
Szilvásy Judit

CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérése az Egyetemi Könyvtárban és
az Egyetemi Könyvtár home page-e

E cikk célja röviden ismertetni az Egyetemi Könyvtár két
szolgáltatását: CD-ROM-k hálózaton keresztüli elérését és az Egyetemi
Könyvtár home page-ét.

CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérése 

Az Egyetemi Könyvtár 3 éve megvásárolta a Logicraft
cég LanCD 3.2-es verziójú szoftverét. A programmal
CD-k hálózaton keresztül történő szolgáltatását lehet
biztosítani. A program fejlesztését később a Microtest Ш : ' l . ^ %
vette át és a termék új verziójának neve DiscPort lett. I—' ШжшШ

A szoftver szerver-kliens felépítésű program. A szerver tulajdonképpen»;
egy központi gép, ahova a szoftver egy részét kell telepíteni. A szoftver
kliens részét az úgynevezett lokális gépekre kell telepíteni. E kliens
programok segítségével lehet elérni a szerver gépet. Természetesen a 
lokális gépnek csatlakoznia kell a számítógépes hálózathoz.

LanCD szerver hardver és szoftver jellemzői:

• IBM PC, vagy vele kompatibilis gép, minimum 80386-os processzor
• MS-DOS operációs rendszer (5.0-6.2 verzió)
• minimum 8 MB RAM
• 3.5-es floppy drive
• hálózati kártya, hálózati szoftver
• egy vagy több CD-ROM drive (Adaptec, ASPI)
• 1 -1280 CD-ROM drive szerverenként
• SCSI merev lemez (opcionális)
• ISO 9660 vagy High Sierra CD-ROM
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LanCD kliens hardver és szoftver jellemzői:
• IBM PC, vagy vele kompatibilis gép
• MS-DOS operációs rendszer (minimum 3.3-s verzió)
• 200 KB szabad hely a merev lemezen

Hálózati jellemzők:
• IPX/SPX protokoll
• Winsock
• TCP/IP
• Banyan VINES 4.X-5.X
• NetBIOS/NetBEUI protokoll
• LAN Workplace for DOS
• Windows For Workgroups

Könyvtárunk 10 felhasználós szerver programot, a TCP/IP hálózati
opciót és a FastCD programot vásárolta meg. DOS, Windows 3.x és
Windows95 alatt futó kliens programok állnak még rendelkezésünkre.
Létezik Windows NT alatt futó kliens program is.
A szerver IPX/SPX és TCP/IP protokollon keresztül érhető el a 
szükséges kliens program telepítése után. Természetesen, a kliens
gépnek rendelkeznie kell hálózati csatlakozással (hálózati kártya + 
szoftver).
A FastCD program segítségével CD-k tartalmát a szerver merev
lemezére lehet másolni.
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Könyvtárunkban a szerver konfigurációjában 1 CD-ROM drive (az
ábrán CD jelöli) és 2 GB merev lemez (FCD jelöli a letöltött CD-ROM-
kat) szerepel.

~ Seivei Status
—

"

CD-TQWER1

Type Unit ID Volume Name Lock Status

CD 0 E2A4 GBIP Unlocked E 
FCD 1 24B2 MASODKOTET Unlocked
FCD 2 26DE SYBOOKS Unlocked
FCD 3 360A DAO 98 1 Unlocked
FCD 4 E2A4 GBIP Unlocked
FCD 5 D6FA OUPCD Unlocked
FCD 6 7AAD WDG Unlocked
FCD 7 F5F8 PROQ440F Unlocked
FCD 8 6E4B DAO 9G 4 Unlocked
FCD 9 D057 BHI Unlocked
FCD 10 3F1C SBCD 02 Unlocked
FCD 11 52АЭ AHF91 94 Unlocked •

A szerver és a FastCD is távolról menedzselhető Windows 3.x vagy
Windows95-alól:

LanCD Server Manager programmal a szerver konfigurálását könnyen
lehet változtatni, például a FastCD drive-ok számának növelése is innen
végezhető el. Ekkor a már letöltött CD-ROM-ok anyaga nem veszik el.
A LanCD Server Manager és a FastCD Server Manager program is
jelszóhoz kötött.
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A LanCD Server Manager programból többek közt újra lehet indítani a 
szervert, meg lehet nézni a rendszer üzeneteit (Event Log).

