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Abstrakt:
Tento volný výklad původní normy ISO 23950: "Information Retrieval (Z39.50): Application
Service Definition and Protocol Specification" má za úkol specifikovat problematiku protokolu
pro vyhledávání a přenos informací v rozhraní klient/server. Jsou zde obsaženy bližší
specifikace procedur a struktur používaných klientem při prohledávání databáze, která je mu
zprostředkována serverem, Získávání záznamů (Retrieve)z databází identifikovaných v rámci
Vyhledávání (Search), Prohlížení rejstříků (Scan) a konečně Třídění množiny výsledků (Sort).
Podporovány jsou dále : Kontrola přístupu (Access control), Kontrola zdroje (Resource
control), Rozšířené služby (Extended services) a vybavení funkcí "help". Protokol se zabývá
komunikací mezi odpovídajícími aplikacemi pro vyhledávání informací v rozhraní
klient/server. Ty mohou být umístěny na různých počítačích. Nezabývá se však interakcí mezi
klientem a koncovým uživatelem.
Výklad je dále doplněn rozšiřujícími poznámkami, názornými ukázkami a příklady, které by
měly objasnit některé mechanismy a funkce protokolu širšímu spektru uživatelů, a které nejsou
obsaženy v původní normě.
Autorem výchozího textu je Z39.50 Maintenance Agency. Text je řazen do skupiny : Official
Text for Z39.50-1995 vydáno v červenci 1995.

Předmluva
Tato předmluva je volnou parafrází předmluvy původní americké národní normy ANSI/NISO
Z39.50-1995. Nejedná se o její formální část, ale je zde zahrnuta pouze pro informaci.
ANSI Z39.50-1995, Získávání dat z informačních systémů (Z39.50) Definice aplikačních
služeb a specifikace protokolu je revizí verze ANSI Z39.50-1992.
Poznámka: Návrhy jednotlivých verzí této normy jsou chápány jako Z39.50-1994. Ta se
posléze v rámci procesu schválení a publikování změnila na normu Z39.50-1995, která je verzí
konečnou. Implementátoři by měli vědět, že jakákoliv verze označovaná Z39.50-1994 není
poslední verzí této normy,
Verze z roku 1992 byla revizí Z39.50-1988, kterou připravila komise NISO (National
Information Standarts Organization). Ta byla rozpuštěna poté, co byla schválena norma
Z39.50-1988. Namísto ní byla v roce 1998 založena organizace Z39.50 Maintenance Agency
(správní agentura) řízená Kongresovou knihovnou.(Library of Congress)
Protokol Z39.50 byl původně navržen (v roce 1984) pro použití v rámci bibliografických
informací. V souvislosti s širším zájmem o tento protokol byla v roce 1990 založena skupina
pro implementaci Z39.50 - Z39.50 Implementation group (ZIG). Skupina zahrnuje výrobce,
dodavatele, konzultanty, poskytovatele informací a univerzity, jejichž přáním je přístup, nebo
poskytnutí přístupu k různým typům informací včetně bibliografických, textových, obrazových
a finančních informací z oblasti veřejných služeb, dále pak chemických a novinových. Tyto
skupiny mají své národní odnože. Společně s Kongresovou knihovnou (resp. Z39.50
Maintenance Agency ) se starají o neustálý vývoj protokolu. Členství v ZIG je otevřeno pro
všechny skupiny zájemců.
Implementátoři navrhli v rámci verze z roku 1992 řadu vylepšení, která mají za úkol podpořit
širší rozsah jednotlivých činností spojených se získáváním informací. Tato zlepšení bohužel
ještě nejsou zcela dokončena a jejich zahrnutí do normy z roku 1992 by mělo za následek
značné zdržení.
V roce 1995 správní agentura provedla formální průzkum mezi implementátory Z39.50, aby
určila relativní důležitost navrhovaných změn a vylepšení. Cílem tohoto průzkumu bylo
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upřesnění a zúžení seznamu změn do ucelené skupiny, aby bylo možné určit, zda byla
navrhovaná řešení adekvátně specifikována a pochopena, a také odhadnout vnímání jejich
důležitosti a jejich komplexnost. Výsledky průzkumu odhalily nezbytnost některých zlepšení a
naopak možnost eliminace některých z nich v rámci dalšího zvážení. Pro třetí skupinu zlepšení
byl průzkum neprůkazný a jejich dispozice byly určeny dohodou.
Vývoj Z39.50-1995 začal koncem roku 1991. Z každého zasedání ZIG v rozmezí prosince
1997 až dubna 1994 by vytvořen Z39.50 Maintenance Agency revidovaný koncept. Každá
taková verze pak prošla pečlivým a podrobným zkoumáním v rukou implementátorů a byla
dlouho diskutována jak na ZIG Internet konferencích, tak na ZIG mítincích. Komentáře,
postřehy a dohody v rámci každého konceptu, kterých bylo dosaženo na každém mítinku, byly
zahrnuty do následující verze. V dubnu roku 1994 ZIG doporučil uzavření této verze.
Verze z roku 1992 je obecně známá jako "verze 2" a následující z roku 1995 jako "verze 3"
I přesto, že takto označované verze nesou specifické označení protokolu, neodpovídají verzím
normy.. Z 39.50-1992 specifikuje 2. verzi protokolu. Z39.50-1995 určuje verzi protokolu 2 a 3.
Ačkoliv Z39.50-1992 nahradil Z39.50-1988, který je překonaný, vztah mezi verzí Z39.501992 a Z39.50-1995 je zcela odlišný. Z39.50-1995 je kompatibilní "superset" verze z roku
1992. Implementátor má možnost z dokumentu Z39.50 1995 získat informace o kompletních
detailech verze 2 a vytvořit implementaci kompatibilní s Z39.50-1992.
Z39.50-1995 reprezentuje všeobecný konsensus ZIG, který jednal pod dohledem správní
agentury ve snaze vyvinout jak Z39.50-1992, tak Z39.50-1995.

Podstata protokolu
Protokol specifikuje formáty a procedury řídící výměnu zpráv mezi klientem a serverem.
Dovoluje klientovi žádat, aby server prohledal databázi a identifikoval záznamy (records), které
odpovídají specifickým kritériím a přenesl zpět některé nebo všechny takto identifikované
záznamy.
Klient může inicializovat požadavek ve jménu uživatele. Protokol se pak zabývá komunikací
mezi odpovídajícími aplikacemi pro získání informací na stranách klienta i serveru. Nezabývá
se interakcí mezi klientem a uživatelem.
Implementace protokolu Z39.50 vyžaduje na straně koncového uživatele zvláštní program
„klienta“ Z390.50 a na straně prohledávané databáze „server“ Z39.50. Jsou to počítačové
programy, které zajišťují vzájemnou interakci mezi sebou protokolem Z39.50.
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Koncový uživatel

Původce
Lokální
program
Z-klient
(původce
origin)

Vzdálený cíl
Protokol Z39.50

Typicky
telekomunikace
Internet
(Aplikační vrstva
nad TCP/IP )

Databáze

Z server
cíl
Target

Program
napojeni
databáze
(DBLINK)

Typické uspořádání komunikace koncový uživatel –vzdálená databáze
Program klienta i serveru vyžaduje instalaci na počítačích u klienta i serveru. Instalace klienta
(na trhu existuje řada produktů free nebo komerčních s různou úrovní shody se standardem
Z39.50) může být překážkou širokému využívání protokolu Z39.50, z důvodu dostupnosti a
financování. Proto byl vyvinut „vzdálený Z klient“, což je klient, který není instalován na
počítači koncového uživatele, ale na jiném počítači v síti (s www serverem). Tento vzdálený
klient je dostupný koncovému uživateli pomocí protokolu http, tedy přes všeobecně dostupný
www browser
Koncový uživatel

Původce
WWW
browser
Z-klient
(původce
origin)

http protokol

www
server

Vzdálený
klient
Z Gateway

Protokol Z39.50

Typicky telekomunikace
Internet
(Aplikační vrstva nad
TCP/IP )

Vzdálený cíl
Z server

Uspořádání pomocí Z Gateway (brány)

Program napojeni
databáze
(DBLINK)
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Databáze

Z39.50-1992 disponuje následujícími schopnostmi (capabilities), které jsou zároveň
podporovány i v Z39.50-1995. Klient muže zadat Vyhledávání (Search), ve vybrané nebo ve
více vybraných databázích. Toto hledání obsahuje zahrnuje dotaz a zároveň parametry, podle
kterých se určí, zda mají být záznamy identifikované hledáním vráceny jako součást odpovědi.
Odpověď serveru obsahuje počet identifikovaných záznamů a případně některé nebo všechny
záznamy.
Klient pak může vybrané záznamy získat (Retrieve). Klient předpokládá, že záznamy vybrané
vyhledávacím formulářem – "výsledná množina" (uspořádaná množina, uspořádání určeno
serverem) a další záznamy mohou být určeny pozicí v rámci množiny.
Další možné schopnosti zahrnují:
 Klient může specifikovat množinu prvků (element set) označujících prvky dat,
které je třeba získat, v případě, že klient nechce obdržet kompletní databázové
záznamy.
Příklad : Klient může určit: Pokud je identifikováno 5, či méně záznamů, přenes "plné(full)"
záznamy. Pokud je jich více než 5, přenes "stručné(brief)" záznamy.
 Klient může indikovat preferovanou syntaxi záznamu (preferred record syntax)
pro záznamy, které jsou v odpovědi. Např. USMARC, UNIMARC.
 Klient může označit (name) skupinu výsledků pro další reference.
 Klient může smazat (delete) označenou skupinu výsledků.
 Server může na klienta uložit omezení Kontroly přístupu (access control) tím, že
bude požadovat autentikaci před zpracováním požadavku.
 Server může provést Kontrolu zdroje (resource control)tím, že zašle vyžádaný
nebo nevyžádaný report o stavu; může také přerušit zpracovávání a nechat
klienta rozhodnout, chce-li pokračovat.
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Odsouhlasení
základních
parametrů.
Nabízené služby,
struktury
záznamu, atd

Žádost o plné dostupné
detaily služeb.

Explain Database
Z39.50 Server

Z 39.50 KLIENT
(Původce - Origin )

Explain
Z 39.50 SERVICES

Odeslaný dotaz s použitím
atributů Bib-1. Př. Title=
Robinson
Crusoe

Initialisation

author=Defoe

Search
Bibliografická
Database

Retrieve
První záznam Marcu
navrácený z databáze
+ informace o něm.

Přístup
ano/ne

Access

Zeptej se na více
záznamů z Result Set

Více záznamů
získaných z
databáze

Account
Sort
Scan

Cena za
zpracování a
náklady (čas)

Update Database
Objednávky
výpůjčky ILL

Setřídění
ResultSetu

ES

Z klient může být PC,
Web server nebo část
knihovnického systému

Pro jinou knihovnu

Save result Set
Persistent Query
and Schedule

Rozšířený požadavek
na služby SDI

RESULT
Set

Databáze
úkolů

Export
Specification
Invoke Export

Určuje, kam a jak
jsou záznamy
exportovány.

Záznamy se
exportují přes
email, fax, atd

Obr. Služby Z39.50 (pouze pro ilustraci)
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Formulace dotazu(query)
Tato norma plně specifikuje a zaručuje podporu dotazu typu-1 (type-1), který je vyjádřen
individuálními vyhledávacími výrazy, kde každý z nich má množinu atributů. Ty určují
například druh výrazu (předmět, jméno atp.) , zda je ohraničený a jakou má strukturu. Server je
zodpovědný za namapování těchto atributů tak, aby odpovídaly logice stavby databáze. V
Dotazu typu-1 mohou být výrazy kombinovány a spojovány boolean operátory. (and, not, or...).

Množina atributů
Atributy spojené s vyhledávacími výrazy náleží do vybrané množiny atributů, jejichž definice
je registrována (registered). To znamená, že jí je přiřazen jednoznačně stanovený a globálně
uznávaný identifikátor množiny atributů (attribute-set-id),tj. Identifikátor objektů (Object
Identifier), který je obsažen v dotazu.
V příloze ATR je definována a zaregistrována skupina atributů bib-1, která specifikuje různé
atributy použitelné pro bibliografické dotazy. Další skupiny atributů mohou být registrovány
mimo tuto normu. Skupina atributů bib-1 byla vyvinuta bibliografickou komunitou a
předpokládá se, že další skupiny atributů budou vyvinuty a registrovány tak, jak bude
zapotřebí jinými oborovými skupinami.

Záznamy v odpovědi
Protokol rozlišuje dva typy záznamů, které se mohou objevit v odpovědi zaslané serverem.
Jsou to databázové a diagnostické záznamy. V příloze REC jsou registrovány objektové
identifikátory pro různé MARC formáty, zahrnující USMARC, UKMARC, Norway MARC a
CANMARC. Tyto identifikátory objektů jsou společně s databázovými záznamy navráceny
serveru. Je zde samozřejmě celá řada dalších typů formátu záznamů. Registrování dalších
možných formátů záznamů se nevylučuje.
Diagnostické záznamy jsou také doprovázeny identifikátorem objektu, který určuje jejich
formát. Příloha EER definuje a registruje dva diagnostické formáty záznamu (jeden z nich byl
definován již v Z39.50-1992), které zahrnují různé diagnostické kódy použitelné pro
bibliografické aplikace. Další rozšiřující formáty mohou být zaregistrovány stejně, jak tomu
bylo i v případě množiny atributů.

Nové prvky
Následující shrnutí se týká různých vylepšení v Z39.50-1995. Názvy "veze 2" a "verze 3"
odpovídají verzi protokolů "Z39.50-1992" a Z.3950-1995" a jejich odpovídajícím normám. Jeli určitý prvek popsán jako "nový v rámci Z39.50-1995", znamená to, že je použit v jedné ze
dvou verzí protokolu.
Příklad : Prohlížení rejstříků (Scan) : implementátor může přidat tuto službu do již existující
implementace Z39.50-1992, aniž by připojoval jakékoliv další prvky.
Jednotlivá vylepšení, která budou nyní popsána spadají do čtyřech kategorií: vyhledávání,
získávání záznamů, nové služby a funkce, další různá vylepšení.

Vyhledávání
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Atributy
Zde se objevuje celá řada vylepšení týkajících se jednotlivých atributů i skupin atributů.Ve
verzi 3 mohou být atributy kombinovaný z různých množin atributů v rámci jednoho dotazu
(dokonce pouze v rámci jednoho vyhledávacího výrazu). To přináší dvě výhody: Za prvé, je to
užitečné v případě prohledávání více databází (multiple database search) . (Ačkoli verze 2 také
podporovala vyhledávání ve více databázích, všechny atributy v rámci dotazu musely náležet
do jedné množiny atributů.To neumožňovalo prohledávat více databází, pokud tyto databáze
nebyly podobné.) Druhá, nová množina atributů může být nyní definována s menším
opakováním.
Verze 3 navíc poskytuje dvě vylepšení, které nám umožňují flexibilitu při definování množiny
atributů. V prvním z nich jsou definovány nové typy dat pro hodnoty atributů (ve verzi 2 byly
povoleny pouze numerické hodnoty). Druhým zlepšením je, že se při definici množiny atributů
používá alternativní sada vyhodnocovacích pravidel (například, zda-li server může nahradit
atribut, o kterém se domnívá, že je výhodnější) a dotaz může vybrat jednu z možných
alternativ. Vylepšená bib-1 množina atributů těží z tohoto nového prvku.
Definice bib-1 zahrnuje také v rámci Z39.50-1995 mnoho nových atributů a samozřejmě
všechny atributy, které doposud existovaly v Z39.50-1992.
Rozšířený model množiny výsledků (Extended Result Set Model)
Základní model množiny výsledků je vyvinut v rámci Z39.50-1992.Verze z roku 1995 popisuje
jakýsi " rozšířený model množiny výsledků", která podporuje rozšířené přibližné vyhledávání.
Rozšířený model dále podporuje novou funkci verze 3. Tou je Omezení (restriction). Jejím
důsledkem je operace, která se používá na množinu výsledků. Dovoluje výběr záznamů z
množiny výsledků, který je založený na specifických atributech.
Vyhledávácí výraz
Vyhledávací výraz ve verzi 3 na sebe může brát celou řadu datových typů. (Ve verzi 2 tomu tak
není, vyhledávací výraz je binární, a proto v zásadě nemá žádný datový typ. Proto je zde typ
často popsán atributem struktury). Toto vylepšení zjednoduší dotazy (stejně jako definici
množiny atributů) tím, že redukuje potřebu atributů struktury.
Přechodné výsledky
V Z39.50-1995 může server v rámci odpovědi na vyhledávání (platí pro verzi 3), nebo jako
součást Kontroly zdroje (Resource control), poskytovat informace odpovídající i jednotlivým
částem dotazu (jako je sub-dotaz či databáze) , tak že reportuje postup zvoleného vyhledávání.
Server může také vytvořit a poskytnout přístup k množině výsledků, které odpovídají
jednotlivým částem dotazu zvlášť.

Získávání dat (Retrieval)
Segmentace (Segmentation)
Ve verzi 2 je odpověď obsahující získaná data limitována rozsahem jedné zprávy. Server se
pokusí zahrnout vyžádané záznamy do této zprávy a pokud to nelze, vloží jednoduše tolik,
kolik je možné. Klient však může chtít získat například 10 tisíc záznamů a ví, že je nemůže
obdržet v rámci jedné zprávy. Klient tedy typicky vyžádá všech 10 tisíc záznamů, vyčká na
odpověď, určí kolik záznamů získal, a poté pošle další Požadavek na zaslání zbývajících
záznamů. Tento postup funguje dobře v řadě různých prostředí, ale je neakceptovatelně pomalý
pro vysokorychlostní sítě. Server musí vyčkat na požadavek, než pošle každou množinu
záznamů a to představuje zdržení. Toto zdržení může být zanedbatelné pro konvenční , nikoliv
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však pro zmiňované vysokorychlostní sítě. Ve verzi 3 může server odpovídat na Vyhledávací
požadavek několika po sobě jdoucími zprávami, bez dalších zasahujících požadavků.
Daleko větším problémem Segmentace je, když je jeden ze záznam příliš veliký na to, aby se
vešel do jedné zprávy. Verze 3 proto představuje druhý stupeň Segmentace : jeden záznam
může překlenout více zpráv v odpovědi. Klient a server si mohou zvolit jeden z těchto dvou
stupňů Segmentace, nebo žádnou Segmentaci (v tomto případě se aplikují pravidla z verze 2).
Nástroje pro získávání dat (Retrieval Tools)
ZIG přes dva roky intenzivně pracoval na vývoji extensivního modelu a soupravy nástrojů s
širokým spektrem funkcí pro získávání informací, které by podporovaly různé aplikace pro
získávaní dat , konkrétně pak získávání dokumentů. Model je detailně popsán v příloze RET.
V Z39.50-1995 je určena celá řada nových objektových tříd (schémata, množiny tříd, varianty).
Z nich a jiných skupin jsou definovány další specifické objekty. Příloha RET poskytuje
detailní popis významu těchto objektů a vysvětluje jejich vzájemné použití pro zajištění řady
různých schopností pro získávání informací (document retrieval capabilities).
Příklady :


Jeden databázový záznam může obsahovat několik dokumentů. Klient může
objevit a následně získat specifický dokument, raději než celý záznam z
databáze.
 Klient může získat specifickou část dokumentu, logickou nebo fyzickou, např.
specifické stránky, kapitolu, hlavičku, titulek, všechny hlavičky nebo všechny
obrázky. Klient může získat pouze hesla, například všechna hesla z kapitoly
nebo hesla z jedné sekce.
 Dokument by měl být dostupný v širokém spektru formátů (jako jsou např.
PostScript, SGML), jazyků, parametrech vyjádření (délka řádku, počet řádek na
stránce, sloupce) a jiných variantách. Klient může zjistit, jaké varianty jsou
podporovány v rámci dokumentu spolu s informacemi vážícími se k určité formě
této varianty, např.cena za získání dokumentu v odpovídající variantě, nebo jeho
velikosti. Ve finále může klient získat tento dokument (nebo jeho část), tak aby
odpovídal požadované variantě.
 Součástí s dokumentu, který odpovídá zadanému vyhledávání, mohou být
tzv.ukazatele(hits) :ukazatele výrazů (v rámci dokumentu), které jsou relevantní
k vyhledávání. Klient může získat tyto ukazatele společně s dokumentem, aby
mohl rychle lokalizovat jeho odpovídající části. Nebo klient může obdržet pouze
tyto ukazatele (řazené podle důležitosti) a následně získat pouze indikované
vyhovující části.

Nové služby a funkce (Services and Facilities)
Prohlížení rejstříků a třídění(Scan and Sort)
Prohlížení rejstříků a Třídění jsou nové služby Z39.50-1995. Jejich použití se vztahuje k
prohlížení rejstříku nebo indexu a třídění množiny výsledků.
Prohlížení rejstříků je v současné době jedinou službou obsaženou ve funkci Procházení
(Browse) v Z39.50, ale v budoucích verzích se počítá s přidáním dalších procházecích
schopností.
Rozšířené služby (Extended Services)
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Rozšířené služby jsou novým prostředkem Z39.50-1995. Jedná se o novou službu Z.39.50
(Extended Service service), která se používá k iniciaci specifických úloh v rámci Rozšířených
služeb. Ty se odehrávají mimo Z39.50 asociaci a mohou být sledovány službami Z39.50.
Specifikované Rozšířené služby zahrnují : uložení množiny výsledků, utvoření rozvrhu
periodických dotazů, export dokumentu, objednání dokumentu a update databáze.
Vysvětlení (Explain)
Funkce Vysvětlení umožňuje klientovi získat detaily o implementaci serveru : základní rysy (
popis, kontaktní informace, hodiny operace, omezení, cenu za použití atd.), databáze, ve
kterých je možno vyhledávat, indexy, množiny atributů, detaily o atributech, schémata, syntaxe
záznamů, třídící schopnosti a rozšířené služby. Server uchovává informace týkající se funkce
Vysvětlení ve speciální databázi, která je přístupná klientovi při použití Z39.50 vyhledávacích
a získávacích funkcí. Formát informací funkcr Vysvětlení je popsán v normě.
Některé informace jsou pro klienta transparentní, určené k přímému zobrazení v rozhraní
klient-uživatel a jsou i tak navržena (např. "obecné rysy").
Některé informace pro Vysvětlení jsou určené ke sdílení klientem a uživatelem.
Příklad: Klient může získat seznam databází, ve kterých je možno hledat. Pro každou databázi
ze seznamu může klient zobrazit neformální (informal) název, ikonu a stručný popis. Současně
si klient uchová skutečný (actual) název databáze, aby jej použil v protokolové zprávě, která
pravděpodobně vůbec nebude zobrazována.
Některé informace týkající se vysvětlení mohou být zcela transparentní pro uživatele.
Příklad: Klient může získat informaci o atributech podporovaných v databázi a následně jich
použít při formulaci dotazu (když konvertuje uživatelem dodaný dotaz do Z39.50 Dotaz typ-1).

Různá vylepšení
Ukončení a reinicializace (Termination and Re-inicialization)
Verze 3 obsahuje daleko flexibilnější přístup k ukončení Z39.50 asociace. který umožňuje
opětovnou inicializaci, aniž by se přerušilo síťové spojení.
Paralelní operace (Concurrent Operations)
Ve verzi 2 je povoleno více simultánních operací. Ve verzi 2 byly operace striktně sériové.
Diagnostika(Diagnostic)
Většina služeb Z39.50 zahrnuje možnost diagnostiky. Ve verzi 2 musely být diagnostiky
přizpůsobeny určitému formátu v rámci normy. Ve verzi 3 mohou být diagnostické formáty
definovány a registrovány externě. Každý takový (nový) formát je definován společně s
celkovou množinou diagnostik.
Formáty pro kontrolu přístupu (Access Control Formats)
Z39.50-1992 poskytuje Kontrolu přístupu, ale nedefinuje pro ni žádné formáty. Z39.50-1995
definuje formáty pro šifrování, identifikaci a formát, který dovoluje serveru žádat klienta o
libovolné informace.
Podpora znakové sady (Character Set Support)
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Byl zaveden nový datový typ "Mezinárodní řetězec"(International String) pro řetězce znaků.
Jeho definice umožňuje klientovi větší flexibilitu a serveru pak přináší výhodu využití přesného
jazyka a jedné nebo více znakových sad v průběhu asociace.
Jednotky (Units)
Jsou zavedeny nové datové typy pro podporu jednotek. Tyto definice umožňují použití
standardizované reprezentace pro vyjádření typu jednotek a jednotek samotných.
Příklad: Typ jednotky může být "váha" jednotkou pak "kilogram"
Rozšiřitelnost a vyjednávání (Extensibility and Negotiation)
Verze 3 poskytuje velmi silnou výbavu týkající se rozšiřitelnosti. Každá protokolová zpráva
obsahuje pole, které je navrženo pro informaci, jejíž formát je definován externě. Takto externě
definované formáty budou registrovány a spravovány Z39.50 Maintenace Agency, jako
prozatímní rozšíření normy, pro experimentální použití a jejich možné začlenění do následující
verze.
V Z39.50-1995 je také představen koncept pro "vyjednávací záznam". Klient může tento
vyjednávací záznam zahrnout do inicializační zprávy a tak navrhnout určité podmínky pro
asociaci (např. použití určitého jazyka a jedné nebo více znakových sad). Server může
odpovědět a indikovat, zda tento návrh přijímá, nebo podat protinávrh. Vyjednávací záznam je
aplikací nové vlastnosti rozšiřitelnosti. Tento záznam bude definován externě a spravován
Z39.50 Maintenance Agency.
Poznámka autora:
V závěru je namístě vrátit se k problematice využití protokolu Z39.50 v praxi. Ačkoliv je
možné protokol použít pro vyhledávání v jakémkoli druhu nebo struktury databáze, přesto
může být jeho aplikace na relační či hierarchické struktury databází značně problematické.
Proto se International Standart Organization (ISO) snaží vyvinout protokol, který se nazývá
RDA (Remote Data Acces). Ten by umožňoval vyhledávání i v relačních databázích, které
používají SQL (Strucured Query Language) mechanismy.
Klasické, nebo chceme-li ploché databáze, jako jsou ty, které obsahují bibliografická, textová,
obrazová či real-time video data, nejsou pro Z39.50 žádným problémem. Jeho model je
speciálně vybaven pro jejich prostupující strukturu. Hierarchické databáze představují
modelový problém, jelikož nebyly učiněny kroky v definování struktury dotazu, které by
umožnily specifikaci polí v jakémkoliv specifickém segmentu v rámci hierarchie záznamu.
Podpora objektově orientovaných databází by na druhé straně mohla být docílena přidáním
relativně jednoduchého "vylepšení" k existující normě.
Většina práce na protokolu Z39.50 se ke dnešnímu dni zaměřovala na tradičně strukturované
ploché databáze. I přesto může být protokol Z39.50 rozšířen tak, aby podporoval oba dva
zmíněné trypy databází, tj. objektově orientovanou i hierarchickou. V momentě, kdy se lidé
začnou více zabývat vzdáleným přístupem k takovýmto datovým strukturám, bude Z39.50
opravdu žhavým kandidátem.
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Získávání dat z informačních systémů (Z39.50):
Definice aplikačních služeb a specifikace protokolu.
1. Úvod
Tato norma ANSI/NISO Z39.50-1995 Získávání dat z informačních systémů, definice
aplikačních služeb a specifikace protokolu je jednou ze skupiny norem vyvinutých pro
usnadnění vzájemného propojení počítačových systémů. Je sestavena tak, aby respektovala
další příbuzné normy k Open System Standart (OSI) základní referenční model (ISO 7498).
Tato norma definuje protokol na úrovní aplikační vrstvy referenčního modelu a týká se hlavně
vyhledávání a získávání informací z databází.

1.1. Zaměření a oblast aplikace
Tato norma popisuje aplikační službu pro získávání informací (Information Retrieval
Application Service) (část 3) a specifikuje protokol této aplikace pro získávání informací (část
4). Definice služeb popisuje jednotlivé služby (services), které podporují schopnosti
(capabilities) celé aplikace. Tyto služby jsou pak podporovány protokolem Z39.50. Vysvětlení
nezahrnuje specifikaci, ani neobsahuje implementaci, v rámci počítačového systému.
Specifikace protokolu zahrnuje definici protokolem řízených informací, pravidel pro výměnu
takové informace a požadavky na shodu, které musí být splněny implementací tohoto
protokolu.
Tato norma je určena pro systémy podporující služby na získávání informací. Tj. pro
organizace, jako jsou informační služby, university, knihovny a spojená katalogizační centra.
Týká se program-program komunikace orientované na typ spojení. Naopak se netýká výměny
informací s terminály nebo skrze jiná fyzická média.

1.2. Verze
Tato norma Z39.50-1995 specifikuje verzi 2 a 3 pro Z39.50 služby a protokol.
Poznámky:
1. Jak již bylo řečeno v předmluvě (zde pouze pro zdůraznění):ANSI Z39.50-1992
specifikuje pouze verzi 2.
2. Pro kompatibilitu verze 1 Protokolu pro vyhledávání a získávání informací (ISO 101631991) je verze 2 identická s verzí 1. Implementace podporující verzi 2 automaticky
podporují i verzi 1. (Verze 1 v ANSI Z39.50-1992 by neměla být zaměňována s ANSI
Z39.50-1988)

1.3. Odkazy
ANSI/NISO Z39.53-1994 – Codes for the Represebtation of Languages for Information
Interchange.
ANSI/NISO Z39.58-1992 – Common Comand LAnguage for Online Interactive Information
Retrieval.
ISO 2709 – Documentation- Format for Bibliographic Information Interchange on Magnetic
Tape 1981.
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ISO 4217 – Codes for the representation of currencies and funds 1990.
ISO 7498 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Basic Reference
Model 1984.
ISO 8649 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Service
Definicion for the Association Control Service Element 1987.
ISO 8650 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Protocol
Specification for the Association Control Service Element 1987.
ISO 8777 – Information and Documentation – Comands for Interactive Text Searching.
ISO 8822 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Connection
Oriented Presentation Service Definition 1988.
ISO 8824 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Specification of
Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) 1990.
ISO 8825 – Information Processing Systems – Open System Interconnection – Specification of
Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) 1990.
ISO 10160 – Information and Documentation – Interlibrary Loan Application Service
Definition for Open System Interconnection 1991.
ISO 10161 – Information and Documentation – Interlibrary Loan Application Protocol
Specification for Open System Interconnection 1991.
ISO 10163 – Information and Documentation – Search and Retrieve Application Protocol
Specification for Open System Interconnection 1991.
ISO – International Register of Coded Character Sets To Be Used with Escape Sequences
1992.

2. Definice
Pro porozumění českému výkladu schopností, funkcí, služeb, funkcí a operací protokolu
Z39.50, a pro lepší orientaci v celém výkladu založeném na původní normě, zde uvádíme
heslovitý slovníček odpovídajích si termínu. (Tento slovníček nepokrývá přílohy. Přesto je
v nich řada termínů a jejich významů totožná.
Balík úlohy

Task Package

Bezpečnostní výzva

Security-challenge

cíl

target

Číslo získaných záznamů pro střední množinu

Medium-set-present-number

Další informace

Other-information

Další pozice v množině výsledků

Next-result-set-position

Databáze rozšířených služeb

ES Database

Datum a čas vytvoření

Creation-date-time

Detaily o rejstříku

TermListDetails

Detaily o atributech

AttributeDetails

Detaily o množině prvků

ElementSetDetails

Detaily o získaném záznamu

RetrievalRecordDetails

Detaily třídění

SortDetails

Diagnostika

Diagnostic

Diagnostika balíku

Package-diagnostic

Doba životnosti

Retention-time

Dolní hranice velké množiny

Large-set-lower-bound

Dostupné částečné výsledky

Partial-results-available
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Dostupnost

Availability

Dotaz

Query

Důvod uzavření

Close-reason

Formáty pro kontrolu přístupu

Access Control Formats

Fragmenty

Fragments

Funkce

Function

Funkce pro kontrolu přístupu

Access Control Facility

Funkce pro kontrolu účtování/zdroje

Accounting/resource Control Facility

Funkce pro procházení

Browse Facility

Funkce pro získávání dat

Retrieval Facility

Funkce rozšířených služeb

Extended Services Facility

Funkce třídění

Sort Facility

Funkce ukončení

Termination Facility

Funkce vymazání

Delete-function

Funkce vymazání množiny výsledků

Result-set-delete Facility

Funkce vysvětlení

Explain Facility

Horní hranice malé množiny

Small-set-upper-bound

ID implementace

Implementation-id

ID množiny výsledků

Result-set-id

Id uživatele

User-id

ID/autentikace

Id/authentication

Indikátor pozastavení

uspended-flag

Indikátor vyvolávacího požadavku

Trigger-request-flag

Indikátor záměny (

Replace-indicator

Informace o databázi

DatabaseInfo

Informace o množině tagů

TagSetInfo

Informace o syntaxi záznamů

RecordSyntaxInfo

Informace o cíli

TargetInfo

Informace o množině atributů

AttributeSetInfo

Informace o množině variant

VariantSetInfo

Informace o rejstříku

TermListInfo

Informace o rozšířených službách

ExtendedServicesInfo

Informace o schématu

SchemaInfo

Informace o soustavě jednotek

UnitInfo

Inicializační funkce

Initialization Facility

Jednotky

Units

Jména skladby prvků v malé množině

Small-set-element-set-names

Jména skladby prvků ve střední množině

Medium-set-element-set-names

Kategorie vysvětlení

ExplainCategory

klíče

keys

Kontrola datumů

ControlDates

Kontrola přístupu

Access Control

Kontrola zdroje

Resource control

Maximální počet segmentů

Max-segment-count

Maximální velikost segmentů

Max-segment-size)

Maximální velikost záznamu

Max-record-size
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Množství navrácených záznamů

Number-of-records-returned

Množství požadovaných záznamů
Model Množiny výsledků

Number-of-records-requested
Result Set Model

Model Rozšířených služeb

Extended Services Model

Název balíku

Package-name

Název implementace

Implementation-name

Název množiny výsledků

Result-set-name

Názvy databáze

Database-names

Názvy množiny prvků

Element-set-names

Odkaz cíle

Target-reference

Odpověď na bezpečnostní výzvu

Security-challenge-response

Odpovědi na získávání dat

Present response

Paralelní operace

Concurrent Operations

Počáteční pozice množiny výsledků

Result-set-start-position

Počet nevymazaných

Number-not-deleted

Počet položek

Number-of-entries)

Počet výsledků

Result-count

Počkat na akci

Wait-action

Pole pro uživatelské informace

User-information-field

Položky

Entries

Popis

Description

Povolení

Permissions

Pozice

Position

Pozice v odpovědi

Position-in-response

Požadavek na získávání dat

Present request

Požadovaná akce

Requested-action

Požadovaná odpověď

Response-required

Preferovaná syntaxe záznamu

Preferred-record-syntax

Preferovaná velikost zprávy

Preferred –message-size

Preferovaný formát reportu o zdroji

Preferred-resource-report-format

Prohlížení rejstříků

Scan

Procházení

Browse

Přehled

Brief

Přibližnost

Proximity

původce
Referenční číslo

origin
Reference-id

Reinicializace

Re-inicialization

Rejstřík

TermList

Rejstřík a počáteční položka

Term-list-and-start-point

Rozšířená vyhledávací informace

Additional-search-information

Rozšířené rozsahy

Additional-ranges

Rozšířené služby

Extended services

Rozšířený model množiny výsledků

Extended Result Set Model)

Rozšiřitelnost

Extensibility

Řazení

Oredering

Řetězec lidského jazyka

HumanStringLanguage
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Segmentace

Segmentation

Segmentace na úrovni 1

Level 1 segmentation

Segmentace na úrovni 2

Level 2 segmentation

Segmentační odpověď

Segment response

Segmentační požadavek

Segment request

Segmentované záznamy

Segment-records

Sekvence třídění

Sorted-result-set

Seznam kategorií

CategoryList

Seznam množiny výsledků

Result-set-list

Složená specifikace

Comp-spec

Služba pro kontrolu přístupu

Access-control Service

Služba pro kontrolu zdroje

Resource-control Service

Služba pro segmentaci

Segment Service

Služba pro Segmentaci

Segment Service

Služba pro získávání dat

Present Service

Služba prohlížení rejstříků

Scan Service

Služba reportu o zdroji

Resource-report Service

Služba uzavření

Close Service

Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje

Trigger-resource-control Service

Služby

Services

Specifické parametry úlohy

Task-specific-parameters

Stav
Stav množiny výsledků

Status
Result-set-status

Stav operace

Operation-status

Stav operace vymazání

Delete-operation-satus

Stav prohlížení rejstříku

Scan-status

Stav reportu o zdroji

Resource-report-status

Stav třídění

Result-set-status

Stav úlohy

Task-status

Stav vyhledávání

Search-status

Stav získávání dat

Present-status

Stavy velikých množin

Bulk-statutes

Syntaxe vysvětlení

Explain syntax

Test přibližnosti

Proximity test

Tříděná množina výsledků

Sorted-result-set

Třídění množiny výsledků

Sort

Typ balíku

Package-type

Typ dotazu

Query-type

Ukončení

Termination

Unikátní název

UniqueName

Úplnost

Completeness

Upravit

Modify

Velikost kroku

(Step-size

Verze

Version

Verze implementace

Implementation-version

Vlastnící

Owners
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Volby

Options

Volitelné-id

Op-id

Vstupní množina výsledků

Input-result-set

Vyhledávací funkce

Search Facility

Vyhledávací požadavek

Search request

Vyhledávací služba

Search Service

Vyhledávání

Search

Vyjednávání

Negotiation

Výjimečná velikost zprávy
Vyloučení

Exceptional-record-size
Exclusion

Výsledek

Result

Vysvětlení

Explain

Vyvolat

Invoke

Vzdálenost

Distance

Vztah

Relation

Zarovnání

Truncation

Záznamy v odpovědi

Response-records

Získávání dat

Present

Získávání záznamů, dat

Retrieve

Zpracování

ProcessingInfo

Zpráva o vymazání

Delete-msg

Zrušené operace

Aborted Operations

Žádaná množina výsledků

Result-set-wanted

Tento odstavec obsahuje výběr definic pojmů, které je vhodné uvést pro porozumění dalším
částem této publikace.
Abstraktní databázový záznam (Abstract database record)
Jedná se o abstraktní reprezentaci informace v databázovém záznamu.
Abstraktní struktura záznamu (Absatract record structure)
Základní součást databázového schématu. Aplikací abstraktní struktury záznamu na databázový
záznam vytvoříme abstraktní databázový záznam.
Abstraktní syntaxe (Abstract syntax)
Zápis abstraktní syntaxí se používá k popisu speciálního datového typu. Abstraktní syntaxe
může mít přiřazen identifikátor objektu (OID).
Agregátní odpověď na získávání dat (Aggregate present response)
Požadavky na segmentaci (jsou-li nějaké) spolu s Odpovědí na získávání dat v Operaci
získávání dat.
APDU
Viz. Datová jednotka aplikačního protokolu
Aplikační asociace (Application associattion)
Komunikační asociace mezi uživatelem databáze a jejím poskytovatelem. Muže se skládat z
jedné nebo více po sobě jdoucích Z asociací.
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Aplikační protokol (Application Protocol)
Pravidla pro formát a výměnu informací mezi původcem a cílem.
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)
Normalizovaný způsob zápisu abstraktní syntaxe, definován v ISO 8824 [6] a ISO 8825 [7].
Atribut (Attribute)
Příznak vyhledávacího výrazu. Každý výraz může mít několik atributů, které vytvářejí jeho
charakteristiku. Atribut má přiřazen celočíselný typ a hodnotu.
Cíl (Target)
Entita, která přijímá Z asociaci.
Databáze (Database)
Soubor informačních jednotek, které obsahují příbuzné informace. Každá jednotka je
databázovým záznamem.
Databázový záznam (Database record)
Lokální datová struktura reprezentující informační jednotku v databázi.
Datová jednotka aplikačního protokolu (Application protocol data unit, APDU)
Informační jednotka, která je přenášena mezi původcem a cílem,jejíž formát je určen
protokolem Z39.50. Obsahuje řídící informace protokolu a uživatelská data.
Fragment (Fragment)
Segmentace nu úrovni 2 umožňuje rozsáhlý záznam, který se nevejde do segmentu, rozřezat na
tzv. fragmenty, ty jsou pak vloženy do segmentů a celý záznam je zaslán v několika zprávách.
Identifikátor množiny atrinutů (Attribute set id)
Objektový identifikátor určující množinu atributů, do které patří atributový prvek.
Identifikátor objektu (OID, Object Identifier)
Jednoznačný, všeobecně uznávaný a registrovaný identifikátor pro datové objekty, který je
přiřazován nějakou registrační autoritou.
Inicializační požadavek (Initiating request)
Tento požadavek zahajuje operaci.
Klauzule přístupového bodu (Access point clause)
Jedná se o operand v Dotazu typu 1.
Klient (Client)
Aplikace obsahující původce; uživatele databáze.
Kontext prezentace (Presentation context)
Párování syntaxe obsahu se syntaxí přenosu.
Koncový fragment (Final fragment)
Fragment, který obsahuje poslední část přenášeného fragmentovaného záznamu.
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Množina atributů (Attribute set)
Množina obsahující výčet typů atributu, pro každý typ pak uvádí seznam možných hodnot.
Každý typ je reprezentován celým číslem, jednoznačným v rámci množiny atributů. Každá
hodnota je v rámci typu jednoznačně rozlišitelná. Množina atributů může mít přiřazen
identifikátor objektu (Attribute set id).
Množina tagů (TagSet)
Soubor doporučených typů a jim odpovídajících hodnot tagů. Může mít přiřazen OID
(TagSetId).
Množina variant (Variant list)
Definice množiny tříd, pro každou třídu definice množiny typů a pro každý typ definice
množiny hodnot. Množinu variant lze identifikovat prostřednictvím OID (Variant set
identifier).
Množina výsledků (Result set)
Lokální datová struktura, sloužící pro uchování informací o záznamech, které byly vybrány
vyhledávacím procesem při zpracování dotazu.
Obrácená polská notace (Reverse Polish Notation) – jedná se o obrácenou posloupnost dvou
operandů a operátoru. Oproti klasickému pořadí A(operand, např. a) B(operátor, např. +)
C(operand, např. b) tj. a+b, je tato obrácená notace A(operand) C(operand) B(operátor), tedy
ab+.
Operace (Operation)
Operace je zahájena inicializačním požadavkem, následuje výměna zpráv a ukončující
odpověď. Během jedné Z asociace může běžet více paralelních operací.
Počáteční fragment (Starting fragment)
Fragment, který obsahuje začátek záznamu.
Položka množiny výsledků (Result set item)
Obsahuje název databáze, ukazatel na záznam v databázi a případně nějaké další blíže neurčené
informace týkající se záznamu.
Prvek (Element)
Jednotková informace definovaná schématem databáze.
Přístupový bod (Access point)
Přístupový bod či kombinace různých přístupových bodů databáze tvoří klíč při hledání
záznamů v databázi. Přístupový bod může být ekvivalentem prvku záznamu (definovaném
abstraktní syntaxí), může být odvozen z množiny prvků, ale může být také na prvcích záznamu
nezávislý.
Původce (Origin)
Entita, která iniciuje Z-asociaci a další operace v jejím průběhu.
Referenční číslo (Reference ID) – je identifikátor, který je přiřazen určité operaci cílem.
Původce i cíl toto číslo vkládají do každé operace. To se však děje pouze v případě paralelně
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probíhajících operací (concurrent operations). Jsou-li operace sériové, tedy po sobě jdoucí, je
referenční číslo vynecháno jak v požadavku, tak i v odpovědi na něj.
RPN dotaz (RPN query)
Dotaz vyjádřený pomocí obrácené polské notace.
Schéma databáze (Database schema)
Reprezentuje společnou shodu cíle s původcem na informaci obsažené v databázových
záznamech. Prostřednictvím specifikace prvku je pak možné získávat jen určité části této
informace. Schéma databáze definuje abstraktní strukturu záznamu.
Segment (Segment)
Segmentace na úrovni 1 umožňuje rozdělit zprávu, která je příliš veliká, na části (segmenty),
které jsou zasílány samostatně.
Seznam atributů (Attribute list)
Množina dvojic (typ atributu, hodnota atributu) doplněná identifikátorem množiny atributů, do
které atributy patří. Seznam atributů spolu s vyhledávacím výrazem vytváří operand Dotazu
typu - 1. Obvykle jedna dvojice odpovídá normalizovanému přístupovému bodu databáze, se
kterým je pak výraz porovnán.
Seznam variant (Variant list)
Cíl poskytuje seznam všech podporovaných variant pro příslušný prvek.
Specifikace prvku (Element specification)
Specifikace prvku vybírá dané prvky z abstraktního databázového záznamu pro následné
vytvoření nového abstraktního databázového záznamu (tato transformace může být nulová).

