oparciu o bazową definicję, która jed

nakże tylko specyfikuje system, nie mówiąc w jaki sposób działa. Projektant musi 
teraz piY-enieść tę definicję na określone na etapie 1 i 2 działania. Uwzględnia się 
przy tym niezbędne minimum wykonywanych czynności na różnych szczeblach 
organizacyjnych. Na pierwszym poziomie nie powinno być ich więcej niż 12, 
gdyż komplikuje to model czyniąc go w rozwinięciu nieczytelnym. Człowiek naj
lepiej zapamiętuje 5 do 8 podstawowych czynności. Model musi zostać 
wywiedziony logicznie z definicji bazowej bez żadnych innych niejawnych 
założeń. Model systemu nie jest opisem tecłmicznym realnego systemu, któiy ma 
zostać zaimplementowany ale opisem sytuacji w języku systemowym.

E t a p  5
Porównanie modelu z rzeczywistością. Model w stosunku do obser

wowanej rzeczywistości ma się nie tylko jak przedmiot do opisu ale składa się 
z nieobserwowalnych w rzeczywistości elementów. Mówiąc inaczej w modelu 
określamy CO, zaś w rzeczywistości obserwujemy JAK. Aby to wyjaśnić 
posłużmy się przykładem.

Widząc człowieka kupującego obraz, nie jesteśmy w stanie powiedzieć CO 
on robi — inwestuje pieniądze, uzupełnia swoje zbiory a może kupuje by 
odsprzedać z zyskiem. Obserwujemy tylko sposób (JAK) w jaki osiąga swój cel. 
Celem może być też samo kupowanie. Wtedy CO pokrywa się z JAK. Relacje 
pomiędzy CO i JAK nie muszą być też wzajemnie jednoznaczne.

Wynikiem tego etapu projektowania musi więc być powiązanie określonych 
w modelu działań z konkretnymi procedurami rzeczywistymi. Wymaga to 
z reguły współudziału personelu danej instytucji, gdyż projektant nie jest w stanie 
poczynić dostatecznej ilości obserwacji, by stanowiły one materiał porównawczy 
dla modelu. Możliwe jest użycie następujących metod;



— ogólna dyskusja - najbardziej efektywna, gdy wszyscy rozumieją język 
systemu (lub też chcą go zrozumieć); dyskusja dotyczy definicji bazowej (CAT- 
WOE) oraz zbudowanego na jej podstawie modelu.

• kwestionaiiusz z pytaniami zawierający rubiyki: CO (element modelu), czy 
istnieje JAK dla danego CO, JAK występujące realnie, kiyteria oceny obecnego 
JAK, proponowane zmiany, przewidywane korzyści ze zmian itp. Kwestionariusz 
musi operować również elementami języka systemu (próby „tłumaczenia” języ
ka ^stemu na język potoczny powodowały z reguły nieporozumienia, dlatego też 
nie wydaje się by taki zabieg był możliwy) i powinien zostać wypełniony przez 
jak największą liczbę osób;

• rekonstrukcja — budowanie modeli dla opisu sytuacji w przeszłości, 
śledzenie zmian modelu i porównywanie ze zmianami w rzeczywistości — jed
na z najtrudniejszy cli metod, dająca szanse powodzenia tylko w niektórych przy
padkach;

• „nakładkowanie” — metoda mnemotechniczna polegająca na precyzyjnym 
rozrysowaniu wariantów modelu na preezroczystym papierze i po nałożeniu ry
sunków różnice powinny być łatwo uchwytne. Analiza różnic może prowadzić 
do wykrycia odpowiadających elementom modelu procedur. Jest to również 
metoda sprawdzająca się yv szczególnych przypadkach.

Można użyć oczywiście kilku z tych metod równocześnie, lub opracować 
metody pośrednie (np. dyskusja z użyciem kwestionariusza). Dwie pierwsze 
wydają się jednak najbaidziej skuteczne. W tym miejscu należałoby zauważyć, 
że współudział użytkowników wymaga od nich aktywnej, otwartej postawy oraz 
chęci nauczenia się myślenia o swojej instytucji i panującej w niej sytuacji w kate
goriach systemu. Bierne przyglądanie się wysiłkom projektanta lub wręcz ukry
wanie wrogiego nastawienia (przyczyny i rodzaje takich nastawień warte są 
odrębnego opracowania), gwarantuje niepowodzenie tej metody.

E t a p  6
Propozycje zmian. Na tym etapie projektant proponuje zmiany prowadzące 

do rozwiązania sytuacji problemowej. Gdy mamy do czynienia z implemen
tacją systemu zautomatyzowanego w bibiotece, będą to zarówno propozycje 
zmian organizacyjnych jak i projekt wdrożenia systemu zawierający opis jego os
tatecznego kształtu. Projektant powinien przy tym wyraźnie odróżnić zmiany 
pożądane od wykonalnych. Niezbędna jest więc orientacja w sytuacji i wiedza 
o ograniczeniach, które nie muszą mieć charakteru jawnego. Każda propozycja 
zmiany spotyka się z naturalnym oporem. Najlepszym sposobem jego przełama
nia jest wyjaśnienie sposobu przeprowadzenia tych zmian i naświetlenie ko
rzyści z nich płynących.

E t a p  7
Działanie czyli wprowadzanie zmian w życie. Niezbędne jest zyskanie ak

ceptacji wszystkich, których zmiany dotyczą, gdyż inaczej będą wprowadzane



opornie, jeśli w ogóle będą. O nastawieniach projektant powinien dowiedzieć się 
wystarczająco dużo w etapie 4.

Siedem opisanych etapów polega na wejściu ze świata rzeczywistego w świat 
sytemów czyli logicznych konstrukcji, po to by wynurzyć się znów w świecie 
rzeczywistym z rozwiązanym problemem. Dlatego też wszystkie siedem etapów 
razem to dopiero SSM.

Od projektanta wymaga ta metodologia większego zaangażowania w rzeczy
wistość międzyludzką, bez maksymalizacji takich parametrów jak optymalność 
i efektywność, zaś od użytkowników wejścia w świat systemów i nawiązania dia
logu w zrozumiałym dla obu stron języku. Pai afrazując slogan reklamowy jed
nej z firm komputerowych, jest to metoda projektowania systemów dla ludzi 
przez ludzi. Współpraca zaś jest warunkiem sine qua non powodzenia.

Podobniejak w przypadku SSADM, konkretne zastosowanie SSM jest prost
sze i bardziej przejrzyste od teoretycznego modelu zawierającego wszystkie 
przypadki. Stosowanie SSM nie jest łatwe, dlatego też zastosowaniu tej metody 
poświęcono kilka publikacji (szukaj w bibiografii na końcu książki).

4.3. KIEROW ANIE AUTOM ATYZACJĄ

Kierowanie automatyzacją umyka niekiedy jako problem bibliotekarzom, 
którzy za automatyzację się zabierają. Najgorszą praktyką, która niestety jest 
często spotykana, jest zatrudnienie „specjalnego specjalisty”, który „ma zrobić” 
automatyzację. Dla dyrekcji biblioteki jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jeśli 
automatyzacja się powiedzie — to świetnie, jeśli nie — jest gotowy ,Jcozioł 
ofiarny”, którego będzie można zwolnić. Specjalista ten ma z reguły ograniczone 
uprawnienia i musi w każdej sprawie wykraczającej poza problemy ściśle tech
nologiczne zwracać się do odpowiednich kierowników, bądź dyrekcji. Na 
płaszczyźnie relacji z innymi pracownikami, niei-zadko spotyka się z wrogością 
lub jest co najmniej wyalienowany. Jeśli specjalistą tym jest informatyk, który 
dopiero „uczy się” biblioteki, to jest raczej pewne, że z tak zarządzanej au
tomatyzacji nic nie będzie albo będzie to długoletnia męczarnia, która pochłonie 
dużo pieniędzy i niejedno zdrowie, nie dając w rezultacie spodziewanych efek
tów.

Innym niedobrym, choć częstym modelem jest opieranie automatyzacji na 
grupie entuzjastów. Entuzjazm jest rzeczą baidzo pożądaną we wszystkich przed
sięwzięciach ale nie może on być jedyną siłą motoryczną. Jeśli entuzjastów 
wyposa^ się w pewne kompetencje, to jeszcze nie będzie tak tragicznie; jeśli 
natomiast stanie się tak, że będą oni dźwigać cały ciężar prac i będą spotykać się 
z ciągłymi problemami ze strony pracowników i dyrekcji, jest prawie pewne, że 
począticowy entuzjazm wygaśnie i projekt ulegnie załamaniu. Nawet w warian
cie optymistycznym może się okazać, że zagadnienie automatyzacji może en
tuzjastów po prostu przerosnąć.



Do kierowania automatyzacją powinien powstać zespól kierowniczy złożony 
z dyrekcji, kierowników Miałów i konsultanta (lub specjalisty), przy czym 
bieżące decyzje podejmowałaby jedna osoba, która byłaby właściwym, głównym 
menażerem całego projektu. Cały zespół powinien wypracowywać decyzje 
strategiczne oraz kontrolować pracę głównego menażera któiy jednakże nie 
powinien być ograniczany w swoich kompetencjach. Głównym menażerem 
projektu może być dyrektor biblioteki, lub specjalista. Sprawdzonym modelem 
jest również dwuosobowy menażer — dyrektor biblioteki i tzw. bibliotekarz 
systemowy (system librarian), który jest wspominanym przez nas specjalistą. 
W polskich warunkach najtrudniejsze jest pozyskanie takiego właśnie specjalis
ty, gdyż profesja bibliotekarza systemowego dopiero powstaje, nie ma też takiej 
specjalności na studiach bibliotekoznawczych. W momencie, kiedy zespół 
kierowniczy zostanie ukonstytuowany, przystępuje on do konkretnych prac, 
a więc tworzenia zespołów zajmujących się konkretnymi zagadnieniami.

Dobrze jest jeśU cała ta praca organizacyjna jest dokumentowana, a więc 
postanowienia, wnioski i projekty są utrwalane na piśmie. Ma to bardzo istotne 
znaczenie dla dalszego przebiegu prac, ponieważ pozwala w sposób precyzyjny 
i sprawdzalny definiować trudności, jakie trzeba pokonać i osoby, które są za to 
odpowiedziabie. Ta pozorna biurokracja ma zawsze oponentów szermujących 
hasłami o „tonięciu w papierach” itp. Są to często osoby, które po prostu obawia
ją się ścisłego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, ponieważ 
mogłoby to udowodnić ich indolencję i brak profesjonalizmu. Z drugiej strony 
„przerób” dokumentacji musi być sprawny, a więc najlepiej ustalić na wstępie ter
miny i procedury zw ijane z pracą nad treścią danego dokumentu. Inną rolą 
dokumentacji jest możliwość upowszechnienia informacji o toczących się pra
cach. Dokumentacja powinna więc być jawna i łatwo dostępna dla każdego pra
cownika biblioteki. Wybrane zagadnienia powinny też być podawane do wiado
mości czytelnikom. „Robienie dobrej atmosfeiy” wokół automatyzacji zawsze 
sprzyja jej powodzeniu. Zanim przystąpimy do określenia zadań i specjalnych 
rodzajów dokumentów, jakie należy sporządzić, należy podkreślić je iio : każdy, 
powtórzmy: każdy pracownik biblioteld powinien zostać w ten lub inny 
sposób włączony do procesu automatyzacji, poprzez uczestnictwo w tym lub 
innym zespole roboczym. Każde inne rozwiązanie powoduje secesję biblioteki na 
tych, co automatyzują i na tych, co są automatyzowani. Jeśli nie chcemy 
rozwiązywać dodatkowych problemów inteфersonalnych to dobrze jest starać się 
nie dopuścić do takich podziałów.

4.3.1. Procedury i dokumentacja

Dokumentów towarzyszących automatyzacji może być kilka, począwszy 
od listów intencyjnych i podań z prośbą o dofinansowanie do różnych instytucji 
aż do kontraktu zawieranego z konkretnym dostawcą systemu.

Dwa z nich są jednakże najważniejsze: dokument zawierający wymagania 
w stosunku do systemu oraz kontrakt. Dokumentem zawierającym wymagania



w stosunku do systemu może być RFI (Request for Information), RFP (Request 
for Proposal) lub jeden i drugi. W dalszym ciągu tego rozdziału będziemy 
posługiwać się skiótami RFP i RFI, ponieważ trudno pi-zetłumaczyć te nazwy na 
język polski tak, by oddać istotę tycłi dokumentów (dosłowne: „zapytanie o in
formację” lub „zapytanie o złożenie propozycji”, nie wydaje się zbyt komu
nikatywne).

RFI ma zwykle postać mniej sfonnalizowanąi jest opisem wymagań w sto
sunku do systemu, bez podawania jednakże szczegółów sposobu realizacji danych 
wymagań. RFI powinien dawać swobodę dostawcy systemu, który ma za
prezentować swój produkt w sposób możliwie wyczerpujący. Napisanie RFI nie 
wymaga twoi-zenia konceptualnego projektu systemu, musi natomiast zostać 
poprzedzone opracowaniem wymagań w stosunku do systemu w konsultacji 
z wszystkimi pracownikami biblioteki.

RFP jest dokumentem dużo bardziej sformalizowanym, zawierającym 
szczegółowe wymagania, wraz z podaniem sposobu realizacji każdej funkcji, za
wierającym konceptualny model systemu oraz wymagania i preferencje w za
kresie użytego sprzętu, oprogramowania, sposobu szkolenia, oraz budżet całego 
pi-zedsięwzięcia wraz z planowanymi nakładami na realizację odpowiednicli 
części projektu.

Napisanie RFP dla dużej biblioteki jest bardzo skomplikowanym i pra- 
cocłiłonnym przedsięwzięciem, dlatego też w praktyce nie zaleca się pisania 
RFP ab OVO, tylko zastosowanie RFP bibliotek o podobnej wielkości i cłiarakterze 
albo oparcie się na modelowych RFP, publikowanych w prasie fachowej (głównie 
amerykańskiej, w Polsce nikt jeszcze nie napisał modelowego RFP, chociaż au
tomatyzujące się polskie biHioteki taką dokumentację powinny posiadać). 
Omówione w poprzednich rozdziałach metodologie mogą być bardzo przydatne 
przy pisaniu RFP, ponieważ RFP jest w istocie rodzajem projektu. RFP wysyła 
się danemu dostawcy z prośbą o zaznaczenie, co w jego systemie odpowiada 
naszemu projektowi, czyli naszym wymaganiom. RFP jest dokumentem 
mogącym pełnić rolę załącznika do kontraktu i może być podstawą do roszczeń 
w przypadku, gdy system działa inaczej niż zostało to opisane w RFP.

Pisanie RFP ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Zwolennicy 
twierdzą, że mając dobiy RFP dostaniemy dokładnie to, co zamówiliśmy i będzie 
to kosztować dokładnie tyle, na ile możemy sobie pozwolić.

Przeciwnicy twierdzą natomiast, że pisanie RFP angażuje pracę wielu ludzi, 
jest długotrwałe, zaś dostawcy wypełniają podane punkty mechanicznie, nawet 
jeśli ich systemy nie odpowiadają podanej specyfikacji, licząc na to, że zanim doj
dzie do instalacji, odpowiednie oprogramowanie powstanie. Dużo bardziej 
zbliżone do prawdy są odpowiedzi na RFI i procedura oceny systemów jest 
krótsza i, co za tym idzie, możemy zdecydować się na system najnowocześniejszy 
technologicznie. W przypadku RFP, opóźnienie związane z procedurą nabywa
nia systemu może sięgać dwóch lat (w wersji optymistycznej jest to co najmniej 
10 miesięcy), a więc w najlepszym przypadku dostaniemy technologię sprzed 
prawie roku, jeśli nie starszą. Biorąc pod uwagę, że średni czas życia zautoma



tyzowanego systemu bibliotecznego wynosi ok. 10 lat (potem staje się on kosz
marnie przestarzały i wymaga wymiany na nowy), 2 lata to bardzo długi okres. 
Ponieważ automatyzacja wiąże się z ogromnymi kosztami, ostrożność jest tu 
zrozumiała. Niektórzy proponują napisanie zarówno RFP jak RFI, jako kolejne 
etapy selekcji i negocjacji. Wydłuża to jednakże cały proces jeszcze bardziej.

Gdy już wiemy nad jakimi dokumentami bibliotekarze powirmi pracować, 
powiedzmy parę słów jak ta praca może być zorganizowana. Oprócz kierownic
twa automatyzacji, powinny powstać zespoły robocze, którycli zadaniem będzie 
realizacja głównycłi zadań. Te główne zadania to:

• opracowanie wymagań systemowych (projektu konceptualnego),
• napisanie RFP,
• ocena odpowiedzi na RFP i selekcja systemu,
• opracowanie sposobu konwersji retrospektywnej,
• szkolenie pracowników.
Innego rodzaju zespoły robocze powinny być związane z poszczególnymi 

modułami przyszłego systemu, takimi, jak: gromadzenie, opracowanie, udostęp
nianie, OPAC itp. Mnogość zespołów roboczycli nie powinna nas pi-zerażać, 
ponieważ mogą one być nawet jednoosobowe, nie mówiąc o tym, że jedna oso
ba może, a czasem nawet powinna, należeć do wielu zespołów. Cała ta „zabawa” 
ma na celu wyłącznie uporządkowanie prac, które inaczej rozmyją się i będą prze
ciągane, aż do momentu, kiedy ad hoc będą stosowane prowizoryczne rozwiąza
nia, nie oparte na żadnycli podstawach poza intuicją.

Zespól opracowujący wymagania systemowe, musi w swoim składzie za
wierać głównego menażera bezpośredniego wykonawcę (czasem jest to ta sama 
osoba) oraz kierowników zespołów zajmujących się konkretnymi modułami. 
Zespoły zajmujące się modułami powinny dostarczyć możliwie pełną informa
cję o wymaganiach z dokładnością do każdego stanowiska pracy (dlatego właśnie 
zespoły te powinny powstać, obarczanie pojedynczej osoby zbieraniem informacji 
o tym, co jest potrzebne na każdym stanowisku pracy jest mało efektywne, zaś 
prośba o takie informacje może przeleżeć miesiące na biurku — formuła ze
społów gwarantuje, że informacje te zostaną opracowane w ramach obowiązków 
każdego członka zespołu). Informacje te są następnie analizowane i kompi
lowane przez wykonawcę projektu, który posługując się, lub nie, daną metodolo
gią tworzy zwarty, logiczny i spójny projekt konceptualny lub dokładnie specy- 
fikuje wszystkie wymagania, usuwając sprzeczności i nielogiczności. Oczywiś
cie wykonawca uzgadnia na forum zespołu dokonane ustalenia z kierownikami 
zespołów „modułowych”. Może też, jeśli wymaga tego przyjęta metodologia, 
prowadzić niezależne badania związane z konkretnymi stanowiskami. Obec
ność menażera ogólnego projektu (słowo projekt pojawia się tu w różnych 
znaczeniach, raz jako ogół przedsięwzięć związanych z automatyzacją, innym 
razem jako projekt systemu, trudno jednakże menażera zarządzającego całością 
automatyzacji nazwać inaczej, by nazwa ta była krótka i możliwie adekwatna) 
w tym zespole jest związana z koniecznością zmian organizacyjnych w bib- 
hotece, zanim jeszcze zostanie ona zautomatyzowana. Projekt systemu ujawnia



zwykle wszelkie słabości organizacji biblioteki, np. brak komunikacji, tam gdzie 
jest ona niezbędna, powielanie czynności, zatory na drodze książki itp.

Napisanie RFP może odbywać się w ramach poprzedniego zespołu lub 
może być zadaniem odrębnego zespołu. W składzie tego zespołu powinien być 
główny menażer i bezpośredni wykonawcy, którzy będą tworzyć RFP w oparciu
0 wspomniane wzory oraz specyfikację wymagań (lub projekt konceptualny). Au
torem RFP może być też sam główny menażer lub specjalista doświadczony 
w tworzeniu tego typu dokumentów, któremu napisanie RFP może zostać zle
cone. Zlecanie pisania RFP „na zewnątrz” może być niebezpieczne, gdyż nawet 
jeśli trafimy na dobrego specjalistę, traktuje on to jako jeszcze jedno zlecenie, 
które zrobi lepiej lub gorzej, zależnie od tego czy będzie mu się chciało i czy 
będzie miał czas. Immanetną cechą specjalistów jest natomiast permanetny brak 
czasu i „chcenia”. Dlatego też jeśli już musimy korzystać z pomocy zewnętrznej, 
to powinniśmy pozyskać ją  sobie nie tylko do pojedync2ych zadań ale bardziej 
kompleksowej pomocy, np. również do przedstawienia oferty rynkowej, co jest 
związane z rozesłaniem RFP do odpowiednich dostawców; oceny RFP, pomocy 
w negocjacjach z dostawcą, oceny kontraktu itp. W krajach gdzie automatyzac
ja jest działalnością rutynową istnieją firmy konsultingowe lub niekomercyjne in
stytucje, świadczące tego typu usługi. W Polsce takie instytucje jeszcze nie pow
stały, możemy więc korzystać z pomocy bibliotekarzy, którzy mają już pewne 
etapy automatyzacji poza sobą lub z pomocy pracowników naukowych uniwer
sytetów, nauczycieh szkól bibliotekarskich czy centrów szkoleniowych, którzy 
mają pewiem zasób wiedzy i doświadczeń związanych z automatyzacją). Bib
lioteki czasami próbują sobie pozyskać różnego rodzaju firmy komputerowe 
(lub wręcz dostawców) do roli konsultantów, ale jest to równie niebezpieczne jak 
proszenie wilka, żeby nas przeprowadził przez las.

Zespól oceniający odpowiedzi na RFP i dokonujący selekcji systemu 
powinien składać się z głównego menażera, dyrekcji biblioteki, autorów RFP
1 przedstawicieli zespołów „modułowych”. Praca tego zespołu powinna być do 
pewnego stopnia sformalizowana, np. co do kryteriów oceny odpowiedzi, by nie 
dopuścić do pojawienia się niejawnych kryteriów pozamerytorycznych, jak np. 
pokrewieństwo głównego menażera z dyrektorem firmy, która oferuje nam dany 
system. Prócz oceniania odpowiedzi zawartych w RFP, ostateczna selekcja sys
temu powinna być dokonana również przy uwzględnieniu opinii o systemie jego 
dotychczasowych użytkowników oraz po prezentacjach systemu możliwie sze
rokiemu gronu pracowników biblioteki. Obecność w zespole oceniającym 
kierowników zespołów modułowych ma na celu nie tylko reprezentowanie opinii 
szerszego grona o danym systemie, ale też podejmowanie decyzji o rezygnacji 
z niektórych wymagań, jeśli pod innymi względami system okazałby się 
szczególnie atrakcyjny. Zespół powinien pracować możliwie szybko, gdyż prze
ciąganie ostatecznej decyzji jest zwykle niekorzystne dla biblioteki; jednakże też 
bez zbytniego pośpiechu, by wszyscy, lub chociaż większość, miida odczucie, że 
zakupiony system był najlepszy zdaniem pracowników biblioteki.



Opracowanie sposobu konwersji retrospektywnej jest jednym z naj
ważniejszych zadań związanych z wdrażaniem systemu. Cóż to jest ta konwer
sja retrospektywna? W przypadku instalowania systemu po raz pierwszy jest to 
przeniesienie zawartości katalogów tradycyjnych do systemu zautomatyzowanego 
czyli „przepisanie” tego katalogu „do komputera”. W krajach, gdzie istnieją 
rozwinięte serwisy bibhograficzne, konwersja retrospektywna jest w większej 
części wykonywana „na zamówienie” w wyspecjalizowanych firmach. I wtedy 
jednakże wymaga ona przygotowania odpowiedniego materiału do konwersji (np. 
spisania ws2ystkich ISBN, do których zostaną dołączone pełne opi^).

W Polsce jedynym serwisem jest .przewodnik Bibliograficzny”, któiy z uwa
gi na zasięg chronologiczny i językowy nie nadaje się do wykonania pełnej kon
wersji, chociaż może być użyteczny do konwersji częściowej. Cały ciężar kon
wersji spoczywa więc na danej bibliotece, lub, jak w przypadku konsorcjum 
VTLS czy stowarzyszenia РЮЕ8, grupie bibliotek, które mogą wymieniać się 
wzajemnie danymi i dokonywać „podziału pracy”. Zespół opracowujący sposo
by konwersji retrospektywnej, powinien zacząć swoją działalność jak najszybciej. 
Niedopuszczalne jest myślenie o konwersji dopiero wtedy, gdy komputery stoją 
już w bibliotece i „nagle” stwierdzamy, że w naszym systemie nic nie ma.

Niektóre biblioteki, zanim w ogóle podejmują decyzję o kompleksowej 
komputeryzacji, gromadzą dane używając tańszych instalacji mikrokomputero
wych i kupują system dopiero gdy liczba danych osiągnie satysfakcjonujący 
poziom. Jaki poziom jest satysfakcjonujący? Taki, który pozwoli przetestować 
system i zapewni jego użyteczność dla całości lub danej grupy czytelników. Nie 
ma nic bardziej frustrującego dla czytelnika, niż korzystanie z katalogu kompu
terowego, który nie zawiera kompletu danych. Dlatego też czasem biblioteki de
cydują się na zakup jedynie modułu katalogowego, zanim cały system zostanie 
uruchomiony. Takie działanie może być jednakże niebezpieczne. Po pierwsze 
nawet pojedynczy moduł dużego systemu jest zawsze droższy niż jego 
mikrokomputerowy substytut. Po drugie w chwili zakupu następnych modułów, 
cała organizacja systemu może się zmienić tak dalece, że nie będzie on pasow i 
do niczego (zwykle kupuje się system wraz z tzw. upgrade, czyli instalowaniem 
nowych wersji, jeśli tylko są gotowe; nowa wersja nie oznacza jednakże, że 
system będzie robił to samo co do tej pory i coś jeszcze; czasami jest to zmiana 
sposobu współpracy pomiędzy modułami i zrobienie upgrade pojedynczego 
modułu może być niemożliwe).

Oprócz problemów stricte technicznych z konwersją retrospektywną ist
nieje szereg problemów natuiy merytorycznej. Karty katalogu kartkowego są 
tworzone przez dziesięciolecia. Z reguły przepisy katalogowania zdążyły się 
zmienić kilka razy podczas tego okresu. Gdy ładujemy gotowe opisy, problem nie 
istnieje. Gdy mamy wprowadzać je „ręcznie”, to musimy się zastanowić, czy 
wprowadzać karty ,jak leci” (można wtedy użyć skanera i programów OCR), czy 
„przekatalogowywać” książki, co oznacza ich powtórne opracowanie z autopsji? 
Jaki przyjąć stopień szczegółowości? Czy dążyć do największej kompletności 
opisu czy do uchwycenia jak największej części księgozbioru? O tym wszystkim



musi zadecydować odpowiedni zespół. Ponieważ decyzje jakie podejmuje ten ze
spół są strategiczne, w jego skład powinni wcłiodzić: dyrekcja, główny menażer, 
kierownik działu opracowania i konsultanci (specjaliści) mający doświadczenie 
w konwersji retrospektywnej (bibliotekarze, którzy przeprowadzili już taką kon
wersję w swojej bibliotece). Nie ma jednego, jedynie słusznego sposobu 
pi-zeprowadzenia takiej konwersji. Biblioteki na całym świecie, różnie pod
chodzą do tego zagadnienia i różnie rozwiązują problem konwersji.

Osobny zespół powinien zająć się przebiegiem szkolenia. Z reguły dostaw
ca systemu oferuje szkolenie, jako część kontraktu, jednakże nie obejmuje ono 
wszystkich pracowników biblioteki. Dlatego też powinien powstać zespół, który 
będzie wyszkolony przez dostawcę i szkolił będzie następnych bibliotekarzy. 
Niezbędne jest przy tym opracowanie harmonogramu szkoleń oraz oddele
gowanie do tego zadania odpowiedniej ilości pracowników na odpowiednio 
długi czas.

Zespoły robocze zajmujące się poszczególnymi modułami oparte są zwyk
le o pracowników odpowiadającego danemu modułowi działu. Nie wszystkie jed
nakże moduły mają swoje tradycyjne odpowiedniki, jak też nie wszystkie trady
cyjne działy znajdują odbicie w oddzielnym module. Tak jest np. z OPAC, 
którego koncepcję powinni tworzyć nie tylko bibliotekarce z działu opracowania, 
ale także z działu informacji i z działu udostępniania. Rola zespołów 
„modułowych” jest bardzo znacząca i są one do pewnego stopnia właściwymi 
podmiotami automatyzacji. To w tych zespołach powstaje koncepcja nowego ^s- 
temu, te zespoły przez swoich przedstawicieli biorą udział w selekcji, te ze
społy będą również dokonywać wdrożenia i oceny systemu, po jego instalacji.

Jak łatwo zauważyć, jedne z zespołów działajątylko w okresie wykonywa
nia danego zadania, irme są zawiązywane na cały czas trwania automatyzacji. 
Ilustruje to poniższy rysunek:

zespół kierowniczy 
zespół projektowy 
zespół RFP
zespół selekcjonujący 
zespół konwersji retrospektywnej 
zespół szkoleniowy 
zespoły „modułowe" ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Rys. S. Relacje czasowe działania poszczególnych zespołów roboczych

Wszystkie zabiegi organizacyjne ze strony bibliotekarzy znajdują swoje 
uwieńczenie w podpisaniu kontraktu z dostawcą systemu. Kontrakt, jako doku
ment prawny, wymaga bardzo szczegółowej analizy z udziałem prawników. 
Dostawca dąży zwykle do przerzucenia jak największej ilości pracy związanej 
z wdrażaniem systemu na bibliotekarzy i równocześnie stara się ograniczyć do 
minimum zakres własnej odpowiedzialności za powodzenie implementacji sys
temu. Bibliotekarze powinni więc bardzo uważnie pi-zeanalizować kontrakt pod 
kątem obrony własnych interesów. Tutaj pośpiech jest najmniej zalecany i wszyst



kie naciski ze stiony dostawcy, by zaakceptować standardową wersję przez niego 
zaproponowaną trzeba odbierać w kategoriach taktyki handlowej. Zaleca się 
zwykle oparcie się na standardowych kontraktach, tworzonych przez instytucje 
doradcze lub agendy państwowe, gdzie interesy użytkownika są odpowiednio 
zabezpieczone. W Polsce takiego standardu jeszcze nie ma, być może powstanie 
on w oparciu o doświadczenia bibliotek konsorcjum VTLS.

W kontrakcie określony jest zwykle „czas odbioru” systemu, tzn. okres jaki 
biblioteka ma do dyspozycji, by sprawdzić, czy system odpowiada wyspecy
fikowanym w RFP wymaganiom. Najlepiej jeśli płatności za system będą reali
zowane dopiero po upłynięciu tego czasu (tak się zwykle zakłada). Czas przez
naczony na testowanie systemu może być różny, z reguły jednak nie jest on 
dłuższy niż trzy miesiące. Widać tu wyraźnie, że jeśli biblioteka nie posiada 
odpowiedniej ilości danych, lub nie zdobędzie ich podczas tych trzech miesięcy 
to pełne przetestowanie systemu nie jest praktycznie możliwe (praktycy dobrze 
wiedzą, że system działający poprawnie z małą ilością danych wcale nie musi 
działać poprawnie z dużą ilością danych).

Powyżej przedstawione w zarysie sposoby ,^adzenia sobie” z automatyzacją 
mogą w warunkach polskich brzmieć mało realistycznie z kilku powodów;

• biblioteka z reguły nie wie jakim budżetem na automatyzację może dys
ponować w perspektywie 2-3 lat,

• pi-zedsięwzięcia związane z automatyzacją rzadko finansowane są ze środ
ków własnych biblioteki czy instytucji macierzystej, z reguły są to jednorazowe 
dotacje, które muszą zostać wykorzystane w krótkim czasie, co uniemożliwia sen
sowne planowanie,

• dyrektorzy bibliotek rzadko orientują się w nowoczesnych technologiach, 
czasem będąc wręcz ich przeciwnikami,

• bibliotekarze są zbyt mamie opłacani by chciało się im podejmować do
datkowy wysiłek związany z pracami organizacyjnymi nad automatyzacją,

• biblioteka często nie jest w stanie zaproponować odpowiednio wysokiego 
wynagrodzenia specjaliście od automatyzacji, dlatego zadania tego mogą podej
mować się ludzie przypadkowi, godzący się na niskie uposażenie (np. „świeżo 
upieczeni” informatycy, elektronicy itp.). Często bibliotekarze nie wiedzą jak 
dotrzeć do takiego specjalisty, nie mówiąc o tym» że jest ich wciąż bardzo mało.