Minden egyes CD-hez meg lehet adni a licenc jogokat:
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A kliens gépről ahhoz, hogy egy CD-t használhassunk, először be kell
tölteni a CD-szerver eléréséhez szükséges két programot, majd
mountolni kell a megfelelő CD-t:

A mountolással egy betűt rendelünk a CD-hez. A továbbiakban a
mountolt CD-re ezzel a betűvel lehet hivatkozni. Az ábrán az
MHIRLAP CD-hez az E betű hozzárendelése látszik. A kliens program
telepítésekor be lehet állítani, hogy egyszerre hány CD-t lehessen
mountolni (az ábrán 4 db).
Szerencsére a szoftver lehetőséget ad olyan beállításokra, hogy a 
mountolást a felhasználónak nem kell végrehajtania. A kliens gépen a 
CD-hez tartozó program elindításakor végrehajtódik a mountolas. A 
felhasználónak tehát csak be kell gépelnie a program nevét vagy

35



Windows környezetben csak a megfelelő ikonra kell kattintania. A 
háttérben természetesen több történik ennél. A könyvtár
tájékoztatójában akár DOS alatt futó akár Windows alatt futó
programot a Windows 3.1 alól lehet indítani és a mountolás
automatikusan megtörténik. A szerver eléréséhez szükséges programok
a Windows elindításakor betöltésre kerülnek. (Az alábbi képen az
utolsó sor kivételével az összes ikon egy CD-ROM-ot használó
programot indít el.)

A tájékoztatóból elérhető CD-ROM-ok:

Complex CD Jogtár - 1997. szeptember
World Biographical Index - 1998
OCLC CatCD - ver.: 1.10.90 - 1997 végéig tartalmaz adatokat
100 év KöMal - Középiskolai Matematikai Lapok - 1893-1993
Biblia 5.0
A magyar líra klasszikusai - 1998-as változat
Magyar Hírlap - 1994.09.01-1996.12.31
Országgyűlési Napló - 1994-1998
The Slovenian National Bibliography - Szlovén Nemzeti
Bibliográfia
BHI - British Humanities Indexes -1997
Religion Indexes - 1975-1997 március
Bowker/Withaker Global Books In Print Plus - 1998. szeptember
VLB aktuell-1998
NPA - 1665-től, mindig a legújabb CD-ROM
MNBS - Magyar Nemzeti Bibliográfia - sajtórepertórium 1986-tól,
mindig a legújabb CD-ROM
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• MNBP - Magyar Nemzeti Bibliográfia - periodikumok 1986-tól,
mindig a legújabb CD-ROM

• MNBS - Magyar Nemzeti Bibliográfia - könyvek 1976-tól, mindig a 
legújabb CD-ROM

• Encyclopedia of Philosophy - (Routledge , 1.0 verzió)
• Historical Abstracts - 1982-98
• Dissertation Abstracts - 1994 január - 1998 december

Az Egyetemi Könyvtár home page-e

A könyvtár home page-e elérhető a http://lib.elte.hu cím megadásával.
Egyenlőre csak magyar nyelvű html1 oldalak olvashatók, az angol
nyelvű oldalak jelenleg fejlesztés alatt állnak. A home page két frame-
ből2 áll:

A bal oldali frame-en:
A nyitva tartás, szolgáltatások, adatbázisok, link-re3 kattintva az
Egyetemi Könyvtárról az alábbi információkat kaphatjuk:

1 Html - Hyper Text Méta Language - a WEB oldalakat leíró program nyelv
2 frame - keret
3 link - kapcsolat egy másik html oldalhoz
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Nyitva tartás
Kölcsönző, tájékoztató, szakolvasó, folyóirat-olvasó és a nagyolvasó
nyitva tartása.