3. Služba pro získávání dat
Definice Služby pro získávání dat popisuje činnost mezi dvěma aplikacemi. Jsou to iniciující
aplikace – původce a odpovídající aplikace – cíl. Cíl je propojen s jednou nebo více
databázemi.
Komunikace mezi klientem a cílem je přenášena protokolem Z39.50, který je blíže
specifikován v části 4. Specifikace je logicky rozdělena na procedury, které se týkají klienta a
procedury, které náleží cíli. Podíl klienta a cíle, který je vyřizován procedurami protokolu
Z39.50 je označován jako Z39.50 původce (origin) a Z39.50 cíl (target).

3.1. Model a charakteristika Služby pro získávání dat
Protokol Z39.50 je stavový. Původce i cíl procházejí v procesu komunikace řadou stavů,
podrobněji viz 4.2.3.
Komunikace mezi původcem (origin) a cílem (target) probíhá skrze Z39.50 asociaci (ZAssociation) jako součást aplikační asociace (A-association) (viz 4.2.1.2) Z asociace je
explicitně stanovena původcem a může být explicitně ukončena jak původcem, tak i cílem.
Ukončit ji implicitně je možné tak, že se ukončí A asociace.
V rámci jedné A asociace může být několik posloupných Z asociací. V rámci jedné Z asociace
může probíhat více po sobě jdoucích nebo paralelních operací (viz 3.2.1).

23

Úloha původce a cíle by se neměla v průběhu jedné Z asociace obrátit. Z asociace nemůže být
restartována. Jakmile je jednou Z asociace ukončena, nezachovávají se žádné informace o
stavu, mimo informací, které byly explicitně uloženy.
Definice služeb popisuje služby a jejich operace. Jejich modely jsou dále popsány v části 3.1.1.
a 3.1.2.. Služby (services) jsou seskupeny podle funkcí (facilities), Funkce a služby Z39.50 jsou
definovány v části 3.2.
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Obr. Základní mechanismus služeb protokolu Z39.50 v procesech typu požadavek –
odpověď mezi klientem a serverem.
Z39.50 – klient

Z39.50 – sever
Ustanovení A asociace přes protokol TCP

A asociace je ustanovena

Potvrzení A asociace

Inicializační požadavek (IntializeRequest)
Inicializace
Inicializační odpověď (InitializeResponse)

"Z" asociace je
ustanovena

Vyhledávací požadavek (SearchRequest)
Vyhledávání
Výsledek vyhledávání (SearchResponse)

Přijetí výsledků
vyhledávání

Požadavek na zíkání dokumentů (PresentRequest)
Výběr dokumentů

Zaslání dokumentů (PresentResponse)
Zobrazení dokumentů

Požadavek na získání dokumentů (PresentRequest
Výběr dokumentů
Zaslání dokumentů

Zobrazení dokumentů
Požadavek na ukončení Z asociace (CloseRequest)
Ukončení "Z" asociace
Potvrzení ukončení Z asocoace (CloseResponse)
Z asociace ukončena

Mohou následovat další Z asociace

Ukončení A asociace
Potvrzení ukončení A asociace

Z tohoto zjednodušeného mechanismu je dobře patrný základní Search and Retrieve princip.
Vyhledávání je zde označováno jako SearchService, proces získávání informací (Retrieve),
jako PresentService.

25

3.1.1 Služby Z39.50
Služby z 39.50 jsou součástí výměny zpráv mezí původcem a cílem. Tato zpráva je buď
požadavek (request) nebo odpověď (response). Služby jsou definovány jako potvrzené
(confirmed) nepotvrzené (non-confirmed) a podmínečně potvrzené (conditionaly-confirmed).
Potvrzené služby jsou definovány jako požadavek (od původce k cíly) a následná odpověď (
obráceným směrem).
Příklad: Vyhledávání (Search) je potvrzená služba, iniciována původcem. Služba vyhledávání
je definována ve významu Vyhledávacího požadavku (Search request) od původce, který je
následován Vyhledávací odpovědí (Search response) od cíle.
Oproti tomu, je Kontrola přístupu (access control) příkladem potvrzené služby, která je
iniciována cílem.
Nepotvrzená (non-confirmed) služba je definována ve významu požadavku původce nebo cíle,
na který není korespondující odpověď.
Příklad: Vyvolaní Požadavku na kontrolu zdroje (TriggerResourceControl) je nepotvrzená
služba iniciovaná původcem. Segmentace je nepotvrzená služba iniciovaná cílem.
Podmínečně potvrzená (conditionaly confirmed) služba je taková, která může být vyvolána buď
jako potvrzená nebo nepotvrzená. Je definovaná ve významu požadavku (od původce k cíli) a
může být následována odpovědí (v obráceném směru).
Příklad: Kontrola zdroje (Resource control) je podmínečně potvrzená služba iniciovaná cílem.

3.1.2 Z39.50 Operace
Tato norma popisuje osm operačních typů (operation types): Inicializaci (zahájení) (Init),
Vyhledávání (Search), Získávání záznamu (Present), Vymazání (Delete), Prohlížení rejstříků
(Scan), Report o zdroji (Resource report) a Rozšířené služby (Extended services).
Požadavek od původce (origin) inicializuje operaci stejného typu (např. Vyhledávací
požadavek (Search request) vyvolá Vyhledávací operaci (Search operation), která je ukončena
náležitou odpovědí (response) od cíle. Pouze původce může iniciovat operaci, ale ne všechny
požadavky původce tak činí (viz3.4).
Požadavek, který inicializuje operaci se nazývá iniciační či spouštěcí požadavek (initiating
request). Odpověď, která ukončuje operaci se nazývá ukončovací odpověď (terminating
response). Z pohledu původce operace začíná v momentě, kdy vydává iniciační požadavek a
končí, když obdrží ukončující odpověď. Z pohledu cíle operace začíná přijetím iniciačního
požadavku a končí odesláním ukončující odpovědi. Operace se skládá z iniciačního
požadavku, ukončující odpovědi a dalších zahrnutých příbuzných zpráv. (viz 3.4).
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Funkce (Funkce)

Operace

Služby
Původce

Cíl

1 Inicializace

Init

Init

2 Vyhledávání

Search

Search

3 Získávání dat

Present

Present

Segment
4 Vymazání množiny výsledků

Delete

Delete

5 Prohlížení

Scan

Scan

6 Třídění

Sort

Sort

7 Kontrola přístupu (autorizace)

Access Control

8 Účtování
(kontrola prostředků)

Resource Control
Trigger Resource
Control
ResourceReport

Resource Report

10 Rozšířené služby

Extended Services

Extended Services

11 Ukončení

Close

9 Vysvětlení

Vztah Funkce – Služby-Operace

3.1.3 Model databáze
Cílem této normy je napomoci k otevřenému spojení mezi klienty a servery pro aplikace, kde
klient vyhledává a získává informace z databází serveru. Způsob implemetace jednotlivých
databází se značně liší. Různé systémy mají různé způsoby popisu uložení dat a způsobů
jakými lze tato data zpřístupňovat. Proto se používá pro popis databází běžný, abstraktní model,
na který může být individuální systémová implementace namapována. To umožňuje odlišným
systémům komunikovat v standardizovaných a vzájemně podobných pojmech za účelem
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vyhledávání a získávání informací z databáze. Modely pro vyhledávání a získávání dat jsou
blíže popsány v odstavci 3.1.4 a 3.1.5.
Pojem databáze, tak jak je používán v této normě, označuje soubor záznamů. Každý záznam je
souborem příbuzných informací a je s ním zacházeno jako s jednotkou (unit). Pojem
databázový záznam (database record) označuje lokální datovou strukturu, která označuje
informaci v jednotlivém záznamu. Společně s databází se vyskytují přístupové sbody (access
points), které mohou být specifikovány ve vyhledávání záznamů v databázi (viz 3.1.4) a jedna
nebo více množin prvků (element sets), které mohou být získány z databázového záznamu (viz
3.1.5). Přístupový bod je jedinečný nebo nejedinečný klíč, který může být specifikován buď
jednotlivě, nebo v kombinaci s dalšími přístupovými body ve vyhledávání záznamu. Přístupový
bod může, ale nemusí, být příbuzný k prvku (element), může být stejný jako prvek, může být
derivován z jedné nebo více množin prvků, nebo nemusí být příbuzný žádnému prvku.

3.1.4 Vyhledávání v databázi
Pro vyhledávání v databázi je použit dotaz, ve kterém jsou specifikovány hodnoty, které jsou
porovnány s přístupovými body (access points) databáze. Podmnožina záznamů, která vznikne
aplikací takového dotazu se nazývá množina výsledků (result set) (viz 3.1.6).
Vyhledávací požadavek (Search request) specifikuje jednu nebo více databází a obsahuje dotaz.
Dotaz typu-1 (type-1 query), který je definován v rámci této normy (viz 3.7), se skládá z jedné
nebo více vět o přístupových bodech (access point clause) propojených logickými operátory.
Příklad: V databázi, která má jméno "Knihy" najdi všechny záznamy, pro které přístupový bod
´slovo v názvu´ (title word) obsahuje hodnotu "cat" a (AND) přístupový bod ´autor´obsahuje
hodnotu "J. D. Sallinger".
Každý přístupový bod se skládá z vyhledávacího výrazu (search term) a atributů. Atributy blíže
určují tento výraz; většinou jeden z atributů odpovídá normalizovanému přístupovému bodu, se
kterým je výraz (blíže určen dalšími atributy) porovnáván. Každý atribut je dvojicí vyjadřující
typ atributu a hodnotu tohoto typu (např. typ může být "přístupový bod" a hodnota "autor",
nebo typ může být "omezení" a hodnota "levé").
Každý z atributů je blíže určen tzv. identifikátorem množiny atributů (attribute-set-id), který
určuje množinu atributů, do které daný atribut náleží. Množina atributů specifikuje množinu
typů atributů a seznam hodnot atributů pro každou z nich.

3.1.5 Získávání záznamů z databáze
Po zpracování procesu vyhledávání, poskytne cíl původci množinu výsledků, aby mohl
původce zadat následné požadavky na získávání záznamů. Při následném požadavku na
získání záznamů z množiny výsledků může původce zadat identifikátor schématu databáze,
specifikace prvku a identifikátor syntaxe záznamu.
Pro účely získávání záznamů z množiny výsledků, jsou ke každé databázi asociovány dvě nebo
více schémat. Schéma reprezentuje společné znalosti, které sdílejí původce a cíl o informacích
obsažených v záznamech databáze. Umožňuje následný výběr částí této informace skrze
specifikaci prvků (element specification).
Schéma definuje abstraktní strukturu záznamu (abstract record structure), která, je-li použita na
záznamy v databázi, vytváří abstraktní záznam databáze(abstract database record). Ten je pak
abstraktní reprezentací informace v záznamu. Výsledkem aplikace specifikace prvků (element
specification) na abstraktní záznam databáze je další forma abstraktního záznamu databáze
(taková transformace může být i nulová). Specifikace prvků vybere prvky z abstraktního
záznamu databáze a může také blíže určit možné formy těchto prvků.
Použije-li cíl na abstraktní záznam databáze syntaxi záznamů (record syntax), výsledkem je
exportovatelná struktura, která odpovídá získávanému záznamu.
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3.1.6 Model Množiny výsledků (Result Set Model)
Obecně se předpokládá, že zpracování dotazu nevyžaduje nezbytně fyzický přístup k
záznamům. Množina výsledků je chápana jako identifikace (ukazatelé) záznamů, narozdíl od
skutečné množiny záznamů vybrané dotazem. (Nepředpokládá se, že jsou databázové záznamy
uzamčeny. Metody paralelního řízení, které by bránily modifikaci nebo vymazání záznamů a
množiny výsledků však nejsou předmětem této normy). Množina výsledků (result set) může
být použita jako selekční mechanismus pro přenos záznamů mezi systémy. Množina výsledků
je sama o sobě považována za lokální datovou strukturu a jako taková není přenášena (tzn.
přenášeny jsou záznamy, lokální ukazatele nikoliv).
Pro získávání záznamů chápejme tedy logickou strukturu množiny výsledků jako
pojmenovaný, uspořádaný seznam položek Každá taková položka je trojicí skládající se z
následujícího:
(a) řadová číslovka odpovídající pozici tripletu v rámci seznamu
(b) název databáze
(c) unikátní identifikátor (pouze lokálního významu (ElementSetName)) záznamu v
rámci názvu databáze (b).
Položka z množiny výsledků je odkazována svou pozicí v rámci množiny výsledků tzn. (a).
Pro účely vyhledávání, kdy je množina výsledků použita jako operand v dotazu, je logická
struktura množiny výsledků jedna z následujících:
 Základní model (Basic model) Množina dvojic, kde se každá skládá z (b) a (c)
předchozího modelu pro získávání dat
 Rozšířený model (Extended model) Množina trojic, kde každá obsahuje (b) a (c)
modelu pro získávání dat a dále nespecifikovanou informaci spojenou s každým
záznamem, která může být použita jako náhrada pro vyhledávání, které vytváří
množinu výsledků.
Poznámka: Specifikace dotazu může indikovat aplikování základního modelu, nebo podmínky,
za kterých bude použit model rozšířený a povahu nespecifikované informace. Pro dotaz typu1, je-li používána verze 2, je aplikován základní model.
Obr. Result Set

M

Db1Name

Id objektu v rámci Db1

M+1

Db1Name

Id objektu v rámci Db1

M+2

Db2Name

Id objektu v rámci Db2

3.1.7 Model Rozšířených služeb (Extended Services Model)
Rodina služeb protokolu Z39.50 obsahuje Rozšířené služby ( ES). Tyto Rozšířené služby patří
ke skupině služeb uznaných touto normou, ale nejsou službami Z39.50 (jak bylo řečeno v
odstavci 3.1.1) Služba ES je službou protokolu Z39.50 a ES operace má za následek iniciaci
úlohy (task) Rozšířených služeb. Tato úloha však není chápána jako součást Z39.50 ES
operace.
ES operace je iniciována původcem skrze ES požadavek. ES odpověď, která uzavírá
operaci, nemusí (nezbytně) signalizovat dokončení samotné úlohy (task); může indikovat
například to, že úloha již započala, nebo že je v pořadí (může indikovat, že je úloha kompletní;
v podstatě může ES požadavek určit, že má být úloha ukončena před ES odpovědí). ES úloha
může "přežít" trvání Z asociace.
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Příklady Rozšířených služeb jsou : uložení množiny výsledků nebo dotazu, exportování nebo
objednání dokumentu)
Každá ES úloha je reprezentována databázovým záznamem, který se nazývá balík úlohy (task
package), který je udržován cílem ve speciální databázi – databáze Rozšířených služeb.
Původce užije ES požadavek pro vytvoření úlohového balíčku v ES databázi. Databáze může
být prohledávána a záznamy získávány použitím Z39.50 vyhledávacích a pro získávání
záznamů určených funkcí. Původce může vyhledávat balíčky určitých typů, nebo balíčky
vytvořené určitým uživatelem, nebo podle jejich stavu (např. nevyřízený (pending), aktivní
(active) nebo úplný (complete)). Může však vyhledávat i podle řady jiných kritérií. Přesněji,
původce může prohledávat databázi po potvrzení ES požadavku pro výsledný balíček úloh
(během stejné, nebo následné Z asociace), aby určil informaci o stavu náležícímu k úloze.
Například aby mohl určit, zda již úloha začala, atp.

3.1.8 Vysvětlení (Explain)
Původce může obdržet detaily o implementaci cíle, o jeho databázích, množinách atributů,
diagnostických množinách a podporovaných specifikací prvků. Původce obdrží tyto detaily
skrze Z39.50 funkce Vysvětlení (explain facility). Cíl si tuto informaci uchovává v databázi,
ke které může původce přistupovat pomocí Z39.50 Vyhledávací funkece a Funkce pro
získávání dat (Search and Present facility.)
Tato databáze "Vysvětlení" se jeví původci jako každá jiná databáze podporovaná cílem, ale
má známé jméno a předdefinovanou syntaxi záznamů. Jsou v ní předdefinovány určité
vyhledávací výrazy, které odpovídají informačním kategoriím, aby byla umožněna vzájemná
operabilita na sémantické úrovni. Každá informační kategorie má své vlastní rozvržení a
všechny jsou zahrnuty v syntaxi Vysvětlení(Explain).

3.2 Funkce služby pro Získávání informací
V odstavcích 3.2.1 až 3.2.11 je popsáno 11 funkcí služby pro Získávání informací. Většina z
nich se skládá z logických skupin služeb. V řadě případů je funkce tvořena jedinou službou. V
další verzi této normy mohou být k libovolné funkci přidány další služby. Následuje shrnující
popis výše zmíněných jedenácti funkcí.
Inicializační funkce (Initialization Facility) – Iniciační služba (Init Service) : Potvrzená služba
iniciovaná původcem, která zahajuje iniciační operaci.
Vyhledávací funkce (Search Facility) – Vyhledávací služba : Potvrzená služba iniciovaná
původcem, která zahajuje vyhledávací operaci.
Funkce pro získávání dat (Retrieval Facility) – Funkce pro získávání dat se skládá ze dvou
služeb:
 Služba pro získávání dat (Present Service) Potvrzená služba iniciována
původcem, která zahajuje operaci pro získávání dat.
 Služba pro segmentaci (Segment Service) : Nepotvrzená služba iniciovaná cílem
v průběhu operace Získávání dat.
Poznámka: Operace Získávání dat se skládá z požadavku pro získávání
dat, po kterém následuje žádný nebo více požadavků na segmentaci. Po
nich následuje Odpověď na zaslání dat. (Present response).
Funkce vymazání množiny výsledků (Result-set-delete Facility) – Služba pro vymazání
(Delete Service): Potvrzená služba iniciovaná původcem, která zahajuje operaci pro vymazání
Funkce pro procházení (Browse Facility) – Služba prohlížení rejstříků (Scan Service) :
Potvrzená služba iniciovaná původcem, která zahajuje operaci prohlížení rejstříků.
Funkce třídění (Sort Facility) – Služba třídění : Potvrzená služba iniciovaná původcem, která
zahajuje operaci třídění
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Funkce pro kontrolu přístupu (Access Control Facility) – Služba pro kontrolu přístupu:
Potvrzená služba iniciovaná cílem. Nezahajuje žádnou operaci. Může i nemusí být součástí
aktivní operace.
Funkce pro kontrolu účtování/zdroje (Accounting/resource Control Facility) –
Funkce pro kontrolu účtování/zdroje se skládá ze tří služeb:
 Služba pro kontrolu zdroje (Resource-control Service) : podmíněně potvrzená
služba iniciovaná cílem. Nemá za následek operaci a může či nemusí být součástí
aktivní operace.
 Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control
Service) : Nepotvrzená služba iniciovaná původcem v průběhu operace.
 Služba reportu o zdroji (Resource-report Service): Potvrzená služba iniciovaná
původcem, která má zahajuje operaci reportu o zdroji.
Funkce vysvětlení (Explain Facility) –Funkce vysvětlení neobsahuje žádnou službu, ale
využívá služeb funkcí pro vyhledávání a získávání dat.
Funkce rozšířených služeb (Extended Services Facility) –Služba rozšířených služeb :
Potvrzená služba iniciovaná původcem, která má za následek operaci rozšířených služeb.
Funkce ukončení (Termination Facility) – Služba uzavření (Close Service) Potvrzená služba
iniciovaná původcem nebo cílem. Nemá za následek žádnou operaci a není částí žádné
operace. Umožňuje původci nebo cíli náhle ukončit všechny aktivní operace a iniciovat
ukončení Z asociace. (Po ukončení Z asociace může následně původce iniciovat jinou Z
asociaci použitím Iniciační služby (Init Service).

3.2.1 Inicializační funkce (Initialization Facility)
Inicializační funkce obsahuje jedinou službu, Iniciaci.

3.2.1.1 Iniciační služba (Init Service)
Iniciační služba umožňuje původci založit Z asociaci. V iniciačním požadavku původce
navrhne hodnoty pro iniciační parametry. V odpovědi cíl odpovídá také hodnotami pro
iniciační parametry, které mohou být odlišné od parametrů požadovaných původcem, a které
budou platit pro Z asociaci.
Pokud cíl odpoví kladně (výsledek= "akceptuji") ustanoví se Z asociace. Pokud si původce
nepřeje akceptovat hodnoty v odpovědi od cíle, může ukončit Z asociaci pomocí služby
uzavření (Close Service) a může se znovu pokusit o novou iniciaci. Pokud je odpověď cíle
negativní, může se původce pokusit o novou iniciaci.
Původce
Požadavek
x
x (nepovinné)
x
x
x
x
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)

Parametr
Verze (Version)
ID/autentikace (např.jméno,heslo)(Id/authentication)
Volby (Options)
Preferovaná velikost zprávy (Preferred –message-size)
Výjimečná velikost zprávy ( Exceptional-record-size)
Výsledek (Result)
ID implementace (Implementation-id)
Název implementace (Implementation-name)
Verze implementace (Implementation-version)
Pole pro uživatelské informace (User-information-field)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

3.2.1.1.1 Verze (Version)
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Cíl
Odpověď
x
x
x
x
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)
x (nepovinné)

Původce a cíl označí veškeré verze, které podporují. Pro nádledmé použití se zvolí jejich
nejvyšší společná verze. Ta je pak směrodatná pro celou Z asociaci. Jestliže se nenajdou žádné
společné verze, cíl naplní parametr Výsledek hodnotou ´zamítnuté´.
Poznámky:
1. Vyšší čísla verzí, než je nevyšší známá verze by měla být ignorována.
2. Verze 1 a 2 jsou identické. Systém, který podporuje verzi 2, by měl projevit podporu
zároveň pro verzi 1. Tak by mohl kooperovat se systémem, který vykazuje podporu
pouze verze 1. (viz. ISO 10163-1991 implementations)
3.2.1.1.2 ID/autentikace (Id/authentication)

Původce a cíl se shodnou, mimo rozsah této normy, zda je tento parametr podporován
původcem. Je-li tomu tak, jaká je jeho hodnota. Podle této hodnoty cíl určuje, zda je původce
oprávněn komunikovat s cílem.
3.2.1.1.3 Volby(Options)

Pro všechny schopnosti, které jsou zmíněny v následujícím seznamu původce volí ´zapnuto´
(on) nebo ´vypnuto´(off) ve významu, zda je schopnost v účinnosti či nikoliv . Cíl odpovídá na
každou z nich. Tato odpověď určí, je-li schopnost činná či nikoliv.
 vyhledávání (search)
 získání dat (present)
 vymazání (delete)
 report o zdroji (resource-report)
 prohlížení rejstříků (scan)
 třídění (sort)
 rozšířené služby (extended-services)
 vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (trigger resource control)
 segmentace na úrovni 1 (level 1 segmentation)
 segmentace na úrovni 2 (level 2 segmentation)
 paralelní operace (Concurrent Operations)
 pojmenované množiny výsledků (named result sets)
 kontrola zdroje (resource control)
 kontrola přístupu (access control)
Poznámka: Vyjmenované schopnosti budou předmětem další expanze v budoucích verzích
protokolu.
Následující pravidla popisují, jak se o těchto schopnostech jedná v souvislosti s umožněním
vzájemné spolupráce , a to i v případě, nemají-li původce a cíl implementovány stejné
schopnosti.
Parametr Volby se skládá z řetězce boolean indikátorů (flags), kde každý odpovídá určité
schopnosti. Původce může nastavit indikátor jako "aktivní(in effect)" pro schopnost, kterou cíl
nezná. V tomto případě je doporučeno, aby cíl nastavil odpovídající indikátor na "neaktivní(not
in effect)" . Pokud si původce není vědom toho, jakou schopnost tento indikátor reprezentuje, je
doporučeno aby původce ukončil Z asociaci.
vyhledávání, získávání dat, mazání, report o zdroji, prohlížení rejstříků, třídění a rozšířené
služby – pro každý z těchto operačních typů, původce určí přeje-li si iniciovat operace, které
jim odpovídají. Pokud si původce zvolí "neaktivní" pro určitý typ operace, cíl ji musí také
specifikovat jako "neaktivní".
Poznámky:
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1. Indikuje-li cíl, že je ochoten zpracovat operaci Report o zdroji, neznamená to, že zahrne
tento report do odpovědi.
2. O každém z předchozích operačních typů může být "vyjednáváno" v rámci jakékoliv
verze. Prohlížení rejstříků, Třídění a Rozšířené služby mohou být "vyjednávány" i v
případě verze 2, ačkoliv nejsou definovány v ANSI Z39.50-1992.
vyvolání požadavku na kontrolu zdroje – Původce může navrhnout potvrzení Požadavku na
vyvolání požadavku na kontrolu zdroje. Pokud tak učiní, cíl indikuje, zda přijme Požadavek na
vyvolání požadavku na kontrolu zdroje. Pokud původce zvolí "neaktivní", cíl musí také
specifikovat „neaktivní“.
Poznámky:
1. Pokud cíl specifikuje Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje jako "aktivní", ale
Kontrolu zdroje jako "neaktivní", původce může využívat pouze Funkci přerušení
(Cancel function), která je součástí Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje.
2. Cíl může jevit "neochotu" přijmout Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu
zdroje, a to i v případě, je-li pro Kontrolu zdroje specifikováno "aktivní" .
3. I když je cíl "ochotný" přijmout Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje,
neznamená to, že bude provádět jakékoliv akce jako výsledek Požadavku na vyvolání
požadavku na kontrolu zdroje.
segmentace na úrovni 1 a na úrovni 2Původce navrhuje jednu z následujících možností:
 "žádná segmentace (no segmentation)" tím, že specifikuje "neaktivní (not in
effect)" pro obě dvě úrovně segmentace
 "segmentace na úrovni 1 (level 1 segmentation)" tak, že specifikuje "aktivní (in
effect)" pro úroveň 1 a "neaktivní" pro úroveň 2
 "segmentace na úrovni 2 (level 2 segmentation)" tak, že specifikuje "aktivní"
pro úroveň 2
Poznámky:
1. Navrhne-li původce "aktivní" stav pro segmentaci na úrovni 2, může
také navrhnout "aktivní" pro segmentaci na úrovni 1, aby indikoval, že
pokud cíl nepodporuje segmentaci 2. úrovně, původce si přeje alespoň
"aktivní" segmentaci na úrovni 1.
2. Obecně je segmentace chápána jako "aktivní", je-li aktivní buď
segmentace na úrovni 1 nebo na úrovni 2.
3. Segmentace může být použita pouze v případě verze 3.
Odpověď cíle indikuje, který, popřípadě jestli vůbec, druh segmentace bude prováděn.
 Pokud cíl nespecifikuje ani jednu z úrovní segmentace, nebude prováděna žádná
segmentace, nehledě na to, co navrhoval původce.
 Pokud cíl specifikuje pouze segmentaci na úrovni 1 (úroveň 2 nikoliv), nebude
segmentace na úrovni 2 prováděna. Původce musí být připraven přijmout
segmentaci na úrovni 1, nehledě na to, co navrhoval.
 Pokud cíl specifikuje segmentaci na úrovni 2, musí být původce připraven
přijmout tuto segmentaci, bez ohledu na to, co navrhoval (hodnota úrovně 1 na
straně cíle by měla být "neaktivní (not in effect)"
Pokud se nepoužívá žádná segmentace (no segmentation in effect), musí být odpověď cíle na
Požadavek na získávání dat složena pouze z jedné zprávy (jediného segmentu, resp. obsahovat
pouze Odpověď na získávání dat (Present response) bez zasahujícího Segmentačního
požadavku (Segment request)), která musí obsahovat úplný počet záznamů. Pokud je "aktivní"
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Segmentace na úrovni 1, cíl může na Požadavek na získávání dat (Present request) odpovědět v
několika segmentech (jinými slovy Odpověď na získávání dat může být přerušena jedním nebo
více Požadavky na segmentaci), kde každý musí obsahovat konečný počet záznamů. Pokud je
aktivní Segmentace na úrovni 2, cíl může na Požadavek na získávání dat odpovědět ve více
segmentech a jednotlivý záznam může být rozdělen mezi více segmentů. Vznikají tzv.
fragmenty záznamů. Procedury segmentace jsou podrobněji popsány v odstavci 3.3.
paralelní operace – Původce může navrhnout iniciaci paralelních operací. Pokud se tak stane,
cíl indikuje, zda souhlasí s těmito operacemi. Pokud původce navrhne "neaktivní" musí i cíl
specifikovat "neaktivní". Pokud nejsou paralelní operace aktivní, je dáno že jsou "aktivní"
sériové operace. Paralelní operace mohou být použity pouze ve verzi 3.
pojmenované množiny výsledků – Původce může navrhnout používání pojmenovaných množin
výsledků (tzn. specifikovat názvy množin prvků jinak, než je automaticky nastaveno (default),
jako hodnotu pro Název množiny výsledků (Result-set-name) v Požadavku na vyhledávání
(Search request). Pokud tak učiní, cíl specifikuje, zda bude Pojmenované množiny prvků
podporovat. Pokud původce určí "neaktivní" cíl musí určit stejně.
kontrola zdroje a kontrola přístupu – Původce indikuje, zda si přeje, aby cíl vyvolal kontrolu
zdroje a/nebo kontrolu přístupu (tzn. aby zaslal Požadavek na kontrolu zdroje a/nebo
Požadavek na kontrolu přístupu). Cíl specifikuje, zda plánuje vyvolat vyvolal kontrolu zdroje
a/nebo kontrolu přístupu.
Poznámky:
1. Pokud cíl specifikuje "neaktivní" pro kontrolu zdroje (nebo přístupu), pak žádnou
kontrolu nevyvolává i případě, že původce navrhoval "aktivní".
2. Pokud původce navrhne "neaktivní" kontrolu zdroje a cíl indikuje "aktivní", indikujíce,
že není ochoten potlačit Požadavek na kontrolu zdroje, a původce skutečně nemůže
přijmout tento požadavek, měl by původce ukončit Z asociaci.
3. Pokud původce navrhuje "neaktivní" pro kontrolu přístupu, a pokud bezpečnostní
požadavky na cílový systém vyžadují, aby tato bezpečnost (jinou než může být
poskytnuta parametrem ID/autentikace (Id/authentication)) byla zajištěna v úvodu Z
asociace, měl by cíl zamítnout Z asociaci (nastavením parametru Výsledek (result) na
"zamítnuto(reject)" a specifikováním "aktivní" pro kontrolu přístupu).
Bezpečnost může být invokována na různých stupních. Kromě autentikace na počátku Z
asociace, může být kontrola bezpečnosti požadována i pro kontrolu přístupu k určité databázi,
záznamu, množině výsledků, reportu o zdroji, formátu či používání nějaké operace. I když
původce navrhuje „neaktivní" pro kontrolu přístupu, a cíl standardně požaduje zajištění
bezpečnosti (jinou než na úrovni celé Z asociace), nemusí cíl nezbytně zamítnout Z asociaci.
Cíl může požadovat vyvolání bezpečnostní výzvy (security challenge) v průběhu Iniciační
operace, aby určil, zda je původce oprávněn využívat schopnost (capability), kterou navrhuje.
Pokud původce navrhl "neaktivní" pro kontrolu přístupu, muže cíl jednoduše odmítnout použití
této určité operace via parametr Volby (Options).
Pokud původce navrhuje "neaktivní" pro kontrolu přístupu a cíl se přesto rozhodl přijmout Z
asociaci a pokud původce opakovaně iniciuje akci, která by shazovala Požadavek na kontrolu
přístupu (např. původce by zadal Vyhledávání, kde by specifikoval databázi, pro kterou
doposud nemá pověření), cíl by již neměl používat Požadavek na kontrolu přístupu. Místo něj
by měl odpovědět chybovým stavem, který by indikoval, že byla zaslána bezpečnostní výzva,
ale nebylo na ní odpovězeno.
3.2.1.1.4 Preferovaná velikost zprávy (Preferred –message-size) a Výjimečná velikost záznamu
(Exceptional-record-size)
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Iniciační požadavek se skládá z původcem navrhovaných hodnot Preferované velikosti zprávy
a Výjimečné velikosti záznamu , specifikované v bytech. Iniciační odpověď (Init response)
obsahuje Preferovanou velikosti zprávy a Výjimečnou velikost záznamu, kterou bude cíl
používat. Tyto hodnoty mohou být odlišné (a převyšující) od hodnot které navrhuje původce.
Pro požadavek i odpověď však musí být Preferovaná velikost zprávy menší nebo rovna
Výjimečné velikosti záznamu.
Výjimečná velikost záznamu má význam v průběhu operace Získávání dat, a to pouze ve
speciálním případě, kdy je jeden výjimečně dlouhý záznam (tzn. větší než je preferovaná
velikost zprávy) požadován v rámci Požadavku na získávání dat. V tomto speciálním případě
může být Preferovaná velikost zprávy překročena (pro operaci na získávání dat), a tak může být
získán jeden záznam, jehož velikost je stejná jako Výjimečná velikost záznamu. Tím , že je
požadován jediný záznam, původce signalizuje, že může být Preferovaná velikost zprávy
překročena. Proto musí být Výjimečná velikost záznamu větší nebo rovna Preferované velikosti
zprávy. V případě, že jsou si tyto hodnoty rovny, nemá již Výjimečná velikost záznamu žádný
význam (to je způsob, jak lze označit, že v dané Z asociaci nebude speciální případ použit).
Použití těchto parametrů je detailně popsáno v odstavci 3.3.
Poznámka:
Parametr Výjimečná velikost záznamu má stejný význam jako parametr Maximální velikost
záznamu (Maximum-record-size) definované v Z39.50-1992. Jméno tohoto parametru bylo pro
lepší srozumitelnost změněno.
3.2.1.1.5 Výsledek (Result)
Cíl určí zda bude akceptovat Z asociaci, tím že specifikuje hodnotu "přijímám (accept)" nebo
"zamítám" (reject)" v parametru Výsledek. (Pokud je indikováno "zamítnutí", může původce
zaslat další Iniciační požadavek.)
3.2.1.1.6

ID implementace (Implementation-id), Název implementace (Implementation-name) a
Verze implementace (Implementation-version)

Požadavek nebo odpověď mohou eventuelně obsahovat jakýkoliv z těchto tří parametrů. Jsou
to ve své podstatě identifikátor (unikátní v rámci systému klienta nebo serveru), deskriptivní
název a deskriptivní verze, pro původcovu nebo cílovou implementaci. Tyto tři implementační
parametry jsou podporovány pouze pro potřebu implementátorů, za účelem rozlišení
implementací.
3.2.1.1.7

Pole pro uživatelské informace (User-information-field)

Tento parametr může být použit původcem i cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány v rámci této normy.
3.2.1.1.8 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit cílem i původcem pro další informace, které nejsou
specifikovány v této normě. Tento parametr může být použit pouze v případě, používá-li se
verze 3.
Poznámka:
Tento parametr by měl být původcem používán velmi opatrně. Původce nemůže zjistit, zda je
používána verze 3, před zasláním Iniciačního požadavku.
3.2.1.1.9 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.
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3.2.2 Vyhledávací funkce (Search Facility)
Vyhledávací funkce obsahuje jedinou službu, Vyhledávání.