W ten sposób tworzy się typowo polskie koło niemożności, paraliżujące 
wszelkie sensowne działania, które w rezultacie prowadzi do marnotrawienia 
środków finansowych, ludzkiej pracy i czasu. Dlatego też w warunkach polskich 
szczególnie zalecana wydawałaby się droga stopniowej automatyzacji, nawet 
przez zakup pojedynczego mikrokomputera; nawet tylko do prowadzenia ko
respondencji czy podręcznej kartoteki, lub tylko jako narzędzie komunikacji 
(np. z siecią Internet). Używając komputera jako narzędzia codziennej pracy 
bibliotekarze mogą nauczyć się myśleć w kategoriach nowoczesnej tecłmologii, 
co może być bardzo przydatne przy podejmowaniu jakichkolwiek większych ini
cjatyw.



Kwestia płac jest kwestią polityki rządowej i polityki instytucji macierzystych 
łub dotujących biblioteki. Próby „urynkawiania” bibliotek nie wydają się 
realne, ponieważ tylko w USA udało się kilku bibliotekom być instytucjami do
chodowymi, i jest to zwykle wynikiem silnego powiązania ze środowiskiem 
biznesu, dla którego wiele bibhotek świadczy usługi informacyjne.Z drugiej 
strony dyrektorzy bibliotek muszą nauczyć się być menażerami, którzy nie tylko 
zarządzają biblioteką, ale również są w stanie „wywalczyć” dla biblioteki dota
cje z różnych źródeł. Bibhotekarze zaś muszą przestać traktować bibliotekę jako 
miejsce, gdzie w ciszy i spokoju, powolutku, z namaszczeniem będą wykonywać 
przez dziesięciolecia te same czynności. Współczesna biblioteka to miejsce, 
gdzie trzeba pracować dużo, szybko i trzeba być maksymalnie elastycz- 
nym.Ciągłe narzekania na niskie płace i nieprzezwyciężalne trudności nie mogą 
też być wytłumaczeniem inercji i indolencji, bo w końcu każdy wie (lub powinien 
wiedzieć) na co się decyduje zaczynając pracę w bibliotece.

Automatyzacja nie jest przedsięwzięciem jednorazowym. Jak już wspo
mniano, średni czas życia systemu zautomatyzowanego to dziesięć lat. Inwesto
wanie w automatyzację jest więc procesem ciągłym, analogicznie do inwesto
wania w księgozbiór. Nikt rozsądny nie powie: „dobrze, mamy już komplet 
książek, teraz będziemy tylko wypożyczać”. To samo dotyczy automatyzacji. Dla
tego też czasami przedstawia się ją  jako cykl:

ocena planowanie

r \
działanie systemu specyfikacja wymagań

\ iinstalacla selekcja

Rys. 6. Cykl “życia” zautomatyzowanego systemu bibliotecznego

Tak jak nie ma jednego przepisu na dobrą bibliotekę, tak samo nie ma jed
nego przepisu na dobrą automatyzację. Jednakże w trakcie automatyzowania 
setek bibliotek na całym świecie zostały wypracowane pewne metody postępowa
nia, które zostały krótko powyżej omówione i które warte są przemyślenia przed 
podjęciem zadania automatyzacji biblioteki.
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Czy zapamiętdaś/zapamiętałeś?
— co oznaczają skróty RFI i RFP?
—jak powinien być skonstruowany kontrakt?
—jakie zespoły robocze mogą być tworzone w procesie automatyzacji?
— kto to jest bibliotekarz systemowy?
— na czym polega konwersja retrospektywna?
—jakie są ograniczenia SSADM i SSM w polskiej praktyce?
—jak wygląda cykl życia systemu i dlaczego jest to cykl?



5. KOMPUTERYZACJA DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ

Działalność informacyjna została obecnie zrewolucjonizowana szerokim 
stosowaniem sieci rozległych. Często więc przez nowoczesną informację 
naukową rozumie się umiejętność pracy w sieci rozleglej oraz posługiwanie się 
bazami danych zlokalizowanymi na CD-ROM-ach. Wyszukiwanie w bazach, 
online czy na CD-ROM-ach, wymaga znajomości narzędzi wyszukiwawczych, 
przede wszystkim języków informacyjno-wyszukiwawczych. W latach 
siedemdziesiątych kładziono nacisk na języki infonnacyjno-wyszukiwawcze 
jako podstawowy warsztat pracownika informacji. Doświadczenia ostatnich 
20 lat wskazują jednakże, że rozwinięte języki infoimacyjne, o specjalnej „gra
matyce” sąprzydatne na ogół w wyspecjalizowanych bazach danych, takich jak 
np. MEDLARS, posługująca się swoistym systemem haseł przedmiotowych 
(MeSH — Medical Subject Headings). Budowanie tezaurusów i kartotek haseł 
wzorcowych jest na ogół kosztowne, czasochłonne i powoduje zawsze opóźnienia 
w dostępie do materiału źródłowego. Dlatego też szeroko stosuje się automatycz
ne indeksowanie, czasem z wykorzystaniem wag, które pozwala wyszukiwać in
formację w dużo prymitywniejszy sposób niż popi-zez tezaurus, jednakże in
deksowanie jest szybkie, tanie i wystarczająco trafne. Rozwija się też technikę 
wyszukiwań pełnotekstowych (swobodnych), która przy dostatecznie szybkich 
maszynach może dać również zadowalające wyniki. Od strony użytkownika 
danej bazy danych zwykle przedstawia się ona jako zbiór informacji z punktami 
dostępu w postaci pojedynczych terminów. Najprymitywniejszym sposobem 
wyszukiwania jest podanie szukanego terminu lub jego części. I tak robi zdecy
dowana większość użytkowników. Bazy danych są jednakże wyposażane zwyk
le w bardziej rozwinięte narzędzia, które pozwalają formułować wyrażenia 
boole’owskie.

Nazwa pochodzi od algebry Boole’a (Boole był XIX-wieczny matema
tykiem angielskim, który sfoimułował podstawy rachunku logicznego zbiorów). 
Pamiętamy zapewne ze szkoły podstawowej lub średniej poniższe trzy chaiak- 
terystyczne rysuneczki.



B - A  = B +  ( ~ A )

Rys. 7. Suma, iloczyn i różnica zbiorów

Wyrażenia boole’owskie powstają więc z terminów połączonych operatora
mi. Operatory mogą być różnie zapisywane, znaczą one jednakże dokładnie to 
samo:
+ or lub — suma logiczna 
* and i — iloczyn logiczny
~ not nie — zaprzeczenie (w algebrze boole’a nie ma odejmowania jako takiego, jest dodawanie 
zaprzeczenia, równoważne odejmowaniu)
( )  — nawiasy do budowania bardziej skomplikowanych wyrażeń 
= <> — operatory porówniania

Załóżmy, że używane przez nas terminy są niekontrolowanymi słowami 
kluczowymi, pocłiodzącymi z całej treści dokumentu (i z tytułu, i spisu treści, 
i z właściwego tekstu). Jeśli interesują nas samocłiody i motocykle, możemy 
zadać następujące pytanie;

samochS + motocyklS

z obcięciem prawostronnym, pozwalającym zignorować zmienne końcówki ter
minów. Pytanie to jest bardzo ogólne, nie dziwmy się więc, gdy w odpowiedzi 
jedna z wyszukanych pozycji będzie miała tytuł „Pan Samochodzik i Templa
riusze”.

Gdybyśmy chcieli zawęzić pytanie do przemysłu motoryzacyjnego, pytanie 
mogłoby wyglądać następująco:

(samochS + motocyklS) * (przemysłS + fabrykS)



Obcięcie prawostronne często symbolizuje $, ale są też spotykane takie zna
ki jak: * i #.

Często do tego podstawowego repertuaru operatorów, dodawane są 
oznaczenia pozwaląjące zawęzić występowanie danego terminu do konkretnego 
pola. Np. w bazie CD-ROM LISA zapytanie o tę książkę mogłoby wyglądać 
następująco:

au=Radwański and ti=Komputeiy$

gdzie „au” — oznacza autora, zaś „ti” — tytuł.
Większość baz, nawet jeśli oferuje specjalne narzędzia wyszukiwawcze, 

oferuje też zwykle możliwość formułowania zapytań przez wyrażenia 
boole’owskie. Oczywiście posługiwanie się takim narzędziem jak algebra Boole’a 
może wyglądać bardzo różnie, zależnie od umiejętności i kompetencji pytającego. 
Omawianie strategii wyszukiwawczych wykracza jednak poza ramy tej książki.

Korzystanie z bazy to jedna strona medalu, natomiast zbudowanie bazy 
z adekwatnymi punktami dostępu to zupełnie inna sprawa. Jak już sobie 
powiedzieliśmy, coraz częściej indeksowanie, a więc tworzenie terminów dla 
wyszukiwań boole’owskich jest automatyczne. Automatyczność może tu 
oznaczać różne formy, od prostego zbioru odwróconego przez indeksy permu- 
tacyjne do indeksów ważonych pow st^ch w toku automatycznej analizy całego 
tekstu dokumentu. Wybór sposobu indeksowania oraz zakres kontroli słow
nictwa zależy od konkretnego przypadku i trudno byłoby wskazać na rozwiązanie 
optymalne. Informacyjni „puryści” stoją na stanowisku, że informacja wtórna 
powinna być tworzona bardzo uważnie, z zachowaniem ścisłych reguł, tak by 
stanowiła ona mocne narzędzie informacyjne dające relewantne odpowiedzi. 
„Entuzjaści” z kolei zwracają uwagę na fakt, że dążenie do doskonałości w in
deksowaniu powoduje najczęściej duże opóźnienia w opracowaniu i że lepsza jest 
informacja „zaśmiecona” i stworzona ad hoc niż żadna. Jak już stwierdziliśmy, 
konkretne przypadki decydują o wybraniu odpowiedniej opcji.

Oprócz umiejętności pracy w sieci i znajomością języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych (co najmniej w zakresie algebry Boole’a), trzecim elementem 
warsztatu pracownika informacji jest umiejętność informowania czytelnika, 
szybko i precyzyjnie o dostępnych zasobach informacji i sposobach korzystania 
z tych zasobów. Coraz częściej czytelnik jest zdalnym użytkownikiem, korzys
tającym z biblioteki poprzez sieć; niezbędna staje się więc też umiejętność 
tworzenia i organizowania informacji wtórnej (czy pamiętamy jeszcze o modelu 
Lancastera i Vickerych?) w środowisku sieciowym. Co oznacza to w praktyce 
i jak ważne jest to zadanie powiemy sobie przy okazji omawiania sieci Internet.



5.1. SIECI UNIW ERSALNE I BIBLIO G RAFICZNE

W jednym z poprzednich rozdziałów powiedzieliśmy sobie co nieco o sie
ciach w aspekcie technologicznym. Teraz dobrze byłoby spojrzeć na sieci z punk
tu widzenia ich przeznaczenia i użytkowania.

Sieci rozległe można z pewnością podzielić na uniwersalne i specjalne.
Uniwersalne będą udostępniały usługi sieciowe użytkownikom bez wzglę

du na cel, w jakim użytkownik tych usług potrzebuje. Taka jest filozofia więk
szości sieci komercyjnych, które udostępniają swoje komputery i połączenia na 
takiej samej zasadzie jak finny telekomunikacyjne. Od telekomunikacji różni te 
sieci w znaczący sposób serwis informacyjny, oferowany w łych sieciach, a więc 
bazy danych pochodzące od komercyjnycli dostawców. Prawo do korzystania 
z części tych baz użyticownicy uzyskują poprzez samo „członkostwo” danej 
sieci, do innych jest zapewniony dostęp, ale za korzystanie z nich trzeba osobno 
zapłacić.

Rozległe sieci niekomercyjne to zwykle narodowe sieci akademickie oraz 
globalna sieć naukowo-akademicka Internet. Niektórzy mogą się zdziwić, że jest 
to sieć naukowo-akademicka, ale w istocie głównymi węzłami Internetu są uni
wersytety i ośrodki badawcze, zaś większość oprogramowania potrzebnego do 
obsługi pracy w sieci jest udostępniana nieodpłatnie również przez te instytucje. 
Jedną z idei Intemetu było też usprawnienie komunikacji środowisk naukowych, 
dla których tradycyjne czasopisma stały się zbyt powolne i sformalizowane. 
Idea Intemetu znalazła jednakże dużo szersze grono zainteresowanych i w tej 
chwili w Internecie użytkownikami są też szkoły średnie i podstawowe, sklepy, 
restauracje, agendy państwowe, różnego rodzaju firmy i prywatni ludzie tworzący 
subkultui’ę tej sieci. Zanim jednakże przejdziemy do omówienia fenomenu jakim 
jest Internet powiedzmy sobie parę słów o sieciach specjalnych, które pojawiły 
się wcześniej niż sieci uniwersalne.

Sieci specjalne powstawały zwykle w obrębie pewnej grupy instytucji dla 
usprawnienia ich działania i sprawniejszej komunikacji. Tak np. działają specjalne 
sieci wojskowe, bankowe, kolejowe itp.

Nas oczywiście najbardziej będą interesować sieci o zastosowaniach bib- 
hotecznych.

5.1.1. Sieci bibliograficzne

Wśród sieci specjalnych możemy wyróżnić sieci, których głównym zadaniem 
jest wspólne katalogowanie w oparciu o centralną bibliograficzną bazę danych. 
Dlatego też czasem nazywa się je sieciami bibliograficznymi. Na świecie istaieje 
ok. 50 takich sieci, w Europie, w różnym stadium rozwoju, jest ich 18. 
\\^mieńmy sobie kilka najbardziej znanych przykładów:

B L C ]^  było początkowo kooperatywą bibliotek uniwersyteckich w Aston 
i Birmingham oraz biblioteki publicznej w Birmingham, zawiązaną w celu 
wspólnego katalogowania. W latach 1969-75 rozwijanie sieci było finansowo



wspierane przez British Library, w 1977 roku powstała niezależna organizacja
0 nazwie BLCMP (Libraiy Services) Ltd., która pomimo, że jest organizacją 
komercyjną, nie stawia sobie za główny cel osiąganie zysków. W 1990 г orga
nizacja BLCMP liczyła ok. 50 członków w Wielkiej Brytanii (sieć ta nie działa 
poza Wielką Brytanią), połączonych z centralnym katalogiem poprzez komer
cyjne łącza telekomunikacyjne. BLCMP opracowała system biblioteczny znany 
pod nazwą BLS (BLCMP Library System), któiy zapewnia komputeryzację 
lokalnej biblioteki wraz z dostępem do katalogu centralnego. Nowszą wersją 
przeznaczoną na platformę Unixową jest system Talis, który jest niezależnym sys
temem automatyzacji biblioteki i był proponowany do zakupu również bib
liotekom polskim (przy okazji konferencji nt. automatyzacji).

LASER — London and South Eastern Library Region — jak brzmi pełna 
nazwa tej sieci jest organizacją mającą zapewnić wspólne katalogowanie
1 wypożyczenia międzybiblioteczne na terenie Londynu i regionu południowo- 
wschodniego (tj. wokół Londynu), działaj ącą od 1971 r. Na początku system gro
madził tylko ISBN i numery identyfikacyjne książek, głównie w celu 
usprawnienia wypożyczeń międzybibliotecznych. W latach siedemdziesiątych 
dokonano konwersji katalogu na pełne opisy w formacie MARC. W latach 
osiemdziesiątych dołączyły do sieci biblioteki innych regionów i obecnie z cen
tralnego katalogu korzysta 60 bibliotek w siedmiu regionach Wielkiej Brytanii. 
LASER jest również mocno zaangażowana w prace nad OSI w Europie.

OCLC — Pierwotnie Ohio College Library Center, obecnie zaś Online 
Computer Library Center to największa organizacja dostarczająca serwisy bibho- 
graficzne bibliotekom na całym świecie. Utworzona w 1967 r. sieć miała za 
zadanie zredukować koszty automatyzacji 54 bibliotek akademickich stanu Ohio 
poprzez stworzenie wspólnego katalogu. W 1971 г katalog został uruchomiony 
i udostępniał pełne opisy w formacie MARC. W 1982 г z katalogu korzystało już 
3000 bibliotek w cafych Stanach Zjednoczonych zaś w 1993 r. 15 ООО bibliotek 
w 47 krajach (w tym również biblioteki polskie). Od 1981 r. OCLC st^o się 
organizacją komercyjną wykonującą również takie usługi jak konwersja retro
spektywna oraz produkującą szeroką gamę baz danych na CD-ROM, pozostając 
nadal ogromnym katalogiem centralnym. Do początku lat dziewięćdziesiątych 
połączenie z siecią OCLC było możliwe tylko przez dedykowane łącza (dzier
żawione zwykle od komercyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych), 
obecnie połączenie dostępne jest również w standardach OSI.

PICA — Project of Integrated Catalogue Automation ma swoje początki 
w pracach bibliotek naukowych w Holandii w latach 1969-75. Główną rolą 
PICA miało być poprawienie współpracy pomiędzy holenderskimi bibliotekami 
a centrami dokumentacyjnymi. Powstały w ten sposób katalog centralny jest 
obecnie wykorzystywany przez 200 bibliotek połączonych liniami dzierżawio
nymi lub telefonicznymi. PICA opracowała też własny system automatyzacji bib
liotek. Obecnie trwają prace nad integracją sieci PICA z holenderską ogól
nokrajową siecią komputerową SURFnet.



w  1974 г. czteiy duże biblioteki naukowe (Columbia University, Harvard 
University, New York Public Libraiy, Yale University) sformowały giTipę RLG 
(Research Library Group), której zadaniem było prowadzenie wspólnej polityki 
gromadzenia, wspólne udostępnianie, zachowanie materiałów badawczych 
i twoi-zenie złożonych narzędzi bibliograficznych. Research Libraries Informa
tion Network, czyli RLIN powstał by umożliwić bibliotekom tworzenie własnych 
katalogów a także by korzystać z danych wszystkich członków sieci. W 1978 r. 
RLG zdecydowała się zastosować system BALLOTS, stwoi-zony w Stanford 
University, dzięki któremu powstał centralny katalog. Podobnie jak w przypad
ku OCLC, w latach dziewięćdziesiątych RLIN zmieniła technologię połączeń na 
odpowiadającą standardom OSI, co pozwoliło włączyć się do tej sieci (poprzez 
komercyjnych pośredników) wielu mniejszym bibliotekom amerykańskim.

System SIBIL (Systeme Informatise pour Bibliotheques) powstał w 1971 r. 
w celu automatyzacji gromadzenia, opracowania i udostępniania w bibliotekach 
uniwersyteckich w Lozannie (Szwajcaria). SIBIL jest używany też we Francji 
i Luksemburgu. Sieć objęła z czasem inne szwajcarskie uniwersytety, oferując 
dostęp do wspólnych rekordów bibliograficznych. Użytkownicy SIBIL zrzeszeni 
są w organizacji o nazwie REBUS (Reseau des Bibliotheques utilisant SIBIL), 
która powstała dla wymiany doświadczeń i dzielenia zasobów informacji biblio
graficznej.

UTLAS — University of Toronto Library Automation System jest 
rozpowszechniany od 1973 r. Początkowo był on tylko systemem wspoma
gającym katalogowanie w formacie MARC na Uniwei sytecie w Toronto. Obec
nie jest to system zarządzający ogromną, bibliograficzną bazą danych, która jest 
dostępna poprzez wiele sieci komercyjnych na całym świecie. Np. amerykańscy 
użytkownicy łączą się z bazą poprzez Telenet, zaś komunikację z Japonią i Koreą 
zapewniają łącza satelitarne.

WLN — Western Library Network, początkowo Washington Library Net
work, powstał jako baza bibliograficzna na uniwersytecie w Waszyngtonie. Od 
1977 r. system oferuje członkom sieci wspólne katalogowanie, kartoteki haseł 
wzorcowych, obsługę zamówień, prowadzenie księgowości oraz wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Większość członków zlokalizowana jest na północno- 
zachodnim wybrzeżu USA, m.in. dlatego, że do połączenia z centralą konieczne 
są dzierżawione linie. W celu wyszukiwań można łączyć się z centralnym kata
logiem również przez linie telefoniczne.

Opisane powyżej sieci są produktami lat siedemdziesiątych, typowymi siecia- 
Tii zamkniętymi, które będą ewoluowały w kierunku sieci otwartych, o czym 
jwiadczy chociażby projekt LSP (Linked Systems Project), który ma połączyć ze 
)obą Bibliotekę Kongresu, RLIN, WLN i OCLC, tak by użytkownik miał dostęp 
lo wszystkich tych sieci w ramach jednej zintegrowanej „nadsieci”. Siecią, która 
5owstała od początku jako sieć otwarta jest natomiast Internet.



5.1.2. Internet

Internet to w tej chwili największa, globalna sieć rozległa, czy też jak definiu
ją  ją  niektórzy, „sieć sieci”, łącząca miliony użytkowników na całym świecie.

Historia Internetu sięga lat sześćdziesią^ch, kiedy to „wymyślono” zasad
niczą ideę Internetu — rozproszone przetwarzanie oraz zmienną konfigurację 
połączeń pomiędzy węzłami sieci, czyli tzw. hostami. W latach sześćdziesiątych 
była to istotna nowość, lx> o komputerach myślano wtedy w kategoriach dużych 
jednostek obliczeniowych połączonych „na twardo” z terminalami. Idea irmej „ar
chitektury” sieci powstała, jak to w przypadku wielu najnowszych wynalazków 
bywa, dla zastosowań militamo-obronnych. Mida to być sieć zapewniająca ko
munikację na duże odległości i odporna równocześnie na częściowe zniszczenie, 
poprzez tworzenie „obejść” nie działających hostów. Ta cecha Internetu pozwala 
dziś na ciągłe działanie sieci pomimo lokalnych awarii i zmieniającej się dy
namicznie liczby hostów.

Internet rozpoczął pracę jako sieć ARPANET w 1969 r , będąc ekspery
mentalnym projektem amerykańskiego Departamentu Obrony. Wymóg komu
nikacji z sieciami LAN i WAN doprowadził do opracowania w latach 
późniejszych protokołu komunikacji TCP/EP (Transmission Control Protocol/ In- 
temet Protocol).

W latach osiemdziesiątych ARPANET została podzielona na dwie sieci, 
które rozpoczęły odrębny żywot: ARPANET nazwany później Internetem, oraz 
MILNET, który pozostał siecią o zastosowaniach militarnych. Pozwoliło to na 
przekazanie środowisku naukowemu technologii sieciowej w celu jej dalszego 
rozwijania i doskonalenia. Za początek istnienia Internetu można przyjąć 
ustanowienie pierwszego name-serwera na Uniwersytecie Wisconsin w 1983 r , 
który umożliwiał dostęp do węzłów sieci poprzez adresowanie charakterystyczne 
dla obecnego działania Internetu. Uniwer^tety stały się też podstawowymi 
placówkami utrzymującymi działanie sieci, z reguły tam właśnie pracują naj
większe hosty umożliwiające komunikację na duże odległości (jak wspomniano 
w jednym z poprzednich rozdziałów, wiadomość z Polski do USA „idzie” przez 
ok. 12 takich węzłów, które zestawiają „drogę” dla danej wiadomości).

Internet jest siecią niekomercyjną, tzn. korzystanie z jej usług nie jest płatne, 
co walnie przyczyniło się do jej popularności, chociaż indywidualni użytkowni
cy muszą niekiedy płacić za dostęp do Internetu (czyh połączenie lokalnego 
komputera poprzez sieć pośrednika). Tak jest do tej pory. Od czasu do czasu po
jawiają się pogłoski o komercjalizacji Internetu, na razie jednakże nie ma żadnych 
oficjalnych deklaracji na ten temat. Komercjalizacja oznaczałaby zahamowanie 
rozwoju sieci oraz spadek intensywności jej użycia a przez to zubożenie jej in
formacyjnie. Nie wydaje się by leżało to w czyimkolwiek interesie. Drugą stroną 
medalu jest jednakże fakt, że ktoś przecież ponosi koszty utrzymania kompute
rów, linii transmisyjnych itp. i nie jest powiedziane, że uniwersytety czy agencje 
rządowe będą zawsze przeznaczały odpowiednie środki na ten cel.



Aby zilustrować rozwój Internetu przytoczmy kilka liczb: W 1981 r. pier
wotna sieć ARPANET liczyła sobie 213 hostów. W 1984 roku było ich już po
nad tysiąc. W październiku 1992 roku liczba hostów przekroczyła milion i sza
cuje się, że codziennie w sieci pojawia się ich kilka tysięcy. Poprzez Internet 
można dotrzeć do 137 krajów, chociaż niektóre regiony (Afryka, Bliski Wschód) 
są słabiej reprezentowane.

S.1.2.1. Usługi Internetu. Usługi oferowane obecnie przez Internet to:
• e-mail czyli poczta elektroniczna,
• ftp czyli przesyłanie plików,
• telnet czyH praca na odległych hostach,
• gopher czyli „informacyjny agent”,
• World-Wide Web czyli „hipertekstowa pajęczyna”.
Poczta elektroniczna (e-mail lub email) z punktu widzenia użytkownika to 

prosta sprawa. Jeśli znasz adres, to po prostu piszesz list i go wysyłasz. Wszyst
ko jak w poczcie konwencjonalnej (nazywanej przez „sieciowców” snail mail — 
ślimacza poczta), tyle tylko, że na komputerze. Programy do obsługi poczty 
elektronicznej mogą być różne, mniej lub bardziej wygodne, działające w trybie 
tekstowym lub graficznym, pracujące na hostach lub ładujące pocztę en block 
do/i z danego komputera. Zasada jest jednakże zawsze taka sama, podajesz adres 
(czasem też dodatkową nazwę adresata), krótką charakterystykę treści (subject — 
pole wypełniane nieobowiązkowo) i piszesz list. W polskich warunkach poczta 
elektroniczna ma jedno ograniczenie — nie ma możliwości użycia kodów Ma- 
zovii czy Latin 2, bo wymagają one 8-bitowego ASCII, zaś w Internecie 
obowiązuje 7 bitowy ASCII, gdzie nie ma rejestru rozszerzonego zawierającego 
Htery ze znakami diakrytycznymi. Dlatego „żółty” będzie „zolty”, zaś „słoń” 
będzie wyglądał jak „slon”. Doświadczenia autora tej książki są jednakże pozy
tywne; jeśli ktoś chce się porozumieć to brak „polskich liter” nie będzie żadnym 
problemem. Można to ograniczenie obejść stosując kodowanie plików popu- 
lamymi programani UUENCODE i UUDECODE. Zakodowany tekst nie jest jed
nakże czytehiy. Trzeba go rozkodować i dopiero wtedy przeczytać. Można jed
nakże stosując takie kodowanie przesyłać pocztą elektroniczną nie tylko pliki 
tekstowe ale każde inne, np. zawierające grafikę. Przesyłanie większych plików 
może wymagać jednakże „pocięcia” ich na mniejsze kawałki i lepiej wtedy 
posłużyć się ftp.

Cechą która czyni pocztę elektroniczną tak atrakcyjną jest jej szybkość 
i niskie (bo dla pojedynczego użytkownika z reguły żadne) koszty. „List” wysłany 
przez email z Polski do USA, jeśli nie ma zbyt wielkiego „ruchu” w sieci, „idzie” 
kilka sekund. W najgorszym przypadku (np. awarii lub przeciążenia danego 
hosta) jest to kwestia jednego-dwóch dni. Takie wyniki mogą być porówny
walne jedynie z DHL, którego usługi są dość kosztowne.

Adres użytkownika w sieci składa się z identyfikatora użytkownika i nazwy 
hosta. Adres w sieci można mieć tylko wtedy, gdy jesteśmy zarejestrowani na 
jakimkolwiek internetowym hoście. Hostem może być nasz osobisty mikrokom



puter, z reguły jednakże jest to jakaś większa maszyna, z którą nasz komputer 
łączy się przez sieć lokalną, dziei-żawione łącza lub sieć telefoniczną.

Adres autora tej książki to Aleksander.Radwanski@ii.uni.wroc.pl. To co 
jest przed znakiem jest z reguły dowolne i najczęściej są to inicjały, imię, 
nazwisko, pseudonim itp. użytkownika. Po znaku następuje nazwa łiosta, 
która jest dowolna tylko do pewnego stopnia i zwykle jest związana z użyciem 
pewnych konwencji. Konwencje są przyjmowane na różnych poziomach; na 
poziomie międzynarodowym pi"zyjmuje się, że wszystkie polskie hosty będą 
miały końcówkę „pi”. Na poziomie Polski pizyjmuje się, że każde miasto (region) 
będzie miał odpowiedni skrót (np. „wroc” od Wrocław). Na poziomie miast 
przyjmuje się z reguły określone skióty dla określonych intytucji (np. „uni” dla 
uniwersytetu). Wreszcie dana instytucja decyduje, jak nazywają się jej części (np. 
„ii” — Instytut Informatyki). Adres może być mylący, jak w pi-zypadku autora tej 
książJci, który nie jest wcale pracownikiem Instytutu Informatyki tylko Instytu
tu Bibliotekoznawstwa, który to własnego hosta nie posiada. Tak naprawdę 
adresowanie w Internecie jest cyfrowe, jednakże dla wygody zastępuje się 
odpowiednie numeiy „mnemonikami”. Przydział numerów odbywa się zwykle 
kaskadowo, poprzez administratorów sieci poszczególnych poziomów. Ponieważ 
jednakże Internet nie jest łiierarchiczny, pojedynczy host w Polsce może mieć 
odrębny adres, zupełnie nie związany z hierai chią i nazewnictwem numerów 
w Polsce (może być odrębną domeną, którą z reguły jest kraj lub region).

Email to jednakże nie tylko możliwość przesyłania poczty pomiędzy poje
dynczymi użytkownikami ale też technologia wykorzystywana dla tworzenia 
grup dyskusyjnych oraz kolportażu tekstowych czasopism elektronicznych.

Grupy dyskusyjne czy listy dyskusyjne to wykorzystanie poczty elek
tronicznej do redystrybucji wiadomości na dany temat. Idea jest następująca; za
miast komunikować się bezpośrednio, użytkownicy „zapisują się” (przy pomo
cy email) na daną hstę i od tej pory mogą dostawać i wysyłać wiadomości na dany 
temat. Wiadomość wysyła się na adres listy, gdzie jest automatycznie rozsyłana 
do wszystkich uczestników listy. Największe listy mają po kilka tysięcy 
użytkowników, wyobraźmy sobie ile trudu kosztowałoby zaadresowanie do 
każdego z nich z osobna danej wiadomości...

Nie ma takiego tematu, który nie miałby swojej listy. Na tematy bib
liotekarskie jest ich ponad dwieście włączając w to polską listę AIBIBL, która 
jednakże nie jest zbyt aktywna. Listy mają najczęściej tzw. moderatorów, którzy 
przeglądają wszystkie nadchodzące wiadomości, grupują je w tematyczne bloki, 
komentują od czasu do czasu działanie listy, inicjują dyskusję na dany temat i nie 
dopuszczają do pojawienia się na liście wiadomości obscenicznych lub komer- 

. cyjnych (w Internecie obowiązuje zakaz działalności komercyjnej na niekomer
cyjnych hostach). Są też listy „niemoderowane”, gdzie wszystkie nadchodzące 
wiadomości powielane są automatycznie.

Informacji o aktualnie działających listach trzeba szukać w sieci, ponieważ 
codziennie pojawiają się nowe, stare zaś zamierają, zmieniają nazwy lub są cza
sem przenoszone pod inny adres — wszystkie drukowane informacje mogą więc
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być nieaktualne. Jak znaleźć odpowiednie informacje w sieci powiemy sobie 
później.

Zapisywanie się na listy dyskusyjne jest bardzo ati akcyjne ponieważ pozwala 
wziąć bezpośredni udział w globalnej dyskusji nad danym problemem. 
Ogi aniczeniem może być język — podstawowym językiem Internetu jest angiel
ski, którego znajomość w Polsce nie jest bynajmniej powszechna. Zdaniem au
tora warto się jednakże nauczyć angielskiego chociażby jedynie po to, by ko- 
iTystać z Internetu.