OPAC
A könyvtár adatbázisát el lehet érni telnet-tel vagy a KözElKat-on4

keresztül. Az oldal a telnet-es eléréshez rövid ismertetőt tartalmaz.

szolgáltatás
Részletes információt ad a beiratkozásról, a kölcsönzés szabályairól,
a tájékoztató szolgálat használatáról és az olvasótermek
(nagyolvasó, folyóirat-olvasó, szakolvasó) használatáról.

(Szakolvasóban lévő folyóiratok

jP 4r 1218 Agrártörténeti Sietnie

•P 25403 Antik Tanulmányok

P 50240 Arehaeológiai Értesít

V 20075 Egyetemes Phüoíógiai Közlöny

P 50464 Ethnographia

P20076 Filológiát Közlöny

rP 20009 Töldrajzi Közlemények

;P 20011 Hadtörténelmi Közlemények

•P20Q04 Irodalomtörténet

;P 20003 irodalomtörténeti Közlemények

!p 22042 KatoKkus Szemle

>P 21199 Levéltári Közlemények

JP 51125 Levéltári Szetté

hagyományos katalógusok
Az alapkatalógushoz, tárgyszó-katalógushoz és a decimális (ETO)

katalógus használatához ad rövid leírást, és segítséget nyújt a 
kölcsönzői betűrendes katalógus használatához.

munkatársainak publikácói
A könyvtár munkatársainak publikációi, rövid cikkek, cikkek

kivonatai.

4 KözElKat - Közös Elektronikus Katalógus. A különféle hazai könyvtári
rendszerek együttes lekérdezésének megoldására 1996-ban indult a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési program projektje, amely először a 
KLTE ill. JATE katalógusainak közös lekérdezését oldotta meg.
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Farkas Gábor publikációi

• Egr erdéiyi ropirat a XVH sz-ból
* A kassai nyilvános könyvtár XVU. íz. -ban
* A polgári könyvtárak típusa a XVI-ХУД, tz. -ban

* £KY leiyyej humanista (Jar; Dipjicm) b5nwc

• Az Egyetemi Könyvtár kora története

• Az Antjguisama-avűttemény és a számítógépes adatbáni

által szolgáltatott anyagok
A könyvtár évente kiad egy évkönyvet. Az évkönyvek
tartalomjegyzékét és cikkeinek rövid kivonatát tartalmazza az oldal.

munkatársainak telefonszáma, e-mail címe

CD-ROM-ok
A Könyvtár tájékoztatójából elérhető CD-ROM-ok listája

képek a könyvtárról

Képek a könyvtárról
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Az ELTE könyvtárai linkre kattintva listát kapunk a könyvtárokról. Egy
könyvtárról az alábbi adatok szerepelnek: név, cím, telefonszám, és a 
könyvtár kódja. Néhány könyvtár nevére kattintva a könyvtár home
page-ét lehet elérni.

Az ELTE könyvtárai

" Mam- és Jogtudományi Kar
• Bölcsészettudományi Kar
• Természettudományi Kar
• Tanárképző Főiskolai Kar
• Karokon kívüli szervezeti egységek

Tanárképző Főiskolai Kar

NÉV |Ctm Telefonszám Kód \ 

Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtára !l075Bp.
ju. 23/27.

Kazmczy 2 6 7 . 9 2 6 7 Ш j í 3 5

Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtárának
Marko utcai Olvasóterme

:t055Bp.
[29/31.

Мжк6и- 132-2176710S^135M

Karokon kívüli szervezeti egységek

:NÍV |Cfoa JTelefonszám ЩЩ

Szoctológ^és^capcAai ! 1 0 8 8 B p , ( M u z c u m Í266-9833/21-36 | Z
Intézet és Továbbképző Központ Q ^ 1267-0820/21-36 рт'
Könyvtara j |>

SwetScan az ELTE-n linkre kattintva a Swets and Zeitlinger cég
SwetScan szolgáltatását lehet elérni.

