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ÇOKDUYUSAL . 
CD-ROM KATALOGLARI 

Nancy Harrison ve Brower Murphy 

r:D-ROM'a !salt okunur bellekli 
Kom pakt disk) dayalı kataıogıarın 
yetenekleri hızla gelişiyor. Kata
log ile okuyucu arasında çokdu
yusal (Multisensory) bir arabirim 
(interface) yaratmak için şimdi 
kütüphane kataloglarına ses ve 
grafik de eklemek mümkündü r. 
Keza yapay us tekniklerinin bir
l eşt irilmesi kataloğun aranabil
me duyarlığını (precision) artır
maktadı r. lnte/ligent Catalog'u n 
(AkılJı Katalog) kullanıcıları, bir 
araman ın nasıl yapılacağını veya 
spesifik gereksinimlerini nasıl 

açıklayaca'k la r ını bilmeseler bile 
kaynakları bulabileceklerdir. CD
r--ıOM katalogları şimdi sık olarak 
ve -sabit disk (manyetik) sürücü
ler CD-ROM optik disk sürücüle
re bağla,narak- ucuza günlenebi
lir; sürücülerin birinden veya her 
ikisinden bilgiye erişilmesi kulla
nıcı lara görünmez (transparent) . 
Kataloglara konuşma ve grafik 
eklenmesine olanak veren yerıi 
CD-ROM donanım teknolojisi 
son zamanlarda ortaya çıkmı ştır. 

Library Corporation firmasının ln
te llige~t Catalog'unu l\ullanan 
olııY.JJcular terminalde dostça blr 
insan sesı tarafından selamlan
maktadırlar. Bir tuşa basıldığında 
dünya haritaları veya mikrosko
bik alemin çizimleri gösterilebil
mektedir. Bu çokduyusal (kullanı
cı-bilgisaya r) arabi rim yetenekleri 
CD-ROM'a dayalı katalogda yer 
almaktadır. Sonuçlar bildirilmek
tedir. 

Tarihçe 

Bu buluşun tarihi Ocak 1985'de 
Library Corporation dünyanın ilk 
CD-ROM uygulamasını gösterdi-

ğinde başladı: BiblioFile Katalog 
üretimi. Dünya çapında yaklaşık 
bin kütüphane· şimdi BiblioFile'ı 
Kongre Kütüphanesi'nin CD
ROM üzerindeki makinece oku
nabilir katalog tutanaklarına (LC 
MARC records on CD-ROM) eriş
mek ve özgün makinece okuna
bilir katalog tutanakları, kitap işle
me etiketleri ve önceden sıralan
mış katalog kartları yaratmak için 
kullanıyor. 

1985'in başında CD-ROM'un gö
rünürde iki sınırlaması vardı: Salt 
metin (text-only) gösterimi ve 
yüksek veri tabanı gün leme mali
yeti. CD-ROM'adayalı bir katalog 
için gereken yazılımı geliştirirken 
Library Cmporation'daki teknis
yenler bu sınırlılıkiar üzerinde de 
çalıştılar. lntelligent Catr::ı.log Ame
rikan Kütüphane Derneği'nin 

Ocak 1987'deki kış yarısı toplantı
sında gösterildiği zaman, günle
me sınırlıtıf[ı CD-ROM veri taba
nıyla arabırımi olan sabit diskıerın 
kullanılmasıyla çözümlendi . Di
ğer sınırlılık 1987'ye kaldı. 

1987 yazına gelinirken önemli 
yeni bir CD-ROM donanım tekno
loii_si ortaya çıktı : Standart bir 
özellik oıarak yerli (built-in) ışit
seı yetenekıere de sahip olan Hi
tachi Model 1503S CD-ROM sü
rücüsü. Yen i karma sürücü birçok 
katalog deneyleri için temel oldu. 

İşitilebilir Katalog 

Yeni sürücünün işitme yetenek
lerini denemek üzere Library 
Corporation lntelligent Catalog 
için bir 'multimedia' disk üretti. 
Belirli Amerikan kütüphanelerine 



. ~ibli_?File dünya çapında kütüphanelerce kullanılan, 
~stege g~re ta~a~lanmış ve kurulmuş bir katalog yaşatım ve 
ışleme sıstemıdır. 

armağan olarak dağıtılp.n bu 
d isk, sözel bir ders, yard ı m ve ha
ta mesajlar ı , uygun fon müziği ve 
ses efektlerin i içermektedir. 
Halk ı n çokduyusal bir kataloğu 
nasıl yan ı tlad ı ğ ı nı a l gı l amak için 
çeş itl i yaş ve eğit i m düzeyleri n
den insanlar -demografik bir ör
neklem- kataloğu denemek üze
re davet edild iler. Şirketin tekn ik 
takımının her üyesi sözel arabiri
min etkinliğine şaşırıp kald ı. 