3.2.2.1 Vyhledávací služba (Search Service)
Vyhledávací služba umožňuje původci dotazovat se databáze v cílovém systému a obdržet
informace o výsledcích tohoto dotazu.
Vyhledávací požadavek pak dovoluje původci žádat cíl, aby aplikoval dotaz na specifikovanou
množinu cílových databází a identifikoval záznamy s vlastnostmi indikovanými v dotazu. Cíl
vytvoří množinu výsledků (result set), která reprezentuje množinu záznamů identifikovaných
dotazem. Cíl si množinu výsledků uschová pro možné následné (subsequent) požadavky pro
získání dat.
V závislosti na parametrech vyhledávání, může být jeden nebo více záznamů,
identifikovaných množinou výsledků, zasláno ihned jako součást Vyhledávací odpovědi.
Množina výsledků je uspořádaná množina; záznam, který je určen položkou v množině
výsledků je odkazován pozicí této položky v rámci množiny výsledků (pozice se počítá od 1).
Parametr
Typ dotazu (Query-type)
Dotaz (Query)
Názvy databáze (Database-names)
Název množiny výsledků (Result-set-name)
Indikátor záměny (Replace-indicator)
Jména skladby prvků v malé množině (Small-set-element-set-names)
Jména skladby prvků ve střední množině (Medium-set-element-set-names)
Preferovaná syntaxe záznamu (Preferred-record-syntax)
Horní hranice malé množiny (Small-set-upper-bound)
Dolní hranice velké množiny (Large-set-lower-bound)
Číslo získaných záznamů pro střední množinu (Medium-set-present-number)
Záznamy v odpovědi (Response-records)
Počet výsledků (Result-count)
Množství navrácených záznamů (Number-of-records-returned)

Původce
Požadavek
x
x
x
x
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x
x
x

Cíl
Odpověď

x(pokud je použito)
x
x

Další pozice v množině výsledků ( Next-result-set-position)

x

Stav vyhledávání(Search-status)

x

Stav množiny výsledků (Result-set-status)
Stav získávání dat (Present-status)

x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

Rozšířená vyhledávací informace (Additional-search-information)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

x(nepovinné)
x(nepovinné)

x(pokud je použito)

3.2.2.1.1 Typ dotazu a Dotaz (Query-type and Query)

Parametr Typ dotazu identifikuje typ dotazu, jinými slovy syntaxi Dotazu. Je definováno šest
typů:
 Typ-0 (Type-0) může být použit pouze v případě, jsou-li původce i cíl ve
schodě, která je nadřazená této normě
 Typ-1 (Type-1) je obrácená polská notace (Reverse Polish Notation)
specifikovaný v odstavci 3.7
 Typ-2 (Type-2) je typ dotazu dle ISO8777 specifikovaný v rámci SO8777
 Typ-100 (Type-100)je typ dotazu Z39.50 specifikovaný v ANSI Z39.50
 Typ-101 (Type-101) je rozšířený RPN (ERPN) Dotaz. Rozšíření Typu-1
umožňuje přibližné vyhledávání, omezení množiny výsledků pomocí atributů.
Problém je specifikován v odstavci 3.7.
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Poznámka: Dotaz Typu -101 je identický s Dotazem Typu-1 až na
následující výjimky: Pro Typ-1 jsou přibližné vyhledávání a omezení
platné pouze používáme-li verzi 3. Pro Typ-101, jsou přibližnost i omezení
možné pro obě verze( 2 i 3). Z toho vyplývá, že je Typ-101 dotazu
nezávislý na verzi.
 Typ-102 (Type-102) je dotaz ohodnoceného seznamu (Ranked List query) a
bude definován v dalších verzích této normy.
3.2.2.1.2. Názvy databáze (Database-names)

Původce označí množinu databází, na které je Dotaz použit.
Poznámky:
1. Cíl určí (pomocí funkce Vysvětlení (Explain Facility) nebo jiným mechanismem, který
není obsažen v této normě), které databáze, a v jaké kombinaci, mohou být
specifikovány v požadavku Vyhledávání.
Příklad: Cíl může určit, že databáze A, B a C mohou být prohledávány jednotlivě a A a B
mohou být prohledávány v kombinaci. Nemůže tedy nastat A and C ani B and C.
2. Každé jméno databáze specifikované cílem je řetězec znaků, ve kterém se rozlišují
velká a malá písmena. To znamená, že pro jakýkoliv znak, pokud se jedná o písmeno,
může původce použít písmeno malé či velké nehledě na to jaké jméno určil cíl.
3.2.2.1.3 Název množiny výsledků (Result-set-name) a Indikátor Záměny (Replace)

Název množiny výsledků je parametr specifikující název, který má být dán množině výsledků
(vzniklé při dotazu), aby mohla být následně volána v rámci stejné Z asociace.
Pokud na straně cíle již existuje množina výsledků se stejným jménem, akce závisí na
parametru Indikátor záměny a to následně:
 Pokud je hodnota Indikátoru záměny nastavena na ´zapnuto´(on), bude po
zpracování dotazu původní množina výsledků, specifikovaná parametrem Název
množiny výsledků, smazána a vytvoří se nová množina výsledků se stejným
názvem. Pokud nemůže být vyhledávání zpracováno, obsah této množiny bude
prázdný.
 Pokud je hodnota v Indikátoru záměny nastavena na ´vypnuto´ ( off) , nebude
vyhledávání zpracováno. Cíl vrátí chybovou diagnostiku a existující množina
výsledků, jejíž název byl specifikován parametrem Název množiny výsledků,
zůstane nezměněna.
Pokud neexistuje množina výsledků s takovým názvem, jaký je specifikován parametrem
Název množiny výsledků, vytvoří cíl takto pojmenovanou množinu výsledků a parametr
Indikátor záměny prostě ignoruje. Počáteční obsah množiny výsledků je prázdný. Pokud dotaz
nenalezne žádné záznamy, množina výsledků zůstává i nadále prázdná.
Cíl v podstatě nemusí podporovat pojmenovávání množiny výsledků původcem. Každopádně
však musí podporovat přinejmenším množinu výsledků, která má "přednastavený" (default)
název. Pokud původce specifikuje "přednastavený" jako Název množiny výsledků, Indikátor
záměny musí být ´zapnuto´(on).
Na množinu výsledků, která je vytvořena Vyhledávacím požadavkem (který je specifikován
parametrem Název množiny výsledků), může být odkazováno v následujícím Požadavku na
získání záznamů (Present request), nebo jako na operand v následném Vyhledávacím
požadavku (Search request) (např. v Dotazu Typu-1). Pokud je vytvořena "přednastavená"
množina výsledků, zůstává přístupná pro odkazování od momentu svého vytvoření, až do
konce Z asociace, ve které je vytvořena, nebo do té doby než:
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je vytvořena nová "přednastavená" množina výsledků, protože je
"přednastavené" jméno specifikováno jako Název množiny výsledků v
následném Vyhledávacím požadavku,nebo
 je jednostranně vypuštěna či vymazána samotným cílem.
Jakýkoliv jiná množina výsledků, než je ta, která je pojmenována jako "přednastavená", zůstává
přístupná pro odkazy od momentu, kdy byla vytvořenam až do chvíle, kdy je vymazána
některým z následujících způsobů :
 operací Vymazání (Delete operation)
 implicitně, protože byla množina výsledků specifikována stejným jménem ve
Vyhledávacím požadavku, a hodnota parametru Indikátor záměny byla nastavena
na ´zapnuto´
 jednostranně cílem (prakticky kdykoliv)
 ukončením Z asociace
3.2.2.1.4. Jména skladby prvků v malé množině (Small-set-element-set-names) a Jména skladby
prvků ve střední množině ( Medium-set-element-set-names)

Tyto parametry popisují preferované složení záznamů, které očekává původce v rámci
Vyhledávací odpovědi. Je-li výsledkem dotazu malá množina (small-set, viz 3.2.2.1.6),
popisuje parametr Jména skladby prvků v malé množině skladbu prvků z přenesených záznamů
v odpovědi na Vyhledávací požadavek. Je-li výsledkem dotazu střední množina (medium-set,
viz 3.2.2.1.6), popisuje parametr Jména skladby prvků ve střední množině skladbu prvků
přenesených záznamů v odpovědi na Vyhledávací požadavek. Např. u bibliografických
záznamů, pokud jich bude malý počet, původce žádá přenesení všech prvků ze záznamů
(označení F –full), ale bude-li počet přenášených záznamů střední (tj. větší než horní mez
malého počtu), pak stačí přenést pouze některé prvky z bibliografických záznamů ( B - brief,
nebo např. ATS - author, title, subject). Jména skladby prvků v malé (resp. střední) množině
mohou být ve formě párů se jménem databáze cíle, pokud se hledá ve více databázích. Pokud
jsou Jména skladby prvků v malé (resp. střední) množině stejná pro všechny prohledávané
databáze, pak se přenáší pouze jeden údaj, který platí pro všechny prohledávané databáze. Jde
tedy o Jména skladby prvků v malé (resp. střední) množině. Oba tyto parametry mají vliv
pouze na složení záznamů přenesených z cíle k původci v bloku Vyhledávací odpovědi a
nemají vliv na složení záznamů přenášených Funkcí pro získávání dat (službou Present a
Segment).
3.2.2.1.5 Preferovaná syntaxe záznamu (Preferred-record-syntax)

Původce může specifikovat preferovanou syntaxi záznamu pro získávané záznamy. Pokud cíl
nemůže dodat patřičný záznam v důsledku Preferované syntaxe záznamu, dodá záznam, který
odpovídá jednomu z dalších syntaxí obsahu z množiny, pro kterou jsou momentálně v této A
asociaci ustanoveny Kontexty prezentace.
Pokud nemůže cíl dodat dokument v požadované syntaxi nebo v syntaxi, která odpovídá
kontextu prezentace, vrátí náhradní diagnostiku tohoto záznamu, ale pouze v případě, není-li
ustanovený kontext prezentace prázdný. V takovém případě tato norma nepředepisuje žádnou
akci, kterou by měl cíl provést.
3.2.2.1.6 Horní hranice malé množiny (Small-set-upper-bound), Dolní hranice velké množiny
(Large-set-lower-bound) a Číslo získaných záznamů pro střední množinu (Medium-set-presentnumber)

Množina výsledků může být chápána jako"malá množina" , "střední množina" nebo "velká
množina". To záleží na hodnotách parametrů Horní hranice malé množiny a Dolní hranice
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velké množiny Vyhledávacího požadavku (Search request) a Počtu výsledků (Result-count) ve
Vyhledávací odpovědi (Search response) (viz 3.2.2.1.8). Množina výsledků je shledána malou
množinou, není-li Počet výsledků větší než Horní hranice malé množiny. Množina výsledků je
chápána jako velká množina, je-li Počet výsledků větší nebo roven Dolní hranici velké
množiny. V ostatních případech je množina výsledků střední množina. Pokud je výsledek
dotazu malá množina, jsou záznamy v odpovědi , korespondující se všemi databázovými
záznamy identifikovanými v množině výsledků, vráceny původci (podřízeno omezení možné
velikosti zprávy). Pokud je výsledkem dotazu velká množina, nejsou v odpovědi vráceny žádné
záznamy. Pokud je výsledkem dotazu střední množina, tak je maximální počet záznamů v
odpovědi, které mají být navráceny specifikován Číslem získaných záznamů pro střední
množinu.
Obr. Small-set-upper-bound, Large-set-lower-bound, Medium-set-present-number
Large-set-lower-bound

Result-set
Large-set

Medium-set-present-number
Small-set-upper-bound

Medium-set
Small-set

0
Poznámky:
1. Množina výsledků může být označena jako střední množina pouze v případě, kdy je Počet
výsledků větší než Horní hranice malé množiny, a zároveň menší než Dolní hranice velké
množiny. To může nastat pouze v případě, je-li Dolní hranice velké množiny o 2 větší než
Horní hranice malé množiny; přesněji - množina výsledků nemůže být střední množinou pokud
Dolní hranice velké množiny převyšuje Horní hranice malé množiny o 1.
Příklad: Je-li Dolní hranice velké množiny 11 a Horní hranice malé množiny 10, znamená to
"pokud je nalezeno 10 nebo více záznamů, vrať odpovídající záznamy pro všechny, jinak
neposílej žádný,"a Číslo získaných záznamů pro střední množinu nebude použito.
2. Horní hranice malé množiny může být nula. Dolní hranice velké množiny musí být větší než
Horní hranice malé množiny.
3. Pokud nechce původce v odpovědi získat žádné záznamy bez ohledu na hodnotu Počtu
výsledků (Result-count), Dolní hranice velké množiny by měla být nastavena na 1 a Horní
hranice malé množiny na nulu.
3.2.2.1.7 Záznamy v odpovědi (Response-records)

Cíl zpracuje vyhledávání, vytvořením množiny výsledků, která identifikuje množinu
databázových záznamů. Přesto nemůžeme předpokládat, že zpracování vyhledávání vyžaduje
fyzický přístup k záznamům v databázi. Jednotlivý záznam v databázi nemusí být přístupný, ale
tato okolnost nemusí být rozpoznána, až do pokusu o přístupu k záznamu za účelem vytvoření
záznamu pro získání dat.
Po zpracování vyhledávání, se cíl pokusí vytvořit záznamy pro získávání dat, které mají být
zahrnuty ve Vyhledávací odpovědi (Search response), korespondující s N záznamy
identifikovanými množinou výsledků (N záleží na parametrech požadavku a Počtu výsledků,
jak je popsáno v části 3.2.2.1.6) Každý databázový záznam, pro který nemůže být zahrnut
záznam pro získání informací, je substituován náhradním diagnostickým záznamem.
Termín záznamy v odpovědi označuje záznamy pro získávání dat nebo náhradní diagnostické
záznamy. Parametr Záznamy v odpovědi může být jeden z následujících:
 N záznamů v odpovědi
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číslo záznamů v odpovědi, které je menší než N, díky omezené velikosti zprávy
(viz 3.3);
 jeden nebo více ne-náhradních diagnostických záznamů (viz pozn.), které
indikují, že vyhledávání nemůže být zpracováno, a proč nemůže být zpracováno;
nebo
 jeden nebo více ne-náhradních diagnostických záznamů (viz pozn.)znamená, že
záznamy nemohou být získány a proč např. "Název množiny záznamů
neodpovídá databázi" .
Poznámka: Pokud je používána verze 2, cíl vrátí jeden ne-náhradní
diagnostický záznam. Pokud se používá verze 3, cíl vrátí jeden či více nenáhradních záznamů.
Pořadí výskytu záznamů v odpovědi v rámci parametru Záznamy v odpovědi odpovídá pořadí,
ve kterém jsou identifikovány množinou výsledků. Každý z nich může být doprovázen názvem
databáze , ze které záznam pochází. Každopádně musí být název databáze připojen k prvnímu
záznamu v navrácené odpovědi a musí doprovázet i každý další záznam pocházející z jiné
databáze než jeho předchůdce.
3.2.2.1.8. Počet výsledků (Result-count) a Množství navrácených záznamů (Number-of-recordsreturned)

Parametr Počet výsledků je počet databázových záznamů identifikovaných množinou výsledků.
Pokud je množina výsledků prázdná, je hodnota parametru Počet výsledků nula. Parametr
Množství navrácených záznamů je celkový počet záznamů navrácených ve Vyhledávací
odpovědi.
3.2.2.1.9 Další pozice v množině výsledků ( Next-result-set-position)

Parametr Další pozice v množině výsledků nabývá hodnot M+1, kde M je pozice prvku v
množině výsledků, která odpovídá poslednímu databázovému záznamu, který byl vrácen; nebo
je 0, pokud M=Počtu výsledků.
3.2.2.1.10 Stav vyhledávání(Search-status)

Parametr Stav vyhledávání zaslaný v odpovědi nabývá jednu z následujících dvou hodnot:
úspěch (success) – Vyhledávání bylo úspěšně dokončeno.
chyba (failure) – Vyhledávání nebylo úspěšně dokončeno.
Hodnota "úspěch" ale neznamená, že očekávané záznamy v odpovědi byly zaslány jako součást
odpovědi (viz Stav zaslání dat 3.2.2.1.11 Present-status). Neznamená to ale ani to, že byly
Vyhledáváním nalezeny nějaké záznamy. Hodnota "chyba" znamená, že z očekávaných
záznamů nebude žádný navrácen. V tomto případě cíl vrátí jeden nebo více ne-náhradních
diagnostických záznamů (viz poznámka). Ty pak
indikují, že Vyhledávání nemůže být
zpracováno.
Poznámka: Pokud je používána verze 2, cíl vrátí jeden ne-náhradní diagnostický záznam.
Pokud se používá verze 3, cíl vrátí jeden či více ne-náhradních záznamů.
3.2.2.1.11 Stav množiny výsledků (Result-set-status) a Stav získávání dat (Present-status)

Toto jsou dva stavové deskriptory, které jsou nezbytné pro rozeznání možných nejasných
situací, které mohou nastat v průběhu vyhledávacích operací a operací pro získání záznamů.
Stav množiny výsledků se objeví pouze v případě, je-li hodnota Stavu vyhledávání "chyba".
Jeho hodnota je jedna z následujících:
podmnožina (subset) – Částečné, správné výsledky k dispozici.
prozatímní (mezidobí) (interim) – Částečné výsledky k dispozici, nemusí být nezbytně správné
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nic (none) – Žádná množina výsledků.
Stav zaslání dat se objeví pouze tehdy, je-li hodnota Stavu vyhledávání "úspěch". Jeho hodnota
je pak následující:
úspěch (success) – Veškeré očekávané záznamy v odpovědi jsou k dispozici.
částečný-1 (partial-1)– Ne všechny požadované záznamy mohou být vrácený, protože byl
požadavek ukončen v rámci kontroly přístupu (Access control)
částečný-2- (partial-2)- Ne všechny požadované záznamy mohou být vrácený, protože se
nevejdou do Preferované velikosti zprávy (Preferred message size).
částečný-3- (partial-3)- Ne všechny požadované záznamy mohou být vrácený, protože byl
požadavek ukončen Kontrolou zdroje (Resource control) z požadavku původce.
částečný-4- (partial-4)- Ne všechny požadované záznamy mohou být vrácený, protože byl
požadavek ukončen Kontrolou zdroje (Resource control) z požadavku cíle.
chyba (failure) – Nemůže být vrácen žádny z požadovaných záznamů. Je navrácen jeden nebo
více ne-náhradních diagnostických záznamů (viz. poznámka v odstavci 3.2.2.1.7).
3.2.2.1.12 Rozšířená vyhledávací informace (Additional-search-information)

Cíl může použít tento parametr v odpovědi, aby sdělil informaci, která je vedlejším produktem
vyhledávacího procesu. Tato informace zahrnuje například přechodný počet výsledků (result
counts), proč byl určitý záznam navrácen, nebo proč byl použit pro vyhledávání v databázi
určitý atribut. V požadavku může původce použít tento parametr, aby indikoval preferovaný
formát či obsah této informace. Formát Uživatelské informace (Users Information) Odpovědi
na vyhledávání-1 (SearchResponse-1) je definován v příloze 8 USR. Tento parametr může být
použit pouze v případě, používá-li se verze 3.
3.2.2.1.13. Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit cílem i původcem pro další informace, které nejsou
specifikovány v této normě. Tento parametr může být použit pouze v případě, používá-li se
verze 3.
3.2.2.1.14 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.3 Funkce pro získávání dat (Retrieval Facility)
Funkce pro získávání dat obsahuje dvě služby: Získávání dat (Present) a Segmentaci
(Segment).
Původce zašle Požadavek na získávání dat (Present request), aby vyžádal záznamy v odpovědi
odpovídající pozici v rámci množiny výsledků, která je uložena na cíli. Cíl odpoví zasláním
Odpovědi na získávání dat (Present response), která obsahuje požadované záznamy v odpovědi.
Možná varianta je, pokud je aktivní segmentace a požadované záznamy v odpovědi se nevejdou
do zprávy Odpovědi na získávání dat, cíl může rozdělit (segmentovat) odpověď tak, že pošle
jeden nebo více Segmentačních požadavků (Segmentation request) před Odpovědí na získávání
dat. Procedury pro segmentaci jsou popsány v odstavci 3.3.
Segmentační požadavek (pokud nějaký je), společně s Odpovědí na získávání dat, se označuje
jako agregátní Odpověď na získávání dat (Present response). Každý Segmentační požadavek,
stejně jako každá Odpověď na získávání dat, je označován jako segment Odpovědi na získávání
dat. Pokud se agregátní Odpovědi na získávání dat skládá pouze z jediného segment (jinými
slovy pouze z Odpovědi na získávání dat), nazývá se jednoduchou Odpovědí na získávání dat
(single Present response).
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3.2.3.1 Služba pro získávání dat (Present Service)
Služba pro získávání dat umožňuje původci požadovat záznamy v odpovědi, které korespondují
se záznamy v databázi reprezentovanými specifickou množinou výsledků. Databázové
záznamy jsou odkazovány relativní pozicí v rámci množiny výsledků. Původce specifikuje
rozsah (range) a může pokračovat následnými požadavky specifikujícími jiné rozsahy.
Poznámka: Pokud je používaná verze 3, jeden požadavek může zahrnovat více než jeden
rozsah.
Příklad: Původce může požadovat záznamy od prvního do pátého a následně požadavkem na
záznamy od čtvrtého do šestého.
Poznámka: V této sekci ,"záznam N" označuje záznam v odpovědi, který je identifikován
pozicí N v množině výsledků.
Původce
Požadavek

Parametr
Množství požadovaných záznamů (Number-of-records-requested)
Počáteční pozice množiny výsledků (Result-set-start-position)
Rozšířené rozsahy (Additional-ranges)
ID množiny výsledků (Result-set-id)
Názvy množiny prvků (Element-set-names)

Preferovaná syntaxe záznamu (Preferred-record syntax)
Složená specifikace (Comp-spec)

Maximální počet segmentů (Max-segment-count)
Maximální velikost segmentů (Max-segment-size)
Maximální velikost záznamu (Max-record-size)

Cíl
Odpověď (agregátní)

x
x
x(nepovinné)
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

Záznamy v odpovědi (Response-records)
Množství navrácených záznamů (Number-of-records-returned)

x(pokud je použito)

Další pozice v množině výsledků ( Next-result-set-position)
Stav získávání dat (Present-status)

x
x

Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x

x(nepovinné)
x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(pokud

je

použito)

3.2.3.1.1 Množství požadovaných záznamů (Number-of-records-requested) a Počáteční pozice
množiny výsledků (Result-set-start-position)

Původce žádá N záznamů, začínajících záznamem M. M = Počáteční pozice v množině výsledků,
N = Množství požadovaných záznamů. N není větší než Počet výsledků – M + 1.
Obr. Result-Set, Number-of-records-requested (N), Result-set-start-position (M)
Result-Set
M
N (počet záznamů = RS-Count)

3.2.3.1.2 Rozšířené rozsahy (Additional-ranges)

Původce může požadovat rozšířené rozsahy záznamů tak, že zahrne do požadavku tento
parametr, který se skládá z jednoho či více párů (M, N), kde M a N jsou takové, jak je popsáno
v odstavci 3.2.3.1.1.. Pro první dvojici (M, N) musí být M větší nebo rovno součtu Počáteční
pozice množiny výsledků a Množství požadovaných záznamů. Pro jakýkoliv po sobě jdoucí pár
(M1, N1) a (M2, N2), musí být M1+ N1 menší než M2. Tento parametr se může vyskytnout
pouze v případě užívání verze 3.
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3.2.3.1.3 ID množiny výsledků (Result-set-id)

Původce určí jméno přechodné množiny výsledků, která vzniká v průběhu Z asociace, ze které
se získávají záznamy
3.2.3.1.4 Názvy množiny prvků (Element-set-names)

Původce může určit žádoucí složení získaných záznamů. Viz 3.6.2.
3.2.3.1.5 Preferovaná syntaxe záznamu (Preferred-record syntax)

Viz 3.2.2.1.5.
3.2.3.1.6 Složená specifikace (Comp-spec)

Tento parametr může být použit pouze v případě, je-li vynechán parametr Názvy množiny
prvků a je používána verze 3. Pokud je toto splněno, Složená specifikace poskytuje alternativní
možnost specifikace žádoucího složení získávaných záznamů. Viz 3.6. a Obr Comp-Spec
3.2.3.1.7 Maximální počet segmentů (Max-segment-count), Maximální velikost segmentů (Maxsegment-size) a Maximální velikost záznamu (Max-record-size)

Tyto tři parametry mohou být použity pouze v případě, je-li používána verze 3.
Maximální počet segmentů může být použit, je-li používána segmentace na úrovni 1 (level 1
segmentation) nebo segmentace na úrovni 2 (level 2 segmentation). Specifikuje maximální
počet segmentů, které může cíl zahrnout do agregátní Odpovědi na získávání dat (Present
response). Pokud je jeho hodnota 1, neaplikuje se žádná segmentace v rámci této operace a
parametr Maximální počet segmentů by neměl být obsažen.
Maximální velikost segmentů a/nebo Maximální velikost záznamu mohou být zahrnuty pouze
v případě, je-li aktivní segmentace na úrovni 2. Maximální velikost segmentů je největší
přípustný segment. Pokud je zahrnut, je mu dána přednost před Preferovanou velikostí zprávy
(Preferred-message-size). Pokud není zahrnut, přijme se hodnota Preferované velikosti zprávy.
Maximální velikost záznamu je největší přípustný záznam pro získání v rámci agregátní
Odpovědi na získávání dat. Je-li zahrnut, musí být větší než Maximální velikost segmentů.
Tyto tři parametry jsou podrobněji popsány v odstavci 3.3.3.2.
3.2.3.1.8 Záznamy v odpovědi (Response-records) (=Agregátní odpověď)

Tento parametr se skládá ze sekvence záznamů v odpovědi, a/nebo, pokud aktivní segmentace
na úrovni 2, konečného fragmentu (final fragment) (viz. 3.3.3) následovaném žádným nebo
více záznamy v odpovědi. Může se také skládat, pokud operace neobsahuje žádný
Segmentační požadavek (Segment request), z jednoho nebo více ne-náhradních diagnostických
záznamů, které indikují, že požadavek nemohl být zpracován a proč (viz poznámka níže).
Pro každý vyžádaný záznam v požadavku (podmíněno omezením velikosti zprávy, kontrolou
přístupu a kontrolou zdroje) bude v agregátní Odpovědi na získávání dat navrácen záznam v
odpovědi. Každý takový záznam koresponduje s položkou (entry) v množině výsledků.
Pořadové pozice v množině výsledků, které těmto záznamům odpovídají jsou vzestupné a bez
mezer. To neplatí v případě, zahrnuje-li požadavek parametr Rozšířené rozsahy. V takovém
případě budou pozice vzestupné, ale mohou obsahovat mezery, které budou přesně odpovídat
mezerám v požadovaných rozsazích.
Každý záznam v odpovědi může být doprovázen názvem databáze, ke které se váže.
Každopádně musí být zahrnut název databáze u prvního záznamu v odpovědi (nebo u
počátečního fragmentu) v prvním segmentu agregátní Odpovědi na získávání. Ten také musí
doprovázet každý další záznam (nebo počáteční fragment záznamu v odpovědi), který pochází
z jiné databáze, než jeho bezprostřední předchůdce v agregátní Odpovědi na získávaní dat.
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V momentě, kdy původce obdrží v agregátní Odpovědi na získávání dat, výsledek (jsou-li
všechny segmenty znovu složeny a segmenty záznamů v odpovědi znovu složeny ze svých
fragmentů) bude výsledek v jednom z následujících tvarů:
 N záznamů v odpovědi, kde N = Množství požadovaných záznamů (Number-ofrecords-requested),
 počet záznamů v odpovědi je menší než N (důvody specifikuje Stav získávání
dat (Present-status)), nebo
 jeden či více diagnostických záznamů (viz poznámka), které indikují fakt, že
požadavek nemohl být zpracován a z jakého důvodu se tak nestalo
Poznámka: Pokud je používána verze 2, cíl vrátí jeden ne-náhradní diagnostický záznam.
Pokud pracujeme s verzí 3, cíl vrátí jeden nebo více takových záznamů.
3.2.3.1.9 Množství navrácených záznamů (Number-of-records-returned) a Další pozice v množině
výsledků ( Next-result-set-position)

Parametr Množství navrácených záznamů je celkový počet záznamů v agregátní Odpovědi na
získávání dat. Další pozice v množině výsledků je hodnota M+1, kde M je pozice prvku v
množině výsledků odpovídající poslednímu záznamu mezi těmi, které byly zahrnuty v
odpovědi;a nebo je 0, je-li M pozice posledního prvku v množině výsledků.
3.2.3.1.10 Stav získávání dat (Present-status)
Stav získávání dat je součástí Odpovědi na vyhledávání dat a jeho hodnoty jsou totožné s těmi,
které jsou vyjmenovány pro Stav získávání dat v odstavci 3.2.2.1.11. Stav získávání dat se váže
k agregátní Odpovědi na získávaní dat.
3.2.3.1.11 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem i cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou, to však pouze ve verzi 3.
3.2.3.1.12 Referenční číslo (Reference-id)
Viz 3.4.

3.2.3.2 Služba pro Segmentaci (Segment Service)
Pokud se záznamy vyžádané Požadavkem na získávání dat nevejdou do jednoho segmentu, a
je-li segmentace aktivní, cíl navrátí více segmentů. Každý z nich obsahuje část záznamů.
Všechny, kromě posledního segmentu, jsou navráceny jako Segmentační požadavek (Segment
request). Poslední segment je vrácen jako Odpověď na získávání dat (Present response)
Poznámky:
1. Služba pro segmentaci je považována za požadavek přesto, že cíl logicky žádné
požadavky nevytváří. Důvodem je (pro účely abstraktní definice služby a specifikace
protokolu), že jakákoliv zpráva je požadavkem nebo odpovědí. Odpovědi musí
předcházet požadavek stejného typu. Zde se ale může vyskytovat více než jedna
odpověď na daný požadavek. Z důvodu tohoto modelového omezení nemůže být Služba
pro segmentaci modelována jako odpověď.(Kdyby tomu tak bylo, musela by nezbytně
odpovídat na Segmentační požadavek, a to je jak jsme již uvedli nepotvrzená (nonconfirmed)služba). Operace na získávání dat zas nemůže být jako Požadavek na
získávání dat následována několika Odpověďmi na získávání dat.
2. Tato služba může být použita pouze, pracujeme-li s verzí 3.
3. Pokud nepoužíváme segmentaci, cíl nepošle žádné Segmentační požadavky a agregátní
Odpověď na získávání dat obsahuje jedinou Odpověď na získávání dat. Pokud se
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požadované záznamy nevejdou do jednoho segmentu, použije se procedura popsaná v
3.3.1.
4. Pokud se požadované záznamy vejdou do jediného segmentu (je jedno, zda-li je
segmentace aktivní či nikoliv) cíl neposílá žádné Segmentační požadavky a agregátní
Odpověď na získávání dat obsahuje jedinou Odpověď na získávání dat.
Požadavek cíle(Target Request)
x

Parametr
Segmentované záznamy(Segment-records)
Množství navrácených záznamů (Number-of-records-returned)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

3.2.3.2.1. Segmentované záznamy (Segmented-records)

Pokud je aktivní segmentace na úrovni 1 (level 1 segmentation), tak se parametr
Segmentované záznamy skládá ze sekvence záznamů v odpovědi.
Pokud je aktivní segmentace na úrovni 2 (level 2 segmentation), může parametr Segmentované
záznamy obsahovat záznamy v odpovědi, stejně dobře jako fragmenty. (viz 3.3.3). Může se
skládat z koncového fragmentu (s výjimkou prvního segmentu v Agregátní odpovědi ),
následovaném žádnými nebo více záznamy v odpovědi a počátečním fragmentem. Nemusí se
zde vyskytovat žádný fragment, je-li tomu tak, musí zde být alespoň jeden záznam v odpovědi.
(je nutné poznamenat, že fragmenty náleží pouze k získávaným záznamům diagnostické
záznamy by vůbec neměly být segmentovány.)
Pořadí výskytu záznamů v odpovědi nebo fragmentů záznamů v odpovědi odpovídá pořadí,
ve kterém jsou záznamy identifikovány v množině výsledků. Každý záznam v odpovědi nebo
počáteční fragment může být doprovázen názvem databáze, ke které se váže. Každopádně
musí být zahrnut název databáze u prvního záznamu v odpovědi (nebo u počátečního
fragmentu) v prvním segmentu agregátní Odpovědi na získávání dat. Název musí také
doprovázet každý další záznam (nebo počáteční fragment získávaného záznamu), který pochází
z jiné databáze, než jeho bezprostřední předchůdce v agregátní Odpovědi na získávaní dat.
Obr.Segmenty a fragmenty v množině výsledků
1

2

3

4

5

6

7

Množina výsledků
Segmenty
počáteční fragment

koncový fragment

1. záznam 2.záznam
1. segment

3.2.3.2.2 Množství navrácených záznamů (Number-of-records-returned)
Toto je celkový počet záznamů a počátečních fragmentů v segmentu.
3.2.3.2.3 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit cílem pro další informace, které nejsou specifikovány touto
normou.
3.2.3.2.4 Referenční číslo (Reference-id)
Viz 3.4.
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3.2.4 Funkce vymazání množiny výsledků (Result-set-delete Facility)
Funkce vymazání množiny výsledků obsahuje jedinou službu, Vymazání.

3.2.4.1 Služba pro vymazání (Delete Service)
Služba pro vymazání umožňuje původci požadovat, aby cíl smazal specifické množiny
výsledků, nebo všechny množiny výsledků, vytvořené v průběhu Z asociace. Cíl (server) jako
odpověď posílá zprávu o výsledku operace.
Původce
Požadavek

Parametr

Cíl
Odpověď

Funkce vymazání (Delete-function)
Seznam množiny výsledků (Result-set-list)
Stav operace vymazání (Delete-operation-satus)
Stavy vymazaných seznamů (Delete-list-statutes)
Počet nevymazaných (Number-not-deleted)
Stavy velikých množin (Bulk-statutes)
Zpráva o vymazání (Delete-msg)

x
x(pokud je použito)
x
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x(nepovinné)
x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(pokud je použito)

3.2.4.1.1 Funkce vymazání (Delete-function)

Původce specifikuje jednu z následujících:
Seznam (list) –
vymazání určité množiny výsledků (viz. 3.2.4.1.2), nebo
vymazání všech množin (bulk-delete) – vymazání všech množin vytvořených v rámci příslušné
Z asociace
3.2.4.1.2 Seznam množiny výsledků (Result-set-list)

Tento parametr smí být zaslán pouze tehdy, má-li parametr Funkce vymazání (Delete-function)
hodnotu ’list’. Obsahuje seznam množin výsledků (vytvořených v průběhu této Z asociace),
které mají být vymazány.
3.2.4.1.3 Stav operace vymazání (Delete-operation-satus)

Parametrem Stav operace vymazání (Delete-operation-status) server oznamuje, jaký je
výsledek Požadavku na vymazání.. Z následujícího seznamu může parametr nabývat 8 různých
hodnot ’success’ a ’failure-3’ až ’failure-9’:
3.2.4.1.4 Stavy vymazaných seznamů (Delete-list-statutes)

Tento parametr server vkládá, byl-li hodnotou parametru Funkce vymazání ’list’. Hodnotou
parametru je seznam dvojic. Každá taková dvojice odpovídá jedné množině výsledků, která
měla být vymazána. Dvojice se skládá z označení množiny výsledků a jí odpovídajícího stavu,
který byl nastaven cílem při pokusu o její vymazání. Z uvedeného výčtu hodnot může stav
nabývat 8 hodnot: ’success’, ’failure-1’ až ’failure-6’ a ’failure-10’.
Stav
1. ’success-0’:
2. ’failure-1’:
3. ’failure-2’:
4. ’failure-3’:
5. ’failure-4’:
6. ’failure-5’:
7. ’failure-6’:
8. ’failure-7’:
9. ’failure-8’:
10.’failure-9’:

Popis
příslušné množiny výsledků byly úspěšně vymazány
množina výsledků neexistuje
množina výsledků byla dříve jednostranně vymazána cílem
systémová chyba na straně cíle
původce neprokázal patřičné oprávnění k dané operaci (viz. Kontrola přístupu)
operace byla přerušena Kontrolou zdroje na straně původce
operace byla přerušena cílem kvůli omezení zdroje
cíl nepodporuje ’bulk-delete’
při funkci ’bulk-delete’ nebyly vymazány všechny množiny výsledků
při funkci ’list’ nebyly vymazány všechny uvedené množiny výsledků
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11.’failure-10’:

množina výsledků se používá

Poznámky:
1. Failure (chyba) 7 a 8 se vyskytují pouze v případě, je-li použit parametr operace
Vymazání všech množin (Bulk-delete)
2. Failure 10 je použita pouze v případě verze 3.
3.2.4.1.5 Počet nevymazaných (Number-not-deleted) a Stavy velikých množin (Bulk-statutes)

Tyto dva parametry se objeví pouze v případě, je-li parametr Funkce vymazání (Deletefunction) nastaven na ’bulk-delete’ a parametr Stav operace vymazání (Delete-operation-status)
obsahuje hodnotu ’failure-8’ (nebyly vymazány všechny množiny). Parametrem Počet
nevymazaných (Number-not-deleted) cíl oznamuje, kolik množin výsledků nedokázal vymazat
a v parametru Bulk-statutes pak vrací k těmto množinám příslušné stavy.
3.2.4.1.6 Zpráva o vymazání (Delete-msg)

Nepovinný parametr, který obsahuje doplňující textovou informaci od cíle.
3.2.4.1.7 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit cílem pro další informace, které nejsou specifikovány touto
normou, to však pouze ve verzi 3.
3.2.4.1.8 Referenční číslo (Reference-id)
Viz 3.4.

3.2.5 Funkce pro kontrolu přístupu (Access Control Facility)
Funkce pro Kontrolu přístupu obsahuje jedinou službu, Kontrolu přístupu.

