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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Följande magisteruppsats ingår som en självständig del i projektet "Z39.50 och nät

verksbibliotek Sydost". Projektet är en fristående uppföljning till "Nätverksbibliotek 

Sydost! Rapport från arbetsgruppen för ett nätverksbibliotek i Sydöstra Sverige". 

Iden till att skriva en uppsats omZ39.50-protokollet växte fram under flera ingående 

diskussioner under höstterminen 1993 med Ulf-Göran Nilsson vid Högskolan i 

Karlskrona/Ronneby och Bertil Jansson vid Högskolan i Kalmar samt flera besök vid 

nämnda högskolor. 

I samband med planerna på ett gemensamt nätverk (1993) mellan högskolorna i 

Kalmar, Karlskrona/Ronneby respektive Växjö (se Nätverksbibliotek Sydost! Rap

port från arbetsgruppen för ett nätverksbibliotek i sydöstra Sverige, 1993), fanns det 

en rad viktiga frågor att besvara, däribland frågor som rörde dataöverföringshastighe

ter och kommunikationsprotokoll/användargränssnitt l. Det sistnämnda problemet 

blev inte mindre viktigt av att de olika högskolorna och även högskolorna i sig själva 

var uppbyggda kring ett flertal informations-/datamiljöer med olika operativsystem. 

Grundförutsättningen för att kunna skapa en gemensam bibliotekskatalog och ett ge-' 

mensamt kommunikationsnätverk var att de tre högskolebiblioteken utgick från sam

ma typ av lokala bibliotekssystem. I detta fall rörde det sig om det engelska biblioteks

systemet TINLIB. Men även här fanns det vissa skillnader i form av antal tilläggs

funktioner och val av operativsystem DOS (IBM/Microsoft) respektive UNIX. 

Inom arbetsgruppen kom vi fram till att en av de viktigaste faktorerna för ett väl fun

gerande biblioteks- ochJR-nätverk var utformningen av ett gemensamt kommunika

tionsprotokoll/gränssnitt, och i detta fall kom intresset att fokuseras på den ameri

kanskastandarden ANSI/NIS02 Z39.50. 

l. Gränssnitt (Interface) förbinderolika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dem. Inom 
programmering avses en metod att på ett standardiserat sätt att kommunicera mellan olika nivåer i program
met eller mellan olika program. 
2. NISO (National Information Standards Organization) är en sideackrediterad underkommitte till ANSI 
(American National standards Institute). vars främsta syfte är att stödja och utveckla biblioteks-, informa
tionstjänsts- och utgivningsstandarder för informationssökning. 
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Standardprotokollet3 Z39.50 (Information Retrieval Service Definition and Protocol 

Specification for Library Applications) är ursprungligen ämnat och anpassat för sök

ningar i främst bibliografiska databaser, men går även med fördel att använda i andra 

nätverksmiljöer, d.v.s. protokollet är inte strikt anpassat för informationssökning av 

bibliografiska poster eller speciellt anpassat för någon specifik biblioteksmiljö. Ut

vecklingen av protokollet har skett inom ramen for OSI-referensmodellens (Open 

Systems Interconnection) (s. 84) sjuskiktsmodelL Trots detta är det bara ett fåtal 

som använder sig av denna lösning. Flertalet använder sig i stället av det betydligt 

vanligareTCP/lP-protokollet (se bilaga s. 85). Ilikhetmed WWW4, WAIS5, Gopher6, 

Veroriica7 och Archie8 har ANSI Z39.50 blivit ett av standardprotokollen för infor

mationssökning inom Intemet9. 

Gemensamt för alla protokoll är att de är distribuerande informationssystem, d.v.s. 

informationen kan vara lokaliserad på olika maskiner. De bygger på klient!server arki

. tekturen, där datornlinformationen (servem) ·är frikopplad från presentationen (klien

ten) for användaren. Klient/server-mjukvaran kan implementeras på ett stort antal ·av 

de vanliga operativsystemen. Z39.50-protokollet skiljer sig emellertid från den vanliga . . 

klient!server modellen genom att man vanligtvis benämner datorn som initierar sök

. ningen för och den mottagande för och att Origin respektive Target kan byta roller 

med varandralO. 

3. Protokoll (Protocol) en uppsättning regler och föreskrifter som bestämmer hur kommunikation mellan 
olika enheter och datorer skall utföras. 
4. World Wide Web (WWW) skapades 1991 vid Cern i Geneve. WWW är ett distribuerande hypertextsys
tem och används för att navigera i Internet. Systemet innebär att datorer länkas till varandra. Ett dokument 
kan innehålla länkar till andra dokument, och kan antingen ligga i den lokala maskinen eller i någon annan 
extern dator. WWW-dokumentet har ett gemensamt dataformat, i vilket hypertextlänkarna ligger. Formatet 
kallas HTML (Hypertext Markup Language) och definierar rubriker, Hinkar till andra 'texter, länkar till text 
och ljud m.m. För att överföringen används HTTP (Hypertext Transfer Protocol). WWW underlättar även 
tillgången till andra datanätverk via protokollen fTP, NNTP och Gopher. 
5. WAIS (Wide Area Information Server) är ett system för att lokalisera information inuti andra dokument 
som har förberetts för sökning genom indexering. WAIS bygger på version ., och 2 av Z39.50, 1995 fanns 
det drygt 420 databaser tillgängliga via WAIS-servra,r. 
6. Gopher är ett s.k. hypermenysystem för navigering och sökning. Till skillnad från WWW som länkar 
ihop dokument, texter m.m., får man istället menyer som har undermenyer. Genom att välja i menyerna kan 
man navigera genom nätet och nå rätt information. Gapher och WWW kan samverka. Systemet är fritt och 
lätt implementerat och inkluderar över 6000 gopherservrar. 
7. Veronica (Very Easy Rodent-Orited Net-wide Index to Computerized Archives) ett söksystem för att hitta 
information i Gopherspace. Veronica finns som en valmöjlighet i många Gophermenyer, och letar efter ord i 
Gophennenyer. Systemet använder sig av de Booleska logikoperatorerna AND, OR och NOT. 
8. Archie är ett söksystem som söker rätt på filer från en stort antal servrar på Internet, speciellt FTP-arki
ven. Archie-servrarna uppdateras regelbundet. 
9. Inter-net ett globalt datakommunikationsnätverk (använder TCP/IP:s nätverksprotokoll). Nätet bygger 
på en sammanlänkning av mindre lokala nät till mycket stora nät, ca. 30.000 lokala nätverk (mars 1996). Det 
används för utbyte av bl.a. e-post, överföring av information, distribution av shareware via FTP, elektro
niska konferenser (NetNews) och för offentliga informationssystem. Enligt IBM:s. uppskattning har över 60 
miljoner människor tillgång till Internet i augusti 1996. · 
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För att kunna förstå protokollets informationsteknologiska möjligheter är det därför 

nödvändigt att se närmare på det sammanhängande standardprotokollet, som till

kommit på europeiskt initiativ, ISO Search and Retrieve (ISO 10162/10163) (Service 

Definition respektive Protokoll Specification) för Search and Retrieve, och ISO/OSI

standarden ILL (Interlibrary Loan Protocol, ISO l O 16011 O 161) t 1 som är ett protokoll 

speciellt utformat för elektronisk fjärrlånehantering. ILL-standarden kommer dock. 

inte att avhandlas i detta arbete. t2 Flera europeiska och nationella projekt, testkör

ningar och implementeringar av protokollen har genomförts och pågår för närvarande, 

där både ANSI/NISO Z39.50- och ISO/OSI SR-standarden-ingår som självständiga 

protokoll eller som delar i ett större kontext. För att nämna några av dem ARCA 13, 

IRISt4, Nordie SR-Nett5, ONEt6, DVB-ÖSI IJI7, Sockerl8, Europagatel9, P1ca och 

ESA-IRS m.fl. 

Protokollen är konstruerade för att åstadkomma obegränsade och största tänkbara 

datakommunikation mellan t.ex. stordatorer och persondatorer och/eller nätverk av 

sammankopplade persondatorer från olika i informations-/datormiljöer. De tekniska 

problemen vid en implementering av ett bibliotekssystem kan inte här behandlas ge-

t O. Benämningarna Origin (initierare) och Target (mål) kommer att användas i uppsatsen i stället för benäm
ningarna klient/server när det handlar om ANSI Z39.50- och OSI SR-protokollet 
Il. Se Lorcan Dempsey. Intetlibrary Loan Protocol and the National Library of Canada. ff. 59-70 och 74-76. 
12. lnterlibrary Loan (ILL) Protocol Resources (ISO 10160/10161) är ett avsevärt mer komplicerat proto
koll än. SR/239.50 och ·används egentligen endast av National Library of Canada,. University of Toronto 
Library Automation Systems (UTLAS) och av ett biblioteksnätverk i Quebec. ILL har en annan karaktär än 
SR och syftet är att på ett standardiserat sätt skicka t]ärrlånebeställningar med elektronisk post mellan olika 
bibliotek. 
13. ARCA (Access to Remote Catalogues by lmplementing SR Target Functions). Projektet kommer att ut
veckla ett mjukvaruverktyg för att tillåta en OPAC (Online Public Access Catalog) att fungera som en SR
Target och utveckla en SR-klient med ett grafiskt användargränssnitt. 
14. IRIS (lrish Interlending Service). Ett irländskt projekt som ämnar binda samman sex irländska universi
tetskataloger. Kommunikationen skäll främst ske via 239.50-protokollet. Projektet ingår i EUs Telematique 
Program och stöds av European Regional Development Found. 
15. Nordie SR·Net project finansierades av NORDINFO och pågick mellan I 991-94. Syftet var att imple
mentera en internationell standard på de nordiska biblioteksdatabaserna och genom detta binda samman de 
danska, norska och svenska nationaldatabaserna, DANBIB, BIBSYS och LIBRIS. Målet var att informa
tionssökaren/användaren skulle kunna söka information oavsett var och i vilken datamiljö informationen 
var Jagrad på/i. 
16. ONE (OPAC Network in Europe). I Projektet deltar bibliotek från Norge, Sverige, Finland, Danmark, 
Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Syftet är att skapa en gemensam infrastruktur för 
OPAC-sökningar i Europa och för att kunna inkludera andra nätverk och att utveckla en Neutral Entry 
Point mjukvara för en fleranvändar UNIX-platform. 
17. DVB-OSI II är ett tyskt projekt vars mål är att koppla ihop flera tyska regionala bibliotekssystem till ett 
gemensamt onlinesystem. Målet är att åstadkomma en gränslös informationsinhämtning oavsett vilket sys-
tem som används. · 
18. SOCKER~projektet (SR Origin Communication Kernel) pågick under överinseende av Libraries 
Programme of the European Communities och var ett utvecklingsprogram delvist finansierat av EU och pro
jekt-deltagarna och ingick i the Third Framework Programme for Research and Technological Development 
1990-1994 (1995). Syftet var att implementera SR-klienten i olika miljöer~ 
19. Europagate (European SR-Z39.50 Gateway). Projektet ämnar bygga upp en pilot gateway, genom vilken 
användare skall kunna få tillgång till 239.50 och ISO SR-servrar och online access till t..ex. kataloger. 
Projektet bygger till stor del på erfarenheterna frän IRIS-projektet. 
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nerellt, utan får beskrivas från fall till fall. För att få ett begrepp om vilka problem en 

implementerare kan ställas inför har Europagate- och Nordie SR-Net-projektet an

vänts. 

standarderna är relativt nya, omfattande, och oprövade och det har medfört att anta

let källor är begränsat och något fragmentariska. Det finns därför ett reellt behov av 

att samla ihop och åstadkomma en överskådlig beskrivning av dem. Vad beträffar kri

terier och metoder för utvärdering av kommunikationsprotokoll har det ännu inte 

börjat tillämpas några uniforma regler eller metoder. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Tillväxten av olika elektroniska informationskällor/medier i en alltmer komplex och 

dataintensiv nätverksmiljö går nu allt fortare. Internet företräder en enorm informa-

. tiansmängd av heterogena autonomt styrda informationskällor. Utan tillgång till några 

automatiska informationsstöd, lokaliserings/orienteringsfunktioner eller användar

hjälpmedel, kommer slutanvändaren till slut att bli överhopad av den obegränsade till

gången på information. Informationsflödet, nya kommunikationsapplikationer och 

utvecklande! av integrerade användargränssnitt kommer att dra nytta av spridningen 

av informationsorienteringssystem och olika varianter av informationsprotokolL I lju

set av denna utveckling kan Z39.50 få spela en betydelsefull roll. 

Kan Z39.50 uppfylla de nya informationskraven och lösa bibliotekens informations

problem? Vem styr utvecklingen, är det biblioteken/databasvärdarna eller några kom

mersiella företag inom databranschen? Dessa frågor har ännu inte besvarats. Innan 

dess måste ett antal viktiga protokollspecifika problem lösas. Protokollet måste bli 

mer standardiserat (ISO-standard m.m.), accepterat och använt (direkt eller indirekt) 

av marknadens systemleverantörer, databasvärdar och av den övriga datamarknaden 

samt bli mer användarvänligt. Andra obesvarade effekter av användningen av Z39.50 

är: Hur har protokollet påverkat informationssökningsprocessen? Har protokollet 

lett in sökprocessen på nya vägar och är dessa vägar flexibla eller är brukin-im låsta av 

systemet? I denna uppsats kommer främst tekniska och implementerarfrågor att be

lysas. 
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Uppsatsens problemformulering och syfte utgår från två olika undersökningsvariabler 

som i sig själva kanske inte direkt uppfattas som närbesläktade. Men om man ser 

närmre på dem, kan man se, att som i detta fall informationssystemet inbegriper såväl 

rent "hårda" (tekniska) som "mjuka" aspekter (t.ex. bibliotekens formulerade infor

mationsbehov, -strukturer, användaranpassning samt pedagogiska mål). Undersök

ningen kommer främst att inriktas mot följande områden: 

• 

• 

De rent tekniska aspekterna: utveckling, utvecklingsmöjligheter, skillnader/likhe

ter och användningsområden mellan Z39.50- och SR-standarden. 

Hur den framtida protokollutvecklingen kan komma att .gestalta sig . 

Effekterna av de rent pedagogiska målen och den pedagogiska utformningen av sys

tem/protokoll kommer att belysas i all kmthet. Den sistnämnda faktorn har ämm inte 

analyserats, men redan nu kan vissa tendenser urskiljas i frågorna: Vad efterfrågas, av 

vem och hur ser informationssökningsbehovet ut? Utfallet av de rent pedagogiska 

målen kommer att belysas i kmthet. 

Uppsatsen kommer att avslutas med vad man skulle kunna kalla för en "användardis

kussion". I detta kapitel har ett antal svenska systemleverantörer, informationsdistri

butörer, implementerare från folk- och högskolebibliotek blivit intervjuade eller fått 

besvara en enkät angående sin uppfattning och användningen av protokollet och· hur 

det kommer att påverka själva informationssökningsprocessen. När dessa genomför

des, i augusti 1996, var antalet Z39.50-användare i Sverige relativt begränsat. En situ

ation som snart kommer att förändras, i och med introducerande! av nya biblioteks

system och nya systemversioner. 

När det gäller den informationsteknologiska utvecklingen har man de tekniska beskriv

ningarna att utgå ifrån, och de är vanligtvis anpassade efter de Nordamerikanska 

forsknings- och universitetsbibliotekens behov. Att här tala om några uniforma och 

skräddarsydda biblioteksdatasystem eller specialdesignade kommunikationsprotokoll 

skulle vara direkt felaktigt och missvisande. Istället har vi att göra med två mycket 

precisa och omfattande men ändå vaga kommunikationsstandarder, öppet formulera

de, med syfte att passa in i vilka informations-/datamiljöer som helst. Detta medför 

att varje implementering skiljer sig åt vad beträffar implementeringsinnehåll (d.v.s. 
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vad som är obligatoriskt och vad som skall bestå av friviliiga protokollfunktioner). 

Dessa faktorer blir inte lättare att forstå eller överblicka med tanke på hur svåröver

skådliganvändar-och systemmarknaden är. Varje universitets- och forskningsbiblio

tek har uppställt sina egna kravspecifikationer, där de enskilda bibliotekens användar

specifika informationsbehov och informationstillgänglighet har satts i fokus. Imple

mentering och utformning av biblioteksspecifika datasysteml-rutiner skiljer sig emeller

tid starkt åt och att göra några generaliseringar är utifrån detta omöjligt. Vad beträffar 

protokollen ANSI/NISO Z~9.50 och OSI SR så har de sedan de introducerades vidare

utvecklats på ett flertal sätt och ett antal versioner som funktioner och tjänster har 

tillkommit, såväl generella som biblioteksspecifika. 

Syftet med denna uppsats är att belysa fclljande frågeställningar: · 

• Hur beskrivs ANSI/NISO Z39.50 och Search and Retrieve (ISO 10162/10163) 

protokollens: . 

utveckling? 

konstruktion? 

innehåll? 

• Vilken nätverksstruktur20 används - relaterad till faktorerna utveckling och be

gränsning? 

• Hur har kommunikations-21 och sökspråksproblemen lösts (möjligheter och be

gränsningar)? 

• Vilka evalueringsmetoder används for utvärdering och bedömning av kommunika

tionsprotokoll och hur är de uppbyggda? 

Frågeställningen kommer slutligen att relateras till ett antal svenska systemleverantö

rers, informationsproducenters och biblioteksimplementerares erfarenheter kring an
vändandet av och vid implementering av Z39.50. 

20. Nätverk ett system med sammankopplade datorer som kan konstrueras på olika sätt; som ringnätt, 
stjämnät, eller som bussnät · . . · 
21. Kommunikation överföring av data mellan olika datorer och enheter. A v ser ofta datakommunikation via 
telefonnätet. · · 
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1.3 Forsknings- och materialöversikt 

Forskning om och kring kommunikationsprotokoll och standarder har fram till och 

med 1980-talets slut huvudsakligen bedrivits i USA. Det var även där som den 

främsta debatten om biblioteken, dess roll och relation till IT -system inleddes. En 

obalans som kom att rättas till i början av 1990-talet i samband med synkroniseringen 

av protokollen, Z39.50s gradvisa anpassning mot ISO-standarden22 och igångsättan

det av de sameuropeiska forskningsprojekten inom ramen får EUs biblioteksprogram. 

För att gynna protokollutvecklingen bildandes i USA ZIG23 (Z39.50 Implementors 

Group, 1990) och Testbed Group24. Även i Europa kom det att bildas en motsvarig

het till ZIG, PIG25 (UK Z39.50 Pre-Implementors Group, 1992) och EFILA26 

(European Forum for Implementors of Library Automation, 1995). 

Fram till dess hade antalet forskare/utvecklare, i framför allt USA men även i Europa, 

varit relativt få och detta bidrog till att samma personer också producerade merparten 

av alla forskningsrapporter, utredningar och artiklar. Förändringen har medfört att de

batten har blivit mer nyanserad och anpassad till de europeiska förutsättningarna och 

nära relaterad till de pågående projekten. Ett relativt nytt supplement till de traditio

nella källorna är den diskussion somförs via e-post27, newsgroups28 och elektroniskt 

publicerade rapporter och artiklar. Implementerarna av Z39.50 kan t.ex. diskutera pro

tokollet, utveckling, förutsättningar och problem med ZIG, Testbed Group och UK~ 

22. ISO (International Organization of Standardization). Internationell sammanslutning av nationella stan
dardiseringsorganisationer. Fastställer standarder inom bl.a. datakommunikationsområdet SIS är medlem i 
JSO. 
23. ZIG (Z39.50 Implementors Group) bildades 1990 och leds av Mark Hinnebush vid Florida Center for 
Library Automation (FCLA) och Ray Denenberg vid Library of Congress. Z! G har ingen officiell status och 
består av representanter från de organisationer sorri arbetar med koordination av implementering och plane
ring av Z39.50. Deltagarna utvecklar protokollet efter sina egna kravspecifikationer. Gruppen brukar träffas 
2 till 3 gånger om året för att kunna koordinera implementerings- och utvecklingsarbetet. Från och med 
1995 har ett av gruppens årsmöten förlagts till Europa för att under! äta och öka. kontakten med de euro
peiska Z39.50-projekten. 
24. Testbed Group leds av Clifford Lynch vid University of California. 
25. PIG (UK Z39.50 Pre-Implementors Group) bildades 1992 för att stödja och befrämja forskning kring 
och om !R-standarder och befrämja den internationella diskussionen inom området. Ar 1995 bytte PIG 
namn till UK-ZIG deltagarna kommer från British Library, UKOLN (UK Office for Library and Information 
Networking) och Public Libraries m.m. 
26. EFILA (European Forum for Implementors of Library Au~omation) bildades 1995 av EWOS EG-LIB i 
samarbete·med DG XIII/E-3 (Library networks and services. EFILA skall fungera som ett forum, främst för 
irnplementerare av SR/Z39.50, elektronisk dokumentleverans etc. Deltagarna kornmer huvudsakligen från 
ED-finansierade projekt. 
27. E-post är benämningen på möjligheten att skicka elektronisk post på ett nätverk. Det finns en rad olika 
standarder för e-post. 
28. News, elektroniska konferenser på Internet och själva konferenserna kallas för Newsgroups. Systemet 
uppstod på ett nät som hette Uscnet, numera integrerat med Internet. Ar 1995 ·fanns de öv.er 7000 olika elek
troniska konferenser på Internet. 
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· 2IG. Fördelen med diskussionsgrupperna är att de behandlar aktuella standard- och 

protokollproblem såsom implementering, drift, utveckling etc. 