Listy dyskusyjne stanowią obecnie poważny środek komunikacji naukowej, 
szczególnie tam gdzie nie ma czasu czekać na ukazanie się tradycyjnych publi
kacji. Jest to również środek posiadający szereg pi-zewag nad dyskusjami „na 
żywo”: równość wszystkich dyskutantów, z których każdy może się swobodnie 
wypowiedzieć, brak barier fizycznych i politycznych, możliwość przemyślenia 
swojego stanowiska, zanim zostanie ono sformułowane, itp. Mówi się czasami
0 powstawaniu wirtualnych społeczności, złożonych z ludzi, którzy praw
dopodobnie nigdy by się nie zetknęli ani nie nawiązali kontaktu, gdyby nie 
możliwość pracy w sieci. Listy dyskusyjne wiążą się też z pewnymi niewygo
dami. „Wygłodniały” początkujący użytkownik zapisuje się z reguły na wiele 
różnych list, po czym stwierdza, że nawet siedząc cały dzień i czytając nad
chodzące wiadomości nie jest w stanie ich „przerobić” nie mówiąc o wzięciu 
udziału w dyskusji. Umiejętność wybom tych kilku najważniejszych list jest 
więc bardzo ważna.

Niektóre czasopisma elektroniczne wykorzystują pocztę elektroniczną do 
dystiybucji. Działa to podobnie jak Ksta dyskusyjna, użytkownik musi się zapisać 
przez przesłanie wiadomości na odpowiedni host, dostaje wtedy albo kolejne nu
mery czasopisma albo spisy treści, z któiych wybiera sobie (przez pocztę elek
troniczną) interesujące go artykuły. Większość tego typu czasopism jest dar
mowa, niektóre jednakże są płatne, trzeba więc uważnie czytać warunki licencji.

Następną usługąjaką oferuje Internet jest FT P czyli File Transfer Protocol. 
Usługa ta pozwala przesłać pUk o dowolnej zawartości z jednego hosta na dru
gi, bez względu na rodzaj maszyny i systemu operacyjnego. Najczęściej wyko
rzystuje się FTP do tzw. anonymous ftp, czyli łączenia się z hostem jako anoni
mowy użytkownik i korzystania z „wystawionych” tam dla każdego phków. 
Pliki dostępne na hoście są z reguły zorganizowane podobnie jak na mikrokom
puterze, pogrupowane w odpowiednich katalogach i podkatalogach. Z reguły 
wiemy czego szukamy, jeśli jednak chcemy sobie tylko obejrzeć zasoby danego 
hosta, to posługujemy się komendani „cd” (by „wejść” do danego katalogu)
1 „dir” by wyświetlić jego zawaitość (na niektórych komputerach „dir” nie działa, 
wtedy można użyć komendy „Is” — to jednak rzadki przypadek).

Czego możemy szukać? Pliku z programem, którego potrzebujemy; obraz
ka, tekstu, muzyki zapisanych w odpowiednich formatach, itp. Wiadomości 
otym, cojest na jakim hoście, w jakim katalogu z reguły pojawiają się na listach 
dyskusyjnych, ale można je też wyszukiwać odpowiednimi narzędziami. JeśU 
nasz host ma odpowiednie katalogi dostępne poprzez anonymous FTP (i oczy



wiście odpowiedni program do obsługi tego procesu) możemy tam umieszczać 
różne „pi-zesyłki”, o których będziemy powiadamiali zainteresowane osoby 
popi-zez email.

Podstawowym narzędziem do wyszukiwania konkietnych plików umieszczo
nych na serwerach FTP jest Archie. Jest to indeks z nazwami plików oraz ich 
lokalizacjami, który może mieć szerszy lub węższy zakies. Archie jest semerem, 
któremu można zadać pytanie łącząc się z nim poprzez telnet albo wysyłając py
tanie poprzez email (wtedy odpowiedź jest otrzymywana również w postaci 
poczty). Podawanie aktualnych adresów serwerów Archie mija się z celem, 
ponieważ w chwili ukazania się tej książki, wszystkie one mogą być już nieak
tualne. Szukaj informacji w bieżącej prasie lub sieci.

Telnet to usługa pozwalająca nam zarejestrować się na dowolnym hoście 
i pracować tak, jakbyśmy siedzieli za konsolą tego komputera. Telnet wymaga 
oczywiście obsługi zdalnego użytkownika, dla którego musi być założone 
odpowiednie konto z hasłem. Czasem też „wpuszcza” się odległego użytkowni
ka poprzez telnet na własne konto (podając mu swoje hasło), jest to jednak z wielu 
względów (przede wszystkim bezpieczeństwa danych) i"zadko praktykowane. 
Dlatego też dla zdalnych użytkowników definiuje się specjalne konta o ograniczo
nych możliwościach. Bardzo często poprzez telnet można połączyć się z sys
temami bibliotecznymi i pracować tak, jakbyśmy oglądali OPAC w danej bib
liotece. Ponieważ telnet można wykonać z dowolnego komputera, zwykle ne
gocjowany jest rodzaj terminala, jaki może być emulowany przez odległy host. 
Najpopularniejszym standardem jest VT100, który jest akceptowany przez 
wszystkie komputery, ponieważ jest to 7-bitowy terminal znakowy, a więc o naj
bardziej ograniczonych możliwościach. Czasem jest dostępny PC jako typ ter
minala, wtedy możemy pracować na swoim PC z pełnymi możliwościami jakie 
daje mikrokomputer. Problem wyświetlania specjalnych znaków można 
rozwiązać tylko za pomocą specjalnego oprogramowania. Istnieje szereg pro
gramów wspomagających telnet z mikrokomputera PC, do których można zali
czyć HYTELNET specjalnie stworzony do łączenia się z systemami bib
liotecznymi i zawierający obszerną bazę adresów odpowiednich hostów. Tak 
jak w przypadku emaila trzeba znać adres danego hosta, aby móc wykonać tel
net. Teoretycznie telnet można wykonać do każdego komputera w Internecie, 
w praktyce, ze względu na bezpieczeństwo danych, te możliwości są ograniczane. 
W Polsce telnet może być atrakcyjny, jeśli łączymy się z hostami w Polsce lub 
Europie. Telnet na hosty amerykańskie jest dość uci^liwy, ponieważ reakcja hos
ta może do nas dotrzeć dopiero po kilku minutach, zaś w godzinach nasilenia 
ruchu w sieci (godz. 9-16 w USA) telnet jest najczęściej przerywany z powodu 
zbyt długiego oczekiwania na odpowiedź (timeout).

Gopher jest pierwszą usługą, która zwalnia użytkownika od uciążliwego 
wypisywania adresów i stanowi pierwszy krok w kierunku przyj azności. Gopher 
jest hierchicznie uporządkowanym systemem menu, które mogą zawierać „dojś
cia” do konkretnych tekstów, lub do sesji telnetowych. Istotną nowością jest 
możliwość wybierania interesującego nas tematu z logicznie upor7:ądkowanej



listy oraz możliwość dotarcia do zasobów wielu hostów poprzez danego go- 
phera. Z nazwą gophera związane są zabawne nieporozumienia, ponieważ cza
sami jest ona tłumaczona dosłownie jako „suseł”. W rzeczywistości gopher 
pochodzi od zniekształconego angielskiego „go for it” i jest slangowym określe
niem na pracownika, którego po polsku zwykło się nazywać „pi-zynieś, wynieś, 
pozamiataj”. Właściwszy byłby może „goniec”, chociaż wydaje się, że w tym 
prTypadku użycie oryginalnej nazwy jest najbardziej jednoznaczne ponieważ 
„suseł” jest maskotką oznaczającą gopher i gra słów „suseł/goniec” nie jest 
możliwa po polsku. Gopher w istocie „wpada” tu i tam w poszukiwaniu intere
sującego nas tematu. Piei-wsze gophery były ogromnąpomocą w wyszukiwaniu 
informacji, jednakże w momencie kiedy w sieci pojawił się tysięczny gopher, 
użytkownicy znaleźli się znów w punkcie wyjścia. Dlatego też opracowano 
narzędzia wyszukiwawcze pozwalające pokonać gąszcz gopherowych menu 
poprzez zadanie bezpośredniego pytania o to, co nas interesuje. Jednym z takich 
narzędzi jest Veronica (Veiy Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Comtu- 
terized Archives), które jest oczywiście osiągalne na konkretnych hostach popizez 
gopher. Innym narzędziem jest WAIS (Wide Area InfoiTnation Serwer), któiy 
wyszukuje interesujący nas dokument w wielu bazach danych równocześnie. 
WAIS może być użytkowany popi-zez telnet lub osobne oprogramowanie client 
WAIS, dlatego też jest to nai-zędzie niezależne od gophera. Tak jak w przypad
ku serwerów Archie nie sposób podać „pewnego” adresu serwerów Veronica czy 
WAIS, czyli takiego, któiy będzie na pewno aktualny w chwili ukazania się tej 
książki. Ciągła zmienność jest jednym z większych problemów w Internecie.

Gopher był również pierwszym narzędziem, którym poważnie zaintere
sowały się bibUoteki. Duża liczba bibliotek amerykańskich ma swoje własne go
phery (włączając w to Bibliotekę Kongresu, chociaż ich atrakcyjność znacznie 
zmalała z chwilą pojawienia się WWW). Gopher pozwala bowiem na rozwijanie 
rozproszonych zbiorów dokumentów elektronicznych, z uporządkowanym 
dostępem, analogicznym do struktury katalogu działowego. Gophery są też częs
to wykoi-zystywane jako narzędzie informacyjne zawierające lokalne informacje, 
np. godziny otwarcia biblioteki, przewodnik po katalogach lub systemach zau
tomatyzowanych danej biblioteki, praktyczne wskazówki dla czytelników, itp. 
Biblioteki polskie nie używają tego narzędzia (głównie z powodu niemożliwoś
ci połączenia z Internetem lub braku wiedzy o takich możliwościach).

Najmłodszym „dzieckiem” Internetu jest World-Wide Web (WWW lub 
W3), które zrobiło niesłychaną wręcz karierę w ciągu ostatnich dwóch lat. Zasada 
działania „pajęczyny” jest następująca: każdy użytkownik sieci może stworzyć 
swoje „strony” Weba, które zawierają hipertekstowe połączenia do jakiclikolwiek 
innych stron istniejących w Internecie. Strony mogą zawierać tekst i grafikę. 
Pomszanie się po dokumencie w Webie odbywa się przez manipulowanie 
myszką. Jeśli dodamy do tego możliwość obsługi gopherów, ftp, telnetu a także 
(w pewnym zakresie) poczty eklektronicznej to mamy nabędzie, które zastępu
je nam wszystkie inne. I tak jest w istocie. Większość nowej informacji w In- 
tenecie „ukazuje się” jako Web Pages. Do tworzenia dokumentów hiperteksto



wych służy prosty język HTML (Hipertext Markup Language), gdzie wszystkie 
komendy są wprowadzane jako tekst, można więc taki dokument stworzyć na 
dowolnym edytorze dającym plik ASCII. Pojawiły się specjalne „edytory 
HTML”, jednakże nie ma w nich nic rewelacyjnego poza zautomatyzowaniem 
wypisywania komend, które inaczej ti'zeba wprowadzać w pełnym brzmieniu 
z klawiatury.

Dlaczego pajęczyna? Ponieważ w istocie WWW jest jednym wielkim doku
mentem, którego strony powiązane są ze sobą w trudny do wyobrażenia, wielo
raki sposób; który jest przecliowy wany na tysiącacłi łiostów rozsianych po całym 
świecie! Oczywiście aby dany host stał się serwerem WWW, musi on być 
wyposażony w odpowiednie oprogramowanie obsługujące zdalnych użytkowni
ków. Poszukując informacji w WWW można zacząć zatem od dowolnego punk
tu, który poprzez szereg połączeń, będzie nas przenosił od hosta do hosta.

Oczywiście takie poszukiwania nie są zbyt efektywne, dlatego też do 
wyszukiwania konkretnych informacji buduje się tzw. hotlist, czyli listy zawie
rające systematycznie (tematycznie) uporządkowane hipertekstowe połączenia do 
odpowiednich hostów i stron WWW (baidzo znaną listą jest amerykański serwer 
Yahoo), albo też stosuje się specjalne indeksy, potrafiące wyszukać interesującą 
nas stronę Weba poprzez jej tytuł (jak Metalndex) iAub zawartość (jak Lycos). 
Można napisać osobną książkę na temat WWW i ciekawych przykładów „pu
blikacji” laipertekstowych, nic jednakże nie jest tak przekonujące jak kilka
dziesiąt godzin samodzielnego „dryfowania” po WWW (niektórzy używają ter
minu „surfowanie”).

Bibliotekom WWW daje wiele możliwości. Po pierwsze mikrokomputer 
połączony z Internetem i wyposażony w program WWW client (taki jak Mosaic, 
Netscape czy Cello) staje się potężnym narzędziem informacyjnym, 
pozwalającym dotrzeć do ogromnej ilości informacji. Niektóre biblioteki decy
dują się postawić mikrokomputer jedynie w tej roli nawet jeśli nie są zau
tomatyzowane. Jest to ze wszech miar godne polecenia, chociaż w polskich 
warunkach jest to obłożone tą samą trudnością, co korzystanie z jakichkichkol- 
wiek innych dobrodziejstw Internetu — ti'zeba znać angielski. Coraz więcej bib
liotek ma też własne łiome pages („domowe” strony), zawierające informacje 
lokalne i odsyłające do innych źródeł. Obecnie, organizacja tych stron jest 
często chaotyczna i przez to stają się one mniej użyteczne, jednakże z czasem 
każda większa biblioteka w USA, czy w krajach Unii Europejskiej będzie rozwi
jała Web jako jedno z żywotnych narzędzi informacyjnych.

Czasami słyszy się dyskusje na temat publikowania w sieci poprzez WWW, 
które mogłoby być konkurencyjne w stosunku do publikacji tradycyjnych. Pod 
pewnymi względami WWW daje większe możliwości, oferując hipertekst 
i obsługę „dokumentu rozproszonego” na wiele hostów. Z drugiej jednakże 
strony język HTML jest wciąż zbyt ubogi by zagrozić klasycznej typografii. 
Częstym rozwiązaniem jest włączanie do stron HTML połączeń do dokumentów 
w PostScript, wymaga to jednakże dodatkowego oprogramowania 
współdziałającego z serwerami i clientami WWW. Wszystko wskazuje jednakże



na to, że WWW będzie się rozwijał i będzie odgiywał coraz większą rolę jako 
nai-zędzie informacji.

Aby dotrzeć do odpowiedniej strony WWW trzeba znać jej URL (Unified 
Resource Locator) czyli unikalny adres w Internecie. Strony Instytutu Bib
liotekoznawstwa mająnp. następujący URL:

http;//www.ibi.uni.wroc.pl

gdzie skrót „http://” oznacza rodzaj źródła (zamiast http może być: telnet, gopher 
lub ftp), „www.ibi.uni.wroc.pl” jest adresem serwera WWW, zaś „uwiib” jest 
nazwą użytkownika, u którego komputer będzie poszukiwał strony WWW. Jeśli 
nie jest ona wyspecyfikowana z nazwy, to domyślnie komputer poszukuje doku
mentu o nazwie „index.html”, który jest z reguły główną stroną każdego 
lokalnego dokumentu.

Jak widać z powyższego omówienia Internet jest w stanie zaoferować 
nowocześnie pojętej informacji naukowej bardzo dużo, zaś tradycyjnym bib
liotekom również niemało. Dlatego też myślenie o automatyzacji biblioteki nie 
może być oderwane od takich zjawisk jak Internet. Wydaje się, że w niedalekiej 
przyszłości, jeśli biblioteka nie będzie „widoczna” w sieciach lokalnych i roz
ległych, jeśh nie będzie rozwijać na coraz większą skalę serwisów dostępnych dla 
zdalnego użytkownika, to stanie się skansenem, lub muzeum o bardzo lokalnym 
zasięgu. Jeśli jeszcze będzie istnieć.

5.1.2.2. Internetowa subkultura. Internet, zanim dotarł do Polski, zdążył 
obrosnąćjuż w legendy i swoisty folklor tworzony przez „internautów”, którzy 
większość swojego czasu i wysiłku zużywają na „surfowanie” po sieci i zapełnia
nie jej materiałami o specyficznym, czasem dziwacznym charakterze. Mamy tu 
np. serwery z poezją, plastyką i muzyką alternatywną — czasem inspirowaną 
i wspomaganą komputerowo; Internetowe „podziemie” hackerów, którzy ofi
cjalnie występują jako badacze systemów zabezpieczających; szereg hiperteks
towych czasopism, mniej lub bardziej poważnych (niektóre mają też swoje 
drukowane wersje, jak „Wired”); remailery, dzięki którym można wysłać anoni
mowo (tzn. nie ze swojego konta) „Uścik” emailowy (domyślności czytelnika po
zostawmy, do czego to może służyć); indywidualne home pages 
najprzeróżniejszych użytkowników, najczęściej jednak związanych w jakiś 
sposób z komputerami i technologią informacyjną, które zawierać mogą wszy
stko — od zdjęć rodzinnych, poprzez galerie sztuki własnej lub ulubionych 
artystów, po, nieraz bardzo osobiste, opisy doświadczeń życiowych. Daje się przy 
tym zauważyć, że najczęściej występującym typem użytkownika są biali (w sen
sie koloru skóry) mężczyźni, dobrze wykształceni, w wieku z przedziału 
25-35 lat. Wielu autorów badających Internet zauważa tę przewagę jednego typu 
użytkownika, która wskazuje na brak i-zeczywistej „demokracji” w sieci. Prob
lem nie jest banalny ponieważ wiąże się on m.in. z rynkiem pracy w postindus- 
trialnym społeczeństwie, na którym kobiety i przedstawiciele różnych ras mogą 
mieć dużo mniejsze szanse. Dotyczy to oczywiście głównie społeczeństwa
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amerykańskiego, jednakże „feminizacja” technologii komputerowej byłaby 
również pożądana w Polsce.

Jak w każdej społeczności, tak i w Internecie istnieje pewne ekstremum. 
Tworzą je użytkownicy bez reszty „pocłiłonięci” przez Internet, zwolennicy 
„nowego stylu życia”, któiy w ogóle nie będzie wymagał wychodzenia z poko
ju, jeśli tylko mamy komputer podłączony do sieci. Przez sieć można pracować, 
korzystać z różnego rodzaju rozrywek (od gier po interaktywne wideo), robić za
kupy, „spotykać się” ze znajomymi a nawet uprawiać seks (!). Tak pi-zynajmniej 
twierdzą zwolennicy ,jiowego, wspaniałego, świata”. Czy byłoby jednakże 
słuszne wyśmianie tych fascynacji, jako jeszcze jednej dewiacji cywilizacyjnej?

„Rozsądni praktycy” zwracają uwagę na fakt, iż z możliwości dowiedzenia 
się poprzez Internet, co jest na obiad w jednej ze szkół średnich w stanie Kali
fornia, nic nie wynika. Istotne informacje giną wśród potopu nic nie znaczących 
ciekawostek. Skrajnie sceptyczne stanowisko wobec nowej subkultury związanej 
z nowymi tecłmologiami może być tak samo nietrafne, jak założenia wynalazców 
radia, którzy chcieli jedynie skonstruować urządzenie do komunikacji na od
ległość w razie nagłej potrzeby udzielenia pomocy. Kto dziś o tym pamięta, 
słuchając hsty przebojów?

Możliwość bezpośredniego dotarcia do tak „nieznaczących” informacji jak 
jadłospis amerykańskiej szkoły średniej, nie jest wcale bezsensowna. Nie 
będziemy budować tu sofistycznych dowodów na użyteczność tej akurat infor
macji (chociaż kilka takich dowodów byłoby możliwych), zwróćmy jedynie 
uwagę na fakt przekraczania barier dzielących kraje i społeczeństwa, znoszenie 
fizycznych ograniczeń w komunikacji pomiędzy ludźmi, dysocjację mentalną, 
kulturową, obyczajową... Internet i sieci rozległe mogą w większym stopniu 
przyczynić się do integracji ludności Ziemi, niż wszelkie inne zabiegi dyplo
maty czno-polityczne. Jest to jednakże bardzo optymistyczny scenariusz...

Z drugiej strony „naprawdę ważne informacje” wcale nie są tak szeroko 
udostępniane, ponieważ wiążą się z reguły z grą interesów poszczególnych grup 
społecznych czy elit. „Wypuszczenie” informacji do sieci wiąże się też z utratą 
nad nią kontroli, co uniemożliwia np. ochronę praw autorskich. Niechęć do 
„rozdawnictwa” informacji, na której można nieźle zarobić, jest bardziej praw
dopodobnym powodem miałkości informacyjnej sieci niż jej folklor. Nikt 
rozsądny nie będzie zarzucał tradycyjnym wydawcom, że „zaśmiecają” rynek 
księgarski kryminałami, romansami itd., w związku z czym poważne prace 
naukowe nie mogą się „przebić”. Podobnie jest w Internecie.

Prawdą jest, że Internet jest słabo uporządkowany. Ale pamiętajmy, że In
ternet jako zjawisko masowe istnieje od kilku zaledwie lat. Cóż to jest w porów
naniu z 500 latami istnienia druku! Nie oczekujmy więc cudów.

Poniżej, parę słów powiemy sobie o modelu Informacyjnym Internetu, który 
pozwoli nam zrozumieć, dlaczego tak trudno uporządkować ten „ocean infor
macji”.



s. 1.2.3. Model informacyjny Internetu. Próbując przedstawić obieg in
formacji w Internecie analogicznie do modelu Lancastera czy Vickerych napo
tykamy kilka zasadniczych trudności. Po pierwsze proces „publikowania”, a więc 
umieszczania czegoś do ogólnego dostępu na jednym z hostów, jest zdecentrali
zowany i może zostać dokonany przez każdego indywidualnego użytkownika. 
Podobnie proces tworzenia informacji wtórnej nie musi być związany z bib
lioteką czy ośrodkiem informacji. W Internecie mamy więc do czynienia nie tylko 
z decentralizacją dostępu, ale również z decentralizacją publikowania, dystiy- 
bucji, wtórnego publikowania i wtórnej dystrybucji. Dzięki poczcie elektronicz
nej, listom dyskusyjnym mamy również w obrębie Internetu ujętą całą komu
nikację nieformalną. Poszczególne zbiory informacji są ponadto powiązane ze 
sobą na wiele różnych sposobów i są one powiązane ze sobą faktycznie, tak jak 
dwa rozdziały tej samej książki nie zaś odsyłająco, jak bibliografia 
i odpowiadająca danej pozycji w bibliografii książka. Powoduje to zacieranie 
granic pomiędzy jednym dokumentem (stroną Weba, pozycją gophera) a innym, 
pomiędzy dokumentami wtórnymi i pierwotnymi, pomiędzy dokumentami zgro
madzonymi na danym komputerze i na innym. Dochodzi tu ponadto czynnik cza
su. Dzisiejsza lokalizacja dokumentu nie musi wcale być jutrzejszą, nie mówiąc
0 tym, że sam dokument może ulec daleko idącym zmianom. Dokumenty wtórne 
są w tym momencie baidziej efemeryczne i zmieniają się jeszcze szybciej. Nie 
ma możliwości „zamrożenia” w czasie tych zmian, bo byłoby to sprzeczne z pod
stawową cechą Internetu jaką jest szybka i aktualna informacja. Nadzieja, że uda 
się usytematyzować zasoby sieciowe analogicznie do zasobów tradycyjnych 
dokumentów może więc okazać się płonna.

W modelu tym Internet stanowi bhżej nieokreśloną strukturę, którą możemy 
sobie nazwać informacyjnym morzem. W piśmiennictwie na temat Internetu 
bardzo często pojawiają się analogie żeglarskie: nawigacja, tworzenie map, od
krywanie nowych lądów itp. Można by powiedzieć, że jest to obraz typowy dla 
zjawisk jeszcze nie poznanych. Problem w tym, że dla Interenetu można by 
sformułować specyficzną ,^asadę nieoznaczoności”, która stwierdzałaby, że 
jeśli uda nam się określić (tj. utrwalić) lokalizację danej informacji to jest ona już 
przestarzała; jeśli zaś chcemy dotrzeć do informacji bieżącej, to jej lokalizacja nie 
jest nigdzie utrwalona, itd. Skutkiem tej sytuacji jest niemożliwość poznania In
ternetu jak została poznana w pewnym momencie geografia kuU ziemskiej. Dla
tego też jedyne, co użytkownik będzie mógł powiedzieć o zawartości Internetu, 
to pewne punkty stałe będące wyspami w morzu informacji. Tymi wyspami 
mogą być różnego rodzaju narzędzia wyszukiwawcze, hotlisty, spisy, indeksy
1 katalogi zasobów twor-zone najczęściej automatycznie lub półautomatycznie. 
Użytkownik musi też przyzwyczaić się do tego, że wyspy mogą również znikać, 
pojawiać się i zmieniać lokalizację. Dlatego też łatwiej będzie wyróżnić pewne 
kategorie użytkowników, zamiast próbować ustnakturalizować samą sieć.

Zwykły, bierny użytkownik („podglądacz” czyli lurker, jak nazywają go



Model komunikacji w Internecie mógłby zatem \vyglądać następująco;

Rys. 8. Model informacyjny Internetu
Oznaczenia: 
w — wyspa 
U — użyticownik 
U A — użytkownik/autor 
UN — użytkownik nawigator

moderatorzy różnych list) koi-zysta z sieci wyłącznie przeglądając ich zasoby. Jest 
on odpowiednikiem czytelnika w bibliotece.

Użytkownik-autor, jest to natomiast użytkownik, któiy sam tworzy zasoby 
pierwotne, włączając je do sieci. Łatwość włączania zasobów powoduje, że ta
kich użytkowników może być więcej niż klasycznych lurkerów. Zaciera się tu 
granica pomiędzy autorem i czytelnikiem, ponieważ przez użycie komputera 
zaciera się granica pomiędzy przetwarzaniem informacji a tworzeniem nowej in
formacji.

Wreszcie użytkownik-nawigator to twórca informacji wtómej, któiy znaj
duje wyspy, tworzy mapy i systematycznie śledzi rozwój zasobów sieciowych. 
W tradycyjnym układzie jest to odpowiednik bibliotekarza, jednakże o bardzo 
uniwersalnym charakterze.

Wyobraźmy sobie teraz nasz model w skali 1:1. Miliony komputerów, z mi
liardami pojedynczych, powiązanych w nieprawdopodobną gęstwinę informacji, 
miliony użytkowników... Myślenie o komunikacji w Internecie poprzez 
użytkownika wydaje się tym bardziej uzasadnione, że staje się on punktem 
odniesienia dla sieci, nie zaś, jak w przypadku tradycyjnych instytucji (takich jak 
np. biblioteka), instytucja gra rolę punktu odniesienia. Zamiast lysunku „infor



macyjnego morza”, bardziej użyteczny może być rysunek pajęczyny, 
z użytkownikiem jako paj^iem  w jej centrum. Czarne kółka to „muchy”, które 
wpadły w sieć, czyli dokumenty (zasoby informacyjne) jakie użytkownik znalazł. 
Od użykownika do dokumentu mamy więc połączenie zobrazowane promienia
mi sieci. Dokumenty są jednakże również powiązane między sobą łiipertek- 
stowo, co symbolizują popi-zeczne linie. Węzły nie zaznaczone kółkami to po
tencjalne dokumenty w sieci, jakich użytkownik jeszcze nie znalazł. Użyteczność 
tego modelu jest oczywiście tak samo ograniczona jak poprzedniego, jednakże 
obrazuje istotną zmianę relacji pomiędzy użytkownikiem a informacją, która 
odróżnia Internet od tradycyjnych instytucji.

Wszystko wskazuje na to, że komunikacja naukowa będzie miała 
w przyszłości charakter zbliżony do Internetu. Wszystko wskazuje też na to, że 
nawet jeśli znikną tradycyjne biblioteki, wciąż będą potrzebni ludzie, którzy po
magają innym dotrzeć do potrzebnej informacji. Internet jednakże jest 
przykładem nieprzystawalności tradycyjnego aparatu pojęciowego do nowej 
rzeczywistości. Po pierwsze dlatego, że struktura informacji w Internecie wyda
je się silniej powiązana z obiektami, niż dziedzinami ludzkiej wiedzy,i działal
ności (co jest charakterystyczne dla wszelkich systemów klasyfikacyjnych), po 
drugie dlatego, że wymiana informacji pierwotnej i wtórnej jest bardziej sper
sonalizowana niż zinstytucjonalizowana.



N a j w a ż n i e j s z e !

Vfe w s p ó ł c z e s n e j  i n f o r m a c j i  n a u k o w e j  p o d s t a w o w e  u m i e j ę t n o ś c i  t o :
+  z n a j o m o ś ć  j ę z y k ó w  i n f o r m a c y j n o - w y s z u k i w a w c z y c h  ( w  t y m  

u m i e j ę t n o ś ć  b u d o w a n i a  w y r a ż e ń  b o o l e ' o w a k i c h )
+ u m i e j ę t n o ś ć  p r a c y  w s i e c i a c h  r o z l e g ł y c h
+ d o b r a  z n a j o m o ś ć  t r a d y c y j n y c h  i  e l e k t r o n i c z n y c h  z a s o b ó w  i n 

f o r m a c y j n y c h  .
S i e c i  p o w s t a j ą c e  p o c z ą t k o w o  m i a ł y  s p e c j a l n y  c h a r a k t e r  -  m o ż n a  d o  
n i c h  z a l i c z y ć  s i e c i  b i b l i o g r a f i C E n e . P ó ź n i e j  p o w s t a w a ł y  s i e c i  u n i 
w e r s a l n e ,  z k t ó r y c h  n a j w i ę k s z ą  j e s t  I n t e r n e t .
I n t e r n e t  o f e r u j e  n a s t ę p u j ą c e  u s ł u g i :

+ e i n a i l  <• FTP
+ t e l n e t  + G o p h e r

+ WWW
I n t e r n e t ,  ze względu na zdecentral izowaną s trukturę  j e s t  obszarem 
s p o n t a n i c z n e j  aktywności  wie lu  użytkowników, do których należą  
również b i b l i o t e k a r z e .
S p o s ó b  f u n k c j o n o w a n i a  I n t e r n e t u  j e s t  t r u d n y  d o  u c h w y c e n i a  p r z y  
p o m o c y  t r a d y c y j n e g o  a p a r a t u  p o j ę c i o w e g o  i  wymaga z m i a n y  p o d e j ś -  
c i a  ( m o d e l  o p a r t y  n a  a n a l i z i e  a k t y w n o ś c i  u ż y t k o w n i k ó w )  ._____________

Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
— co to jest algebra Boole ’a?
— co to jest suma i iloczyn logiczny?
—jakie sieci bibliograficzne potrafisz wymienić i które są największe?
— co jest potrzebne by skorzystać z poczty elektronicznej?
— do czego stuży FTP a do czego telnet?
— co to jest gopher?
— na czym polega uniwersalność WWW?
— dlaczego mówi się o pajęczynie w przypadku WWW?
—ja k mógłby wyglądać model infijrmacyjny Internetu?



6. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Coraz częściej w Polsce daje się słyszeć hasło „społeczeństwo infonna- 
cyjne”. I jak to w Polsce bywa, na początku nikt nie wie o co chodzi, potem zaś 
termin wchodzi do powszechnego obiegu i pytanie o istotę społeczeństwa infor
macyjnego zbywane jest wzruszeniem ramion. O tym, że termin wszedł do 
powszechnego obiegu świadczy chociażby jego użycie w wiadomościach dzien
nika telewizyjnego i fakt, że dziennikarz nie bardzo wiedział o czym mówi nie 
ma tu żadnego znaczenia.

Początki koncepcji społeczeństwa informacyjnego sięgają lat siedem
dziesiątych a więc okresu, kiedy u nas jedynymi kategoriami na wyrażenie sto
sunków społecznych był „socjalizm” lub „kapitalizm”. Dlatego też ominęła nas 
cała fascynująca dyskusja intelektualna jaka toczyła się w USA i krajach Europy 
zachodniej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Spowodowała ona 
upowszechnienie pewnych pojęć, które dla społeczeństw zachodnich brzmią tak 
samo znajomo jak dla nas utopijne wizje społeczeństwa komunistycznego 
(młodszych czytelników autor prosi o wyrozumiałość i przypomina, że chodziło 
o realizację pięknej, aczkolwiek zupełnie nierealnej zasady „każdemu według 
potrzeb, od każdego według jego możliwości”). Koncepcja społeczeństwa in
formacyjnego nie jest zwartą, jednolitą teorią ani praktyką, jak uważają często 
osoby posługujące się tym terminem. Istnieją dość daleko idące rozHeżności 
nawet co do nazwy nowej formacji społecznej, dla której jednakże my będziemy 
używać konsekwentnie pojęcia „społeczeństwo informacyjne” jako względnie 
neutralnego. O co więc chodzi w tym społeczeństwie informacyjnym?

