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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10160-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46 Informace a
dokumentace  subkomise SC4, Počítačové aplikace v informacích a dokumentaci.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10160-1:1993), které bylo technicky revidováno.
Jsou zde zahrnuty dodatky specifikované v ISO 10161, DAM 1 a opravy specifikované ve Zprávě o
chybách 1-23.

ISO 10161 se skládá z následujících částí se společným názvem Informace a dokumentace - Propojení
otevřených systémů - Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky

–         Část 1: Specifikace protokolu

–         Část 2: Protokol, implementace prohlášení o shodě (PICS)

Přílohy A až D jsou nedílnou součástí této části ISO 10161. Přílohy E až H jsou pouze informativní.
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Úvod
Tato část ISO 10161 je jednou částí ze souboru mezinárodních norem usnadňující propojení
výpočetních systémů. Vazby na ostatní mezinárodní normy tohoto souboru jsou vymezeny v ISO 7498
- Referenční model pro propojení otevřených systémů. Referenční model rozděluje oblast normalizace
pro propojení do řady vrstev specifikací přijatelné velikosti.

Cílem propojení otevřených systémů je minimalizace technických ujednání  mimo normy pro
zpracování informací :

–         z různých zdrojů,

–         na různých úrovních řízení,

–         na různé úrovni složitosti,

–         různými technologiemi.

Tato část ISO 10161 specifikuje protokol pro komunikaci meziknihovních výpůjček. Protokol



meziknihovních výpůjček je provozován v aplikační vrstvě a umožňuje stranám zainteresovaným v
transakcích meziknihovních výpůjček postupovat systematicky a přesně posaným způsobem.

Protokol meziknihovních výpůjček podporuje meziknihovní výpůjční služby (MVS), definované v ISO 10160.
Aplikace služby pro vyřízení žádosti o meziknihovní výpůjčku vyvolává externí službu doručení.
Protokol meziknihovních výpůjček je nositelem informací povolující jak automatické, tak operátorem
zprostředkované vyvolání externích služeb doručení.

Tato část ISO 10161 je jednou z norem podporujících propojení knihovnických systémů. Tyto normy
mohou být použity samostatně nebo v kooperaci, pokud knihovnické aplikace vyžadují smíšené
komunikační služby. Například ISO 23950 podporující vzdálený přístup do bibliografických databází lze
použít ve spojení s protokolem meziknihovních výpůjček za účelem získání identifikačních informací.
Ovládání a řízení interakcí mezi takovými bibliografickými transakcemi je lokální záležitostí a je mimo
rámec této mezinárodní normy.

Bezpečnost a zdroje financování ve vztahu k meziknihovním výpůjčkám jsou předmětem dalšího
studia.

Specifikace postupů použitých v této části ISO 10160 je v souladu s postupy používanými v ostatních
stanovených OSI protokolech. Ve většině těchto dokumentů jsou tyto postupy vysvětleny. Abstraktní
syntax datové jednotky aplikačního protokolu je definována pomocí ASN.1 postupu, který je stanoven
v ISO/IEC 8824.

Tato část ISO 10161 obsahuje osm příloh. Přílohy A až D jsou normativní. Příloha A specifikuje tabulky
stavů protokolu pro meziknihovní výpůjčky. Příloha B specifikuje pravidla kódování pro generování
přenosové syntaxe a je kompatibilní s EDIFACT (ISO 9735). Příloha C specifikuje účel přiřazených
identifikátorů a požadavky registrace. Příloha D stanovuje registrační procedury pro datový typ
EXTERNAL. Příloha E uvádí příklad zápisu datového typu EXTERNAL do registru. Příloha F popisuje
možné mapování protokolu na podpůrné služby. Příloha G popisuje vhodné metody použití protokolu o
doručení dokumentu v souladu s protokolem meziknihovních výpůjček. Příloha H obsahuje bibliografii.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 10161 vymezuje protokol pro prvek aplikační služby (ASE) meziknihovních výpůjček.
Specifikuje chování, které musí  systém projevit, aby splnil normy ISO pro meziknihovní vypůjční
službu (MVS).

Norma určuje formální pravidla chování každé ze dvou entit, které se zúčastní transakcí meziknihovní
výpůjční služby.

Norma specifikuje:

          činnosti zaměřené k přijetí žádosti o primitivum služby vydané uživatelem MVS,

          činnosti zaměřené k přijetí datové jednotky aplikačního protokolu,

          činností, které jsou výsledkem událostí v rámci lokálního systému.



Norma specifikuje (v kapitole 9) abstraktní syntax požadovanou pro přenos APDU protokolem pro
meziknihovní výpůjčky. Dále norma stanoví požadavky na shodu vyhovující realizaci protokolu (v kapitole
10). Rozsah protokolu meziknihovní výpůjček je omezen propojením systémů ; nespecifikuje nebo
neomezuje možnou realizaci rozhraní v počítačovém systému. Počítačové systémy mohou být v
rozmezí od samostatné pracovní stanice až po střediskový počítač.

Tato část ISO 10161 je zaměřena na použití v knihovnách, v informačních centrech jako je souborný
katalog a v dalších systémech zpracovávající bibliografické informace. Tyto systémy se zúčastňují
transakcí meziknihovní výpůjční služby v roli žadatele (tj. iniciátor žádosti o meziknihovní výpůjční
službu), v roli dotazovaného (tj. poskytovatel bibliografického materiálu nebo informace) a/nebo v roli
zprostředkovatele (tj. agent jednající jménem žadatele za účelem nalezení odpovídajících
dotazovaných). Je možné využívat na sebe vzájemně působících topologií, od jednoduchých
dvoustranných interakcí až po několikanásobné.

-- Vynechaný text --