En av de mest bemärkta forskarna bakom utvecklingen av ANSI/NISO 239.50-pro

tokollet är Clifford A. Lynch. Han dominerade och ledde utvecklingen fram till och 

med början av 1990-talet. Merparten av hans artiklar har kretsat kring 239.50 och 

huvudsakligen behandlat protokollets utvecklingspotential, funktionstillägg och hur 

eventuella brister skall kunna avhjälpas. Diskussionen har främst gällt tidigare proto

kollstadier, men även den senare utvecklingen och protokollets ·användning över 

Internet. Under 1990-talet har antalet forskare och ökat i takt med det ökade antalet 

implementeringar. Detta är inte minst synligt i Europa där ett stort antal framträ

dande forskare har gjort sig bemärkta. 

Fram till och med 1990 byggde debatten, artiklarna och källorna primärt på teoretiska 

antaganden och inte så mycket på direkta implementeringsproblem eller testkörningar 

av protokollet. Detta bidrog ibland till att resonemangen kunde kännas något verklig

hetsfrånvända. Men i och med det ökade antalet projekt och implementeringar har 

också materialet blivit mer konkret, problemorienterat och relaterat till den operativa 

driften. Denna utveckling blev inte minst synlig i samband med att Internet fick sitt 

publika genombrott (1993-94), och då främst inom utbildningsväsendet. 

En stor brist har varit att de rent tekniska rapporterna, krav- som protokollspecifi

kationerna inte har varit tillgängliga för denna undersökning (vanligtvis är de inte of

fentliga för allmänheten). Det befmtliga materialet har därför huvudsakligen behandlat 

vad olika kommitteer och deltagare har kommit fram till, medan man här efterlyser fler 

konkreta utredningar från de bibliotek och institutioner som har slutfört eller påbörjat 

sin implementering av främst 239.50 men även SR-protokollet. För att uppväga 

denna obalans har ett några tekniska rapporter från Europagateprojektet (1994) samt 

Nordie SR-Nets slutrapport medtagits i studien. Rapporterna beskriver kommunika

tionsprotokollens tekniska funktioner, tjänster, parametrar och sökmöjligheter men 

uppvisar en nästan total avsaknad på analysmetoder för utvärdering av mjukvaran 

och användargränssnitten. Det skall dock tilläggas att ett flertal ED-projekt kommer 

att inom en inte alltför avlägsen framtid att publicera sina del- respektive slutrappor

ter/utredningar från en rad olika nätverks-/serverprojekt. Vad som efterlyses är utom-
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stående och oberoende evalueringsmetoder for bedömning och utvärdering av kommu

nikationspro to ko Il. 

Slutligen bör det nämnas att materialet utan undantag utelämnade såväl bibliotekets 

som användarens roll, eller om hur infonnationsprocessen kommer att påverkas på 

lång sikt. Detta medförde att uppsatsen fick kompletteras med ett intervju- och en- · 

kåtkapitel för att ge en bild av hur biblioteket - människan/användaren kommer att 

relateras till Z39.50. För detta endamål intervjuades eller utfrågades med enkät, föl

jande fem personer, Jonas Augustsson, Claes Hedman, Thorsten Jakobsson, Ulf

Göran Nilsson och Boris Zetterlund. De representerade systemleverantörer, informa

tionsdistribution samt forsknings- och folkbibliotek. Antalet informanter begränsades 

av antalet tillgängliga Z39.50-användare. 

1.4 Teori/undersökningsmodell 

För att kunna förstå informationssystemets struktur i sin helhet och hur det kan på

verka biblioteksorganisationen kan man bl.a. utgå från ett system- och informations

teoretiskt synsätt, där man måste ta hänsyn till hela strukturen (system-/protokoll

uppbyggnad) och beaktainformationstillgången i ett helhetsperspektiv. Informations

systeinens struktur är liksom en organisation indelad iflera hierarkiska nivåer, d.v.s . 

den övre strukturen bestämmer strukturen på de lägre och underordnade nivåerna. 

Man kan se ett informationssystem som ett system uppbyggt av olika logiska nivåer. 

Varje nivå utgör samtidigt helt skilda logiska nivåer, och där övergången från eri nivå 

till en annan utgör ett logiskt gap eller kvalitativt hopp mellan olika abstraktionsni

våer. Detta gäller såväl den övergripande systemstrukturen som definitionen av den 

enskilda standarden eller protokollet. Hela informationssystemet, liksom de lägre ni

våerna styrs av överordnade värden via normer och regler genom de olika nivåerna. 

Målsättningen med en genomgående kontroll av systemet är att försöka upprätthålla 

stabilitet och kontinuitet, men detta kan samtidigt motverka det ursprungliga syftet 

och istället inskränka handlingsfriheten och flexibiliteten (Norrbom, 1973). 

Vid en analys av hur infonnationssysternlprotokoll fungerar och påverkar slutanvän

daren, kan ett flertal undersökningsmetoder och teorier" appliceras. Med utgångs

punkt från det undersökta materialet är det möjligt att ett annat resultat hade upp-

9 



nåtts om en systemevalueringsteori/metod använts. Genörn att anlägga detta perspek

tiv hade det då varit möjligt att analysera systemet/protokollet ur en mer tekniskt 

synvinkel, där faktorer som teknisk funktionalitet och effektivitet hade varit möjliga 

att mäta. Svagheten hos denna metod är att den är alltför kvantitativ. Detta gör att · 

den alltid bör kornbineras med en kvalitativ undersökningsmetod för att kunna under

söka det omätbara. Vad beträffar metoder för system- och protokollutvärdering sak

nas det ännu vedertagna och vetenskapligt testade evalueringsmetoder, vilket har bi

dragit till att denna undersökningsmodell fick läggas åt sidan. 

Ä ven de pedagogiska målformuleringarna följer här samma mönster som informations

systemen. De utgår också från en övergripande hierarkisk formulering som sedan kån 

uppdelas i lägre nivåer. Allt för att öka överskådligheten av de uppställda informa

tionsmålen. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till att behandla utvecklingsfasen från sent 1970- och tidigt 

1980-tal och till och med att version 3, 239.50-1995 och OSI SR (1995) skall börja 

san1ordnas och integreras till ett gemensamt kommunikationsprotokoll och internatio

nell standard. 

1.6 Metodproblem 

Metodproblemet vid genomförandet av nämnda uppsats sammanhänger med mate

rial- och källtillgången. Bristen på rapporter och undersökningar från de bibliotek, 

främst i USA, som redan har implementerat någon version eller variant av ANSI/NISO 

Z39.50- eller OSJ SR-protokollet har medfört att undersökningen huvudsakligen 

kornmit att byggas på en källkritisk29 och deskriptiv analys. Valet av k~illkritisk me

tod, huvudsakligen använd inom humanvetenskaperna, bestämdes av att inga andra 

analysmetoder gick att applicera på det befintliga materialet. Den deskriptiva gransk

ningen försvårades av att man inte direkt kunde anlägga några kritiska synpunkter på 

29. För vidare läsning se Torsten Thuren, Orientering i källkritik. Är det verkligen sant? Stockholm 1990. 
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ANSI/NISO Z39.50/0SI SR-standarderna i dess nuvarande utformning och använd

ningsgrad, eftersom materialet huvudsakligen utgår från rent teoretiska antaganden. 

Att anlägga ett källkritiskt perspektiv eller något annat synsätt har därtill försvårats 

av att det tillgängliga materialet snarare diskuterat den framtida utvecklingen än att 

konkret ha analyserat de befintliga versionerna. Ett genomgående problem har varit att 

de använda källoma och artiklarna har publicerats i takt med protokollens utveckling. 

Detta har bidragit till att större delen av det äldre materialet, i rorhållande till det nya, 

ibland har byggt på felaktiga antaganden. En forsvårande faktor har varit att det under

sökta materialet ingalunda hållit någon jämn kvalite. Detta har bl.a. medfört att flera 

av de anförda sakargumenten, för eller mot protokollen, inte alltid har varit grundade 

påverkliga fakta utan på lösa antaganden. 

Undantaget från den traditionella materialgranskningen har varit de ingående diskus

sioner med de berörda biblioteken vid nämnda högskolor och därtill hur dessa har 

tänkt sig hur ett framtida nätverk kan se ut. Diskussionerna har då främst behandlat 

hur man kan åskådliggöra och förenkla de problem som biblioteksanvändarna ställs 

och kan ställas inför vid användandet av ett anpassat ANSI/NISO Z39.50/0SI SR

protokoll. 

Den källkritiska och deskriptiva metoden kompletterades avslutningsvis med en in

tervju- och enkätundersökning. Detta gjordes dels för att koppla ihop den rent tek

niska beskrivningen med de reella problem som implementerarna kan möta dels för 

att ge en bild av relationen biblioteket- människan/användaren kontra Z39.50. An

talet informanter har :fatt begränsas av antalet tillgängliga Z39.50-användare. 

Ett annat perspektiv hade kunnat anläggas om materialet från såväl de rent teoretiska 

som de tekniska beskrivningarna (testkörningar, kompletterade med rapporter från de 

implementerade biblioteken/institutionerna) hade varit tillgängliga. I ett sådant fall 

skulle uppsatsen ha kunnat bli mer analytisk och peka på protokollens tekniska och 

operativa svagheter. Även en utvärdering av protokollets utnyttjandegrad hade varit 

möjlig, både ur ettanvändar-och ur ett informationssökningsperspektiv. 
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2. Utvecklingshistorik 

2.1 LSP/ANSI Z39.50 

Utvecklingen och implementeringen av datoriserade bibliotekskataloger och databaser 

påbörjades redan i slutet av 1950-talet i USA. Och alltsedan de allmänna datanätver

ken lanserandes under 1970-talet har FoU-verksarnhet bedrivits inom nätverksområ

det med inriktning på bibliotek. Målsättningen var att åstadkomma en online förbin

delse mellan lokala terminaler och externa bibliotekskataloger. År 1977 bildades 

Network Advisory Group (NAG) vid Library of Congress (LC). Detta som en f'öljd 

av en inrådan av National Commission on tibraries and Infotmation Science (NCLIS). 

Kommissionen hade rekommenderat ett nationellt program för bildandet av ett natio

nellt nätverk som skulle fungera som ett stöd för överföringen av bibliografisk infor

mation och arbeta för att uppnå tre koordinerande mål: 

l. Systemutformningen skulle stödja och garantera tillgången på allt material genom 

att de befintliga samlingarna koordinerades. 

2. Utforma ett bibliografiskt system som skulle möjliggöra unika bibliografiska be

skrivningar. Systemet skulle även bidra till atröka bibliotekens tekniska service, 

öka kostnadseffektiviteten och uppfylla såväl de lokala som de nationella nät

verksbehoven. 

3. Utveckla ett kommunikationssystem som skulle möjliggöra överföring av biblio

grafiska poster online. Systemet skulle även innehålla utbildnings- och tränings· 

möjligheter för såväl personal som låntagare. 

National Bureau of Standards (NBS) och NCLIS började utge publikationen ''A 

Computer Network Protocol for Library and Information Science Applications" 

( 1977). Gruppen bestod av representanter från både biblioteks- som informations~ 

sektorn. Målet var att utveckla ett nationellt dator-till-dator protokoll för överföring 

av bibliografiska poster i ett framtida nationellt biblioteks- o~h informationsnätverk 

Gruppens första mål var att utveckla· en generell applikationsnivå, ett dator-till-dator 

protokoll. Vidare föreslogs också en vidare utveckling mot ett femskiktsprotokoll 
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som skulle inkludera en nivå för hårdvaran, en länknivå30, en nätverksnivå, en End

To-End nivå och en applikationsnivå. Detta protokoll kom att likna OSI-protokollets 

uppbyggnad, men med undantag av att nivån för hårdvaran motsvarade OSI-proto

kollets tre lägsta skikt. Flera organisationer kom att delta i denna utvecklingsprocess. 

En nära associering till American National standards Institute (ANSI) rekommende

rades. För ändamålet skapade NCLIS/NBS ett applikationsnivåprotokolL Intentionen 

var att detta skulle stödja sig på de nationella och internationella standardorganisatio

nerna. 

Det framtida nätverket skulle uppdelas i två distinkta delar: 

l. Överföringen av information skulle vara möjlig mellan olika nätverk. 

2. Applikationsprogrammen skulle vara implementerade på varje värddator. De pro

blem som först prioriterades var hur söksträngarna respektive svarsformaten 

(response format) skulle komma att utformas. 

En femårs utvecklingsplan med understöd av the Council on Library Resources (CLR) 

bildades. 

Först 1979-80 inleddes det formella projektet Linked Systems Project (LSP) som 

slutligen skulle komma att resultera i ANSI/NISO Z39.50-protokollet (1988). 

Deltagarna i projektet var vid denna tidpunkt Library of Congress (LC), Research Li

braries Group (RLG), Research Libraries Information Network (RLIN), Western 

Library Network (WLN) och Online Computer Library Center, Inc. (OCLC). Målet 

var att Linked Systems modellen skulle vara ett helt genomförbart och kostnadsbe

sparande alternativ till t.ex. enskilda nätverk och bygga på OSI-referensmodellens 

prototyp. Grundtanken var att man skulle behålla sitt ursprungliga system och sam

manlänka det på ett öppet och obundet sätt med andra bibliotekssystem. Men efter

som detta protokoll vid denna tid inte var helt fårdigutvecklat, tillkom det en rad 

olika frivilliga funktionstillägg utanför själva protokollet. Syftet var att LSP skulle 

vara det första nätverksprojektet som skulle överensstämma med OSI, och vid denna 

tidpunkt fanns det bara ett utkast för vad som sedermera skullebli OSI-modellen. 

30. Länk (Link) förbindelse mellan två punkter (noder) i nätet eller mellan nod och ansluten datautrust- · 
ning. Länknivån (skiktet). Ett protokoll för att åstadkomma säker dataöverföring via en ofullkomlig fysisk 
länk. · 
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LSPs syfte var därför att kunna etablera en dator-till-dator kommunikation mellan 

olika data- och operativsystem. Exempelvis skulle dator A kunna kommunicera med 

dator B i ett annat datasystem via ett dator-till-dator protokoll. Kommunikationen 

skulle ske via en applikation i det lokala datasystemet. När det lokala systemet skulle 

kommunicera med det avlägsna systemet skulle detta skicka tillbaka ett svar till det 

lokala systemet som i sin tur kunde kommunicera med klienten. Denna typ av data

kommunikation verkar ske direkt, utan några direkta mellanled. Klienten uppfattar 

detta tillvägagångssätt som ett batchorienterat system. Ett av projektets stora pro

blem var utvecklandet av ett kommunikationsprotokoll baserat på en allmänt accep

terad standard och som var kapabelt att överfåra alla typer av data och bilder m.m. 

och inte bara bibliografiska poster. Teoretiskt är det möjligt att sammanlänka alla da

torer, med en metod som kallas får protokollemulering3 1• Men denna lösning fungerar 

väldigt dåligt av flera skäl. Ett var till exempel de enorma operativa kostnaderna, ors

akade av protokollets komplexitet. 

LSP bestod i början av två delar: Authorities lmplementation (Al) och Standard 

Network lnterconnection (SNI)32. Al, den första av LSPs applikationer, understödde 

utveckling och underhåll av överensstämmande och lika databaser under auktoritets

posten. SNI innefattade bl.a. utveckling, koordination och implementering av hela 

LSP-protokollet. ·Protokollet var helt oberoende av aridra system, hård- som mjuk

vara. SNI telekommunikationsprotokoll understödde inte bara Al applikationen, utan 

även de översta tilläggen i protokollnivån i OSI-referensmodell. Ett av kriterierna var 

att det skulle bygga på OSI-modellen och i forlängningen på ISO-standarden. Den 

skulle också understödja ett flertal biblioteksapplikationer så som fjärrlån, accession 

och dokumentleverans. SNI grundade sig på den geografiska placeringen och det for

väntade kommunikationsskiktet X.2533 kommunikationsprotokoll användes av SNI 

för skikten ett t.o.m. tre. Vissa av OSI-referensmodellens protokollskikt34 har också 

blivit internationella standarder. SNI Information Retrieval protokollet har även blivit 

föreslagen som amerikansk nationell standard. 

31. Emulera låta efterlikna ett datasystem med ett annat (huvudsakligen med maskinvara), så att det imiterar 
systemet med samma data respektive programvara för att uppnå samma resultat som det efterliknade. Ofta med 
hjälp av programvara, llir att öka kompatibiliteten. 
32. LSP/SNI protokollet finns specificerat i ett 132 s. dokument, SNI.30. 
33. X.25 regler för fysisk anslutning, länkskikt och nätskikt för kommunikation mellan fast anslutna syn
krona terminaler och ett paketförmedlande datanät. Protokollet är närbesl·äktat med HDLC (High-levei· 
Data Link Control) och tillhandahåller möjligheter för packet switching. 
34. Varje skikt i OSI-rnodellen har sin specifika betydelse (Se bilaga OSI-referensmodellen). 
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LSPs första steg var att utveckla en gemensam auktoritetsfiL Library of Congress 

hade redan tidigare upprättat en stor auktoritetsfil innehållande namn, plats, företag, 

konferens och uniforma titlar. Vid konstruerandet av denna gemensamma fil uppstod 

dock problem av typen begränsad tillgång till LCs filen och att de deltagande biblio

teken inte tillräckligt fort kunde lägga in sina nya poster. Under 1970-talet inledde LC 

även ett samarbetsprojekt under namnet Name Authority Cooperative (NACO) och . 

började använda sig av National Union Catalog (NUC) och Name Authorities with 

References får filtillgång. 

Sedan 1977 har överföringen av LCs auktoritetsposter skett till maskinläsbar form, 

MARC-formatet. Utöver LC deltog även institutioner som National Commission for 

Libraries and Information Science (NCLIS) och Council on Library Resources (CLR) 

i detta projekt. De hade planerat för en onlinelänk med obegränsad tillgång till 

NACOs auktoritetsfiler. Detta projekt kopplades sedermera ihop med LSP som även 

gav sitt stöd till Name Authority File Service (NAFS), och för att understödja 

NACO filen konstruerades applikationsprotokollen Record Transfer och Information 

Retrieval. Ett antal allmänna tillägg tillkom också till NACO filen i den decentralise

rade onlinemiljön så som: 

1. Systemet skulle möjliggöra post- respektive filöverföring, interaktiv onlinesök

ning och infomiationsinhämtning av poster i bakgrunden . 

2. Systemet skulle stödja en auktoritetspost och filkonstruktionen skulle bl.a. vara 

anpassningsbar till alla typer av poster. 

3. Systemet skulle kunna känna igen auktoritetsfiler, vilken skulle utöva en kvali

tetskontroll. Varje deltagandesystem skulle därtill ha en möjlighet att antingen er

hålla en ny kopia av filen eller ha söktillgång till ursprungsfilen. 

4. Poster som hade tilldelats en auktoritetsfil skulle kunna genomgå en minimal för

ändring eller utökning i fårhållande till den ursprungliga auktoritetsfilen. 

5. Giltigheten hos de filer som auktoritetsfilen hade utökats med skulle genomgå en 

maskinkontroll får att undgå duplicering. 
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6. Användare skulle ha möjlighet att använda det lokala sökspråket så långt detta var 

möjligt och kunna se sitt sökresultat i den lokala datoms format. 

7. sökresultatet skulle presenteras på ett sådant sätt att formatet lätt kunde inord- ' 

nas i mottagardatoms filsystem. 

År 1988 promulgerades LSP som NISO-standard under beteckningen Version l, 

ANSI/NiSO 239.50-1988, vilket följdes av Version 2, 239.50-1992. I samband med 

slutgranskningen av version 3 (april ochjuli 1995) bestämdes det att man skulle sam

ordna utvecklingen av 239.50 med den europeiska motsvarigheten OSI SR-protokol

let (Search and Retrieve ISO 10162/10163) (se kap. 2.2). Målsättningen är att 239.50-

1995 skall vara helt identiskt med version 2 av OSI SR-protokollet ( 1996), och sam

tidigt accepterade ISO 239.59-1995 som ISO SR version 2 och klassades som I so
standard . 

. Det framgick ganska snart under utvecklingen att det hade blivit ett mer allmänt och 

generellt hållet protokoll än vad man först hade eftersträvat. Antalet användningsom

råden blev betydligt fler än väntat och medförde att det nu kunde användas till mer 

allmänna informationssökningar via Internet/WWW och flertalet bibliotekssystem 

(t.ex. Horizon SLS/Libertas) och även byggas in i dessa (se bilaga, tab. 5). De tidi

gaste intentionerna var främst inriktade på överföring av bibliografiskaMAR C-poster 

mellan olika bibliotek och OPAC-system med olika MARC-format. 

Efter 1989 har en stor del av protokollutvecklingen och planeringen skett genom 2IG 

(239.50 Implementors Group) (1990) och Testbed Group. År 1990 beslutade NISO 

att Library of Congress (LC) skulle fungera som huvudman (Maintenance Agency) 

för 239.50, där bl.a. all koordination, modifikation, orospecificering och utveckling av 

Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) skulle ingå. Utvecklingen av 

239.50-protokollet har trots allt inte varit helt samordnad och oproblematisk. Ett an

tal kommersiella företag med motsatta intressen, har deltagit och drivit sina egna linjer. 

De har försökt uppnå fördelar och hindra konkurrenter för att få igenom sina intres 

sen. Detta har bidragit till att utvecklingen har blivit både långsam, utdragen och något 

splittrad, men resulterat i ett antal närbesiäktade protokoll, t. ex. W AIS som utgår 

från 239.50 version l men huvudsakligen från version 2. (Corey, 1994; Lynch, 

1990b, 1991b; Skogmar, 1995). 
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2.2 ISO/OSI SR 

Utvecklingen av SR-protokollet (Search and Retrieve ISO 10162/10163) är nära rela

terad OSI-modellen. Det startade 1984 och byggde på erfarenheterna från och påver

kades av de nationella projekten i USA (LSP-protokollet, 1983), Kanada, Norge 

(BIBNETT-protokollet, 1982) och Nederländerna. Utvecklingen av OSl SR pågick 

under överinseendeavISOs tekniska kommitte (ISO TC46/WG4/SC4 (Technical 

Committee 46/Working Group 4/Subcommittee 4 for Search and Retrieval). Mellan 

1984 och 1991 producerades det flera protokollutkast Det första ISO-dokumentet 

kom 1988 och benämndes för BSRU (Bibliographic Search, Retrieve and Update). 