Bu yeni işitsel özellikler Haziran 
1987'deki Amerikan Kütüphane 
Derneği'nin top l antısında tan ı t ı l
d ı. Kataloğun konuşma yeteneği
nin değeri kataloğu deneyen kü
tüphanecilerce derhal anlaş ı ldı 
Dostça bi r insan (bilgisayar deği l ) 
sesi kataloğu tan ıtmakta, daha 
sonra okuyucu lar kata loğu ku l
lanmaya başladığında onlar ı 
yönlendi rmektedir. Ses, t ı pkı 
omuz üzerinden bakan dost bir 
danışman gibi, günlük doğa l dil 
de, bir aramada bir sonraki aşa
man ın ne o l duğunu söylemekte
dir. Ses, kata l oğun kullanımında 
insanların kend ilerin i daha rahat 
hissetmelerini sağ l amaktad ı r. 

Katalog gösteri lerinde ilginç bir 
örüntü (pattern) ortaya ç ı ktı: in
sanlar ekrandaki mesajla rı oku· 
mayı b ı rakıp önerileri dinlemeye 
baş l adı l a r. Dinledikçe isteklerini 
dakt.ilo etmeye başladılar. Katalo
ğu derhal sezgisel olarak arama
ya başladı l ar. Ekrandaki mesajla
rı okumak için durmadan, acemi
lerin genel likle yeni bir -s istemde 
gösterdikleri ikirciklenmeyi gös
termeden bi r sonraki aşamada 
ne yapacakla rın ı çok çabuk keş
fetti ler. Bir deney ve armağan ola
rak dagıtılan bir disk ile başlayan 
şey, i nsanlar ı n kütüphane der
melerine e rişmes i nde tamamen 
yeni bir yola dönüştü. 

Grafik Katalog 

lntelligent Catalog'u özel (uni
que) yapan sadece ses yetenek-

lerı değildir. Bir kütüphanenin 
dermelerine görsel ve sözel ol
mayan er i ş im sağlamak için re
sımler, haritalar ve diğer grafikler 
eklenebilir.Bu erişim, sadece bir 
tuşa dokunmakla 'zoom' yete
neklerini birleşti ren bir grafik mo
dülü aracılığıyla mümkündür. Bir 
kullan ıcı kütüphanenin bir harita
sından kentin, eyaletin ve dünya
n ı n res imlerine 'zoomlayabi li r'. 
Tam tersine, bir kullanıcı kütüp
hanenin resminden spesifik kat 
pl an l arına ve rafların yerlerine 
'zoomlayabilir'. 

Kataloğa diğer grafik türleri de 
eklenebilir. Aslında seçenekler 
hemen hemen sını rsı zdır. Grafik
ler insan' vücudunu, spesifi k or
ganları ve tek tek dokuları içere
bilir. Her kavramsal düzey kütüp
hane dermesindeki il gi li k i tapları 

ortaya çıkarır. Yakı n te ri mlerin/ko
nu l arın li stesi her resmin yanında 
ekranın kenarında gösterilir. Bu 
terimler katalogda ilg ili kitapla rı 
bulmak için arama argümanı.o la

rak kullanı l abilir. ilgili kitapların 

kesin klanıtları gösteril ir. Dahası , 

ku ll anıcı ilgili konuda diğer kitap
ları bulmak için kütüphane rafla
rını gerçekte karıştırmak için ka
taloğu ku ll anabilir. Böylece rast
l a nt ı sa l (serendipitous) keşifl e r 
cesaretlend irili r .. 

