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AÜTOMATA DISSENDADO DE LA SCIENCAJ INFORMAJOJ
A. HECK (JALHAY, BELGIO)*

1. Scienca informigo: peza sargo por la esploristo.

Nuntempe al seieneulo kiu ekstudas probiernon sin prezentas grava
demando kio jarn publikigis en la monde pri la problemo? Klasike li kon-
sultas katalogojn kaj sliparojn en institutaj, universitataj kaj naciaj bibllote-
ko], Tarnen tia procedo estas vere temporaba ka] ofte seieneuloj bedaüras
ke ne ekzistas pli rapida metodo.

Allparte la scieneulo devas daure inforrnigi dum siaj laboroj. Lau la
klasika rnaniero, la esploristo denove vizitas regule la bibliotekojn kaj tra-
legas la novajn publikajojn (la librojn kaj öefe la novajn numerojn de diver-
saj revuoj), seröante öu novajo aperis pri la de li studata problemo.

En arnbaü situacioj (eka kaj daüra inforrnigoj) preskaü certe ne öiuj
interesai informajoj estas trafitaj. Jam okazis ke scienea esplorgrupo laboris
pri probleme dum pluraj jaroj antaü al konstati ke iH estis solvita jam antaü
la komeneo de la laboroj. Kiom da perdita tempo!

Nepre necesa estas kompreneble la informigo de la scienculoj, sed lau
la klasikaj metodoj, gi estas temporaba kaj gi prokrastigas la rezultatojn de
la esploroj. Krome en la venontaj jaroj, la malfacileeo multe kreskigos. en
la kernia fako aperis

dum 1947-1956
en 1966

1967
1970

647.000 artikoloj,
225.000
235.000
315.000 (?) s r

Ne estas eble por so la kemiisto legi öiujn artikolojn por seii öu ilia enhavo
estas interesa aü neo Antaüa selektado devus okazi per mekanika aü elektro-
nika sistemo. La situacio tute sarnas en aliaj fakoj.
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2. Solvo: la S.D.I-sistemo

La principo de la Selektiva Dissendado de la Informajoj estas simpla.
Gin jam uzas ekz. ISI (Institute for Scientific Information) - kaj Chemical-
-Abstracts-firmoj. En Francio, CNRS (Nacia Centro pri la Sciencaj Esploroj)
nun pretigas la saman. Gi efikos komence de la 1971. en la astronomia kam-
po. Ankaü en la Universitato de Liege, antaüvidas uzi tian sistemon por
diversaj fakoj post kelkaj jaroj.

La sistemo uzas komputeron kies memoro enhavas interescentrojn de
la sciencaj esploristoj. Aliparte oni »nutras« la komputeron per la referencoj
kaj per la temoj de la novaj publikajoj. La komputero komparas öiun arti-
kolon kun la interescentroj de öiu scienculo kaj sciigas al öiu la por li intere-
sajn aperintajn librojn aü artikolojn. Kiom da gajnita tempo! La scienculo ri-
cevas aütornate kaj senpene la informajojn kiujn li seröis antaüe dum tagoj
en bibliotekoj.

Krome la S.D.I.-sistemo estas uzebla kiel eka informikn je komenco
de laboro, la esploristo petas la komputeron selekti la interesajn artikolojn
en la antaüe traktitaj materiajoj.

3. Praktika uzo.

La nombro de la scienculoj-uzantoj kaj la volumo de la pritraktita ma-
teriajo ne estas grandaj problemoj en la SDI-sistemo. 10m pli grava estas la
laborrapido de la komputero, sed tio dependas de la uzata komputero.

Krome öu öiuj publikajoj estas kompilendaj? Kompreneble la respon-
do dependas de la uzantaro. Se astronomia institucio posedas SDI-inform-
centron, ties okupigo koncernos nur la astronomiajn publikajojn kaj la pub-
likajojn pri konektataj sciencoj (matematiko, fiziko, kemio, ... ). Sed la in-
formcentro ne okupisos pri filologiaj revuoj.

La plej grava probleme estas tarnen la karakterizado de interescent-
roj de esploristoj kaj de temoj de la publikajoj. Por ke la komputero korn-
prenu ilin, i1i devas esti redaktataj per sama »vortaro« kaj per sama »sintak-
so« kompreneblaj aliparte de la komputero. Ekzempie U.D.K. estas uzata.
Sed öar la U.D.K. - nornbrokombinoj povas esti tre longaj, aliaj lingvoj(*)
estas uzeblaj.

B.R.G.M. (Ofico pri minejaj kaj geologiaj esploroj) difinis vortaron por
sia fako kaj klasigis vortojn en tabeloj kradaj kie sagoj interligas la vortojn.
Ciam la sagoj indikas malpli ~eneralan verton. Vorton karakterizas la tabe-
lnumero kaj la vortkoordinatoj interne de la tabelo. La rilatoj inter la vortoj
estas hierarkiaj, sinonimaj kaj orientantaj rilatoj.

Aliaj lingvoj ekzistas. La plej bona solvo estu ke öiu fako elektu la
plej konvenan por si lingvon.

* * •
La S.D.I.-sistemoj estas vere solvoj por informigo de la sciencaj esploristoj
kaj ni devas esperi ke ili malsargigos la lastajn pri iliaj antaüaj bibliotekistaj
laboroj,

{*} Tiuj lingvoj estas scndependaj kun la komputcraj lingvoj en kiuj estas öiarn tradu-
kataj la öi-tie konsiderataj lingvoj.