Mellan 1989 och 1990 ändrades protokollet ett flertal gånger på en rad viktiga punk

ter. Ar 1991 blev protokollet slutligen godkänt som standard, version l, utan att det 

hade synkroniserats med utvecklingen av Z39.50. SR-standarden utgör i sin tur en 

delmängd av version 2, 239.50-1992. {Husby, 1993; Skogmar, 1995).35 

Följande ändringar har gjorts under OSI SRs utvecklingsfas: 

• 

• 

En övergång från ad-hoc förklaringar 

ANS.l: Var den äldsta syntaxen och var i likhet med LSP helt baserad på den ut

veckling som skedde i NCLIS/NBS regi. Senare ersatt med ASN.I36 och intrim

mad mot OSI-protokollet. 

• RDA (Remote Database Access)37: Detta var vid ett tidigt skede huvudstandar

den för DP stadiet (ISO/IEC; nu kommitte utkast [ CD]). Den täckte bl.a. appli

kationer som klientanslutning till servem (filhanteraren). Målet var att klienten 

själv skulle kunna bestämma posterna i en databas. Funktionen krävde dock en 

35. Det råder stor samstämmighet om lSO SR mellan författarna och några avvikelser är inte märkbara 
(författarens egen reflektion) 
36. ASN.l (Abstract Syntax Notation l, ISO 8824) är ett abstrakt högnivåspråk för programmering (med 
vissa likheter med lågnivåspråken Pascal, C och C++, trots detta skiljer det sig mycket från dessa) speciellt 
utvecklat efter ISOs intentioner. Språket innehåller olika Pascal liknande dataelement (Boolesk logik, hel· 
tal, ASCII-strängar m.m.) Fördelen med att använda ASN.I är att det definierar datastrukturen, Abstract syn
taxen (semantisk del av record syntaxens specification),. och hur konverteringen av standardstrukturspråk 
genomförs vid överföring av information. Programmeringsspråket kan göras om med hjälp av speciella kom
pilatorer till bites och bytes i form av en s.k, överföringssyntax BER (Basic Encoding Rules för serialise
ring av ASN.I strukturer). BER· genererar själva protokollsträngarna (PDU/Protocol Data U nits) som se-
dan kan tolkas av de system som skall kommunicera med varandra. · 
37. RDA (Remote Database Access) ISO 9597 standard för åtkomst av databasservers. 
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helt ny serviceapplikation, men eftersom standarden inte var helt fårdigutvecklad 

fullföljdes inte denna intention. 

• Service support: Denna tjänst fick fårre funktioner i de senare versionerna än vad 

som var meningen från början. Tjänsterna Service och Update kom t.ex. att ute

slutas får en mer ingående-analysfunktion. Explain tjänsten var likvärdig med den 

i Z39.50-protokollet. Update tjänsten däremot kom att ingå i ettannat protokoll. 

Nya tjänster i form av Authentication och Resource control föreslogs. Tjänsterna 

överensstämmer i stort med Z39.50-protokollet 

Efter 1989 har Z39.50s utveckling varit nära knuten till OSI SR~protökollet och må

let har varit att göra de två standarderna helt identiska. År 1993 hade man kommit 

fram till ett utkast av version 3 av 239.50 (standard 1995). Version 3 är nästinti)l 

kompatibel med OSI SR-protokollet. Detta innebär dock inte att alla kompatibili

tetsproblem är lösta. Några små skillnader. existerar fortfarande mellan protokollen. 

Version 2 av OSI SR (standard 1996) skall dock vara helt kompatibelt och identiskt 

med version 3 av 239.50-1995 (Avram, 1986; Davison, 1983; Denenberg, 1985a, 

1985b; Husby, 1993; McCallum, 1985; McGill et al, 1987). 

2.3 Common command language, CCL 

Ett tredje utvecklingsprojekt, (beskrivs här i korthet) som inleddes samtidigt med de 

två andra, i slutet av 1970-talet var det europeiska Common Command Language

projektet (CCL). Iden bakom CCL var en önskan om att underlätta användningen av 

olika !R-system, och då speciellt för användare som sällan gjorde !R-sökningar. 

Genom att konstruera ett standard interface, bestående av ett antal gemensamma sök

kommandon och regler for hur de skulle användas, skulle man kunna uppnå detta mål. 

CCL skulle bl.a. underlätta sökprocessen genom att göra det överflödigt att lära sig 

mer än ett sökspråk. 

Målsättningen var inte att ersätta de befintliga sökspråken eller att begränsa och att 

fårhindra användningen av dessa. Tanken var i stället att ge användaren ett alternativt 

och standardiserat kommunikationssätt med vilket man skulle kunna kommunicera 

med olika !R-system. CCL erbjöd bl.a. ett antal grundläggande kommandon, tillräck-
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ligt många för att kunna genomföra en god sökning. De flesta sökspråken innehåller 

emellertid fler söknycklar än det ursprungliga CCL. Alla nyutvecklade sökspråk för

väntas numera ipnehålla CCL söknycklar. 

När CCL-språket används är tanken att sökningen skall vara så lätt som möjligt att 

genomföra. Användaren skall tillåtas ha maximal tillgång till systemens alla sökmöj

ligheter med ett minimum av systemberoende handlingar. CCL-språket är utformat så 

att det understödjer ett tvärsnitt av alla systemtjänster som kan finnas i ett system, 

med vissa begränsningar. 

För att CCL skall kunna fungera måste det täcka in fciljande områden: 

Tydlighet Kommandöna skall utföra de funktioner som deras riamn antyder 

Enkla Kommandona skall vara enkla och systemoberoende. 

Uniforma Funktionerna skall vara uniforma och lika användbara oa.vsett system. 

Transparent Användaren skall inte behöva vara medveten om systemens egenheter 

och vara skyddad från olika typer av fel- eller systemmeddelanden. 

Förlängbart Kommandona skalllätt kunna utökas med ett eller flera kommandon 

om det är nödvändigt. 

Behovet av ett gemensamt sökspråk kom att aktualiseras i samband med uppbyggan

det av Euronet i mitten av 1970-talet. Målet var att underlätta access, via nätverk, till 

en rad olika online JR-system, där varje enskilt system tillät sökning i ett flertal data

baser. Utgångsläget var dock att olika onlinesystern använde olika, ofta unika, mjuk

varor vilket medförde att användaren ibland kunde ställas inför svårigheten att lära sig 

två eller fle~a sökspråk. Vid en jämförelse av ett antal system kunde det konstateras 

att det var begreppsmässigt mÖjligt att söka i olika !R-system genom att använda sig 

av ett och samma standardsökspråk, där varje (kommando) fick utgöra en väl definie

rad och förutsägbar operation. 
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De!ma uppfattning var allmänt utbredd och de efterföljande diskussionerna kom att 

föras mellan ett antal systemdesigners och dataoperatörer. Vid ett gemensamt möte i 

Luxemburg (juli 1977), kunde en bred överenskommelse uppnås. Den syftade till att 

åstadkomma en standard (standard command) som skulle kunna användas för sök

ningar i JR-system kopplade till Euronet. 

ISO/DIS (Draft international) for CCL, baserades på tidigare arbeten genomförda av 

Euronet/DIANE och senare arbeten genomförda aviSO TC46/SC/WG5. Resulterade 

i Draft Proposal 8777, som presenterades i april 1985. Efter godkånnande från flera 

remissinstanser accepterades slutligen denna som en ISO/DIS 8777:1987 av TC46/ 

SC/WGS, hösten 1987. 

ISO/DIS 8777:1987, godkändes slutligen som standard 1993, ISO 8777:199338. 

standarden är avsedd för standarddesign av användargränssnitt (user interfaces) för 

kommandostyrda system. standarden specificerar ett stort antal kommandon för in

teraktiv sökning i bibliografiska, fulltext eller andra typer av databaser. CCLs grund

princip skall också vara applicerbar på andra typer av JR-system som också använ

der kommandostyrda användargränssnitt (De Brisis et al, 1988; Fitzgerald, 1978; 

Negus, 1977, 1979). 

38. ISO 8777:1993 lnfonnation and documentation -- Command s for interactive text searching. 
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3. ANSI Z39.50/0SI SR- protokollen 

3.1 Konstruktion/innehåll 

ANSI/NISO Z39.50s och OSI SRs huvudprinciper kan beskrivas på foljande sätt: 

Att utgöra ett allmänt och generellt hållet regelv~rk för överfåring och styrning av re

sultat (sökfrågor och resultat) samt hur en syntax skall formuleras. Protokollen är re

lativt vagt formulerade för att åstadkomma eri så stor flexibilitet som möjligt. 

Regelverket för sökning och postöverfOring är oavhängigt av hur den sökta informa

tionens struktur och sökspråk är uppbyggt. Nytänkandet i protokollen ligger i att 

man inte skall vara bunden till något specifikt sökspråk 

ANSI/NISO Z39.50 standarden sklljer sig på två betydelsefulla punkter från andra 

kommunikationsprotokoll: 

För det första använder det sig inte av samma typ av sökspråksstandard. Flertalet 

kommunikationsprotokoll brukar använda sig av SQL (Structured Query Language)39, 

vilket i korthet innebär, att klienten måste känna till en del om själva dataelementet 

och om hur det är strukturerat innan en session kan påbörjas. Denna processtyp är 
. . . 

mindre lämplig vid sökning av t.ex. bibliografiska poster, eftersom de är uppdelade i 

alltför många delar. Bibliografiska poster kan dock pressas in i SQL-databaser. !R

applikationen måste därfår tillåta klienten att använda sig av logiskt uppbyggda sök

frågor då man inte känner till materialet. 

För det andra har version 3, 239.50-1995 integrerat de två OSI-skikten presentation

och tillämpning (där bl. a. ASN .l språket och Application Common Service Element 

[ACSE] 40 ingår), vilket betyder att det inte spelar någon roll vilket protokoll, OSI el

ler TCPIIP, man använder sig av (Lynch, 1991a). 

39. Structured Query Language (SQL). SQL-verktygen används i större datasammanhang ined flera använ
dare och större datamängder. Dessa används som ett "ansikte" mot en databas på en filhanterare, där använ
dare oavsett om de sitter vid en Macintosh eller PC kan arbeta. Följande SQL-verktyg finns Visex, Dataedit, 
Gupta, Oracle och Uniface. 
40. ACSE används för att underlätta användningen av presentationsparametrarna och sessionstjäntsterna. 
Detta för att man skall kunna göra mer avancerade tillämpningar 
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OSI SR-standarden har integrerat de tre översta skikten av OSI-modellen, d.v.s. ap

plikations-, presentations- och servicenivåerna. Syfte är att fungera som ett distribue

rande JR-protokoll utan några direkta begränsningar. Det har utvecklats i likhet med 

Z39.50-protokollet till att vara ett allmänt, generellt och användbart !R-protokoll 

som med fördel kan användas utanför själva biblioteksområdet Dempsey anser att 

OSI SR har följande användningsområden: 

• Tillåta lokala arbetsstationer 

• Förbinda olika lokala datasystem för direkt postöverföring utan några ohanterliga 

downloadings eller andra hindrande mellansteg. 

• Möjliggöra sökningar i externa system. 

• Stödja gränssnitt mellan olika moduler i ett biblioteksdatasystem för att under

lätta olika typer av sökningar t.ex. beställningar m.m. 

· • Stödja gränssnitt mellan olika distribuerande moduler i ett bibliotekssystem. 

Eftersom denna typ av kommunikationsprotokolllanvändargränssnitt blir allt vanli

gare kommetförmodligen både ANSI Z39.50 och OSI SR attkombineras med andra 

applikationer som t.ex. ILL och FT AM41 och X.50042 eller andra servers (Dempsey, 

1992). 

Antalet SR-servrar är begränsat. Detta bidrar till att det är svårt att skilja mellan vilka 

servrar som är operativa respektive experimentella (1994-95). Trots det stora antalet 

pågående respektive avslutade SR-projekt får man beteckna de flesta SR-servrar som 

experimentella. Antalet operationella SR-servrar var två (1995) PICA och LASER, 

som ingår i lON-projektet, vars målsättning är att integrera SR- med ILL-standarden. 

Från Nordie SR-Net-projektet har ett antal experimentella SR-servrar kommit i drift, 

så som BIBISYS (universitetsbiblioteket i Oslo) och LIBRlS. Andra SR-projekt är 

som tidigarenämnts SOCKER (avslutat 1994) (där UNI-C i Danmark var ansvarigt) 

och ett projektet under ledning av Deutsche Bibliothek (Europagate, pmt II, 1994; 

Husby, 1993). 

4 J. FT AM (Fil e Transfer Access and Management) ISO 857 1. Är en ISO/OSI standardiserad appl ikation för 
filhantering enligt den högsta nivån (7) av OSI-referensmodell. Tillämpningen skall klara av överföring, åt
komst och hantering av filer mellan olika datorfabrikat Protokollet är assymetriskt. 
42. X.500 (ISO 9594) (katalogtjänster) standardiserat namnkatalogsystem i OSI-referensmodell. 
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3.2 Nätverksstruktur - utveckling/begränsning 

Utvecklingen av Z39.50 tog fart efter bildandet av ZIG Group (1990). Ä ven om de 

senaste versionerna av protokollet har blivit alltmer komplexa (Version 2 och 3) och - . 
svårimplemeterade, har protokolfets flexibilitet som helhet ökat. En stor del av de 

nytillkomna tjänsterna bygger sålunqa på helt frivilliga protokollfunktioner, som 

uteslutande styrs av vilka behov/syften implementeraren har uppställt eller kommit 

överens om. Tidigare versioner var mer beroende av samarbete mellan olika bibliotek, 

men i och med utbyggnaden av de stora kommunikations-/datanäten har det enskilda 

bibliotekets valfrihet ökat. 

Version l (Z39.50-1988) utgick ifrån ett samarbete mellan en eller flera användare 

och kravet var då att minst två eller flera system kunde samarbeta. En begränsning 

men samtidigt en potentiell utvecklingsmöjlighet var, i slutet av 1980-talet, att an

vändningen av Z39.50-protokollet helt styrdes av antalet implementerade biblioteks

system/databaser. En annan begränsande faktor som i viss mån också bromsade an

vändningen av Z39.50 var att protokollet (1992) fortfarande inte var allmänt känt 

inom datavärlden och då speciellt inom nätverksuppbyggnad/datateknik (Lynch, 

1991b). 

Från en tillvaro i skuggan har nu situationen radikalt förändrats. Z39.50 är ett proto

koll man numera stöter på överallt i såväl biblioteks- som i internetsammanhang. 

Tidigare hade det uppfattats som ett rent !R-protokoll speciellt konstruerat för in

hämtning av bibliografiska poster. Denna missuppfattning berodde bl. a. på att Linked 

Systems Protocol hade utvecklats utanför fnternet, och detta förstärktes av att det 

inte fanns någon tidig version av protokollet som kunde implementeras och köras 

över Internet (Schoffstall & Yeong, 1990). 

För att underlätta utveckling och spridning av protokollet bildades, år 1992, Z39.50 

Interoperability Testbed (ZIT). Med hjälp av ZIT kunde fler provkörningar, som 

bl.a. påvisade att transportskiktet (se s. 85) (d.v.s. Transport Kontroll Protokollet/ 

Internet Protokoll [TCP/IP] på Internet) kunde användas av Z39.50-protokollet. 

Detta var ett stort steg framåt i användningen av protokollet. lntroducerandet av ver

sion 2 och 3, möjliggjorde också att Z39.50 kunde köras över TCP/IP och Internet. 
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Utvecklingsarbetet av såväl 239.50-protokollet som de sidobesläktade protokollen 

sker nu i en allt snabbare takt. Version 3 (239 .50-1995) slutfördes i juli 1995 och ar

betet på version 4 påbörjades under hösten s.å. Utvecklingen av ett funktionsdugligt 

protokoll sker långsamt, är tålamodsprövande, kräver en kontinuerlig testning och an

vändning for att det skall kunna fungera utan större driftsstömingar. 

Ett stort antal bibliotek och institutioner såväl i USA som i Europa har provkört och 

satt upp egna Z39.50-servers. Hittills har främst version 2 använts, men nu sker det 

en successiv övergång till den mer avancerade version 3, 239.50-1995. I juni 1995 

fanns det över åttio Z39.50-implementerare registrerade i Z39.50 Maintenance 

Agency's register (Dempsey, 1996). Bibliotek och institutioner som Data Research 

Associates (DRA), Florida Center for Library Automation, Library of Congress 

(LC), OCLC, RLG, RLIN, University of California (UC), University of Michigan, 

kommersiella databasvärdar som Dialog, DataStar, Mead Data, NEXIS/LEXIS och 

SilverPtater och systemleverantörer som Dynix, Geac, NOTIS, Data Trek och VTLS 

m.fl. arbetar med implementeringsfrågor och protokollutveckling (Skogmar, 1995). 

Ä ven i Europa finns det nu ett antal 239 .50-servrar i operativ drift respektive under 

uppbyggnad, men i förhållande till Nordamerika är antalet fortfarande forsvinnande 

litet. OCLC har t.ex. utvecklat SiteSearch, som inkluderar Newton databasmjukvara 

. och den ger full access till alla OCLSs EPIC och FirstSearchs databaser och använder 

UNIX-maskiner. NOTIS Systems har t.ex. en egen.Z39.50-server (Info-Base). Denna 

har integrerat klienten i systemet eftersom det ännu inte finns någon tillgänglig klient/ 

mjukvara för detta ändamål. Detta gäller även for OSI SR som hittills har saknat både 

klient- som servermjukvara (Husby, 1993). 

Ett av de bibliotek/biblioteksdatasystem som har kommit längst med att använda 

239.50 är University of Califomia (UC), som tillsammans med Data Research 

Associates (DRA) och Digital Equipment Corporation (DEC) kom att utveckla 

MEL VYL-systemet43. Det var också det forsta informationssystemet som använde 

sig av 239.50-protokollet (1990). Målet var att koppla ihop både fulltext- och inte

bibliografiska databaser i ett och samma system. Ett av delprojekten (1991) var bl.a; 

att sammanlänka UC MEL VYL-systemet med Penn State's LIAS-system m.fl. ge

nom att använda Z39.50-protokoHet. Flera implementerare var intresserade av att 

länka ihop sig med MELVYL. Implementeringen av Z39.50 bestod främst av de tre 

43. MEL VYL-systemets mj ukvara körs på en IBM centraldator och de flesta av MEL V YLs gränssnitt är 
skrivna i PLI!. Databaserna, kommunikations och nätverksmjukvaran är skrivna i IBMs a:ssemblerspråk. 
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delarna klient-, server- och protokollmaskinprogrammen. Både klient- som server

programmet i MELVYL var beroende av Z39.50s protokollmaskin för att kunna 

handskas med Z39.50s APDU44, och för att kunna fungera tillsammans med de un

derliggande nätverksprotokollen. År 1995 använde sig bl.a. Library of Congress och 

UC MELVYL av egna WWW/Z39.50-gateways för att kunna koppla upp sig mot ett 

stort antal externa Z39.50-servrar. Genom att använda sina egna WWW/Z39.50-

gateways blev de externa Z39.50-servrarna sökbara via bibliotekens egna Gateway45, 

Query Form (d.v.s. samma användargränssnitt för alla· databaser). 

När MEL VYL-systemet började att använda ANSI Z39.50-protokollet, hade· ännu 

inte alla de protokollspecifika funktionerna tagits i bruk. De implementerade funktio

nerna styrdes av systemets behov och framtida utveckling. Flera problem kvarstod 

dock att lösa. Ett av dem var hur kommU.nikationen och kommandospråket mellan 

olika datasystem/miljöer skulle lösas, eftersom de tidigare protokollversionerna inte 

inkluderade några definitioner och överenskommelser av denna typ. De placerades 

istället utanför själva protokollet. Detta medförde att klienten under en session var 

tvungen att känna till hur de olika databaserna i servem var indexerade, vilka attribut 

soin fanns och hur de var kombinerade för att kunna få access till de ·olika·indexen. 

Utöver detta behövde klienten känna till hur Z39.50s.sökattribut var mappat på de 

underliggande indexen i servem och vilka attribut som inte understöddes av systemet 

(Needleman, 1992). Denna problematik resulterade i att samma typ av index i en da
tabas kunde ha en helt annan funktion i en annan databas. Dessa kongruenser mellan 

klient och server motverkade själva Z39.50-protokollets syfte, vilket försvårade an

vändningen av de tidigaste versionerna av Z39.50. Samtidigt bör man komma ihåg att 

MEL VYL ingalunda var något fårdigutvecklat system utan att utvecklingen skedde 

kontinuerligt. Athena vid MIT och Mercury vid Carnegie Mellon University har 

också genomfört flera projekt för att speciellt undersöka vilka problem som kan upp

stå vid körning av distribuerande systern. 

I takt med att antalet implementeringar ökar kommer även antalet klienter/servers att 

öka. I framtiden kornmer även protokollet att var~ förimplementerat i allt från DOs

baserade PC, Windows95, OS/2 baserade PC med Presentation Manager, till Apple 

44. APDU/PDU (Application Process Data Unit) kommunikationsmedlen mel.lan Origin and Target, , 
specificerat i ASN.I. 
45. Gateway; ingångsutrustning, nätbrygga, dator eller annan utrustning som förmedlar data mellan olika 
nät. Den utgör därmed in- och utgång samt sköter om viss konvertering av data. 
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MaCintosh och UNIX-arbetsstationer med X-Windows. ANSI Z39.50 kommer då 

att innehålla ett flertal andra applikationer som är nyare än dagens befintliga proto

koll, och möjliggöra att andra typer av dataenheter blir tillgängliga som t.ex. bilder, 

strukturerad text, ljud och video. Sök- och överföringsattributen kommer samtidigt 

att utvecklas så att de mer överensstämmer med framtidens differentierade utbud av 

datainformation. (Needleman, 1992; Zeeman, 1992). 