Yapay Us 

lnte ll igent Catalog'un gücünü 
arttırmak için yapay us teknikle
rinden yararlanılmaktadır. Yapay 
us teknikleri, yüksek metin 
(hypertext) ve gömü yerine geçen 
(thesaurus substitution) bir me
kanizma içeren - bir iç mantık sis
temi kullanıcının arama s ı rasındc 

başarısız olmas ını önlemektedir. 
Zor bir arama ku l lan ıc ının kafas ı 
nı kar ı ştı rırsa alternatif arama yol
l a rı sunulur. Orneğin, kullan ı c ı 
computers'i arıyorsa ve fakat bu
lunan kitaplarla tatmin olmamış

sa l ntel)igerıt Catalog computati
on laboratories veya electronic 

dataprocessinggib i arama terim
lerinin yan ı sıra ilg ili çalışmaları 
yazarı yazarların adlarını da öne
rebilir. 

Katalog çok sayıda erişim nokta
sı sağlamakta ve her tür giriş i ta
n ı maktadır. Kitap adı , yazar ad ı , 
konu veya anahtar terim araması
nı tahımlamak gerekli deği ld ir. 
Sistem sözcük ve Boole arama 
işleçlerini (Boolean search ope
rators) ve ilgil i alan lar ı n devrik 
ağaç yapilann ı (inverted trees) ta
n ı maktad ı r. Bir aramay ı daraltma 
iş lem ine gerek yoktur. isteğe 
bağlı derinlemesine arama (in
depth searching), o l ası tüm ara
ma seçeneklerinin tam bir listesi
ni göstermektedir. Bir çıkanm mo
toru (inierence engine) her kulla
nıc ı nın karmaş ı k lı k (soph isticati
on) düzeyini tanımakta ve kend i
sini otomatik olarak ona göre 
ayarlamakt;:ı,d ı r. 

Yukarıda not edildiği gibi, sistem 
sözcük arama l a rı nı, Boole ara
malarını veya bağlam içinde 
anahtar terim (key - word-incon
text) ar,maların ı otomatik olarak 
gerçek~eşt i rmektedir. Bu neden le 
arama l arı nitelemeye gerek yok
tur. Ekranda, 'Ne bulmak istiyo r
sun?' diye soru lduğunda kul la· 
nıcının verdiğ i yanıttan sistem, iz
lemesi gereken yolu otomatik 
olarak kararlaştı rmaktadır. Keza 
sistem, gerektiğinde sözlük ara
masından Boole aramas ı na geç
mektedir. Yaıkın l ık (proximity), tam 
Boole işlemi ve diğer gelişmiş 

özellikle r mevcut erişim m otoru
na monte edilm i şti r. 

Ku l lan ıcı bir sözcüğün ilk harfini 
girdiğinde katalog, ekranın sa
ğ ı nda notları ve katalogdaki tüm 
girişle r i içeren yüzlerce alandaki 
tüm önemli sözcüklerden ç ı karı l 

mış bir sözcük listesi verir. Ek 
harfler girildikçe liste otomatik 
olarak dara l ır ve kataloğu oluştu 

ran makinece okunabil ir katalog 
tutanakların ı n herhangi birinde 
rasfüınan sözcüğü, ibareyi VAVa 
sözcük b il eş i min i içeren tüm gi-' 
rı ş l eri gösterir. Birden fazla sözcük 
girildiği zaman, sözcükler birlikte 
bir ibare olarak görünmüyorsa, 
lntelligent Catalog otomatik ola-
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rak arama sözcüklerini ·and' ler. 
Kütüphane tarafından (yerel ola
rak düzen lenmiş) tanımlan mış 

bir seçenek olarak yazılım, bir 
·and' aramasın ı bir Boole ·ar' 
aramasıyla birlikte izleyebilir. 

Bu katalog, bi r kütüphane kulla
nı c ıs ı nın okumaktan hoşlanaca
ğını ·düşündüğü' d iğer yayınlar ı 
önermek amacıyla başka yapay 
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us teknikleri ku l lanır. Sistem, oku
yucunun seçtiği popüler yazarla
ra, kitap adlar ı n a ve hatta fi lmlere 
dayanan ve bu amaçla sağlanan 
li stelerden okuyucu la r ı n okuma 
alış k,an,lıklarının profillerini çıka

rabi lir. 'Daha sonra sistem, kütüp
hanenin mevcut dermesini de 
göz önünde bulundurarak, profil
de seçilen yayınlara benzer ka
rakteristiklere sahip kitapları tav-

siye eder. ÖrnE?ğin, potisiye. ro
manlardan hoşlanan okuyucula
ra, tavsiye edilen polisiye roman 
yazarlarını ve okuyucunun oku
maktan hoşlanabi l eceğ i koleksi
yondaki spesifi k kitap la r ı içeren 
bir liste sunu lur. Okuyucu , en çok 
ilgisini çeken ve tavsiye ed ilen ki
tapların ilk sayfalarına erişebilir. 
Kitapların yazı stil lerinin ve çeşni
lerinin kend i istekleri doğrultu-



sunda olup olmadığını doğrula
yabilir. 