Okres dojrzałego kapitalizmu, czyli społeczeństwa uprzemysłowionego, 
charakteryzował się intensywnym rozwojem przemysłu, w szczególności pi-ze- 
mysłu na dużą skalę (masowego), który stanowił najbardziej charakterystyczny 
dla tej formacji sposób produkcji i „stworzył” masowego pracownika oraz kon
sumenta. Zdania co do dokładnego umiejscowienia w czasie początku i końca tej 
formacji są podzielone. Na początku lat sześćdziesiątych zauważono pewne 
przesilenie cywilizacyjne, które spowodowało postępujące zmiany w sposobie 
produkcji oraz stylu życia, czego symptomem był burzliwy rozwój wszelkiego 
rozwoju kontrkultur, głównie w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy cofają 
początki tych zmian do okresu drugiej wojny światowej, która poprzez rozwój 
technologii wojennej przyczyniła się do istotnego skoku cywilizacyjnego. Po
jawiła się potrzeba zdefiniowania tych zmian, które prowadzą do przejścia for
macji przemysłowej w formację... no właśnie, w jaką?



Daniel Bell nazwał nowe społeczeństwo postindustrialnym. W fundamen
talnej pracy The coming o f post-industrial society, wydanej w 1973 г. po raz 
pierwszy starał się naszkicować koncepcję nowej formacji. Społeczeństwo 
postindustrialne jest często nazwą zamienną do społeczeństwa infoiinacyjnego. 
Nico Stehr kiytykuje oba te terminy zwracając uwagę na ich mylące konotacje. 
Społeczeństwo postindustrialne sugerowałoby, wg tego autora zanik, masowej 
produkcji przemysłowej, co jest nieprawdą. Z kolei społeczeństwo informa
cyjne, zdefniowane poprzez intensywną wymianę informacji jako fundamentu 
tego społeczeństwa, jest nieodróżnialne od wszelkicłi innych społeczeństw, 
których immanentną cechą jest intensywna wymiana informacji (wymiana in
formacji jest warunkiem sine qua non istnienia społeczności jako takiej). Stełii' 
proponuje nazwę „spoleczeńtwo wiedzy” (knowledge society — po polsku nie 
brzmi to najlepiej), gdyż zasadnicza rola wiedzy w nowej formacji jest jej fun
damentem, tak jak produkcja masowa była fundamentem formacji pi"zemy slowej. 
Przez wiedzę Stehi' rozumie nie tylko wiedzę stricte naukową ale wiedzę zinte
growaną, łączącą ze sobą elementy naukowe, religijne, filozoficzne i potoczną 
wiedzę praktyczną. Inne propozycje to; era postmodernistyczna (post-modem 
era), społeczeństwo „postekonomiczne” (post-economic society), społeczeń
stwo „usługowe” (service society), era tecłinotroniłci (technotronic era), 
społeczeństwo ełełd:roniczne (electronic society) itp. Wszystkie te nazwy próbują 
uchwycić podstawowe cechy nowego społeczeństwa, różnie rozkładając akcenty. 
Niemożliwe jest „przyrządzenie koktajlu” z tych wszystkich teorii ponieważ są 
one częściowo ze sobą sprzeczne. Z drugiej strony omawianie dyskusji, jaka 
toczyła się przez ostatnie dwadzieścia lat to temat na książkę i kilka takich 
książek już napisano. My poprzestaniemy na bardzo ogólnej próbie zarysowania 
generalnej koncepcji nowego społeczeństwa opierając się głównie na wizji 
D.Bella. Na „wizji” a nie na „teorii” gdyż „wizja” bardziej odpowiada charak
terowi tych naukowych przepowiedni. Wizja ta została skonkretyzowana dzięki 
osiągnięciom technologii komputerowej ostatnich kilkunastu lat, nasz zarys 
będzie więc odwoływał się również do tych osiągnięć, nawet jeśli pierwotna kon
cepcja Bella ich nie uwzględniła.

Do podstawowych cech nowego społeczeństwa można zaliczyć:
• zmianę z produkcji dóbr na usługi,
• stosowanie i produkcja wiedzy teoretycznej jako podstawowa działalność,
• stworzenie nowej „technologii intelektualnej” jako kluczowego narzędzia 

analizy systemów i teorii decyzji.
Do pewnego stopnia cechy te zostały wyłonione poprzez negację obecnej or

ganizacji społeczeństw zachodnich, które oparte są na produkcji dóbr material
nych, gdzie zasadniczą rolę odgrywa wiedza praktyczna zmierzająca do maksy
malizacji efektywności i rentowności, zaś używana technologia ma zasięg ściśle 
techniczny, pozostawiąjąc procesy decyzyjne w dużym stopniu intuicyjnemu 
osądowi doświadczonych grup kierowniczych.

Przejście z formacji przemysłowej do społeczeństwa informacyjnego nie 
jest jednakże zmianą tak fundamentalną jak pi-zejście z formacji agrarnej na



przemysłową. Dlatego też pewne elementy nowego społeczeństwa istnieją już 
obecnie. Zmiany mają bardziej subtelny cłiarakter i nie będą związane z zasad
niczą zmianą sposobu produkcji.

Spróbujmy omówić sobie po kolei ti-zy wymienione powyżej cechy.
Zmiana z produkcji dóbr na usługi ma kilka płaszczyzn, na których można 

zaobserwować charakter tych zmian. Po pierwsze coraz mniej osób będzie za
trudnianych w sferze bezpośredniej produkcji, coraz więcej w usługach. Wiąże 
się to z automatyzacją pracy fizycznej, mniejszym zużyciem surowców i energii 
przez pizemysł, rozwijający się w kiemnku wysoko przetworzonych produktów, 
któiy z powodu miniatuiyzacji i energooszczędności będzie potrzebował znacznie 
więcej myśli technicznej niż materiałów. Po drugie miarą standardu życia nie 
będzie ilość posiadanych dóbr lecz zakres dostępu do usług i wygód, w tym 
świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych oraz rozrywki.

Stosowanie i produkcja wiedzy teoretycznej będzie miała w nowym 
społeczeństwie zasadniczy charakter. Niektórzy z autorów wymiennie mówią 
o produkcji i masowym przetwarzaniu informacji, jednakże wiedza i informacja 
różnią się od siebie w sposób zasadniczy. Informacja ma charakter obiektywny, 
jest po prostu odbiciem cech jakiegoś obiektu, zapisanym przy użyciu takiego lub 
iimego języka symbolicznego. Istnieją przypadki gdy zapis jest równoważny 
obiektowi (np. łańcuch DNA czy RNA) i tmdno mówić wtedy o języku sym
bolicznym, są to jednak wyjątki. Wiedza jest bardziej zsubiektywizowana, wyma
ga „aktora”, któiy dokona jej transmisji, tak jak sztuki teatralnej. Informacja jest 
dla wiedzy czymś analogicznym do tekstu dramatu, wymaga interpretacji.

Jak już wspomniano każde społeczeństwo oparte jest na przetwarzaniu in
formacji, co więc tak nowego jest w intensyfikacji tego przetwarzania? Otóż is
totne są pewne zmiany jakościowe, które prowadzą do wzrostu znaczenia wiedzy, 
bez której niemożliwe będzie funkcjonowanie społeczeństwa oraz organizacja 
produkcji. Nowością będzie skala pi-zetwarzania wiedzy — szacuje się, że naj
bardziej powszechnymi stanowiskami pracy będą stanowiska urzędnicze i ad
ministracyjne związane z przetwarzaniem wiedzy. Z drugiej strony wiedza, 
dzięki istnieniu technologii intelektualnej nie będzie przedmiotem twórczości 
indywidualnych osób ale systematyczną działalnością produkcyjną dużych grup 
pracowników. Czym jest w istocie technologia intelektualna? Technologia ta 
służy wypracowywaniu metodologii, procedur i schematów, które do pewnego 
stopnia mają zastąpić intuicyjny osąd doświadczonych specjalistów. Wspomnia
ne w poprzednich rozdziałach metodologie analizy i projektowania systemów 
(SSADM i SSM) są właśnie przykładami produktów tecłmologii intelektualnej. 
Technologia ta obejmuje również wspomaganie procesów decyzyjnych. General
nie zmierza ona do zautomatyzowania części procesów intelektualnych lub ich 
zrutynizowania, co umożliwi np. łatwiejsze utowarowienie informacji i wied^. 
Informacja jako towar jest kolejnym hasłem charakterystycznym dla 
społeczeństwa inźonnacyjnego.

Dla bibliotekarzy nowa formacja społeczna niesie tyle samo nadziei co 
lęków. Z jednej strony wzrost znaczenia informacji jest szansą dla bibliotek,



które mogą przekształcić się w instytucje biorące udział w grze rynkowej. 
Z drugiej strony, nie jest wcale pewne, czy takie zmiany są dla bibliotek możliwe.

6.1. BIBLIOTEKI I OŚRODKI INFORMACJI

Bibliotekarze, szczególnie zaś specjaliści od informacji naukowej widzą 
siebie cłiętnie jako członków nowej, uprzywilejowanej grupy społecznej, zaj
mującej się przetwarzaniem wiedzy. Nie wszyscy podzielają jednakże ten 
optymizm. N. Stehr określa nową grupę specjalistów od wiedzy nazwą; eksperci, 
przedstawiciele, doradcy i nie bardzo widzi tu miejsce dla dawnych bib
liotekarzy. Wszystko wskazuje na to, że pracownicy wiedzy w większym stop
niu będą wywodzić się z konsultingowych instytucji doradczych niż bibliotek. 
Scenariusz zakładający powstanie niezależnego „przemysłu wiedzy” jest bardzo 
prawdopodobny, ponieważ biblioteki de facto mąją do zaproponowania swoim 
czytelnikom raczej źródła niż wiedzę jako taką.

Pozycja bibliotekarzy w nowym społeczeństwie jest do pewnego stopnia 
zależna od ich samookreślenia się, tzn. zależy od koncepcji zawodu bibiotekarza, 
jaka zostanie przez środowisko określona i wdrożona.

Klasyczne bibliotekarstwo amerykańskie w wydaniu Deweya, było rodzajem 
posłannictwa z jednej strony, z drugiej zaś oparte było na autorytecie. Bib
liotekarz miał kontrolować życie intelektualne danej zbiorowości przez pro
ponowanie odpowiedniej lektury jej członkom. Występował w roli „mentalnego 
lekarza”, który „przepisywał” książki swoim „pacjentom” i dbał o to, by w bib
liotece nie znalazło się nic, co by mogło „zaszkodzić” jego czytelnikom. Taka ak
tywna, oceniająca i dokonująca wyboru rola bibliotekarza została 
współcześnie wyparta przez pasywną i neutralną. Związane było to z rozwojem 
instytucji demokratycznych i określeniem się wobec nich środowiska bib
liotekarskiego. Bibliotekarz miał być odtąd strażnikiem demokracji, zabez
pieczającym swobodny i nieskrępowany dostęp do informacji każdemu obywa
telowi USA (zgodnie z amerykańską konstytucją). Bibliotekarz miał przy tym 
ograniczyć swoją aktywność do roli neutralnego doradcy, nie narzucającego 
czytelnikowi jakichkolwiek wyborów.

Utowarowienie informacji rodzi szereg wątpliwości co do utrzymania takiej 
koncepcji bibliotekarstwa. Po pierwsze informacja przestaje być dostępna dla 
każdego i bez ograniczeń, ponieważ jest sprzedawana. Po drugie, jeśli bib
liotekarz ma się zajmować sprzedażą, to nieuchronnie wkracza na takie tereny jak 
marketing i promocja, co jest nie do pogodzenia z neutralną postawą wobec 
sprzedawanej informacji. Zatem powrót do koncepcji Deweya? W pewnym sen
sie tak. Jednakże autorytet zastąpiony zostanie mechanizmami rynkowymi — 
pamiętajmy, że jest mowa o p r z y s z ł y m  rynku społeczeństwa informa
cyjnego nie zaś o b e c n y m ,  społeczeństwa towarowo-konsumpcyjnego.

Utowarowienie informacji rodzi najwięcej emocji i zdaniem wielu au
torów jest demonizowane. Nikt nie przypuszcza poważnie, że będzie trzeba



płacić za k a ż d y  p o j e d y n c z y  k a w a ł e k  i n f o r m a c j i ,  jaki będzie 
nam potiTiebny. Poza tym z przemysłem informacyjnym mamy do czynienia już 
dziś i nowy lynek informacji będzie prawdopodobnie różnił się jedynie skalą, 
czyli wacłilarzem informacyjnej oferty. Bardzo ważną rolę odgiywa tu państwo 
i jego polityka informacyjna. Bibliotekarze amerykańscy zai-zucali rządowi re
publikańskiemu brak należytego wsparcia dla sektora publicznego (a więc więk
szości bibliotek) w zakresie rozwijania infrastruktuiy infonnacyjnej, natomiast 
wspieranie prywatnych inicjatyw pi-zemysłu informacyjnego, co prowadziło ich 
zdaniem do krzywdzącej nierównowagi w przyszłej grze lynkowej. Działalność 
demokratycznej ekipy rządowej zmieniła nieco tę sytuację, chociaż „złote” lata 
siedemdziesiąte, kiedy biblioteki amerykańskie były szczodi-ze dotowane, nie 
powróciły. Tym niemniej wiceprezydentowi A.Gore, Ameiykanie zawdzięczają 
koncepcję „infostrad”, która oferuje tanią, nowoczesną i ogólnie dostępną in- 
frastmkturę informacyjną, co niebagatelnie zwiększyło szanse bibliotekarzy.

Co w Polsce? Trudno zauważyć istnienie spójnej koncepcji bibliotekarstwa, 
analogicznej do koncepcji amerykańskiej. Bibliotekarstwo polskie waha się od 
klasycznego autorytaryzmu deweyowskiego do bliżej nieokreślonej koncepcji 
usługowej. Biblioteki, zapomniane pr-zez wszystkich, cierpiące na ciasnotę, b r^  
pieniędzy na cokolwiek, włącznie z godziwym wynagrodzeniem bibliotekarzy, 
próbują sprostać wyzwaniom współczesności, na tyle na ile jest to możliwe. 
Rządowa polityka informacyjna, jeśli istnieje, nie jest bliżej określona. Cóż 
możemy zatem powiedzieć o roli polskiego bibliotekarstwa w przyszłości? 
Będzie ona zapewne marginalna tak jak rola Polski w Europie, czy na świecie. 
Nowe społeczeństwo inlbrmacyjne jest wizją, jednakże wizją, która ma szanse re
alizacji w przeciągu kilku najbliższych lat. Jeśli do tej pory nie powstanie 
w Polsce sensowna infrastruktura informacyjna, nieuchronnie spowoduje to 
„stoczenie” się do „trzeciego świata ubogich informacyjnie”. Jest jednak możliwy 
też scenariusz optymistyczny, zgodnie z którym właśnie biblioteki mogą stać się 
miejscem, gdzie nadejście nowej formacji społecznej będzie najbardziej 
widoczne. Wymaga to jednak bardzo intensywnego wysiłku w kierunku 
wdrażania nowych technologii oraz opracowywania zasobów informacji, które 
mogłyby być przez te technologie udostępniane.

Jak widzą zmiany w bibliotekach autorzy amerykańscy? Jeśli bibliotekarze 
chcą stać się nowymi specjalistami informacyjnymi to;

• bibliotekarstwo musi zostać silniej pow ijane z naukami ścisłymi i tech
nologią zamiast określać się jako dyscyplina humanistyczna,

• rola bibliotekarza musi zmienić się z pasywnej na aktywną, z elementami 
marketingu, promocji oraz selekcją i oceną zasobów,

• bibliotekarze muszą uznać rynkową wartość informacji i porzucić kon
cepcje ogólnodostępnego dobra społecznego,

• niezbędna jest zmiana orientacji z książko-centrycznej na rzecz zasobów 
elektronicznych,

• należy zmienić dotychczasową tradycyjną praktykę biblioteczną na tech
nologię intelektualną,



• konieczna jest zmiana modelu wykształcenia z opartego na szerokiej 
wiedzy ogólnej, na model wyspecjalizowany,

• zmiana struktury zatrudnienia ze sfeminizowanej na większy udział 
mężczyzn.

Powyższe zalecenia mają charakter bardzo ogólny i są tylko zaleceniami, 
z których bibliotekarze mogą skorzystać lub nie. Wydaje się, że są one do zas
tosowania również w warunkach polskich.

Jak będą wyglądały biblioteki i ośrodki informacji w społeczeństwie infor
macyjnym? Na dobrą sprawę nie wiadomo. Autorzy opisujący przyszłe 
społeczeństwo nie proponują żadnej konkretnej wizji. Niektórzy odwołują się do 
„biblioteki bez papieru” Lancastera, zwracając jednak uwagę, że jego koncepcja 
zawiera pewne braki, szczególnie w aspekcie polityczno-społecznym, który 
może być najistotniejszy dla ostatecznego kształtu bibliotek. Z podstawowego 
znaczenia informacji i wiedzy w społeczeństwie informacyjnym możemy je
dynie wnosić, że biblioteki albo będą odgrywały znaczącą rolę albo znikną, 
wyparte pi-zez lepiej zorganizowane instytucje.

N a j w a ż n i e j s z e !

S p o ł e c z e ń s t w o  i n f o r m a c y j n e  j e s t  nazwą k o n c e p c j i  s p o ł e c z e ń s t w a  
n a s t ę p u j ą c e g o  p o  f o r m a c j i  p r z e m y s ł o w e j ,  k t ó r e g o  p o d s t a w ą  j e s t  
t w o r z e n i e  i  konsumpcja  w i e d z y  ( t a k  j a k  t w o r z e n i e  i  konsumpcja t o 
warów j e s t  p o d s t a w ą  s p o ł e c z e ń s t w a  p r z e m y s ł o w e g o ) .
Twor zen ie  w i e d z y  b ę d z i e  wspomagane p r z e z  t e c h n o l o g i ę  i n t e l e k t u a l 
ną ,  za ś  i n f o r m a c j a  u l e g n i e  u t o w a r o w i e n i u .
N i e j s c e  b i b l i o t e k a r z y  w nowym s p o ł e c z e ń s t w i e  z a l e ż e ć  b ę d z i e  od i c h  
s a m o o k r e ś l e n i a . J e ś l i  ch cą  p e ł n i ć  w nim z n a c z ą c ą  r o l ę ,  muszą  doko
nać r e w i z j i  p o d s t aw ow yc h  z a ł o ż e ń  w s p ó ł c z e s n e g o  b i b l i o t e k a r s t w a .

Czy zapamiętałaś/zapamiętałeś?
— co oznacza technologia intelektualna?
—jakie zmiany w bibliotekarstwie powinny nastąpić, jeśli bibliotekarze chcieli

by odgrywać znaczącą rolę w społeczeństwie informacyjnym?



7. PODSUMOWANIE

Znaleźliśmy się więc na końcu naszej opowieści o technologii komputerowej. 
Możemy teraz powrócić do zasadniczego pytania, jaki jest sens komputeiy- 
zowania bibliotek. Taki sam jak używanie w bibliotece maszyny do pisania, 
telefonu, oświetlenia... Komputeryzacja jest po prostu ogólnocywilizacyjnym 
trendem i pytanie o sens komputeryzacji powinno zostać zastąpione pytaniem
0 sposób komputeryzacji.

Jak zostało to opisane powyżej, technologia komputerowa oferuje bib
liotekom wiele różnych możliwości. Zastosowanie komputerów w bibliotece 
ma wieloletnią tradycję w takich krajach jak USA czy w krajach Unii Europej
skiej. Duże systemy przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
funkcjonujące w tych krajach, nadal są trudne do zastosowania w warunkach 
polskich, gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, orga
nizacyjnej i instytucjonalnej. Stosunek kosztów do efektów może być rażąco 
niekorzystny w porównaniu z analogiczną efektywnością tego samego systemu 
w innym kraju. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że polskie biblioteki są 
chronicznie niedoinwestowane, zaś wszelka pomoc finansowa z zewnątrz jest 
z reguły doraźna i trudna do efektywnego wykorzystania. Stąd też decyzja kilku 
dużych bibliotek, które zakupiły system VTLS, może wydawać się kontrower
syjna. Biblioteki te będą musiały ponieść wszystkie koszty tworzenia całej in
frastruktury wokół wdrażanego systemu, co oznacza dużo większe koszty ogólne. 
Skoro jednakże system został już kupiony należałoby zrobić wszystko by był on 
jak najbardziej użyteczny. Wydaje się, że biblioteki „konsorcjum VTLS” 
dokładają wszelkich starań by tak się stało.

Większe nadzieje dla bibliotekarstwa polskiego autor wiąże z siecią Internet
1 niewielkimi maszynami unixowymi, które prócz automatyzacji procesów bib
liotecznych mogą być potężnym narzędziem informacyjnym i komunikacyjnym. 
Powstające obecnie sieci metiopolitalne dają duże możliwości „dojścia” do In
ternetu. Wiele instytucji macierzystych, w których ulokowane są biblioteki ma już 
dostęp do sieci rozległych. Biblioteki publiczne są w trudniejszej sytuacji, jed
nakże prcy odrobinie inicjatywy może się okazać, że dostęp do sieci jest je
dynie sprawą przeciągnięcia kabla z sąsiedniej instytucji, za ścianą. Wciąż po
zostaje problem finansowania tych inwestycji. Na pewno dyrektorzy bibliotek 
powinni wykazać więcej inicjatywy „dobijając się” gdzie tylko można 
o pieniądze. Z drugiej strony jednakże należałoby oczekiwać większego wspai -



cia dla bibliotek ze strony agend lyądowych, jak ma to miejsce w krajach cy
wilizowanych, do grona których Polska aspiruje.

Komputeryzacja niesie za sobą szereg zmian organizacyjnych i meryto
rycznych. Nie da się efektywnie skomputeryzować tradycyjnej biblioteki razem 
z jej skostniałą organizacją, przestarzałym sposobem myślenia i kurczowym 
przywiązaniem do tradycji. Entuzjastom komputeryzacji, któi-zy pracująw takich 
bibliotekach warto by zalecić raczej zmianę miejsca pracy niż beznadziejną 
walkę z technofobią. Takie biblioteki z czasem wyeliminują się same przez 
utratę czytelników i znaczenia w kulturze nowoczesnego społeczeństwa. Zmiany 
w organizacji bibliotek przychodzą zwykle wraz z pierwszymi „przymiarkami” 
do komputeryzacji, które wymagają zwykle analizy systemowej dotych
czasowego modelu. Takie metodologie jak SSM czy SSADM są bardzo pomoc
ne w tym procesie i pozwalają dość precyzyjnie zdefiniować charakter trudnoś
ci w danej bibliotece.

Nowe społeczeństwo informacyjne będzie wymagać od bibliotek i bib
liotekarzy bardziej fundamentalnej rewizji ich założeń. Jak wsponmiano, nie 
jest to sprawa odległej przyszłości; elementy nowego społeczeństwa już istnieją. 
Już więc trzeba myśleć o pi-zyszłości bibliotekarstwa. Spróbujmy na koniec 
naszkicować nieco dalszą przyszłość.

7.1. PERSPEKTYWY ROZWOJU KOMPUTEROWEJ 
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Postaramy się w tym rozdziale spojrzeć na rozwój technologii komputerowej 
z punktu widzenia użytkownika, nie wdając się w tak szczegółowe zagadnienia 
jak definiowanie, które mikroprocesory mają przed sobą większą przyszłość: 
RISC czy CISC i czym się one od siebie różnią. Dla przeciętnego użytkownika 
komputer to zwykle skrzyżowanie maszyny do pisania z telewizorem i bardziej 
obchodzi go, co w tym „telewizorze” jest do zobaczenia, niż jak jest on zbu
dowany. Spróbujmy zatem porozmawiać o cechach fimkcjonalnych techniki 
komputerowej i kiemnkach rozwoju.

Miniaturyzacja i przenośność to niewątpliwe cechy charakterystyczne roz
woju technologii komputerowej. Starsi koledzy pamiętają zapewne czasy, gdy 
mówienie o osobistych komputerach stojących na biurku wzbudzało jedynie 
wesołość. Kilka lat temu, mówienie o komputerze wielkości przeciętnej książki 
było równie niedorzeczne. Dziś, rozmiary subnotebooków ograniczone są 
bardziej rozmiarami klawiatury, na której muszą się mieścić ludzkie palce, niż 
technicznymi przesłankami. Takie komputery często dysponują mocą 
obliczeniową dorównującą mikrokomputerom desktop („biurkowym”) i po
trafią poprzez łącza radiowo-telefoniczne obsłużyć komunikację z siecią rozległą, 
zdalne „logowanie się” do sieci lokalnej lub faksowanie na tradycyjne telefaksy. 
Niektórzy mówią o granicach technologii mikroelektronowej, związanych 
z rozmiarami atomów metali, twor:zących warstwy mikroprocesora. Są to jed



nakże ograniczenia te j  t e c h n o l o g i i .  Pi-zypomnijmy sobie starą anegdotę 
futurologiczną o koniach, które miały zasypać Paiyż nawozem pod koniec XIX w.

Integracja środków wyrazu i funkcji. Kto słyszał hasło „multimedia” lub 
„wirtualna rzeczywistość” dziesięć lat temu? Tylko miłośnicy science-fiction. 
Dziś multimedia nie robią już na nikim wrażenia. Połączenie tekstu, dźwięku, 
grafiki i animacji technicznie jest możliwe nawet przy użyciu domowego 
mikrokomputera. Jedyną przyczyną, która uniemożliwia zasypanie rynku multi
medialnymi produktami jest pracochłonność ich przygotowania. Wciąż jeszcze 
materiały przygotowują ludzie. Czy jednakże będzie tak zawsze? Rzeczywistość 
wirtualna to dość przewrotna nazwa. Nasze codzienne doświadczenie skłania nas 
do postrzegania świata zgodnie z newtonowskim paradygmatem, wg którego 
świat fizyczny jest zdeterminowany i jedynie mnogość zależności nie pozwala 
nam kontrolować świata zjawisk do końca. W fizyce kwantowej pojęcie „istnienia 
do pewnego stopnia” jest tak samo sensowe jak „istnienie” bądź „nieistnienie”. 
Stąd możliwa jest rzeczywistość wirtualna, która zgodnie z aiy stotelesowską, dy- 
chotomiczną logiką jest bez sensu. Tzw. zdrowy rozsądek buntuje się przeciw 
takiemu obrazowi świata. Pamiętajmy jednakże, iż zgodnie z prawami aerody
namiki, takie owady jak b ^ i  nie mają prawa unosić się w powietrzu... Rzeczy
wistość wirtualna jest wyrazem najpełniejszej integracji środków wyrazu, 
pozwalając na wykreowanie „sztucznego świata”, w którym możemy się poruszać 
i wykonywać różne czynności tak jak w świecie I'zeczywistym. W obecnym sta
dium rozwoju technika ta jest dość prymitywna, wymaga użycia nieporęcznego 
oprzyrządowania i oferuje niewiele „sztucznych środowisk”. Tak jest, ponieważ 
stworzenie sztucznego świata jest jeszcze bardziej pracochłonne niż tworzenie 
wydawnictw multimedialnych.

Sztuczna inteligencja. Z tym terminen wiąże się wiele nieporozumień i jest 
on tak samo mylący jak „mózg eletronowy”, którego używano na określenie 
pierwszych maszyn liczących. Nie wydaje się prawdopodobne zbudowanie kom
putera, któiy byłby w stanie symulować wszystkie procesy, jakie zachodzą 
w mózgu debila podczas oglądania kreskówki z Kaczorem Donaldem. Tym 
bardziej dyskusyjne jest więc zbudowanie maszyny, która mogłaby „myśleć” tak 
jak myśli człowiek inteligentny. Sztuczna inteligencja w praktyce bardziej opiera 
się na opisywanej w poprzednim rozdziale technologii intelektualnej, niż na 
elektronicznej protezie mózgu. Czasem określenia „inteligentny” używa się 
w odniesieniu do oprogramowania bądź urządzenia, które jest w stanie 
„przewidzieć” reakcje użytkownika i podjąć odpowiednie działanie. Jeśli więc za
skoczyła nas jakaś akcja podjęta przez nasz komputer i w tym momencie ukazał 
się uspokajający napis, że wszystko jest OK., to stało się tak nie dlatego, że kom
puter zareagował na nasze zdziwienie, ale dlatego, że programista przewidział 
naszą reakcję jako typową i wmontował odpowiedni komunikat do swojego pro
gramu. Obcując z oprogramowaniem nie obcujemy więc ze „sztuczną in
teligencją” ale jak najbardziej naturalną, bo przynależną programiście.

Bardziej poprawnym rozumieniem terminu sztuczna inteligencja jest 
powiązanie go z systemami ekspertowymi, sieciami neuronowymi oraz tech



nologią intelektualną. Zagadnienie jest pasjonujące i poświęcono mu kilka 
książek; w naszej ograniczymy się tylko do stwierdzenia, że sztuczna inteligencja 
może w s p o m a g a ć  bądź a u t o m a t y z o w a ć  pewne p o j e d y n c z e  
p r o c e s y  i n t e l e k t u a l n e ,  które dają się opisać poprzez częściowo lub 
całkowicie zdeterminowany algorytm, przy czym istotne jest wyposażenie „in
teligentnego” systemu w możliwość „uczenia się”, czyli dokonywania 
automatycznej korekty bieżącego algorytmu w oparciu o pojawiające się infor
macje. Informacje te zwykle są zwerbalizowane, ponieważ możliwości percep- 
cyjne komputerów są jeszcze wciąż bardzo ograniczone (chodzi tu o rozumienie 
mowy i analizę obrazów w czasie rzeczywistym — czyli „widzenie”). Sztuczna 
inteligencja może jednakże być bardzo przydatna, np. we wspomaganiu przygo
towania wydawnictw multimedialnych (poprzez automatyzację tworzenia 
powiązań pomiędzy tekstem, obrazem i dźwiękiem) lub wspomaganiu tworzenia 
wirtualnych rzeczywistości. Wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo 
obiecujący kierunek rozwoju technologii komputerowej.

Spróbujmy podsumować krótko te cechy i pomyśleć nad typowym, ma
sowym urządzeniem informacyjnym przyszłości. W XIX wieku była to k s i^ a . 
XX wiek w większym stopniu należy do czasopism, radia i telewizji. Co w XXI 
wieku (to już tylko cztery lata!)? Z dyskusji jakie toczą się w gronie producen
tów technologii informacyjnej wynika, że będzie to albo komputer z możliwoś
cią otwarzania interaktywnego wideo, albo telewizor wyposażony w klawiaturę 
i oprogramowanie pozwalające na „komputerowanie” (trudno znaleźć zręczny 
termin dla angielskiego „computing”). Spróbujmy jednak popuścić nieco wodze 
fantazji i wyobrazić sobie komputer „zaszyty” w przeciwsłonecznych okularach, 
który będzie nas przenosił do dowolnej rzeczywistości wirtualnej... Niemożliwe? 
Dla miłośników science-fiction to nic nowego. Sceptykom przypomnijmy, że ideę 
telekomunikacji satelitarnej wymyślił na początku naszego stulecia H.G.Wells, 
klasyk science-fiction...

7.2. BIBLIOTEKI PRZYSZŁOŚCI

Jak w świetle tych wizji będą wyglądały biblioteki pi-zyszłości? Spróbujmy 
zacząć od klasycznej pracy Licklidera Biblioteki przyszłości. Zasadniczą i cen
tralną koncepcją tej pracy jest system poznawczy. Cóż to takiego? Otóż jest to 
system przetwarzający zamiast informacji — wiedzę. Jak powiedzieliśmy sobie 
przy okazji omawiania systemów ekspertowych i sztucznej intehgencji, budowa 
takiego systemu związana jest ze zbudowaniem bazy wiedzy, czyli wyrażeniem 
zasobu wiedzy w odpowiednim języku symbolicznym. Powiedziehśmy sobie 
również, że zbudowanie takiej bazy jest bardzo pracochłonne, dla niektórych zaś 
dyscyphn, niemożliwe.

Pomimo ogromnego rozwoju technologii komputerowej, któiy przerósł 
oczekiwania Licklidera, inteligencja jaką obdarzył on system poznawczy jest 
wciąż sprawą przyszłości, a konkretnie sprawą stworzenia odpowiednio efekty



wnej technologii intelektualnej. Nic więc nie wskazuje na to, że systemy po
znawcze zastąpią klasyczne biblioteki w najbliższej przyszłości.