Needleman anser att Z39.50-protokollet kommer att bidra. till, " ... makes possible the 

development of network-based information resources and a shift in paradigmfrom 

traditional perceptions about information and informationresources to ones yet un

defined To use a protocollike Z39.50 and not begin to make that conceptualleap 

negates the reasonfor developing it in thefirst place." (Needleman, 1992). 

Ä ven Clifford L y n ch talar om ett paradigmskifte och tror att det ökande användandet 

av Z39.50 kommer att få följande konsekvenser, "In a real sense, actual adoption of 

all the specifles of the OSI protocol suite is not as importantas the effect that its devel

opmentprocess has had on the technology and in establishing a new paradigm for 

developing information systems" (Lynch, 1990b; Bkogmar, 1995). 

Fallgroparna från de första implementeringarna kan belysa en del av de problem som · 

kan inträffa och inträffar vid implementeringar. Nya frivilliga protokollfunktioner 

kommer att integreras och läggas till i protokollet och bygga på de kunskaper man er

hållit från tidigare implementeringar. Resultatet kommer att leda till att senare imple

menteringar kommer att gå fortare och därigenom kosta mindre. Att skapa kompletta 

integrerade biblioteks- och kommunikationsnätverk utan begränsningar är dock fortfa

rande problematiskt. För att motverka denna typ av problem har Z39.50-protokollet 

medvetet utformats "öppet" och inte direkt koncist. 

3.3 Kommunikation/sökspråk 

3.3. t ANSI Z39.50 

ANSI/NISO Z39.50-protokollet har utformats för att kunna fungera i en ostrukture

rad informationsvärld. 239.50-server programmet är utvecklat for att kunna placeras 

på toppen av ett redan existerande kommunikationsprotokoll, exempelvis OSI eller 
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TCPIIP. Flexibiliteten i systemet skall underlätta access till externa databaser utan att 

för den skull fordra att servem skall varaimplementerad för alla tänkbara möjligheter. 

Ett annat exempel på protokollets flexibilitet är att själva sökprocessen inte bara kan 

producera ett sökresultat utan flera multipla resultat samtidigt. Protokollet är speci

ellt designat för att kunna arbeta utifrån ett brett spektrum av servrar och för att 

kunna fungera i vatje data- och systemmiljö. 

Z39.50-serverns programvara är i sig själv uppbyggt av tre huvuddelar. Den inne

håller protocol engine, som styr läs- och skrivfunktionen av Z39.50-nätverkets kom

munikation. Processen kallas för PDU (Protocol Data Units). Servems protocol 

engine styr input och output signalerna genom en control module. Kontrollmodulen 

styr fråge- och svarssträngarna från en eller flera database engines. Dessa verkställer 

söksträngar, skapar och sparar sökresultat Den sista funktionen är till för om de se

nare skulle efterfrågas, och ofta vidarebefordrade genom ett underliggande DBMS 

(Database management system). 

Z39.50 är ett s.k. förbindelseorienterat protokoll, d.v.s. kontakten upprätthålls under 

hela sessionen utan att brytas. Processtypen tillåter nätverket att utnyttjas på ett 

effektivare sätt. Ett problem är dock att tidigare sökresultat inte går att bygga på. 

Varför detta inte fungerar förklaras inte, det borde kunna lösas genom att låta klienten 

kontrollera sökresultaten. Systemets utformning har därför medfört att man måste 

bygga upp olika gateways mellan protokollen. När en session har etablerats sker ett 

utbyte mellan protokollsträngama (PDU/Protocol Data Units, se not. 36). PDU talar 

då bl.a. om vilken version av protokollet som stöds, hur många poster som skall visas 

direkt och hur stora poster man är beredd att sända eller ta emot. Protokollmedde

landena skickas mellan Origin (klienten) och Target (servern). De ingår en överens

kommelse om vilka tjänster som skall arrvälldas och om det skall finnas korta respek

tive långa visningsformat etc. Vissa av tjänsterna är obligatoriska medan andra är fri

villiga och först efter den inledande sessionen avgörs om den egentliga sessionen skall 

inledas eller avbrytas. 

Följande figur visar .på ett överskådligt sätt hur Z39.50/SR-kommunikationsmodell 

fungerar: 

27 



U ser Z39.50 Z39.50 Database 
application (origin) (server) application 

En ter Translates search Receives search Retrieves 
search into Z39.50 and translates matehin g 

query type into local records 
database search 

typ e 

Displays Recieves results Translates results Retums results 
results and translates and sends to server 

into form of to client · 
user application 

Figur l. Z39.50/SR kommunikationsmodell (Russell, 1994) 

ANSI/NISO Z39.50~protokollets Searchservice understöder fem typer av frågestruk~ 

turer (de utgör själva kärnan i protokollets sökprocess) och finns definierade i 

Z39.50-1995. Type-O t.o.m. type-2 är identiska med SR-protokollets grundläggande 

· sökfunktioner: 

• Type-O Query: 

Tillåter frågor att passera som en textsträng, från klienten till servern. Det finns 

inget i protokollet som specificerar innehållet i denna typ av söksträng. Den an

vänds bara då server och klient har ingått en a priori överenskommelse om de sök

syntaxer som ligger utanför själva standarden. Type-O frågor tillåter t.ex. post

överföring och användning av search management verktyg i Z39.50-protokollet. 

De sistnämnda används tillsammans med serverspecifika frågestrukturer. 

• Type-l Query: 

Är Z39.50-protokollets viktigaste frågestruktur och är uppbyggt av en serie ter

mer i en s.k. reverse Polish notation46 (RPN är en ·postfixnotation). Termerna kan 

endera vara uppbyggda av Access points47 eller Attribut48. De är delar av den 

46. Reverse Polish notation kallas ibland även för postfixnotation och lir ett matematiskt beteckningssätt 
där operatorerna skrivs efter operaoderna (t.ex. multiplikationstecken placeras efter det siffervärde som det 
syftar på). · · 
4 7. Access point (sv: åtkomstpunkter för tjänst) en unik eller inte-unik nyckel (ingång) som kan specifice
ras endera genom en eller i kombination med flera access points i en sökning. En access point kan vara lik
värdigt med ett element (definierad genom abstract syntax), och härledas från en uppsättning av ett eller flera 
element, eller ·orelaterade till något element. 
48. Attribut är en egenskap hos ett objekt, där varje semantisktattribut (sökterm) definierar en given bety
delse hos ett objekt. Dc är speciellt anpassade för sökning i bibliografiska och vetenskapliga/tekniska da
tabaser. 

28 



ömsesidiga förståelse som måste existera mellan klient .och serve r för att en me

ningsfull kommunikation skall kunna äga rumvid en !R-session. Funktionenfel

meddelande spelar i detta sammanhang en viktig roll. Den skall bl.a. kunna defini

era felaktiga poster som har blivit överförda vid t.ex. misslyckade eller avbrutna 

sökningar. Abstract syntaxer används t.ex. får poster i de databaser som servem 

använder sig av för klientens räkning. Om funktionen Resoun·e control används, 

måste den överförda informationen (i detta fall från server till klient) definieras 

som en del av Resource control request. 

• Type-2 Query: 

Finns specificerad i ISO 8777:1993 (Common Command Language49 [se kap. 2.3], 

typ-100 fråga). 

• Type-100 Query: 

Är en CCL-frågetyp (amerikansk ·variant av CCL, ett standardiserad ASCII sök

språk) och specificerad i ANSI 239.58. 

• Type-l O l Query: 

Bygger på en utökad Extended RPN (ERPN) (avståndsoperator) frågestruktur 

och är en förlängning av Type-l strukturen. Speciellt konstruerad för att under

lätta skattade och restriktiva sökningar genom användning av tilläggsattribut 

• Type-102 Query (arbetsprojekt skall eventuellt ingå i version 4): 

Är en underavdelning till ZIG och arbetar med att definiera en helt ny typ av frå

gestruktur- Type-l 02 Ranked List Query (RLQ)- Tanken är att den skall inte

greras med version 4 av Z39.50. RLQ har speciellt utformats för att passa "ranked 

searching technologies" som används av flertalet av de stora informationsdistribu- . 

törema, liksom produktutvecklarna av !R-mjukvara. Iden är att bygga upp Type

l 02 sökstrukturen efter en "naturallanguage" (naturligt språk) modell. 

Type-l och type-l O l har följande frågestniktur: 

Type-1, RPN-query: 

RPN-Query 

argument 

type-1- operand 

type-1- operator 

··= 
l argument + argument + type-l - operator 

type-1- o perand l RPN -Query 

· Attribute-set+Term l Result-set-id 

ANDlORIAND-NOT 

49. lngcn av CCL-frågestrukturcrna är obligatoriska, de bygger helt på frivilliga överenskommelser. 
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Type-101, ERPN~query: 

ERPN-Query argument l 
argument + argument + type-l 01 - operator 

argument .. type-101 - operand l ERPN-Query 

type-l O 1- o perand · ·= type-typ l - o perand l Restriction 

type-l O 1- operator .. type-l - operator l Pro x 

Restriction result-set-id + attribute~set50 

Flera av de ovanstående tjänsterna såsom Type-O och Type-l är också registrerade 

och ingår som delar i presentationsskiktet i OSI-referensmodell. Felmeddelande-och 

attributfunktionerna finns t. ex. registrerade i ISO l 0162/10163. Resource contro l är 

·däremot inte registrerat i ISO 10I62110I63, och kommer att inkluderas i SR-proto

kollet, version l , för att mer överensstämma med version 2, 239.50-1992. 

En 239.50 anpassad Target (server) måste alltid understödja Type-l frågestrukturen. 

Men detta innebär inte alltid att en server som stöder Type-l automatiskt stöder 

frågestrukturer av Type-l O l. 

Antalet sökattribut har ökat i antal från version l till version 3. Trots detta använder 

sig implementerarna i huvudsak av version 2 och ett begränsat antal söknycklar. 

239.50-1992 stöder inte flertalet av nedanstående attribut. I version 3, 239.50-1995 

har t.ex. följande attribut tillkommit eller vidareutvecklats. Följande attributuppsätt

ningar har lagts till protokollet: 

• BIB-I: (Bibliographic-1 attribute set) 

Är registrerad som egen standard och definierar vissa sökfålt (t.ex. namn, titel, 

ISBN och bibliografisk information eller relaterade ord/namn), attribut, värden, ett 

namn eller operatorerna OCH, ELLER och INTE. Detta gör att BIB-I är speciellt 

lämpligt för sökning i bibliografiska databaser. standarden definierar och styr en 
abstract syntax för diagnostiska poster (Bib-Diagnostic). BIB-1 definierar sex ty~ 

per av underattribut 

50. Följande tecken har betyder: 
::=betyder ''är definierad som" 
l betyder "eller", 
+ betyder "följt av", och + har f6reträdde över l (d.v.s. +bedöms före· l). 

30 



-Use attributes: författare, person namn, relaterat namn, konferensnamn, titel, 

serietitel, ISBN, ISSN, Lekortnummer o.s.v. totalt 63 attribut. 

-Relational attributes: större än, mindre än eller lika, inte lika, större eller lika, all

tid matchande fonetisk, samband o.s.v. 

Structure attributes: fras, nyckelord o.s.v. 

-Position attributes: först i delfält o.s.v. 

-Truncation attributes: höger, vänster o.s.v. 

Completeness attributes: del av ett fålt, hela fiiltet o.s.v. 

• Exp-1: (Explain attribute set), uppgifter om tillgängliga databaser m.m. 

• Ext-1: (Extended services attribute set) 

• CCL-1: (Common Command Language attribut set) 

• GILS: (Govemment Information Locator Service) 

• GRS: (Generic Record Syntax), blandade datatyper. 

• OPAC: Bibliografiska uppgifter, beståndsuppgifter och lånestatus. 

• RLQ: (Ranked List Query), relevansranking, relevance feedback o.s.v. Sökning 

med naturligt språk, best match och avancerad informationssökning 

• STAS: (Scientific and Technical Attribute Set), en ovanliggande uppsättning till 

BIB-I. 

• SUTRS: (Simple Unstructured Rext Records), vilket format som helst kan an

vändas, t.ex. ostrukturerad text. 

• Text: Innehållsförteckning, kapitel och sida. 

Några av de ovannämnda attributen har ännu inte körts operativt och därför är resul

taten och användbarheten ännu svår att bedöma. 

Ett komplement till Z39.50-protokollet är tilläggstjänsten EXPLAiN. Orundtanken är 

att Explain service skall stödja tilläggsdatabaser med specifika namn (d.v.s. Explain 

eller Help) och med hjälp av speciella attribut vara sökbar genom hela sökoperationen . 

samt innehålla både hjälptext och kommunikationshjälp (Z39.50 version 3; Lynch, 

1990b, 1991a). · 
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Verifikation är ett annat område där man måste gå utanför själva protokollet och den 

grundas alltid på en frivillig överenskommelse mellan klienten och servem. Initialise

ringsfunktionen innehåller därför en parameter for att underlätta detta. Ä ven Access 

contra! tillåter servem att göra verifikationskontroller, men dessa ingår inte i Z39.50-

protokollet (Lynch, 1991a). 

Version 3, Z39.50-1995s interaktiva kommunikation mellan klient och server, en JR

operation, kan indelas i elva tjänster (tjänsternas antal och funktioner utvecklas kon

tinuerligt). Z39.50 delar in sina sökfunktioner i två grupper services ochfacilities, 

d.v.s. services bildar undergrupper tillfacilities, till skillnad från OSI SR som endast 

benämner sina sökfunktioner med services. De flesta funktionerna är uppbyggda av 

logiska grupper, men i flera fall kan en funktion bestå av en ensam tjänst. Protokol

lets tilläggstjänster kan läggas till vilka funktioner som helst. I korthet kan de beskri

vas på följande sätt: 

Facilities 

Initialization 

Search 

Retrieval 

Result-set-delete 

Browse 

Sort* 

Access Control 

Accounting/Resource Contro l 

Explain* 

Extended Services* 

Terminatio n 

Services 

Ini t 

Search 

Present 

segment* 

Delete 

Sean* 

Sort* 

Access Control 

Resource-control 

Trigger-resource-control 

Resource-report 

( search/present) 

Extended-services* 

Close* 

!R-abort 

JR-release 

Tabell I. Version 3, 239.50-1995. (Varje services och facilities som är ut
märkt med en asterisk är ny får version 3). 
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l. Initialization Facility 

Init Service: (starta en session). Är en överenskommen tjänst initierad av klienten 

· för att starta en Init operation. Klienten sänder en förfrågan om att starta en 

Z39.50-session på toppen av den existerande TCP/IP förbindelsen och föreslår 

samtidigt buffert storlek, frivilliga funktioner och version. Servem svarar med 

acceptera sessionen dler neka den alternativt neka buffert storlek. 

2. Search Facility och Search Service 

Är en överenskommen tjänst initierad av klienten för att initiera en sökning eller 

skapa ett resultat av poster funna i servern. Svaret inkluderar antalet funna pos

ter. 

3. Retrieval Facility (består av två tjänster). 

-Present Service: Är en överenskommen tjänst initierad av klienten för att starta 

en Present operation, d.v.s. sökning av en specifik post. Svaret från servem inne

håller ett antal poster, men inte nödvändigtvis allt som har efterfrågats. 

- Segment Service (nyhet i version 3): är en inte-överenskommen tjänst initierad 

av servem under en Present operation. Den initieras av klienten med en Present 

request, och åtföljs av noll eller fler Segment requests. Operationen avlutas med 

en Present response från servern. Tjänsten tillåter kontinuerligöverföring av flera 

poster i en PDU av begränsad storlek. 

4. Resu/t-set-defete Facility (nollställa sökresultat) 

Delete Service: Är en överenskommen tjänst initierad av klienten för att starta en 

Delete operation. 

5. Browse!Scan Facility (nyhet i version 3) 

Är en överenskommen tjänst initierad av klienten för att starta en Sean operation 

(d.v.s. bläddra i index). Response ger en lista över termer relaterade till startter

men (index termerna är till får att möjliggöra en breddning av sökningen). 

6. Sort Facility (nyhet i version 3) 

Sort (sorteringsfunktion av sökresultaten): Är en överenskommen tjänst initierad 

av klienten. Klienten efterfrågar resultatet. Svaret innehåller operations statusen. 
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7. Access Control Facility 

Access-control service: Är en användar-id och lösenordstjänst. Tjänsten fordrar 

att klienten är behörig och har tillgång till ett användar-id eller lösenord. Klientens 

svar bestämmer om söksessionen skall starta eller avslutas. Den initierar ingen 

sessionl och den kan vara eller inte vara en del av en aktiv operation. 

8. Accounting/Resource Control Facility 

Består av tre ~änster: 

- Resource-control Service: (maxgränser för utnyttjande av datorresurser) Är en 

villkorligt bekräftande tjänst initierad av servern. Den initierar ingen session, och 

den kan vara el1er inte vara en del av en aktiv operation. 

- Trigger-resource-control Servic.e: Är en inte-överenskommen ~änst initierad av 

klienten. Den startar ingen sessionl och den kan vara eller inte vara en del av en 

aktiv operation. 

- Resource-report Service: Är en överenskommen tjänst initierad av klienten för 

att initiera en Resource-report operation. 

9. Explain Facility (nyhet i version 3) 

Ger klienten information om serverimplementeringen (vilka attributkombinatio

ner l record syntax och element specification som understöds), presenterar de da

tabaser som servem stöder och är inkopplad på. Tjänsten ger även allmän infor

mation om tillgängliga databaser, vilka egenheter dessa har· och när de är i drift. 

l O. Extended Services Facility (nyhet i version 3) 

Är en tjänst som initieras av klienten för att starta en Extended-services opera

tion. Tjänsten kan resultera i en tilläggsinitiering och möjliggöra en komplettering 

av funktionen i servem. Den ingår inte i Z39.50-service. Tjänsten ger även access 

till vissa speciella funktioner utanför själva protokollet, som kan utföras efter 

överenskommelse, och för närvarande är det sju tjänster som är definierade: 

-Spara sökresultat (sökprofil), 

-Beställa dokument (Item order), 

- Hantera fjärrlån (ILL-request)l 

- Databasuppdatering (Z39.50 kan med hjälp av denna funktion fungera som ett 

distribuerande system) 

- Exportera specifikation 

- Exportera förfrågan 
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11. Terminatian Facility (nyhet i version 3) 

Close Service: Är en bekräftande tjänst initierad av klienten eller servern. Den 

initierar inte och är ingen del av någon session. Den tillåter användaren eller ser

vem att snabbt avsluta alla aktiva operationer och avsluta en Z-Association ( ome

delbart efter avslutningen av- en Z-Association kan klienten påbörja en ny Z

Association genom att använda en Ini t service). 

De elva tjäristerna kan i sin tur uppdelas i flera undergrupper. Där varje term relateras 

till en speciell operationstyp, bortsett från frågetyperna Trigger-resource-control och 

Close (stänga) som är generellt gällande termer. 

En ny funktion i version 3, Z39.50-1995 är att man skall kunna hantera olika tecken

uppsättningar51. Tanken är att man skall kunna ge varje enskilt tecken ett unikt 

nummer, ANSI Object Identifier (OID)52. Syftet är att OlD skall kunna sändas iväg 

tillsammans med själva sökfrågan, men hur detta skall genomföras är ännu inte riktigt 

löst (Nordinfo, pub!. 28; Skogmar, 1995). 

Alla sökoperationer är uppbyggda efter samma sökstruktur: 

En initialisering (sessionsförfrågan) och ett avslutande svar (request), tillsammaris med 

Access-control, Resource-control request/svar, Trigger-resource-control request och 

Segment request. I varje operation inkluderas även ett automatiskt Reference-id. 

51. l samarbete mellan ZIG och LC har man skapat ett dokument för hantering av tecken Character Set and 
Language Negotiation, vilket är på remiss. Z39.50 kommer att anpassas till följande ISO 2022 och ISO 
l 0646 eller frivilliga teckenuppsättningar. Meningen är att Z39.50-servern skall välja och stödja klientens 
mest använda teckenuppsättning. Oturligt nog är det inga av dagens implemeterare som understödjer denna 
funktion. 
52. Object IDentifier ett globalt hierarkiskt namn som används för att kunna identifiera specifika sökattri
but såsom "titel", etc. Genom att varje objekt tilldelas ett eget unikt nummer. Z39.50 har t.ex. fått följande 
OlD: 1.2.840.1 0003, vilket i klartext betyder ISO (l), medlemsorgan (2), US (840), ANSI-standard Z39.50 
(10003). I Z39.50-standarden {Appendix OlD) definieras och registreras 14 objekts klasser (de är direkt 
underordnade OlD): 

l. application context definition 
2. abstract syntax for APDUs 
3. attribute set definition 
4. diagnostic set or diagnostic format 
5. abstract record syntax 
6. transfer syntax for non-bibliographic records 
7. resource report fonnat 
8. access control format 
9. extended service definition 

10. user information format 
II. element specification format 
12. variant set definition 
13. schema definition 
14 .. tag set definition 
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Denna tjänst ingår vid varje initialisering och måste ingå i varje ·operationsmeddelan

de, med några få undantag. 

I korthet kan sökoperationen beskrivas på följande sätt (utan att beskriva varje spe

cialterm och underterm): 

Sökoperationen inleds med att Origin (klienten) skickar en Jnitialize request (förfrå

gan om att starta en session) till servern. Target (servern) svarar med att skicka en 

Jnitialize response. F örs t efter denna process kan själva operationen initieras. Klienten 

skickar en Search request till servern. Endast en Search kan sändas åt gången. Då 

sökningen är klar, visar servem detta genom att sända en Search respons till klienten. 