Kataloğun Günlenmesi 

lrıtelligent Catalog'un. bir başka 
özelliği günleme işlevidir. Library 
Corporation bu güçlüğe ve CD
ROM'ların sık günleme masrafla
rına sabit disk belleğini yen i ve 
değiştirilmiş verilerle birleştirmek 
suretiyle çare buldu. 

·Katalog s ık s ık ve ekonomik ola
rak günlenebilir. Her terminal için 
ay lık bakım ücreti, yeni bir CD
ROM 'master' edilmesi gerekse 
bile, günleme masraflarını kap
samaktad ır. Katalog ayda bir sık
lık la bile günlenebilir. 1987 sonu
na kadar, ekstra fiyata, günlük 
günlemeler mümkün olacakt ı r. 

Yerel veya toplu kataloğu günle
mek iç in bir kütüphane yen i ve 
gün le nmiş makinece okunabilir 
katalog tutanaklarını y:a Bibl ioFi
ıe ·aı-sketlEffi üzerinde veya her
hangi bir standart MARC bantı 
üzerinde Library Corporation'a 
gönderir. -Daha sonra kaset bant 
üzerinde katalog günlemeleri 
haz ırlanır. Kütüphane, kaset ban
tın içindekileri her termi nalin sa
bit diskine aktarır. 

Terminal kullanırken arama istek
leri bir kez girilir; hem CD-ROM 
diskin hem de sabit diskin için
dekiler okuma anında ('on the 
tıy ') dinamik olarak sıralanıyor
muş gibi a ranı r. Bu işlemi kullanı
cı göremez. Tek bir arama her iki 
diskten de tam bilgiyi sağ lar, he
men ve uygun bir biÇimde ekran
da birl~ştirir. 

Sonuç 

Burada açıklanmayan diğer bir
çok arama, gösterme, yazma 
özellikleri ve yardımcı özellikler 
lntell igent Catalog'u dostça, ya
rarlı ve kul lanımı kolay hale getir
mektedir. Başka gelişmiş özell ik
ler ilk deneme ve olası üretim için 
araştı rılm aktadı r. Örneğin, yakın
lık araması (proximity searching) 
için bir kullanıcı arabirimi 1987 
sonbaharında çalışmaya başla
yacaktır. Library Corporation, i li ş
kisel bağlantıla r ı , muhtıra defter
lerini ve proaktif etkenleri kulla
narak başka erişim yolları yarat
mak ve diğer teknikleri mevcut 
yapay us yaz ı lım ın a katmak için 
çalışıyor. 

BiblioFile lntell igent Catalog, ya
nıtlayıcı (responsive) b ir katalog 
üretmek için yapay ~sun gücünü 
CD-ROM teknolojisinin depola
ma kapasitesiyle birleştirir. ·sis~ 
tem, kütüphane okuyucularına 
Kütüphane dermeleri ne etkin eri 
şim yolları sağlamak üzere eşit
sel ve grafik arabirimleri birleştirir. 
Bu birleşik yetenekler katalogları 
daha yaklaşılabilir ve kullanımını 
zevkli hale getirmekted ir 

Library Corporation 

1974'den beri Library Corporation 
kütüphc;ı.neler ve kitabevleri için 
bibliyografik bilgi alanında özel
leşmiş bir veri tabanı yayıncıs ıdır. · 
Blnin üzerinde kütüphane Lib-. 
rary Corporation'ın MARBflC
HE'ine (Kongre Kütüphanesi'run 
bilgisayar çıktısı mikrofiş üzerin
deki katalog kayıtları), atJbne ol
du. 

1983'de Library Corporation lazer 
depolama uygulaması, tasarımı 
ve olurluk çalışmaları yapmaya 
başladı. 1984'ün başında Library 
Corporation bir LaserData aygıtı 
kullanarak çalışan bir prototipin 
gösterisini yaptı. 1984 sonuna 
gelindiğinde Library Corporati
on'ın teknisyenleri CD-ROM üze
rine bibliyografik veri yükleme ve 
bu verilere etkin bir biçimde eriş
me yeteneğini yarattılar. BiblioFile 
Katalog Üretim Sistemi ilan edildi 
ve Ocak 1985'deki Amerikan Kü-

. tüphane Derneğ i toplantısında 
gösterildi. 