Wypowiedzi o bibliotekach przyszłości innych autorów ameiykańskich 
wychodzą często od kiytyki obecnych bibliotek i konstatacji kryzysu współczes
nego bibliotekarstwa. Biblioteki, będąc produktem konwencjonalnego rozu
mienia wiedzy, mają tendencje do popadania w lytuał, związany z fizycznymi 
obiektami, jakimi są budynki („sanktuaria wiedzy”) i dokumenty („pisma”). 
Tradycyjne biblioteki nie są nastawione na czytelnika i rozwiązywanie jego 
problemów.

Przezwyciężenie obecnego kryzysu jest możliwe poprzez zmiany w kieiain- 
kach, które wymieniliśmy pi-zy okazji omawiania społeczeństwa informacyjnego. 
Proponowane zmiany powodują między innymi deinstytucjonalizację profesji 
bibliotekarza, który przestaje być dumny z okazałego gmachu swojej biblioteki 
a zaczyna myśleć o sobie w kategoriach swojej wiedzy, umiejętności i doświad
czenia potrzebnych dla świadczenia usług informacyjnych w różnych miejs
cach, niekoniecznie w bibliotece.

Biblioteki jako skoncentrowane zasoby fizycznych materiałów, zdaniem 
niektórych autorów, pi-zestaną z czasem w ogóle istnieć, i bibliotekarze będąpra- 
cowah rozproszeni bezpośrednio wśród użytkowników lub jako niezależni spe
cjaliści od informacji, świadczący usługi informacyjne poprzez sieć. Nie wszyscy 
autorzy są jednak przekonani o zaniknięciu tradycyjnych bibliotek na rzecz bib
liotek wirtualnych. W tej chwili bibliotek wirtualnych jeszcze nie ma, chociaż ist
nieją już wszystkie składowe, tworzące taką bibliotekę. Prawdopodobnym sce
nariuszem jest współistnienie obu typów bibliotek, przy założeniu, że trady
cyjne biblioteki włączą się w pełni do wymiany informacji elektronicznej, 
poprzez zapewnienie swoim użytkownikom dostępu do bibliotek wirtualnych 
oraz stając się częścią tychże bibliotek poprzez oferowane serwisy elektron
iczne. F.W. Lancaster, w swoich „scenariuszach” przewidział deinstytucjonal
izację bibliotek w znaczeniu ich relacji do zasobów. Fizyczna lokalizacja zbioru 
jest coraz bardziej niematerialna. Praca z naukowcami, nauczycielami czy biz
nesmenami polegająca na dostarczaniu im określonych pakietów informacji 
wprost na ich osobiste komputery, może stać się najbardziej znaczącą usługą 
świadczoną przez przyszłą bibliotekę.

Biblioteki przyszłości zdają się w świetle tych wypowiedzi być raczej rodza
jem usług niż instytucji. Tak jest jednakże w przypacUcu udostępniania zasobów. 
Wciąż jednak pozostaje kwestia utrzymywania baz danych, wprowadzania i ak
tualizacji informacji oraz ich dystrybucji. Czy w tym wymiarze biblioteka utrzy
ma się jako zwarty, materialny obiekt?

Zacznijmy od rozwijania zbiorów bibhoteki przyszłości, czyli gromadzenia. 
Gromadzenie, zdaniem amerykańskich autorów, będzie polegało raczej na ne
gocjacji licencji niż zamawianiu książek, natomiast bibliotekarze pracujący w gro
madzeniu staną się specjalistami od tworzenia dostępu do odpowiednich za
sobów danych. Obecny sposób publikowania w formie elektronicznej jest jeszcze 
niewystarczający dla rzeczywistego wyeliminowania wydawnictw tradycyjnych.



Nie chodzi tu bynajmniej o możliwości techniczne, gdyż publikowanie w języku 
PostScipt rozwiązuje wszystkie problemy formalne. Biblioteki nie traktują jeszcze 
takich wydawnictw analogicznie do wydawnictw tradycyjnych. Nie są one kata
logowane i często po jakimś czasie są usuwane. Częściowo jest to spowodowane 
problemami z prawem autorskim, które w przypadku publikacji będącej preprin- 
tem, przechodzi później na tradycyjnego wydawcę. Innym problemem jest zmien
ność publikacji elektronicznych, które są często modyfikowane i zmieniają swo
je cechy formalne i treściowe.

Niektórzy autorzy są jednakże zdania, że w komunikacji naukowej, podsta
wową formą publikacji stanie się, w dłuższej perspektywie, forma elektronicz
na. S. Harnad posuwa się do stwierdzenia, że elektroniczna komunikacja i pub
likowanie jest taką samą rewolucją w środkach przekazywania i utrwalania 
wiedzy, jak powstanie języka, pisma a następnie wynalazek druku. Obecny stan 
publikowania w formie elektronicznej rodzi szereg wątpliwości. Zdaniem Har- 
nada jest tak dlatego, że większość publikacji nie wykorzystuje pełnych możli
wości nowego nośnika informacji, będąc de facto tradycyjnymi dokumentami je
dynie zapisanymi cyfrowo. Prawdziwe publikowanie elektroniczne powinno 
łączyć, jego zdaniem, możliwości jakie daje FTP, WWW oraz poczta elektro
niczna. Już obecnie, tradycyjne publikowanie jest zbyt czasochłonne dla naukow
ców, którzy są obciążeni coraz większą ilością obowiązków. Publikowanie elek
troniczne rozumiane niejako stworzenie obiektu ale jako proces komunikacji, 
będzie właściwą formą wymiany informacji naukowej zbliżoną z jednej strony do 
naturalnego sposobu komunikacji, z drugiej zaś do systemu poznawczego.

Następna funkcja biblioteki — wypożyczanie przerodzi się z czasem 
w monitorownie użytkowania zasobów w celu zabezpieczenia odpowiednich 
opłat i ochrony praw autorskich. Korzystanie z zasobów będzie w pełni auto
matyczne.

Opracowanie zbiorów, a więc katalogowanie, zdaniem niektórych autorów 
może zaniknąć zupełnie w formie jaką znamy, na rzecz wyszukiwań poprzez 
pełne teksty. Ostrożniejsi mówią raczej o przejmowaniu opisu wraz z doku
mentem, co w przypadku zasobów dostępnych elektronicznie sprowadza się do 
zapewniaiia odpowiedniej liczby relewantnych punktów dostępu do dokumentu.

Usługi informacyjne przeżywać będą największy rozkwit w bibliotekach 
przyszłości. Już obecnie w bibliotekach akademickich można wyróżnić wiele 
poziomów usług informacyjnych, od ogólnej informacji faktograficznej, poprzez 
informację związaną z elektronicznym przetwarzaniem danych, do informacji 
skierowującej do innych źródeł. Tutaj też rola przyszłych bibliotekarzy, o ile 
nazwa „bibliotekarze” jest tu odpowiednia, jest największa. Nic nie zastąpi kom
petentnych i doświadczonych użytkowników wytyczających ścieżki w gąszczu 
informacji, oceniających wartość poszczególnych zasobów i tworzących rele- 
wantae punkty dostępu. Rola bibliotekarzy we wdrażaniu nowych użytkowników 
do poruszania się w „cyberprzestrzeni” jest również trudna do zastąpienia przez 
najbardziej nawet wymyślne systemy zautomatyzowane. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że najpopularniejsza forma szkolenia w korzystaniu z usług



sieci, poprzez tworzenie grup ćwiczeniowych nie jest najefektywniejsza. Indy
widualne nauczanie, za pośrednictwem sieci, daje dużo lepsze wyniki. Nie chodzi 
tutaj oczywiście o sytuację, w której bibliotekarz odpowiada na każde pytanie, 
każdego użytkownika, przez całą dobę. Jednakże to bardziej bibliotekarze niż in- 
foiTnatycy są w stanie stworzyć użytkownikowi odpowiednie środowisko in
formacyjne, które będzie sprzyjało dalszej samodzielnej pracy i samokształceniu. 
Bibliotekarze też są w stanie lepiej niż ktokolwiek dobrać danemu użytkownikowi 
najbardziej odpowiednie sposoby prezentacji informacji, która może istnieć w za
sobach sieciowych w wielu różnych postaciach.

Próbując krótko podsumować cechy współcześnie opisywanej biblioteki 
przyszłości, można wyhczyć jako podstawowe:

• aktywny charakter zbiorów,
• zbiory rozproszone w sieci,
• personel rozproszony wśród użytkowników,
• dostarczanie źródłowego dokumentu wprost do osobistego komputera 

użytkownika.
Bezsprzecznie przyszłość bibliotek związana jest z komunikacją elektronicz

ną. Komunikacja elektroniczna ma jednakże pewne ogi aniczenia wiążące się z in
frastrukturą techniczną. Wspomnieliśmy sobie o przenośnych urządzeniach ko
munikacyjnych, które w odległych wizjach mogłyby się mieścić w oprawce 
okularów. Czy nie oznacza to jednakże końca epoki pisma, jako symbolicznego 
środka przekazu? Jeśli wszystko będzie można oglądnąć, wysłucliać (czy nawet 
„wziąć udział”) to po co nadal czytać? Wyobraźmy sobie zalety edukacyjne 
symulacji bitwy pod Grunwaldem, gdzie każdy z uczniów może wcielić się 
w Jagiełłę i kierować ruchami wojsk zgodnie z historycznym scenariuszem... 
Wyobraźmy sobie spacery po Księżycu...

Nie wszystko jednakże da się zwizualizować i możemy z dużym praw
dopodobieństwem założyć, że kultura pisana będzie istniała jeszcze bardzo 
długo. Użycie ekranu komputera do pracy z tekstem, nie jest jednakże zbyt 
wygodne. Trudno manipulować ekranem tak, jak manipuluje się książką, nawet 
jeśli jest to ekran notebooka. Edytorstwo „ekranowe” wciąż jeszcze czeka na 
swoich Didotów i Bodonich, którzy znajdą harmonijne kompozycje „druku” dla 
ekranu komputerowego. Pi^zenoszenie „papierowej” kompozycji na ekran wyda
je się nie dawać najlepszych rezultatów.

Znając siłę inercji i ograniczenia ludzkiego postrzegania można domniemy
wać, że jeśli książka zostanie wyparta jako artefakt komunikacyjny, to raczej nie 
przez komputeiy, a zupełnie nowy artefakt elektroniczny, któiy będzie łączył ze 
sobą zalety książki (niewielkie rozmiaiy i ciężar, brak potrzeby zasilania, wyraźny 
kontrast czerni i bieli na sti onie, możliwość robienia notatek na marginesach, za
znaczania interesującego fragmentu tekstu itp.) i komputera (łączność z global
nymi sieciami informacyjnymi, ogromne możliwości wyszukiwawcze i edy
cyjne). Częściowo taka technologia już istnieje w komputerach typu pentop. 
Wciąż jednakże ekran ciekłokrystaliczny (L C D ) ustępuje czytelnością 
zadrukowanej kaitce papieru, wciąż też potizebne jest zasilanie z s^bko wyczer



pujących się baterii. Wcześniej czy później jednakże odpowiednia technologia 
powstanie i, obserwując rozwój technologii w ostatnich latach, będzie to raczej 
wcześniej niż później.

Czym byłaby wtedy biblioteka? Może rodzajem telewizji satelitarnej lub 
rozgłośni emitującej w przestrzeń „książkę” tygodnia, miesiąca... Może cen
trum komputerowym z systemem poznawczym... Czymkolwiek biblioteka 
przyszłości by nie była, nie będzie na pewno cichym magazynem, gdzie tony 
zadrukowanego papieru pokrywają się wieloletnim kurzem... Klasyczna bib
lioteka odejdzie w przeszłość tak samo jak średniowieczne librarium z pulpita
mi i łańcuchami.



SKOROWIDZ

anonymous ftp — patrz FTP 
Archie— 84 
architektura

client-serwer — 26 
otwarta — 22 

ASCII — 19 
assembler— 32

bajt— 19 
bazy danych

bibliograficzne — 55 
faktograficzne — 55 
kartotekowe — 33 
relacyjne — 34 

bibliotekarz systemowy — 65 
bit — 19 
BLCMP — 77

CAD— patrz oprogramowanie, programy 
graficzne

CP 1250 — patrz kodowanie polskich znaków, 
CP 1250

CP 852 — patrz kodowanie polskich znaków, 
Latin 2 

częstotliwość zegara — 20

debugger —  31 
dokument— 10

wtórny — 13 
DOS — patrz system operacyjny 
dysk— 29

email— patrz poczta elektroniczna 
etykieta pola — 50

fonnatowanie — 33 
FTP— 83

gateway — 25 
gopher — 84 
grafika

bitowa — 35 
wektorowa — 35

hotUst— 86 
HTML— 86

infostrada — 97 
interface— patrz interfejs 
interfejs — 20

programowy — 20 
srzętowy — 20 
użytkownika — 21 

internauta —  87 
interpreter— 31
ISO Latin 2 — patrz kodowanie polskich 

znaków

jednostka centralna —  23 
język programowania

czwartej generacji — 32 
niskiego i wysokiego poziomu — 32 
obiektowy — 32 
proceduralny — 32 

jukebox —  55

kartoteka — patrz katalog 
katalog —  29 
kod ASCII— parrz ASCII 
kod binarny— 19 
kod dwójkowy — patrz kod binarny 
kodowanie polskidi znaków 

CP 1250 — 20 
ISO Latin 2 — 20 
Latin 2 — 20 
Mazovia — 20 

kompilator —  31 
komputerowe

media informacyjne — 16 
narzędzia— 18 

komputery
desktop — 100 
mainframe — 21 
mikrokomputery — 22 
minikomputery — 22 
PC (osobiste) — 22 
pentop — 105 
stacje robocze — 22 
subnotebook — 100 
superkomputery — 21 

komputei^zacja
kompleksowa— 17 
mała— 17
zintegowane systemy biblioteczne — 36 

komunikacja
formalna— 11; 13 
nieformalna — 11; 13 
werbalna — 10 

konfiguracja — 28 
kontrakt — 70



konwersja retrospektywna — 69
LAN— patrz sieć lokalna 
LASER — 78
Latin 2 — patrz kodowanie polskich znaków
LCD— 105
listy dyskusyjne — 82
lu r k e r - 90

MacOs —  patrz system operacyjny 
MAN— patrz sieć metropolitalna 
MARC-BN— 51
Mazovia — patrz kodowanie polskich znaków 
mikrokomputery — patrz komputery 
mikroprocesor— 19; 23 
minikomputery — patrz komputery 
modem — 26 
moderator —  82 
moduł

czasopism — 37 
gromadzenia — 36 
OPAC — 37 
wypożyczeń — 37 

Mosaic —  86 
mutimedia — 101

Netscape — 86 
Netware — 29

OCLC — 78 
oprogramowanie

arkusze kalkulacyjne — 34 
DTP — 33 
edytory tekstu — 33 
programy graficzne — 34 
programy narzędziowe — 33 
programy telekomunikacyjne — 34 
systemy baz danych — 33 

OS/2 — patrz system operacyjny 
OSI — 25

pamięć
operacyjna — 23 
zewnętrzna — 24 

P C — patrz komptóery 
PICA— 78 
plik— 29
poczta elektroniczna — 81 
pole —  43
procesor— patrz mikroprocesor 
przyjazność — 22

RAM — patrz pamięć operacyjna 
REBUS — 79 
rekord —  43

struktura — 44 
RFI — 66 
RFP — 66 
RLIN — 79 
ROM — 23
rzeczywistość virtualna— 101

SIBIL— 79 
sieć

akademicka — 77 
komercyjna — 77 
lokalna — 24 
metropolitalna — 25 
neuronowa— 101 
ogólnokrajowa — 25 
rozległa — 25 
topologia — 24 

stacje robocze — patrz komputery 
superkomputery — patrz komputery 
system ekspertowy —  40 
system operacyjny — 28 

DOS— 29 
MacOs — 30 
OS/2 — 30 
Unix — 30 

sztuczna inteligencja — 101

środowisko programistyczne — 31

ТСРЛР — 26;80 
telnet — 84 
terminal— 21

Unix —  patrz system operacyjny
URL — 87
urządzenia

wejścia — 23 
wyjścia — 23 

USMARC— 51 
UTLAS — 79

Veronica — 85

WAIS— 85
WAN — Patrz sieć rozległa 
Windows — 29 
Windows NT — 30 
WLN — 79
World-Wide Web — 85 
wskaźnik— 50
W W W — patrz World-Wide Web 
wyróżnik podpola — 50



A. PODSTAWY SYSTEM U O PERACYJNEG O  DOS

W tej krótkiej prezentacji systemu operacyjnego DOS będziemy koncen
trować się na zrozumieniu sposobu jego działania, bez wnikania w subtelności 
działania poszczegółnycli komend czy struktur System DOS ma bogatą literaturę, 
do której można sięgać gdy zainteresują nas szczegóły jego funkcjonowania. 
Z doświadczenia wiadomo, że użytkownik nie-informatyk (a dla takiego napisana 
została ta książka) rzadko sięga nawet do instrukcji jaką otrzymuje się wraz z sys
temem, nie mówiąc już o tym, że z repertuam kilkudziesięciu poleceń, zna on 
i potrzebuje zaledwie kilku. Na tycłi poleceniach skoncentruje się i nasza uwaga.

1. WSTĘP

Kluczem do zrozumienia systemu DOS, czyli Disk Operating System, jest 
zrozumienie struktur, na których system ten operuje. DOS jest systemem przez
naczonym na mikrokomputery klasy IBM PC i stanowi podstawowy język ko
munikacji pomiędzy użytkownikiem i komputerem. Struktura logiczna, jaką 
system „nakłada” na konkretny mikiokomputer pozwala w łatwy sposób nad nim 
zapanować, gdyż użytkownik nie musi znać organizacji pamięci mikrokompute
ra na poziomie fizycznym. Wystarczy, że zna pewne wartości logiczne, do 
których się odwołuje, zaś system dba o ich „przetłumaczenie” na język zrozu
miały dla maszyny.

System operacyjny spełnia dwie podstawowe funkcje:
• pozwala na zarządzanie pamięcią zewnętrzną,
• pozwala na uruchamianie programów napisanych dla tego systemu.
Przez zarządzanie należy rozumieć pełną swobodę w manipulowaniu za

pisaną informacją, a więc jej porządkowanie poprzez pr2enoszenie, kopiowanie 
i kasowanie.

Przez pamięć zewnętrzną należy z kolei rozumieć wszelkie nośniki do 
zapisu-odczytu, przede wszystkim dyskietki i dyski twarde. Wszystkie programy, 
włącznie z systemem operacyjnym, wszelkie dane oraz wyniki działania pro
gramów zapisywane są w pamięci zewnętrznej.

System operacyjny zarządza również pamięcią wewnętrzną (RAM -Random 
Access Memory) ale robi to automatycznie, w sposób niewidoczny dla 
użytkownika, który nie ingeruje w tę sferę aktywności ^stemu.



2. STRUKTURA PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ

Pamięć zewnętrzna działa zwykle na takiej samej zasadzie jak taśma mag
netofonowa. Materiał, na którym dokonywany jest zapis na dyskietce jest nawet 
identyczny jak materiał, z którego zrobiona jest taśma, ma tylko inną formę 
(kiąźJca). Zapis i odczyt jest dokonywany identycznie jak nagranie i odtworzenie 
piosenki. Różnica polega jednakże na tym, że na dyskietce, czy dysku twardym, 
zapis odbywa się w określonych strukturach. Najbardziej podstawową strukturą 
jest dysk (disk). Na dysku z kolei zapisane są pliki (files), które mogą być 
grupowane w katalogach (directory) i podkatalogach (subdirectory). Dla kata
logów używa się też zamiennie nazwy: kartoteka.

Plik jest określoną porcją informacji, która z jakichkolwiek powodów zos
tała wyodrębniona. Taka ogólna definicja niewiele mówi, jest jednakże popraw
na, gdyż wszystko, co jest przetwarzane w systemie DOS jest zapisane w plikach. 
W plikach będą znajdować się programy, teksty, obrazki, dźwięki, seWencje 
wideo i dowolnie zakodowane dane. Plik dla systemu operacyjnego jest rodza
jem kontenera, który z zewnątrz posiada te same cechy, zaś wewnątrz może 
mieć sobie tylko właściwą strukturę, czytelną dla konkretnego programu. Stwarza 
to bardzo wygodną sytuację. Jeśli chcemy na przykład skopiować jakąś infor
mację, system skopiuje po prostu pUk, który zawiera tę informację, bez wnika
nia w to jaka ta informacja jest. Kopiowanie będzie przebiegało zawsze tak 
samo, bez względu na rodzaj informacji. Wygoda tego rodzaju zapisu 
spowodowała, że pliki występują we wszystkich rodzajach systemów opera
cyjnych jako podstawowa struktura pamięci.

Ponieważ plików na dysku może być bardzo dużo, zaistniała potrzeba 
porządkowania ich w grupy i do tego właśnie celu służą katalogi. Katalog, z punk
tu widzenia systemu jest wspólną nazwą dla określonej grupy plików. Z punktu 
widzenia użytkownika, katalog jawi się jako rodzaj „szufladki”, w której 
umieszczone są pliki oraz podkatalogi, czyli mniejsze „szufladki”. Taka prze- 
strzerma analogia jest bardzo poręczna, gdyż poruszanie się po strukturze dysków 
najlepiej można oddać posługując się terminami dotyczącymi poruszania się 
w przestrzeni. Do katalogów można więc „wchodzić”, można z nich „wycho
dzić”, w katalogach „umieszczone” są pliki.

3. KONWENCJA NAZEWNICZA

W systemie operacyjnym DOS mamy do czynienia ze ściśle określoną kon
wencją nazewniczą, dotyczącą nazw plików, katalogów i dysków. Same kom
putery są bezimierme (w innych systemach również one mają swoje nazwy).

Pełna nazwa pliku składa się z nazwy i rozszerzenia. Nazwa może mieć 
maksymalnie 8 znaków, rozszei-zenie zaś 3. Duże i małe litery nie są rozpoz
nawane, dlatego też pliki o nazwach; ALA, Ala i ala dla systemu DOS będą miały 
tę samą nazwę. W nazwach nie wolno używać pewnych znaków, przeznaczonych



do innych celów, takich jak: spacja, *, ?, >, <, /, \, kropka (.) i przecinek Q. Naj
lepiej używać liter i cyfr odzielonych ewentualnie znakami; — i _ (znak pod
kreślenia). Używanie polskich liter (ą, ę...ż, ź), chociaż możliwe, nie jest zalecane, 
gdyż system często zamienia male polskie litery na dziwne znaki (system naj
częściej wyświetla nazwy plików dużymi literami), zaś niektóre komendy przes
tają działać poprawnie (spotkałem się np. z przypadkiem, gdy nazwany z użyciem 
polskich liter katalog nie dawał się później skasować z dysku). Nazwa pliku jest 
dla systemu zupełnie obojętna, może być więc zupełnie dowolna (oczywiście 
w podanych wcześniej granicach). Nazwy mogą być też dowolnie zmieniane 
przez użytkownika, nie zaleca się tego jednak w przypadku nazw plików zawie
rających programy, gdyż taka zmiana może spowodować, że program przes
tanie działać. Zmiana nazwy pliku z tekstem, obrazem czy irmymi danymi jest 
bezpieczna.

Rozszerzenie nie jest obowiązkowe. Plik może mieć tylko nazwę. Rozsze
rzenie służy zwykle do określenia typu pliku. Poniżej podane są przykłady naj
częściej stosowanych rozszerzeń:

EXE, COM — pliki z programami
BAT — pliki wsadowe, zawierające polecenia systemu DOS 
TXT, DOC — pliki tekstowe (najczęściej ASCII)
SYS — pliki zawierające parametry systemu
DRV — pliki zawierające tzw. drivery czyli sterowniki (np. do drukarek)
TIF, GIF, JPG, BMP, PCX — pliki zawierające obrazy zapisane w różnych kon

wencjach
BAK — pliki zawierające tzw. backup, czyli poprzednią wersję pliku (jeśli był 

modyfikowany)

Bardzo często pliki tworzone przez różne programy posiadają charak
terystyczne rozszerzenia:

TAG.— teksty pisane edytorem TAG
CDR — pliki z rysunkami stworzonymi programem CorelDraw!
PUB — pliki z „wydawnictwami” Microsoft Publisher'a 
itp.

Rozszerzenie może być również dowolnie zmieniane, chociaż najczęściej 
prowadzi to do błędów. Np. zmiana roszerzenia TIF na GIF spowoduje, że plik 
przestanie być czytelny, gdyż będzie on traktowany jako inny rodzaj zapisu niż 
jest w rzeczywistości. Najmniejszym restrykcjom podlegają rozszerzenia plików 
tekstowych ASCII, gdyż pliki te są zawsze czytelne, bez względu na rozszerzenie. 
Dla systemu rozszerzenia są obojętne, poza trzema pierwszymi, tj. COM, EXE 
i BAT. Te pliki są, w odróżnieniu od wszystkich innych, wykonywane przez sys
tem. Jeśli więc w bieżącym katalogu znajduje się plik o nazwie DZIALAJ.EXE 
to wypisanie jego nazwy: działaj, spowoduje uruchomienie zapisanego w tym 
pliku progiamu. To samo dotyczy pliku o rozszerzeniu COM. Oba rodzaje plików



zawierają wykonywalne programy, zaś różnica między tymi dwoma typami 
plików polega na sposobie korzystania z pamięci wewnętrznej, co nie będzie nas 
interesować. Nieco inaczej jest z plikami o rozszerzeniu BAT. W istocie są to pli
ki tekstowe zawierające polecenia dla systemu DOS, które są wykonywane linia 
po linii. Wspomnimy o nich później, po omówieniu poleceń systemu DOS.

Nazwy katalogów podlegają tym samym ograniczeniom co nazwy plików 
(maksymalnie 8 znaków, nie wszystkie znaki dozwolone itd.). Nazwy te są poza 
tym zupełnie dowolne i zależą najczęściej od użytkownika. Najczęściej wiąże się 
nazwy z zawartością katalogów. Jeśli np. w katalogu znajdują się pliki programu 
TAG to najlepiej nazwać go TAG; jeśli są tam pliki systemu operacyjnego, to 
katalog powinien nazywać się DOS; jeśli są tam pliki, na któiych pracuje 
użytkownik o imieniu Witold to katalog może nazywać się np. WITEK. Nie ma 
oczywiście żadnych przeszkód by nie umieścić plików systemu w katalogu 
o nazwie PTASZEK, jest to jednak zabawne tak długo, jak długo pamiętamy co 
ten katalog zawiera. Prędzej czy później okazuje się, że lepiej trzymać się nazw, 
które od razu coś mówią. Katalogi mogą też mieć rozszerzenia, jest to jednak 
rzadko praktykowane, gdyż niektóre polecenia systemu mogą mieć tiiidności 
z odróżnieniem, co jest nazwą pliku a co nazwą katalogu. Poza tym rola rozsze
rzenia w nazwie katalogu polega jedynie na wydłużeniu tej nazwy, co jest baidzo 
rzadko naprawdę przydatne.

Nazwy dysków są najprostsze, gdyż składają się z jednej litery. Litery A i В 
zarezerwowane są dla napędów dyskietek. Jeśli w komputerze mamy tylko jeden 
napęd, to litera В albo w ogóle nie jest używana albo odnosi się do tego samego 
napędu co A. Litera С oznacza pierwszy dysk twardy. Dalsze litery alfabetu 
oznaczają następne dyski twarde. Logiczny dysk twardy nie musi być tożsamy 
z fizycznym. Na jednym urządzeniu, twardym dysku, może zostać zdefniowanych 
kilka dysków logicznych poprzez podzielenie go na tzw. partycje. Podziału 
takiego dokonuje się zwykle dla bardzo dużych dysków, lub gdy jest to pożądane 
funkcjonalnie (np. by oddzielić programy od danych).

W sieciach lokalnych dyski twarde dzielą się na lokalne: C, D i E oraz 
sieciowe: od F do Z. Jeśli mamy tylko jeden twardy dysk lokalny, litery D i E nie 
są używane, pierwszy dysk sieciowy na pewno zaś będzie nazywał się F. Do nazw 
dysków w sieci powrócimy później, w dodatku poświęconym sieciom.

Wracając do nazw plików należałoby jeszcze wspomnieć o unikalności 
nazw. Pełna nazwa pliku składa się z nazwy i rozszerzenia, które oddzielone są 
kropką (gdy podajemy np. nazwę pliku jako parametr danego polecenia), 
np. RAPORT. TXT. w  obrębie katalogu nazwa jest unikatowa, tj. nie ma dwóch 
plików o tej samej nazwie i rozszerzeniu. Jeśli np. przekopiowałbym do tego 
samego katalogu inny plik RAPORT.TXT z dyskietki, to istniejący plik 
RAPORT.TXT ulegnie zamazaniu, zaś jego miejsce zajmie nowo skopiowany. 
Trzeba o tym pamiętać szczególnie w sytuacji gdy kopiujemy pliki, w których 
dokonywane były zmiany, by nie skopiować starej wersji na nową ale nową na 
starą. System nie ostrzega przed „nakładaniem” się plików (robią to natomiast 
programy narzędziowe, np. Norton Commander).



Podana powyżej pełna nazwa jest nazwą względną. Nazwa bezwzględna 
pozwala umiejscowić plik w całej struktm'ze dysku. Załóżmy, że nasz przykłado
wy plik będzie znajdował się w katalogu TEXTY, który jest podkatalogiem ka
talogu OLEK, który znajduje się z kolei na dysku C. Nazwa bezwzględna będzie 
wyglądała następująco: С : \OLEK\TEXTY\RAPORT. TXT, gdzie C:\OLEK\TEXTY 
nazywane będzie ścieżką dostępu. Nazwa bezwzględna składa się więc ze 
ścieżki dostępu i nazwy względnej i identyfikuje jednoznacznie plik w obrębie 
dysku.

W systemie DOS posługujemy się zwykle nazwami względnymi, bo jest to 
po prostu krótsze. Są jednak sytuacje, gdy stosowanie nazw bezwzględny cli jest 
wygodniejsze. Czasem cłicemy, żeby dana komenda odnosiła się do całej grupy 
plików. Stosujemy wtedy tzw. znaki masowe. Są to:

* zastępująca dowolny ciąg znaków i 
? zastępujący jeden znak

Jeśli napiszemy;
*.TX T
oznacza to wszystkie pliki o rozszerzeniu TXT,

A * . TXT
oznacza wszystkie pliki zaczynające się na A i o roszerzeniu TXT,

*A.TXT
nie ma sensu i jest równoważne *.TXT, zaś 

* . *
oznacza po prostu wszystkie pliki.

Z kolei:
R A P ? ? ? .TXT
będzie oznaczał wszystkie pliki pasujące do tego wzorca, np.:

R A P001.TX T, RAPORT.TXT, RAPERS.TXT. 
natomiast pliki

RAP1.TXT, RAPRT.TXT
nie będą brane pod uwagę, gdyż mają zbyt mało liter w nazwie.
Gdybyśmy chcieli wyspecyfikować wzorzec obejmujący wszystkie powyższe 
pliki trzeba by napisać;
R A P * .TXT



4. SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU

System operacyjny ładowany jest automatycznie po włączeniu komputera. 
Trzon systemu DOS zapisany jest w trzecłi plikacli o nazwacłi:

COMMAND.COM
10.SYS
MSDOS.SYS

przy czym te dwa ostatnie zwykle są niewidoczne (mają atrybut: łiidden). Pliki 
te zapisane są w ściśle określonym miejscu dysku, nie mogą być tam umieszczane 
przez zwykłe kopiowanie (przekopiują się, ale nie będą ^iałać, tj. nie będą 
ładować się automatycznie). Do przenoszenia tycłi plików służy specjdna komen
da SYS. Brak jednego z tych plików objawia się komunikatem:

Non-System disk or disk error.

Trzeba wtedy wystartować jeszcze raz z dyskietki zawierającej wyżej wspom
niane pliki. Przypadkowe kasowanie pliku COMMAND.COM jest bardzo popu- 
lame wśród początkujących użytkowników, którzy dziwią się potem, że „kom
puter się zepsuł”.

W pliku COMMAND.COM, zwanym też czasem interpretatorem poleceń, 
zapisane są najbardziej podstawowe komendy systemu (tzw. wewnętrzne polece
nia systemu) oraz zdefiniowany jest cały mechanizm uruchamiania innych pro
gramów. Irme polecenia DOS-a (tzw. polecenia zewnętrzne) są zapisane w in
nych plikach o rozszerzeniach EXE oraz COM i uruchamiane są na takich 
samych zasadach jak każdy inny program. Następnie system odczytuje zawartość 
plików CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT wykonując zawarte tam polecenia. 
Oba pliki są plikami tekstowymi ASCII, które mogą być czytane i modyfikowane 
dowolnym edytorem (np. wewnętrznym edytorem DOS-a uruchamianym polece
niem EDIT).