3.2.5.1 Služba pro kontrolu přístupu (Access-control Service)
Služba pro kontrolu přístupu umožňuje cíli kontrolu přístupu původců k bázím dat. Cíl je
oprávněn odmítnout konkrétní operaci, nebo dokonce vytvoření celé Z asociace. Mechanismu
kontroly přístupu lze použít pro ověřování totožnosti původce prostřednictvím hesel, veřejných
klíčů a algoritmického ověřování. Pokud se cíl s původcem (přes parametr Volby (Options) ve
Iniciační službě (Init Service)) dohodnou na mechanismu Kontroly přístupu (Access-control),
pak musí být původce připraven přijmout od cíle tento Požadavek na kontrolu přístupu.
Cíl může vznést Požadavek na kontrolu přístupu jako součást určité (aktivní) operace nebo
jakékoliv jiné, která je součástí Z asociace.
 V případě paralelních operací :
- je-li součástí Požadavku na kontrolu přístupu (Access-control
Request) parametr Referenční číslo (Reference-id), pak musí být
jeho hodnota shodná s Referenčním číslem této operace.
- pokud Požadavek na kontrolu přístupu tento parametr nezahrnuje
; požadavek ani odpověď nejsou součástí žádné operace,
Požadavek na kontrolu přístupu (Access-control Request) a
Odpověď na kontrolu přístupu (Access-control Response) jsou
součástí Z asociace.
 V případě sériových operací:
- Cíl může vložit Požadavek na kontrolu přístupu do aktivní
operace, jejíž součástí se stává rovněž následná Odpověď na
kontrolu přístupu cíle, která musí obsahovat Referenční číslo
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dané operace (pokud nebyl obsažen v Iniciačním požadavku, jeho
hodnota je "null")
Následující procedury se týkají Kontroly přístupu, tak jak je aplikováno na jednotlivé operace:
1. Po zaslání Iniciačního požadavku, musí být původce připraven přijmout Požadavek na
kontrolu přístupu (pro tuto operaci), odpovědět Odpovědí na kontrolu přístupu. Později obdrží
další Požadavek na kontrolu přístupu atd., dokavad neobdrží ukončovací odpověď (terminating
response). Cíl může přerušit zpracovávání operace od doby odeslání Požadavku na kontrolu
přístupu až do chvíle obdržení adekvátní odpovědi. Výzva nepřerušuje žádnou jinou operaci.
Pokud je odpověď původce pro cíl uspokojivá, operace pokračuje tak, jako by se výzva nikdy
neuskutečnila. Pokud původce odpoví na výzvu nesprávně, může Ukončovací odpověď cíle
znamenat to, že byla operace ukončena z důvodu chyby v Kontrole přístupu.
2. V případě, že původce neprokáže totožnost (odpoví nesprávně) již v průběhu Iniciační
operace, cíl v Iniciační odpovědi nastaví parametr Result na ’reject’ a vysvětlení obvykle zašle
v parametru Pole uživatelských informací (User-information-field). Obecně, pokud původce
neprokáže požadovaná oprávnění, může cíl ukončit buď aktivní operaci nebo celou Z asociaci
(záleží na závažnosti případu).
Příklad: Cíl může v průběhu Iniciační operace zaslat bezpečnostní výzvu (tzv. security
challenge), zda je původce oprávněn používat schopnost (capability), kterou navrhuje. Pokud se
původce nepodaří odpovědět správně, cíl může jednoduše odmítnout používání příslušné
operace, která spadá pod tuto schopnost (via parametr Volby (Options))
3. V průběhu Vyhledávací operace (Search operation) a Operace na získání záznamů (Present
operation), když cíl připravuje záznamy pro získání, může zaslat Požadavek na kontrolu
přístupu, který se týká toho určitého záznamu. Pokud původce odpoví chybně na tuto výzvu, cíl
může jednoduše zaslat náhradní diagnostiku :“bezpečnostní výzva neúspěšná, záznam nebyl
zahrnut do odpovědi" (security challenge failed; record not included).
Následující procedury se týkají Kontroly přístupu, tak jak je aplikováno v rámci Z asociace:
1. V případě paralelních operací, následně po inicializaci, musí být původce kdykoliv v
průběhu asociace připraven (nezávisle na tom jsou-li nějaké operace aktivní či nikoliv)
přijmout Požadavek na kontrolu přístupu náležící Z asociaci, odpovědět na tento
požadavek, později přijmout další požadavek atd.
2. Cíl může přerušit zpracovávání některé nebo všech aktivních operací od doby odeslání
Požadavku na kontrolu přístupu až do chvíle obdržení adekvátní odpovědi. Pokud je
odpověď původce pro cíl uspokojivá, operace pokračuje tak, jako by se výzva nikdy
neuskutečnila.
3. Pokud původce neodpoví správně na výzvu, cíl může ukončit jednu nebo více operací,
ale může nechat Z asociaci otevřenou. V tomto případě může ukončovací odpověď cíle
na jakoukoliv operaci znamenat, že tato operace byla ukončena z důvodu chyby v
Kontrole přístupu. Je možné, že cíl ukončí (uzavře) celou Z asociaci.
Parametr
Bezpečnostní výzva (Security-challenge)
Odpověď na bezpečnostní výzvu (Security-challenge-response)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)
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Cíl
Požadavek
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)

Původce
Odpověď
x
x(nepovinné)

x(pokud je použito)

3.2.5.1.1 Bezpečnostní výzva (Security-challenge) a Odpověď na bezpečnostní výzvu (Securitychallenge-response)

V parametru Bezpečnostní výzva (Security-challenge) zasílá cíl výzvu k prokázání původce. Ten
prokazuje totožnost nastavením parametru Odpověď na bezpečnostní výzvu (Security-challengeresponse). Formát a obsah výzev cíle k prokázání oprávněnosti přístupu původce je v současné
době ve stadiu registrace. Nicméně Z39.50-1995 připouští 3 definice formátů kontroly přístupu:
prompt-1, des-1 a krb-1. Podrobný popis těchto formátů je uveden v příloze
3.2.5.1.2 Další informace (Other information)

Tento parametr může být použit jak cílem tak původcem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou, to však pouze ve verzi 3.
3.2.5.1.3 Referenční číslo (Reference-id)

V případě sériových operací a v případě paralelních operací, pokud výzva náleží k určité
operaci, řídí se použití Referenčního čísla podle odstavce 3.4. V případě paralelních operací,
týká-li se výzva celé Z asociace, je Referenční číslo vynecháno v požadavku i v odpovědi.

3.2.6 Funkce pro Kontrolu účtování/zdroje (Accounting/resource Control
Facility)
Funkce pro Kontrolu účtování/zdroje (Accounting/resource Control Facility) obsahuje tři
služby:
 Služba kontroly zdroje (Resource control Service) zaslaná cílem buď jako
součást aktivní operace (jakéhokoliv typu), nebo jako součást Z asociace,
 Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control
Service) zaslaná původcem jako součást aktivní operace (jakéhokoliv typu mimo
Inicializace) a
 Služba reportu o zdroji (Resource-report Service): zaslaná původcem, aby
iniciovala Operaci reportu o zdroji
Služba pro kontrolu zdroje (Resource control Service) umožňuje cíli poslat Požadavek na
kontrolu zdroje , který může obsahovat report o zdroji (Resource report) Tento report může
upozornit původce na to, že spotřeba určitého prostředku (například množiny výsledků)
v nejbližší době překročí dohodnutou mez a případně si vyžádat jeho souhlas s pokračováním
operace. Cíl může například informovat původce o současném stavu množiny výsledků, který
je generován na straně cíle v průběhu Vyhledávací operace (Search operation) a indikovat
informaci o pokroku této operace.
Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control Service) umožňuje
původci požadovat, aby cíl inicioval Službu kontroly zdroje, nebo aby přerušil operaci.
Služba reportu o zdroji (Resource-report Service) umožňuje původci požadovat zaslání Reportu
o zdroji (Resource-report), který se týká ukončené operace nebo Z asociace.

3.2.6.1 Služba pro kontrolu zdroje (Resource control Service)
Původce musí být připraven přijmout a odpovědět na Požadavek na kontrolu zdroje, který
pochází od cíle, je-li kontrola zdroje aktivní. Cíl může zaslat Požadavek na kontrolu zdroje,
který je součástí určité (aktivní) operace, nebo který náleží Z asociaci.
 V případě paralelních operací :
- je-li součástí Požadavku na kontrolu zdroje (Resource-control
Request) parametr Referenční číslo (Reference-id), pak musí být
jeho hodnota shodná s Referenčním číslem aktivní operace.
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Požadavek na kontrolu zdroje je součástí této operace. Odpověď
na kontrolu zdroje (Resource-control Response,
- je-li nějaká) musí obsahovat totéž Referenční číslo.
- pokud Požadavek na kontrolu zdroje tento parametr nezahrnuje ;
požadavek ani odpověď nejsou součástí žádné operace,
Požadavek na kontrolu zdroje a Odpověď na kontrolu zdroje
jsou součástí Z asociace a platí pro celou Z asociaci a všechny
operace.
 V případě sériových operací:
- Cíl může použít Požadavek na kontrolu zdroje pouze, vyskytujeli se aktivní operace; Požadavek a (možná) následná Odpověď
na kontrolu zdroje jsou součástí takové operace a musí obsahovat
Referenční číslo dané operace (pokud nebyl obsažen v Iniciačním
požadavku, jeho hodnota je "null")
Požadavek na kontrolu zdroje indikuje, je-li odpověď požadována:
 Pokud ano, původce musí zaslat Odpověď na kontrolu zdroje (Resource-controlresponse). Pokud byl Požadavek na kontrolu zdroje součástí operace; odpověď je
součástí stejné operace; cíl očekává Odpověď na kontrolu zdroje; a následně
zasílá ukončující odpověď, jakmile je zpracování operace úplné.
 Pokud ne, původce nesmí zaslat Odpověď na kontrolu zdroje. Pokud byl
Požadavek na kontrolu zdroje součástí operace; cíl následně zašle ukončovací
odpověď, jakmile je zpracování operace úplné.
Původce musí být připraven přijmout více Požadavků na kontrolu zdroje během jedné operace
(je-li stále aktivní) či Z asociace.
Požaduje-li původce v Odpovědi na kontrolu zdroje ukončení operace, musí být připraven
přijmout ukončující odpověď cíle, která může obsahovat informaci buď o tom, že operace byla
ukončena na žádost původce, nebo, že operace byla úspěšně dokončena. To nastane v případě,
kdy cíl tuto operaci stačil dokončit dříve, než od cíle obdržel Odpověď na kontrolu zdroje.
Parametr
Report o zdroji (Resource-report)
Dostupné částečné výsledky (Partial-results-available)

Indikátor pozastavení (Suspended-flag)
Požadovaná odpověď (Response-required)
Indikátor vyvolávacího požadavku (Trigger-request-flag)
Indikátor pokračování (Continue-flag)
Žádaná množina výsledků (Result-set-wanted)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

Cíl
Požadavek
x(nepovinné)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

Původce
Odpověď

x
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

x(pokud je použito)
x(nepovinné)

x(pokud je použito)

3.2.6.1.1 Report o zdroji (Resource-report)

Tímto nepovinným parametrem cíl sděluje informaci o aktuální a odhadované spotřebě daného
prostředku. Registrované formáty Resource-report jsou resource-1 a resource-2. Jejich definice
je uvedena v příloze 6 RSC.
3.2.6.1.2 Dostupné částečné výsledky (Partial-results-available)

V parametru Dostupné částečné výsledky cíl vrací stav množiny výsledků. Může nabývat 3
hodnot:
’podmnožina (subset)’ – Jsou dostupné částečné, správné výsledky
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’předběžné (interim)’ – Jsou dostupné částečné, ne nezbytně správné výsledky
’žádné (none)’ – Nejsou dostupné žádné výsledky.
Tento parametr má tedy význam pouze jako součást Vyhledávací operace. Je-li jeho hodnotou
’subset’nebo ’interim’, pak je cíl připraven přijímat Požadavky na získávání dat týkající se této
množiny výsledků v případě, že původce prostřednictvím parametru Indikátor pokračování
(Continue-flag) požaduje ukončení operace a je-li parametr Žádaná množina výsledků (Resultset-wanted) nastaven na ’on’. V případě, že hodnota parametru Dostupné částečné výsledky
(Partial-result-available) je ’none’, znamená to, že množina výsledků je prázdná a cíl není
povinen přijmout následující Požadavky na získávání dat (pokud původce parametrem
Indikátor pokračování ukončil Vyhledávací operaci). Je také důležité si uvědomit, že má-li
parametr Indikátor pozastavení (Suspended-flag) hodnotu ’vypnuto (off)’, cíl nepozastavil
proces hledání a stav množiny výsledků se mohl mezitím změnit.
3.2.6.1.3 Indikátor pozastavení (Suspended-flag)

Parametr Indikátor pozastavení cíl zasílá pouze v případě, je-li hodnota parametru Požadovaná
odpověď (Response-required) ’yes’ a navíc má praktický význam jen tehdy, je-li Požadavek na
kontrolu zdroje (Resource-control request) zaslán v rámci nějaké Z39.50 operace. Cíl tímto
parametrem indikuje, zda během čekání na odpověď na Kontrolu zdroje pozastavil provádění
příslušné operace.
3.2.6.1.4 Požadovaná odpověď (Response-required)

Cíl oznamuje, zda očekává zaslání odpovědi na Kontrolu zdroje od původce.
3.2.6.1.5 Indikátor vyvolávacího požadavku (Trigger-request-flag)

Parametr je platný, byl-li Požadavek na kontrolu zdroje zaslán v rámci Z39.50 operace.
Tímto nepovinným parametrem cíl indikuje, zda byl příslušný Požadavek na kontrolu zdroje
vyvolán Požadavkem na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control)
původce.
3.2.6.1.6

Indikátor pokračování (Continue-flag)

Parametr je platný, byl-li Požadavek na kontrolu zdroje zaslán v rámci Z39.50 operace.
Původce zasílá cíli, zda má pokračovat ve zpracování operace, či nikoliv.
3.2.6.1.7

Žádaná množina výsledků (Result-set-wanted)

Tento indikátor je platný pouze:
 v průběhu Vyhledávací operace,
 je-li hodnota Dostupných částečných výsledků (Partial-results-available)
’podmnožina (subset)’ nebo ’předběžné (interim)’ a
 je-li hodnota parametru Indikátor pokračování (Continue-flag) "nepokračuj (do
not continue)".
Je-li hodnotou parametru Žádaná množina výsledků ’ano (yes)’, cíl zachová rozpracovanou
množinu výsledků pro následující Požadavky na získávání dat. Hodnota ’ne (no)’ opravňuje
cíl ke zrušení dané množiny výsledků. Ve všech případech hodnoty Stav vyhledávání (Searchstatus) a Stav množiny výsledků (Result-set-status) popisují aktuální rozhodnutí, které učinil cíl
a způsob, jakým bylo ukončeno vyhledávání.
3.2.6.1.8 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou, to však pouze ve verzi 3.
51

3.2.6.1.8

Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.6.2 Služba pro vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control
Service)
Původce může zadat Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje v průběhu jakékoliv Z39.50
operace (vyjma Iniciační operace) jako součást této operace. Ten signalizuje cíli, že po něm
původce požaduje :
a) zaslání Report o zdroji (Resource report). Jinými slovy zašle Požadavek na kontrolu zdroje,
ve kterém má parametr Požadovaná odpověď (Response-required) hodnotu "vypnuto (off)".
b) aby invokoval úplnou kontrolu zdroje, tj. zašle Požadavek na kontrolu zdroje s hodnotou
"zapnuto (on)" v parametru Požadovaná odpověď; nebo
c) přerušit operaci.
Cíl nemusí na požadavek původce vůbec reagovat. Proto, zašle-li původce Požadavek na
vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control) a následně v rámci stejné
operace obdrží Požadavek na kontrolu zdroje , nemůže si být jist, zda je tento Požadavek na
kontrolu zdroje reakcí na zaslaný Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje. Proto
je v Kontrole zdroje zaveden nepovinný Indikátor vyvolávacího požadavku (Trigger-requestflag) (viz. 3.2.6.1.5). Požaduje-li původce prostřednictvím této služby ukončení operace, cíl
zhodnotí situaci. Pokud následně operaci ukončí, zašle původci ukončující odpověď dané
operace.
Obecně, jak již bylo uvedeno, cíl může Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje
původce ignorovat. Ve dvou následujících případech je ignorace povinná.
1. Původce zašle Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje jako součást aktivní
operace, ale cíl před obdržením tohoto požadavku stačí danou operaci ukončit.
2. V rámci jedné operace cíl obdrží Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje po
odeslání Požadavku na kontrolu zdroje (Resource-control request), přitom ale očekává
odpověď na svůj Požadavek na kontrolu zdroje.
Parametr
Požadovaná akce (Requested-action)
Preferovaný formát reportu o zdroji (Preferred-resource-report-format)

Žádaná množina výsledků (Result-set-wanted)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

Původce
Požadavek
x
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

3.2.6.2.1 Požadovaná akce (Requested-action)

Původce indikuje jednu z následujících:
 report o zdroji (resource-report) - Zašle Požadavek na kontrolu zdroje a nastaví
Požadovanou odpověď (Response-required) na "vypnuto (off)"
 kontrola zdroje (resource-control) - Zašle Požadavek na kontrolu zdroje a
nastaví Požadovanou odpověď (Response-required) na "zapnuto (on)"
 přerušení (cancel) – ukončí operaci
3.2.6.2.2 Preferovaný formát reportu o zdroji (Preferred-resource-report-format)

Původce může určit formát reportu o zdroji, který preferuje.
3.2.6.2.3 Žádaná množina výsledků (Result-set-wanted)
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Tento indikátor má význam pouze ve Vyhledávací operaci, je-li požadovaná akce "přerušena
(cancel). Když je hodnota tohoto indikátoru "ano (yes)", původce žádá, aby si cíl uchoval
(alespoň částečnou) množinu výsledků pro následující operaci Získávání dat. Viz 3.2.6.1.7
3.2.6.2.4 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem pro další informace, které nejsou specifikovány
touto normou, to však pouze ve verzi 3.
3.2.6.2.5 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.6.3 Služba reportu o zdroji (Resource-report Service)
Služba reportu o zdroji umožňuje původci požadovat report o zdroji (Resource-report), který
obsahuje informace o dokončené operaci nebo celé Z asociaci.
Poznámka:
Služba reportu o zdroji se liší od Služby pro vyvolání požadavku na kontrolu zdroje v těchto
směrech:
Služba pro vyvolání požadavku na kontrolu zdroje je nepotvrzená (non-confirmed) služba; je
zde požadavek, ale ne odpověď. Požadavek je součástí operace, ale nezahajuje ji. Požaduje
report, který náleží aktivní operaci. Na rozdíl od toho je Report o zdroji potvrzená (confirmed)
služba; je zde požadavek i odpověď na něj (cíl má povinnost odpovědět, ale není povinen
zahrnout report o zdroji do této odpovědi). Požadavek a odpověď zahajují a ukončují operaci ;
požadavek identifikuje určitou ukončenou operaci a vyžaduje report, který se této operace týká
(nebo může žádat report náležící celé Z asociaci). Z toho tedy vyplývá, že pokud chce původce
získat informace o aktivní operaci, měl by použít Službu pro vyvolání požadavku na kontrolu
zdroje ( Trigger-resource-control ).
Původce
Požadavek

Parametr
Preferovaný formát reportu o zdroji (Preferred-resource-report-format)
Volitelné-id (Op-id)
Stav reportu o zdroji (Resource-report-status)
Report o zdroji (Resource-report)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)
použito)

Cíl
Odpověď

x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(pokud

je

3.2.6.3.1 Preferovaný formát reportu o zdroji (Preferred-resource-report-format)

Původce může určit formát reportu o zdroje, který preferuje.
3.2.6.3.2 Volitelné-id (Op-id)

Tento parametr může být použit původcem k identifikaci ukončené operace, pro kterou
původce vyžaduje report o zdroji. Tento parametr může být použit pouze ve verzi 3.
Pokud se Volitelné id vyskytuje obsahuje Referenční číslo právě dokončené operace, o kterou
se původce zajímá.
Poznámky:
1. Pokud původce předpokládá, že bude později vyžadovat
report o operaci, která byla právě dokončena, neměl by
její Referenční číslo přiřazovat žádné další operaci s
výjimkou této Operace zprávy o zdroji, tam to možné je.
Pokud tuto možnost využije, cíl může (ale nemusí)
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považovat požadavek za chybný (viz failure-6 v Stavu
report o zdroji).
2. Pokud původce vyžaduje zdrojovou informaci o aktivní
operaci, neměl by používat Službu reportu o zdroji, ale
Službu pro vyvolání požadavku na kontrolu zdroje jako
součást této operace. Pokud je operace ukončena dříve
než cíl obdrží Požadavek na vyvolání požadavku na
kontrolu zdroje, původce obdrží ukončující odpověď a
může následně zaslat Požadavek na report o zdroji, který
se bude týkat této (ukončené) operace.
Pokud původce požaduje zprávu o celé Z asociaci, musí Volitelné Id vynechat.
3.2.6.3.3 Stav reportu o zdroji (Resource-report-status)

V tomto parametru cíl oznamuje, zda vložil do odpovědi požadovaný report. Pokud se tak
nestalo, sdělí příslušné důvody. Parametr může nabývat 8 hodnot:
zpráva je vložena v požadovaném formátu (byl-li požadován)
1. ’success’:
2. ’partial’:
zpráva je vložena, ale ne v požadovaném formátu
cíl není schopen vložit zprávu do odpovědi
3. ’failure-1’:
4. ’failure-2’:
cíl ukončil operaci z důvodu omezených zdrojů
chyba při kontrole přístupu
5. ’failure-3’:
nespecifikovaná chyba
6. ’failure-4’:
7. ’failure-5’:
neexistuje operace s uvedeným identifikátorem
neexistuje aktivní operace s uvedeným identifikátorem
8. ’failure-6’:
Poznámka:
Failure 5 a 6 se používají pouze ve verzi 3.
3.2.6.3.4 Report o zdroji (resource-report)

Viz 3.2.6.1.1
3.2.6.3.5 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou, to však pouze ve verzi 3.
3.2.6.3.6 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.7

Funkce třídění (Sort Facility)

Funkce třídění obsahuje jedinou službu, Třídění.

3.2.7.1 Služba třídění (Sort service)
Původce je prostřednictvím Služby třídění oprávněn požádat cíl o setřídění jedné množiny
výsledků nebo o zatřídění (sloučení a setřídění) více množin výsledků. Původce specifikuje
posloupnost tříděných prvků (sort elements), která určuje, podle jakých prvků má cíl záznamy
(resp. jejich obrazy) v množině výsledků setřídit a musí být připraven na to, že následné
Požadavky na získání záznamů se budou týkat už upravené množiny výsledků s jiným pořadím
záznamů. Služba třídění vytváří Třídící operaci a může být využívána pouze ve verzi 3.
Parametr

Původce
Požadavek

Vstupní množina výsledků (Input-result-set)

x
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Cíl
Odpověď

Tříděná množina výsledků (Sorted-result-set)
Sekvence třídění (Sort-sequence)
Stav třídění (Sort-status)
Stav množiny výsledků (Result-set-status)
Diagnostiky (Diagnostic)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x
x

x(nepovinné)
x(nepovinné)

x
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

3.2.7.1.2 Setříděná množina výsledků (Sorted-result-set)

Tímto parametrem původce pojmenovává novou setříděnou množinu výsledků. Pokud se její
jméno shoduje se jménem nějaké již existující množiny (včetně vstupních), je v případě
úspěšného dokončení Třídící operace původní množina zrušena a nahrazena novou. V případě,
že Třídící operace nebyla úspěšně dokončena, zasílá cíl informaci o obsahu výsledné množiny
v parametru Stav množiny výsledků.
3.2.7.1.3 Sekvence třídění (Sort-sequence)

Tento parametr obsahuje seznam prvků, podle kterých má být provedeno třídění, spolu
s informacemi o směru třídění, rozlišování malých a velkých písmen abecedy a o akci, kterou
má cíl provést, pokud záznam příslušný prvek neobsahuje.
Poznámka:
Informaci o tom, podle kterých prvků je cíl schopen záznamy třídit, lze získat přes Funkce
vysvětlení v odstavci 3.2.10.
3.2.7.1.4 Stav třídění (Sort-status)

Prostřednictvím tohoto parametru cíl oznamuje původci, jak dopadla Třídící operace . Možné
jsou tři hodnoty:
1. ’úspěch (success)’:třídění úspěšně provedeno
2. ’částečné (partial)-1’:třídění provedeno, ale cíl narazil na záznamy s chybějící hodnotou
některého tříděného prvku
3. ’chyba (failure)’: třídění se nepovedlo a cíl zaslal jeden či více diagnostických záznamů v
parametru Diagnostiky
3.2.7.1.5 Stav množiny výsledků (Result-set-status)

Tento parametr cíl zasílá pouze v případě, je-li parametr Stav třídění ’failure’. Třídění
neproběhlo v pořádku a cíl vkládá do tohoto parametru informaci o obsahu výsledné setříděné
množiny. Může nabývat 4 různých hodnot:
1. ’prázdná(empty)’: množina výsledků je prázdná
2. ’předběžné (interim)’: množina výsledků obsahuje dílčí záznamy, které ale nemusejí být
platné
3. ’nezměněné (unchanged)’: obsah množiny výsledků se nezměnil (platí pro případ, je-li
Sorted-result-set jednou ze vstupních množin)
4. ’žádné (none)’: množina výsledků nebyla vůbec vytvořena (platí pro případ, není-li
Setříděná množina výsledků jednou ze vstupních množin)
3.2.7.1.6

Diagnostika (Diagnostic)

Tento parametr cíl zašle, pokud má parametr Stav třídění hodnotu ’failure’. Obsahuje jeden či
více diagnostických záznamů.
3.2.7.1.7 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou.
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3.2.7.1.8 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.8 Funkce pro procházení (Browse Facility)
Funkce pro procházení obsahuje jedinou službu - Služba prohlížení rejstříků (Scan Service).

3.2.8.1 Služba prohlížení rejstříků (Scan Service)
Tato služba je určena k prohlížení položek setříděného seznamu výrazů (neboli rejstříku).
Uspořádání položek v rejstříku je záležitostí cíle. Původce v dotazu specifikuje rejstřík, který
má být prohlédnut, počáteční položku, velikost prohlížecího kroku, požadovaný počet položek
a pozici počáteční položky v odpovědi. Služba prohlížení rejstříku vytváří Operaci prohlížení
rejstříku a může být využívána pouze ve verzi 3.
Původce
Požadavek

Parametr
Názvy databáze (Database-names)
Rejstřík a počáteční položka (Term-list-and-start-point)
Velikost kroku (Step-size)
Počet položek (Number-of-entries)
Pozice v odpovědi (Position-in-response)
Stav prohlížení rejstříku (Scan-status)
Položky (Entries)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x
x
x(nepovinné)
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

Cíl
Odpověď

x(pokud je použito)
x
x(nepovinné)
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

3.2.8.1.1 Názvy databáze (Database-names)

Parametr obsahuje jména databází, ke kterým rejstřík (specifikovaný Rejstříkem a počátečním
bodem) náleží.
3.2.8.1.2 Rejstřík a počáteční položka (Term-list-and-start-point)

Tento parametr specifikuje jednak rejstřík (term-list), který má být prohlížen, a jednak
počáteční položku, od které má prohlížení začít. Původce v tomto parametru zasílá seznam
atributů a výraz (term). Podle hodnot atributů v seznamu atributů cíl určí, který rejstřík bude
prohlížet, výraz (term) ohodnocen těmito atributy pak určuje počáteční položku. Pokud
například chceme prohlížet rejstřík jmen, pak seznam atributů může obsahovat jediný atribut
(typ = ’užitý (use)’, hodnota = ’osobní jméno (personal name)’). Výraz pak bude obsahovat
konkrétní jméno. Id databáze identifikuje jednu nebo více databází, ke kterým se seznam těchto
osobních jmen váže.
3.2.8.1.3 Velikost kroku (Step-size)

Parametrem Velikost kroku původce určuje požadovaný počet položek v prohlíženém rejstříku,
které jsou mezi dvovicí sousedících položek v Odpovědi na prohlížení rejstříků (Scan
response). Hodnota 0 znamená, že nemají být přeskakovány žádné položky. Jestliže cíl
nepodporuje přeskakování položek s daným krokem, nastaví parametr Stav prohlížení rejstříků
na ’chyba (failure)’ a zašle nenáhradní diagnostický záznam jako např."je podporována pouze
velikost kroku nula (only step size of zero supported)" nebo "požadovaná velikost kloku není
podporována (requested step size not supported)". Pokud původce vynechá parametr Velikost
kroku, velikost kroku zvolí cíl a jeho hodnotu vrací ve stejném parametru.
3.2.8.1.4 Počet položek (Number-of-entries)
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Původce v tomto parametr určuje požadovaný počet položek rejstříku. Cíl jako hodnotu tohoto
parametru vrací skutečný počet zaslaných položek. Je-li zaslaný počet položek menší než
požadovaný, oznamuje cíl příčinu prostřednictvím parametru Stav prohlížení rejstříku.
3.2.8.1.5 Pozice v odpovědi (Position-in-response)

Původce může tímto parametrem navrhnout pozici počáteční položky v rámci množiny
obdržených položek. Hodnota 1 znamená, že počáteční položka má být na prvním místě
v množině zaslaných položek. Hodnota 0 určuje, že první položkou v množině zaslaných
položek má být položka bezprostředně následující za počáteční položkou. Hodnota Počet
položek + 1 znamená, že cíl požaduje položky bezprostředně předcházejí počáteční položku.
Cíl může v parametru Pozice v odpovědi uvézt skutečnou pozici počáteční položky, která
může být menší než požadovaná.
Příklad:
Je-li v požadavku hodnota parametru Počet položek 10 a Pozice v odpovědi 3, původce
požaduje dva výrazy (termy), které bezprostředně předcházejí hodnotu počáteční položky, a
následně hodnotu počáteční položky a sedmi po sobě jdoucích výrazů (termů).
Poznámka:
Pokud je v odpovědi parametr Pozice v odpovědi menší než hodnota navrhovaná v požadavku,
původce může předpokládat, že bylo od začátku do konce rejstříku méně výrazů, než bylo
požadováno. Pokud je hodnota tohoto parametru stejná, jak v požadavku, tak v odpovědi na
něj, ale Počet položek (number-of-entries) v odpovědi je menší než hodnota zaslaná v
požadavku, cíl nemůže předpokládat, že se v rejstříku nachází méně výrazů než bylo
požadováno, pokud ovšem není hodnota v parametru Stav prohlížení rejstříků Částečné
(Partial) – 5. Důvod proč bylo navráceno méně výrazů, než bylo požadováno je sdělen v
parametru Stav prohlížení rejstříků (Scan-status).
3.2.8.1.6 Stav prohlížení rejstříků (Scan-status)

Cíl tímto parametrem oznamuje výsledek Operace Prohlížení rejstříků. Může nabývat 7 hodnot:
1. ’úspěch (success)’: odpověď obsahuje požadovaný počet položek (položky rejstříku nebo
nenáhradní diagnostické záznamy)
2.’částečný (partial)-1’:nebyly vráceny všechny požadované položky, protože operace byla
přerušena Kontrolou přístupu
3. ’partial-2’:
nebyly vráceny všechny požadované položky, protože se nevešly do
odpovědi
4. ’partial-3’:
nebyly vráceny všechny požadované položky, protože požadavek byl
přerušen Kontrolou zdroje na straně původce
5. ’partial-4’:
nebyly vráceny všechny požadované položky, protože požadavek byl
přerušen Kontrolou zdroje na straně cíle
6. ’partial-5’:
nebyly vráceny všechny požadované položky, protože rejstřík neobsahuje
tolik
položek
7. ’chyba (failure)’: nebyly vráceny žádné položky a cíl zaslal jeden či více diagnostických
záznamů
3.2.8.1.7 Položky (Entries)

Parametr Položky může obsahovat:
1. N (kde N je Počet položek v požadavku) prvků, kde každý prvek je položkou rejstříku nebo
diagnostickým záznamem.
2. Méně než N prvků (včetně 0), důvod je uveden v parametru Stav prohlížení rejstříků.
3. Jeden či více nenáhradních diagnostických záznamů, které určují, proč nebylo možno
Operaci prohlížení rejstříků provést.
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Každí položka v rejstříku obsahuje výraz (objevující se v jedné z databází specifikovaných
parametrem Názvy databáze) a může obsahovat jeden z následujících:
 Zástupný výraz (v případě že cíl nepovažuje skutečný výraz za vhodný pro
zobrazení).
 Seznam navrhovaných atributů pro následující Požadavky na prohlížení rejstříků
(použitelné pro prohlížení více indicií např. autor a název najednou).
 Navrhovaný alternativní výraz.
 Informaci o výskytu (Occurrence-information) : ta může zahrnovat počet
záznamů, ve kterých se výraz vyskytuje nebo počty pro specifický atributy.
Položka v rejstříku může také obsahovat seznam databází, ve kterých se výraz
vyskytuje či asociované atributy, ne však jejich počet.
 jinou informaci : další informaci týkající se položky.
3.2.8.1.8 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou.
3.2.8.1.9 3.2.6.3.6 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.9 Funkce rozšířených služeb (Extended Services Facility)
Funkce rozšířených služeb obsahuje Službu rozšířených služeb.

3.2.9.1 Služba rozšířených služeb (Extended Services Service)
Služba rozšířených služeb (v této kapitole dále ES služba) umožňuje původci vytvořit,
modifikovat nebo smazat balík úlohy (task package) na straně cíle. Cíl uchovává tyto balíky ve
speciální databázi IR-Extend-1. Ta je původci k dispozici jako každá jiná databáze
prostřednictvím Vyhledávací služby. Tato databáze je detailně popsána v odstavci 3.2.9.2.
Rozšířená služba je typ úlohy, která je příbuzná k získávání informací, ale není definována jako
Z39.50 služba. To jak cíl s touto úlohou nakládá, již není předmětem Z39.50. Rozšířené služby
definované touto normou jsou vyjmenovány v odstavci 3.2.9.1.2. Definice těchto služeb jsou
zahrnuty v příloze 8 EXT.
Původce zašle cíli ES požadavek , ve kterém požaduje vykonání určité úlohy. Požadavek
zahrnuje parametr, který cíl použije k vytvoření balíku úlohy. Cíl tento požadavek ověří z
hlediska správnosti, schody vhledem k privilegiích přístupu daného uživatele nebo dalších
možných omezení závisející na cíli. Cíl pak zašle ES odpověď, ve které indikuje, že byl
požadavek přijat, nebo oznámí důvod, proč požadavek zamítl.
ES služba je službou potvrzenou, kterou iniciuje původce. ES operace se skládá z požadavku
původce a následné odpovědi cíle, které mohou být doprovázeny zprávami Kontroly přístupu či
Kontroly zdroje. Ačkoliv může mít požadavek za následek iniciaci úlohy, tato úloha není
považována za součást Z39.50 ES operace. Odpověď cíle, která uzavírá ES operaci, nemusí
nezbytně signalizovat ukončení úlohy. Životnost úlohy může překročit jednu Z asociaci.
Zpracování ES operace vede k vytvoření balíku úlohy, který je reprezentován databázovým
záznamem v ES databázi.
Příklad:
Vytvoří-li cíl balík úlohy typu Trvalá množina výsledků (PersistemtResultSet), je vytvořena
(trvalá) množina výsledků, která je reprezentována balíkem úlohy, ve formě záznamu v
databázi rozšířených služeb. Je-li tento balík následně získáván cílem, buď ve stejné nebo jiné
Z asociaci, je vytvořena kopie této trvalé množiny výsledků, která je přístupná pro konkrétní Z
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asociaci, jako Z39.50 množina výsledků. Vymaže-li původce balík úlohy, je vymazána i tato
trvalá množina výsledků.
Balík úlohy obsahuje parametry, z nichž některé jsou společné pro všechny balíky úloh,
nehledě na typ balíku, a jiné, které jsou specifické pro danou rozšířenou službu. Některé ze
společných parametrů (popsaných v následující tabulce pod parametry balíku úlohy v pravém
sloupci) jsou zaslány původcem jako parametry v ES požadavku a následně použity cílem pro
vytvoření balíku úlohy. Některé z nich však mohou být "přebity" cílem. Další parametry
používá sám cíl. Určité parametry jsou odvozeny z parametru Specifické parametry úlohy
(Task-specific-parameters) ES požadavku (viz příloha 8 EXT).
Poznámka:
Parametr Balík úlohy (Task-package), zmíněný v následujícím přehledu, se týká skutečného
aktuálního balíku úlohy. Objeví-li se tento parametr (viz 3.2.9.1.13) ,obsahuje nějaké či veškeré
parametry vyjmenované pod "parametr balíku úlohy."
Parametr
Funkce (Function)
Typ balíku (Package-type)
Název balíku (Package-name)
Id uživatele (User-id)
Doba životnosti (Retention-time)
Povolení (Permissions)
Popis (Description)
Odkaz cíle (Target-reference)
Datum a čas vytvoření (Creation-date-time)
Stav úlohy (Task-status)
Diagnostika balíku (Package-diagnostic)
Specifické parametry úlohy (Task-specific-parameters)
Počkat na akci (Wait-action)
Prvky (Elements)
Stav operace (Operation-status)
Diagnostika operace (Operation-diagnostic)
Balík úlohy (Task-package)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

Původce
Požadavek
x
x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

x
x
x(pokud je použito)

x(nepovinné)
x(nepovinné)

Cíl
Odpověď

Balík úlohy
Parametr
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x
x(nepovinné)
(viz poznámka)

x
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

Poznámka:
Specifické parametry úlohy jsou definovány pro každou rozšířenou službu. Pro každý
Specifický parametr úlohy je v rámci jeho definice řečeno, zda se parametr objeví v balíku
úlohy.
3.2.9.1.1 Funkce (Function)

Parametr určuje akci, kterou původce požaduje:
1. Vytvořit (Create): požadavek na vytvoření balíku úlohy, kterému bude přiřazeno jméno
dané parametrem Název balíku.
2. Smazat (Delete): požadavek na zrušení balíku úlohy se jménem Název balíku. Pokud úloha
není aktivní, neměla by být započata. Je-li aktivní, pak cíl buď úlohu
ukončí, nebo odmítne požadavek.
3. Upravit (Modify): požadavek na změnu parametrů balíku úlohy.
V případě funkcí Smazat a Upravit je cíl oprávněn požadavek zamítnout.
3.2.9.1.2 Typ balíku (Package-type)

Tento parametr identifikuje požadovanou rozšířenou službu. Rozšířené služby definované touto
normou jsou :
 uložení množiny výsledků pro pozdější použití
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uložení dotazu pro pozdější použití
vytvoření plánu periodického vyhledávání
seřazení položky
aktualizování databáze
vytvoření specifikace exportu
vyvolání dříve vytvořené specifikace exportu

3.2.9.1.3 Název balíku (Package-name)

Původce může v tomto parametru zaslat název balíku, který má být vytvořen. Název balíku
úlohy musí být zvolen tak, aby trojice (Typ balíku, Id uživatele a Název balíku) byla
jedinečná, protože tato trojice musí být schopna jednoznačně identifikovat balík během jeho
používání. Parametr název by měl původce vložit tehdy, pokud se v budoucnu hodlá na daný
balík odkazovat.
3.2.9.1.4 Id uživatele (User-id)

Parametrem Id uživatele lze identifikovat uživatele, kterému bude balík úlohy přiřazen. Není-li
tento parametr zaslán, je jeho hodnota přednastavena pro Id aktuálního uživatele. Cíl není
povinen podporovat přiřazování balíků klientem zaslaným uživatelům
3.2.9.1.5 Doba životnosti (Retention-time)

Tímto parametrem původce navrhuje dobu životnosti úlohy, přičemž cíl tuto hodnotu nemusí
akceptovat. Po uplynutí doby dané tímto parametrem může cíl balík této úlohy zrušit. Je-li
hodnota tohoto parametru nula, znamená to, že balík nemá být po ukončení úlohy zrušen.
3.2.9.1.6 Povolení (Permissions)

Původce může tímto parametrem označit skupinu uživatelů, kteří mohou k balíku úlohy
přistupovat. Je-li tento parametr vynechán, je jediným oprávněným uživatelem ten, kdo balík
vytvořil.
3.2.9.1.7 Popis (Description)

V tomto parametru může původce uvést textový popis týkající se úlohy. Může například při
požadavku na vytvoření úlohy, která uloží množinu výsledků, obsahovat popis této množiny
výsledků.
3.2.9.1.8 Odkaz cíle (Target-reference)

Cíl může tímto parametrem přesně a jednoznačně identifikovat balík úlohy.
3.2.9.1.9 Datum a čas vytvoření (Creation-date-time)

V tomto parametru cíl zadává, kdy (datum a čas) byl příslušný balík úlohy vytvořen.
3.2.9.1.10 Stav úlohy (Task-status)

V tomto parametru cíl indikuje stav úlohy. Může nabývat těchto hodnot: ’ nevyřízená
(pending)’, ’ aktivní(active), ’ dokončená (complete) ’ či ’ zrušená (aborted)’.
3.2.9.1.11 Diagnostiky balíku (Package-diagnostics)

Cíl může vložit do tohoto parametru balíku vložit jednu či více diagnostických informací.
3.2.9.1.12 Specifické parametry úlohy (Task-specific-parameters)

Některé parametry balíku jsou specifické pro úlohu, která je jím reprezentována. Tyto
specifické parametry vkládá klient v ES požadavku právě do tohoto parametru.
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3.2.9.1.13 Počkat na akci (Wait-action)

Tímto parametrem může původce zvolit, zda cíl vloží balík úlohy do ES odpovědi. Parametr
Počkat na akci může nabývat 4 hodnot:
1. ’čekat (wait)’:původce požaduje, aby cíl nejprve dokončil úlohu a poté odeslal ES odpověď
včetně balíku dané úlohy. V případě, že cíl není schopen tento požadavek splnit, je povinen
požadavek odmítnout nastavením parametru Stav operace na ’chyba (failure)’. V opačném
případě vkládá do ES odpovědi parametr Balík úlohy(Task-package).
2. ’čekat,je-li možné (wait-if-possible)’:původce požaduje, aby v případě, kdy je to možné, cíl
před odesláním ES odpovědi ukončil úlohu a do odpovědi vložil její balík. Pokud toto cíl
není schopen zaručit, chová se, jako by hodnota parametru Počkat na akci byla ’nečekat
(do-not-wait)’.
3. ’ nečekat (do-not-wait)’: původce explicitně nepožaduje ukončení úlohy před odesláním ES
odpovědi. Pokud ale cíl přesto úlohu stihne ještě před odesláním odpovědi dokončit, může
do odpovědi vložit její balík.
4. ’nezasílej balík úlohy (do-not-send-task-package)’:cíl může vykonat úlohu v libovolném
čase a její balík nesmí za žádných okolností do odpovědi vložit. V parametru odpovědi
Balík úlohy bude navrácen pouze název množiny prvků pro daný balík úlohy.
3.2.9.1.14 Prvky (Elements)

Tento parametr může původce použít pouze v případě, ji-li parametr Počkat na akci jiný než
nezasílej balík úlohy’. Určuje jméno množiny prvků pro balík úlohy v případě, že bude součástí
ES odpovědi v parametru Balík úlohy.
3.2.9.1.15 Stav operace (Operation-status)

Tento parametr vypovídá o stavu ES operace. Může nabývat následujících hodnot:
1. ’hotovo (done)’: ES požadavek byl akceptován, úloha je dokončena a balík je vložen do
odpovědi.
2. ’přijato (accepted)’:
ES požadavek byl akceptován, úloha je buď aktivní, nebo čeká ve
frontě.
3. ’chyba (failure)’: ES požadavek byl odmítnut a cíl zaslal jeden či více diagnostických
záznamů (v parametru Diagnostika operace).
3.2.9.1.16 Diagnostika operace (Operation-diagnostic)

Je-li stav Operace ’chybný (failure)’, může cíl do parametru Diagnostika operace vložit další
diagnostické informace.
3.2.9.1.17 Balík úlohy (Task-package)

Je-li Stav operace ’hotovo (done)’, vkládá cíl v ES odpovědi do tohoto parametru balík úlohy.
Část příslušného balíku úlohy, který je takto vložen, záleží na parametru Prvky.
3.2.9.1.18 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou.
3.2.9.1.19 Referenční číslo (Reference-id)

Viz 3.4.