Z39.50 kräver inte att servem skall uppfylla sökresultatet genom att upprepa ell"er 

visa alla relevanta poster och samtidigt inte lägga några restriktioner på servem genom 

att låsa de matchande posterna. Denna process är främst till för att förhindra att sys

temet gör några uppdateringar och raderingar. Inget kan hända förrän klienten fortsät

ter med själva sökprocessen eller avslutar den. Protokollet fordrar endast att servem 

understöder ett sökresultat åt gången, men att det också kan understödja en interak

tion med servem för att möjliggöra multipla konkurrerande sökresultat Själva sök

ningen sker genom att använda de Booleska operatorerna OCH, ELLER och INTE. 

Resultatet kan DELETAS (raderas) på ett flertal sätt: . 

• Överskrivna av ett nytt resultat, vilket alltid sker då servem understöder ett nytt 

sökresultat 

• Sökresultatet kan bli explicit raderat, genom refusering. 

• Raderat av servern. Vissa system kräver denna funktion bl.a. för att kunna under

stödja stora sökningar med fler än en post. Sökresultatet existerar då bara under· 

själva sökningen. 

Ett framtida mål är att man skall kunna spara både själva söksträngen och sökresulta

tet i systemet. 
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ÖverfOringen av sökresultatet sker genom att klienten skickar ett Present request till 

servem som samtidigt svarar med ett Present respons. Liksom Search kan bara en 

Present tjänst ske åtgången. Detta fordrar flera Present request för att överföra ett helt 

sökresultat till klienten. Kli~nten kan sända en Delete request till servem och servem 

kan svara med ett Delete response. Sessionen avslutas när klienten sänder en Access 

release request till servem (version 2. Z39.50-1992, definierar inte denna tjänst) och 

får till svar ett Release response. Detta är de grundläggande funktionerna. 

·Till dessa kan följande ~änster läggas till: 

Access contro l och Resource contra!: mö j ligg ör för Target ( servem) vid A c cess control 

request att ställa klienten inför ett lösenord, behörighetskontroll eller en mer kompli

cerad Authentication53. Klienten kan själv avgöra om Search, Present och/eller Delete 

tjänsterna skali användas. Klienten kan också avgöra om den vill acceptera Access 

contra/ och Resource contra/ request. Detta görs innan själva sökfrågan kan ställas 

och om inte klienten svarar med en Access Control response stängs den pågående 

operationen av. Servem kan även lägga på en Resource contra/ request funktion 

(d.v.s. en oombedd lägesrapport [status report]) under den pågående operationen och 

tillåta klienten att bestämrna om sessionen skall fortsätta eller avslutas. Den grundläg

gande funktionen Resource contra! response används t.ex. då servem vill uppmärk

samrna klienten på att sökningen kan ta lång tid eller att producera ett stort sökresul

tat. Resource contra/ request innehåller även indikatorer som servem kan använda sig 

av för att visa klienten vilka (om något) delresultat som finns tillgängliga. 

För att åskådliggöra hur en Z39.50 sökning genomförs kan följande figurer användas 

PDU 1: 

PDU2: 

PDU3: 

Client sends initialization request 

Server responds to initialization request 

Client sends search request 

PDU 4: Server responds to search request 

PDU 5: Client sends present request 

PDU 6: Server responds to present request 

Tabell2. Enkel sökning: Version 2, Z39.50-1992 session (Kunze, 1995a). 

53. Authentication (sv. autenticering) en tjänst som dels innebär kontroll av ett meddelandes äkthet, (d.v.s. 
inte förändrats sedan det lämnade sändaren), dels en ensidig eller ömsesidig äkthetskontroll av motpartens 
identitet. 
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PDU l: Client sends initialization request (initialization request put on hold while 

server initiates following suboperation) 

PDU 2: Server sends access control request (requesting user account and 

password) 

PDU 3: Client sends access contro l response (user account and password) 

PDU 4: Server sends initialization response 

PDU 5: Client sends explain request asking for server databases available 

PDU 6: Server sends explain response with list of databases 

PDU 7: Client sends search request (asking for a particularly common tenn in a 

selected database) 

PDU 8: Server sends resource-control request asking client permission to proceed 

with potentially expensive search 

PDU 9: Client sends resource-control response denying permission to proceed 

PDU 10: Server sends search response indicating that search was cancelled 

PDU 11: Client sends scan request asking för list of alpbabetic neighbors of the 

search term 

PDU 12: Server sends scan response with a list ofneighboring terms 

PDU 13: Client sends search request using an alternate term 

PDU 14: Server sends search response indicating that it found 120 matebing 

records, storing pointers to them in a result set on the server 

PDU 15: C lien t sends sort request to order records by publication date 

PDU 16: Server sends sort response indicating operation was successful 

PDU 17: Client sends present request asking for the entire result set, delivered in as 

many segments as needed given buffer size constraints 

PDU 18: Server sends segment l containing records 1-50 

PDU 19: Server sends segment 2 containing records 51-100 

PDU 20: Server sends present response including records 101-120 

PDU 21: Client sends another search request; this time the server appears to hang 

PDU 22: Client sends trigger-resource-control request to find out why 

PDU 23: Server sends resource contro l request asking client permission to proceed 

(there is no such thing as a trigger-resource-control response) 

PDU 24: Client sends resource-control response granting permission to proceed; 

server still appears to hang 

PDU 25: Client sends another trigger-resource-control request, asking that search be 

cancell ed 

PDU 26: Server sends search response indicating that search was cancelled 
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PDU 27: Client sends resource-report request 

PDU 28: Server sends resource-report response with current charges and list of 

result sets in use 

PDU 29: Client sends extended services request ordering paper copy of the 

manuscript referred to inrecord 85 of the 120 record result set 

PDU 30: Server sends ·extended services response indicating that manuscript will be 

mailed 

PDU 31: Client sends result-set-delete request removing the result set 

PDU 32: Server sends result-set-delete response indicating that result set was 

successfully removed 

PDU 33: Client send~ close request (Termination) 

PDU 34: Server sends close response 

Tabell 3. Avancerad sökning, med alla protokollfunktioner. Version 3, 

Z39.50-1995 session (Kunze, 1995a). 

De ovan beskrivna söksessionema kan tyckas obegripliga, men det skall tilläggas att 

de är totalt "osynliga" för slutanvändaren. Vid en sökning möts man förhoppningsvis 

av ett pedagogiskt utformat användargränssnitt. Detta kan antingen bestå av en sepa

rat eller integrerad modul i ett bibliotekssystem eller vara tillgängligt via ett externt 

nätverk, t.ex. Internet, där man kan nå ett stort antal Z39.50-servrar/gateways via 

universitetsbibliotekens och systemleverantörernas egna hemsidor. 

3.3.2 OSI SR 

OSI SRs kommunikationsspråk skiljer sig marginellt från Z39.50s. Flera av de tjän

ster som ingår i Z39.50 finns redan defmierade i OSI SR och flera har blivit föreslagna 

och kommer att läggas till. Detta innebär dock inte att tjänsterna för den skull alltid är 

identiska till funktion och innehåll. Vissa skillnader kvarstår dock. De enskilda kom

ponenterna i SRs sökspråk är f6ljande: 

För att man skall kuima kommunicera med en server måste klienten först mappa sitt 

sökspråk mot OSI SR-standarden, som ligger i den s.k. protokollmaskinen. Den s.k. 

mappningen54 styrs av ett API (Application Prograrnmer's Interface), som defmierar 

54. Mappning avbildning, så kan t.ex. innehållet på en bildskärmen avbildas i bildminnet 
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funktionerna i SR-profilen. Den s.k. protokollmaskinen behöver inte bestå av en se

parat maskin utan kan även utgöras av ett separat program i den egna maskinen. För

bindelsen kan etableras med av hjälp av t.ex. programvaran ISODE (ISO Develop

ment Environment). Hjälpprogrammet innehåller bl.a. ACSE, ASN.l, FTAM, VT 

och läggs direkt på toppen av TCPIIP-protokollet (Skogmar, 1992). 

• INITIALISE: (initiera, starta en session), innehåller följande tjänster: Search, 

Present och Delete resu/t set (nollställa sökresultat). Funktionerna används för att 

påbörja en sökning, avrapportera antalet träffar samt för de två parametrarna 

Maximum-message och Preferred-message-size. De sistnämnda funktionerna är 

till för att utbyta information mellan klient och server om meddelandets storlek, 

vilket underlättar användningen av t.ex. buffertutrymmen. 

• SEARCH (söka), klienten etablerar en kontakt med servem genom en initiering 

(Initialize, starta en session). Vid ett accepterande, vilket inbegriper vissa funk

tioner (överenskommelser i standarden), fortsätter klienten med en Search re

quest. Search tillåter klienten att göra en sökning förutsatt att posterna upp fy Il er 

vissa kriterier i servern. Klienten kan här bestämma och specificera den efterfrå

gade sökmängden (antalet poster) och var sökfrågan skall placeras. Search-tjän

sten kan · uppdelas i tre parametrar: Large-set-lower-bound, Small-set-upper

bound och Medium-set-upper-bound och återfinns i Search response. Tjänsterna 

är till för att kunna styra antalet och accepterade poster i svarsmängden samt hur 

de skall presenteras. Om antalet poster i resultatmängden är mindre än: Small-set

upper-bound visas posterna direkt. Är de t.ex. större än Large-set-lower-bound 

visas en s.k. diagnostisk post, d.v.s. en form av felmeddelande. Medium-set-upper

bound gör det möjligt att se på en delmängd av sökresultatet 

• PRESENT request (visa), visar hela sökresultatet (antalet träffar) eller de poster 

som överensstämmer med sökfrågan. Men serverri kan likväl åsidosätta klientens 

förfrågan. Om inga poster i databasen överensstämmer med sökningen, kan en 

diagnostisk post visas, d.v.s. ett felmeddelande. 

• DELETE-RESULT-SET Services (Delete) (ta bort sökresultatet), tillåter klienten 

att radera sökresultatet i servem och tillåta servem att sända en Delete result..;set 

requestför att verifiera klientens sökfråga. 
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• SR-RELEASE Services (JR-Release), tillåter klienten att avsluta sökningen med en 

request, samtidigt som servem sänder ett respons på denna request. 

• SR-ABORT Services (JR-Abort) (avbryta förbindelsen), tillåter endera klienten el

ler serveratt avbryta sökningen (se figur 4). 

Dessa tjänster är överenskomna bortsett från Aborttjänsten som inte är det. Parame

trarna kan endera vara valfria, villkorliga eller obligatoriska. 

Initialize 
Request .... 
Response 
~ 

Beginning 

Search 
Present 
Delete-result-set 
SR-Release 

Request ... 
Response 
.... 

Normal operation 

SR-Abort 
Request 

.~ 

An y time 

Figur 4. Förenklad och schematisk sökspråksmodell för OSI SR-protokollet. 
(Europagate: Technical Reports. Background Study - Part I. Current 
Implementations of Z3 9.50 and OST SR (1994 ): 

OSI SR-protokollet definierar tre sätt att skapa frågestrukturer (1992), och de över

ensstämmer i viss mån med version 2, Z39.50-1992. Det är därfor nödvändigt att be

stämma vilken/vilka typ/er som skall användas innan en session kan etableras. De är 

uppbyggda efter det nedanstående mönstret och definieras på foljande sätt: 

O. Baseras på en frivillig övere11skommelse, som inte är specificerad i protokollet och 

tillåter användning av servems sökspråk. Funktionen kan användas utan RPNQuery 

formatet. 

l. RPN, är definierat i DIS·l0163 (RPNQuery) och används för attkunna uttrycka 

standardiserade sökfrågor, är obligatoriskt och används tillsammaris med Booleska 

operatorer i slutet på varje söksträng. När RPN använts, mappas alltid systemets 

sökspråk mot denna notation. Sökfunktionen definieras av en serie attribut. 
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2. Common Command Language (CCL/ISO 8777)55 används frivilligt och finns inte 

specificerat i Z39.50-protokollet. Den amerikanska varianten är specificerad i stan

darden Z39.58 

OSI SR skiljer sig på följande sätt från version 2, 239.50-1992 t.ex. inkluderar OSI 

SR parametern Preferred record syntax som klarar den europeiska MultiMARC om

. givningen (Dempsey, 1992) . 

. Ett flertal tillägg är föreslagna för de två standarderna. För tillfället är antalet nya 

tillägg fler for Z39.50 än för SR. När ett nytt Z39.50 tillägg har provkörts och god

känts tas det regelmässigt upp for behandling av ISO. Detta är inte fallet med nya 

tillägg i SR, men ZIG Group tar numera upp alla nya tillägg i SR-protokollet för be

handling. Under 1994 föreslogs t.ex. följande nya tillägg for SR-protokollet: 

SCAN 

ACCESS CONTROL 

RESOURCE CONTROL 

SUSPENDIRESUME 

. CONCURRENT OPERA TIONS 

SORT 

EXPLAIN 

UPDATE 

PROXIMITY 

SEGMENTATION 

De nämnda tjänsterna, med vissa marginella skillnader, finns redan i Z39.50. Olikhe

terna grundar sig främst på vad och vilka tjänster som skall bygga på frivilliga re

spektive obligatoriska överenskommelser. Avvikelserna mellan de redan obligatoriska 

tjänsterna är marginella från och med version 2, Z39 .50-1992. Vad beträffar Z39 .50-

och SR-protokollens sökspråk är kärnan den samma. 

55. ISO/DP 8777 - Documentation - Commands for interactive text searching. 
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3.4 Skillnader och likheter mellan ANSI/NISO Z39.50 och ISO/OSI SR 

Att här tala om direkta skillnader och likheter mellan de bägge protokollen är mycket 

missvisande. Vid en direktjämförelse bör man veta vad och vilken version man under

söker, exempelvis version l, Z39.50-1988 och SR-standarden från 1991 respektive 

jämförelsen mellan version 2 och 3 och SR. Trots att båda protokollen ursprungligen 

bygger på OSI-modellen var version l, Z39.50-1988, inte direktjämförbar med SR

standarden, medan avvikelserna mellan de senare protokollversionerna varit marginell 

· i förhållande till SR-standarden (Lynch, 199la). 

Den stora skillnaden var från början att Z39.50-protokollet använde sig av TCP/IP 

istället för OSI-modellen, och att olika funktioner och tjänster inte alltid överens

stämde med varandra, trots samma funktion. Dempsey (1992) påtalar att denna skill

nad fanns kvar mellan version 2, Z39 .50-1992 och SR och pekar på några-direkta av

vikelser. Trots denna diskrepans var han medveten om att de kvarvarande skillnader

na hade marginaliserats: 

- ASN.l (se not. 36) (Abstract Syntax Notation Number One/ISO 8824) var t.ex. inte 

specificerat (1992) för APDU i Z39.50-protokollet. ASN.1 är däremot inkluderat 

och specificerat i Z39 .50-1995. Redan nu använder sig flera implementerare av detta i 

USA, men man bör samtidigt komma ihåg att version 2 fortfarande är den mest an

vända versionen (1996). De flesta av implementerarna har därtill inte använt sig av 

alla protokollets söknycklar utan använder sig av ett begränsat antal. 

- SR-protokollet saknade fortfarande (1992) funktioner såsom Resource control och 

Access controi56, men även om dessa tjänster bygger på frivilliga överenskommelser 

så har de fått speJa en stor roll. Funktionerna kommer att läggas till och integreras i 

nyare versioner av SR-standarden. 

Skillnaderha mellan version 2, Z39.50-1992 och SR är att ANSI-standarden erbjuder 

fler extra (frivilliga) tjänster. En skillnad är t.ex. att 239.50-1995 använder sig av 

ANSI Object IDentifier (OlD) medan SR av ISO Object ldentifier. Skillnaden ligger i 

att de två typerna av OIDs använder sig av olika siffror för varje OlD. 

56. Se kap. 3.3 Kommunikation/ sökspråk 
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Flera bedömare anser att redan version 2 var helt kompatibel med OSI SR, i motsats 

till Dempseys påstående. Ändringarna genomfördes främst för att intrimma de två 

protokollen mot varandra. När LSP blev NISO-standard version l, ANSI Z39.50-

1988, hade det utvecklats mellan 1983 och 1987. Samtidigt med utvecklingen av LSP/ 

ANSI Z39.50 utvecklades även SR-protokollet, vilket sammanhängde med OSI-refe

rensmodellens utveckling. Mellan 1984 och 1991 existerade det ett flertal utkast till 

OSI SR-protokollet57 som i sin tur påverkades av Z39.50, tröts att det inte var nå

gon standard vid denna tid. Det slutgiltiga resultatet var att det vid fastställarrdet av 

de bägge standarderna kvarstod fem inkompatibiliteter mellan protokollen. 

Version l, Z39.50-1988, hade stora brister i sitt sökspråk, t.ex. att det inte överens

stämde med ASN.l, medan OSI-modellen använde sig av denna standard. Denna brist 

kan ha berott på att version lianserades innan ASN.l blev standard. Version l :s syn

tax blev av denna anledning utbytt i version 2. Stora brister fanns också i version l, 

vilket OSI SR var befriat från. SR hade utvecklats och intrimmats mot OSI-modell

en. De ovannämnda svagheterna i version l kom att korrigeras i version 2 och fler får

bättringar har genomförts i version 3. Z39.50-1995. 

Även om de två protokollen närmade sig varandra så innehöll version 2. Z39.50-1992 

fler funktioner {sju stycken) än SR. Detta gällde främst funktioner som authentication 

Canvändar-ID och lösenord). Utvecklingen av ANSI Z39.50 och OSI SR pågår hela 

tiden och fler funktioner har tillkommit i version 3 . 

Kompatibiliteten mellan de två protokollen ANSirNISO Z39.50 och ISO/OSI SR har 

i realiteten uppnåtts från Z39.50 version l (1988) till version 2 (1992) och version 3, 

Z39.50-1995. I samband med slutgranskningen av version 3 (april och standard i juli 

1995) bestämdes det dels att samordna utvecklingen av Z39.50- och SR-protokollen 

och dels att Z39.50-1995 skall bli ISO-standard (ISO 10163). Detta innebär att de 

två protokollen snart kommer att vara helt identiska och utgöra ett och samma pro

tokoll Z39.50/SR (Holm, 1994a; Skogmar, 1995). · 

57. Den vidare utvecklingen av SR-protokollet finns beskriven i ett inte publicerat utkast, "Mode! for OSl 
protocol development" Technical Report; TC 46/SC 4/WG 4, Version 1993.03.25. 
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3.5 Metoder/evaluerings- och utvärderingskriterier för - kommunikations

protokoll 

Kriterierna och metoderna för evaluering och utvärdering av kommunikationsproto

koll utvecklades redan under LSP perioden och kan indelas i !oljande antal nivåer: 

l. Denfunktionella nivån- omfattade synpunkter och jämförelser av/på det imple

menterade systemet och på systemets uppställda krav. · 

2. Den verkställande nivån- mätte/kontrollerade systemets funktionella effektivi

tet. 

3. Den operationella nivån- bestämde systemets operationella särdrag i förhållan

de till tidigare systemkörningar (McGill et al, 1987). 

De funktionella utvärderingskriterierna för exempelvis LSP, föregångaren till Z39.50, 

var mycket omfångsrika i funktionen Name Authority Cooperative/Name Authority 

File Service (NACO/NAFS) (1984). I detta fall utgick evaluerings- och utvärderings

kriterierna från en treårig utveckling (19 81-1984). 

Följande krav uppställdes då på systemet: 

l. Insamling och upprätthållande av auktoritetsdatafil för namn, titlar och serier. 

2. Registrering och upprätthållande av relationen mellan överskrifter, titlar, namn och 

serier samt mellan varianttitlar och etablerade titlar. 

3. Skydda och tillförsäkra befintliga överskriftsformeL 

4. Möjliggöra tillgång och sökningar till auktoritetsfilen. 

Vidare fastställdes följande krav på NACO/NAFS dokumenten: 
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l. NACO/LSP skulle kunna använda sig av data från andra system genom dator-till

dator kommunikation och överensstämma med de nationella och internationella 

kommunikationsstandarderna/protokollen 58. 

2. Inom tjugofYra timmar skulle auktoritetsfilen vara tillgänglig för alla uppkopplade 

del tagare 59. 

3. säkerhetsspärrar for att säkerställa filer, bara auktoriserade personer skulle kunna 

aktivera systemet (McGill et al, 1987). 

Målsättningen for NACO var att det skulle överensstämma med OSI-modellen. Vid 

denna tid som systemkravet uppställdes (1987) var inte LSP kompatibelt med de in

ternationella standarderna även om detta var målet. Att det funktionella genomföran

det då blev förhindrat av en rad olika tekniska begränsningar, såsom överföringshas

tighet, kompatibilitet mellan olika system, brister i befintliga nätverk eller OSI-mo

dellens ofullkomlighet, gjorde inte själva genomforandet lättare. 

F ör att uppnå de uppställda målen krävdes det en rad viktiga beslut mellan, i detta fall, 

de berörda biblioteken och LC. Troligtvis kommer inte dessa typer av problem vara 

lika aktuella vid implementeringen av ANSI/NISO Z39.50 och OSI SRs senare ver

sio-ner, men de kan likväl användas som en grundläggande handlingsmodell för imple

menteringar av framtida versioner. 

När det gäller evalueringsmetoder för Z39.50/SR har det ännu inte utvecklats några. 

Ingen av de implementerarna har genomfört några vetenskapliga analyser av denna 

typ av problem. De har varit alltför upptagna av själva utvecklingsprocessen och pro

blemlösandet. Ett undantag är Europagateprojektet som har berört detta i ett relativt 

kort avsnitt. De ställde upp ett par faktorer som var speciellt relaterade till proto

kollimplementeringen, medan andra undersökningsfaktorer kom att relateras till mjuk

varans kvalite. 