W pliku CONFIG.SYS umieszczone są parametry działania systemu 
(np. dozwolona liczba równocześnie otwartych plików) oraz polecenia ładowa
nia różnych sterowników (np. sterownika myszy). Jakie polecenia i jakie para
metry powinny znaleźć się w pliku CONFIG.SYS określają zwykle instrukcje in
stalacji używanych przez nas programów. „Inteligentniejsze” programy dopisują 
zmiany do pliku CONFIG.SYS automatycznie podczas instalacji. Błędnie podane 
parametry w tym pUku mogą powodować „zawieszanie się” komputera po uru
chomieniu niektórych programów, bądź wręcz uniemożliwiać ich uruchomienie. 
Jeśli więc coś nie działa, warto zawsze sprawdzić zawartość tego pliku lub czy 
nie zost^ on przypadkowo skasowany.

Plik AUTOEXEC.BAT zawiera z kolei polecenia, które zawsze wykonuje
my zanim zrobimy cokolwiek innego. Mogą być tu umieszczane wywołania 
różnych programów rezydentnych (tzn. działających cały czas w tle) oraz para
metry systemu określone poleceniami PROMPT i PATH. JeśU używamy zawsze 
jako „nakładki” programu Norton Commander lub pracujemy wyłącznie



w środowisku Windows, to plik AUTOEXEC.BAT może kończyć się wywoła
niem tego programu. Po wykonaniu wszystkiego co zawiera plik AUTOEXEC.BAT 
system oczekuje na dalsze polecenia (jeśli ostatnia linijka wspomnianego pliku 
nie uruchamiała czegoś automatycznie). Wyświetla pi-zy tym tzw. prompt czyli 
znak zachęty, któiy najczęściej wygląda następująco:

C:\>

cłioć może też wyglądać tak:

O  lub tak;

C:\A kuku, to jest mój prompt>Wed 10-11-1995>

zależnie od tego jak wygląda komenda PROMPT w AUTOEXEC.BAT. Naj
częściej stosowany jest PROMPT $p$g, który wypisuje w znaku zacłięty nazwę 
dysku i bieżącego katalogu. Np. po wejściu do katalogu TAG znak zachęty 
zmieni się na:

C:\TA.G>.

Katalog bieżący jest jakby „podręcznym” obszarem do zapisu i odczytu. 
Jeśli podajemy w poleceniach nazwy względne, odnoszą się one zwykle do za
wartości katalogu bieżącego.

Uruchamianie każdego programu odbywa się poprzez wypisanie jego nazwy. 
Jeśli napiszę np. nc to system będzie poszukiwał pliku o nazwie NC.COM, 
NC.EXE lub NC.BAT, żeby go uruchomić. Jeśli nie znajdzie takiego pliku 
wyświeth komunikat:

Bad command or file name.

Często oglądamy taki napis, gdy wywołujemy program, przekręcając jego 
nazwę. Poszukiwania odbywają się najpierw w bieżącym katalogu a następnie 
w katalogach do których ustawione są ścieżki. Ścieżki ustawia się z reguły w pliku 
AUTOEXEC.BAT. Przykładowo zapis:

PATH с: \; с: \dos; с: \nc; с: \windows

oznacza, że plik będzie puszukiwany nie tylko w bieżącym katalogu, ale również 
w katalogu głównym, w katalogu DOS, NC i WINDOWS. Działanie niektórych pro
gramów wymaga obowiązkowego ustawienia ścieżki do odpowiedniego katalogu. 
Nale^ przy tym pamiętać, że jeśli mamy kilka programów, to najpierw uruchomi 
się ten, którego ścieżka przeszukiwana jest wymieniona przed innymi (przeszuki
wanie zaczyna się zawsze od bieżącego katalogu, potem zgodnie z kolejnością po



daną w poleceniu PATH). Jeśli chcemy zobaczyć jakie ścieżki są ustawione wystar
czy wydać samo polecenie PATH, bez parametrów.

Polecenie PATH i PROMPT może być również wypisywane później, jed
nakże najwygodniej jest umieścić je w pliku AUTOEXEC.BAT (zwykle użyt
kownik nie pamięta, jakie ścieżki powinny być ustawione, nie mówiąc o tym, że 
większość użytkowników nie jest w ogóle świadoma tego mechanizmu).

Uruchomiony program przejmuje pełną kontrolę nad komputerem. DOS 
jest systemem jednozadaniowym, co oznacza, że w danym momencie działa 
tylko jeden program. Ograniczenie to „obchodzone” jest przez mechanizm rezy
dentnego umchamiania programów, które działają w tle podczas pracy innego 
programu. W taki sposób mogąjednakże działać tylko niewielkie programy, zaś 
koegzystencja czasem w ogóle nie jest możliwa (są programy, które nie tolerują 
„rezydentów”, ponieważ potrzebująnp. całej pamięci operacyjnej, lub zachodzi 
konflikt pomiędzy sekwencjami klawiszy używanymi pi'zez jeden i drugi pro
gram).

Uruchomienie programu można porównać do otwarcia drzwi pokoju. Dlatego 
mówi się często o „wchodzeniu” i „wychodzeniu” z programu. System opera
cyjny stanowi wtedy jakby korytarz, po któiym poruszamy się od jednego pro
gramu do drugiego i którym możemy transportować to, co uzyskaliśmy 
w każdym z tych pokoi, czyli pliki z wynikami działania programu. Należy przy 
tym nadmienić, że z każdego programu istnieje wyjście, zwykle kiyjące się pod 
nazwą „Exit”, „Quit”, „Close” lub „End” (dwa pierwsze są najpopularniejsze). 
Pracę programu można też ziy wać, mniej lub bardziej brutalnymi metodami. Jest 
to jednak podobne do przewracania stołu po zjedzonym obiedzie. Wyłączanie 
komputera z działającym programem przypomina z kolei człowieka, który wsta
je od stołu, gdy inni jeszcze jedzą i wychodząc gasi światło. Nie znaczy to, że 
komputer się obrazi, ale może się okazać, że program ulegnie uszkodzeniu lub 
zostaną stracone dane, z których program korzysta. Trzeba więc pamiętać 
o „komputerowej kulturze”, która wymaga, żeby zawsze skończyć to co się za
częło, jeśli nie chcemy być przykro zaskakiwani.

5. PODSTAWOWE POLECENIA

Polecenia systemu odnoszą się zawsze do jednego z czterech obiektów:
• dysku,
• katalogu,
• pliku,
• parametru systemu (np. daty lub ścieżek).
Najczęściej używanym, podstawowym i niezbędnym poleceniem jest DIR. 

To są „oczy” użytkownika, który dopiero poprzez wykonanie tego polecenia 
może zobaczyć co jest na dysku. Napisanie; d i r  wyświetla nam zawartość 
bieżącego katalogu, którego nazwa widoczna jest w znaku zachęty (w tym przy
padku C:\>), np.:



Volume in drive С is WINDOWS
Volume Serial Number is 1975-A434
Directory of C:\

WINDOWS <DIR> 95-06-30 15:31
CONFIG XXX 96 95-09-10 14:05
AUTOEXEC XXX 119 95-09-12 14:46
TEMP <DIR> 92-11-21 21:25
TAG <DIR> 95-07-04 9:20
WINWORD <DIR> 95-07-01 11:03
OBRAZKI <DIR> 95-09-10 14 : 35
CONFIG SYS 96 95-09-10 14 : 05
AUTOEXEC BAT 119 95-09-12 14:46
VULCAN <DIR> 95-09-10 14:50
DISPLAY SYS 15829 95-01-02 15:33
HIMEM SYS 13824 92-08-20 12:00
SMART DRV EXE 43609 92-08-20 12:00
RAMDRIVE SYS 5873 92-08-20 12:00
COMMAND COM 47845 91-04-09 5:00
MIRROR FIL 138240 95-06-30 12:56
WINA20 386 9349 91-04-09 5:00
GMOUSE SYS 21264 91-02-12 17:25
SHARE EXE 10912 91-04-09 5:00
V2 BAT 30 95-02-14 2:02
TREEINFO NCD 331 95-10-14 11:33
WINL BAT 24 95-01-17 15:13
COUNTRY SYS 19435 95-01-02 15: 33
MOUSE SYS 17143 91-01-09 19:04
IPX COM 29448 94-12-07 11:28
NE2000 COM 12791 90-11-29 16:59
NET5 COM 50260 91-04-09 5:00
NET BAT 22 94-12-21 14:26
EGA CPI 58873 95-01-02 15:33
KEYBOARD SYS 33049 95-01-02 15:33
KEYB COM 14769 95-01-02 15: 33
UDOS <DIR> 95-10-09 9:26
EMM38 6 EXE 110174 92-08-20 12:00

33 file(s) 653524 bytes
63807488 bytes

Spis, który nam się ukazuje zawiera nazwy plików i podkatalogów. Jak 
odróżnić jedne od drugich? Plik ma zwykle nazwę i rozszei-zenie, zaś katalog 
zwykle tylko nazwę, ale nie jest to rozstrzygające, bo są pliki mające wyłącznie 
nazwę jak i katalogi mające rozszerzenie. Roztrzygający jest napis <DIR>, który



znajduje się przy katalogach, oraz wielkość wyrażona w bajtach, która znajduje 
się przy plikach (katalog nie ma wielkości, bo jest tylko nazwą). W dwóch os
tatnich kolumnach wypisana jest data i czas powstania danego pliku i katalogu. 
Gdy wykonamy samo „dir”, bez parametrów zobaczymy tylko to, co jest 
widoczne na danym poziomie. Widzimy np. pliki zawarte w kartotece głównej, 
ale nie widzimy plików zawailych w kaitotece TAG. Możemy oczywiście wejść 
do tego katalogu ale poti-zebujemy do tego następnego polecenia: CD. Pisząc: 
cd  ta g  znajdziemy się w katalogu TAG, co objawia się zmianą znaku zachę
ty na: С : \mG> wykonanie: dir wyświetli nam taki obrazek:

RADIX N PRN 3263 95-02-06 13
RUSSKIJ 40 14062 93-05-06 11
RUSSKIJ 9 10852 95-02-06 13
RUSSKIJ H&E 3236 93-05-06 11
SANSERIF 40 19593 93-05-06 11
SANSERIF 9 10852 95-02-06 13
SANSERIF H&E 3236 93-05-06 11
SYNONIMY SLW 78035 93-05-06 11
TAG EXE 359463 93-05-06 11
TAG HLP 36856 93-05-06 11
TAG ICO 326 93-05-06 11
TAG OVL 100 95-02-06 13
TAG2ASC EXE 17884 93-05-06 11
VENTURA T2A 3136 93-05-06 11
VGA14 SCR 6704 93-05-06 11
WIN ВАК 661 95-06-01 13
WIN_3_1 A2T 2006 93-05-06 11
WIN_3_1 T2A 2293 93-05-06 11
PRACA m G  165897 95-08-02 16
WIN m G  668 95-10-05 16
CONFIG IS 305 95-09-12 12

70 file(s 1291716 bytes
63805440bytes free

07
22
06
21
22
06
21
23
22
23
20
35
20
20
21
40 
20 
21 
31 
28
41

Ponieważ lista jest długa zobaczymy tylko jej koniec. Jeśli chcemy spokojnie 
przejrzeć całą listę, trzeba napisać : dir /p wtedy wyświetli się początek listy:

Volume in drive С is WINDOWS 
Volume Serial Number is 1975-A434 
Directory of C:\TAG

ARTDECO

<DIR>
<DIR>

40 19942

95-07-04 9:20
95-07-04 9:20
93-05-06 11:22



ARTDECO 9 
ARTDECO H&E 
ASС2TAG EXE 
BEA MTG
BELFER ВАК 
BELFER TAG 
BEZPOLSK T2A 
CHIWRITE A2T 
TA.G SYS
COURIER 4 0 
COURIER 9 
COURIER H&E 
DHN A2T
DHN T2A
DODATKI SLW 
ENGR?VED 4 0 
Press any key t

10852
3236

19820
771

7955
7974
2277

16980
0

21265
10852
3236
1996
2279
6476

19942

95-
93-
93-
94-
95- 
95- 
93- 
93- 
95- 
93- 
95- 
93- 
93- 
93- 
95- 
93-

02-06
05-06
05-06
02-18
10-05
10-05
05-06
05-06
10-13
05-06
02-06
05-06
05-06
05-06
09-19
05-06

13:06
11:21
11:20
23:51
16:10
16:58
11:20
11:20
10:47
11:22
13:06
11:21
11:20
11:20
13:41
11:22

о c o n t i n u e

zaś napis w ostatniej linijce mówi, że dalsza część listy ukaże się nam po naciśnię
ciu dowolnego klawisza. Istnieją też inne możliwości, nie zawsze interesują nas 
wszystkie szczegóły. Czasem chcemy zobaczyć tylko nazwy, można wtedy 
napisać;

dir /w

i otrzymamy;

V o l u m e  i n  d r i v e  С i s  WINDOWS 
V o l u m e  S e r i a l  N u m b e r  i s  1 9 7 5 - A 4 3 4  
D i r e c t o r y  o f  C: \TAG

70 f i l e ( s ) 1291716 byt-.es 
63805440 b y te s  f r e e

(.1 { . . ] ARTDECO. 40 ARTDECO.9 ARTDECO. H&E
ASC2mG.EXE BEA. MTG BELFER. ВАК BELFER. TAG BEZTOLSK.T2A
CHIWFaTE.A2T TAG. SYS COURIER. 40 COURIER. 9 COURIER. HSE
DHN.A2T DHN.T2A DODATKI .SIW ENGRA^D. 40 ENGRWED. 9
ENGfWED.H&E ET.BAK KL_GENER.EXE KL_GENER.rXT KL_US_P.KBD
L190E__PFiN LATIN2.A2T LKTIN2. T2A LC20 G.PRN LC20 N.PRN
L JIIP _ L .P R N L J I IP _ N . PRN LOGO_TRG.H&E МЙГЕМИТ.40 МДГЕМКГ.9
МЙГЕЖГ.Н&Е MA20VIA.A2T MAZOVIA.T2A NCVR.BAK NC№l.TAG
OBEJRZ.BAK OBEJRZ.TAG OLDELISH. 40 OLDELISH. 9 OLDELISH.H&E
ORTOGRAF. SIW PRZYKŁAD. A2T PRZYKŁAD. T2A RADIX_G.PRN RADIX__N.PRN
RUSSKIJ.40 RUSSKIJ.9 RUSSKIJ.H&E SANSERIF. 40 SANSERIF. 9
SANSERIF.HSE SYNONIMY. SIW TAG.EXE TAG.HLP TAG. ICO
TRG.OVL TAG2ASC.EXE VENTURA. T2A VGA14.SCR WIN.BAK
WIN 3 1.A2T WIN 3 1.T2A PRACA. TAG WIN. TAG CONFIG. IS



Так jak weszliśmy do katalogu TAG, podobnie wychodzimy z niego polece
niem;

cd. .
i znak zachęty wraca do normy:

C: \>
Jeśli dodamy do tego przechodzenie z dysku na dysk to właściwie mamy już 

wszystkie komendy potrzebne do sprawdzenia, co jest na dyskach. Między 
dyskami poruszamy się podając literę oznaczającą dysk, np.:

a:
wtedy znak zachęty zmienia się na;

A: \>
jeśli mamy tam dyskietkę, bo inaczej zobaczymy komunikat;

Not ready reading drive A 
Abort, Retry, Fail?
po któiym albo spróbujemy odwołać operację (A czyli Abort, zwykle powodu
je to jednak powtórzenie komunikatu), albo ją  powtói-zyć (R czyli Retiy, co na 
pewno spowoduje ponowne wyświetlenie komunikatu) albo uznać na błędną 
(F czyli Fail) co z reguły powoduje wyświetlenie;

Current drive is no longer valid>
wtedy możemy napisać

с :

i wrócić na C;. Czasem jednak system „upiera się” i dalej wyświetla wcześniejszy 
komunikat, najlepiej więc znaleźć jakąś dyskietkę i załadować ją  do napędu, 
a jeśli nie jest to możliwe to pozostaje tylko reset (klawisze Ctrl-Alt-Del 
równocześnie).

Trzy powyżej poznane komendy dają nam możliwość oglądnięcia co jest na 
wszystkich dyskach. Czy nie można tego zrobić wygodniej? Oczywiście, że tak, 
jeśli wykorzystamy dalsze możliwości polecenia DIR.

Po pierwsze można podać nazwę katalogu lub dysku jako parametr i wtedy 
wyświetli nam się to co poprzednio, bez „ruszania” się z miejsca;

dir c:\tag 
dir a:



Można też oglądnąć cały dysk „za jednym zamachem” pisząc: 

d i r  / s

gdzie „s” oznacza podkatalogi (subdirectories). Otrzymana w ten sposób lista jest 
bardzo długa, nie będziemy jej tu więc zamieszczać, ale warto to sobie 
przećwiczyć, żeby zobaczyć efekt. Parametry można łączyć, np.:

d i r  / p / s

DIR nie jest jedynym poleceniem do zobrazowania zawartości dysku. Jeśli 
chcemy zobaczyć strukturę katalogów i podkatalogów na naszym dysku możemy 
użyć komendy TREE:

t r e e

w wyniku działania której zobaczymy:
+ SYSTEM
+ MSAPPS

+ EQUATION
+ GRPHFLT
+ MSGRAPH
+ WORDAPT
+ TEXTCONV
+ PROOF
+ MSINFO

+ TEMP
+  TA.G
+ WINWORD

+ SETUP
+ LETTERS
+ CLIPART
+ TEMPLATE
+ MACROS
+ WORDCBT
+ STARTUP

+ OBRAZKI
+ VULCAN
! + ZARZADCA
+ UDOS

Jeśli nasze „drzewko” jest duże, można je postronicować pisząc: 

t r e e Imore



i otrzymujemy wtedy piei-wszy ekran:

Directory PATH listing for Volume WINDOWS 
Volume Serial Number is 1975-A434 
С; ,
+ WINDOWS

+ SYSTEM
+ MSAPPS

+ EQUATION
+ GRPHFLT
+ MSGRAPH
+ WORDART
+ TEXTCONV
+  PROOF
+  MS INFO

+ TEMP
+ TAG
+ WINWORD

+ SETUP
+ LETTERS
+ CLIPART
+ TEMPLATE
+ MACROS
+ WORDCBT
+ STA.RTUP

—  M o re  - -

zaś napis More —” oznacza, że dalsza część wyświetli się po naciśnięciu 
dowolnego klawisza.

Samo polecenie TREE wyświetla tylko nazwy katalogów i podkatalogów. 
Jeśli chcemy dołączyć do każdego podkatalogu listę plików piszemy:

t r e e  / f l m o r e

Uzbrojeni w powyższe komendy nie powinniśmy już mieć żadnych prob
lemów z przeglądnięciem zawartości dysku.

Do zmieniania tej zawartości będziemy jednakże potrzebowali dalszych, 
minimum czterech, komend. Pierwsza para tych komend będzie dotyczyła plików 
i są to komendy COPY i DEL. Komenda kopiowania (COPY) daje nam możli
wość przenoszenia pliku z dysku na dysk, z katalogu do katalogu lub z kompute
ra na komputer (za pośrednictwem dyskietki). Skąd jednak biorą się te pliki? 
Zwykle z pracy innych programów. Gdy piszemy tekst — powołujemy do życia 
zawierający go plik, gdy rysujemy obrazek — też trafi on do pliku; gdy 
zakładamy bazę danych — produkujemy najczęściej całą serię powiązanych ze 
sobą plików. Do przenoszenia tych właśnie owoców naszej pracy poti-zebujemy



komendy kopiowania. Programy, mające postać plików wyprodukowanych przez 
autorów oprogramowania, instalowane są zwykle raz przy pomocy specjalnych 
programów instalacyjnych i lepiej ich nie ruszać, jeśli nie jest się pewnym, że pro
gram będzie prawidłowo funkcjonował po zmianie miejsca.

Komenda COPY ma następującą składnię:
COPY co? gdzie?
która jednakże w konkretnych przypadkach może wyglądać nieco inaczej. Przy
padki wiążą się z miejscem, gdzie aktualnie „jesteśmy”, czyli z bieżącym kata
logiem oraz z dzidaniami, które podejmujemy przed kopiowaniem.

W naszym przykładzie, plik kóry chcemy skopiować, będzie się znajdowd 
na dysku C:, w kartotece TAG i będzie się nazywał PUCHATEK.TAG (czyżby 
kawałek Kubusia Puchatka napisany przy pomocy edytora TAG?), zaś miejscem, 
do którego ma trafić ten plik będzie kartoteka TEKSTY na dysku A:.

W pierwszym przypału będziemy znajdować się w ty m  s a m y m  m i e j s -  
c u, gdzie jest plik. Wtedy polecenie COPY może mieć następującą postać;
copy puchatek.tag a:\teksty

Jeśli jednak przed kopiowaniem „zawitaliśmy” na chwilę do kartoteki 
wynikowej, wykonując np. następujące polecenia:
a:
cd teksty 
с :

to kopiowanie można skrócić do poniższej formy: 

copy p u c h a t e k . t a g  a :

i nasz „puchatek” trafi w to samo miejsce. A co się stanie gdy podamy nazwę 
nieistniejącej kartoteki, np. BAJKI? Gdy napiszemy:
copy puchatek.tag a:\bajki
to nie spowoduje to automatycznego utworzenia katalogu ВАЖ1 z plikiem 
PUCHATEK.TAG w środku, ale nazwa ВАЖ1 zostanie zinteфretowana jako 
nowa nazwa dla pliku PUCHATEK.TAG, i powstanie taki plik w katalogu 
Równym dysku A:. Wykorzystując ten meclianizm, możemy tworzyć kopię o in
nej nazwie niż oryginał, np.
copy puchatek.tag a:\teksty\kubus.tag
spowoduje skopiowanie zawartości pliku PUCHATEK.TAG do nowego pliku 
KUBUS.TAG, któiy znajdzie się w docelowej katotece.

W drugim przypadku będziemy znajdować się ta m  g d z i e  m a  t r a f i ć  
nasz plik. Wtedy polecenie COPY będzie wyglądać następująco:

copy c:\tag\puchatek.tag



Pominięcie elementu „gdzie?” będzie dla systemu sygnałem, że plik ma 
trafić tam gdzie jesteśmy, a więc na A: do kartoteki TEKSTY.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, jeśli wcześniej „byliśmy” w kar
totece źródłowej, np. poprzez wykonanie poleceń;

с :
cd tag 
a :

to można skrócić formę naszego polecenia do:

copy с:puchatek.tag

Wreszcie w trzecim przypadku, możemy „przebywać” w z u p e ł n i e  in
n y m  m i e j s c u .  Wtedy zarówno „co?” musi być podane nazwą bezwzględną, 
jak i „gdzie” musi mieć formę ścieżki dostępu, jak napisano to poniżej;

copy c:\tag\puchatek.tag a:\teksty

W szczególnym przypadku, gdy „zostawiliśmy” dysk C; „będąc” w kartotece 
TAG i dysk A; „będąc” w kartotece TEKSTY, a „znajdując” się np. na dysku D; 
możemy napisać;

cepy с:puchatek.tag a:

i znowu nasz plik znajdzie się dokładnie tam gdzie poprzednio.
Najpewniejsze jest jednak zawsze pisanie pełnych ścieżek. Jeśli mamy więc 
wątpliwości, to lepiej wybrać ten pewny, choć najdłuższy wariant.

Omówiliśmy polecenie COPY tak dokładnie, gdyż nie ma gorszego uczucia 
niż „zgubienie” pliku, kiedy świetnie pamiętamy, że został on skopiowany. Trze
ba wtedy zawsze sprawdzić, czy nie znalazł się on w innej kartotece lub nie 
zmienił przypadkiem nazwy. Zmiana nazwy może być kłopotliwa, bo utrata 
odpowiedniego rozszerzenia może powodować, że nasz plik nie zostanie rozpoz
nany przez „macierzysty” program. Na szczęście łatwo to naprawić poleceniem 
REN, które działa następująco;

ren bajki puchatek. tag

zamieniając nazwę pliku BAJKI na PUCHATEK TAG i likwidując skutki 
pomyłki z wcześniejszego przykładu.

Poleceniem, które pozwala nam z kolei kasować niepotrzebne pliki jest 
DEL. Jako parametr polecenia można podać nazwę względną;

del puchatek.tag 
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wtedy znak zachęty, wskazujący katalog bieżący powinien wyglądać następująco: 

С : \TA.G>

albo stosujemy nazwę bezwzględną: 

del c:\tag\puchatek.tag

i wtedy zupełnie nie ma znaczenia jaki katalog jest katalogiem bieżącym. 
Kasować (tak jak i kopiować) można nie tylko pojedyncze pliki ale również całe 
grupy plików, np.:

del *.tag

skasuje wszystkie pliki o roszerzeniu TAG, zaś: 

del *.*

skasuje w ogóle wszystkie pliki w bieżącym katalogu. Dlatego po wydaniu tej 
komendy ukaże się komunikat:

Ali files in directory will be deleted!
Are you sure (Y/N)?

bo system musi się upewnić, czy użytkownik na pewno chce skasować pliki, 
któiych nawet nie wymienia z nazwy. Odpowiadamy: у  (yes) lub n (no).

Polecenie DEL stosuje się do plików, dlatego też niemożliwe jest zlikwido
wanie nim katalogu, chociaż zastosowane do nazwy katalogu polecenie to 
również działa, kasując całą jego zawartość. Tak więc napisanie:

del tag

jest równoważne trzem poleceniom;

cd tag 
del *.* 
cd. .

Do zakładania i likwidowania katalogów służy inna para poleceń, mianowicie 
MD i RD (make i remove directory). Napisanie:

md kotek

powoduje założenie katalogu o nazwie KOTEK, będącego podkatalogiem kata
logu bieżącego. Napisanie:



rd kotek

zlikwiduje ten katalog, pod warunkiem, że jest on pusty, bo inaczej ukaże się 
napis:

Invalid path, not directory, 
or directory not empty

Так więc by szybko zlikwidować katalog razem z zawartością trzeba by napisać:

del kotek 
rd kotek

Jeśli jednak katalog ten miał podkatalogi, to znów (?) zobaczymy napis:

Invalid path, not directory, 
or directory not empty

i nie pozostaje nam wtedy nic innego jak „wejść” do tego katalogu i „rozprawić” 
się z każdym podkatalogiem z osobna.

Przedstawiony powyżej zestaw poleceń należałoby jeszcze uzupełnić 
o polecenie FORMAT, które pozwoli nam przygotować dyskietkę do pracy. 
Niesformatowana dyskietka, z punktu widzenia systemu, nie jest nawet pusta, jest 
po prostu w ogóle nieczytelna.

Jeśli mamy do czynienia z dyskietką, która nigdy nie była formatowana, to 
najlepiej dodać jeszcze parametr „u”, któiy spowoduje, że nie będzie sprawdzany 
poprzedni format w celu zapewnienia odwracalności formatowania. Polecenie 
formatowania jest bowiem odwracalne, o ile na nowo sformatowanej dyskietce 
nic jeszcze nie zapisaliśmy. UNFORMAT przywraca nam poprzedni stan 
(podobnie dzieda polecenie UNDELETE, które potrafi „wskrzesić” pliki, jeśli nie 
zapisywaliśmy na tym samym dysku nowych i jeśli katalog, z którego zniknęły 
jeszcze istnieje). Bez patametru „u” system będzie się troclię „grzebał” zanim nie 
przekona się, że żadnego formatu poprzednio nie było. Jeśli więc zależy nam na 
czasie najlepiej napisać:

format a: /u

co spowoduje wyświetlenie:

Insert new diskette for drive A: 
and press ENTER when ready...



czyli informacji o tym, że jeśli jeszcze nie włożyliśmy dyskietki do napędu A: to 
trzeba to zrobić teraz i nacisnąć ENTER, gdy będziemy gotowi. Podczas forma
towania system podaje ile procent dysku zostało już sformatowane i zatrzymuje 
się na następującym pytaniu:

Volume label (11 characters, ENTER for попе)?

proponując nam nazwanie dyskietki maksymalnie 11 znakową nazwą. Duże 
i małe liteiy nie mają znaczenia i wolno używać tu spacji (czego nie wolno było 
robić w nazwach plików i katalogów). Nazywanie dyskietki ma wyłącznie deko- 
racyjno-informacyjny charakter, ponieważ żadna ważna komenda systemu nie 
odwołuje się do tej nazwy poza komendami; VOL (wypisanie tej nazwy) i LA
BEL (zmiana nazwy). Nazwa pokazuje się też w nagłówku listy będącej 
wynikiem działania polecenia DIR.

Ograniczona przydatność tej nazwy powoduje, że wielu użytkowników przy 
formatowaniu ignoruje tę możliwość przyciskając po prostu ENTER. Pokazuje 
nam się wtedy statystyka dyskietki:

1457664 bytes total disk space 
1457664 bytes available on disk

512 bytes in each allocation unit.
2847 allocation units available on disk.

z której dwie liczby są najistotniejsze:
• total disk space czyh teoretyczna pojemność dyskietki
• available on disk rzeczywista pojemność dyskietki

Gdy liczby te są identyczne, dyskietka jest bez zarzutu. Pojawienie się trze
ciej liczby, jest sygnałem, że na dyskietce pojawiły się uszkodzone obszary. 
System nie będzie ich używał, zmniejszając po prostu rzeczywistą pojemność 
dyskietki, która nadal może być używana. Pojawienie się uszkodzeń jest jednak 
sygnałem, że dyskietka nie jest godna zaufania, bo jeśli dziś błędy pojawiły się 
w jednym miejscu, to jutro mogą pojawić się w innym. Dlatego, trzeba ją  odłożyć 
tylko do doraźnych zastosowań albo po prostu wyrzucić do kosza. Pytanie 
o powtórzenie formatowania:

Format another (Y/N)?

pozwala nam formatować kilka dyskietek bez potrzeby ponownego wypisywa
nia komendy format. Na pytanie odpowiadamy oczywiście „y” gdy chcemy 
powtarzać formatowanie i „n”, gdy już chcemy skończyć. Komenda format 
pozwala również na „przeniesienie systemu” czyli stworzenie „dyskietki syste
mowej”, z której może wystartować system w przypadku, gdy np. zostanie on



skasowany z twardego dysku. W starszych wersjach DOS-a był to jedyny sposób 
zapisania podstawowych (wymienialiśmy je powyżej z nazwy) phków systemu 
na dyskietce, teraz (począwszy od wersji 5.0) można to zrobć również bez for
matowania, poleceniem SYS. Tak więc stworzenie dyskietki systemowej pizy for
matowaniu będzie wyglądało następująco:

format a: /s

zaś przeniesienie systemu z dysku twardego C: na sformatowaną już dyskietkę 
można uzyskać pisząc:

sys c: a:

System musi być umieszczony albo na dysku A; albo C:. W sieci możliwe 
jest też ładowanie systemu z serwei a, dzięki „bootromowi” ale to już całkiem inna 
historia.

Kończąc to krótkie omówienie podstawowych komend systemu trzeba 
wspomnieć nieco o przetwarzaniu wsadowym w DOS-ie. Zwykle pracujemy na 
komputerze w tiybie konwersacyjnym, lub też jak to się teraz mówi: interak
tywnym, czyli wydajemy polecenia, które są zaraz potem wykonywane. Jeśli jed
nak wykonujemy stale tę samą sekwencję komend, to można zapisać je w pliku 
tekstowym i wykonać automatycznie. Np. jeśli każdorazowo po skończeniu pra
cy w edytorze TAG przenoszę wszystkie teksty z katalogu TAG do katalogu 
TEKSTY i kasuję rónocześnie wszystkie tzw. backupy to mogę utwor^ć plik
0 następującej zawartości:

с :
cd tag
copy *.tag c:\teksty 
del *-tag 
del *.bak
1 nazwać go np. KONIEC .BAT, wtedy po wydaniu komendy: 

k o n i e c

zostanie wykonana cała zawarta w pliku sekwencja komend, pod warunkiem, że 
plik będzie miał rozszerzenie BAT. Pisanie „batchy” (BAT pochodzi od słowa 
„batch” co wymawia się mniej więcej: „bacz”) jest bardzo podobne do pro
gramowania i DOS oferuje tu szereg komend, które w tiybie konwersacyjnym nie 
mają zastosowania (np. PAUSE). To jednak wykracza już nieco poza ramy tego 
dodatku.

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że przedstawiony tu zestaw podsta
wowych komend zapewnia nam pełną kontrolę nad pamięcią zewnętrzną, tj. in



formacją zapisaną na dyskach i dyskietkach, pozwalając dowolnie ją  porząd
kować, zgodnie z naszą wolą.