3.2.9.2 Databáze rozšířených služeb (ES Database)
Cíl, který podporuje Funkce rozšířených služeb, zajišťuje také přístup do databáze IR-Extend-1
(která se obecně nazývá "databáze rozšířených služeb" nebo zjednodušeně "ES databáze").
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Záznamy v této databázi jsou balíky úloh vystavěných na základě parametru Požadovaný
parametr balíku (Request-parametr-package) v ES požadavku. Cíl může začít zpracovávat
úlohu kdykoliv od chvíle, kdy přijal tento požadavek, což může být ještě před tím, než byl balík
úlohy uložen do ES databáze. Cíl si může, ale nemusí, podržet balík úlohy, dokud není
požadovaná úloha dokončena, nebo ho může schraňovat dokud cíl původce nepožaduje jeho
vymazání. Cíl může kdykoliv vymazat balík úlohy z ES databáze.
Poznámka:
Cíl ve skutečnosti nemusí vytvořit balík úlohy pro zadanou úlohu hned poté, co je úloha
spuštěna. Přesto je doporučeno, aby balík existoval, je-li stav úlohy: nevyřízena (pending),
aktivní (active) či přerušena (aborted).
Jakmile cíl obdrží ES požadavek, může ihned vytvořit balík úlohy, který je ve stavu
"nevyřízen", ještě před tím, než zcela ověří požadavek. Původce tak může kdykoliv po odeslání
požadavku vyhledávat v databázi (ve stejné či následující Z asociaci) balíky úloh. Je-li ES
operace zrušena (aborted), (viz 3.2.9.4) původce může určit, zda byl požadavek na tuto operaci
přijat.
ES databáze může být jmenována v Explain databázi, společně se seznamem cílem
podporovaných rozšířených služeb,možných vzdáleností pro export a volbami ,které cíl může
podporovat v rámci exportní úlohy atd.
Databáze rozšířených služeb se původci jeví jako každá jiná databáze podporovaná cílem
(záznamy mohou být vyhledávány a získávány pomocí Z39.50 Vyhledávacích funkcí a Funkcí
pro získávání informací; postup vyhledávání je lokálně definován cílem; cíl může uvalit
Kontrolu přístupu či nezahrnout záznamy, ke kterým není původce oprávněn přistupovat). Jsou
zde preferovány určité vyhledávací výrazy, aby byla zajištěna interoperativnost na sémantické
úrovni. Množina atributů používaná k prohledávání databáze je definována a registrována v
příloze 3 ATR, struktury balíku úlohy pak v příloze 8 EXT.
ES databáze může poskytovat následující speciální množiny prvků :
 Identifikace (Identification) : zahrnuje vytvoření identifikace uživatele,
původcem dodaný název balíku úlohy, a případné povolení přístupu jiným
uživatelům k tomuto požadavku. Mohou být použity i jiné identifikace, jako
například doba vytvoření atd.
 Unikátní název (UniqueName) : vytvoření identifikace uživatele a názvu balíku
úlohy
 Povolení (Permissions): obsahy množiny prvků Unikátního názvu spolu s
garantovaným povolením pro balík úlohy. Cíl může prezentovat úplný seznam
povolení pouze tvůrci balíku úlohy. Jiným uživatelům poskytne pouze seznam
povolení, která se jich týkají.
 Stav (Status): krátké shrnutí týkající se současného stavu požadavku, popřípadě
ceny a dalších využití zdroje
 Přehled (Brief) : množina prvků Identifikace a nejdůležitější prvky množiny
prvků Stav (Status)

3.2.9.3 Vlastnící a povolení (Owners and Permissions)
Uživatel, který vytvořil balík úlohy, může na tento balík používat jakoukoliv funkci
rozšířených služeb, nebo získat celý balík (skrze Funkce pro získávání dat), či se dovolávat na
balík pomocí jiné rozšířené služby.
Použitím funkce Upravit v ES požadavku může původce měnit povolení k přístupu týkající se
určitého balíku úlohy tak, že stanoví nový seznam povolení, který se skládá ze sekvence
uživatelských ID a další sekvence pro každé z nich, kde jsou obsaženy povolené operace z
následující množiny:
 Vymazat (Delete)
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Upravit obsah (Modify-Contents)
Upravit povolení (Modify-Permissions)
Získávat (Present)
Vyvolat (Invoke)

3.2.9.4 Zrušené operace (Aborted Operations)
Původce může obdržet odpověď na ES požadavek pouze v průběhu stejné Z asociace, ve které
posílal požadavek (což je stejné pro všechny Z39.50 operace). Je-li ES operace zrušena
(explicitně, v případě uzavření Z asociace či ukončení A asociace), neobdrží původce
ukončující odpověď. To nemá žádný vliv na disporce či zpracování úlohy a neřídí se hodnotou
parametru Počkat na akci, který byl specifikován v požadavku. Je-li ES operace zrušena, je pro
parametr Počkej na akci automaticky předpokládána hodnota ’nezasílej balík úlohy (do-notsend-task-package)’.
Je-li ES operace zrušena, původce může vyhledávat v ES databázi (je možné i v následující Z
asociaci) informace, které by byly jinak vráceny v odpovědi.

3.2.10 Funkce vysvětlení (Explain Facility)
Funkce vysvětlení poskytuje původci možnost získat podrobné informace o implementaci
systému cíle, tak jak jsou potřebné pro získávání dat: seznam přístupných bází dat,
podporované množiny atributů, schéma a syntaxe záznamů, atd. Cíl tyto informace uchovává
ve zvláštní databázi, přístupné původci. Cíl, pokud podporuje Funkce vysvětlení, je povinen:
poskytovat přístup (prostřednictvím služeb Vyhledávání (Search) a Získávání dat (Present)
k databázi se jménem “IR-Explain-1“, označované též jako Explain databáze ; podporovat
množinu vysvětlujících atributů Exp-1, jejíž definici obsahuje apendix 3 ATR ; podporovat
syntaxi záznamu Explain Syntax, jejíž definici obsahuje apendix 5 REC.
Záznam ( nebo položka množiny výsledků reprezentující záznam) v Explain databázi je
označovaná jako Vysvětlující záznam (Explain record).

3.2.10.1 Hledání v Explain databázi
Explain databáze je původci k dispozici jako každá jiná databáze podporovaná cílem. Ovšem
položky, které odpovídají jednotlivým informačním kategoriím, mají předdefinovaná jména
(nerozlišují se malá a velká písmena). Pro hledání v Explain databázi je určena množina
atributů Exp-1. Tato množina atributů je složena z 27 hodnot Use atributu a dále přejímá
z množiny atributů Bib-1 (všechny nebo některé ne-Use atributy). Je doporučeno, aby cíl
podporoval hodnotu ’rovno(equal) atributu Vztah (Relation), dále hodnotu ’jakákoliv pozice v
poli (any position in field)’ atributu Pozice (Position) a hodnotu ’klíč (key)’ atributu Struktura
(Structure). Volba atributů, prostřednictvím kterých je možno přistupovat do Explain databáze,
je však plně v pravomoci Z39.50 serveru. Obecně však původce nemůže předpokládat existenci
atributů Zarovnání (Truncation) a Úplnost (Completeness) a ani další hodnoty atributů Relace,
Pozice a Struktura nejsou zaručeny.
Poznámka:
Pokud se zdá, že cíl podporuje vyhledávání založené na datumových rozmezích (tzn. určení
vyhledávání záznamů, které byly vytvořeny před určitým datem, po něm nebo v rozmezí mezi
dvěma daty) , měl by cíl podporovat jednu nebo více z následujících možných relací mezi
atributy. Jsou to : "menší než (less than)"," menší než nebo rovno (less than or equal)", "větší
než (greater)", a "větší nebo rovno (greater or equal)"
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Obecně však původce nemůže předpokládat existenci atributů Zarovnání (Truncation) a
Úplnost (Completeness). Ani další hodnoty atributů Relace, Pozice a Struktura nejsou
zaručeny.
3.2.10.1.1 Vyhledávání v předdefinovaných informačních kategoriích

Vyhledávání Vysvětlujících záznamů, které odpovídají příslušné informační kategorii, probíhá
prostřednictvím dotazu s operandy, přičemž jeden z operandů specifikuje danou kategorii.
Například všechny záznamy, týkající se kategorie Informace o cíli (TargetInfo), lze nalézt
použitím výrazu ”TargetInfo”. Každá informační kategorie definuje jeden či více prvků klíče
(key elements). Každý klíč může být zaslán jako další operand v dotazu.
Mechanismus získávání Vysvětlujících záznamů je tento: primární operand má Use atribut
nastavený na ’Kategorie vysvětlení (ExplainCategory)’ a jeho hodnotou je předdefinované
jméno kategorie. Dalšími operandy jsou klíče (keys), příslušející k dané kategorii. Pro každý
klíč je v Exp-1 definována hodnota Use atributu.
Příklad:
Původce může prohledávat záznamy s Kategorií vysvětlení (ExplainCategory) = "Informace o
databázi (DatabaseInfo)" a následně získat souhrnnou informaci (viz 3.2.10.2.2.) z těchto
záznamů. Každý takový souhrnný záznam bude obsahovat název databáze, který slouží jako
klíč pro další možné hledání.
V následující tabulce nalezneme seznam a krátký popis jednotlivých Kategorií vysvětlení
(Explain Categories).Detailnější popis jednotlivých kategorií naleznete v odstavci 3.2.10.3
Informační kategorie
Informace o cíli (TargetInfo)
Informace o databázi (DatabaseInfo)

Informace o schématu (SchemaInfo)
Informace o množině tagů (TagSetInfo)

Vysvětlující záznam v této kategorii popisuje:
Cíl, zahrnující vyhledávací omezení vyžadované cílem.
Databáze. Informace o podporovaných typech dotazů, množinách
atributů, syntaxích záznamů, schématech, diagnostických
množinách, formátech pro kontrolu přístupu a kontrolu zdroje.
Skupina databází, které nabízejí běžnou množinu charakteristik,
mohou bát popsány jako jednoduché logické databáze. v takovém
případě je v rámci takové databáze poskytnut seznam zahrnutých
databází.
Schéma.
Množina tagů.

Informace o syntaxi záznamů
(RecordSyntaxInfo)
Informace o množině atributů
(AttributeSetInfo)
Informace o rejstříku (TermListInfo)

Syntaxe záznamu.

Informace o rozšířených službách
(ExtendedServicesInfo)
Detaily o atributech (AttributeDetails)

Rozšířená služba.

Množina atributů, včetně atributy podporované v rámci množiny
Rejstříky podporované v dané databázi.

Detaily o rejstříku (TermListDetails)

Atributy, které mohou být použity při prohledávání databáze
včetně dalších atributů, se kterými mohou být kombinovány.
Rejstřík

Detaily o množině prvků
(ElementSetDetails)

Množina prvků (pro patřičnou syntaxi záznamu,pro patřičnou
databázi)

Detaily o získaném záznamu
(RetrievalRecordDetails)
Detaily třídění (SortDetails)

Prvky získaného záznam (pro určitou syntaxi záznamů
definovanou patřičným schématem)
Specifikace třídění pro databázi.

Zpracování (Processing)

Instrukce pro zpracování databáze, pro určitý zpracovávaný
kontext, názvy instrukcí, a objektové identifikátory pro abstraktní
syntaxi pro externě definované instrukce.
Definice množiny variant; třídy, typy, hodnoty pro specifické

Informace o množině variant
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Klíč(e)
název cíle (target name)
název databáze (databse
name)

schéma oid (schema oid)
množina tagů oid (tag
Set oid)
syntaxe záznamu oid
(record syntax oid)
množina atributů oid
(attribute set oid)
název databáze (database
name)
rozšířená služba oid
(extedned service oid)
název databáze (database
name)
název rejstříku (term list
name)
název databáze (databse
name), název množiny
prvků (element set
name) syntaxe záznamu
oid
název databáze (database
name)
název databáze (database
name)
název databáze, název,
oid
množina variant oid

(variantSet oid)

Informace o soustavě jednotek (UnitInfo)

definice množin variant, které podporuje cíl. To že cíl podporuje
určitou definici množiny variant neznamená, že je tato definice
podporována pro jakoukoliv databázi či prvek.
Definice soustavy, podporované cílem

Seznam kategorií (CategoryList)

Vysvětluje kategorie, které cíl podporuje

(žádný klíč)

(VariantSetInfo)

název systému soustavy

Původce by se měl při prohledávání Explain databáze řídit následujícími pravidly:
















Při vyhledávání informací o cíli použijte Kategorie vysvětlení = "Informace o
cíli (TargetInfo)".
Při vyhledávání informací o specifické databázi použijte Kategorie vysvětlení =
"Informace o databázi (DatabaseInfo)" v kombinaci s atributem Název databáze
(DatabaseName) za účelem specifikace klíče k požadovanému záznamu
Informací o databázi.
Při vyhledávání informací o specifickém schématu použijte Kategorie vysvětlení
= "Informace o schématu (SchemaInfo)" spolu s atributem Schéma OID pro
specifikaci požadovaného schématu.
Při vyhledávání informací o specifické množině tagů použijte Kategorie
vysvětlení = " Informace o množině tagů (TagSetInfo)" spolu s atributem
Informace o množině tagů OID pro specifikaci požadované množiny tagů.
Při vyhledávání informací o specifické syntaxi záznamů použijte Kategorie
vysvětlení = " Detaily o atributech (AttributeDetails)" spolu s atributem Syntaxe
záznamu OID pro specifikaci požadované syntaxe záznamu.
Při vyhledávání informací o specifické množině atributů použijte Kategorie
vysvětlení= " Informace o množině atributů (AttributeSetInfo)" spolu s atributem
Množině atributů OID pro specifikaci požadované množiny atributů.
Při vyhledávání informací o specifickém rejstříku pro databázi použijte
Kategorie vysvětlení= " Informace o rejstříku (TermListInfo)" spolu s atributem
Název databáze (DatabaseName) pro specifikaci požadované databáze.
Při vyhledávání informací o specifické rozšířené službě použijte Kategorie
vysvětlení= " Informace o rozšířených službách (ExtendedServicesInfo)"
kombinované s OID pro tuto rozšířenou službu.
Pro vyhledávání atributů a jejich kombinací, které mohou být použity pro
vyhledávání v databázi použij Kategorie vysvětlení= " Informace o rejstříku
(TermListInfo)" v kombinaci s atributem Název databáze (DatabaseName) za
účelem specifikace databáze, ke které žádáme informace o atributech.
Při vyhledávání informací o specifické množině termínů službě použijte
Kategorie vysvětlení= " Detaily o rejstříku (TermListDetails)" v kombinaci s
názvem tohoto rejstříku.
Pro vyhledávání názvů množin prvků, které jsou definovány pro syntaxi
záznamu pro určitou databázi použijte Kategorie vysvětlení= " Detaily o
množině prvků (ElementSetDetails) "v kombinaci s atributem Syntaxe záznamu
OID (recordSyntaxOID), který specifikuje požadovanou syntaxi záznamu a s
atributem Název databáze, pro specifikaci požadované databáze.
Pro vyhledání definice specifického názvu množiny prvků použijte Kategorie
vysvětlení = " Detaily o množině prvků (ElementSetDetails) " v kombinaci s
atributem Název množiny prvků (ElementSetName)pro určení požadované
množiny prvků. Je možné, že bude nalezeno více záznamů, jelikož Explain
databáze obsahuje jeden záznam pro každý název množiny prvků pro každou
syntaxi záznamu pro každou databázi.
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Pro vyhledávání určitého názvu množiny prvků definovaného pro syntaxi
záznamů v určité databázi, použijte Kategorie vysvětlení = " Detaily o množině
prvků" v kombinaci s atributem Název množiny prvků, pro určení požadované
množiny, atributem Syntaxe záznamu OID, pro určení požadované syntaxe
záznamu a atributem Název databáze pro specifikaci požadované databáze.
 Pro vyhledávání popisu prvků získávaného záznamu pro určitou syntaxi
záznamů, v rámci specifického schématu v určité databázi, použijte Kategorie
vysvětlení = " Detaily o získaném záznamu (RetrievalRecordDetails) " v
kombinaci s atributem Syntaxe záznamu OID, pro určení požadované syntaxe
záznamu ,atributem Schéma OID pro určení požadovaného schématu a
atributem Název databáze pro specifikaci požadované databáze.

3.2.10.1.2 Vyhledávání informace v určitém jazyce

Prvky, které cíl prezentuje uživateli, jsou v tzv. "člověkem čitelném textu (human readable
text)". Každý záznam obsahuje jazykový prvek, který určí jazyk tohoto člověkem čitelného
textu pro tento záznam. Explain databáze může obsahovat celou řadu záznamů s identickými
informacemi v různých jazycích. Pro vyhledávání záznamů v určitém jazyce se používá atribut
Řetězec lidského jazyka (HumanStringLanguage) (ve spojení s tří-písmenným kódem jazyka
jako výrazem, viz Z39.53-1994).
Příklad:
Dotaz pro vyhledávání seznamu databází, které mají popisné záznamy v angličtině, může být
následující: (Category = "DatabaseInfo") and (HumanStringLanguage = "eng").
Atribut Řetězec lidského jazyka byl původně navržen pro využití v rámci verze 2. Pokud je
používána verze 3, je doporučeno používat varianty.
3.2.10.1.3 Vyhledávání informace podle Kontroly datumů (ControlDates)

Pro vyhledávání nových záznamů v Explain databázi použijte atribut Přidané datum
(DateAdded), pro updatované záznamy atribut Změněné datum (DateChanged), a pro záznamy
založených na datu vypršení atribut Prošké datum (DateExpires). Všechny tyto tři atributy
mohou být použity v kombinaci s dříve popsanými způsoby vyhledávání.
3.2.10.1.4 Vyhledávání informace za použití hodnot obsahu

Některé z Vysvětlujících záznamů je možné vyhledat za pomocí atributů, které vyberou
hodnoty z prvků z Vysvětlujících záznamů, kterých se týkají. Tyto Use atributy mohou být
použity pro vybrání podmnožin záznamů specifické informační kategorie. Například Use
atribut Dostupnost (Availability) může být použit pro výběr takových informačních záznamů z
databáze, které jsou aktuálně dostupné. Používáni těchto atributů původcem by se mělo řídit
následujícími pravidly.
 Pro nalezení databází, které jsou v danou chvíli dostupné, použijte atribut
Kategorie vysvětlení (ExplainCategory) s výrazem "Informace o databázi
(DatabaseInfo)" v kombinaci s atributem Dostupnost (Availability) s výrazem
"ano(yes)"
 Pro nalezení databází, které jsou v poskytovány specifickým "dodavatelem"
použijte atribut Kategorie vysvětlení (ExplainCategory) s výrazem "Informace o
databázi (DatabaseInfo)" v kombinaci s atributem Dodavatel (Supplier) , jehož
výrazem je název dodavatele
 Pro nalezení databází, které jsou v poskytovány specifickým producentem
atribut Kategorie vysvětlení (ExplainCategory) s výrazem "Informace o databázi
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(DatabaseInfo)" v kombinaci s atributem Producent (Producer) , jehož výrazem
je název producenta
 Pro nalezení databází, které nemají majitele použijte atribut Kategorie vysvětlení
(ExplainCategory) s výrazem "Informace o databázi (DatabaseInfo)" v
kombinaci s atributem Vlastnictví (Proprietary) , s výrazem "ne (no)"
 Pro nalezení databází, které nevyžadují žádný uživatelský poplatek použijte
atribut Kategorie vysvětlení (ExplainCategory) s výrazem "Informace o databázi
(DatabaseInfo)" v kombinaci s atributem Uživatelský poplatek (UserFeer) s
výrazem "ne (no)"

3.2.10.2 Získávání Vysvětlujících záznamů.
Požadavek na získávání dat (Present request) pro Vysvětlující záznamy by měl specifikovat
Syntaxi Vysvětlení (Explain syntax) jako Preferovanou syntaxi záznamu. Každá informační
kategorie vysvětlení má svůj vlastní vzhled (layout) záznamu, který je dále popsán v definici
Syntaxe vysvětlení (viz. příloha 5 REC 1)
Vysvětlující záznamy obsahují klíčové prvky, které unikátně identifikují každý záznam. Každá
Kategorie vysvětlení je definovaná ve smyslu klíčových prvků, ne-klíčových "přehledových
(brief)" prvků (viz 3.2.10.2.2), "ne-přehledových" prvků. Je možné použít i jiné kategorie.
Klíčové prvky jsou vždy součástí "přehledových" prvků.
3.2.10.2.1.Získávání dat a člověkem čitelný text

Explain databáze může poskytovat alternativní varianty člověkem čitelné informace . Například
textové prvky mohou být získávány v ASCII, SGML či Postskriptu. Pro požadování určitého
formátu, použijte variantní funkce Verze 3.
Poznámka:
Volbou různých jazykových variant se zabývá odstavec 3.2.10.1.2. Explain databáze logicky
obsahuje různé záznamy pro různé jazyky, z tohoto důvodu se v průběhu vyhledávání objevuje
výběr založený na druhu jazyka.
3.2.10.2.2 Získávání shrnující a popisné informace

Funkce vysvětlení poskytuje v rámci získávání dat také shrnující nebo "přehledové (brief)"
informace. Původce může například požadovat souhrnnou informaci o všech databázích
podporovaných cílem, aniž by obdržel úplné záznamy Informace o databázi (DatabaseInfo). V
každé definici kategorie jsou elementy rozděleny na "brief" a "non-brief". Prvky označované
"přehledové" získáme, pokud použijeme název pro množinu prvků "B". Prvky, které jsou "nepřehledové" obdržíme (společně s prvky "přehledovými") použijeme-li pro název množiny
prvků "F".
Funkce vysvětlení také poskytuje popisné informace pro určité kategorie skrze název množiny
prvků "popis (description)" (podrobně popsáno v ASN.1 definici pro Syntaxi vysvětlení
(Explain syntax). Např. záznam Informace o databázi obsahuje prvek s popisem (v člověkem
čitelném jazyce) dané databáze. Abychom získali pouze "přehledové" prvky a popisný prvek, je
vhodné použít název množiny prvků "popis".
Jednotlivé kategorie definované v Syntaxi vysvětlení mohou určovat další názvy množin prvků
pro specifické podmnožiny informací v rámci dané kategorie.

3.2.10.3. Detailní popis informačních kategorií
V této části je obsažen detailnější popis jednotlivých informačních kategorií. Krom
vyjmenovaných informací každý záznam navíc obsahuje:
 informaci o sobě samém, tzn. datum vytvoření a datum vypršení platnosti
 prvek, který indikuje jazyk prvků "člověkem čitelného textu" v daném záznamu.
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Mnoho z Vysvětlujících prvků jsou volitelné či nepovinné, ale nejsou takto indikované v
následujícím popise. Pro přesnější informace se obraťte na definici ASN.1.
3.2.10.3.1 Informace o cíli (TargetInfo)

Tato kategorie zahrnuje informace o systému cíle, v Explain databázi tato informace nese jeden
jediný záznam. Ten obsahuje například:
jméno systému; seznam databází včetně jejich přípustných kombinací; zda cíl podporuje
pojmenovávání množin výsledků; jestli dokáže prohledat více bází dat v rámci jednoho
Vyhledávacího požadavku; maximální počet současně existujících množin výsledků;
maximální velikost množiny výsledků (v počtu záznamů); maximální počet výrazů v jednom
dotazu; další omezení cíle; dobu provozu; IP adresu a TCP port; kontakt na správce systému.
3.2.10.3.2 Informace o databázi (DatabaseInfo)

Detailní popis databází. Pro každou podporovanou databázi cíl udržuje jeden Vysvětlující
záznam. K dispozici jsou například tyto informace:
plné jméno databáze; seznam alternativních jmen pro databázi; zda-li je přístup k databázi
bezplatný; zda je databáze v současné době přístupná; seznam klíčových slov; seznam
sdružených databází (lze je kombinovat v dotazu); počet záznamů v databázi; velikost
největšího záznamu; doba provozu databáze; nejvýhodnější čas pro přístup k databázi; datum
poslední aktualizace; jaké typy dotazů jsou přípustné pro danou databázi; podporované
množiny atributů; schéma; syntaxe záznamů; popis kontroly přístupu k databázi.
3.2.10.3.3 Informace o schématu ( SchemaInfo)

Pro každé databázové schéma existuje právě jeden Vysvětlující záznam, který obsahuje tyto
informace:
OID schématu; název schématu; textový popis schématu; množiny tagů (tag sets) pro dané
schéma; abstraktní strukturu záznamu definovanou schématem.
3.2.10.3.4 Informace o množině tagů (TagSetInfo)

Pro každou množinu tagů existuje právě jeden vysvětlující záznam a ten obsahuje:
OID množiny tagů; název množiny tagů; textový popis množiny tagů; informace o každém
definovaném prvku.
3.2.10.3.5 Informace o syntaxi záznamů (RecordSyntaxInfo)

Popis syntaxe záznamu (nezávisle na databázi). Pro každou abstraktní syntaxi záznamu cíl
udržuje jeden záznam v Explain databázi. Dostupné informace:
OID abstraktní syntaxe záznamu; název syntaxe; OID podporovaných přenosových syntaxí pro
danou abstraktní syntaxi; textový popis abstraktní syntaxe záznamu; ASN.1 modul popisující
syntaxi; struktura záznamu definovaná touto syntaxí.
3.2.10.3.6 Informace o množině atributů (AttributeSetInfo)

Informace o jednotlivých množinách atributů se nacházejí v oddělených záznamech. Pro
každou množinu existuje jeden záznam, který uchovává tyto údaje:
OID množiny atributů; název množiny atributů; textový popis množiny atributů; pro každý
atribut jeho popis.
3.2.10.3.7 Informace o rejstříku (TermListInfo)

Pro každou databázi cíl udržuje jeden Vysvětlující záznam, který obsahuje následující
informace o rejstřících (seznamech výrazů pro operaci Scan):
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plný název databáze; souhrnné informace o každém rejstříku v dané databázi (název rejstříku;
možnou kombinaci atributů; seznam jmen alternativních rejstříků).
3.2.10.3.8 Informace o rozšířených službách (ExtendedServicesInfo)

Každé rozšířené službě odpovídá jeden záznam v Explain databázi. Dostupné informace:
OID rozšířené služby; název rozšířené služby; je-li rozšířená služba neveřejná, zda má
používání služby nějaká omezení; jestli je služba bezplatná; zda-li server podporuje parametr
Doba uchování (Retention-time) ; jakou podporuje úroveň Počkat na akci (Wait-action);
textový popis rozšířené služby.
3.2.10.3.9 Detaily o atributech (AttributeDetails)

Tato informační kategorie obsahuje informace o jednotlivých atributech. Pro každou databázi
cíl udržuje jeden Vysvětlující záznam, který obsahuje:
název databáze, ke které se informace o atributu vztahují; OID všech množin atributů
podporovaných danou databází; pro každou tuto množinu atributů popis každého atributu (typ,
přednastavená hodnota, popis hodnot); seznam všech podporovaných kombinací atributů.
3.2.10.3.10 Detaily o rejstříku (TermListDetails)

Pro každý rejstřík (jejich seznam je dostupný přes Informace o rejstříku (TermListInfo)) je
k dispozici jeden Vysvětlující záznam a ten obsahuje například:
název rejstříku; popis rejstříku; kombinace atributů příslušející k danému rejstříku; maximální
velikost prohlížecího kroku, směr uspořádání; odhadovaný počet položek.
3.2.10.3.11 Detaily o množině prvků (ElementSetDetails)

Pro každou množinu prvků (pro každou syntaxi záznamu v každé databázi) je k dispozici jeden
Vysvětlující záznam. Dostupná data:
databáze, do které záznam patří; syntaxe záznamu; název množiny prvků; schéma, ve kterém je
množina prvků definována; textový popis množiny prvků; informace poskytované pro každý
prvek prostřednictvím Detailů o získaném záznamu (RetrievalRecordDetails).
3.2.10.3.12 Detaily o získaném záznamu (RetrievalRecordDetails)

Obsahuje informace o složení zasílaných záznamů (prvky záznamu jsou vztažené
k databázovému schématu). Pro každou databázi pro každé schéma pro každou syntaxi
záznamu existuje jeden záznam v Explain databázi. Obsahuje například:
databázi, schéma a syntaxi záznamu; název prvku; maximální a minimální velikost prvku; zdali se prvek může opakovat; jestli může být prvek vynechán; textový popis prvku; omezení
přístupu k prvku; kombinace atributů odpovídající tomuto prvku.
3.2.10.3.13 Detaily třídění (SortDetails)

Pro každou databázi existuje jeden Vysvětlující záznam, který popisuje možnosti řazení:
název databáze; popis každého klíče pro třídění (textový popis; je-li klíč prvkem záznamu, pak
specifikaci prvku; je-li klíč kombinací atributů, pak její specifikaci; typ klíče: znak, číslo,
strukturovaný; jestli klíč rozlišuje malá a velká písmena).
3.2.10.3.14 Zpracování (ProcessingInfo)

Tato kategorie zahrnuje doporučení (množinu instrukcí) cíle, jakým způsobem by původce měl
prezentovat data uživateli. Tato doporučení jsou definována externě a jsou k dispozici pro
každou databázi. Každá množina instrukcí může být dostupná ve více abstraktních záznamech,
rozlišitelných prostřednictvím OID. Vysvětlující záznam je rozlišitelný pomocí databáze,
kontextu zpracování, názvu a OID. Obsahuje:
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plný název databáze, do které záznam patří; jakého kontextu se doporučení týká; název
doporučení; OID abstraktní syntaxe doporučení; textový popis instrukcí.
3.2.10.3.15 Informace o množině variant (VariantSetInfo)

Informace o tom, jakou definici množiny variant (variant set) cíl podporuje, tedy třídy, typy a
hodnoty pro jednotlivé množiny variant. K dispozici jsou tyto informace:
OID definice množiny variant; název množiny variant; seznam podporovaných tříd (název a
popis) a pro každou třídu seznam podporovaných typů (název a popis) a pro každý typ seznam
podporovaných hodnot.
3.2.10.3.16 Informace o soustavě jednotek (UnitInfo)

Tato kategorie obsahuje informace popisující cílem podporované definice soustav jednotek
(unit system). Lze zde vyčíst:
název soustavy jednotek (například soustava SI); popis soustavy jednotek; seznam typů
jednotek (název a popis) a pro každý typ seznam jednotek (název a popis).
3.2.10.3.17 Seznam kategorií (CategoryList)

Obsahuje seznam podporovaných Explain kategorií. Informace jsou vloženy právě do jednoho
Explain záznamu.

3.2.11 Funkce ukončení (Termination Facility)
Funkce ukončení obsahuje pouze Službu uzavření (Close Service).

3.2.11.1 Služba uzavření (Close Service)
Služba uzavření je k dispozici pouze ve verzi 3. Umožňuje původci nebo cíli neočekávaně
ukončit všechny aktivní operace a zahájit proces ukončení Z asociace. Původce a cíl proto:
 mohou vyslat Požadavek na uzavření (Close request), který způsobí ukončení
všech probíhajících operací a následně očekávat Odpověď na uzavření (Close
response), která způsobí ukončení Z asociace, přičemž všechny ostatní zprávy
jsou ignorovány.
 musí být připraveni kdykoli přijmout Požadavek na ukončení.
Parametr

Požadavek

Odpověď

Důvod uzavření (Close-reason)
Diagnostická informace (Diagnostic-information)
Formát reportu o zdroji (Resource-report-format)
Report o zdroji (Resource-report)
Další informace (Other-information)
Referenční číslo (Reference-id)

x
x (nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

x
x (nepovinné)
Pouze původce
x(nepovinné)
Pouze cíl
x(nepovinné)
x(pokud je použito)

3.2.11.1.1 Důvod uzavření (Close-reason)

Tento parametr je uvádí příčinu ukončení Z asociace. Mohou to být:
 finished – přirozené ukončení Z asociace
 shutdown – násilné ukončení aplikace
 system problem – problém systému, v jehož prostředí aplikace běží
 cost limits – omezené náklady
 resources – zdroje (prostředky)
 security violation – porušení bezpečnosti
 protocol error – chyba protokolu
 lack of activity – nedostatek aktivity
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Poznámka

 unspecified – blíže neurčená příčina
 Close response – odpověď na Požadavek uzavření
Poznámka:
Požadavek i Odpověď na uzavření odpovídají stejné zprávě protokolu (Close APDU). Pokud
oba dva systémy zašlou Požadavek na uzavření ve stejnou chvíli, každý obdrží tutéž zprávu ale
ve formě Odpovědi na uzavření, ačkoliv tak ona zpráva vyslána nebyla. Tato možnost však
nijak neovlivňuje chod protokolu.
3.2.11.1.2 Diagnostická informace (Diagnostic-information)

Cíl může použít textovou zprávu, kterou poskytne další diagnostické informace.
3.2.11.1.3 Formát reportu o zdroji (Resource-report-format) a Report o zdroji (Resource-report)

Součástí původcova Požadavku na uzavření může být parametr Formát reportu o zdroji, který
ovlivňuje formát parametru Report o zdroji v případě, že je do odpovědi vložen (viz.
3.2.6.1.1). Cíl totiž rozhoduje o vložení Report o zdroji parametru do Odpovědi na uzavření bez
ohledu na přítomnost parametru Formát reportu o zdroji v Požadavku na uzavření od původce.
V případě, že požadavek zasílá cíl, záleží na jeho rozhodnutí, zda parametr Report o zdroji do
požadavku vloží.
3.2.11.1.4 Další informace (Other-information)

Tento parametr může být použit původcem nebo cílem pro další informace, které nejsou
specifikovány touto normou.
3.2.11.1.5 Referenční číslo (Reference-id)
Původce může i nemusí Referenční číslo do Požadavku či Odpovědi na uzavření vložit. Cíl by
naopak měl v Požadavku na uzavření Referenční číslo vynechat. Pokud cíl odpovídá na
Požadavek na uzavření, ve kterém je použito Referenční číslo, může do odpovědi vložit buď
Referenční číslo se stejnou hodnotou, nebo tento parametr vynechat. V případě, že Požadavek na

uzavření od původce toto číslo neobsahoval, potom by ani odpověď cíle tento parametr
obsahovat neměla.

3.3

Velikost zprávy/záznamu (Message/record size) a segmentace

"Segment" je zpráva, která je cílem zaslána (či připravena na zaslání) jako součást agregátní
Odpovědi na získávání dat, jinými slovy jako součást Segmentačního požadavku nebo
Odpovědi na získávání dat.
V části 3.3 je pojem "záznam" použit několika následujícími způsoby:
 Pokud není upřesněno jinak, je "záznam" chápán jako "záznam v odpovědi" tj.
získávaný záznam či náhradní diagnostický.
 Kromě odstavce 3.3.3 , znamená "náhradní diagnostický záznam" záznam, který
je použit pokud velikost záznamu překročí Preferovanou velikost zprávy.
 "Záznam N" znamená "záznam v odpovědi, který odpovídá záznamu v databázi
identifikovaným v množině výsledků položkou N"
 Záznam je chápán jako řetězec bytů (string of bytes), pro účely popisu
segmentačních procedur.
 "Velikost záznamu" odpovídá velikosti záznamu v bytech.
Vyjma odstavce 3.3.3 lze o množině záznamů říci, že se "vešla do segmentu", nepřesahuje-li
součet jejich velikostí, nezahrnující kontrolní informace protokolu, Preferovanou velikost
zprávy. V Operaci získávání dat se nemusí cíli podařit vložit záznam do jediného segmentu z
důvodu omezení velikosti jedné zprávy. V takovém případě, může cíl provést segmentaci
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Odpovědi na získávání dat (je-li segmentace aktivní) tak, že pošle více segmentů. (Segmentační
požadavek následovaný Odpovědí na získávání dat).
Rozhoduje se mezi dvěma úrovněmi segmentace, tj. segmentace na úrovni 1 a 2. Pokud není
aktivní ani jedna z úrovní, skládá se odpověď cíle na Požadavek na získávání dat z jednoduché
Odpovědi na získávání dat (jediného segmentu), který obsahuje úplný (konečný) počet
záznamů. Používá-li se segmentace na 1 úrovni, může se odpověď cíle na Požadavek na
získávání dat skládat z více segmentů (Segmentační požadavek následován Odpovědí na
získávání dat), a každý takový segment musí obsahovat úplný počet záznamů. Tzn. záznam
nesmí přesahovat segment. Pokud ovšem používáme segmentaci úrovně 2, odpověď se skládá
také z více segmentů, ale jeden záznam může rozdělen mezi segmenty.