58. Trots detta fanns det flera filer som inte var kompatibla med MARC-formatet. 
59. Trots denna mälsättning var inte auktoritetsfilen tillgänglig förrän inom en vecka. 
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Undersökningskriterierna riktatades mot fOljande problemområden: 

Memory management: 

Documentation: 

Support: 

Completeness: 

Portability: 

License: 

(Hur är, hur bör/skall mjukvaran dokumenteras) 

(Vilka funktioner finns för supportfunktionen, help-desk, 

Implementeringsgrupper t.ex. ZIG etc.) 

(Hur komplett är mjukvaran, vad bör/skall tilläggas 

respektive ändras). 

(Mjukvarans rörlighet relateras till antalet deltagande· 

intressenter samt hur många implementeringar som bör/skall 

göras). 

(Begränsningar, antal, brukare m.m). 

De ovannämnda faktorerna utgör inte några evalueringskriterier/metoder i vanlig me

ning, utan de kan klassas som "goda råd" som man bör tänka på vid en implemente

ring av Z39.50/SR-mjukvaran. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att några standardiserade utvärderingsmetoder 

ännu inte har framtagits för kommunikationsprotokolL Detta gäller såväl av standar

diseringsorganisationerna ANSI och ISO som av utvecklare/implementerare. De ut

värderingar som har gjorts har varken publicerats eller offentliggjorts. Implement~

ringsgrupperna Testbed Group, ZIG, UK-ZIG och EFILA kommer att öka i bety

delse. Behovet av generella utvärderingsmetoder kommer likväl att öka i takt med an

talet Z39.50-implementeringar, och detta trots att de framtida protokollversionerna 

kommer att vara systemintegrerade. En av flera orsaker är att protokollen till större 

del bygger på frivilliga överenskommelser, vilket medför att alla implementeringar 

skiljer sig åt. 
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4. Z39.50 diskussion 

I detta kapitel kommer ett antal svenska Z39.50-användare att utfrågas om sin upp

fattning och användning av protokollet och hur det kan komma att påverka den fram

tida informationssökningsprocessen. Informationsinhämtningen har skett med hjälp 

av enkät- och intervjumetoden (se bilaga s. 89). Vid några tillfållen fick frågorna om

formuleras for att undvika missforstånd etc. Informanternas svar har medtagits i de 

fall där de har bedömts som uttömmande och direkt relaterade till frågeställningen. 

Inledningsvis var det tänkt att fler informanter skulle delta i undersökningen, men an

talet blev begränsat eftersom användningen av Z39.50 inte har kommit speciellt långt 

i Sverige. Diskussionsunderlaget gör inte.anspråk på att ge någon generell eller hel

täckande bild av Z39.50 eller hur det används. 

För att bilden skall bli så rättvis som möjligt har två bibliotekssystemleverantörer, en 

informationsdistributör, ett folkbibliotek med en egen Z39.50-server och ett högskole

bibliotek som nyligen avslutade sin systemupphandling deltagit i intervjun. 

Vid intervjutillfåll et framgick det att vissa frågor var något felfasade i tjden. Använd

ningen av Z39.50 har ännu inte kommit så långt i Sverige att man kan utvärdera och 

mäta protokollets användarvänlighet eller "nyttjandegrad" vad beträffar såväl biblio

tekspersonal som slutanvändare. Varfor implementeringen har gått så sakta i Sverige 

är svårt att svara på. Detta är än mer fOrvånande då bibliotekssystemen i sina senaste 

versioner, direkt eller indirekt, använder sig av protokollet för inhämtning av biblio

grafiska poster. Varför systemleverantörerna inte har kommit igång fortare med att 

använda sig av protokollet kan kanske forklaras av de brister som fanns i de äldre ver

sionerna av Z39.50 och svårigheten att bedöma protokollets användarvänlighet eller 

nyttjandegrad. Hur man än resonerar är frånvaron av protokollet påfallande. 

Detta kan exemplifieras av följande citat. Ett av de vanligaste svar man får när man 

frågar biblioteks- och systemansvariga på såväl forsknings- som folkbibliotek om de 

tänker använda Z39.50, är: "Ja, vi känner till protokollet, men vi vet ännu inte om vi 

behöver det", eller "vi avvaktar eftersom vi funderar på att byta system" medan bi

bliotek som redan har system som· stöder protokollet svarar "vi avvaktar for att se 

hur det nya Web-gränssnittet kommer att se ut". Kunskaperna om protokollet och 
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om vad det skall användas till är således ännu inte stora. Användningen kommer dock 

att öka i takt med att allt fler bibliotek kommer att uppgradera sina nuvarande system 

eller genom att byta ut sina befintliga system mot nya. Övergången från "ingen kun

skap'' till bred användning av protokollet kommer att gå fort och ske snart eftersom 

de flesta kommer att använda system som stöder protokollet. Ovanstående resultat 

visar att en heltäckande analys av praktiskt användande av Z39.50 ärogenomforbart i 

nuläget. Trots detta "mörker" visade det sig att några bibliotek likväl hade börjat re--' 

spektive planerade att börja använda sig av protokollet. 

Vad är det då som gör att biblioteken börjar intressera sig för att använda de nya nät

verksintegreradekommunikationsprotokollen? Flera faktorer har bidragit tilldenna ut

veckling: 

• Ökat behov av ny och snabb information. 

• Nya publika kommunikationsnät, t.ex. Internet. 

• Behov av att rationalisera hela informationssökningsprocessen, både vad beträffar 

de befintliga bibliotekskatalogerna som "rå" information, tvingar biblioteken att se 

över sina interna såväl som externa informationssystem. 

• Ökat behov av att samordna sina informationsresurser (IT-strategier). 

• Ökat behov av att utforma nya användarvänliga informationssystem. 

Den viktigaste frågeställningen är: Vad är det som styr biblioteken? Är det därfor av 

intresse att undersöka det enskilda bibliotekets styrmekanismer vid en kravspecifi

cering, upphandling respektive imple-mentering? Är det helt nya system eller är de 

t.ex. låsta av befintliga system? 

Min forsta fråga var: 

• Vad styr/styrde kravspecificeringen/upphandlingenrespektive implementeringen? 

• 

• 

• 

• 

• 

Tidigare system? 

Erfarenheter? 

Informations- och kommunikationsprotokoll? 

Ny IT-strategi? 

Annat? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"En ny !T-strategi kombinerat med erfarenheter att gå i denna inriktning 
var styrande". 
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Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Vi har använt oss av externa Z39.50-servrar, via nätet. Andra bidragande faktorer 
var bl. a. att Z39.50-protokollet använder sig av TCPIIP-protokollet, vilket underlät
tade körning över WWW. " 

• När ni bestämde er för att använda Z39.50-protokollet, visste ni då hur protokol

let skulle implementeras? 

En av systemleverantörerna svarade: 
"Z39.50 byggdes in i vårt system redanför 1,5-2 år sedan i form av en terminalba
serad klient." 

Informanten från högskole biblioteket, har till viss del en annorlunda syn på Z39.50: 
"Kravet på Z39.50 fanns med i upphandlingen av vårt nya system och därför visste 
vi att det skulle bli en lösning genom biblioteksdatasystemet. " 

Tidigare har implementeringsfrågan delvist hängt i luften. Fler oklarheter om och kring 

protokollet har medfört att själva användandet av det skjutits i bakgrunden. I och 

med att de flesta av marknadens bibliotekssystem numera stöder protokollet, direkt 

eller indirekt, kan biblioteken hantera frågan på ett bättre och rationellare sätt. Frågor

na kring protokollets utformning och design har samtidigt förskjutits från biblioteken 

till systemleverantörerna. Biblioteken kan nu således koncentrera sig på hur själva 

!R-processen bör utformas. En utveckling som har medfört att biblioteken ställer som 

krav på att bibliotekssystemen skall stödja eller möjliggöra koppling till protokollet. 

Samtidigt bör man komma ihåg att det inte var biblioteken som framtvingade denna 

utvecklingsprocess. Den tidigare utvecklingen i USA följde sanuna mönster, iden initi

erades av biblioteken, medan själva protokollutvecklingen sköttes av ett antal kom

mersiella företag. 

• Vad styr/styrde valet av protokoll respektive protokollversion? 

Någon direkt valsituation finns inte. Version 2 var den första versionen som överhu

vudtaget kunde användas och version 3 har flera svagheter. 

Systemleverantörerna svarade: 
"Anledningen till att vi satsar på Z39.50 är att uppslutningen är lovande från alla 
parter. " 
och fortsatte: 
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"Vi har sedan mycket lång tid anammatfärdiga eller nästanfärdiga standarder, där 
Z39-familjen endast är en. ED/F ACT-standarden är en annan viktig komponent, för 
t. ex. inköp och fakturering. " 

"För att kunna kommunicera med externa databaser utöver våra egna, kommer vi 
som en naturligföljd att bygga in standarder som Z39.50 och ODBC och SQL." 

Informationsdistributören:. 
"Vi använder version 3 för att först denna version var användbar (inte fullt ut ty-
värr) för vår lösning." · 

Informanten från högskolebiblioteket svarade: 
"Vi har här inte gjort något aktivt val utan följer helt enkelt den version som ingår i 
vår upphandling. " 

I dessa fall kan man klart och tydligt se vad som styr valet av protokoll. I andra fallet 

överensstämmer informationsdistributörens erfarenheter med de brister som tidigare 

har belysts i version 3. Protokollet har således ännu inte uppnått en så hög utveck

lingsnivå som man kan fårvänta sig, vilket har bidragit till diverse system- och drifts

störningar. Intressant är att notera att ett flertal andra biblioteksstandarder håller på 

att implementeras samtidigt med Z39.50. 

I det sistnämnda fallet kan svaret från informanten från högskolebiblioteket relateras 

till föregående fråga om implementeringen, där som synes tyngdpunkten har förskju

tits från det enskilda bibliotekets ''valfrihet" till att låta sig styras av systemleveran

tören och acceptera valet av protokollversion. 

• Vilka mål styr alternativt har styrt utformningen av er Z39.50-server eller ert val 

av biblioteksdatasystem? Ökad tillgänglighet till externa databaser, förenklad sök

process, förbättrade Web-gränssnitt? 

På denna fråga svarade systemleverantörerna: 
"We b-snitt är egentligen en egen problematik, men många leverantörer anvärzder ju 
Z39.50 protokollet bakom Web-formulären, även vi iförsta versionen av våri system 
Web-snitt. Detta har dock bara varit ett sekundärt skäl att satsa på Z39.50." 

"Syftet var att öka tillgängligheten.till externa kataloger, så inledningsvis har vi bör-
jat hämta bibliografislui poster via protokollet Z39.50" · 
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Informationsdistributören: 
"Vår implementering är en "extern" databas som kompletterats med ett Z3 9. 5O~ gräns
snitt. För att möjliggöra access tillsammans med de vanliga bibliotekssystemen " 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"De övergripande målen har varit: 
*Grafiskt användarvänligt gränssnitt 
* WWW-gränssnitt 
*Flexibla lösningar 
*Förenklade sökprocesser" 

Något enhetligt svar var svårt att få, men de flesta var eniga om att syftet med att an

vända Z39.50 var att bidra till att öka tillgängligheten (gemensamt gränssnitt) och får

enkla sökprocessen (användarvänligt gränssnitt) m.m. till externa databaser. An

vändningen av Z39.50, som en av informanterna påpekade, har inte påverkat valet 

eller styrt utformningen av WEB-gränssnitten. 

• Har det fUimits eller finns det några planer på att sätta upp en egen testserver ? 

I så fall, på vilket sätt? systemintegrerat, som fristående server eller annat? 

Systemleverantörerna svarade:_ 
'Tår stora databas i England har också tidigt satts upp som en Z39.50 server. Vi har 
gjort vår egen server, efter att ha blivit besvikna på de frivaror som finns i omlopp. " 

"Vi håller nu på med en Z39.50-serverför vårt eget system, och hoppas att den skall 
vara igång under hösten (-96). fl 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Innan upphandlingen fanns det planer på att sätta upp en egen fristående testserve r, 
men nu följer vi utvecklingen av igångsättandet av det nya systemet. fl 

Här föreligger en direkt skillnad mellan systemleverantörerna och biblioteken, även 

om undantag finns. Systemleverantörerna har i motsats till biblioteken ett direkt in

tresse av att sätta upp egna servrar, eftersom detta bidrar till ökad service och mini

merar driftsstörningar och undviker bristfälliga progranwaror. Andra viktiga faktorer 

är att säkerställa användningen av protokollet och stärka kontrollen över systeman

vändarna. 
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• Har ni haft planer på eller deltar ni nu i något större samarbetsprojekt med andra 

bibliotek vad beträffar protokollutveckling eller testservers? 

• I så fall, i vilket projekt och vad vill man uppnå genom detta? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Vi deltar endast i test av Kalmars ERL-server f n." 

Trots det stora antalet samarbetsprojekt inom EU eller på nationellbasis, var det det 
ingen som besvarade denna fråga. Endast lokala eller regionala projekt pågår mellan 
olika högskolor respektive bibliotek systemleverantör. 

Vad vill man uppnå genom att använda protokollet: 

• Har er systemupphandling påverkats av att vissa system understödjer Z39.50-

protokollet? 

• Hur då? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Ja, det var som tidigare nämnts ett krav (must) i upphandlingen. " 

Tidigare var det framför allt system anpassade för forskningsbibliotek som var forbe

redda för protokollet, men från och med i år har ett antal system anpassade för folk

bibliotek börjat att implementera och stödja protokollet. Denna utveckling kommer 

att leda till att alltfler användare kommer att få upp ögonen for protokollet och börja 

använda det. 

• Vilka övervägand~n gjorde ni innan ni bestämde er for att använda Z39.50-proto

kollet? 

Informationsdistributören: 
"För att uppfylla marknadens krav på·möjlighet att söka medZ39.50 klienter på våra 
servrar. " · 

Informanten från hÖgskolebiblioteket, svarade: 
"En noggrann undersökning av aktuella leverantörers kompetens på området. En 
möjlighet skulle vara att kunna testa tekniken. Alla aktuella leverantörer klarade kra
ven på detta område." 
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Både systemleverantörer och bibliotek har nu insett behovet avZ39.50. System som 

inte understödjer protokollet kommer att långsiktigt att tappa mark och till slut för

svinna. Bibliotek som upphandlar och implementerar system som inte använder eller 

stöder protokollet kommer att få problem med sin informationsförsörjning. Nya 

bibliotekssystem bör antingen vara forberedda på den nya tekniken eller redan ha im

plementerat den. 

• Vilka mål hoppas ni att kunna uppnå genom att stödja och kan man peka på några 

direkta fordelar med att använda sig av Z39.50-protokollet? 

En av systemleverantörerna svarade: 
"Hämta externa katalogposter, lägga in dem i den egna databasen/systemet, ordbe
handla dem, distribuera dem via nätet, skapa litteraturlistor som automatiskt e-postas 
till bibliotekets abonnenter etc. Några direkta gränser för vad som man kan göra finns 
inte direkt. " 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Att bidraga till en mer användarvänlig, förståelig sökprocess och att underlätta för 
slut-användaren. Den stora fördelen med protokollet är att det kan bidra till att nya 
grupper kan komma att använda databaser och tillgodogöra sig informationen i 
annars svåranvändbara databaser. " 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Förenkling av import av externa katalogposter." · 

Informanternas uppfattning var enhällig. Protokollet kommer att bidra till att revolu
tionera inte bara informationssökningsprocessen utan även bibliotekens roll. Redan 
nu kan de bibliotek som är uppkopplade mot Internet erbjuda sina låntagare en ökad 
och fördjupad service. Z39.50 kommer här att bidra till denna utveckling. 

• Kommer er informationssökningsprocess att påverkas? 

Systemleverantörerna svarade: 
"Vi anser att standarden kommer att rationalisera och revolutionera biblioteksarbe
te t. Den stora fördelen är att flera databaser kan sökas på samma sätt, postimport 
kan standardiseras osv. " · 

"Via Z39.50-protokollet är det möjligt att söka i ett obegränsat antal databaser jor
den runt." 
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Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Vi kommer att leda våra användare att via ett och samma gränssnitt nå majoriteten 
av den viktigaste informationen. " 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Det kommer att bli enklare att söka och finna i flera databaser samtidigt" 

Den gängse uppfattningen är att Z39.50 kommer att revolutionera informationssök-: 
ningsprocessen och att befrämja den sistnämnda genom lättanvända grafiska använ
dargränssnitt får sökning i flera databaser samtidigt. Hittills har användningen av pro-

. tokollet begränsats av antalet implementeringar, men även detta hinder tycks vara på · 
väg att försvinna. 

• Vilka förhoppningar har ni på Z39.50-protokollet, vad beträffar informationssök

ningsprocessen? 

• Bibliotekspersonal? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
''Att det i första hand ska bli ett verktyg i den p edagogiska processen vad det gäller 
att vidareförmedla och utbilda slutanvändaren " 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Eventuella tröskelsvårigheter kommer att minimerats. De kommer qtt kunna köra 
sökningar i externa databaser. " · 

• Användare/låntagare? 

Informanten från högskole biblioteket, svarade: 
"Att slutanvändaren har ett verktyg som utan svårigheter leder till källor med samma 
gränssnitt. " 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Förenklar övergångfrån egen till externa databaser & samma gränssnitt." 

Frän bibliotekspersonalens sida kommer Z39.50 att fungera som ett effektivt instru

ment i den pedagogiska utvecklingen av såväl bibliotek som vid användarutbildning. 

Utformningen av grafiska användarhjälpmedel kommer att underlätta, förenkla och 

förbättra inlärningsprocessen. För både bibliotekspersonal och användare/låntagare 

kommer protokollet att fungera som ett kraftfullt hjälpmedel för sökning i interna och . 

externa databaser. 
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• Övriga synpunkter 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Möjligen att ha samma gränssnitt till samtliga databaser. " 

De "första" användarna av Z39.50 vet vad de vill ha och ser vilka utvecklingsvägar 
användningen kan fora med sig. 

Obligatoriska respektive frivilliga protokollfun.ktioner: 

• Vilka funktionstillägg utöver standardfunktionerna bedömer ni som värdefulla el

ler nödvändiga? 

Informationsdistributören: 
11Frivilliga funktioner har tyvärr visat sig nödvändiga, men därigenom gör man gi
vetvis sig själv en otjänst när man begränsar sig till special klienter. Dvs ingen stan
dard längre. Sökning i fler fält än de som är definierade i standarden. Användning av 
sökhjälpmedel såsom thesaurus, dettas finns implementerat i våra extra funktioner. 
Funktioner för beskrivande texter (hjälp) vilket blir nödvändigt när man inför utvidg
ningar på funktionaliteten." 

För att kunna optimera användningen av protokollet och utnyttja alla protokoll

funktioner är det naturligt att utöka antalet funktioner genom att använda protokol

lets frivilliga sökfunktioner. 

• Kan protokollets "flexibilitet" påverkas av en förimplementering i ett biblioteks

datasystem? På vad sätt/utveckla? 

• Vilka protokollfunktioner stöder eller kommer ert biblioteksdatasystem att 
stödja? 

• Vilken inställning har ni till frivilliga respektive obligatoriska protokollfunktioner? 
• Varför? 

• Kommer antalet frivilliga funktionstillägg att påverkas då protokollet är forimple
menterat i bibliotekssystemet? 
• · Om ja, på vad sätt? 
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• Kommer eller har någon frivillig protokollfunktion implementerats, utöver de 

obligatoriska sökfunktionerna? 
• Vilken/vilka? 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Annu inte. Vi kommer att ha enfitllständfg WEB-OPAC, medfunktioner: 
- Reservationer, 
- Förnyelse, 
- Beställning av fjärrlån, 
- Låntagarstatus, 
- Kartlokalisering " 

• Övriga synpunkter 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Dessa frågeställningar har jag ännu inte fördjupat mig i och avstår därför från att 
svara. " 

Denna del av intervjuerna låg lite fdre sin tid och var nästintill omöjlig att besvara, på 

grund av den rådande implementeringsnivån. (Frågorna har ändå medtagits for att be

skriva hur långt utvecklingsnivån har hunnit). 

Användaranpassning: funktioner och användargränssnitt: 

• Har det riktats några synpullkter får eller emot protokollets funktionalitet? Vad 
beträffar: 
• Från bibliotekspersonalens sida? 

Infonnanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Bibliotekspersonalen är positiva till att använda Z39.50." 

• Genom användarundersökningar? 

• Om ja; hur har dessa yttrat sig? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Nej, vi har av förklwliga skäl inte kommit så långt ännu. ,,. 
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Några attitydundersökningar hos bibliotekspersonal har av naturliga skäl ännu inte 

gjorts, men förmodligen kommer de att i likhet med informanten från folkbiblioteket 

att ställa sig positiva inför användningen av protokollet. Användningen av protokol

let kommer att medföra stora förbättringar såväl vad beträffar deras eget arbete som i 

vägledningen av slutanvändama/låntagama. 

• Kommer protokollets utformning (användargränssnitt) att skilja sig åt 
mellan nedanstående användargrupper? 
• Bibliotekspersonal? 
• Användare/låntagare? 

Informationsdistributören: 
"Biblioteks personal och övriga vana användare har givetvis högre krav på sökmöj
ligheter. Normal användaren behöver mer stöd av gränssnittet för att inte "drabbas" 
avför många träffar samtför mycket irrelevant information. 11 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Det är ,wart att säga ännu. Antagligen inte." 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Mqjligen inte vissa betal databaser." 

Liksom hos databaserade bibliotekskataloger kommer antalet sökmöjligheter att be
gränsas för si utanvändaren .. 

Kommer ni att anpassa Z39.50-servem för att få den mer användarvänlig? 
Hur då? 
• Systemintegrerat? 
• Utveckla användargränssnitt? 
• Annat? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Vårt nya system har en mycket tilltalande lösning så det kommer endast att rörä sig 
om mindre justeringar. " 

Uppföljning och utveckling av Z39.50~protokollet: 

Har ni följt upp utvecklingen av Z39.50-protokollet? 
Hur .då? 
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En av systemleverantörerna svarade: 
"Vi är den enda europeiska leverantör av biblioteksdatasystem som är medlem av 
amerikanska ZJ(J Implementors Group, bl.a. är det tack vare vart deltagande som 
standarden stöder ISO latin-l europeiska tecken, t. ex. å ä ö." 

Informanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Försöker att följa utvecklingen inom området genom Internet. " 

• Har ni någon uppfattning om hur Z39.50-protokollet kommer att fungera i prak
tiken? 
• Varför då/på vilket sätt? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Jag är övertygad om att med rätt u(formning och anpassning till den egna miljön 
kommer protokollet att bidra till en mindre revolution vad det gäller möjligheterna 
för slutanvändaren För experterna saknas ännu en del, men utvecklingen gar snabbt 
och de.t är bara en tid~fraga till vi har en tif!fredsställande situ.ation även där." 

Kan den enskilda protokollanvändaren (biblioteket) påverka eller utveckla 
Z39.50-protokollets utformning när det är förimplementerat i bibliotekssyste
met? 

På vilket sätt? 

Informanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Ett modernt, flexibelt biblimeksdatmystem tillåter en hög paverkansgrad, men hur 
mycket av u(formningen som går att påverka vad det gäller Z39.50-protokollet är 
jag tvekmm om." 

Infonnanten från folkbiblioteket, svarade: 
"Vi kanlägga till och ta (ft"i:m databaser, ändra .~pråk och design". 

På denna fråga kunde ingen av -informanterna ge ett riktigt uttömmande svar. Att be
fintliga bibliotekssystem har en hög grad av flexibilitet är ett måste för att kunna 
överleva, om samma sak gäller för systemintegrerat Z39.50 kunde ingen svara på. Att 
protokollet. skulle vara helt låst är svårt att tro, ett visst mått av flexibilitet måste 
finnas. Men hur flexibelt kunde eller ville ingen svara på. 

• Övriga synpunkter 
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En av systemleverantörerna gjorde följande sammanfattning: 
"En nackdel med Z39.50 är väl att protokollet ännu sa länge (v.2) har karaktären av 
minsta gemensamma nämnare, alltså en väldigt enkel och traditionell bibliogrqfisk 
sökning med sökning i fördefinierade fält och bo oleska operatorer. Vi häller ju på 
även med naturligt språksökning och relevansranking vilket vi tror mycket på. Proto
kollet kommer säkert med tiden att tillåta mycket mer skräddarsömnad av sökmeto
dik och användargränssnitt och i v.3.finnsju även sökning av.ful/text." 

och tillade: 

"En särskild poäng är ju att det handlar om en protokol/standard, d v. s. det exakta 
användarsni/te t kan u(formas på olika sätt. Detta innebär ju en principiell skillnad 

· mot sökstandarder typ CCL som ju är standardiserad på kommandonivä. " 

Informationsdistributörens sammanfattning 
(detta var lite vid sidan av själva intervjun): 
"Z39.50 som utvecklas av bl.a. ett antalföretag som har till stor del motsatta intres
sen där var och en driver sin linje, ochförsökerfez sa stor egenfördelsom möjligt och 
samtidigt hindra konkurrenterna attfil igenom deras intressen. Kommer av sin natur 
att bli en ganska langsam process. Ordspråket Fler kockar ... kan här göras om till 
fler inblandade ger en langsammm-e utveckling. " 

och 
"Var ·viktigaste utveckling innebär at( man kopplar samman vara databaser med i 
första hand bestandsregister. Man skall inte bara få svar på frågan vad som .finns 
utan även var detfinns tillgängligt och kunna beställa om det inte finns tillgängligt 
lokalt. Detta gäller iförsta hand gammal information som inte finns elektroniskt till
gänglig Ny information som finns elektroniskt lagras skall givetvis kopplas direkt en
ligtfö!jande mönster: referensdata bas- · beståndsTegister- ful(textinformation." 

avslutade med: 
"Alternativet är givetvis att hoppa över bestandsregistret. " 

Infonnanten från högskolebiblioteket, svarade: 
"Vi räknar som tidigare nämnts att vi ska ta ett mycket, mycket stort stegför attför
bättrafunktionalilet, smidighet och överskadlighet med ett nytt biblioteksdatasystem 
och Z39.50." 

Sammanfattningsvis kan det sägas att såväl systemleverantörer som bibliotek ser i 

Z39.50-protokollet en stor utvecklingspotential som kan bidra till att lösa flera av · 

bibliotekens informationsproblem och flaskhalsar. Informationssökningsprocessen 

kommer att revolutioneras. Protokollet kommer att förändra såväl bibliotekens tradi

tionella informationsstrukturer som slutanvändarnas informationsbehov/vanor. Trots 

denna optimism är de samtidigt medyetna om de problem som ännu sammanhänger 

med protokollet. 
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5. Sammanfattning och konklusion 

ANSI Z39.50/0SI SR-protokollen bidrar nu till att revolutionera den gränslösa kom

munikationen mellan olika datasystem/miljöer och därigenom öka tillgängligheten av 

information genom Internet eller som en integrerad del i ett biblioteksdatasystem/nät

verk Med hjälp av Z39.50 kommer bibliografiska applikationer att bli tillgängliga 

och sökbara via standardgränssnitt och bl.a. underlätta för distribuerande applikatio

ner, integrationen av bibliografiska databaser i stora informationssystem och· befräm-

. ja utbyte av strukturerad data mellan applikation-till-applikation. Z39.50 kommer att 

förenkla informationsprocessen (d.v.s. åtkomsten av databaser) och bidra till att all

männa bibliografiska databaser/kataloger kommer att bli tillgängliga genom en rad 

olika slutanvän~aranpassade användargränssnitt. 

Utvecklingsprocess inleddes i början av 1980-talet, då ett antal projekt såväl i USA 

(LSP) som i Europa (OSI) startade. Projekten syftade till konstruera ett allmänt och 

. generellt hållet regelverk för överföring och styrning av resultat (sökfrågor och resul 

tat) och hur en syntax skulle formuleras. Protokollen var relativt vagt formulerade för 

att kunna uppnå en så stor flexibilitet som möjligt. Regelverket för sökning och post

överföring skulle vara oavhängigt av hur den sökta .informationens struktur och sök

språk var uppbyggt. Detta för att underlätta kommunikation och överföring av bi

bliografiska poster i MARC-format (maskinläsbar form) mellan olika externa biblio

tekssystem eller databaser. Målet var att Originiklienten skulle kunna kommunicera 

med servem på sitt eget sökspråk utan att behöva känna till hur. Target/ servems 

kommandospråk eller informationsspecifika struktur och vice versa var uppbyggt. 

Projekten resulterade i att LSP kunde godkännas som standard (1988) som ANSI/ 

NISO Z39.50, version l , och motsvarande i Europa av Search and Retrieve (ISO 

10162/10163) (1991). Protokollen hade utvecklats utifrån samma OSI-modell, men 

trots detta var de inte kompatibla, bl.a. kördes Z39.50 över TCP/IP istället för det 

mer komplicerade OSI-protokollet. Sedan version 2 lanserades (Z39.50-1992) har 

protokollutvecklingen blivit mer synkroniserad. Kompatibiliteten harnästan helt upp

nåtts i och med att version 3 blev standard (239.50-1995). Från och med version 4 

(under utveckling)-kommer protokollen att vara helt integrerade med varandra och ut

göra ett och samma protokoll Z39.50/SR. 
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Från att ha bestått av ett fåtal experimentella servrar, i början av 1990-talet, har nu 

över åttiotal bibliotek, institutioner och kommersiella företag implementerat Z39.50-

protokollet, direkt eller indirekt, för användning. Detta kan inte minst ses på antalet 

Z39.50-gateways i Internet, där ett stort antal nordamerikanska och ett mindre antal 

europeiska bibliotek och institutioner har byggt upp sina egna gateways för att kunna 

nå ut till ett stort antal Z39.50-servrar. Utvecklingen har delvist skett med över

seende från Library of Congress, de s.k. informella organisationernaZIG (Z39.50 

Implementors Group, 1990) och Testbed Group och den europeiska motsvarigheten 

UK-:ZIG. Antalet funktioner och tjänster har hela tiden ökat sedan version 1 (1988). 

Detta arbete har underlättats av att ett flertal underprotokoll och standarder har fram

tagits och utvecklats, detta är inte minst synligt vad beträffar kodning och program

mering av sökspråken (ASN.l). 

Utvecklingen har nått så långt att slutanvändaren nu möts av ett förhoppningsvis bra 

och pedagogiskt utformat användargränssnitt vid en söksession och kan med hjälp av 

detta kommunicera med externa nätverk, biblioteksdatasystem och databaser. slutan

vändaren behöver inte längre veta eller känna till hur man använder sig av protokollet 

vid en sökning i en databas. 

Kompatibiliteten mellan protokollen har länge varit det främsta problemet, .och det 

finns några få diskrepanser kvar, även om de numeta är kompatibla . Vad som bör syn

kroni seras är antalet obligatoriska respektive frivilliga protokollfunktioner. Frågan är 

inte längre vilket protokoll som skall implementeras utan snarare vilka frivilliga 

överenskommelser skall tas med. Denna fråga kanske inte är relevant längre eftersom 

de flesta implementerar biblioteksdatasystem/nätverk som redan har integrerat, stöder 

ellerhar Z39.50/SR-protokollen som tillval. 

Innan man implementerar protokollen bör man noga studera de amerikanska universi

tetens, institutionernas och EV-projektens rapporter och utvärderingssresultat. Rap

porterna och utredningarna kan i detta fall fungera som en vägledning inför valet av 

system, snarare än av protokoll eller version. Det innebär inte att man skall invänta 

att protokollet skall bli "helt färdigt" eller "utvecklat" för operativt bruk. De vikti

gaste frågorna man bör besvara inför en implementering/upphandling av ett nytt 

bibliotekssystem är: Hur skall ett !R-system vara anpassat och utformat så att det 

överensstämmer med (bibliotekets) organisationens och slutanvändarens krav? Vilken 
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information eftersöks nu och hur kan den komma att förändras? Allt som oftast har 

följande aspekter glömts ellerfallit bort från kravspecificationen, d.v.s det verkliga 

behovet (organisationens infonnationsstrategi) och vad är det som efterfrågas. Utan 

detta i minnet kan· systeminvesteringarna lätt bli felaktiga. Utöver detta bör man öven 

beakta den pedagogiska aspekten. Vilket system eller protokoll man än använder bör 

infonnationsflödet på något sätt struktureras och åskådliggöras via ett väl genomarbe- · 

tat användargränssnitt, i annat fall är det lätt att informationen blir oåtkomlig och inte 

använd. 

Användningen av Z39.50/SR eller snarare Z39.50 har ännu inte kommit speciellt 

långt i Sverige. Trots att de flesta systemleverantörer har implementerat eller stöder 

protokollet, direkt eller indirekt, har användandet av det varitnästan obefintligt. För 

att få en bild av Z39.50-användarna uppföljdes undersökningen med intervju- och 

frågeenkät. Där framgick det att protokollet relativt sna11 kommer att få sitt genom

brott även i Sverige. Implementerarna såväl systemleverantörer som bibliotek har för

stått protokollets stora utvecklingspotential vad beträffar JR-processen. Det kommer 

att bidra till att förändra såväl bibliotekens traditionella informationsstrukturer som 

slutanvändamas infonnationsbehov/vanor. Trots denna utvecklingsoptimism är de väl 

medvetna om de problem som ännu sammanhänger med protokollet. 

l 
slutligen bör sägas att Z39.50/SR inte är något slutmål i sig själv, utan kommer att ut- !. 

göra en av de viktigaste länkarna för att uppnå den "gränslösa'' kommunikationen ge- t 
nom att möjliggöra infonnationssökning via ett obegränsat antal informationskällor . r 
(bibliotek, bibliografiska tjänster, fulltext databaser m.m.). I detta sammanhang kom-

1

\ 

mer Z39.50/SR att få en central plats. 
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Bilagor 

Begreppsöversikt och ordlista 

Access point (sv. åtkomstpunkter för tjänst) en unik eller inte-unik nyckel (ingång) 

som kan specificeras endera genom en eller i kombination med flera access points i en 

sökning. En access point kan vara likvärdigt med ett element (definierad genom ab

stract syntax), och härledas från en uppsättning av ett eller flera element, eller orela

terade till något element. 

ACSE funktionen används för att underlätta användningen av presentationsparame

trarna och sessionstjäntsterna. Detta för att man skall kunna göra mer avancerade 

tillämpningar. 

ANSI (the Ametican National Standards Institute) amerikansk institution som utar

betar olika standarder. ANSI är inte statligt, och dess standarder gäller endast som re

kommendation, men de har ändå fått stor betydelse. ANSI koordinerar, stöder m.m. 

APDU/PDU (Application ProcessData Unit) kommunikationsmedlenmellan Origin 
and Target, finns specificerat i ASN.l. 

Archie ett söksystem som söker rätt på filer från ett stort antal servrar på Internet. 

Man anger t. ex. ett filnamn, eller en del av ett filnamn, och då kopplar Archie upp sig 

mot en server på Internet, speciellt FTP-arkiven. Archie-servrarna uppdateras regel

bundet. 

ASN.l (Abstract Syntax Notation l, ISO 8824) ett abstrakt högnivåspråk för pro

grammering (med vissa likheter med lågnivåspråken Pascal, C och C++, trots detta 

skiljer det sig mycket från dessa) speciellt utvecklat efter ISOs intentioner. Språket 

innehåller olika Pascal liknande dataelement (Boolesk logik, heltal, ASCII-strängar 

m.m.). Fördelen med att använda ASN.l är att det definierar datastrukturen, Abstract 

syntaxen (semantisk del av record syntaxens specification), och hur konverteringen 

av standardstrukturspråk genomförs vid överföring av information. Programmerings

språket kan göras om med hjälp av speciella kompilatorer till bites och bytes i form 

av en s.k. överföringssyntax BER (Basic Encoding Rules för serialisering av ASN.l 
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strukturer). BER genererar själva protokollsträngarna (PDU/Protocol Data Units) 

som sedan kan tolkas av de system som skall kommunicera med varandra. 

Attribute (attribut) en deskriptor som läggs till söktermen för att specificera hur ter

men skall användas vid sökning i en databas (d.v.s. personnamn, gemensamt namn). 

Autenticering (eng. Authentication) en tjänst som dels innebär kontroll av ett med

delandes äkthet, (d. v. s. det har inte förändrats sedan det lämnade sändaren), dels en 

ensidig eller ömsesidig äkthetskontroll av motpartens identitet. 

BER (Basic Encoding Rules, ISO 8825) konverterar abstract syntax till specifika 

transfer syntax (se ASN.l) 

CCL (Common Command Language) ett standardspråk för databassökning som ta

gits fram inom EU. 

EFILA (European Forum for Impletnentors ofLibrary Automation) bildades 1995 av 

EWOS EG-LIB i samarbetet med DG XIII/E-3 (Library networks and services). Må

Jet är att EFILA skall fungera som ett forum främst för implementerare av SR/Z39.50, 

elektronisk dokumentleverans etc. Deltagarna kommer huvudsakligen från BU-finan

sierade projekt. 

Emulera låta efterlikna ett datasystem med ett annat (huvudsakligen med maskin

vara), så att det imiterar systemet med samma data respektive programvara för att 

uppnå samma resultat som det efterliknade. Ofta med hjälp av programvara, för att 

öka kompatibiliteten. 

EXPLAIN ny tjänst i version 3, Z39.50-1995. Den tillåter bl. a. klienten att komma åt 

servetinformation som t. ex. tillgängliga databaser, sökattribut och record syntaxes. 

Extended Services en uppsättning tjänster som erkänts av version 3, Z39.50-1995. 

Tjänsterna ingår inte i protokollet. De inbegriper sparfunktion av sökresultatet för 

senare användning, uppdatering av databaser m.m. 

FTAM (Fiie Transfer Access and Management) ISO 8571) en ISO/OSI standardise

rad applikation för filhantering enligt den högsta nivån (7) av OSI-referensmodell. 
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Tillämpningen skall klara av överföring, åtkomst och hantering av filer mellan olika 

datorfabrikat Protokollet är assymetriskt. 

Gateway ingångsutrustning, nätbrygga, dator eller annan utrustning som förmedlar 

data mellan olika nät. Den utgör därmed in- och utgång samt sköter om viss konver

tering av data. 

Gopher ett· s. k. hypermenysystem för navigering och sökning. Till skillnad från 

WWW som länkar ihop dokument, texter m.m., får man istället menyer som i sin tur 

är strukturerade i undermenyer i praktiskt taget obegränsat antal nivåer. Genom att 

välja i menyerna kan man navigera genom nätet och nå rätt information. Gapher och 

WWW kan samverka. 

Grafiskt användargränssnitt (Graphic User Interface, GUl) ett samlingsnamn för 

de olika program som finns för DOS-datorer. Avsikten med dem är att underlätta an

vändningen av datorn och låta användaren slippa DOS-kommandona. 

Gränssnitt (lnterface) förbinder olika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna 

mellan dem. Inom programmering avses en metod att på ett standardiserat sätt att 

kommunicera mellan olika nivåer i programmet eller mellan olika program. 

In terlibrary Lo an (IL L) Protocol Resources (ISO 1 O 160/1 O 161) ett internationell t 

protokoll för fjärrlånebeställningar. Automation Systems (UTLAS) och av ett biblio

teksnätverk i Quebec. ILL har en annan karaktär än SR och syftet är att på ett stan

dardiserat sätt skicka fjärrlånebeställningar per elektronisk post mellan olika biblio

tek Protokolletbeståravtvå delar: en service definition (ISO 10160), som definierar 

protokollets tjänster, och enprotocol 5peci.fication (ISO 10161) som specificerar 

innehållet i protokollmeddelanden samt hur detta utbyte skall organiseras. 

Internet ett globalt datakommunikationsnätverk (använder sig av TCP/IP:s nätverks

protokoll). Nätet bygger på en sammanlänkning av mindre lokala nät till mycket stora 

nät, ca. 30.000 lokala nätverk (mars 1996). Används för utbyte av bl. a. e-post, över

föring av information, distribution av shareware via FTP, elektroniska konferenser 

(NetNews) samt användning av offentliga infonnationssystem. Enligt IBM:s upp

skattning har över 60 miljoner människor tillgång till Internet i augusti 1996. 
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ISO (International Organization for Standardization) frivillig sammanslutning av na

tionella standardiseringsorganisationer. Fastställer standarder inom bl. a. datakommuni

kationsområdet (uttryck, gränssnitt, teckenkoder m.m.). SIS är medlem i ISO. Mot

svaras i USA av ANSI. 

Klient/server ett system i lokala datanät som utnyttjar distribuerad datakraft och 

betraktar servem och de individuella arbetsstationerna som intelligenta, programmer

bara enheter och därmed utnyttjar den fulla beräkningskapaciteten hos båda. Detta 

görs genom att bearbetningen delas upp på två skilda delar: klienten i förgrunden och 

servem i bakgrunden. Klienten, som är en fullvärdig persondator, ger användaren 

möjligheteratt köra tillämpningar av olika slag. Servem ger de resurser som traditio

nellt finns hos stor- och minidatorer: stor bearbetningskapacitet, möjlighet att lagra 

och hantera stora datamängder etc. Klienten och servem arbetar tillsammans för att 

uppnå önskat resultat och den totala datakraften kan utnyttjas mer effektivt 

Kom m unikatio n överföring av data mellan olika datorer och enheter. 

Länk (L ink) förbindelse mellan två punkter (noder) i ett nät eller mellan nod och an

sluten datautrustning. Länknivån (skiktet). Ett protokoll för att åstadkomma säker 

dataöverföring via en ofullkomlig fysisk länk. 

Mappning avbildning, så kan t.ex. innehållet på en bildskärmen avbildas i bildminnet 

NiSO (National Information Standards Organization) är en sido ackrediterad under

kommitte till ANSI (American National Standards Institute), vars främsta syfte är att 

stödja och utveckla biblioteks-, informationstjänsts- och utgivningsstandarder för in~ 

fonnationssökning. 

Nätverk ett system med sammankopplade datorer som kan konstrueras på olika sätt, 

t.ex. ringnätt, stjärnnät, eller som bussnät 

Object IDentifier är ett globalt hierarkiskt namn som används för att kunna identifi

era specifika sökattribut Vatje objekt tilldelas ett eget unikt nummer. Z39.50 har t.ex. 

fått följande OlD: 1.2.840.10003, vil~et i klartext betyderiSO (1), medlemsorgan (2), 

US (840), ANSI-standard Z39.50 (10003). I Z39.50-standarden (Appendix OlD) de

finieras och registreras 14 objektsklasser (de är direkt underordnade OID): 
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I. application context definition 8. access controll format 

2. abstract syntax for APDUs 9. extended service definition 

· 3. attribute set definition 10. user information format 

4. diagnostic set or diagnostic format l L element specification format 

5. abstract record syntax 12. variant set definition 

6. transfer syntax for non-bibliographic records 13. schemea definition 

7. resource report format 14. tag set definition 

OSI (Open Systems Interconnection) referensmodell inom datakommunikationstek

niken för sammankoppling av datautrustningar. Kallas äve.n för sjuskiktsmodellen. 

Den består av sju skikt som beskriverhur de olika delsystemen skall köpplas sam

man. Ett viss skikt i systemet arbetar med samma skikt i andra system genom speci

fika protokoll. 

PIG (UK Z39.50 Pre-Implementors Group) bildades 1992. Målsättning är att stödja 

· och befrämja forskning kring och om !R-standarder samt stödja den internationella 

diskussionen inom området År 1995 byttePIG namn till UK-ZIG och liksom i USA, 

kommer deltagarna British Library, UKOLN (UK Office for Library and Infonnation 

Networking) och Public Libraries m.m. 