Dünya çapında kütüphaneler 
şimdi BiblioFile'ı, Kongre Kütüp
hanesi'nin CD-ROM üzerindeki 
makinece okunabilir katalog ve
rilerine erişmek, özgün makine
ce okunabilir katalog tutanakları 
yaratmak, işlem etiketleri ve ön
ceden sıralanmış katalog kartları 
üretmek için kullanıyor .. 

1986'nın sonunda LibraryCorpo
ration Geliştfrilmiş BiblioFile'ı ta
nıttı. Geliştirilmiş BiblioFile isteğe 
göre tasarlanmış ve kurulmuş bir 
katalog yaşatım veya işleme mer
kezi sistemidir. Temel sisteme se
kiz taneye kadar kataloglama ter
minali bağlanabilir Terminaller 
manyetik bellek veya CD
ROM'daki bir yerel makinece 
okunabilir katalog veri tabanını 
paylaŞabi~ir, CD-ROM üzerindeki 
Kongre Kütüphanesi'nin maki-

. nece okunabilir katalog veri taba
ı;ıına erişebilir, kart ve eiiket üreti
mi için birçok yazıcıyı bölüşebilir. 
BiblioFile ailesindeki kütüphane 
araçları hakkında daha geniş bil
gi için: The Library Corporation, 
'po Box 40035, Washington, DC 
20016, USA adresine yazın ı z. 
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SİSTEM PROFİLİ 
Adı : BiblioFile lntelligent Catalog 

İşlevler: CD-ROM (salt okunur 
oelTeKTi kompakt dısk) uzeri nde 
katalog 

İşl eti mse l Karakteristikleri: Bir kü 
tüphanenin dermesi MARC tor
.matı nda CD-ROM'a yüklenebilir. 
lntel ligent Catalog çeşitli erişim 
noktalarından hızlı aramalar üret
mek iç in PC (kişisel bilgisayar) or
tamında yapay us tekniklerini 
CD-ROM lazer bel leğ i n depola
ma kapasitesiyle bi r l e ş t iri r. lntell i
gent Cata log i ş its el ders, ya rd ı m 
ve hata mesajla r ı , grafi k ve ses 
efektleri gibi özellikler ve kütüp
haneci tarafı ndan "ayarlanabilen ' 
(set-able) birçok seçenek sunar. 

Donanı m: Turbo hı zda işlemciye 
sahip PC uyumlu bilgisayar, 30 
Mb sabit disk, bir floppy sürücü, 
yerli (built-in) CD-ROM sü rücü, 
yüksek kaliteli amber mo nıtör, 

hoparlö rler/kulakl ı klar ( i steğe 
bağlı), özel klavye. TLı mü terminal 
kabini içine yerleşik biçimde. 

İşletim Sistemi : MS-DOS 

Fiyat: Her lntelligent Catalog ter
minali 2495 Amerikan dolarıdı r 

(500 bin MARC tutanağ ı na kadar 
bir veri tabanı için). Artı ayda 3750 
dolar bak ım masrafı. Bakım ücreti 
donanımın bakımını, yazılım 

gürılemlerini , parasız te lefon 
desteğini ve bedava katalog 
günlemelerini içermekted ir 

İ lk l<u ruluşu : İlkbahar 1987 

Kaynak: The Library Corporation, 
PO Box 40035, Washington, DC 
20016, USA 

Profil Tarihi: 31 Temmuz 1987 

Library Hi Tech Vol . 5, Sayı 3, ss. 
77-80'den (Fail 1987) 

Çeviren: Yaşar TONTA 
H.Ü. Kütüphanecilik 
Bölümü 

Bilen, ama bildiğini bilmeyen, uyuyor 
demektir. 
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UYANDIRIN ONU! 

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen 
eğitilebilir. 

EGlTiN ONU! 

Bilme'yen·ama bildiğini zanneden, 
a]J.talın tekidir. 

UZAK DURUN ONDAN! 

Bilen ve bildiğini b,ilen peygamberdir. 

iZLEYiN ONt!! 