ELTE Telefonkönyv linkre kattintva az ELTE elektronikus
telefonkönyve érhető el.

ELTE Home Page linkre kattintva az ELTE hivatalos Home Page-t
lehet elérni.

Magyar Home Page

Linkek linkre kattintva általunk gyakran használt WEB oldalak
gyűjteményét érhetjük el:

40



• Horizonttal kapcsolatos linkek
• Kataüst агсЫтат
•• Keresőrendszerek :'

• «• iKunygesbolt faáruftástethrilkai koriwek)
*Könyvtáros Murphy; -.
• Kézbeszerzés - Е1Л*Е Home Раке
• Pályázatok

• Í!ÍíÍK2fe
• Víruskeresők

Horizonnal kapcsolatos linkek

• Horizon Service Center
• Horizon az ELTE-n
• Horizon a világban
' ilonzor. ismertető Miskolcról
• Németország Horizon szerver
• Hortzon-L arcrawm
• MARC
• Sybase

Keresőrendszerek

Mivel könyvtárunk a Horizon Integrált Könyvtári Rendszert
használja, ezért nagy figyelmet szentelünk a Horizonnal kapcsolatos
WEB oldalaknak:

Horizonnal kapcsolatos linkek 
Horizon Service Center - az amerikai Horizon felhasználók
szerviz központja.
Horizon az ELTE-n - tájékoztatást nyújt az adatbázishoz
csatlakozó tanszékekről
Horizon a világban - hol használják a Horizon Integrált
Könyvtári Rendszert a nagyvilágban
Horizon ismertető Miskolcról - a Miskolci Könyvtár munkatársai
által írt magyar nyelvű ismertető a rendszerről
Németországi Horizon szerver - például a Horizon új verzióiról
olvashatunk
Horizon-L archívum - a Horizon levelezési lista archívuma az
USA-ból
MARC - a Library of Congress USMARC-ról szóló oldalait lehet
elérni
Sybase - a cég magyarországi home page-e
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Horizon a világban

Európa:

Katalisf archívum
Keresőrendszerek

Yahoo, Lycos, Altavista (magyar nyelvű is), FTP Search
Pályázatok

Ez a link-gyűjtemény segítséget próbál nyújtani a pályázatok
figyeléséhez.

Víruskeresők

Víruskeresők magyarországi tükrözései.
Magyarországi könyvtárak 

home page-inek és OPAC-jainak gyűjteménye
Külföldi könyvtárak 

OPAC-jainak gyűjteménye
Elektronikus Régi Könyvtár 

Ez az oldal még fejlesztés alatt áll, de lassan megvalósul Farkas
Gábor kollégánk álma. A tervek szerint ismertető készül az

alábbiakról:

• Egyetemi Könyvtár története,

• Egyetemi Könyvtár híres könyvtárosai és olvasói

Katalist - könyvtárosok elektronikus levelező listája
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Egyetemi Könyvtár ősállománya
Kézirattár története és állománya
Ritkaságtár története és állomány
Szakolvasó állománya
Újkori Kéziratok Tára
Régi könyvgyűjtemények Európában és Magyarországon

Résumé

La Bibliotheque Universitaire porté ses regards vers une täche
importante: eile voudrait parvenir les bases de donnée externes sur CD
aux facultés de l'Université Loránd Eötvös.
Pour cela, eile a acheté le software LanCD version 3.2 de la raison
Logicraft. On peut passer le contenu de CD-ROM sur disque raide et on
peut l'obtenir ä travers de TCP/IP а Г aide de ce softwaire. Mais pour
réaliser tout ?a, on a besoin d'établir le programme de client LanCD sur

la machine locale.
Pour la deuxieme partié de Г article, il у a une explication courte du
„home page" de la Bibliotheque Universitaire.
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