3.3.1 Procedury v případě žádné segmentace
Procedury popsané v tomto odstavci (3.3.3) jsou použity v případě, když není aktivní žádná
segmentace. (Použity jsou nejen v Operaci na získání záznamů (Present operation), ale jsou
obecně aplikované i ve Vyhledávací operaci (Search operation) nehledě na to, je-li segmentace
aktivní či nikoli. Vyhledávací odpověď (Search response) není předmětem segmentace.)
Cíl odpovídá na Požadavek na získávání dat jednoduchou Odpovědí na získávání dat (nebo na
Vyhledávací požadavek (Search request) Vyhledávací odpovědí) , která obsahuje konečný
počet záznamů. Pokud cíl není schopen vrátit všechny požadované záznamy z důvodu omezené
velikosti zprávy, měl by vrátit tolik záznamů, kolik je jen možné.
Řekněme, že se cíl rozhodl vrátit záznam od N do M. Pokud se záznamy od N do M vejdou do
odpovědi, pak cíl zašle všechny tyto záznamy. Jinak vrátí záznamy od M do P, kde P je
zvoleno tak, že se záznamy od M do P vejdou do odpovědi, ale záznamy od M do P+1 už
nikoliv.
Příklad:
Řekněme, že cíl chce vrátit 1 až 10 záznamů, záznamy 1 až 6 se vejdou do odpovědi, ale
záznamy od 1 do 7 už nikoliv.
Velikost získávaného záznamu 7 sama o sobě:
(a) nepřesahuje Preferovanou velikost zprávy, nebo
(b) přesahuje Preferovanou velikost zprávy ale nepřesahuje Výjimečnou velikost záznamu,
či
(c) přesahuje Výjimečnou velikost záznamu.
V případě (a) cíl vrátí záznamy od 1 do 6. V případě (b), mimo poznámku pod textem (viz
"Výjimka") cíl nahradí získávaný 7. záznam diagnostickým záznamem, kde informuje, že
záznam překročil Preferovanou velikost zprávy. V případě (c) nahradí cíl opět záznam 7
diagnostickým záznamem, kde oznámí, že záznam překročil Výjimečnou velikost záznamu. (
Je-li Výjimečná velikost záznamu rovna Preferované velikosti zprávy, není ve významu těchto
dvou diagnostik žádný rozdíl.)
V případě (b) nebo (c):
- Pokud se diagnostický záznam nevejde do odpovědi spolu se
záznamy 1 až 6, cíl zašle záznamy 1 až 6. (Preferovaná velikost
zprávy musí být vždy dostatečně veliká, aby mohla obsahovat
jakýkoliv diagnostický záznamů ; následující Požadavek na
získávání dat začne záznamem 7 a vrátí i zmíněnou diagnostiku.)
- Nebo cíl vloží diagnostický záznam a postoupí k pokusu vložit do
odpovědi záznamy od 8 do 10).
Výjimky:
Pokud Požadavek na získávání dat určí jediný záznam (tzn. Množství požadovaných záznamů
(Number-of-records-requested) je rovno 1), a překročí-li velikost tohoto získávaného záznamu
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Preferovanou velikost zprávy, ale nepřekročí Výjimečnou velikost záznamu, cíl zašle tento
jediný záznam. Je třeba připomenout, že se tato výjimka používá pouze při Operaci na získání
záznamů a ne při Vyhledávací operaci.
Tak v případě (b) může původce následně získat záznam 7, zasláním Požadavku na získávaní
dat, ve kterém je tento záznam jediným požadovaným záznamem.
Je nutné si uvědomit, že důvodem rozlišení mezi parametry Preferovaná velikost zprávy a
Výjimečná velikost záznamu, je umožnění přenosu záznamů s klasickou délkou v rutinní práci
s vyhovující velikostí vyrovnávací paměti, a zároveň umožnění přenosu výjimečně velikých
záznamů, aniž by bylo nutné vyžadovat na původci neustále hledání a udržování místa v lokální
paměti pro tyto nejhorší případy záznamů. Další výhoda je v případě, že původce běžně
vyžaduje pouze jediný záznam.

3.3.2 Segmentace na úrovni 1
Používá-li se segmentace na úrovni 1, cíl může rozdělit (segmentovat) agregátní Odpověď na
získávání dat do více segmentů (žádný nebo více Požadavků na segmentaci následovaných
Odpovědí na získáváni dat). Každý z těchto segmentů obsahuje úplný počet záznamů (to
znamená, že záznam nepřesahuje velikost segmentu). Procedury pospané v tomto odstavci
(3.3.2) se používají právě v případě aktivní segmentace na úrovni 1.
Počínaje prvním záznamem, který je následován větším počtem dalších záznamů, vytváří cíl
segmenty, které budou obsahovat požadované záznamy. Každý vzniklý segment bude zaslán
jako Segmentační požadavek, mimo posledního. Ten je zasílán jako Odpověď na získávání dat.
Počet segmentu nesmí překročit hodnotu nepovinného parametru Maximální počet segmentů
(Max-segment-count) v Požadavku na získávání dat.
Pokud je parametr Maximální počet segmentů v požadavku obsažen a jeho hodnota je 1,
aplikují se procedury popsané v 3.3.1. Platí i stejní podmínka, která byla v tomto odstavci
uvedena pro případ, že se v rámci Požadavku na získávání dat požaduje jediný záznam.
Předpokládejme že původce požaduje záznamy z množiny výsledků od M do N.
Cíl tedy reaguje:
Případ A : M<N (tzn. je požadován více než jeden záznam)
1. Nastav P=M.
2. Pokud se záznamy od P do N vejdou do segmentu:
 Vlož záznamy P až N do segmentu.
 Přejdi na krok 3.
Jinak:
 Vlož záznamy P až Q, kde Q (které je menší než N) jsou takové záznamy od P
do Q, které se vejdou do segmentu, ale P do Q+1 již nikoliv.
 Pokud se dosáhne Maximálního počtu segmentů, přejdi na krok 3.
 Zašli segment jako Segmentační požadavek (Segment request).
 Nastav P=Q+1
 Opakuj krok 2.
3. Zašli segment jako Odpověď na získávání dat (Present response)
Případ B: M=N (tzn. je požadován jediný záznam)
Cíl pošle jedinou Odpověď na získávání dat (jediný segment). Velikost tohoto segmentu může
přesáhnout Preferovanou velikost zprávy. Segment obsahuje jediný požadovaný záznam, či
náhradní diagnostický záznam, překročí-li jeho velikost Výjimečnou velikost záznamu.
Příklad:
Řekněme že cíl chce obdržel záznamy 1 až 10.
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1. Pokud se všech 10 záznamů vešlo do jednoho segmentu, agregátní Odpověď na získávání
dat se skládá z Odpovědi na získávání dat ve které jsou obsaženy požadované záznamy.
Stav získávání dat (Present-status) je tedy "úspěch (success)". Všechny očekávané záznamy
jsou k dispozici
1. Předpokládejme, že se záznamy 1 až 4 vejdou do segmentu, ale záznamy 1 až 5 nikoliv.
Záznamy 5 až 9 se také vejdou do segmentu, ale záznamy 5 až 10 ne. ( Předpokládejme,
že je v Požadavku na získávání dat v parametru Maximální počet segmentů 3 či více.)
Pak bude agregátní Odpověď na získávání dat obsahovat:
 Segmentační požadavek, který bude obsahovat záznamy od 1 do 4
 Segmentační požadavek obsahující záznamy 5 až 9
 Odpověď na získávání dat obsahující záznam 10.
Stav získávání dat je tedy "úspěch (success)". Všechny očekávané záznamy jsou k
dispozici.
Od cíle se očekává, že vloží do segmentu maximální množství záznamů. Z toho důvodu,
první segment nebude obsahovat pouze záznamy 1 až 3, protože se do jeho kapacity dají
vložit záznamy 1 až 4.
2. Předpokládejme, že jsou podmínky v bodě 2 pravdivé, až na hodnotu specifikovanou
pro Maximální počet segmentů v rámci Požadavku na získávání dat. Jeho hodnota
nechť je nyní 2. Pak bude agregátní Odpověď na získávání obsahovat:
 Segmentační požadavek se záznamy 1 až 4 a
 Odpověď na získávání dat, která bude obsahovat záznamy 5 až 9.
Stav získávání dat je "částečný (partial) - 2".(Ne všechny požadované záznamy jsou k
dispozici, jelikož se nevešly do Preferované velikosti zprávy).

3.3.3 Segmentace na úrovni 2
Používá-li se segmentace na úrovni 1, cíl může rozdělit (segmentovat) agregátní Odpověď na
získávání dat do více segmentů (jak je to v případě segmentace na úrovni 1), a navíc, záznamy
mohou přesahovat přes segmenty. Procedury pospané v tomto odstavci (3.3.3) se používají
právě v případě aktivní segmentace na úrovni 2.
Počínaje prvním záznamem, který je následován větším počtem dalších záznamů, vytváří cíl
segmenty, které budou obsahovat požadované záznamy. Každý vzniklý segment bude zaslán
jako Segmentační požadavek, mimo posledního. Ten je zasílán jako Odpověď na získávání dat.
Pokud se získávané záznamy nevejdou do segmentu (spolu se záznamy, které jsou již v tomto
segmentu obsaženy) mohou být rozděleny (segmentovány) do více po sobě jdoucích fragmentů
(viz 3.3.3.1), aby byly vloženy do po sobě jdoucích segmentů. Toto odpovídá procedurám
popsaným v 3.3.3.2 a 3.3.3.3.

3.3.3.1 Fragmenty (Fragments)
Fragment je odpovídající podřetězec záznamu (jak bylo řečeno, v sekci 3.3.3 - se záznamem se
zachází jako s řetězcem bytů). Tento praktický příklad segmentace záznamu dává za vznik
sekvenci jednoho či více fragmentů, jejichž spojení (nezahrnujíce kontrolní informaci
protokolu) je identické se záznamem. Přesto se mohou vyskytovat různé příklady segmentace
určitého záznamu, a původce nemůže přesně říci jakým způsobem cíl rozdělí záznamy do
fragmentů v tom kterém případu.
Pro účely popisu procedury (3.3.3.3) je počáteční fragment definován jako fragment, který
začíná na počátku záznamu. Prostřední fragment je takový, který ani nezačíná, ani nekončí na
počátku záznamu.Koncový fragment je takový, která končí na konci záznamu. Ukončený
(nesegmentovaný) záznam není fragmentem.
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Součet velikostí záznamů a fragmentů záznamu v jednom segmentu, nepočítaje kontrolní
informaci protokolu, nesmí překročit Maximální velikost segmentu (Max-segment-size) (viz
3.3.3.2)

3.3.3.2 Velikost segmentu,velikost záznamu a počet segmentů
Pokud se používá segmentace na úrovni 2, Požadavek na získávání dat může obsahovat tyto tři
parametry:
Maximální velikost segmentů (Max-segment-size) – Maximální velikost segmentů je největší
přípustný segment. Pokud je v požadavku obsažen, přebije Preferovanou velikost zprávy
(Pouze pro tuto Operaci získávání dat). Pokud není obsažen, předpokládá se, že Maximální
velikost segmentu odpovídá hodnotě Preferované velikosti zprávy.
Maximální velikost záznamu (Max-record-size) – Určuje nejvyšší možný získaný záznam v
agregátní Odpovědi na získávání dat. Pokud je použit, musí být stejný nebo vyšší než
Maximální velikost segmentu. ( Pokud se používá segmentace na úrovni 2, tak se parametr
Výjimečná velikost záznamu, který byl vyjednán v průběhu inicializace, nepoužívá, nehledě na
to, zda je či není použit parametr Maximální velikost záznamu, pokud hodnota Maximálního
počtu segmentů není rovna 1)
Maximální počet segmentů (Max-segment-count) – Označuje maximální počet segmentů,
které může cíl zahrnout do agregátní Odpovědi na získávání dat. Pokud je jeho hodnota 1, není
pro tuto operaci použita žádná segmentace, použijí se procedury popsané v odstavci 3.3.1, a
Maximální velikost záznamu by neměla být zahrnuta.
Pokud jsou poslední dva parametry použity, Maximální velikost záznamu nesmí překročit
výsledek Maximální velikost segmentu krát Maximální počet segmentů.
Pokud je použit parametr Maximální velikost záznamu, ale Maximální počet segmentů je
vynechán, původce by měl být připraven přijmout tolik segmentů, kolik je zapotřebí pro získání
požadovaných záznamů.
Pokud je zahrnut parametr Maximální počet segmentů (a jeho hodnota je větší než 1) a
vynechán parametr Maximální velikost záznamu, je součin Maximálního počtu segmentů a
Maximální velikosti segmentu roven Maximální velikosti záznamu pro tuto operaci.
Pokud není ani jeden z posledních dvou jmenovaných parametrů použit, původce by měl být
připraven přijmout libovolně dlouhé záznamy v libovolném množství segmentů.

3.3.3.3 Segmentační procedury
Následující procedury se aplikují v případě, je-li aktivní segmentace na úrovni 2. Cíl vloží tolik
úplných záznamů do počátečního segmentu, kolik je jen možné. Pokud se do počátečního
segmentu vejdou veškeré požadované záznamy, segment je odeslán jako jednoduchá Odpověď
na získávání dat. Pokud toto nenastane, cíl vloží do zbývající části segmentu počáteční
fragment následujícího záznamu (pokud to je možné) a segment je odeslán jako Segmentační
požadavek. Pak cíl vloží zbývající část tohoto záznamu do dalšího segmentu (pokud je to
možné; v případě, že to není možné, zasílá Požadavky na segmentaci s prostředními fragmenty
a vloží koncový fragment do začátku následujícího segmentu) a zaplní zbývající volné místo v
tomto "načatém" segmentu dalšími celými záznamy. Jakmile je poslední požadovaný záznam
umístěn do segmentu, nebo je dosažen Maximální počet segmentů, cíl zašle každý segment
jako Segmentační požadavek, vyjma posledního. Ten je zaslán jako Odpověď na získávání dat.
Tyto procedury jsou zopakovány formálněji v následujících odstavcích:
Předpokládejme, že původce požaduje záznamy M až N. (Připomeňme že "Záznam" znamená
"náhradní diagnostický záznam" ve chvíli, kdy velikost záznamu překročí Maximální velikost
záznamu, nebo když se cíli nepodaří segmentovat záznam tak, aby se každý fragment vešel do
segmentu.)
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1.Nechť R=M (začni přípravu prvního segmentu).
2. Pokud se záznam R vejde do aktuálního segmentu:
 Vlož úplné záznamy R až P, kde P je nejvyšší množství (nepřesahující N) tak ,že
se záznamy R až P vejdou.
 Pokud je P stejné jako N, nebo je dosaženo Maximálního množství segmentů,
jdi na krok 8.
 R=P+1
3. Poznámka:Jestliže jste dosáhli tohoto kroku, záznam R se nevejde do aktuálního
segmentu.
Pokud Požadavek na získávání dat obsahoval Maximální množství segmentů a cíl není
schopen určit, zda se záznam R vejde do zbytku agregátní odpovědi:
 Vlož náhradní diagnostický záznam, který doporučí původci, aby se znova
pokusil získat záznam, ale bez specifikace Maximálního množství segmentů.
 Jdi na krok 7.
4. Pokud se záznam R nevejde do zbytku agregátní odpovědi, jdi na krok 8.
5. Pokud se záznam R vejde do zbytku agregátní odpovědi, ale žádný počáteční fragment
se nevejde do aktuálního segmentu:
 Přenes Segmentační požadavek (začni připravovat další segment)
 Přejdi na krok 2.
6. Poznámka: Jestliže jste dosáhli tohoto kroku, záznam R se vejde do zbývajících
segmentů, nevejde se do aktuálního segmentu, ale jeho počáteční fragment se do
aktuálního segmentu vejde.
 Vlož největší možný počáteční fragment záznamu R a přenes Segmentační
požadavek.
 Vlož do jakéhokoliv potřebného množství celých segmentů (což může být nula)
prostřední fragmenty záznamu R a pošli adekvátní Požadavky na segmentaci.
 Začni připravovat další segment tak, že nejdřív vložíš koncový fragment
záznamu R.
7. Nastav R=R+1
 Je-li R větší nebo rovno N, přejdi na krok 2.
8. Pošli Odpověď na získávání záznamů.
Příklad:
1.
Předpokládejme že se záznam 5 skládá z 10 prvků, každý má 1000 bytů. Cíl je schopný
segmentovat záznam 5, ale pouze na hranicích jeho prvků; cíl neumožní aby prvky přesahovaly
fragmenty.
Poznámka: to znamená, že cíl může segmentovat záznam tak, že se fragmenty skládají z bytů
M*1000+1 až (M+N)*1000, M=0,1,....9; N=1,2,....,10-M; jinými slovy byty1-1000, 1-2000, 13000, 1000-2000, 1000-3000, 1000-4000 atd.
Dále předpokládejme, že cíl nemůže segmentovat žádný jiný záznam. Agregátní Odpověď na
získávání dat bude proto následující:
segment 1:
Segmentační požadavek skládající se ze záznamů 1 až 4 a prvních 1000 bytů
záznamu 5 jako počáteční fragment.
Poznámka: velikost segmentu je 3000 bytů, což je méně než Maximální velikost segmentu
3200 bytů; ale cíl nemohl vložit další fragment do segmentu, protože by celková velikost
překročila 3200-bytové maximum (minimální velikost fragmentu je 1000 bytů).
segment 2:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 1001 až 4000 záznamu 5 jako
prostřední fragment.
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segment 3:
segment 4:
segment 5:
segment 6:

Segmentační požadavek skládající se z bytů 4001 až 7000 záznamu 5 jako
prostřední fragment.
Segmentační požadavek skládající se z bytů 7001 až 10000 záznamu 5 jako
koncový fragment.
Segmentační požadavek skládající se ze záznamů 6 až 11.
Odpověď na získávání dat obsahující záznam 12.

2.
Dále předpokládejme, že je cíl schopen segmentovat menší záznamy do fragmentů (nebo
násobků) o velikosti 100 bytů.
Segmenty 1 až 3 budou stejné jako v případě 1.
segment 4:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 7001 až 4000 záznamu 5 jako
konečný fragment a byte 1 až 200 záznamu 6 jako počáteční fragment.
segment 5:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 201 až 500 záznamu 6 jako konečný
fragment, záznam 7 až 11 a prvních 400 bytů záznamu 12 jako počáteční
fragment.
segment 6:
Odpověď na získávání dat skládající se z bytů 401 až 500 záznamu 12 jako
koncový fragment.
3.
Předpokládejme, že je cíl schopen segmentovat jakékoliv záznamy v libovolných bytových
hranicích.
segment 1:
Segmentační požadavek skládající se ze záznamů 1 až 4 a prvních 1200 bytů
záznamu 5 jako počáteční fragment.
segment 2:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 1201 až 4200 záznamu 5 jako
prostřední fragment.
segment 3:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 4201 až 7400 záznamu 5 jako
prostřední fragment.
segment 4:
Segmentační požadavek skládající se z bytů 7401 až 100 záznamu 5 jako
konečný fragment, záznam 6, a prvních 100 bytů záznamu 7 jako počáteční
fragment.
segment 5:
Odpověď na získávání dat skládající se z bytů 101 až 500 záznamu 7 jako
koncový fragment a záznamy 8 až 12.

3.4

Operace a Referenční číslo

Požadavek původce na určitou operaci má za následek operaci (viz. tab v 3.1.2), která je
zakončena příslušnou odpovědí cíle. Jsou definovány následující operační typy. Inicializace
(Init), Vyhledávání (Search), Získání záznamu (Present), Vymazání (Delete), Prohlížení
rejstříků (Scan), Report o zdroji (Resource report) a Rozšířené služby (Extended services).
(Každý požadavek cíle odpovídá určitému operačnímu typu s výjimkou těchto typů požadavků:
Požadavek na vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Trigger-resource-control) a Uzavření
(Close).) Operace se skládá z iniciačního požadavku a ukončující odpovědi spolu se
zasahujícími požadavky a odpověďmi Kontroly přístupu (Access-control) a Kontroly zdroje
(Resource-control) a s požadavky Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje a Segmentační.
Operaci je původcem přiřazeno Referenční číslo a původce potom zahrne toto číslo do
iniciačního požadavku dané operace. Toto číslo musí být i nadále obsaženo v každé zprávě,
která této operaci náleží. Pokud se používají "sériové operace" , může být Referenční číslo v
iniciačním požadavku operace vynecháno. V takovém případě je jeho předpokládaná hodnota
nula a všechny další zprávy této operace musí parametr Referenční číslo taktéž vynechat.
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Jakákoliv zpráva poslaná ve směru původce – cíl a naopak (tzn. požadavky a odpovědi
definované v rámci určité služby) jsou součástí operace určené právě referenčním číslem,
vyjma následujících případů:
 Požadavek na uzavření (Close request) není součástí žádné operace.
Poznámka: Požadavek na uzavření a Odpověď na uzavření mohou obsahovat
Referenční číslo, jak je popspáno v procedurách specifikovaných v 3.2.11.1.5.
 Pokud jsou aktivní "paralelní operace", jakýkoliv požadavek či odpověď na
Kontrolu zdroje či Kontrolu přístupu, který neobsahuje Referenční číslo není
součástí operace, ale platí pro celou asociaci.
Tato norma nebere v úvahu jakýkoliv vztah mezi provedenou operací a následnou pod-operací,
a to i v případě, používá-li pozdější operace stejné referenční číslo. Norma nepopisuje ani
obsah tohoto parametru ani význam, jedině fakt, že toto číslo odkazuje na určitou operaci.
Referenční číslo je vždy přiřazeno původcem a má význam pouze v rámci původcova systému.
Protože neexistuje žádná sémantika k tomuto parametr, nemá ani žádné datové typy a může být
popsán pouze jako binární transparentní data. (Jeho ASN.1 typ je proto OCTET STRING.)

3.5

Paralelní operace (Concurrent Operations)

Paralelní operace znamená, že cíl může vyvolat další požadavek, aniž by vyčkal odpovědi na
předchozí požadavek. Požadavky a odpovědi tudíž nenásledjí v bezprostřední časové
poslopnosti ale prolínají se. Párování pořžqdvaku a opovědi se provádí pomocí stejného
Referenčního čísla (viz. 3.4).
Jsou-li aktivní "paralelní operace" je parametr Referenční číslo v iniciačním požadavku
nezbytný (přesto viz poznámka) a původce může iniciovat více paralelních operací, kde je
každá identifikovaná rozdílným referenčním číslem.
Poznámka: V Iniciačním požadavku je však parametr Referenční číslo nepovinný, jelikož se
"paralelní operace" neaktivují, dokud není dokončeno vyjednávání (negotiation), a tudíž nejsou
aktivní průběhu Iniciační operace.
Jakmile je jednou operace iniciována, až do momentu jejího ukončení, nemůže být zahájena
jiná operace se stejným referenčním číslem, ale může být zahájena operace s jiným
Referenčním číslem. Tato norma nespecifikuje pořadí v jakém jsou paralelní operace cílem
zpracovávány; cíl může paralelní operace zpracovávat jakýmkoliv způsobem si zvolí.
Příklad:
Původce může zaslat Vyhledávací požadavek s Referenčním číslem "100", a poté druhý
Vyhledávací požadavek s Referenčním číslem "101", ještě před tím, než obdrží Vyhledávací
odpověď k prvnímu Vyhledávacímu požadavku. Pak zde budou dvě paralelní operace.
Obdržení odpovědi korespondující s druhým Vyhledávacím požadavkem (identifikovaným
Referenčním číslem "101") původcem ukončí druhou operaci. To se však může stát ještě před
ukončením operace první (identifikovanou Referenčním číslem "100" ). Původce pak může
zaslat Požadavek na získávání dat (vzhledem k množině výsledků vytvořené druhou operací)
zahajujíce tak další operaci. v takovém případě jí musí původce přiřadit jiné Referenční číslo
než "100" (z důvodu existence aktivní operace s tímto Referenčním číslem). Nové Referenční
číslo této operace může (ale nemusí) být "101". Je-li "101" zvoleno, cíl nepředpokládá žádný
implikovaný vztah mezi touto novou operací a předchozí operací, která používala Referenční
číslo také "101".
V průběhu Iniciační operace nemůže být iniciována žádná další operace stejně jako nemůže být
iniciována žádná operace v rámci Z asociace po obdržení či zaslání Požadavku na uzavření.
Všechny množiny výsledků jsou principiálně dostupné pro jakoukoliv operaci. Je možné, že se
dvě či více paralelních operací budou pokoušet odkazovat na stejnou množinu výsledků.
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Norma již nespecifikuje, co v takovém případě nastane. Původce by neměl iniciovat paralelní
Vyhledávací operaci se stejnou hodnotou parametru Referenční číslo.
Kromě výše zmíněných omezení (tj. když původce použije pro iniciaci operace jedno
Referenční číslo, nemůže ho již použít pro iniciaci nové operace, dokud není původní operace
ukončena) se nevyskytují žádná další omezení původce pro znovuvyužití či manipulaci s
Referenčním číslem. Původce může náhodně recyklovat Referenční čísla , nebo může vytvořit
lokální ukazatele tak, že přiřadí rozdílná Referenční čísla rozdílným koncovým uživatelům. Od
cíle se nepožaduje, aby věděl, jakým způsobem původce nakládá s Referenčními čísly, aby
odlišil rozdílné uživatele. Stejně tak cíl nepotřebuje žádné informace o více uživatelích na
straně původce. Cíl komunikuje pouze s jediným původcem.

3.6

Složená specifikace

Pro každou podporovanou databázi cíl definuje jedno nebo více schémat (viz 3.1.5). Jedno z
nich určí jako přednastavené. Pro každé s těchto schémat vybere jeden nebo více identifikátorů
specifikace prvků.
Identifikátor specifikace prvku (element specification identifier) je objektový identifikátor
formátu specifikace prvku (element specification format) (struktury, která se používá k
vyjádření specifikace prvku), nebo názvu množiny prvků(element set name), což je primitivní
název. Specifikace prvku je případ formátu specifikace prvku nebo názvu množiny prvků.
Pro přednastavená schémata musí být nejméně jeden z identifikátorů specifikace prvků název
množiny prvků. Cíl vybere jeden jako přednastavený název množiny prvků pro databázi.
Poznámka: Cíl určí tuto informaci buď skrze Funkce vysvětlení nebo skrze jiný mechanismus,
který není popsán touto normou.
Pro každý záznam, který je vrácen ve Vyhledávací odpovědi či agregátní Odpovědi na
získávání dat, cíl použije abstraktní strukturu záznamu (definovanou schématem pro databázi,
do které náleží) na vytvoření abstraktního databázového záznamu, na který cíl aplikuje
specifikaci prvků, aby vytvořil jiný tvar abstraktního databázového záznamu (poslední
transformace může být i nulová). Na takto zpracovaný záznam cíl aplikuje syntaxi záznamu a
vytvoří záznam pro získání.
Pokud původce použije parametr Složená specifikace (Comp-spec) (v Požadavku na získávání
dat), použijí se procedury popsané v odstavci 3.6.1. Je-li parametr Složená specifikace ve
Vyhledávací operaci nebo Operaci na získání dat vynechán, je pro každý záznam použito
přednastavené schéma a aplikují se procedury popsané v odstavci 3.6.2.

3.6.1 Složená specifikace je použita
Parametr Složená specifikace používaný v Požadavku na získávání dat zahrnuje jednu či více
dvojic názvu databáze a asociovanou specifikaci složení.. Každá specifikace složení může
zahrnovat identifikátor schématu (pokud je předpokládáno schéma přednastavené pro danou
databázi) a specifikaci prvků. Pro každý záznam vrácený v agregátní Odpovědi na získávání dat
platí:
 Je-li specifikována databáze, ke které záznam patří (jako jedna část výše
popsané dvojice), pak cíl vytvoří abstraktní databázový záznam použitím
odpovídající specifikace složení (tj. aplikováním abstraktní struktury záznamu,
definované schématem, na databázový záznam, aby se vytvořil abstraktní
databázový záznam, na který se použije specifikace prvků; schéma a specifikace
prvků je ze specifikace složení). Pokud tak lze učinit.
 Není-li to možné, cíl vytvoří abstraktní databázový záznam aplikováním
abstraktní struktury záznamu určené přednastaveným schématem a
přednastaveným názvem množiny prvků, pro databázi, které záznam náleží.
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Je možné, že se parametr Specifikace složení skládá pouze ze samotné specifikace složení bez
jakékoliv specifikované databáze. V takovém případě, pokud je to možné, cíl vytvoří pro každý
získávaný záznam abstraktní databázový záznam odpovídající specifikaci složení. Pokud to
není možné, je abstraktní databázový záznam sestaven tak, aby odpovídal přednastavenému
schématu a přednastavenému názvu množiny prvků pro databázi, ke které náleží.
Cíl aplikuje syntaxi záznamu (která může být zahrnuta ve specifikaci složení nebo v parametru
Preferovaná syntaxe záznamu) na abstraktní databázový záznam, aby vytvořil záznam pro
získání.

3.6.2 Složená specifikace je vynechána
Požadujeme-li získání určitých záznamů z množiny výsledků, a je-li parametr Složená
specifikace vynechán, jsou použity procedury pospané v tomto odstavci.
Poznámky:
1. To je případ Vyhledávacího požadavku, protože pro něj není parametr Složená
specifikace definován.
2 . Je to také vždy případ používání verze 2, pro kterou tento parametr není definován.
Parametry Vyhledávacího požadavku Jména skladby prvků v malé množině (Small-setelement-set-names) a Jména skladby prvků ve střední množině (Medium-set-element-setnames) a parametr Jména skladby prvků (Element-set-names) v Požadavku na získávání dat se
stávají množinou jednoho či více párů názvu databáze a asociovaného názvu množiny prvků.
Pro každý záznam, navrácený ve Vyhledávací odpovědi nebo agregátní Odpovědi na získávání
dat, cíl nejdříve použije abstraktní strukturu záznamu, definovanou přednastaveným schématem
pro databázi, ke které záznam náleží. Tím vytvoří abstraktní databázový záznam, na který
použije název množiny prvků, jak je následně popsáno:
 Je-li databáze, do které záznam patří, specifikována (jako komponent jednoho z
párů), a je-li korespondující název množiny prvků platný pro požadované schéma
databáze, pak cíl použije tento název množiny prvků.
 Pokud tomu tak není, cíl použije přednastavený název množiny prvků pro danou
databázi.
Každý z těchto parametrů se může skládat ze samotného názvu množiny prvků bez specifikace
databáze. V takovém případě platí pro každý záznam, který má být navrácen toto pravidlo:
Pokud je název množiny prvků platný pro přednastavené schéma pro databází, které záznam
náleží, cíl použije tento název množiny prvků; pokud ne, cíl použije přednastavený název
množiny prvků pro tuto databázi.
Cíl musí vždy rozpoznat řetězec znaku "F" jako název množiny prvků, který znamená "úplný
(full)"; pokud je použit na abstraktní databázový záznam, je výsledkem totožný abstraktní
databázový záznam. (jinými slovy – transformace byla nulová).
Cíl musí vždy poznat řetězec znaku "B" jako název množiny prvků, který znamená
"přehledový (brief)" záznam. Tato norma nedefinuje význam pojmu "přehledový". Pokud
původce nezná definici cíle pro "přehledový", neměl by předpokládat, že budou zahrnuty
nějaké určité prvky.
Původce může specifikovat "preferovanou syntaxi záznamu", kterou cíl použije (na abstraktní
záznam databáze vytvořený aplikací názvu množiny prvků) na vytvoření záznamu pro získání.
Pokud to původce neučiní, cíl může preferovanou syntaxi záznamu zvolit sám (viz 3.2.2.1.5).

3.6.3 Syntaxe záznamu
Pro každý záznam, který má být navrácen ve Vyhledávácí odpovědi nebo agregátní Odpovědi
na získávání dat, vede použití názvu množiny prvků nebo schématu a specifikaci prvků ze
specifikace složení vytvoření abstraktního databázového záznamu, jak již bylo popsáno dříve.
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Na abstraktní databázový záznam cíl použije syntaxi záznamu. Výraz "syntaxe záznamu" má
následující význam :
 Je-li specifikována původcem (buď jako hodnota parametru Preferovaná syntaxe
záznamu, nebo v rámci specifikace složení), bere na sebe podobu OID a odkazuje
na abstraktní syntaxi. Původce požaduje, aby ji cíl použil pro získávané záznamy.
 Pokud je specifikována cílem, bere na sebe tvar OID nebo p-obsahu
doprovázející získávané záznamy ve vyhledávací odpovědi nebo Odpovědi na
získávání dat a odkazuje na abstraktní syntaxi spojenou se syntaxí přenosovou.

3.7

Dotaz typu –1 a typu-101 (Type-1 and type-101 Queries)

V této části jsou specifikovány procedury použité v případě ze je Dotazu typu 1 (nebo 101; viz
následující Poznámka)
Typ-1 je dotaz Obrácené polské notace (RPN query) a mí následující strukturu:
RPN-Query ::= Argument
| Argument + Argument + Operator
Argument ::= Operand | RPN-Query
operand ::= AttributeList + Term
| ResultSetId | Restriction
Restriction ::= ResultSetId + AttributeList
operator ::= AND | OR | AND-NOT | Prox
Tato notace se používá následovně:
::= znamená "(je definován jako (is defined as)"
| znamená "(nebo)or"
+ znamená "následován čím (followed by)",a + má přednost před over | (tzn., + je
vyhodnocováno před |).
Poznámky:
1. Pro typ-1 jsou operátor Přibližnosti (Prox operator) a operand Omezení (Restriction)
definovány pouze ve verzi 3. Pokud se používá verze 2, je použití operátoru Přibližnosti a
operandu Omezení v Dotazu typu-1 chápáno jako chyba protokolu.
2. Dotaz typu-101 je definován stejně jako Dotaz typu-1, s tím rozdílem, že je zde
zmíněný operand s operátorem definován pro verzi 3 i 2. Z tohoto důvodu je definice
Dotazu typu –101 nezávislá na používané verzi.
Cíl, který je v souladu se Z39.50 musí podporovat Dotaz typu-1.Tato podpora však neimplikuje
podporu jakéhokoliv z definovaných operátorů či operandů.
Cíl určí, jaké typy dotazů a jaké typy operátorů a operandů podporuje.
Poznámka: Cíl oznámí tuto informaci buď skrze Funkci vysvětlení, nebo jiným mechanismem
definovaným mimo tuto normu.
Pokud cíl podporuje Operátor přibližnosti (Prox), měl by také podporovat Rozšířený model
množiny výsledků pro Přibližnost (Proximity). (Rozšířený model množiny výsledků pro
vyhledávání, jak je popsáno v 3.1.6, a jeho specializaci na přibližnost, jak je pospáno v odstavci
3.7.2.2) Pokud cíl podporuje Operand omezení (Restriction operand), musí také podporovat
Rozšířený model množiny výsledků pro Omezení (Restriction) (Rozšířený model množiny
výsledků pro vyhledávání a jeho specializaci pro omezení, jak je popsáno v odstavci 3.7.3)
Poznámka:
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V některých případech (jak bude níže popsáno), podpora Prox operátoru nezbytně vyžaduje
podporu Rozšířeného modelu množiny výsledků pro Přibližnost. Oproti tomu podpora
Operandů omezení adekvátní podporu Rozšířeného modelu množiny výsledků pro Omezení
vyžaduje vždy.

3.7.1 Reprezentace a vyhodnocení Dotazu typů 1 a 101.
Na straně původce je dotaz reprezentován stromem. Každý podstrom (subtree) tohoto stromu
reprezentuje operand, buď jednoduchý, nebo komplexní. Každý "list" (koleno) znamená
jednoduchý operand : ID množiny výsledků, Seznam atributů + Výraz, nebo Omezení. Každé
"nelistové" koleno reprezentuje komplexní operand: podstrom jehož kořenem je operátor, a
který obsahuje dva podstromy, levý a pravý operand.
Původce prochází tento strom z leva a vytváří sekvenci (jednoduchých) operandů a operátorů,
kterou přenese cíli.
Na straně cíle je vyhodnocení těchto sekvencí operandů a operátorů prováděno skrze zásobník.
Kdykoliv se vyskytne v sekvenci operand, je vložen do zásobníku. Kdykoliv se vyskytne
operátor, jsou poslední dva objekty, které byly umístěny do zásobníku vytaženy a je na ně tento
operátor použit (jak je popsáno dále v této kapitole).
Každý operand reprezentuje množinu databázových záznamů. Operandy jsou následující:
(a) Seznam atributů + Výraz (AttributeList+Term) v tomto případě
reprezentuje množinu databázových záznamů získanou
vyhodnocením specifikované množiny atributů a výrazu
vzhledem ke skupině databází specifikovaných ve Vyhledávacím
požadavku.
(b) Id množiny výsledků (ResultSetId) – v tomto případě
reprezentuje množinu databázových záznamů reprezentovaných
dočasnou množinou výsledků identifikovanou Id množiny
výsledků.
(c) Operand Omezení (tj. Id množiny výsledků + Seznam atributů) –
v tomto případě reprezentuje množinu databázových záznamů,
která je reprezentována množinou výsledků identifikovanou Id
množiny výsledků, jenž je omezena specifikovaným seznamem
atributů (viz 3.7.3)
Poznámka: Objeví-li se operand Omezení, je nezbytné, aby cíl
podporoval Rozšířený model množiny výsledků pro Omezení; jinak
je dotaz chybný
(d) Přechodná množina výsledků (vzniklá z předchozího
vyhodnocení umístěného v zásobníku ) – v tomto případě
reprezentuje záznamy identifikované touto množinou výsledků.
Nechť S1 a S2 jsou množiny reprezentovány levým a pravým operandem. S je definováno
následovně:
 Je-li operátor AND, pak S je průnikem S1 a S2.
 Je-li operátor OR, pak S je sjednocením S1 a S2.
 Je-li operátor AND-NOT, pak je S množinou prvků S1, které se nevyskytují v S2.
 Je-li operátor Prox (přibližnost):
- Jsou-li oba operandy typu (a), pak je S podmnožinou záznamů v množině (S1
AND S2) pro které platí A ProxTest B je pravda. (viz. 3.7.2.1) a kde A a B jsou
dva operandy.
- Jinak :
- Cíl musí podporovat Rozšířený model množiny výsledků pro Přibližnost
; jinak je dotaz chybný.
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- Nechť R1 a R2 jsou množiny výsledků, které reprezentují množiny S1 a
S2
(jinými slovy, kde každá je buď :
- množina výsledků specifikovaná odpovídajícím operandem,
byl-li formy (b), nebo
- hypotetická množina výsledků reprezentující množinu
záznamů reprezentovanou tímto operandem.
V obou případech odpovídají R1 i R2 Rozšířenému modelu množiny
výsledků pro Přibližnost)
Každá položka v R1 a R2 obsahuje poziční informace ve formě pozičních
vektorů. Pro každý záznam, který je reprezentován R1 i R2 existuje
dvojice , která se skládá z pozičního vektoru týkajícího se záznamu tak,
jak je reprezentován v R1 a pozičníhp vektoru týkajícího se záznamu tak,
jak je reprezentován v R2. Pro každou dvojici způsobilou vzhledem k
Prox testu: - záznam postoupí do množiny S a
- je pro něj vytvořen poziční vektor tak, jak je reprezentován ve
výsledné množině. Ten se skládá z této uspořádané dvojice
Vnikne přechodná množina výsledků, která reprezentuje záznam v množině S. Ta je vložena
do zásobníku. V momentě, kdy je vyhodnocení dotazu ukončeno (tj. veškeré výrazy dotazu
byly zpracovány) zůstane v zásobníku jediný objekt (jinak je dotaz chybný). Tento objekt
reprezentuje množinu databázových záznamů, která je výsledkem dotazu.

3.7.2 Přibližnost (Proximity)
3.7.2.1 Test přibližnosti (Proximity test)
Test přibližnosti, Prox test, obsahuje Vzdálenost (Distance), Vztah (Relation), Jednotku (Unit)
a dva boolean indikátory (flags) : Řazení (Oredered) a Vyloučení (Exclusion).
 Vzdálenost (Distance): Rozdíl mezi souřadnicovými pozičními hodnotami dvou
operandů. (Např. je-li jednotkou "odstavec", vzdálenost nula znamená "stejný
odstavec") Vzdálenost nikdy nemůže být negativní.
 Vztah (Relation): Menší než (LessThan), Menší nebo rovno (LessThanOrEqual),
Rovno (Equal), Větší nebo rovno
(GreaterThanOrEqual), Větší než
(GreaterThan), Není rovno ( NotEqual).
 Jednotka (Unit): Znak (Character), Slovo (Word), Věta (Sentence), Odstavec
(Paragraph), Část (Section), Kapitola (Chapter), Dokument (Document), Prvek
(Element), Podprvek (Subelement), Typ prvku (ElementType), Byte, nebo
soukromě definovaná. jednotka.
 Indikátor řazení (Ordered flag): je-li nastaven, je test použit pouze pro "pravou"
přibližnost (levá souřadnice nesmí předcházet pravou a Vzdálenost je
porovnávána s rozdílem mezi pravými a levými souřadnicemi); jinak je test
prováděn pro "pravou" nebo "levou" přibližnost. (Vzdálenost je porovnávána s
absolutní hodnotou rozdílu mezi levými a pravými souřadnicemi).
 Indikátor vyloučení (Exclusion flag): je-li nastavena, pak je na celou operaci
použito "not" (např. s Indikátorem vyloučení "vypnuto" je test prováděn na "cat"
within 5 words of "hat". S natavením "zapnuto" je test "cat" not within 5 words
of "hat".)
Příklad : předpokládejme že A a B specifikují " osobní jméno (personal name)=MCGraw, J." a
" osobní jméno(personal name)=Stengel, C." a :
 Vzdálenost je 0,
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 Vztah je "rovno",
 Jednotka přibližnosti je "odstavec",
 Indikátor řazení je "vypnuto
 Indikátor vyloučení je "vypnuto"
Pak je výsledkem množina záznamů, ve kterých se v obou vyskytuje osobní jméno ve stejném
odstavci. Ve stejném příkladě, ale s Indikátorem vyloučení "zapnuto", je výsledkem množina
záznamů, ve které se tato dvě osobní jména nikdy nevyskytují ve stejném odstavci.
Je-li pak Indikátor řazení "zapnuto" (a Indikátor vyloučení "vypnuto"), je výsledkem množina
záznamů, kde se osobní jméno "McGraw, J." vyskytuje ve stejném odstavci jako "Stengel,C." ,
ale je dříve.
Bude-li Vzdálenost rovna 1 (oba indikátory "vypnuto") ,bude výsledkem množina záznamů,
kde se tato dvě jména vyskytují v po sobě jdoucích odstavcích. Bude-li navíc Vztah "menší
nebo rovno, budou to záznamy, kde jsou tato dvě jména zastoupena ve stejném nebo po sobě
jdoucích odstavcích.