Protokoll (Protocol) är en uppsättning regler som bestämmer hur kommunikationen· 

mellan olika enheter eller datorer skall utföras. 

RDA (Remote Database Access) ISO 9597. Standard för åtkomst avdatabasservers. 

Reverse Polish notation (RPN) kallas ibland även för postfixnotation och är ettma

tematiskt beteckningssätt där operatorerna skrivs efter operanderna (t.ex. multiplika

tionstecken placeras efter det siffervärde som det syftar på). 

SQL (Stuctured Query Language) ett frågespråk som används för att fråga i, ändra i 

och hantera databaser. SQL-verktygen används i· större datasammanhang med flera 

användare och större datamängder. Dessa används som ett "ansikte" mot en databas 

på en filhanterare, där användare oavsett om de sitter vid en Macintosh eller PC kan 

arbeta. Följande SQL-verktyg används Visex, Dataedit, Gupta, Oracle och Uniface. · 

Ursprungligen framtaget av IBM är frågespråket numera standard i många databas-
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program. Det innehåller många olika rutiner för hantering av databaser och är anpas

sat såväl för kunniga användare som nybörjare. 

SR Search and Retrieve (ISO 10162/63) en internationell standard som utgör en funk

tionellt kompatibel undergrupp till den amerikanska standarden Z39.50. Z39.50-1995 

version 3 skall överensstämma med SR version 2. 

TCPIIP (Transport Control Protocolllnterface Program) ett kommunikations proto

koll framtaget av amerikanska försvarsdepartementet för kommunikation mellan dato

rer. 

X.25 regler för fysisk anslutning, länkskikt och nätskikt för kommunikation mellan 

fast anslutna synkrona terminaler och ett paketförmedlande datanät. Protokollet är 

närbesläktat med HDLC (High-l evel-Data Link Control) och tillhandahåller möjlighe

ter för packet switching. 

X.500 (ISO 9594) (katalogtjänster) ett standardiserat namnkatalogsystem i OSI-refe

rensmodell. 

WAIS (Wide Area Information Server) är ett system för att hitta information inuti 

dokument (i databaser) som har förberetts för sökning genom indexering. W AIS byg

ger version 1 och 2 av Z39.50, 1995 fanns det drygt 420 databaser tillgängliga via 

W AIS-servrar. 

Veronica (Very Easy Rodent-Orited Net-wide Index to Computerized Archives) ett 

söksystem för att hitta infonnation i Gopherspace (den datarymd som kan nås med 

Gopher). Veronica finns som en valmöjlighet i många Gophermenyer, och letar efter 

ord i Gophermenyer. Systemet använder sig de Booleska logikoperatorerna AND, 

OR och NOT. 

World Wide Web (WWW) är ett distribuerande hypertextsystem som används för 

att navigera i Internet. Systemet innebär att datorer länkas till varandra. Ett dokument 

kan innehålla länkar till andra dokument, och kan antingen ligga i den lokala maskinen 

eller i någon annan extern dator. WWW-dokumentet har ett gemensamt dataformat, i 

vilket hypertextlänkarna ligger. Formatet kallas HTML (Hypertext Markup Language) 

och definierar rubriker, länkar till andra texter, länkar till text och ljud m.m. För över-
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föringen används HTTP (Hypertext Transfer Protocol). WWW underlättar även till

gången till andra datanätverk via protokollen FTP, NNTP och Gopher. För att nå och 

läsaWWW används programmen Netscape N avigatar och Mi erasoft Internet Ex p l orer 

men även Mosaic och Lynx används. 

ZIG (Z39.50 Implementors Group) bildades 1990 och leds av Mark Hinnebush vid· 

Florida Center for Library Automation (FCLA) och Ray Denenberg vid Library of 

Congress. ZIG har ingen officiell status och består av representanter från de organisa

tioner som arbetar med koordination av implementering och planering av Z39.50. 

Deltagama utvecklar protokollet efter sina egna kravspecifikationer. Gruppen brukar 

träffas 2 till 3 gånger om året för att kunna koordinera implementerings- och utveck

lingsarbetet. Från och med 1995 har ett av gruppens årsmöten förlagts till Europa för 

att möjliggöra och öka kontakten med de europeiska Z39.50-projekten. 

Z39.50 ANSI/NISO, amerikansk (USA) standard. !R-protokoll som tillåter klient

applikationer att söka i externa databaser på avlägsna servrar, hämta sökresultat och 

understödja andra JR-relaterade funktioner . 
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OSI-referensmodellen 

Att förklara OSI-referensmodellen kräver ett eget arbete. Här följer en kort beskriv- · 

ning. OSI (Open Systems Interconnection) som på svenska heter datautbyte mellan 

öppna system. OSI började att utvecklas 1977. Den svenska tolkningen redovisas i 

SJS 636260, och beskriver kommunikationsprotokollet i ett antal nivåer. Ramverket 

för den mycket omfattande standarden blev internationellt godkänd 1984. Den grund

läggande referensmodellen är för OSI, ISO 7498 (Basic Reference Modet of Open 

Systems Interconnection). Målet med OSI är att möjliggöra och befrämja kommuni

kation mellan olika datamiljöer, med ett minimum av tekniska överenskommelser utan

för den egentliga definitionen av referensmodell en. 

Tanken med öppna system är att de skall kunna kommunicera med varandra genom 

att olika system skall följa gemensamma standarder. O Sis utveckling påverkades av 

en rad olika organisationeri Amerika, Europa och Japan. Utvecklingen pågår hela ti

den och nya förbättringar, tillägg och separata delar tillkommer. Standarden strukture

ras samtidigt systematiskt enligt den grundläggande referensmodellen. Basstandarder 

för OSI utarbetas av de etablerade standardiseringsorganen såsom ISO, JEC (Interna

tional Electrotechnical Commission) och CCITT (Comite Consultatif International 

Te!egraphique et Telephonique). 

Utöver de olika basstandarderna utvecklas olika funktionsstandarder och profiler. 

Detta för att kunna åstadkomma lämpliga kombinationer och grupperingar av standar

den. Den grundläggande referensmodellen för OSI delar in alla relevanta kommunika

tionsfunktioner i olika grupper och grupperar dessa i hierarkier. Varje grupp utgör ett 

skikt (layer) i hierarkin. Varje funktion med sammanhörande funktioner återfinns i en 

och samma grupp. Totalt består ramverket av sju skikt som tillsammans utgör hierar

kierna. Detta för att åstadkomma en systematik i det växande antalet funktionersom 

ingår i ett kommunikationsprotokoll/system. 

·Varje skikt i hierarkin betjänas av de underliggande skikten, som i sin tur betjänar 

skikten ovanför. De tjänster (services) som ett skikt ger till det ovanliggande skiktet 

(d .v.s. hur den skall realiseras, sammansättning av en eller flera tjänster eller från ett 

eller flera underliggande skikt) behöver inte det användande skiktet känna till. Varje 

funktion måste däremot känna till vad tjänsten innebär och hur den skall begäras från 
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den underliggande nivån. Detta val sker i samband med att en förbindelse etableras 

mellan exempelvis två system. 

Varje funktion omfattar en eller flera tjänster som erbjuds av en Service Provider 

(tjänsteleverantör). Den nås via en ,.S'ervice Access Points (åtkomstpunkt för tjänst, 

SAP), som utgör Sen1ice User (tjänsteanvändaren) tjänstens gränssnitt Kommunika

tionen mellan skikten sker på följande sätt: Kommunikationen på en nivå bildar till

sammans med de underliggande skiktens kommunikation meddelanden (signaler) till de 

högre liggande skikten. Reglerna som styr kommunikationen, mellan skikt på samma 

nivå men i skilda kommunikationssystem, kallas för protokoll. ISO har .standardiserat 

både tjänster och protokoll för de olika skikten. Varje skikts tjänster definieras i stan

darder och protokollen specificeras för varje skikt. Ett skikt (nivå) kan innehålla flera 

protokoll. Skikten numreras nedifrån och upp från l till 7 (se figur 5 och tabe11 4). 

Mellan varje angränsande skikt i ett system finns ett gränssnitt (Interface). Dessa be

höver inte nödvändigtvis vara fysiskt åtkomliga. I OSI-modellen brukar man främst 

avse den lägsta nivån i hierarkin, mellan det fysiska skiktet och överföringsmediet, 

när man använder tennen gränssnitt 
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Figur 5. Den grundläggande referensmodellen för OSI-ISO 7498. OSI-mo
dellens hierarkiska indelning av kommunikationerna i skikt hos tvä system 
som utbyter alla data med varandra via något överföringsmedium. 

. . 
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De sju skikten kan beskrivas mycket översiktligt på följande sätt: 

Skikt l -Fysiska skiktet. 

Denna nivå beskriver den fysiska anslutningen mellan enheter. Tjänsten innehåller ka

rakteristika för gränssnittet mellan ett användarsystems terminalanslutning (DTE) 

och nätets anslutningsenhet (DCE). Tjänstedefinitionen för det fysiska skiktet finns i 

ISO l 0022 och i CCITT rek X.211. Protokollen i det fysiska skiktet utgörs av gräns

snittsstandarder. 

Skikt 2- Länkskiktet 

Tjänsten definierar funktioner för att uppnå säker och tillförlitlig dataöverföring över 

en kommunikationslänk mellan två punkter, noder, i nätet. Länkskiktsprotokoll.~t 

kallas för länkprotokoll och motsvarar begreppet linjeprocedur. 

Skikt 3 - Nätskiktet 

Nätskiktet etablerar, upprätthåller och avslutar kommunikationen mellan noderna, 

d.v.s. genom hela nätet. 

Skikt 4 - Transportnivån. 

Utgör gränssnittet mellan nätoberoende och nätberoende nivåer. 

Skikt 5- Sessionsskiktet 

Hanterar dialogen mellan användarna och hanterar den begreppsmässiga förståelsen. 

Skikt 6- Presentationsskiktet 

Beskriver bl.a . valet av kod samt hanterar förekomsten av kryptering. 

Skikt 7 - Tillämpningsskiktet 

Utgör det slutliga gränssnittet mot slutanvändaren samt beskriver funktioner för han

tering av applikationsprogram. 
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OSI-referensmodell avser att specificera och rekommendera hela kommunikations

proceduren från applikation A (klienten) till applikation B (servern) (Andersson, 

1993; Dempsey, 1992; Lundqvist, 1992; Marsden, 1991) .. 

En jämforelse mellan internetstandard TCP!IP och referensmodell OSI 

Föregångaren till TCP/IP-protokollet (Transmission Contra! Protocol!Interriet Proto

col) började utvecklas under mitten 1960-talet av den USAs försvar, ARPANET. 

(Advanced Research Project Agency). lP-protokollet utvecklades för att kunna kom

municera mellan olika organisationer/staber och för att kunna upprätthålla kommuni

kation .även om ett flertal kommunikationsnätverk skulle bli utslagna. Dess styrka låg 

i förmågan att förmedla trafik på alternativa vägar (nätverk). Sedan tillkomsten har 

fler och fler nätverk anslutit sig och detta kom att utgöra grunden till vad som är 

dagens Internet. 

Samtidigt med lP-protokollets utveckling påbörjades även arbetet med OSI (se 

föregående kap.), men eftersom arbetet med OSI drog ut på tiden har TCP/IP blivit 

något av en de facto-standard när det gäller ihopkoppling av nätverk vilket har 

medfört att en övergång från TCP/IP till OSI är nästintill omöjlig. Antalet produkter 

som nu körs över TCP/IP är mycket stort, ca. 95 procent av alla nätverksprotokoll, 

en bidragande orsak till detta är att antalet produkter som körs över OSI är. både 

dyrare och tar längre tid att utveckla. Trots att TCP/IP och OSI är mycket lika så är 

de inte kompatibla. 

TCP/IP-protokollet är indelat i fem skikt till skillnad från OSis sju nivåer. TCP/IP

och OSI-protokollen indelas i lägre- (nivå 1-4) respektive övre nivå (nivå 5-7). De lä

gre skikten i TCP/IP- och OSI-protokollen kan jämföras, men tjänsterna på varje nivå 

respektive protokoll är inte överensstämmande. 

TCP/IP är ett generellt hållet protokoll som används mellan UNIX-datorer som 

Internet vanligen består av. Andra varianter av TCP/IP är, uppringda förbindelser via 

SLIP (Serial Line Internet Protocol) och PPP (Point to Point Protocol). 

Följande tabell visar skillnaderna mellan Internet standarden (TCP/IP) och OSI-stan- · 

darden vad beträffar konstruktion och innehåll: 
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OSI Internet (TCP/IP) 

Skikt namn protokoll namn protokoll 

7 Tillämpning ACSE, Tillämpning Välkänd port, 
olika olika 

6 Presentation ISO 8823 - -

5 Session ISO 8327 - -

4 Transport TPO-TP4 Värd-till-värd TCP 

3 Nätverk X.25 Internet lP 
och CNLP 

2 Länk HDLC - RFC 826, 
RFC 894, etc. 

l Fysisk X.21, etc. olika fysiska 
nätverk -

Tabell 4. En jämförelse mellan OSI och TCP/IP . 

Skikt l- Fysiska skiktet. 

Den fysiska nivån beskriver anslutningen mellan olika enheter. TCP/IP och OSI an..: 

vänder sig här av olika kommunikationsprotokolL 

Skikt 2- Länkskiktet 

Länkskiktet i OSI-protokollet innehåller ramdefinitioner (hur man behandlar och mot

tager Bitsignaler) och reglerar den fysiska nätverksadressen. OSI-protokollet använ

der HDLC-protokollet; Internet använder protokollen RFC, 826 och 894. 

Skikt 3 - Nätverksskiktet 

Detta skikt styr meddelanden. OSI använder sig av CCITT -protokollet X.25 och 

CNLP samt innehåller tjänster för felmeddelanden som vanligtvis är definierade i 

transportskiktet Internet protokollet, lP täcker uppskattningsvis alla de CNLP-tjän

ster som OSI använder i skikt 3. 
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Skikt 4 ~ Transportskiktet 

Transportskiktets huvudsakliga uppgift är att säkerställa kommunikationen. I OSis 

transportprotokoll finns följande underprotokoll TPO-TP4 (de representerar 5 kl as~ 

ser med transportfunktionerna 0-4). De utför bl.a. felkontroller, med den skillnaden 

att typ och grad av felkontroll skiljer sig mellan TCP/IP och OSI. Transportskiktet . 

innehåller också tjänster för uppdelning av datameddelanden till mindre "buntar". 

Varje "bunt" måste vara tillräckligt liten för att kunna passa in i nätverksskiktets del 

för datameddelanden. Skikt 4 innehåller även tjänster för styrning av mottagen data 

för att kunna korrigera applikationen i datorn. En likvärdig funktion finns i TCP/IP

protokollet, vilket motsvaras av OSis TP4. 

Skikt 5 ~ Sessionsskiktet 

Utgörs av tjänster som etablerar kontakt och möjliggör kommunikationskontroll mel

lan system för att kunna synkronisera kommunikationen. OSI har ett väl definierat 

sessionsprotokoll, ISO 8327, medan TCP/IP inte har något motsvarande till detta. 

Skikt 6 ~ Presentationskiktet 

Presentationskiktets roll har ändrats i takt med att OSI-protokollets utveckling. I 

samband med att alltfler applikationer blir definierade, behövs det fler tilläggstjänster 

i presentationsskiktet, exempelvis överenskomna tjänster för innehållspresentation · 

etc. Någon motsvarighet till detta skikt finns inte i TCP/IP-protokollet. 

Skikt 7 ~ Tillämpningsskiktet 

Tillämpningsskiktet i OSI-protokollet är sammansatt av två delar: 

Association Contra! Service: ACSE möjliggör kommunikation (request etc.) med ett 

andra system och bestämmer vilka kommunikationsprotokoll som kan användas (t. ex. 

SR, ILL, FTAM, etc.). 

General Applikation Service: Definierar flera tjänster, bLa. vilka datamiljöer som kan 

användas etc.). Tillämpningsskiktet skall trots detta ses som en nivå. Skiktets tjänster 

samverkar direkt med "gästdatorn s" tillämpningsskikt Motsvarande skikt i TCP/IP

protokollet styrs av ett protokoll i tillämpningsskiktet av en s.k. "välkänd" port. 
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Europeiska och amerikanska systemleverantörer: rörsäljning och utveckling 

av Z39.50/SR 

Följande europeiska och amerikanska systemleverantörer erbjuder Z39.50/SR-proto

kollen som extra eller standardmoduler i sina system samt försäljning och utveckling 

av protokollens användargränssnitt. 

System Supplier Client Server 

Advance Ge a c y y 

ALEPH ExLibris N Beta testing ("expect 
release mid 1995) 

BOOK Plus Stowe Computing Prototype (initially bctween BOOK Plus uscrs only) 

Data Trek Manger & · 
Professional Series Data Trek Under development N 

DYNIX DYNIX y y 

Horizon DYNIX y y 

INNOPAC Innovative Interfaces y y 

Libertas SLS y Y (SLS database server only -
local server now 
"Christmas 1995) 

Oracle Libraries Frctwell-Downing Prototype (to be incorporate into version 6 - due 
"Summer 1995) 

Pi ca Pi ca y y 

Plus Ge a c "To be available y 
during 1995" 

Talis BCLMP N y 

TECHLIBplus Information Due "Fehruary N 
Dimensions 1995" 

TINLIB IME Under development 

Unicom Sirs i y y 

VTLS VTLS y y 

Tabell 5. Europeiska och amerikanska system leverantörer: försäljning och utveckling av 
Z39.50/SR (1994). 
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Enkät- och intervjufrågor 

Diskussionen inriktas på följande punkter: 

l . Val av protokoll/implementering (systemintegrerat/testserver) 

2. Vad vill man uppnå genom att använda protokollet 

3. Obligatoriska respektive frivilliga protokollfunktioner 

4. Användaranpassning: funktioner och användargränssnitt 

5. Uppfölj11ing och utveckling av Z39.50-protokollet 

l. Val av jn-otokoll/implementering (systemintegrerat/testserver): 

Vad styr/de implementeringen? 
• Tidigare system? 
• Erfarenheter? 
• lnfonnations- och kommunikationsprotokoll? 

· Ny IT -strategi? 
Annat? 

När ni bestämde er för att använda Z39.50-protokollet, visste ni då hur proto
kollet skulle implementeras, t.ex. genom egen server eller integrerat i ett biblio
tekssystem? 

• Vad styrde valet av protokoll respektive protokollversion? 
• Beskriv/utveckla? 

• Vilka mål styr alternativt har styrt utformningen av er Z39.50-server eller ert vai 
av biblioteksdatasystem? Ökad tillgänglighet till externa databaser, förenklad sök
process, förbättrade W eb-gräns snitt? 

Besktiv/utveckJa? 

Har det funnits eller finns det några planer på att sätta upp en egen testsetv-er ? 
• I så fall, på vilket sätt? systemintegrerat, som fristående server eller annat? 

Har ni haft planer på eller deltar det nu i något större samarbetsprojekt med andra 
· bibliotek vad beträffar protokollutveckling eller testservers? 

• I så fall, i vilket projekt och vad vill man uppnå genom detta? 

• Övriga synpunkter 

2. Vad vill man uppnå genom att använda protokollet: 

Har er systernupphandling påverkats av att vissa system understödjer Z39.50-
protokoll et? 

Hur då" 
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• Vilka överväganden gjorde ni innan ni bestämde er för att använda Z39.50-pro
tokollet? 

• Vilka mål hoppas ni att kunna uppnå genom att stödja och kan man peka på några 

direkta fördelar med att använda sig av Z39 .50-protokollet? 

Kommer er informationssökningsprocess att påverkas? 
I så fall, hurdå? 

Vilka förhoppningar har ni på Z39.50-protokollet, vad beträffar informations
söknings processen? 

Bibliotekspersonal? 
Användare/låntagare? 

Övriga synpunkter 

3. Obligatoriska respektive frivilliga protokollfunktioner: 

Vilka funktionstillägg utöver standardfunktionerna bedömer ni som värdefulla 
eller nödvändiga? 

Kan protokollets "flexibilitet" påverkas av en förimplementering i ett biblioteks
system, 
. På vad sätt/utveckla? 

Vilka protokollfunktioner stöder eller kommer ert biblioteksdatasystem att 
stödja? 

• Vilken inställning har ni till frivilliga respektive obligatoriska protokollfunktioner? 
Varför? 

• Kommer antalet frivilliga funktionstillägg att påverkas då protokollet är förimple
menterat i bibliotekssystemet? 

Om j a, på vad sätt? 

• Kommer eller har någon frivillig protokollfunktion implementerats, utöver de 
obligatoriska sökfunktionerna? 
• Vilken/vilka? 

Övriga synpunkter 

4. Användaranpassning: funktioner och användargränssnitt: 

Har det riktats några synpunkter för eller emot protokollets funktionalitet? 
Vad beträffar: 
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Från bibliotekspersonalens sida? 
• Genom användarundersökningar? 

Om ja, hur har dessa yttrat sig? 

Kommer protokollets utfonnning (användargränssnitt) att skilja sig åt mellan 
nedanstående användargrupper? 
• Bibliotekspersonal? 
• Användare/låntagare? 

• Kommer ni att anpassa 239.50-servem för att få den mer användarvänlig? 
Hur då" 
• Systemintegrerat? 
• Utveckla användargränssnitt? 
• Annat? 

Övriga synpunkter 

5. Uppföljning och utveckling av Z39.50-protokollet: 

Har ni följt upp utvecklingen av 239.50-protokollet? 
Hur då? 

Har ni någon uppfattning om hur 239.50-protokollet kommer att fungera i prak
tiken7 

Varför då/på vilket sätt? 

Kan den enskilda protokollanvändaren (biblioteket) påverka eller utveckla 
Z39.50-protokollets utformning när det är förimplementerat i biblioteksdatasys
temet? 

På vilket sätt" 

• Övriga synpunkter 
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