Pi-zedstawione powyżej komendy, to „jazda obowiązkowa” dla ambitnych 
użytkowników. Ci mniej ambitni, zdają się całkowicie na „nakładki” czyli pro
gramy narzędziowe takie jak: Norton Commander, X-Tree czy PC-Tools, które 
w sposób atrakcyjniejszy wizualnie i często szybszy pozwalają robić to samo, bez 
żmudnego wypisywania nazw i znajomości składni poleceń. „Nakładki” to jed
nak miecz obosieczny. Jeśli nie wiemy jak funkcjonuje system, to łatwo zrobić 
sobie dużo szkód poprzez np. przypadkowe skasowanie plików systemowych lub 
całego „drzewa” katalogów, zawierającego całe nasze oprogramowanie.

Pracując kilka lat z komputerami i używając intensywnie programu Norton 
Commander (NC) miałem okres zwątpienia w sensowność znajomości komerid 
DOS-a. Istotnie. Jeśli mamy do uporządkowania duży dysk, to robienie tego bez 
użycia NC przypomina trochę sprzątanie mieszkania w świetle świecy. Teraz 
doszedł nowy motyw. Jaki sens ma znajomość tego systemu w epoce Win- 
dows'95, które żadnego DOS-a już „pod spodem” nie mają? O schyłku DOS-a 
mówiło się już jednak od wersji 3.30, która długo była uważana za szczyt tego, 
co można zrobić w tym systemie. Bieżące numery wersji zaczynają się już 
od 6 a DOS wciąż istnieje. Kiy ty kowany za anachroniczność, ograniczoność, 
nieelastyczność, wciąż jednak istnieje, rozwija się i wciąż ogromna ilość opro
gramowania jest produkowana dla tego systemu. Zwolennicy tego co najnowsze, 
przesiadają się na coraz szybsze maszyny (teraz to Pentium) i coraz bardziej 
kolorowe środowiska, oferujące wielozadaniowość i inne cechy nieosiągalne 
dla poczciwego DOS-a. Wciąż jednak istnieją miliony użytkowników, dla których 
podstawowym systemem jest DOS, nawet w bogatej i technologicznie przo
dującej Ameryce.

Jak powiedziałem, NC jest niezastąpiony przy większych „porządkach” zaś 
„okienkowy” File Manager, pokazuje lepiej niż jakikolwiek inny program, co 
mamy na swoim dysku. Coraz częściej „łapię” się jednak na tym, że wolę napisać 
czasem „ręcznie” komendę, która przekopiuje mi np. kilka plików niż uruchamiać 
do tego celu specjalny program. Czasem bywa to po prostu szybsze. Czasem 
cieszy mnie samo napisanie czegoś „sprytnego”, co w jednej komendzie zrobi mi 
to samo, co kilka operacji Commanderem. Mam wtedy wrażenie, że mimo 
swoich wad, DOS nie jest pozbawiony swoistej elegancji i uroku.



в. PIERWSZE KROKI W SIECIACH LOKALNYCH

Jeden ze sloganów reklamowych głosi: „Sieć to dopiero komputer”. Istotnie. 
Komputer podłączony do sieci daje tym większe możliwości im większa jest sieć. 
Przez możliwości należy tu rozumieć przede wszystkim dostęp do zasobów in
formacji, ponieważ popularny IBM PC podłączony nawet do sieci globalnej 
zawsze będzie tylko poczciwym „PeCetem” i nie zamieni się nagle w super
komputer

Właściwym tematem tego dodatku będzie wyjaśnienie istoty pracy w sieci 
a następnie zapoznanie czytelnika z podstawowymi zasadami działania i komen
dami systemów NetWare i Unix.

1. WSTĘP

Praca w sieci różni się od pracy na pojedynczym komputerze pod kilkoma is
totnymi względami. Po pierwsze pracując w sieci przestajemy być anonimowi. 
Użytkownik przed rozpoczęciem pracy musi się zaiejestrować w sieci, zwykle 
komendą LOGIN; stąd mówi się w komputerowym slangu o „logowaniu się” 
i „wylogowaniu” dokonywanym z kolei komendą LOGOUT. Żeby dokonać 
„logowania” użytkownik musi zostać wcześniej do danej sieci wpisany przez ad
ministratora sieci (supervisora). Administrator definiując użytkownika przy
dziela mu limit miejsca na dyskach sieciowych, określa jego prawa do 
poszczególnych kartotek i plików oraz określa inne ograniczenia, np. z których 
stanowisk wolno użytkownikowi korzystać, w jakie dni tygodnia, itp. Jak z tego 
widać administrator sieci jest jedyną osobą mająca swobodę działania 
i określającą warunki pracy innych użytkowników. Ma to swoje dobre strony, 
gdyż od tej poiy użytkownik jest zwolniony od martwienia się czy dany program 
działa czy nie; o to powinien zatroszczyć się administrator

Administrowanie sieciami komputerowymi jest zawiłe i wymaga dużego 
doświadczenia. Zbyt rygorystyczny administrator jest zmorą użytkowników, 
którzy muszą monitować go l?ez przerwy o rozszerzanie ich uprawnień (naj
częściej początkowa konfiguracja sieci nie przewiduje rozwijającej się akty
wności użytkowników). Zbyt liberalny może się stać taką samą zmorą, gdyż 
sieć zbyt „otwarta” na manipulacje każdego użytkownika łatwo traci stabilność 
(„magicznie” znikają i pojawiają się programy i nic nie działa dziś tak samo jak 
wczoraj). Nie będziemy tu więc opisywać jak administrować siecią (to temat na 
kilka książek) ale jak zachować się w sieci, by móc wykonać podstawowe 
operacje.



2. PRAWA

Prawa w sieci są pojęciem kluczowym. Administrator określa nam prawa 
dostępu do poszczególnych kartotek i plików. Możemy więc mieć nadanych 
jedno lub kilka z poniżej wymienionych:

• prawo do odczytu,
• prawo do zapisu,
• prawo do modyfikacji,
• prawo do kasowania,
• prawo do administrowania (udzielania praw), 

w stosunku do konkretnego pliku i/lub katalogu.
Każdy z użytkowników związany jest zwykle z konkretną kartoteką, gdzie 

ma wszystkie prawa, włącznie z określaniem praw dla innych użytkowników. 
Jeśli więc nie możemy znaleźć jakiegoś pliku, lub program sygnalizuje brak 
jakiegoś komponentu, albo „zawiesza się” po uruchomieniu, nie znaczy to, że 
czegoś rzeczywiście brak, ale może się zdarzyć, że prawa danego użytkownika 
zostały niepoprawnie zdefiniowane i „nie widzi” on pewnych plików i katalogów.

3. NOVELL NETWARE

System sieciowy NetWare firmy Novell jest najpopularniejszym progi amem 
obsługującym sieci lokalne. Ciekawe, że większość użytkowników używa raczej 
nazwy producenta (Novell) niż właściwej nazwy tego systemu (NetWare) na jego 
określenie.

Dla użytkownika DOS NetWare ma szereg zalet. Po pierwsze pozwala nadal 
posługiwać się komendami systemu DOS (wszystkie opisane w poprzednim dodatku 
komendy działają identycznie, tylko niektóre, bardziej zaawansowane, zostają 
zast^ione komendami systemu NetWare). NetWare zamienia DOS-owskiego, wol
no stojącego PeCeta, w stanowisko sieciowe, poprzez nałożenie swoistej „czap
ki” na jego system operacyjny (dołożenie dodatkowych komend). Musimy oczy
wiście mieć fizyczne połączenie z siecią poprzez kartę sieciową i odpowiednie ok
ablowanie. NetWare potrafi łączyć nie tylko komputery pracujące „pod” DOS-em, 
ale również „pod” OS/2 i MacOs.

NetWare posługuje się takimi samymi strukturami jak DOS, czyli plikami, 
katalogami i dyskami dodając do nich jeszcze jedną strukturę: wolumen. Istnie
nie tej struktury wynika z faktu, że rzeczywista organizacja pamięci serwera 
„udaje” jedynie organizację DOS-owską, mając swoisty układ. Konsekwencją 
tego jest pewna iluzoryczność dysków sieciowych, któiych nazwy mogą 
oznaczać różne obszary pamięci zewnętrznej, zdefiniowane zależnie od 
użytkownika. O ile więc dysk F: oznacza zawsze piei-wszy dysk sieciowy z sys
temem NetWare, to następne nazwy dysków mogą oznaczać całe wolumeny lub 
pojedyncze podkaitoteki. W systemie DOS również można przypoi^ządkowywać 
nazwy dysków pojedynczym kartotekom ale robi się to stosunkowo rzadko, 
podczas gdy w sieci jest to regułą. Wynika to nie tylko z chęci „ominięcia”



długich ścieżek dostępu, które zostają zastąpione przez jednoliterowe nazw}' 
nowych dysków, ale niektóre programy działające w sieci potrzebują takiego 
mechanizmu, żeby móc obsługiwać wielu użytkowników w tym samym czasie 
i nie doprowadzić do kolizji pi-zy zapisywaniu plików tymczasowych lub 
wyników na dysk. Istnienie wolumenów powoduje, że ścieżki dostępu w nazwach 
bezwzględnych plików ulokowanych na serwerze nie są jednoznaczne, gdyż ta 
sama nazwa dysku może oznaczać co innego dla różnych użytkowników. Dlate
go też najlepiej zdefiniować dla każdego wolumenu po jednym dysku, jed
nakowym dla wszystkich, zaś dyski, które muszą być różne pi-zyporządkować 
następnym literom alfabetu. Pi-zykładowo: dla wolumenu o nazwie LIB można 
zarezerwować literę G: wtedy plik :

G:\users\olek\baj ka.txt

będzie jednoznacznie określony dla wszystkich. Nie przeszkadza to, że dysk
0 nazwie P: będzie określony dla katalogu LIB:users\olek dla użytkownika olek
1 ten użytkownik może równie dobrze napisać;

P; \bajka. txt

Ale jeśli dysk P; kieruje zawsze do kartoteki własnej użytkownika, to 
użytkownik o nazwie: beata będzie miał przyporządkowanie P=LIB:users\beala 
i nie znajdzie pliku o podanej powyżej nazwie, ale gdy zacznie ścieżkę od G: to 
dotrze do tego samego pliku, jeśli tylko ma prawa do odczytu w kartotece 
LIB: users \olek.

Przyporządkowanie konkretnych kartotek dyskom jest efektem działania 
polecenia MAP w opisie konfiguracji dla danego użytkownika, w tzw. Login 
Script, do którego można dotrzeć poleceniem SYSCON uruchamiającym 
usługowy program informujący o użytkownikach sieci. Jeśli użytkownik nie 
jest administratorem, to może zmieniać jedynie infonnacje dotyczące jego 
samego, zaś „widzi” jedynie część informacji o innych użytkownikach. Jeśli 
jednak nie wiemy dokładnie jak działa sieć, to lepiej nic tam nie zmieniać.

Ponieważ przy pomocy SYSCON można widzieć nazwy innych użytkowni
ków, nie są one tajne i nic nie przeszkadzałoby nam podać się za kogoś innego 
podczas „logowania” gdyby nie password, czyli hasło zabezpieczające przed 
taką ewentualnością. Hasło jest łub nie obowiązkowe (zależnie od decyzji ad
ministratora) i znane jest jedynie właścicielowi tzw. konta. Założyć lub zmienić 
hasło można poleceniem SETPASS.

Gdy było już wcześniej hasło, ukazuje się napis;

Enter old password for IBSERWER/OLEK:

podajemy wtedy stare hasło (które nie pojawia się na ekranie, żeby nikt nie 
mógł go podglądnąć), potem pojawia się napis;



Enter new password for IBSERWER/OLEK:

czyli prośba о podanie nowego hasła (też się nie wypisuje na ekranie), potem zaś; 

Retype new password for IBSERWER/OLEK:

czyli prośba о powtórzenie nowego hasła (to zwykle test, czy poprzednio podany 
napis nie był przypadkowy). Zmiana hasła sygnalizowana jest napisem:

The password for IBSERWER/OLEK has been changed.

Jeśli nie mieliśmy przedtem hasła, to wszystko pi-zebiega tak samo z wyjątkiem 
pierwszego pytania o stare hasło.

Chociaż poza komendami LOGIN i LOGOUT nie musimy znać żadnych do
datkowych komend żeby poradzić sobie z administrowaniem pamięcią 
zewnętrzną (wystarczą nam poznane wcześniej komendy DOS-a), warto jednak 
wiedzieć o kilku komendach NetWare, które ułatwią nam pracę w sieci.

Jeśli chcemy np. oglądnąć zawartość katalogu sieciowego i sprawdzić jakie 
mamy w nim prawa, możemy posłużyć się komendą NDIR. Jeden z podkata
logów użytkownika olek wygląda np. tak;

IBSERVER/LIB:USERS\OLEK\LINK

F i l e s : S i z e L a s t Updated F l a g s Owner

LINKREF TXT 2 , 2 1 7 9 - 1 7 - 9 3 l : 3 9 p ( Rw-A----------------------- — ] OLEK
LISA TXT 1 5 , 1 0 4 4 - 3 0 - 9 4 2 :3 0 p (Rw-A----------------------- - - ]  OLEK
QUESTIO TXT 3,  390 1 0 - 2 8 - 9 3 6:C6p ( Rw-A----------------------- - - ]  OLEK
REF_GLAS TXT 2 , 7 0 5 9 - 1 6 - 9 4 3 :4 3p ( Rw-A----------------------- - - ]  OLEK
REPl TXT 4,  909 1 1 - 2 3 - 9 3 4 :00p (Rw-A----------------------- - - ]  OLEK
REP2 TXT 4, 980 1 1 - 0 3 - 9 3 4 :3Sp [Rw-A----------------------- - - ]  OLEK

D i r e c t o r i e s :

1993
1994
1995  
ARTICLE

I n h e r i t e d
R i g h t s

[SRWCEMFA)
[SRWCEMFA]
[SRWCEMFA]
[SRWCEMFA]

E f f e c t i v e
R i g h t s Owner

3 3 , 3  05 b y t e s  i n  
4 5 , 0 5 6  b y t e s  i n

[-RWCEMF-] OLEK 
[-RWCEMF-] OLEK 
[-RWCEMF-] OLEK 
(-RWCEMF-1 OLEK

6 f i l e s
11 b l o c k s n c o p y

Cr e a t e d / C o p i e d

7 - 1 6 - 9 5
7 - 1 6 - 9 5
7 - 1 6 - 9 5
7 - 1 6 - 9 5

3 :2 5 p
3 :2 5 p
3 :2 5 p
3:2 5 p

Jak widać powyżej system sam dzieli pliki i podkatalogi na osobne listy. 
W plikach oprócz informacji, których dostarcza nam ,д10ппа1пу” DIR, mamy do
datkowe infoiTOacje o atiybutach plików (Flags) i ich posiadaczu (Owner), zaś 
przy katalogach mamy określone prawa, jakie ma użytkownik do tych katalogów



(Effective Rights) i również informacje о posiadaczu pliku. Prawa są symboli
zowane następującymi literami;
• S — Supervisory — administrowanie (zawaitością katalogu)
• R — Read — czytanie (zawartości plików)
• W — Write — zapis (do istniejącego pliku)
• С — Create — tworzenie (nowego pliku)
• E — Erase — kasowanie (pliku)
• M — Modify — modyfikowanie (zawartości pliku)
• F — File scan — czytanie (wyłącznie nazw plików)
• A — Access Control — określanie dostępu (do plików)

Jeśli chcemy przyspieszyć kopiowanie, szczególnie z jednego dysku 
sieciowego na inny dysk sieciowy, to można do tego użyć polecenia NCOPY, 
które ma taką samą składnię jak DOS-owskie COPY (które oczywiście też 
działa).

Gdy posiadamy w sieci kilka kont, to możemy czasem stracić orientację jako 
kto właściwie pracujemy. Może też się zdai-zyć, że siądziemy do komputera, 
z którego ktoś zapomniał się wylogować. Można wtedy zapytać „Kim jestem?” 
(„Who am I?”) czyh wydać polecenie WHOAMI. W przypadku użytkownika 
olek otrzymamy odpowiedź:

You are user OLEK attached to serwer IBSERWER, connection 1. 
Serwer IBSERWER is running NetVfere v3.11 (20 user).
Login time: Thursday October 19, 1995 5:46 pm

czyli wszystko, со tylko chcielibyśmy wiedzieć. Jeśli chcemy wiedzieć, kto 
w danym momencie pracuje w sieci, powie nam o tym polecenie USERLIST, 
które wyświetla taki oto obrazek:

User  I n f o r m a t i o n  f o r  S er wer  IBSERWER

Connection User Name Login Time
1 * OLEK 10-19-1995 5:46 pm
3 zzs 10-19-1995 4:14 pm
4 JANEK 10-19-1995 6:22 pm
5 BEJCA 10-19-1995 3:17 pm
6 MAŁGOSIA 10-19-1995 7:14 pm

10 SUPERVISOR 10-19-1995 2:50 pm

gdzie zadający pytanie jest zaznaczony gwiazdką.
NetWare oferuje też kilka programów usługowych, których dzi^ania nie 

będziemy szczegółowo omawiać, ale za^gnalizujemy tylko ich istnienie. Naj
ważniejsze z nich to:



• FILER — pozwalający dokonywać operacji na plikach, przydatny szczególnie 
w pi:zypadku, gdy występują problemy z komendami DOS-owymi (np. plik nie 
daje się kasować poleceniem DEL).

• VOLEVTO — pokazuje nam stan wolumenów (ilość zapisanego i wolnego miej
sca). Dyski sieciowe, „oglądane” programami nie przystosowanymi do sieci, po
dają zwykle nieprecyzyjne informacje na ten temat.

• SYSCON — wspominany wcześniej program do przeglądania/ustawiania para
metrów pracy w sieci poszczególnych użytkowników.

4. UNIX

System operacyjny Unix jest zupełnie innym, opartym na zupełnie innych za
sadach i innej filozofii wielozadaniowym i wielodostępnym systemem opera
cyjnym, występującym w szeregu odmian. Ponieważ nawet najbardziej skrótowy 
opis Unixa musiałby być bardzo obszerny, żeby wyjaśnić specyfikę tego syste
mu, poniżej prezentujemy tylko kilka najbardziej elementamych komend, które 
pozwolą „przeżyć” użytkownikowi DOS-a w środowisku Unixowym. Nie 
będziemy ukiywać, że DOS będzie tu traktowany jako macierzysty system, 
którego pojęciami będziemy tłumaczyć działanie komend unixowych. Dlaczego 
zatem w ogóle mówimy o Unixie?

Coraz częściej sieci, w których pracujemy, nie są jednorodne. Może zdai^zyć 
się, że w ramach większej sieci współistnieją podsieci Novellowskie i Unixowe, 
które wymieniają między sobą informacje. Zwykły DOS-owiec zjawia się 
w unixowym świecie z reguły w celu ściągnięcia jakiegoś pliku z tekstem, 
przeczytania poczty elektronicznej lub przekopiowania jakiegoś pliku archiwal
nego. Tak np. korzystają z maszyn unixowych studenci i pracownicy Instytutu 
Bibliotekoznawstwa podczas zajęć dotyczących Internetu. Nie będziemy tu jed
nak opisywać usług jakie oferuje Internet (o tym można przeczytać w bardziej 
teoretycznej części tej książki), ale skoncetrujemy się na poleceniach Unixa 
pozwalających uporządkować nam pliki, które w różny sposób znalazły się na 
naszym „koncie”.

W systemie Unix, jak w każdej sieci obowiązuje identyfikacja, czyli „lo
gowanie się” z podaniem hasła. Podobnie jak w NetWare hasło można zmienić 
ale nieco innym poleceniem: PASSWD. Tak samo trzeba wtedy podać stare 
hasło i dwukrotnie „wklepać” nowe (pytania zadawane przez system są bardzo 
podobne). Również analogicznie do NetWare nasze prawa określone są ściśle 
przez administratora, z wyjątkiem praw w naszym własnym katalogu (tu mamy 
wszystkie prawa). Jeśli dodamy, że będziemy mieli tu do czynienia z plikami 
i katalogami, to poczujemy się już prawie swojsko, ale tylko do chwili, gdy 
uświadomimy sobie, że nie ma tu dysków i cała pamięć zewnętrzna to jedno 
wielkie „di-zewo” zaczynające się od „korzeni” (root directory). Gdy więc po
dajemy nazwę bezwzględną to zaczyna się ona nie od nazwy dysku ale od 
ukośnej kreski (/) oznaczającej ten "koi-zeń". Znak zachęty w Unixie może 
wyglądać różnie i jeśli nie zawiera nazwy bieżącego katalogu to możemy



wyświetlić ją  sobie poleceniem pwd (polecenia pisane są małymi literami i trze
ba pamiętać, że Unix w odróżnieniu od DOS-a jest czuły na wielkość liter, więc 
pwd i PWD to nie to samo). Polecenie to w odpowiedzi może wyświetlić np.

/usr/people/arp

Rolę DIR-a w Unixie pełni polecenie Is. Wydanie tego polecenia może wyświe
tlić przykładowo taki obrazek:

Mail dumpster iril310 irilSlO rob
Podpis iril210 iril610 logout.old www

gdzie trudno rozpoznać, co jest plikiem, a co katalogiem. Pełna informacja ukaże 
nam się dopiero po wydaniu polecenia:

Is -1
wtedy pokaże nam się:

drwx----------- 2 arp u s e r 512 Oct 19 16 :29 Mai l
- r w - r - - r - - 1 arp u s e r 450 Oct 19 1 6 : 32 Podp i s
d r w x r - x r - x 3 arp u s e r 7680 Oct 1 1 4 : 26 dumpster
- r w - r - - r - - 1 arp u s e r 280524 Oct 19 1 6 : 32 i r i l 2 1 0
- r w - r - - r - - 1 arp u s e r 100037 Oct 19 1 6 : 32 i r i l 3 1 0
- r w - r - - r - - 1 arp u s e r 243542 Oct 19 1 6 : 32 i r i l 6 1 0
-ГИ-Г--Г-- 1 arp u s e r 424427 Oct 19 16 :32 i r i l 9 1 0
- r w - r - - r - - 1 arp u s e r 136 Sep 19 1 0: 06 l o g o u t . o l d
d r w x r - x r - x 2 arp u s e r 512 Oct 13 16 :30 rob
d r w x r - x r - x 8 arp u s e r 1536 Sep 8 1 4: 19 WWW

Katalogi można rozpoznać po literce „d” rozpoczynającej ciąg atiybutów każdej 
pozycji listy. Będą to więc: Mail, dumpster, rob i www. Inaczej niż w DOS-ie kata
logi również mają rozmiary. Do katalogów wchodzimy identycznym jak 
DOS-owskie poleceniem cd, z tym że wyjście następuje przez wypisanie samego cd 
a nie cd..(z dwiema kropkami).

Do kopiowania służy polecenie cp, którego składnia i sposób działania są 
bardzo podobne jak polecenia COPY. Możemy mieć jedynie problem z kopio
waniem na dyskietkę, bo nie jest ona oznaczona literą tylko nazwą, podobną do 
katalogu f!). Zwykle nazwa brzmi floppy ale może też brzmieć inaczej. Jeśli 
chciałbym skopiować z mojego katalogu wszystkie pliki zaczynające się od „iri” 
to mogę napisać:

cp iri* /floppy

lub

cp iri???? /floppy



ponieważ stosowane tu są identyczne znaki masowe (* i ?).
Subtelna różnica występuje przy kopiowaniu do katalogu, w któiym się 

znajdujemy, ponieważ w DGS-ie mogliśmy pomijać nazwę katalogu bieżącego 
przy kopiowaniu, w Unixie oznacza się ją  kropką. Jeśli więc chcę skopiować pli
ki o rozszerzeniu „exe” z katalogu /home/DOS/programy do katalogu bieżącego, 
to moje polecenie będzie wyglądało następująco:

cp /home/DOS/programy/*.exe .

i ta ostatnia kropka po spacji jest bardzo ważna. Nazwy plików używane 
w powyższych przykładach przystają do konwencji DOS-owskiej, ale trzeba tu 
zaznaczyć, że Unix ma odmienną konwencję nazewniczą i nazwy mogą mieć do 
256 znaków, np.

To_jest_moj_list_do_babci_pisany_w_piatek. text

Kopiując taki plik na DOS-ową dyskietkę trzeba zawsze pamiętać o zmianie 
nazwy na pasującą do DOS-a, np.:

cp To_jest_moj_list_do_babci_pisany_w_piatek. text 
/floppy/babcia. txt

inaczej, kopiowanie może się nie wykonać.
Do kasowania zbędnych plików służy polecenie rm. W Unixie, identycznie 

jak w DOS-ie mamy parę poleceń do zakładania i kasowania katalogów mkdir 
(tworzenie) i rmdir (kasowanie).

Na tym kończy się nasz krótki poradnik „przetrwania w sieci”. Należałoby 
tylko zaznaczyć, że podane tu informacje to mniej niż elementarz dla użytkowni
ka, który chce naprawdę pracować w sieciach bez stresu. Sieci jednakże rozmna
żają niewyobrażalnie ilość możliwych sytuacji i dalszą edukację użytkownik 
powinien prowadzić pod kątem tego, w jakiej sieci i z jakimi uprawnieniami 
pracuje.



с. PIERWSZE KROKI W „OKNACH”

„Okna” (windows) to popularna nazwa środowisk graficznych, z któiych naj
lepiej znane, chociaż nie pierwsze, jest Microsoft Windows. Prezentowane 
przyWady pochodzić będą z tego właśnie systemu (w wersji 3.1 PL). Najwcześ
niejszym środowiskiem graficznym i zarazem systemem operacyjnym był 
MacOS, któiy zapoczątkował rozwój tego typu interfejsu. Środowisko graficzne 
upowszechniło się jednak dopiero wraz z nastaniem Microsoft Windows, które 
było nakładką działającą na bazie systemu DOS, a szczególnie wersji Windows
3.0. To ta właśnie wersja podbiła rynek oprogramowania i narzuciła nowy sM in
terfejsom programów użytkowych. Microsoft Windows wciąż się rozwija i jego 
ostatnie wcielenie Windows’95 to już zintegiowany system operacyjny, który nie 
ma żadnego DOS-a „pod spodem”, chociaż zachow^ zdolność uruchamiania 
programów napisanych dla DOS. Dziś postać „okienkową” mają prawie wszyst
kie systemy operacyjne. OS/2 dostępny jest w okienkowej wersji WARP; wciąż 
rozwijany jest prekursor „okienek” — MacOS; systemy typu Unix mają wiele 
odmian okien: Solaris, Open Windows, X-Windows itp. „Okna” poszczególnych 
producentów różnią się między sobą wieloma szczegółowymi cechami, ich idea 
jest jednakże taka sama.

1. ШЕА „OKIEN”

„Okna”, w odróżnieniu od „tekstowego” środowiska pracy („czysty” DOS, 
OS/2 czy Unix) oferują użytkownikowi nie tylko podstawowy język komu
nikacji z komputerem, ale również pewien styl obrazowania i obsługi tego kom
putera. Mówiąc nieco złośliwie, o ile w środowiskach tekstowych, żeby wydawać 
komendy, trzeba umieć czytać i pisać, to w środowisku graficznym wystarczy 
naprowadzić strzałkę na obrazek (ikonkę) i nacisnąć klawisz „myszki” (kliknąć), 
co może zrobić nawet analfabeta. Oczywiście obrazek to tylko początek pracy 
z programem i umiejętność czytania pozostaje niezbędna...

Mówiąc bardziej serio, środowisko graficzne pozwala dokładnie na to samo, 
co system operacyjny a więc na:
• zarządzanie pamięcią zewnętrzną
• urucliamianie programów napisanych dla tego środowiska

jak też wprowadza szereg nowych elementów, takich jak:
• ujednolicony wygląd i obsługę programów napisanych dla środowiska 

graficznego,



• szybszą obsługę poprzez wskazywanie strzałką elementów graficzny cłi sym- 
bolizującycli dane programy czy funkcje (ikony, pi-zyciski na listwacłi itp.),

• możłiwość operowania wieloma krojami pisma (fontami) dowolnej wielkości
• możliwość płynnego łączenia tekstu i grafiki (zarówno wektorowej, jak 

i bitowej) w dokumentacłi,
• możliwość równoległego uruchamiania wielu programów (w MS Windows tylko 

pierwszoplanowy program jest aktywny, w programach unixowych występuje 
rzeczywista równoległość pracy),

• łatwe pi-zechodzenie pomiędzy programami,
• łatwe przenoszenie danych pomiędzy programami przy pomocy „schowka”,
• atrakcyjniejszy sposób prezentacji programów i wyników ich działania.

Część tych nowych własności będzie jasna gdy omówimy działanie Micro
soft Windows w szczegółach, ilustrując to przykładami.

Wracając do głównej idei „okien” można powiedzieć, że wszystko co jest 
prezentowane na ekranie monitora w trakcie pracy z programami, ma postać 
okien. W oknie działa program, który może zawierać kolejne okna. W oknach 
ukazują się komunikaty, w okna wpisujemy dane, w oknach wreszcie prezen
towane są wyniki działania programu. Dodajmy do tego, że okna o podobnym 
przeznaczeniu zachowują się dokładnie tak samo, bez względu na to do jakiego 
programu należą. Ta okienkowość pozwala w dużym stopniu ujednolicić obsługę 
różnych programów, co zwalnia użytkownika od ciągłego „pi-zełączania się” 
pomiędzy różnymi interfejsami, gdzie różnie zorganizowany jest ekran, różne 
sekwencje klawiszy odpowiedzialne są za podobne funkcje, nie mówiąc
0 konieczności „wychodzenia” z jednego programu, gdy chcemy uruchomić 
inny (programy rezydentne tylko potwierdzają tę regułę ograniczając się do 
niewielkich aplikacji narzędziowych, jak obsługa klawiatury czy drukarki). Dla 
programistów okna oznaczają możliwość pisania atrakcyjnie wyglądających
1 funkcjonalnych programów bez potrzeby tworzenia całego interfejsu od 
początku (tzn. wyglądu i działania okien, przycisków, ikon itp.). By w pełni 
zrozumieć okienkową „filozofię”, musimy wziąć pod lupę konkretny system, 
w tym przypadku Microsoft Windows 3.1 PL.

2. JAK DZIAŁA MICROSOFT WINDOWS

Microsoft Windows w wersji 3.1 PL nie jest samodzielnie działającym sys
temem. Nakłada się on na DOS tworząc kolejną warstwę logiczną, z którą ko
munikuje się użytkownik oraz programy napisane dla środowiska Windows. 
Z punktu widzenia DOS-a, Windows jest zespołem takich samych programów jak 
każdy inny i uruchamia się go pi-zez wypisanie nazwy (win), co powoduje uru
chomienie rdzenia środowiska zawartego w pliku win.com. Z punktu widzenia 
użytkownika Windows dostarcza wszelkich narzędzi pozwalających na pracę 
z komputerem, bez odwoływania się do systemu operacyjnego. Windows działa 
jednakże na tych samych strukturach — plikach i katalogach, na których operu



je DOS i wszystko co powiedzieliśmy o konwencji nazewniczej w DOS-ie po
zostaje aktualne. Z punktu widzenia programów napisanych dla środowiska 
Windows, stanowi on platformę, do której odnoszą się polecenia zawarte w pro
gramach. Program napisany dla Windows nie może zostać uruchomiony poza tym 
środowiskiem, ponieważ koi-zysta z gotowych zbiorów procedur tam zawartych, 
zwanych „bibliotekami”. Technika „bibliotek” w progi amowaniu pojawiła się na 
długo przed Windowsami, jednakże w Windowsach stanowi ona konsekwentnie 
stosowaną metodę.

Gdyby przedstawić relacje pomiędzy użytkownikiem, programami, 
środowiskiem Windows i systemem operacyjnym wyglądałoby to następująco:

Środowisko jest tutaj nie tylko pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a sys
temem ale również pomiędzy programem a użytkownikiem oraz pomiędzy pro
gramem a systemem. Samo środowisko zaś komunikuje się z systemem opera
cyjnym (jak każdy DOS-owski program) poprzez odwoływanie się do jego 
wewnętrznych funkcji związanych z operowaniem strukturami tego systemu 
(pliki i katalogi).

3. JAK OPEROWAĆ „OKNAMI”

Zasadniczym urządzeniem stosowanym w pracy w Windowsach jest „mysz”. 
Ruch tego urządzenia po podkładce jest pi-zekładany na mch stKałki po ekranie 
monitora. Każdy rozpoczynający pracę użytkownik ma kłopoty z koordynacją 
tych dwóch nichów i każdy po pewnym czasie dochodzi do wprawy, nie trzeba 
się więc sugerować początkowym wrażeniem, że sti-załka na ekranie poiiisza się 
niezależnie od naszej woli.