3.7.2.2 Rozšířený model množiny výsledků pro Přibližnost (Extended Result Set Model
for Proximity)
V Rozšířeném model množiny výsledků pro Přibližnost si cíl uchovává poziční informace ve
formě jednoho či více pozičních vektorů, které jsou asociovány ke každému záznamu
reprezentovaného v rámci množiny výsledků. Ty mohou být použity při přibližných operacích
nebo jako náhradní, pro Vyhledávání, které vytvořilo množinu výsledků.
Příklad:
Nechť R1 a R2 jsou množiny výsledků vzniklé vyhledáváním s použitím Dotazu typu-1 pro
výrazy „cat“ a „hat“. V Rozšířeném modelu množiny výsledků pro Přibližnost si cíl uchovává
takovou informaci asociovanou s každou položkou v R1 a s každou položkou R2, že přibližná
operace „R1 near R2“ povede k množině výsledků, která bude ekvivalentní s množinou
výsledků vzniklou přibližnou operací „cat near hat“. („vedle (near)“ je zde použito pouze pro
ukázku).
Způsob, jakým si cíl tuto informaci uchovává, není předepisován touto normou. V příloze 13
ERS, která však již není normativní, jsou uvedeny příklady.

3.7.3 Omezení (Restriction) a Rozšířený modle množiny výsledků
Operand Rozšíření specifikuje Id množiny výsledků a množinu atributů. Reprezentuje množinu
databázových záznamů identifikovaných specifikovanou množinou výsledků a omezenou
specifikovanými atributy.
Příklad:
Nechť R je množina výsledků vzniklá vyhledáváním výrazu „cat“ a reprezentuje tři záznamy:
1 "cat" se vyskytuje v názvu
2 "cat" se vyskytuje v názvu a jako autor.
3 "cat" se vyskytuje v názvu, jako autor a jako předmět.
Pak „R omezeno (restricted) na autor“ může vyprodukovat množinu výsledků sestávající se
z položek 2 a 3 z R.
V rozšířený modelu množiny výsledků pro omezení si cíl uchovává informaci spojenou
s každým záznamem, který je reprezentován v množině výsledků. Tato informace může být
použita k výpočtu operandu omezení jako náhrady pro Vyhledávání, které vytvořilo množinu
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výsledků. Způsob, jakým si cíl tuto informaci uchovává, není předepisován touto normou.
V příloze 13 ERS, která však již není normativní, jsou uvedeny příklady.

4. Specifikace protokolu.
Aplikační protokol pro získávání dat specifikuje formáty a procedury které řídí přenos
informací mezi dvojicí Z39.50 původce/cíl (chceme-li klient/server). Odstavce 4.1 až 4.1
popisují formáty a pravidla pro výměnu Z39.50 aplikačních protokolových datových jednotek
(application protocol data units -APDU). APDU je jednotka informace, přenášená mezi
původcem a cílem, jejíž formát je specifikován Z39.50 protokolem a skládá se z aplikační
protokolové informace a možných aplikačně uživatelských dat. V Části 4.3 a 4.4 jsou blíže
popsána pravidla pro jejich rozšíření a přizpůsobení.

4.1

Abstraktní syntaxe a ASN.1 (Abstrakt syntaxe notation ) specifikace
Z39.50 APDU.

Originál normy Z39.50-1955 popisuje abstraktní syntaxi Z39.50 aplikačních protokolových
jednotek (APDUs) používajíce notaci ASN.1, jak ji definuje ISO 8824. Komentáře zahrnuté ve
specifikaci ASN.1 jsou také součástí této normy Z39.50-1995.
Zápis v ASN.1 notaci není možno překládat do češtiny, neboť jde o exaktní algoritmickou
notaci, podobající se definici typů v programovacím jazyce. Navíc tato notace je pro lidského
uživatele nepřehledná. Proto není v tomto překladu uvedena a odkazujeme na originál normy.
Namísto sekvencí (řetězců dat) v ASN.1 je použito tabulkové zobrazení obsahu bloků PDU.
Pokud se v sekvenci vykytují složitější datové struktury, je jejich syntaxe znázorněna na
doplňkových obrázcích v BNF (Bacus Naurr Form)
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Seznam datových bloků (Programm Data Units – PDU):
Jméno PDU

TAG

initRequest

20

initResponse

21

searchRequest

22

searchResponse

23

presentRequest

24

presentResponse

25

deleteResultSetRequest

26

deleteResultSetResponse

27

accessControlRequest

28

accessControlResponse

29

resourceControlRequest

30

resourceControlResponse

31

triggerResourceControlRequest

32

resourceReportRequest

33

resourceReportResponse

34

scanRequest

35

scanResponse

36

sortRequest

43

sortResponse

44

segmentRequest

45

extendedServiceRequest

46

extendedServiceResponse

47

close

48
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Syntaxe jednotlivých datových bloků předchozího seznamu. Vpravo je blok vytvářený
původcem, vlevo je blok vytvářený cílem. Pravá a levá strana téže řádky většinou tvoří páry
parametrů, které si odpovídají v požadavku a odpovědi, ale nemusí to tak být, pokud tyto páry
neexistují
jméno parametru původce

TAG

Value
typ

sémantika

výskyt

Sekvence bloku initRequest

jméno parametru cíle TAG

sémantika

BOOLEAN

reject FALSE,
Accept TRUE

Sekvence bloku
initResponse

referenceId

2

OCTET řetezec identifikující
STRING původce, slouží k
autentikaci původce

protocolVersion

3

BIT
ver.1 (bit0) vždy 1, ver.2
STRING (bit1) vždy 1, ver. 3 (bit3)

platí sloupce vlevo

options

4

BIT
search (bit0), present(
STRING (bit1), delSet (bit2),
resourceReport (bit3),
triggerResourcCtrl (bit4),
resourceCtrl (bit5),
accessCtrl (bit6), scan
(bit7), sort (bit8),
extendedServices (bit10),
level-1Segmentation
(bit11), level2Segmentation (bit12),
concurrentOperations
(bit13), nemedResultSets
(bit14) jednotkové hodnoty
indikují schopnosti
původce

platí sloupce vlevo

preferredMessageSize

5
6

preferovaná velikost
zprávy
vyjímečně přípustná
velikost záznamu

platí sloupce vlevo

exceptionalRecordSize

INTEGE
R
INTEGE
R

idAuthentication

7

ANY

open (tisknutelný řetězec) nepovinné
| sekvence groupId (TAG
0., typ ASCII), userId (TAG
1, typ ASCII), password
(TAG 2, typ ASCII) |
anonymous (typ NULL) |
other (typ External)

result

implementationID

110

ASCII

označení implementace

nepovinné

platí sloupce vlevo

implementationName

111

ASCII

jméno implementace

nepovinné

platí sloupce vlevo

ImplementationVersion

112

ASCII

verze implementace

nepovinné

platí sloupce vlevo

userInformationField

11

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

platí sloupce vlevo

otherInfo

nepovinné

platí sloupce vlevo

platí sloupce vlevo

přídavné informace
nestadardizované

platí sloupce vlevo

Sekvence bloku searchRequest

referenceId

Value typ

Sekvence bloku
searchResponse
2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací
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12

smallSetUpperBound

13

INTEGE číslo označující horní
R
hranici malého počtu
nalezených záznamů,
pokud bude nalezen max.
tento počet, nalezené
záznamy budou předány v
PDU searchResponse.
Neznamená to však, že
větší počet nemůže být
také předán, může jít o
tzv. střední počet, viz
popis parametru
mediumSetPresentNumbe
r

largeSetLowerBound

14

INTEGE číslo označující dolní
R
hranici velkého počtu
nalezených záznamů,
pokud počet nalezených
záznamů přesahuje tuto
hranici, považuje se za
velký a záznamy nebudou
předány v PDU
searchResponse

mediumSetPresentNumber

15

INTEGE střední počet, maximální
R
počet záznamů pro
předání v
searchResponse, je-li
počet nalezených
záznamů vetší než malý a
menší než velký

replaceIndicator

16

BOOLEA Je-li nastaven, nalezený
N
ResultSet vymaže starý
resultSet (pokud existuje),
není-li replaceIndicator
nastaven a již existuje
ResultSet se jménem
shodným se zadaným v
parametru resultSetName,
vyhledání se neprovede,
pokud je ale
resultSetname jiné,
vyhledání se provede.

resultSetName

17

ASCII

databaseNames

18

0

smallSetElementSetNames

100

viz obr. elementSetnames

mediumSetElementSetNames

101

viz obr. elementSetnames

preferredRecordSyntax

104

query

21

jméno nové výsledkové
množiny (resultSet)

OBJECT specifikace formátu
IDENTIF záznamů: 1=Unimarc,
IER
10=USMARC (příloha 5)
type-0 (TAG0, typ ANY) |
type-1 (TAG1, typ
RPNQuery - viz obrázek
RPNQuery) | type-2
(TAG2, typ OCTET
STRING) | type-100
(TAG100, typ OCTET
STRING)| type-101
(TAG101, typ RPNQuery) |
type-102 (TAG102, typ
OCTET STRING)
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resultCount

23

INTEGER

numberOf
RecordsReturned

24

INTEGER

počet nalezených
záznamů
počet přečtených
záznamů z databáze

nextResultSetPosition 25

INTEGER

pozice ukazující na
číslo následujícího
záznamu za
posledním
záznamem, který byl
předán

searchStatus

22

BOOLEAN

succes=TRUE,
failure=FALSE

resultSetStatus

26

INTEGER

presentStatus

27

INTEGER

subset 1. interim 2,
none 3
všechny nalezené
záznamy jsou
dostupné 0, ne
všechny záznamy
jsou dostupné z
důvodů omezení
přístupu 1, ne
všechny záznamy
mohou být
přeneseny, protože
nevyhovují
preferované velkosti
2, ne všechny
záznamy mohou být
presentovány
protože žádost byl
ukončena původcem
3, ne všechny
záznamy mohou být
presentovány
protože žádost byl
ukončena cílem 4,
chyba- žádný
záznam nemůže být
přenesen 5

records
additionalSearchInfo

203

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

platí sloupce vlevo

přídavné informace
nestadardizované

platí sloupce vlevo

Sekvence bloku presentRequest

viz obrázek records

Sekvence bloku
presentResponse

referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

resultSetId

31

ASCII

resultSetStartPoint

30

numberOfRecordsRequested

29

additionalRanges

212

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací

označení výsledkové
množiny
INTEGE počáteční pozice ve
R
výsledkové množině (M)
INTEGE požadované množství
R
záznamů na přenesení (N)

numberOfRecordsRet 24
urned

sekvence: startingPosition nepovinné
(TAG1, INTEGER),
numberOfRecords(TAG2,
INTEGER)

nepovinné
elementSetNames
(TAG19, dále viz obrázek
elementSetNames) nebo
CompSpec (TAG209, dále
viz obrázek CompSpec)

recordComposition

prefferedRecordSyntax

104

OID

maxSegmentCount

204

maxRecordSize

206

maxSegmentSize

207

INTEGE max. počet segmentů
R
INTEGE max. velikost záznamu
R
INTEGE max. velikost segmentu
R

typ syntaxe záznamu

nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
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INTEGER

nextResultSetPosition 25

INTEGER

presentStatus

INTEGER

27

records
otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

všechny nalezené
záznamy jsou
dostupné 0, ne
všechny záznamy
jsou dostupné z
důvodů omezení
přístupu 1, ne
všechny záznamy
mohou být
přeneseny, protože
nevyhovují
preferované velkosti
2, ne všechny
záznamy mohou být
presentovány
protože žádost byl
ukončena původcem
3, ne všechny
záznamy mohou být
presentovány
protože žádost byl
ukončena cílem 4,
chyba- žádný
záznam nemůže být
přenesen 5

viz obrázek records

platí sloupce vlevo

Sekvence bloku
segmentRequest
referenceId

2

numberOfRecordsRet 24
urned
segmentRecords

otherInfo

Sekvence bloku
deleteResultSetRequest

Sekvence bloku
deleteResultSetResp
onse

referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

deleteFunction

32

INTEGE list=0, all=1
R
sekvence označení
výsledkové množiny
(TAG31, typ ASCII)

resultSetList

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací

nepovinné
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0

OCTET
STRING

řetezec identifikující
původce, slouží k
autentikaci původce

INTEGER

počet předáváných
záznamů
sekvence
namePlusrecord, viz
obr. record
přídavné informace
nestadardizované

deleteOperationStatu 0
s

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

Sekvence bloku
accessControlResponse

deleteListStatuses

1

numberNotDeleted

34

bulkStatuses

35

deleteMessage

36

ASCII

2

OCTET
STRING

DeleteSetStatus
(TAG33, INTEGER):
succes=0,
resultSetDidNotExist
=1,
previouslyDeletedBy
Target=2,
systwemproblemAtT
arget=3,
accessNotAllowed=4
,
resourcweControlAt
Origin=5,
resourceControlAtTa
rget=6,
bulkDeleteNotSuppo
rted=7,
notAllRsltSetsDelete
dOnBulkDlte=8,
notAllrequestedResu
ltSetsDeleted=9,
resultSetInUse=10

opakovaná sekvence
resultSetId (TAG31,
typ ASCII),
deleteOperationStat
us-viz výše

INTEGER
opakovaná sekvence
resultSetId (TAG31,
typ ASCII),
deleteOperationStat
us-viz výše

platí sloupce vlevo

Sekvence bloku
accessControlReques
t
povinné jen referenceId
u paralelních
operací

platí sloupce vpravo

řetezec identifikující číslo
operace

securityChallengeResponse

simplkeForm (TAG38,typ nepovinné
OCTETSTRING) nebo
externallyDefined (TAG0,
typ EXTERNAL)

platí sloupce vpravo

nepovinné

Sekvence bloku
resourceControlResponse

securityChallenge

simpleForm(TAG38,t
yp OCTETSTRING)
nebo
externallyDefined
(TAG0, typ
EXTERNAL)

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

Sekvence bloku
resourceControlRequ
est

platí sloupce vpravo

continueFlag

INTEGER

řetezec identifikující číslo
operace
44

povinné jen referenceId
u paralelních
operací

BOOLEA
N

suspendedFlag
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2

OCTET
STRING

39

BOOLEAN

resourceReport

resultSetWanted

45

BOOLEA
N

nepovinné

platí sloupce vpravo

nepovinné

40

EXTERNAL

partialResultsAvailabl 41
e

INTEGER

responseRequired

42

BOOLEAN

triggeredResouceFlag 43

BOOLEAN

otherInfo

subset=1, interim=2,
none=3

přídavné informace
nestadardizované

Sekvence bloku
triggerResourceControRequest

referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

requestedAction

46

INTEGE resourceReport=1,
R
resourceControl=2,
cancel=3

prefResourceReportFormat

47

OID

nepovinné

resulSetWanted

48

BOOLEA
N

nepovinné

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

povinné jen
u paralelních
operací

nepovinné

Sekvence bloku
resourceReportRequest

Sekvence bloku
resourceReportRespo
nse

referenceId

2

opId

210

prefResourceReportFormat

49

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace
referenceId (TAG2, typ
OCTETSTRING) =
řetezec identifikující
původce, slouží k
autentikaci původce
OID

otherInfo

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací
nepovinné

nepovinné

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

Sekvence bloku scanRequest

resourceReportStatus 50

INTEGER

resourceReport

51

EXTERNAL

3

INTEGER

platí sloupce vlevo

Sekvence bloku
scanResponse

referenceId

2

databaseNames

3

attributeSet

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací

sekvence jmen databází
(TAG105, typ ASCII)
OID

termListAndStartPoint

AttributeSetId

nepovinné

attrTerm, viz obr.
RPNQuery

stepSize

5

numbetOfTermsRequested

6

INTEGE
R
INTEGE
R

stepSize
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success=0,
partial=1, failure1=2, failure-2=3,
failure-3=4, failure4=5, failure-5=6,
failure-6=7

preferredPositionInResponse

7

INTEGE
R
scanStatus

4

INTEGER

numberOfEntriesRetu 5
rned
positionOfTerm
6

INTEGER

entries

přídavné informace
nestadardizované

Sekvence sortRequest
referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

inputResultSetNames

3

ASCII

sortefResultSetName

4

ASCII

sortSequence

5

nepovinné

ListEntries, viz obr.
LIstEntries
OID

AttributeSetId

platí sloupce vlevo

Sekvence
sortResponse
povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací

sekvence ASCII

sekvence SortKeySpec,
viz obr. SortKeySpec

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

Sekvence
extendedServicesRequest

sortStatus

3

INTEGER

success=0, partial1=1, failure=2

resultSetStatus

4

INTEGER

empty=1, interim=2.
unchanged=3,
none=4

diagnostics

5

platí sloupce vlevo

Sekvence
extendedServicesRes
ponse

referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

function

3

packageType

4

INTEGE create=1, delete=2,
R
modify=3
OID

packageName

5

ASCII

userId

6

ASCII

retentionTime

7

intUnit, viz obr IntUnit

permissions

8

opakovaná sekvence
userId (TAG1, typ ASCII),
allowableFunctions
(TAG2, typ sekvence
INTEGER delete=1,
modifyContents=2,
modifyPermissions=3,
present=4, invoke=5)

description

9

ASCII

taskSpecificParamatrs

10

waitAction

11

EXTERN
AL
INTEGE wait=1, waitIfPossible=2,
R
dontWait=3.
dontReturnPackage=4

elements

INTEGER

7

attributeSet
otherInfo

success=0, partial1=1, partial-2=2,
partial-3=3, partial4=4, partial-5=5,
failure=7

povinné jen platí sloupce vlevo
u paralelních
operací

ElementSetName
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sekvence DiagRec

operationStatus

otherInfo

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

Sekvence close
Request or Response
referenceId

2

OCTET řetezec identifikující číslo
STRING operace

closeReason
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INTEGE finished=0, shutdown=1,
R
systemProblem=2,
costLimits=3, resources=4,
securityViolation=5,
protocolError=6,
lackOfActivity=7,
perrAbort=8,
unspecified=9

diagnosticInformation

3

ASCII

resourceReportFormat

4

resourceReport

5

otherInfo

3

diagnostics

4

taskPackage

5

closeReason

211

nepovinné

diagnosticInformation 3

ResourceReportId

nepovinné

ResourceReport

nepovinné

resourceReportForma 4
t
resourceReport
5

přídavné informace
nestadardizované

nepovinné

otherInfo
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done=1, accepted=2.
failure=3
sekvence DiagRec

OID

platí sloupce vlevo

Sekvence close
Request or Response
2
povinné jen referenceId
u paralelních
operací

Doplňky ke složitějším strukturám PDU:

INTEGER

OCTET
STRING

řetezec identifikující
číslo operace

INTEGER

finished=0,
shutdown=1,
systemProblem=2,
costLimits=3,
resources=4,
securityViolation=5,
protocolError=6,
lackOfActivity=7,
perrAbort=8,
unspecified=9

ASCII
ResourceReportId
ResourceReport
přídavné informace
nestadardizované

RPNQuery:{attributeSetID, rpn}

{ [0] Operand | [1] rpnRpnOp}

{rpn1, rpn2, operator}

{ [0] and | [1] or | [2] and-not | [3] proximity }

{ [1] exclusion, [2] distance, [3] ordered, [4] relativeType ... }

{ attrTerm | resultSetId | resultAttr }

{ [224] resultSetId, attributeList }
AttributePlusTerm

{ [102] attributes, term }

{ [45] general OCTET STRING |
[215] numeric INTEGER |
[216] characterString ASCII |

{ [120] attribute Type INTEGER,

...

[121] attributeValue INTEGER }

...

...
...

...

Sequence nx

...

...

[221] NULL }

...
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Obr. RPN Query
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records = { responseRecords | nonSurrogateDiagnostic| multipleNonSurDiagnostics }

namePlusRecord ={ [0] databaseName, record }
...
...
...

{ [1] retrievalRecord EXTERNAL |
| [2] surrogatedDiagnostic
| [3] startingFragment
| [4] intermediatedFragment
| [5] finalFragment }

{ defaultFormat | externallyDefined }

{ externallyTagged | notExternallyTagged ASCII }

{ diagnosticSetId OID | condition Integer | addinfo }

{ v2Addinfo VISIBLE | v3Addinfo ASCII }
Obr. Records
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SortKeySpec = { SortElement,
[1] sortRelation INTEGER,
[2] caseSensitivity,
[3] missingValueAction
}

ascending = 0
|descending = 1
|ascendingByFrequency = 3
|descendingByFrequency = 4

caseSensitive = 0
|caseInsensitive = 1

{ [1] abort NULL | [2] null | [3] missingValueData OCTETSTRING }

{ [1] generic, [2] databaseSpecific }

{ [0] sortfield ASCII | [1] elementSpec | [2] sortAttributes }

{ AttributeSetId, OID AttributeList }

Obr. SortKeySpec
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IntUnit = { [1] value INTEGER, [2] unitUsed

{ [1] unitSystem ASCII, např. SI
[2] unitType, např. mass
[3] unit, např. kilograms
[4] scaleFactor INTEGER }

{ [1] string ASCII | [2] numeric INTEGER }

Obr. IntUnit
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listEntries = { [1] entries, [2] nonSurrogateDiagnostics}

{ DiagRec }
{
}
{ [1] termInfo | [2] surrogateDiagnostic }

{ DiagRec }

{ term,
[0] displayTerm ASCII,
suggestedAttributes,
[4] alternativeTerm,
[2] globalOccurences INTEGER ,
[3] byAttributes,
otherTermInfo }

AttributeList, viz.
Obr. RPNQuery

opakovaná sekvence of
AttributesPlusTerm
viz. Orb. RPNQuery

{ attributes, occurences }

{ [2] global INTEGER |
[3] byDatabase }

{ DatabaseName, [1] num Integer, OtherInformation }

Obr. listEntries

...
...
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ElementSetNames = { [0] genericElementSetName ASCII |
[1] databaseSpecific }

{ [105] DatabaseName, [103] ElementSetName }
...
...
...
...
{ [105] DatabaseName, [103] ElementSetName }

Obr. ElementsSetNames
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ComSpec = { [1] SelectAlternativeSyntax BOOLEAN,
[2] generic,
[3]dbSpecific,
[4]recordSyntax = { OID,OID, ... }
}

{ [1] db, [2] Specification }

{ [1] schema OID, [2] elementSpec }

{ [1] elementSetName ASCII |
[2] externalEspec EXTERNAL }

Obr. CompSpec
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cíl může vybrat
alternativní
syntaxi odpovědi,
je-li tu True

4.2

Procedury protokolu

V tomto odstavci budou blíže popsány procedury protokolu. Pravidla pro jejich rozšíření a
přizpůsobení jsou popsána v části 4.3 a 4.4.

4.2.1 Presentační a asociační řídící služby
V tomto protokolu pro získávání dat z informačních systémů se s souvislosti s presentační
vrstvou může využívat asociační řídící prvek služby (Association Control Service Element –
ACSE)

4.2.1.1. Služby poskytované presentační vrstvou
Z39.50 muže užívat presentační služby podle definice ISO 8822 k poskytnutí presentačního
spojení pro komunikaci mezi párem původce/cíl protokolu Z39.50. Komunikační služba, která
podporuje tento protokol je spojově orientovaná služba podle definice v ISO 8822 v ustanovené
aplikační asociaci, v kombinaci s ACSE, ISO 8649.
Původce v Z39.50 ustanovuje podle potřeby aplikační asociaci s cílem Z39.50. Asociační řídící
prvek (ACE) může pak využívat P-DATA službu definovanou v ISO 8822 k přímému přenosu
Z39.50 bloků (APDU). Takto je vytvářena spojově orientovaná komunikace mezi systémy
v protokolu Z39.50.

4.2.1.2. Asociační řídící služby.
Kompletní aplikační vrstva může zahrnovat ACSE, a jednu nebo více specifických aplikačních
služeb, jako je služba Získávání dat z informačních systémů.
ACSE, definovaný v ISO 8649 se užívá k vytvoření A asociace a provádí řízení asociace. Život
A asociace má tedy tři rozdílné fáze: ustanovení, přenos informací a ukončení. ACSE poskytuje
služby pro fázi vytvoření a ukončení včetně výběru aplikačního kontextu, specifikujícího
informace o množině služebních prvků platných po dobu fáze přenosu dat.
Ještě před fází výměny APDU uživatel služby Získávání dat z informačních systémů vyvolá
řídící asociační službu
potřebnou pro ustanovení asociace s aplikačním kontextem
provázejícím službu Získávání dat z informačních systémů. Aplikační kontext „basic-Z39.50ac“ je definován a registrován v příloze 2, CTX.
Jedna aplikační asociace může být použita pro sérii Z asociací. Jeden systém může vystupovat
současně v několika aplikačních asociacích se vzdálenými systémy.

4.2.2. Model protokolu
Abychom specifikovali procedury protokolu, je použito abstraktního konceptu uživatele služby,
poskytovatele služby a úkonu služby.
Poskytovatel služby poskytuje komunikační cestu mezi uživateli služby. V tomto modelu je
poskytovatel služby analogický k aplikační vrstvě mezi původcem a cílem v Z39.50. Klient je
modelován jako uživatel služby dohromady s původcem a server je modelován jako uživatel
služby s dohromady s cílem. Tito dva uživatelé služby jsou označování jako původcovský
uživatel a cílový uživatel.
Úkon služby je prvek v komunikaci mezi původcovským uživatelem a cílovým uživatelem.
Existují čtyři typy služebních úkonů: Požadavek, Indikace, Odpověď, Potvrzení. Pro
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potvrzované služby zahájené původcem (tj. pro Z39.50 Init, Search, Present, Delete, Resourcereport, Sort,Scan, Extended-services) se používají takto:
 Požadavek: úkon vyslaný od původcovského uživatele k poskytovateli služby s cílem
vyvolat nějakou proceduru.
 Indikace: úkon vyslaný poskytovatelem služby k cílovému uživateli s cílem informovat,
že byla zahájena procedura s původcovským uživatelem.
 Odpověď: úkon vyslaný cílovým uživatelem zpět k poskytovateli služeb po ukončení
procedury u cílového uživatele vyvolané předchozí indikací.
 Potvrzení: úkon vyslaný poskytovatelem služby zpět k původcovskému uživateli
k ukončení procedury, která byla vyvolána požadavkem původcovského uživatele.
Poznámky:
3. Pro potvrzované služby zahajované cílovým uživatelem (např. Kontrola přístupu a
Kontrola zdroje) je role původcovského a cílového uživatele je opačná
4. Pro nepotvrzované služby (např. Segmentace, Vyvolání požadavku na kontrolu zdroje,
Ukončení) se využívají pouze úkony Požadavku a Indikace
Definované úkony jsou konceptem, který ani nenařizuje ani nevylučuje jejich konkrétní
implementaci u služby. Jsou definovány jen pro ty úkony, které odpovídají nějakému úkonu
služeb výměny informací mezi systémy.
Požadavek
Původcovský
uživatel
(koncový
uživatel)

Indikace
Poskytovatel
služeb,

Cílový
uživatel
služby
(databáze)

Origin
Target –
Původce Cíl

Potvrzení

Odpověď
Z 39.50 protokol Zde
typicky telekomunikační
přenos

Z pohledu uživatele služeb poskytovatel služeb je systémově nezávislý. Nicméně pro
výměnný protokol je účelné znázornit rozdíl mezi částí poskytovatele služeb sídlícího u
původcovského uživatele a častí poskytovatele služeb sídlícího u cílového uživatele.
Posloupnost operací pro potvrzované služby zahajované původcem pak je:
1. Úkon Požadavek od původcovského uživatele na poskytovatele služeb
2. Zpráva od původce k cíli
3. Úkon indikace od poskytovatele služeb k cílovému uživateli
4. Úkon Odpověď od cílového uživatele k poskytovateli služeb
5. Zpráva z cíle k původci
6. Úkon Potvrzení od poskytovatele služeb k původcovskému uživateli
Poznámky:
1. Pro potvrzované služby zahájené cílem, role původce a cíle jsou opačné
2. Pro nepotvrzované služby je platí pouze kroky 1, 2, 3.
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Následující příklad ilustruje posloupnost interakcí, které se vyskytnou během operace
Vyhledávání
1. Vyhledávací požadavek od původcovského uživatele na poskytovatele služeb
2. Blok APDU pro Vyhledání je poslán z původce k cíli
3. Úkon Indikace na Vyhledání je zaslána od poskytovatele služby k cílovému uživateli
4. Úkon Odpověď na vyhledání od cílového uživatele na poskytovatele služeb
5. Blok APDU Odpověď na vyhledání je poslán z cíle k původci
6. Úkon potvrzení Vyhledání od poskytovatele služeb k původcovskému uživateli.
Interakce mezi uživateli služeb a poskytovatelem služeb jak je reprezentována kroky 1 a 6
pro klienta a kroky 3 a 4 pro server je takto popsána za účelem usnadnění specifikace
protokolu. Tyto kroky nerepresentují systémovou interkomunikaci a prostředky, kterými je
implementována nejsou omezeny touto specifikací. Např. v nějaké implementaci cílový
uživatel a poskytovatel služeb mohou být kombinovány v jednom programu a kroky 3 a 4
nemusejí mít žádnou reálnou realizaci.
..

4.2.3. Stavové tabulky
Tento odstavec definuje stavy stroje na získávání informací (Information Retrieval Protocol
Machines – IRPMs). Pro původce i cíl jsou definovány tři stavové stroje, jeden pro Z asociaci
(nazývaný Z-stroj) a dva pro Z39.50 operace (nazývané O-stroje). Jeden O-stroj je pro Operaci
na získávání dat (Present) a jeden O-stroj je pro ostatní typy operací, s výjimkou Iniciační
operace (Init), která je zahrnuta do Z-stroje.
Existuje po jedné instanci Z-stroje (v rámci dané aplikační asociace) pro původce a cíl, a může
být řada souběžných instancí pro O-stroje.
Každá stavová tabulka ukazuje vztahy mezi stavem operace nebo Z asociace, příchozí události
které vstupují do protokolu, provedené akce a přechod do výsledného stavu. Stavové tabulky
nezakládají formální definici stroje na získávání informací.(IRPM). Jsou tu uvedeny, aby
poskytly přesnější specifikaci procedur protokolu.Ve stavových tabulkách jsou použity
následující konvence:
Poznámka k českému překladu: V originále normy Z39.50-1995 jsou stavové diagramy ve
formě pravoúhlých tabulek, přičemž sloupec znamená stav, řádek přicházející událost a políčko
na průsečíku tohoto sloupce a události definuje akce a textově v závorce odkaz na přechod do
nového stavu. Prázdná políčka znamenají neexistující kombinace stavů a událostí. V českém
výkladu je pro větší názornost použito grafické vyjádření ve formě stavového diagramu, ze
kterého jsou ihned patrné, podle šipek, přechody do nových stavů.
Predikáty: Některé akce jsou podmíněny splněním určité podmínky, nebo-li predikátem.
Notace pro takové akce má jednu z následujících podob:
:[predikat] akce:
nebo
:[predikat] akce při splnění, akce při neslnění predikátu, kde „akce je buďto jedna akce nebo
více akcí oddělených středníkem. Jsou definovány následující predikáty:
Predikát
resp
noResp
conc
noOps

Význam
„Response required“ při Kontrole zdroje (response control PDU)
„No response required“ při Kontrole zdroje (response control PDU)
Paralelní operace (Concurrent operations in effect)
žádné aktivní operace (No active operations)
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Proměnné: Jsou použity následující proměnné:
Proměnná Význam
<op>
Operace typu: (mimo Init): Vyhledání , Presentace, Výmaz, Prohlížení rejstříků,
Třídění, Report o zdroji, Rozšířené služby
opCnt
Počet aktivních operací
retSt
Návratový stav. Celé číslo, vyjadřující „skok na stav s tímto číslem“
Poznámky ke stavovému diagramu:
1.
Kontrola přístupu a Kontrola zdroje- události, akce a stavy jsou rozlišeny podle toho, zda
náležejí operaci nebo Z asociaci. (Jestliže nejsou použity paralelní operace, tak všechny
náležejí k nějaké operaci. Kontrola přístupu a Kontrola zdroje během inicializace,
náležejí Z asociaci). Ty, které náležejí operaci, jsou označeny ve stavovém diagramu,
s výjimku těch, které se objeví v inicializaci (tyto jsou znázorněny v první části Z
asociace) a těch, které náležejí zrušené operaci (pro tyto platí část 3 tabulky Z asociace).
Ty akce, které patří Z asociaci, jsou znázorněny v části 2 Z asociační tabulky (s
výjimkou poznámky 4 a 5). Všechny zkratky pro stavy, události a akce pro kontrolu
přístupu a kontrolu zdroje začínající se „Z“ (např. Z-Acc PDU“) náležejí Z asociaci.
Všechny ostatní (např. „AccPDU) náležejí jen operaci
2.
Běhen inicializace, mohou být žádosti o Kontrolu přístupu a Kontrolu zdroje přijaty
původcem jen tehdy, když původce indikoval pro podporu Kontroly přístupu a Kontroly
zdroje. (i když toto není uvedeno ve stavových diagramech). Původce nemůže poslat
„Spuštění kontroly zdroje, protože inicializace není dokončena, takže zatím není úspěšně
potvrzena. Ani původce, ani cíl nemohou iniciovat operaci „Ukončení“ během
inicializace.
3.
„End Opreation indication“ je pseudo akce O-stroje a odpovídající události Z- stroje. Ostroj vyšle indikaci k Z-stroji, který to obdrží též jako indikaci. Jeho význam je v tom, že
operace skončila (pro Z-stroj je nutno udržovat v paměti počet aktivních operací, tak aby
věděl zda už není žádná nebo jedna aktivní nebo více paralelních aktivních).
4.
Jakmile původce pošle PDU Ukončení, mohou přijít PDU, které byly poslány ještě dříve
než cíl přijal ukončovací PDU. Jestliže je původce v tomto stavu (odesláno Ukončení)
pak ignoruje všechny došlé PDU, které náležejí ukončené operaci. Jestliže je obdržen
Požadavek na kontrolu přístupu náležející Z asociaci, je také obdobně ignorován. Ale
když přijde Požadavek na kontrolu zdroje náležející aplikaci, a když specifikuje, že není
třeba odpovídat, je postoupen aplikaci, protože může obsahovat důležité informace.
Jestliže Požadavek na kontrolu zdroje obsahuje, že je třeba odpovědět, tak pak je
ignorován.
5.
Po odeslání PDU Ukončení z cíle, cíl ignoruje všechny došlé PDU do té doby než
dostane PDU Ukončení. Když cíl je ve stavu „přijato Ukončení“, může poslat jedno nebo
více požadavků na Kontrolu zdroje ještě před odesláním PDU Ukončení, ale musí přitom
indikovat „není třeba odpovídat“
Definice stavů:
Stavy původce pro Z asociaci:
0.
Closed: Origin (původce) čeká na Init request PDU (žádost) od koncového uživatele.
1.
Init send: Origin (původce) odeslal Init request a čeká na Init response (odezvu) od
Target (cíle)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acc Recvd: Během inicializace origin (původce) přijal požadavek na Kontrolu přístupu
(Access Control PDU) od cíle a čeká na odpověď od koncového uživatele.
Rsc Recvd: Během inicializace origin (původce) přijal Požadavek na kontrolu zdrojů
(Resource control PDU) od cíle a čeká na odpověď od koncového uživatele.
Serial Idle: Je ustanovena Z- asociace je řízen, nejsou zde aktivní operace, ale mohou
probíhat pouze sériové operace (tj. novou operaci možno zahájit a ž po ukončení
předchozí operace).
Concurrent Idle: Je ustanovena Z- asociace, nejsou zde aktivní operace, ale mohou
probíhat paralelní operace.
Serial active: probíhá právě jedna aktivní operace a mohou probíhat pouze sériové
operace
Concurrent Active: probíhá alespoň jedna aktivní operace a mohou probíhat paralelní
operace (tj. mohou být zahájeny další, dříve než předchozí byly ukončeny)
Z-Acc recvd: Origin (původce) přijal Požadavek na kontrolu přístupu (Access –control
PDU) týkající se Z asociace a čeká na odpověď od koncového uživatele (typicky např.
přístupové ID a heslo).
Z-rsc recvd: Origin ( původce) přijal Požadavek na kontrolu zdroje (Resource-control
PDU) týkající se Z asociace a čeká na odpověď od koncového uživatele, (typicky
potvrzení nabídnuté ceny).
Close sent: Origin (původce) vyslal žádost o ukončení a čeká na odezvu od (Close PDU)
z Target (cíle).
Close Recieved: Origin (původce) přijal žádost o ukončení od Target a čeká na odpověď
od koncového uživatele.

Stavy původce pro operace
1.
Present sent: Pro operace Získávání záznamů (Present operation) Origin (původce) čeká
na odpověď (Present-response PDU) od target (cíle).
2.
Rsc recvd: Původce obdržel Požadavek na kontrolu zdrojů (Resource control request
PDU), který náleží operaci, a čeká na odpověď od koncového uživatele.
3.
Acc recvd: Původce obdržel Požadavek na kontrolu přístupu (Acces control request
PDU) náležející této operaci a očekává odpověď od koncového uživatele.
Stavy cíle pro Z asociaci
0.
Closed:Cíl očekává úvodní požadavek (Init PDU) od původce
1.
Init recvd: Úvodní požadavek od cíle byl přijat a cíl očekává odpověď od cílového
uživatele
3.
Rsc Sent: Během inicializace cíl odeslal Požadavek na kontrolu zdroje (Resource-control
PDU) a čeká na odpověď (Resource-control-response PDU) od původce.
4.
Serial idle: Je ustanovena Z asociace, nejsou zde aktivní operace a mohou probíhat pouze
sériové operace.
5.
Concurrent Idle: Je ustanovena Z asociace, neprobíhají aktivní operace, a mohou probíhat
paralelní operace.
6.
Serial active: Probíhá právě jedna aktivní operace a mhou probíhat pouze sériově ( tj.
zahájení další může následovat až po ukončení předchozí)
7.
Concurrent active: Probíhá alespoň jedna aktivní operace a mohou probíhat paralelní
operace.
8.
Z Acc sent: Target (cíl) poslal Požadavek na kontrolu přístupu (Access control request
PDU) týkající se Z asociace a čeká na odpověď (Access-control-response PDU) od
původce.
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9.
10.
11.

Z-Rsc sent: Target (cíl) poslal Požadavek na kontrolu zdrojů (Resouce-control request
PDU) týkající se Z asociace a čeká na odpověď (Resource-control-response PDU) od
původce.
Close sent: Cíl poslal Ukončení původci a čeká na Ukončení (Close PDU) od původce.
Close Recieved: Cíl obdržel Ukončení od původce a čeká na odpověď od cílového
uživatele.