Każdą ramkę wieńczy belka z tytułem okna. Jeśli w ramce umchamiany 
jest program, wtedy na belce znajduje się jego nazwa. Brzegi ramki są aktywne. 
Jeśli staniemy na którejkolwiek krawędzi i naciśniemy lewy klawisz myszy, to 
poruszając myszą i ti-zymając wciąż wciśnięty klawisz — zmienimy rozmiaiy 
ramki (aż do momentu, w któiym zwolnimy klawisz). Czynności te nazywa się 
popularnie „chwytaniem”, „ciągnięciem” i „puszczaniem”. Jeśli chwycimy 
sti-załkąza belkę z tytułem to będziemy mogli ciągać po ekranie całe okno i puś
cić je w odpowiadającym nam obszarze ekranu.

Na lewym końcu belki tytułowej znajduje się panel kontrolny. Jednokrotne 
kliknięcie (naciśnięcie lewego klawisza myszy) powoduje wyświetlenie poniższej 
ramki;

P rz e s u ń  
B o z m ia r  
Do ik o n y  
P e łn y  ek ran

Z am knij Ctrl+F4

N a s tę p n e  Ctrl+F6

„Spuszczana” (pull-down) ramka zawiera standardowe polecenia służące 
do pi-zesuwama ramki i zmiany jej rozmiarów (równoważne opisanemu chwyta
niu i ciągnięciu), minimalizowania i maksymalizowania rozmiarów ramki (do 
tego samego celu służą też dwa przyciski na prawym końcu belki tytułowej), 
zamknięcia ramki (co w pi-zypadku programu równoważne jest jego zakończeniu) 
oraz wyświetlenia ramki „przejścia” do innych okien. Ponieważ panel kontrolny



jest w każdej ramce Windowsowej taki sam, może nas on wybawić z kłopotu, gdy 
nie wiemy jak zakończyć pracę programu.

Kliknięcie na przycisku maksymalizującym powoduje zwiększenie rozmia
rów okna do rozmiarów całego ekranu i prawy koniec belki wygląda wtedy 
następująco: a skrajny prawy przycisk oznacza powrót do wyświetlania
w oknie.

Nie wszystkie okna wyglądają jednak tak prosto. Okna zawierające pro
gramy będą miały jeszcze belkę z podstawowymi poleceniami programu:

Microsoft Word
I Elik Edycja Widok Wstaw Format btarz^dzia labela  OJjno Pomoc

a czasem też tzw. listwy nareędziowe, gdzie polecenia ze spuszczanych (pull
down) ramek menu są wyprowadzone dodatkowo jako przyciski na listwie:

Microsoft Word
РПк Edycja Widok W staw  Form at N arzędzia la b e la Okno

normalnЧШ1 3Times New Roman CE liJ *]

Chcąc uruchomić dane polecenie po prostu wskazujemy go strzałką 
i klikamy, co powoduje zwykle wysunięcie się menu z kolejnymi poleceniami, 
które również wskazujemy i unichamiamy kliknięciem. Przyciski na listwie 
stanowią skrót, pozwalający nam jednym kliknięciem dotrzeć do zagłębionych 
w systemie menu poleceń.

Ponieważ można otwierać bardzo dużą liczbę okien, które wzajemnie się 
nakrywają, można w pewnym momencie stracić orientację, jakie okna mamy do 
dyspozycji.

Okno aktywne jest zawsze na pierwszym planie i jego belka tytułowa ma 
inny kolor od okien pasywnych. Jak jednak dotrzeć do okna zasłoniętego inny
mi oknami bez ich zamykania? Przydatna jest w tym kombinacja klawiszy 
Ctrl-Esc, wyświetlająca ramkę „przejścia” do dowolnego istniejącego okna. 
Ramkę tę, przypomnijmy, można też wywołać z panelu kontrolnego każdej innej 
ramki.

Podstawowym urządzeniem do pracy z programami jest mysz, warto jednak 
wiedzieć, że okienkami można sterować również za pomocą klawiszy 
(np. w przypadku gdy mysz ulegnie awarii). Najbardziej użyteczne sekwencje 
klawiszy to:

Alt — przenosi nas na poziom listwy z poleceniami, gdzie możemy już 
poruszać się strzałkami i wybierać polecenia poprzez naciśnięci Enter.

Alt-Esc — przełącza pomiędzy oknami.
Ctrl-Esc — wywołuje ramkę „przejścia” pomiędzy oknami.
Alt-F4 — zamyka okno.



4. СО ZAWIERA ŚRODOWISKO MICROSOFT WINDOWS 
W WERSJI 3.1 PL

Środowisko Windows, prócz możliwości instalowania w nim programów 
użytkowych posiada szereg własnych aplikacji i programów narzędziowych, 
służących modelowaniu tego środowiska zgodnie z życzeniami i preferencjami 
użytkownika.

Okno Menadżera programów (które otwiera się na początku i jego zamknię
cie równoważne jest zakończeniu pracy w Windows), zawiera ikonki programów 
zebrane w grupy. Grupy to nic innego jak wspólne ramki. Zminimalizowane 
grupy opatrzone są ikonką ^  , zaś ikonki poszczególnych programów mogą 
wyglądać rozmaicie, np:

Wrke Paintbrush Teiminal Rejeslrator Kartoteka Kalendarz Kalkulator

Każdy program zainstalowany w Windows twoi-zy własną grupę z własny
mi ikonkami. W środowisku Windows, zaraz po zainstdowaniu programu dostęp
ne są następujące grupy:
• Grupa główna.
• Akcesoria.
• Gry.
• Autostart.

Grupa Autostart zawiera kopie ikon tych programów, które mają zostać uru
chomione automatycznie zaraz po załadowaniu się Windowsów. Domyślnie 
znajduje się tu Obsługa strony kodowej 852 i Wskaźnik klawiatury (opisane 
w grupie Akcesoria). W grupie Gry można znaleźć Pasjansa i Sapera — dwie gry 
autorstwa firmy Microsoft.

Dwie następne grupy zawierają dużo więcej programów, wymagają więc 
bardziej szczegółowego opisu.

4.1.Grupa główna

Zawarte w tej grupie programy odpowiedzialne są za ukształtowanie i prawi
dłową pracę środowiska Windows, jak też dostarczają podstawowych narzędzi do 
zarządzania pamięcią wewnęti-zną i zewnętrzną...

Pierwszy z nich — Panel sterowania — sam zawiera szereg podprogramów 
symbolizowanych własnymi ikonkami. Są to:
• Kolory — ustawianie kolorów okienek.
• Czcionki — dodawanie i usuwanie krojów czcionek dostępnych w środowisku.
• Porty — określanie parametrów portów szeregowych (COM).
• Mysz — określanie parametrów myszy (szybkość, czułość, testy itp.).



• Pulpit — określanie takich elementów środowiska jak tapeta (to co jest pod ok
nami), ochrona ekranu, odległość pomiędzy ikonami itp.

• Klawiatura — ustawianie szybkości klawiatury.
• Drukarki — wgrywanie i usuwanie sterowników drukarek wraz z przydziałem 

do odpowiedniego portu lub kolejki wydiaiku (w sieci).
• Ustawienia międzynarodowe — identyfikacja kiaju, języka i używanego układu 

klawiatury.
• Data/Gocbina — zmiana daty i godziny w systemie (po wyłączeniu komputer 

powraca do czasu z zegara sprzętowego podti-zymywanego bateryjnie).
• Tryb rozszerzony 386 — tutaj definiuje się m.in. wielkość pamięci wirtualnej i plik 

wymiany dla programów wymagających większego obszaru pamięci niż rzeczy
wiście zainstalowana na komputerze.

• Programy obsługi— wgrywanie i usuwanie sterowników urządzeń zewnętrznych 
(np. MIDI).

• Dźwięk — w przypadku zainstalowania karty dźwiękowej można tu przypisać 
dźwięki różnym wydarzeniom w systemie (otwarcie, zatrzymanie, informacja, 
zamknięcie itp.).

W Panelu sterowania zostały więc zebrane wszystkie proceduiy odpo
wiedzialne za kszt^t i sposób działania środowiska Windows.

Menadżer plików pozwala na wykonywanie wszelkich operacji na plikach 
(kopiowanie, kasowanie, zmiana nazwy) i katalogach (zakładanie i usuwanie), jak 
też pozwala na formatowanie dyskietek i konwersję plików tekstowych z różnych 
standardów na CP 1250. Kopiowanie plików wykonuje się metodą „ciągnij 
i upuść” pomiędzy oknami wyświetlającymi zawartość konkretnych katalogów.

Menadżer wydruku obsługuje wszystkie procesy drukowania zlecane przez 
programy działające w środowisku. W przypadku niepowodzenia drukowania, 
można tam zobaczyć, gdzie był skierowany wydi4ik i jaka jego część nie została 
wykonana. Można też wykasować niewykonane prace, jeśli nie chcemy żeby 
Menadżer podejmował kolejne próby drukowania.

Schowek pokazuje co zostało skopiowane w funkcji Edycji w którymkol
wiek z dzidających programów. Schowek jest bardzo wygodnym mechanizmem 
przekazywania informacji z okna do okna pomiędzy programami, które normal
nie ze sobą nie współpracują, metodą „wytnij/skopiuj i wklej”.

MS-DOS za tą ikonką kryje się tzw. sesja DOS-owa czyli możliwość pra
cowania w DOS-ie pod kontrolą Windows. Żeby nie stracić w pewnym mo
mencie orientacji gdzie jesteśmy, najlepiej przejść z trybu pełnoekranowego na 
okienkowy (klawiszami Alt-Enter). Trzeba pamiętać, że okna DOS-owego nie 
można zamknąć panelem kontrolnym czy kombinacją klawiszy Alt-F4. Trzeba 
napisać exit w tym oknie. Podobnie zachowują się programy DOS-owe uruchamia
ne z pozycji okien. Trzeba z nich wychodzić tak jak się to robi w DOS-ie. Naj
częściej w środku tych okien nie działa mysz.

Program instalacyjny Windows. Jeśli nie jesteś doświadczonym użyt
kownikiem, lepiej nie ruszać tego programu. Można tu niechcący pozbawić się



sterownika myszki lub zmienić tryb pracy monitora w sposób uniemożliwiający 
rozpoznanie czegokolwiek na ekranie.

Edytor PIF służy do tworzenia plików PIF określających warunki pracy 
danego programu. Ikona danego programu nie wywołuje wtedy pliku typu EXE, 
COM, czy BAT bezpośrednio z domyślnymi parametrami, a właśnie plik PIF, 
gdzie można np. określić nazwę okna i tiyb wyświetlania (pełny ekran czy 
okno).

Obsługa strony kodowej 852 pozwala na prawidłowe wyświetlanie napisów 
w oknach DOS-owskich, jeśli są one w standardzie CP 852 (Latin 2). Przenosze
nie napisów z okna DOS-owskiego do Windowsowego lub odwrotnie nie wyma
ga wtedy konwersji.

4.2. Grupa Akcesoria

W tej grupie zgromadzone są proste programiki, które działają tak samo jak 
inne aplikacje Windowsowe. Ponieważ obejmują one większość podstawowych 
funkcji, początkujący użytkownik może przez jakiś czas ograniczać się do nich 
w swojej codziermej pracy, zanim dokona zakupu profesjonalnych programów.

Notatnik służy do pisania krótkich tekstów (notatek) i nie ma żadnych 
mechanizmów formatowania tekstu poza jego zawijaniem wewnątrz okna. Jeśli 
chcemy użyć zróżnicownych czcionek, o różnych wielkościach poti-zebujemy do 
tego programu Write. Dzięki programowi Paintbrush jesteśmy w stanie stwo
rzyć prosty obrazek, który następnie może być umieszczony w edytorze Write 
wraz z tekstem.

Podręczną kartotekę prowadzić możemy przy pomocy programu Kartoteka, 
zaś planować spotkania i rozkład dnia w programie Kalendarz.

Zastosowanie Kalkulatora i Zegara jest oczywiste, natomiast Tablica zna
ków pozwala na znalezienie znaków niedostępnych z klawiatury lub zorien
towanie się, jakie jest przyporządkowanie klawiszy w przypadku znaków innych 
niż alfabet łaciński.

Mamy tu również do czynienia z kilkoma programami bardziej tech
nicznymi:
• Terminal obsługuje łącze modemowe.
• Rejestrator pozwala na tworzenie makropoleceń.
• Pakowarka obsługuje mechanizm zagnieżdżania jednego dokumentu w drugim, 

pozwalający łączyć ze sobą dokumenty tworzone i modyfikowane różnymi pro
gramami.

• Media pozwala odtwarzać pliki multimediów, np.: dźwięk lub animację, a także 
sterować sprzętem, takim jak odtwarzacz wideodysków.

• Rejestrator dźwięku może zapisać dźwięk z mikrofonu, jeśli jest on podłączony 
do komputera.



• Układ klawiatury w obrazowy sposób prezentuje różne układy klawiatuiy, 
pozwalając na ich zmianę.

• Wskaźnik klawiatury wskazuje czy używany jest pierwszorzędny czy dm- 
gorzędny układ klawiatury, oraz s łu ^  do przełączania pomiędzy tymi układa
mi.

Jak widać z powyższego zestawienia, środowisko Windows oferuje już 
pewną ilość aplikacji, ale do celów profesjonalnycłi muszą w nim zostać zain
stalowane rozwinięte programy użytkowe. Instalacja tych programów pi-zebiega 
zwykle automatycznie po uruchomieniu instalatora (zwykle jest to plik imtalLexe 
lub setup.exe umieszczony na pierwszej z dyskietek z programem). Każdy pro
gram w swojej dokumentacji opisuje szczegółowo cały proces instalacji i nie 
wymaga on zwykle żadnych umiejętności od użytkownika, prócz cierpliwości.



SŁOWNICZEK SKRÓTÓW I WYBRANYCH TERMINÓW

4GL — języki (programowania) czwartej generacji {4 Generation Languages)
AACR — Anglo-Amerykańskie przepisy katalogowania (Ąnglo-American Cataloging Rules)
ALS — zautomatyzowany system biblioteczny {Automated Library Systemy, również nazwa jednego 

z producentów takich systemów 
Archie — indeks archiwów elektronicznych dostępnych w usłudze FTP (nazwa pochodzi od zdrob

nienia słowa archives czyli archiwum, zasoby) 
architektura client-serwer — sposób działania nowoczesnego oprogramowania, które wykonuje 

przetwarzanie lokalnie na komputerze użytkownika (client), działając na danych przesyłanych 
przez zdalny komputer (serwer)

ASCII — amerykański standard, przyporządkowujący literom alfabetu, cyfrom, znakom i kodom 
specjalnym kolejne liczby (w wersji rozszerzonej od O do 255) (American Standard Code for In
formation Interchange). Tekst ASCII jest odczytywany przez komputer zgodnie z zasadą 1 bajt 
= I znak

assonbler — język programowania najniższego poziomu, związany zwykle z konkretnym typem 
komputera

bajt — 8 bitów, funkcjonalnie odpowiada ilości informacji potrzebnej do zapisania jednego znaku, 
lub liczby od O do 255

bit — jednostka informacji, odpowiadająca ilości informacji potrzebnej do stwierdzenia jednego 
z dwóch możliwych stanów (np. Oi l ,  prawda i fałsz, impuls i brak impulsu itd) 

bitm ap — „mapa bitowa”, sposób zapisywania grafiki poprzez ciąg bitów odpowiadających 
poszczególnym punktom obrazu, najmniej efektywny 

bundle — pakiet, zestaw programów sprzedawanych razem po niższej cenie, niż wynosiłaby suma 
jednostkowych cen poszczególnych produktów (np. Microsoft Office, Lotus Office itp)

CATWOE — technika stosowana w analizach systemowych, polegająca na opisie zdarzeń poprzez 
następujące kategorie; klienci (customer), oAwórcy (actors), proces (transformation), „widok” 
(worldview), właściciel (ownership) i środowisko (environment)

CD-ROM patrz: dysk optyczny 
c l i e n t - s e r w e r a r c h i t e k t u r a  client-serwer 
Compact Disk patrz: dysk optyczny 
CP 850 patrz: Latin 2
C P 1250— tablica kodowa zawierająca znaki charakterystyczne dla języków środkowoeuropejskich 

(w tym jęz. polskiego), używana w środowisku Windows (Code Page 1250)
CPU — procesor (Central Processing Unit)
CWIS — kampusowy system informacyjny, sieć kampusowa (Campus-Wide Information System) 
cyberprzestrzeń — slangowe określenie „przestrzeni” logicznej, w której pracuje użytkownik sieci 

rozległej, gdzie połączenia, komputery i transmisje określane są w analogii do zdarzeń, miejsc, 
i przemieszczania się 

cyberspace patrz: cyberprzestrzeń

DBMS — systemy zarządzania bazami danych, nazywane też: systememi baz danych (Database 
Management System)



debugger — program do śledzenia i usuwania błędów w innych programach (używany przez pro
gramistów)

desktop — dosłownie: ,^ia biurlcu”, określenie na stacjonarne (nieprzenośne) mikrolcomputery 
DHL —  elcspresowa, międzynarodowa usługa kurierska (nie związana z komputerami) 
digitizer — urządzenie przekładające ruch suwaka na rysunek wektorowy 
dysk kompaktowy patrz: dysk optyczny
dysk optyczny — cienłd, metalowy dysk zatopiony w żywicy syntetycznej, składający się z wielldej 

ilości bardzo małych lusterelc, odbijających promień lasera pod różnym k^em, co pozwala na za
pis dużej ilości informacji na stosunkowo niewielkiej powierzchni

edytor — program do redagowania telcstów (Editor) 
email — poczta elektroniczna (electronic mail)
emulacja — sytuacja, gdy komputer symuluje istnienie urządzenia, programu, sterownika, którego 

w rzeczywistości nie ma, na potrzeby innego programu, który bez tego nie chce działać

FIDES patrz: stowarzyszenie FIDES
format— format (formatowanie) dysku: przygotowanie dysku do pracy (kasowanie poprzedniej za

wartości), format danych: struktura danych (najczęściej zestaw zmiennych, pól i podpól) 
fractal — figura geometryczna o szczególnych brzegach, pozwalająca na najefektywniejszą kom

presję statystyczną obrazów 
FTP —  usługa sieciowa polegająca na transmisji plików tekstowych i binarnych (File Transfer 

Protocol)

gateway — dosłownie „brama” , w sieciach: przejście z jednej sieci do drugiej poprzez wielopro- 
tokołowy komputer, będący węzłem obu sieci

host — dosłownie: „gospodarz”; odległy węzeł sieci, zwykle zawierający zasoby lub oferujący 
usługi dla jej użytkowników 

hotlist — lista ,^ieciowych” przebojów, np. lista z połączeniami (links) do najatrakcyjniejszych 
hostów, lista najświeższych tekstów elektronicznych itp

ILS — informacyjne systemy biblioteczne (Information Library System)-, często synonim ALS 
implementacja — wdrażanie, najczęściej systemu, polegające na urchomieniu i doprowadzeniu go 

do pełnej mocy przerobowej; etap pomiędzy zakupem i właściwym użytkowaniem 
interface patrz: interfejs
interfejs — coś pomiędzy, np. pomiędzy jednym urządzeniem a innym, jednym programem a innym, 

komputerem i użytkownikiem (tzw. interfejs użytkownika czyli sposób prezentacji informacji na 
ekranie)

interpreter — program pozwalający wykonywać inny program zapisany w wersji źródłowej (bez 
kompilacji na kod wynikowy)

jednostka centralna — główna część komputera zawierająca procesor i inne urządzenia (mająca 
zwykle postać mniejszej lub większej skrzynki)

kartoteka patrz: katalog
katalog — w technice komputerowej, element struktury pamięci zewnętrznej, pozwalający grupować 

pliki w hierarchicznie uporządkowane „drzewo” katalogów i podkatalogów, zawierające te 
pliki

kod binarny — kod dwójkowy, notacja pozwalająca zapisywać liczby w postaci ciągu zer i jedynek 
kompilacja — przetworzenie źródłowego tekstu programu na działający kod wynikowy. Kompila

tor jest dostosowany do danego języka programowania i systemu operacyjnego 
kompilator — program dokonujący kompilacji



konfiguracja — zestaw parametrów określających działanie konkretnego komputera lub programu; 
zestaw elementów sprzętowych (procesor, pamięć, dyski, napędy, monitor itp.) składających się 
na konkretny komputer, 

konfigurowanie — ustawianie parametrów pracy danego systemu lub programu 
konsorcjum VTLS — grupa bibliotek wdrażających system VTLS (Biblioteki Uniwersytetów: 

Gdańskiego, Jagiellońskiego, Lubelskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Biblioteka 
AGH — lista nie jest zamknięta) 

konwerter — program dokonujący przekodowania danych zapisanych w jednym formacie na zapis 
w innym formacie

LAN — sieć lokalna {Local Area Network) 
laptop — komputer przenośny (walizkowy)
Latin 2 — tablica kodowa zawierająca znaki języków środkowoeuropejskich (w tym jęz. polskiego), 

używana w środowisku DOS, opracowana przez firmę Microsoft 
logo — znaczek firmowy, winietka

mainframe — „duży” komputer pracujący w trybie wielodostępnym, obsługujący wiele terminali, 
które korzystają z mocy obliczeniowej centralnej maszyny (w odróżnieniu od architektury 
client-serwer)

MAN — sieć miejska (Metropolitan Area Network)
MARC — format zapisu danych bibliograficznych w formie czytelnej dla komputera i przydatnej do 

automatycznego przetwarzania {Machine-Readable Catalog) 
mikrokomputer — komputer zbudowany na bazie mikroprocesora
mikroprocesor — układ elektroniczny wysokiej skali integracji zastępujący funkcjonalnie pracę 

milionów elementów podstawowych (tranzystorów), wykonujący podstawowe operacje aryt
metyczne; część mikrokomputera, w której odbywa się właściwe przetwarzanie 

Mazovia — standard kodowania, zastępujący rzadko używane znaki tablicy ASCII znakami polskimi. 
Nigdy nie uznany oficjalnie za standard, jest jednak szeroko używany przez producentów sprzę
tu i oprogramowania

moderator — człowiek zajmujący się „redagowaniem” listy dyskusyjnej, tj. dokonujący selekcji, ko
mentujący przebieg dyskusji i inicjujący nowe tematy 

monitorowanie — kontrolowanie, śledzenie, np. pracy programu, działania systemu 
morphing — technika płynnego przechodzenia jednego obrazu w drugi, poprzez automatyczne 

generowanie kadrów pośrednich przez program komputerowy 
mysz — urządzenie „wejścia” przekładające ruch wskaźnika po podłożu, na ruch strzałki na ekranie; 

podstawowe urządzenie do pracy w środowisku graficznym (np.Windows)

notebook — przenośny mikrokomputer o rozmiarach średniej książki

OPAC — część zautomatyzowanego systemu bibliotecznego, prezentująca informację katalogową 
i informację o wypożyczeniach czytelnikowi {Online Public Access Catalog). Nowsze OPAC 
mogą zawierać także „wejścia” (gateways) do innych systemów lub sieci

packery — slangowa nazwa programów dokonujących kompresji plików
pamięć operacyjna — pamięć komputera, w której dokonuje się właściwe przetwarzanie; fizycznie 

składająca się z układów elektronicznych (kostek); nietrwała — ulega wykasowaniu z chwilą 
wyłączenia komputera

pentop — tzw. rysikowiec; rodzaj przenośnego mikrokomputera, gdzie podstawowym urządzeniem 
wejścia jest ,jysik” (pióro świetlne), którym „pisze” się po ekranie komputera 

pióro świetlne — urządzenie wejścia, pozwalające na pisanie po ekranie lub uruchamianie pro
gramów poprzez wskazanie odpowiedniego punktu na ekranie; „rysik” w pentopach 

plik —jakakolwiek porcja informacji mająca swój początek i koniec, opatrzona nazwą, atrybutami, 
oraz datą i czasem powstania. Pliki zawierają wszystko co przetwarza komputer: programy i dane



ploter — urządzenie wyjścia, kreślące rysunki na podstawie grafiki wektorowej 

RAM patrz: pamięć operacyjna
RECON — konwersja retrospektywna {Retrospective Conversion), polegająca na przepisaniu kata

logu tradycyjnego na katalog komputerowy” poprzez wprowadzenie informacji przez klawiaturę 
lub przejęcie wyselekcjonowanych opisów z serwisów bibliograflcznych 

retrokonwersja— patrz: RECON
RFI — prośba o informacje, kierowana do producentów systemów zautomatyzowanych przez bib

lioteki planujące komputeryzację, w celu szczeg^owego poznania ich oferty {Request for In
formation)

RFP — zapytanie ofertowe, rozsyłane producentom systemu zautomatyzowanego przez bibliotekę, 
zawierające szczegółowy opis wymagań systemowych i wysokość budżetu, jaki biblioteka 
przewiduje na komputeryzację {Request for Proposal)

ROM — pamięć tylko do odczytu {Read-Only Memory)

serwer — wydzielony komputer w sieci, którego rolą jest świadczenie ushig innym komputerom 
(np. fileserwer przechowuje pliki, z których korzysta cała sieć); program komputerowy świad
czący usługi danego typu (mailserwer — obsługa poczty elektronicznej, www-serwer— obsługa 
stron WWW itp.)

skaner — urządzenie pozwalające na wprowadzanie do komputera grafiki bitowej, działające na 
podobnej zasadzie jak kserograf 

spreadsheet — arkusz kalkulacyjny
SSADM — Strukturalna Metoda Analizy i Projektowania Systemów {Structured Systems Analysis 

and Design Method)
SSM — ,4niękka” metodologia analizy i projektowania systemów {Soft System Methodology) 
stacja robocza — komputer o dużo w i^szej mocy obliczeniowej, niż popularne mikrokomputery, 

oparty na mikroprocesorze typu RISC 
stowarzyszenie FroES — grupa bibliotek klasztornych i kościelnych współpracujących przy tworze

niu wspólnych katalogów (głównie przy użyciu systemu MAK) 
subnotebook — mniejszy notebook
system operacyjny — podstawowy program (zespół programów) umożliwiający komunikację 

użytkownika z komputerem, dzi^anie itmych programów i zarządzanie pamięcią zewnętrzną

tablet — urządzenie wejścia, przekład^ące ruch .rysika” po specjalnej podkładce na rysunek w kom
puterze 

tablica ASCII pafrz; ASCII
TCP/IP — standard komunikacyjny, pozwalający na wymianę informacji i usług pomiędzy różnymi 

komputerami pracującymi w różnych systemach operacyjnych w sieci Internet; jeden z pro
tokołów sieciowych {Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) 

terminal — „końcówka” komputera typu mainframe lub dodatkowa konsola stacji roboczej, 
stanowiąca jedynie „ekran i klawiaturę”, bez własnej mocy obliczeniowej 

timeout — ograniczenie czasowe określające jak długo komputer ma podejmować próbę jakiegoś 
działania (np. połączenia się z innym komputerem) zanim uzna, że jest ono niewykonalne 

tracing— tecłmika pozwalająca przekształcać grafikę bitową (np. zdjęcia) na grafikę wektorową (ry
sunki wektorowe)

trackball — „kot” lub ,^nysz leżąca na plecach”; urządzenie „wejścia” przekładające ruch kulki 
(takiej samej jaka znajduje się w podstawie myszy), na ruch strzałki na ekranie; urządzenie do 
pracy w środowisku graficznym, szczególnie w komputerach przenośnych, gdzie użycie ,/nyszy” 
nie jest możliwe

urządzenia wejścia — wszelkie urządzenia do wprowadzania informacji: klawiatura, mysz, track
ball, digitizer, tablet, skaner, grabber



urządzenia wyjścia — wszelkie urządzenia do wyprowadzania informacji: monitor, drukarka, 
ploter, fotonaświetlaika, obrabiarki sterowane komputerowo, instrumenty elektroniczne z gniaz
dem MIDI itp

VTLS — zautomatyzowany system biblioteczny {yirgfnia Tech Library System)-, patrz też: konsor
cjum VTLS

WAN — sieci rozlegle (IVide Area Network)
WORM — zapisywalne dyski optyczne; klasyczne zapisywane są tylko przez producenta; dyski typu 

WORM {Write Once — Read Many) może zapisywać użytkownik, ale tylko jednokrotnie
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BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE. 
TEORIA I PRAKTYKA

Tom I. Organizacja biblioteki
ukazała się w serii «NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA». Podręcznik, który bi
bliotekarzom wykwalifikowanym pozwoli na r enowację  wiedzy lub r ewizję  dotych
czasowej pracy zaś nauczycielom i studentom zdobywającym kwalifikacje będzie nieocenioną 
pomocą w kształceniu.

Tom I zawiera następujące rozdziały:
1. Ewolucja modelu biblioteki szkolnej.
2. Dokumenty programujące pracę biblioteki szkolnej.
3. Funkcje i kierunki pracy biblioteki szkolnej.
4. Wszystko o organizacji biblioteki (od pracowników i lokalu do komputeryzacji).

Tom II. Praca pedagogiczna biblioteki
zawiera następujące rozdziały:

1. Praca pedagogiczna (ranga pracy pedagogicznej, wzorzec kultuiy 
czytelniczej, formy pracy pedagogicznej etc.).

2. Ocena pracy biblioteki szkolnej. Sprawozdawczość.
3. Uwarunkowania efektywności pracy biblioteki.

Ponadto wiele praktycznych załączników Książkę zamyka indeks rzeczowy.

Cena obydwu tomów -  30 zł
Myślą przewodnią podręcznika jest ukazanie ścisłego związku zadań bi- 
blioteid szkolnej z procesem kształcenia i wychowania w szkole, co się 
Autorce znakomicie udało.

Książka ta jest niezbędna w każdej bibliotece pracującej 
z dziećmi i młodzieżą.

Z a m ó w ie n ia  p r o s im y  s k ła d a ć  n a  a d re s

Dział Promocji i Kolportażu SBP,
02-103 Warszawa-Ochota, 
ui. S.K. Hankiewicza 1, tel. 22-43-45



fstemy informatyczne w Gdyni 
się wyłącznie w tworzeniu systemów 
Drzeznaczonych do kompleksowej 
irmatyzacji biWiotek.

o o o o ó' i'6 7"5"з"б ogramowania dla bibliotek różnego typu.
Użytkownicyp№s^^ $ j0 ę i^  to biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne 
oraz Ь 1Ь 11о^р0^^^Ш Щ 1(, banków i Innydi f lm .
R ó ż rię ^^^M ^^c in ^^ą ^^ó żn e  wersje systemów bibliotecznych,

naszych klientów to biblioteki szkolne, dla których 
bibitoteczny "Biblioteka Szkolna - MOL".

S y s ^  9 n ^ ^ r w 0 h a d  500 polskich szkołach. Nasz system dla bibliotek
ć w ofercie wrocławskiej firmy VULCAN, z którą

Ч

'jibliotek publicznych tworzą grupę ok. 50 bbliotek (dane 
do pracy system "LIBRA" w różnych wersjach 

jz n e  wykonujemy wysokiej klasy narzędziami 
^т Ш уё2пуЛ и]]ЗЖ Ш у bezterminowej gwarancji na oprogramowanie 

e .̂ j)^ ^ ^ ^ ^ m u ją  aktualizacje i zawsze mogą otrzymać pomoc

t szkoleniowych prowadzone są kursy obśtugi
owania. Powstałą Kluby Użytkowników naszychV.JI Щ r .....

I?
bibliotene % ^jpą)L posiadają następujące cechy:

;i, kompletność, wysoka sprawność,
_  l̂ acy, sieciowość, zgodność ze w s i!ys fl^^ ft^ |i|i|C p

danych w formie MARC-B<  ̂n p ^ rż e w o d ^ ^^^j^

Systemy naŚ2eH«^|(^l^ą korzenie katalogów, bąfdz 
oraj;̂  wypożyczanie. StatyĄ^specyficzne dla bitrfroteki «s^^tóedfijego

1 prezentowane w ,^ M e ;tó p ^
są księgi in w $ ń ^ (^  ЩШ

tobsługujące kbdy kr^o w e  w i? Ш сЬ М угц ^ ;> !!? ^  
pozwały na ЬйШб Ш р

; :?■« ■ Srfl

MOL Systemy informatyczne

ul. Zygmunta Augusta 3-5-7,81-359 Gdynia,
tel. /0-58/20 39 53 lub 21 80 21 w. 274, e-mail: mol@tryton.kaszub.ternet.pl
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