Stavy cíle pro operace
1.
Pro operace Získávání záznamů: Present sent: Cíl čeká na odpověď od cílového
uživatele. Pro operace, které jsou jiné než Získávání záznamů: (Present): <op> sent:
Target čeká na <op> odpověď od cílového uživatele
2.
Rsc sent: Target (cíl) poslal Požadavek na kontrolu zdroje (Resource-control request
PDU) týkající se operace a čeká na odpověď (Resource-control-response PDU od
původce (origin)
3.
Acc sent: Target (cíl) poslal Požadavek na kontrolu přístupu (Acces-control-request
PDU) týkající se operace a čeká na odpověď (Access-control-response PDU) od původce
(origin)
Události a akce
Níže jsou uvedeny zkratky používané ve stavových diagramech a jejich význam. Ty které
odpovídají , službě nebo APDU jsou uvedeny nejdříve (podle abecedy) a následuje
seznam dalších akcí
Zkratka
<op> PDU
<op> req
<op> resp
<op> conf
<op> resp PDU
Acc conf
Acc ind
Acc PDU
Acc req
Acc resp
Acc Resp PDU
AnyOpPdu
AnyPdu
Close conf
Close ind
Close PDU
Close req
Close resp
EndOp ind
Init conf+
Init confInit ind
Init PDU
Init req
Init resp PDU+
Init resp PDU-

Význam
<operation type> PDU
<operation type> request
<operation type> response
<operation type> confirm
<operation type> Response PDU
Access-control confirm
Access-control indication
Access-control PDU
Access-control request
Access-control response
Access-control-response PDU
Any PDU belonging to an operation
Any PDU except Close
Close confirm
Close Indication
Close PDU
Close request
Close response
End-operation indication
Init confirm (accept)
Init confirm (reject)
Init indication
Init PDU
Init request
Init-response PDU (accept)
Init-response PDU (reject)
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Init resp+
Init response (accept)
Init respInit response (reject)
Prsnt conf
Present confirm
Prsnt resp PDU
Present-response PDU
Prsnt resp
Present response
Rsc conf
esource-control confirm
Rsc ind
Resource-control indication
Rsc PDU
Resource-control PDU
Rsc req
Resource-control request
Rsc resp
Resource-control response
Rsc resp
PDU Resource-control-response PDU
Seg ind
Segment Indication
Seg PDU
Segment PDU
Seg req
Segment request
Trigrc PDU
Trigger-resource-control PDU
Trigrc req
Trigger-resource-control request
Z-Acc conf
Access-control confirm (Z-association)
Z-Acc PDU
Access-control PDU (Z-association)
Z-Acc req
Access-control request (Z-association)
Z-Acc resp
Access-control response (Z-association)
Z-Acc resp PDU
Access-control-response PDU (Z-association)
Z-Rsc conf
Resource-control confirm (Z-association)
Z-Rsc PDU
Resource-control PDU (Z-association)
Z-Rsc req
Resource-control request (Z-association)
Z-Rsc req noResp
Resource-control request, "no response" (Z-association)
Z-Rsc resp
Resource-control response (Z-association)
Z-Rsc resp PDU Resource-control-response PDU (Z-association)

Další akce
Zkratka
Initiate <op> operation

KillOps
Set <variable> = <x>
(x)
Decr
Exit

Význam
1. Zahájení činnosti O-stroje pro operaci <op>. Jestliže
<op> is Získání záznamů , platí tabulka 2 nebo 5 (pro původce
resp. cíl); jinak platí tabulky 3 resp. or 6.
2. Původce posílá <op> PDU. Target vysílá <op> indikaci.
3. Nastav počáteční stav pro operaci do stavu 1.
4. Jestliže jsou povoleny paralelní operace, zvyš čítač opCnt o
hodnotu „1“
Okamžitě ukonči jakékoliv aktivní operace; jakékoliv další PDU
příslušející těmto aktivním informacím je vstupem do Z-stroje.
Nastav proměnnou <variable>na hodnotu <x>.
přejdi do stavu x.
Sniž proměnnou opCnt o hodnotu „1“
Ukončení O-stroje.
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Původce ( origin )
Closed 0

Init Sent 1

Acc recvd 2
Init response

Init PDU (1)

Init reg
vyslán

Init conf+, set opCnt = 0;: [cone] (5)
Else (4)

Acc resp PDU, (1)
Acc control vyslán

Init conf – (0)
Acc ind: (2)

Acc control přijat

Rsc recvd 3
Rsc control přijat

Rsc ind (resp) (3)
Else (1)

Rsc resp PDU, (1)
Rsc control vyslán

Init response
Acc resp
Acc control PDU

Serial Idle 4

Resource control

Concurrent Idle 5
PDU

Intiate operation <op>:
Operation (6)
CloseReq:
Close PDU, (10)

Intiate operation <op>
operation (7)

Acc control rcvd

Z-Acc recvd 8
Acc ind, set
RetSt = 5, (8)

Initiate <op>
Operation set
RetSt = 7; (8)

ClosePDU:
Close ind , (11)
Rsc ind: [resp] set
RetSt = 5, (9)
Else (5)
CloseReq:
Close PDU, (10)
Close ind (11)

Close req

Concurrent active 7

Serial active 6
Close PDU
KillOps (10)

Z-Rsc recvd 9
Initiate <op>
Operation set
RetSt = 7; (9)

Decr ;:[noOps]
set RetSt = 5, (8)

Decr ;:[noOps]
set RetSt = 5,(9)

Acc resp PDU
(RetSt)

Rsc resp PDU,
(RetSt)

Close PDU
KillOps, (10)

Close PDU
KillOps (10)

Close ind
KillOps (11)

Close ind
KillOps (11)

acc resp

Intiate operation <op>
Operation, (7)

Close ind,
KillOps, (11)

Decr: [noOps], (5)
Else (7)
Acc ind set ReSt=7;(8)
Close request

Rsc ind;:[resp] set
ReSt = 7;(9)
else (7)
Close PDU; KillOps (10)
Close ind KillOps (11)

Close request
Close indicaton
Close indication
Close indication
Close PDU

Close conf

Close sent 10

Close recvd 11

: [ noResp] Rsc ind:;(10)
Close conf (0)

Close recvd (0)
Close PDU

Tab 1
Close resp

Close PDU

111

close ind

Původce ( present operace )

Present sent 1
Rsc ind;:[resp] (2)
Else (1)

Rsc recvd 2
Rsc resp PDU: (1)

Acc ind; (3)
Trigrc PDU; (1)

Acc recvd 3
Seg ind; (1)
Prsnt conf; EndOp ind, exit

Acc resp PDU: (1)

Tab 2
Původce (mimo present operace )

Operation sent 1
Rsc ind;:[resp] (2)
Else (1)

Rsc recvd 2
Rsc resp PDU; (1)

Acc ind (3)

Acc recvd 3
Trigrc PDU; (1)
Acc resp PDU;(1)
<op> conf; EndOp ind; exit

Tab 3
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Cíl (target)
Closed 0
Init ind (1)

Init recvd 1

Acc sent 2

Init resp PDU+; set opCnt=0;:[cone] (5)
Else (4)

Acc conf;(1)

Init resp PDU-; (0)

Rsc sent 3
Acc PDU;(2)
Rsc PDU;:[resp] (3)
Else (1)

Serial Idle 4

Rsc conf; (1)

Concurrent Idle 5

Intiate <op>
Operation (6)

Initiate <op>
operation; (7)

Close PDU; (10)

Acc PDU; set RetSt = 5; (8)

Close Ind; (11)

Rsc PDU;:[ resp ]set RetSt=5;(9)
Else (5)

Z-Acc sent 8
Initiate <op>
operation; set
RetSt – 7; (8)
Decr;:[noOps]
set RetSt=5;(8)
Acc conf;(RetSt)

Close PDU; (10)
Close PDU
KillOps;(10)

Close Ind; (11)

Close ind;
KillOps;(11)

Serial Active 6

Concurrent Active 7

EndOp ind (4)

Initiate <op>
Operation; (7)

Close PDU; (10)

Decr;:[noOps] (5)
Else(7)

Z-Rsc sent 9

Close ind; (11)
Acc PDU; set RetSt = 7;(8)
Rsc PDU;:[resp] set
RetSt = 7; (9) else (7)

Initiate <op>
operation set
RetSt = 7;(9)
Decr;: [noOps] set
RetSt = 5; (9)

Close PDU; KillOps; (10)
Rsc conf; (RetSt)
Close ind; KillOps; (11)
Close PDU;
KillOps; (10)
Close ind
KillOps; (11)

Close sent 10
Close conf; (0)

Close recvd 11
Rsc PDU; (10)
Close PDU; (0)

Tab. 4
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Target (present operace)

Present recvd 1

Rsc sent 2

Rsc PDU;:[resp] (2)
Rsc conf; (1)
Else (1)
Acc PDU; (3)
Trigc ind; (1)
Seg PDU; (1)
Prsnt resp PDU,
endOp ind exit

Acc sent

3

Acc conf, 1

Tab. 5
Target (mimo present operace)

<op> recvd 1

Rsc sent 2

Rsc PDU,:[resp] (2)

Rsc conf (1)

Else (1)
Acc PDU; (3)
Trigc ind; (1)

Acc sent 3
<op> resp PDU;
EndOp ind; exit

Acc conf (1)

Tab. 6
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4.2

Pravidla pro rozšíření

Veškeré syntaktické chyby v přijatých APDU jsou chápány jako chyby protokolu. To se netýká
chyb v následujících případech: Neznámé datové prvky a neznámé volby v rámci datových
prvků ve Volbách (Options). Ty budou ignorovány v přijímaných Iniciačních APDU.

4.3

Přizpůsobení (Conformance)

4.3.1 Obecné požadavky na přizpůsobení
Systém by měl:
ii. Jednat v roli původce nebo cíle.
iii. Podporovat Iniciační službu , Vyhledávací službu a Službu na získávání
dat. (viz 4.4.2.2.1.)
iv. Podporovat syntaxi z 4.1.
v. Podporovat Dotaz typu 1 (Type-1 Query). Viz. 4.4.2.2.2.
vi. Podporovat (minimálně) verzi 2 protokolu.
vii. Následovat procedury specifikované v odstavcích 3, 4.1 , 4.2 a 4.3.
viii. Přidělovat hodnoty pro APDU datové prvky v souladu s procedurami
odstavce 3 a 4.1.

4.4.2 Specifické požadavky na přizpůsobení
4.4.2.1 obsahuje tabulku Z39.50 vybavení, pro která jsou v odstavci 4.2.2.2 specifikovány
požadavky na přizpůsobení. Tyto požadavky jsou popsány podle toho, jak se týkají verze 2 a
verze 3 protokolu.
4.3.1.1

Vybavení Z39.50

Následující tabulka z39.50 vybavení indikuje aplikovanou verzi protokolu (tj.2 nebo 3), odkaz
na popis tohoto vybavení a odkaz na sekci v rámci odstavce 4.4.2.2, ve kterém jsou popsány
rozšiřující požadavky pro dané vybavení. Sloupec "prvek" je použit pro odkaz z odstavce
4.4.2.2 zpět na tabulku.
prvek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

vybavení
Iniciační služba (Init Service)
Vyhledávací služba (Search Service)
Dotaz typu 1 (Query type-1)
Mnohonásobná množina atributů (Multiple attribute set)
Mnohonásobné datové typy pro vyhledávací výraz (
Multiple datatypes for search term)
Komplexní hodnoty atributů (Complex attribute values)
Omezení množiny výsledků (Result set restriction)
Přibližnost (Proximity)
Dotaz typu –101 (Query type-101)
Dotaz typů 0, 2, 100 (Query types 0, 2, 100)
Dotaz typu –102 (Query type-102)
Parametr Rozšířená vyhledávací informace (Additionalsearch-information) v požadavku a odpovědi
Pojmenované množiny výsledků (Named result sets)
Služba pro získávání dat (Present Service)
Rozšířené rozsahy (Additional-ranges) a Složená
specifikace (Comp-spec)v požadavku
Parametry Maximální počet segmentů (Max-segmentcount), -velikost segmentů (segment-size), -záznamu - (record-) v Požadavku na získávání dat
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verze
V2 a V3
V2 a V3
V2 a V3
V3
V3

odkaz
3.2.1.1
3.2.2.1
3.7
Poznámka 1
Poznámka 2

rozšíření
4.4.2.2.1
4.4.2.2.1
4.4.2.2.2
4.4.2.2.3
4.4.2.2.3

V3
V3
V3
V2 a V3
V2 a V3
V3
V3

Poznámka 3
3.7
3.7.2
3.7
3.2.2.1.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.12

4.4.2.2.3
4.4.2.2.3
4.4.2.2.4
4.4.2.2.4
4.4.2.2.4
4.4.2.2.5
4.4.2.2.6

V2 a V3
V2 a V3
V3

3.2.2.1.3
3.2.3.1
3.2.3.1.2,
3.2.3.1.6
3.2.3.1.7

4.4.2.2.23
4.4.2.2.1
4.4.2.2.7

V3

4.4.2.2.8

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Diagnostický formát (Diagnostic format) – přednastavený
formát
Diagnostický formát – externí formát
další informace typu Viditelný řetězec (VisibleString)
další informace typu Mezinárodní řetězec
(InternationalString)
Násobná ne-náhrada (non-surrogate) při Vyhledávání či
Získávání dat
Služba segmentace (Segment Service)
Segmentace na úrovni 1 (Level-1 segmentation)
Segmentace na úrovni 2 (Level-2 segmentation)
Služba pro vymazání (Delete Service)
hodnota "failure-10" pro Stavy vymazaných seznamů
(Delete-list-statutes) ve Odpovědi na vymazání
Služba pro kontrolu přístupu (Access-control Service)
Odpověď na bezpečnostní výzvu (Security-challengeresponse) a diagnostika v Odpovědi na kontrolu přístupu
(Access-control Response)
Služba pro kontrolu zdroje (Resource Control Service)
Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (Triggerresource-control Service)
Služba reportu o zdroji (Resource-report Service):
Parametr Volitelné-id (Op-id) v Požadavku na Report o zdroji

Hodnoty failure-5 a failure-6 parametru Stav reportu o
zdroji (Resource-report-status) v Odpovědi na Report o
zdroji
Služba třídění (Sort service)
Služba prohlížení rejstříků (Scan Service)
Služba rozšířených služeb (Extended Services Service)
Služba uzavření (Close Service)
Funkce vysvětlení (Explain Facility)
Další informace (Other-information) (v požadavku či odpovědi jiné
než Prohlížení rejstříků, Třídění nebo Rozšířené služby)
Další informace (Other-information) v Prohlížení rejstříků, Třídění
nebo Rozšířené služby

Paralelní operace (Concurrent Operations)
Mezinárodní řetězec (InternationalString) plné využití
repertoáru Obecného řetězce (GeneralString)
Referenční číslo (Reference Id)

V2 a V3

Poznámka 4

4.4.2.2.9

V3
V2, V3
V3

Poznámka 4
Poznámka 5
Poznámka 5

4.4.2.2.9
4.4.2.2.10
4.4.2.2.10

V3

Poznámka 6

4.4.2.2.11

V3
V3
V3
V2 a V3
V3

3.2.3.2
3.3.2
3.3.3
3.2.4.1
3.2.4.1.4

4.4.2.2.12
4.4.2.2.12
4.4.2.2.12
4.4.2.2.13
4.4.2.2.15

V2 a V3
V3

3.2.5.1
Poznámka 7

4.4.2.2.14
4.4.2.2.16

V2 a V3
V2 a V3

3.2.6.1
3.2.6.2

4.4.2.2.14
4.4.2.2.13

V2 a V3
V3
V3

3.2.6.3
3.2.6.3.2
3.2.6.3.3

4.4.2.2.13
4.4.2.2.17
4.4.2.2.18

V2 a V3
V2 a V3
V2 a V3
V3
V2 a V3
V3

3.2.7.1
3.2.8.1
3.2.9.1
3.2.11.1
3.2.10
Poznámka 8

4.4.2.2.13
4.4.2.2.13
4.4.2.2.13
4.4.2.2.19
4.4.2.2.20
4.4.2.2.6

V2 a V3

Poznámka 8

4.4.2.2.21

V3
V3

3.5
Poznámka 9

4.4.2.2.22
4.4.2.2.24

V2 a V3

3.4

4.4.2.2.25

Poznámky:
1. Ve verzi 2 obsahuje dotaz typu 1 jediný globální identifikátor množiny výsledků,
který určuje definici množiny atributů , která se týká všech atributů v dotazu. Ve
verzi 3 dotaz typu 1 taktéž obsahuje globální identifikátor množiny atributů, ale
navíc může být každý atribut v dotazu kvalifikován vlastním identifikátorem
množiny atributů (která, pokud je použita, přebije původní globální identifikátor).
2. Ve verzi 2 musí být vyhledávací výraz z ASN.1 typu OCTET STRING. Ve verzi 3
však může být jakýkoliv z následujících: OCTET STRING, INTEGER,
InternationalString, OBJECT IDENTIFIER, GeneralizedTime, EXTERNAL,
IntUnit nebo NULL.
3. Ve verzi 2 v dotazu typu 1 musí být hodnota atributu numerická ( ASN.1 typ
INTEGER). Ve verzi 3, může být hodnota atributu numerická nebo "komplexní.
Komplexní forma může zahrnovat více hodnot, každou buď numerickou nebo jako
řetězec znaků,a sémantický akční indikátor (odpovídající nějaké sémantické akci
určené v definici množiny atributů).
4. Viz text apendixu ERR.
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5. Ve verzi 2, používáte-li přednastavený diagnostický formát, musí být parametr
rozšířená informace (addInfo)ASN.1 typu Viditelný 5etězec (VisibleString). Ve
verzi 3 to může být i mezinárodní řetězec.
6. Ve verzi 2 může Vyhledávací odpověď a Odpověď na získávání dat zahrnovat
nejvíce jeden nenáhradní diagnostický záznam. Ve verzi tři může být takových
záznamů více. (Odpovědi jiné než právě zmíněné, které obsahují diagnostiky mohou
obsahovat více nenáhradních diagnostik bez ohledu na používanou verzi.)
7. Ve verzi 2 se musí objevit Odpověď na kontrolu přístupu i Odpověď na
bezpečnostní výzvu, nesmí se objevit žádná diagnostika. Ve verzi 3 může být
Odpověď na bezpečnostní výzvu vynechána, je-li použit parametr "diagnostiky".
8. Ve verzi 2 se smí použít parametr Další informace (Other-information) pouze v
požadavku či odpovědi Prohlížení rejstříků, Třídění nebo Rozšířené služby). ve
verzi 3 to může být v jakémkoliv požadavku či odpovědi.
9. Viz definice Mezinárodního řetězce (InternationalString) a ASN. pro APDU.
4.4.2.2 Detailní popis požadavků
4.4.2.2.1 Iniciační služba ,Vyhledávací služba a Služba pro získávání dat

(viz prvek 1, 2 a 14 v tabulce)
Systém musí podporovat tyto tři služby. To znamená, že původce musí být schopen zaslat
Iniciační požadavek, Vyhledávací požadavek a Požadavek na získávání dat, a zároveň přijmout
příslušné odpovědi.
Původce může v průběhu inicializace indikovat, že nehodlá v průběhu Z asociace používat
Službu na získávání dat, což však neznamená, že nesplňuje podmínky Z asociace; neznamená
to, že není ve shodě (non-conformance). Pokud však původce oznámí, že hodlá používat
Službu pro získávání dat a cíl to zamítne, znamená to, že na straně cíle tato neshoda nastala.
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.2 Dotaz typu 1 (Query type-1)

(viz prvek 3 v tabulce)
Původce musí být schopen formulovat ve Vyhledávacím požadavku Dotaz typu 1 a cíl by měl
obdržení požadavku obsahující tento typ dotazu očekávat.
Původce i cíl mohou podporovat různé další typy dotazů. Pokud se původci nepodaří zaslat v
průběhu Z asociace Dotaz typu 1, neznamená to, že původce na své straně nesplňuje podmínky
Z asociace . Pokud však původce zašle Dotaz typu 1 a cíl odpoví diagnostikou, která zní "typ
dotazu není podporován (query type not supported)" znamená to, že na straně cíle tato neshoda
nastala.
Tento požadavek neznamená, že musí být podporováno každé specifické vybavení Dotazu typu
1. Obdrží-li cíl Dotaz typu 1, který odpovídá syntaxi tohoto typu dotazu, ale obsahuje nějaké
vybavení, které sám nepodporuje, nesmí tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu. Namísto
toho by měl zaslat patřičnou diagnostiku, která však nesmí být "typ dotazu není podporován".
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.3 Mnohonásobná množina atributů (Multiple attribute set), Mnohonásobné datové typy pro
vyhledávací výraz ( Multiple datatypes for search term), Komplexní hodnoty atributů (Complex attrinute
values), Omezení množiny výsledků (Result set restriction), Přibližnost (Proximity)

(viz prvky 4,5,6,7 a 8 v tabulce)
Ve verzi 2 platí, že původce nemůže v Dotazu typu 1 použít žádné z těchto vybavení. Pokud cíl
obdrží Dotaz typu 1 obsahující jakékoliv z těchto vybavení , může tuto skutečnost chápat jako
chybu protokolu.
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Ve verzi 3 původce může, ale není to po něm vyžadováno, použít v Dotazu typu 1 jakékoliv z
těchto vybavení. Cíl by měl Dotazy typu 1 obsahující tato vybavení přijímat, ale není
požadováno aby jakékoliv z nich podporoval. Obdrží-li cíl Dotaz typu 1, který obsahuje nějaké
z těchto vybavení , které sám nepodporuje, nesmí tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Namísto toho by měl zaslat patřičnou diagnostiku, která však nesmí být "typ dotazu není
podporován".
4.4.2.2.4 Dotaz typů (Query types) 0, 2, 100 a 101

(viz prvek 9 a 10 v tabulce)
Po původci se nepožaduje, aby podporoval dotazy těchto typů. Cíl by měl být očekávat přijetí
takových typů dotazů, ale nemusí je podporovat. Pokud cíl obdrží dotaz jednoho z těchto typů a
nepodporuje je, nesmí tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu. Namísto toho by měl zaslat
patřičnou diagnostiku, že "typ dotazu není podporován".
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.5 Dotaz typu-102 (Query Type-102)

(viz prvek 11 v tabulce)
Ve verzi 2 platí, že původce nemůže použít Dotaz typu-102.. Pokud cíl obdrží dotaz tohoto
typu, může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 původce může, ale nemusí, podporovat Dotaz typu-102. Cíl by měl být očekávat
přijetí dotazů tohoto typu, ale nemusí je podporovat ; pokud cíl obdrží dotaz typu-102 a
nepodporuje jej, nesmí tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Poznámka:
Z39.50-1995 uvádí typ-102 jako platný typ dotazu (pro verzi 3), ale neobsahuje jeho definici.
4.4.2.2.6 Parametr Rozšířená vyhledávací informace (Additional-search-information) v požadavku a
odpovědi; Další informace (Other-information) (v požadavku či odpovědi jiné než Prohlížení rejstříků, Třídění nebo
Rozšířené služby)

(viz prvky 12 a 39 v tabulce)
Ve verzi 2 platí, že systém nemůže používat tyto parametry. Pokud systém obdrží jeden
z těchto parametrů , může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 nikdy není po systému požadováno používání jakéhokoliv z těchto parametrů.
Přesto by měl systém být připraven přijímat tyto parametry, ale nemusí již interpretovat či
zpracovávat informace v nich uložené.
4.4.2.2.7 Rozšířené rozsahy (Additional-ranges) a Složená specifikace (Comp-spec)v požadavku

(viz prvek 15 v tabulce)
Ve verzi 2 platí, že původce nemůže používat tyto parametry. Pokud cíl obdrží jeden z těchto
parametrů, může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 původce může, ale nemusí, použít jakýkoliv z těchto parametrů. Cíl by měl očekávat
přijetí jakéhokoliv z těchto parametrů, ale nemusí je podporovat. Pokud cíl obdrží ale,
nepodporuje jeden z těchto parametrů, neměl by tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Namísto toho by měl zaslat patřičnou hodnotu stavu a/nebo diagnostiku.
4.4.2.2.8 Parametry Maximální počet segmentů (Max-segment-count), -velikost segmentů (segment-size), záznamu - (-record-) v Požadavku na získávání dat

(viz prvek 16 v tabulce)
Není-li aktivní segmentace, původce nemůže ve verzi 2 ani 3 používat tyto parametry. Pokud
cíl obdrží jakýkoliv z těchto, může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 :
 Je-li aktivní segmentace na úrovni 1:
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- Původce by měl, ale není to po něm požadováno, podporovat Maximální počet
segmentů. Cíl by měl být připraven tento parametr přijmout, ale nemusí ho
podporovat. Pokud cíl obdrží Maximální počet segmentů, ale nepodporuje tento
parametr, nesmí tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu. Namísto toho by měl
zaslat patřičnou hodnotu stavu a/nebo diagnostiku.
- Cíl by neměl používat parametry Maximální velikost segmentu nebo Maximální
velikost záznamu. Pokud cíl obdrží jakýkoliv z těchto dvou parametrů, může tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu.
 Je-li aktivní segmentace na úrovni 2:
- Původce by měl, ale není to po něm požadováno, podporovat jakýkoliv z těchto tří
parametrů. Cíl by měl být připraven přijmout jakýkoliv z těchto tří parametrů, ale
nemusí ho podporovat. Pokud cíl obdrží parametr, ale nepodporuje ho, nesmí tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu. Namísto toho by měl zaslat patřičnou
hodnotu stavu a/nebo diagnostiku.
4.4.2.2.9 Diagnostický formát (Diagnostic format)

(viz prvky 17 a 18 v tabulce)
Ve verzi 2 může cíl zasílat diagnostiky v Odpovědi na vyhledávání a Odpovědi na získávání
dat pouze v přednastaveném formě. Pokud původce obdrží diagnostiku, která není ve shodě
(neodpovídá) s přednastavenou formou, může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Poznámka:
Toto pravidlo platí pouze v odpovědích na Vyhledávání a Získávání dat. Jiné odpovědi než tyto
dva typy, které zahrnují diagnostiky nejsou tímto pravidlem ovlivněny.
Ve verzi 3 může cíl zasílat diagnostiky za použití přednastavené nebo externě definované
formy. Původce by měl být schopen přijímat diagnostiky v obou formách.
4.4.2.2.10 Další informace přednastaveného diagnostického formátu (Addinfo of default diagnostic format)

(viz prvky 19 a 20 v tabulce)
Ve verzi 2, když cíl zasílá diagnostiky v Odpovědi na vyhledávání a Odpovědi na získávání dat
v přednastaveném formě, parametr Další informace musí být z ASN.1 typ Viditelný řetězec
(VisibleString). Pokud původce obdrží diagnostiku, která porušuje toto pravidlo , může tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 může být parametr další informace v obou typech tzn. Viditelný řetězec
(VisibleString) nebo Mezinárodní řetězec (InternationalString)
4.4.2.2.11 Násobná ne-náhrada (non-surrogate) při Vyhledávání či Získávání dat.

(viz prvek 21 v tabulce)
Ve verzi 2 cíl nesmí do Odpovědi na získávání dat a do Vyhledávací odpovědi vložit nenáhradní diagnostiky. Pokud tak učiní, původce může tuto skutečnost chápat jako chybu
protokolu.
Poznámka:
Toto pravidlo platí pouze v odpovědích na Vyhledávání a Získávání dat. Jiné odpovědi než tyto
dva typy, které zahrnují diagnostiky nejsou tímto pravidlem ovlivněny.
Ve verzi 3 cíl může (ale nemusí) do Odpovědi na získávání dat a do Vyhledávací odpovědi
vložit ne-náhradní diagnostiky. Pokud tak učiní, původce nesmí tuto skutečnost chápat jako
chybu protokolu.
4.4.2.2.12 Segmentace (Segmentation)

(viz prvky 22, 23 a 24 v tabulce)
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Ve verzi 2 i verzi 3, pokud není aktivní segmentace, cíl nesmí zaslat Segmentační požadavek.
Pokud tak učiní, původce může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 je o segmentaci na úrovni 1 a na úrovni 2 vyjednáváno. Na cíli ani původci však
není požadováno, aby specifickou segmentaci podporovaly.
4.4.2.2.13 Služba pro vymazání (Delete Service), Služba vyvolání požadavku na kontrolu zdroje
(Trigger-resource-control Service), Služba reportu o zdroji (Resource-report Service), Služba třídění (Sort
service), Služba prohlížení rejstříků (Scan Service), Služba rozšířených služeb (Extended Services Service)

(viz prvky 25, 30, 31, 34, 35 a 36 v tabulce)
Systém nemusí podporovat žádnou z těchto služeb. O každé zvlášť se vyjednává. Pokud cíl
obdrží požadavek na určitý typ služby a odpovídající služba není aktivní, může tuto skutečnost
chápat jako chybu protokolu.
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.14 Služba pro kontrolu přístupu (Access-control Service), Služba pro kontrolu zdroje (Resource
Control Service)

(viz prvky 27 a 29 v tabulce)
Systém nemusí podporovat žádnou z těchto služeb. O každé zvlášť se vyjednává. Pokud cíl
obdrží Požadavek na kontrolu přístupu nebo Požadavek na kontrolu zdroje a odpovídající
služba není aktivní (nebo se požadavek objeví zatímco původce očekává Iniciační odpověď a
původce nenavrhl odpovídající volbu v Iniciačním požadavku), může tuto skutečnost chápat
jako chybu protokolu.
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.15 hodnota "failure-10" pro Stavy vymazaných seznamů (Delete-list-statutes) v Odpovědi na
vymazání

(viz prvek 26 v tabulce)
Ve verzi 2 cíl nemůže vrátit tuto hodnotu. Pokud tak učiní, původce může tuto skutečnost
chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 cíl může tuto hodnotu vrátit.
4.4.2.2.16 Odpověď na bezpečnostní výzvu (Security-challenge-response) a diagnostika v Odpovědi na
kontrolu přístupu (Access-control Response)

(viz prvek 28 v tabulce)
Ve verzi 2 musí původce do Odpovědi na kontrolu přístupu vložit Odpověď na bezpečnostní
výzvu a může obsahovat diagnostiku. Pokud cíl obdrží Odpovědi na kontrolu přístupu, která
porušuje toto pravidlo , může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 může cíl vložit diagnostiku. Pokud tak učiní, může být parametr Odpověď na
bezpečnostní výzvu vynechán.
4.4.2.2.17 Parametr Volitelné-id (Op-id) v Požadavku na Report o zdroji

(viz prvek 32 v tabulce)
Ve verzi 2 původce nesmí tento parametr používat. Pokud cíl obdrží tento parametr, může tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 původce může (ale nemusí) používat tento parametr. Cíl by měl očekávat přijetí
tohoto parametru, ale nemusí jej podporovat. Pokud cíl obdrží ale, nepodporuje tento
parametr, neměl by tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu. Namísto toho by měl zaslat
patřičnou hodnotu stavu.
4.4.2.2.18 Hodnoty failure-5 a failure-6 parametru Stav reportu o zdroji (Resource-report-status) v
Odpovědi na Report o zdroji

(viz prvek 33 v tabulce)
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Ve verzi 2 cíl nemůže vrátit žádnou z těchto hodnot pro dané stavy. Pokud tak učiní, cíl může
tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 může cíl zaslat obě hodnoty.
4.4.2.2.19 Služba uzavření (Close Service)

(viz prvek 37 v tabulce)
Ve verzi 2 nemůže být Služba uzavření používána. Obdrží-li systém Požadavek na uzavření,
může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 musí být systém připraven přijmout Požadavek na uzavření a musí být schopen
odpovědět Odpovědí na uzavření. Od systému se nepožaduje zaslání Požadavku na uzavření.
4.4.2.2.20 Funkce vysvětlení (Explain Facility)

(viz prvek 38 v tabulce)
V rámci verze 2 ani 3 se nevyskytují žádné požadavky na přizpůsobení, které by se týkali
Funkce vysvětlení. Systém si může zvolit, zda hodlá Vysvětlení podporovat.
Je důležité si uvědomit, že implementace Vysvětlení vyžaduje přinejmenším podporu
vyhledávání v Explain databázi a podporu syntaxe záznamu Vysvětlení. Tato norma však
nevyžaduje (není jejím předmětem) podporu vyhledávání v určitých databázích ani podporu
určité syntaxe záznamu.
4.4.2.2.21 Další informace (Other-information) v Prohlížení rejstříků, Třídění nebo Rozšířené služby

(viz prvek 40 v tabulce)
Parametr Další informace se může objevit v požadavku či odpovědi Prohlížení rejstříků,
Třídění nebo Rozšířené služby. Systém být měl připraven přijímat tento parametr, ale nemusí
již interpretovat či zpracovávat informace v něm uložené.
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.22 Paralelní operace (Concurrent Operations)

(viz prvek 41 v tabulce)
Ve verzi 2 i verzi 3, pokud není aktivní paralelní operace a původce se pokusí iniciovat nějakou
paralelní operaci (tzn. pokusí se zahájit operaci, zatímco je jiná operace aktivní), cíl může tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 může systém zvolit zda hodlá paralelní operace podporovat či nikoliv.
4.4.2.2.23 Pojmenované množiny výsledků (Named result sets)

(viz prvek 13 v tabulce)
Systém může zvolit, zda bude podporovat pojmenované množiny výsledků. Pokud cíl obdrží
Vyhledávací požadavek, ve kterém je hodnota parametru Id množiny výsledků (Result-set-id)
jiná než "přednastavená" a cíl nepodporuje pojmenované množiny výsledků, neměl by tuto
skutečnost chápat jako chybu protokolu, ale měl by místo toho zaslat odpovídající diagnostiku.
Tento požadavek je nezávislý na používané verzi.
4.4.2.2.24 Definice Mezinárodního řetězce (InternationalString)

(viz prvek 42 v tabulce)
Ve verzi 2 musí hodnota parametru ASN.1 typu Mezinárodní řetězec odpovídat definici
Viditelného řetězce (VisibleString). Systém který obdrží hodnotu, která porušuje toto pravidlo
může tuto skutečnost chápat jako chybu protokolu.
Ve verzi 3 musí hodnota parametru ASN.1 typu Mezinárodní řetězec odpovídat definici
Obecného řetězce (GeneralString). Systém který obdrží hodnotu, která neodpovídá definici
Viditelného řetězce (ale odpovídá definici Obecného řetězce ), nesmí tuto skutečnost chápat
jako chybu protokolu.
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4.4.2.2.25 Referenční číslo (Reference Id)

(viz prvek 43 v tabulce)
Ve verzi 2 i 3 může původce zvolit, zda bude podporovat parametr Referenční číslo. Cíl tento
parametr musí podporovat. Je dobré vědět, že podporuje-li původce ve verzi 3 paralelní
operace (viz 4.4.2.2.23), znamená to i podporu parametru referenční číslo.
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Příloha 1 – OID : Z39.50 Identifikátory objektů
(Z39.50 Object Identifiers)
(normativní)

OID.1 Objektový identifikátor přiřazený tomuto standardu
ANSI přiřadilo této normě následující objektový identifikátor:
{ iso(1) member-body (2) US (840) ANSI- standard Z39.50) (100030)}
Poznámka: Toto OID bylo původně přiřazeno standardu Z39.50-1992; nyní je použito pro
Z39.50-1995.

OID.2 Objektové třídy přiřazené tímto standardem
Tato norma přiřazuje následující hodnoty pro objektové třídy, které jsou následují po
objekovém idetifikátoru této normy Z39.50, viz OID.1

3

Originální název
application
context
definitions
abstract syntax definition
for APDUs
atribute set definitions

4
5

diagnostic definitions
record syntax definitions

6

transfer syntax definitions

1
2

7

resource report format
definitions
8 access control format
definitions
9 extended
services
definitions
10 user information format
definitions
11 element
specification
format definitions
12 variant set definitions
13 database
schema
definitions
14 tag set definitions

Český překlad
definice aplikačního
kontextu
Abstraktní notace
syntaxe pro APDU
definice množin
atributů
definice diagnostik
definice syntaxe
záznamů
definice syntaxe
přenosů
definice formátu
reportu o prostředcích
definice formátu
kontroly přístupu
definice rozšířených
služeb
definice formátu
zpráv pro uživatele
definice formátu
specifikace prvků
definice variantních
množin
definice schématu
databáze
definice množiny
tagů (označení)
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Zkratka OID
{Z39-50 1}

Příloha
CTX

{Z39-50 2}

OID.3.1

{Z39-50 3}

ATR

{Z39-50 4}
{Z39-50 5}

ERR
REC

{Z39-50 6}

*

{Z39-50 7}

RSC

{Z39-50 8}

ACC

{Z39-50 9}

EXT

{Z39-50 10}

USR

{Z39-50 11}

ESP

{Z39-50 12}

VAR

{Z39-50 13}

TAG

{Z39-50 14}

TAG



Poznámka: Definici přenosové syntaxe není v této normě přiřazen žádný objektový
identifikátor. Pro potřeby vyjednání presentačního kontextu pro abstraktní syntaxi
(včetně abstraktní syntaxe pro APDU definované v 4.1) , abstraktní syntaxe je
párována s přenosovou syntaxí. Párování je representováno párem objektového
identifikátoru: jedna položka pro abstraktní syntaxi (např. Z39.50-APDU) a druhá
položka pro kódovací pravidla. Pro abstraktní syntaxi popsanou pomocí ASN.1 (např.
z39.50-APDU), sada základních kódovacích pravidel je specifikována normou „ASN.1
Basic Encoding Rules“ ISO 8825, identifikována následujícím objektovým
identifikátorem:

{joint-iso-ccitt asn1 (1) basic-encoding (1)}

OID.3 Objektové identifikátory přiřazené tímto standardem
Všechny objektové identifikátory přiřazené touto normou (s výjimkou OID pro Z39.50 APDU,
přiřazené v OID.3.1) jsou explicitně přiřazeny v přílohách které následují.

OID.3.1 Objektové identifikátory pro Z39.50 APDU
Tato norma přiřazuje následující objektový identifikátor pro definici ASN.1 bloků APDU
v sekci 4.1
Z39-50-APDU {Z39-50APDU 1}
Pozn. Stejný OID je použit pro APDu podle obou norem Z39.50-1992 a Z39.50-1995 z důvodů
komunikační kompatibility mezi oběma verzemi

OID.4 Objektové identifikátory používané v tomto standardu
Objektové identifikátory Z39.50 jsou buďto veřejně anebo lokálně definované. Veřejné
objektové identifikátory Z39.50 jsou oficiálně registrovány touto normou nebo správní
agenturou pro Z39.50 (viz OID.5). Lokálně definované objektové identifikátory Z39.50 jsou
registrované u implementátora Z39.50 (viz OID.6 a OID.7).

OID.5 Objektové identifikátory přiřazené správní agenturou pro
Z39.50
Správní agenturou pro Z39.50 mohou být přiřazeny další objektové identifikátory (dosud
neregistrované touto normou) a to ve formě: {Z39-50 n m}, kde {Z39-50 n} je objektová třída
definovaná v odstavci OID.2 nebo dodatečně definovaná správní agenturou Z39.50. Pozn.: V
době schválení této normy, správní agenturou Z39.50 byla Knihovna Kongresu USA.

OID.6 Lokálně registrované objekty
Lokálně registrované objekty mají tvar
{Z39-50 n 1000 p m}
124

kde
{Z39-50 n}je popsáno v OID.5 a „p“ je index OID registrovaného implementátora. (kontaktujte
Správní agenturu Z39.50 pro schválení registrace implementátora)
Lokálně registrovaný objekt může být publikován nebo být privátní. Lokálně publikované
objekty jsou ty, jejichž definice je koordinována a publikána Správní agenturou pro Z39.50.
Lokální privátní objekty jsou ty, jejichž definice není publikována Správní agenturou Z39.50.

OID.7 Experimentální objekty
Experimentální objekty mají tvar:
{Z39-50 n 2000 p m}
kde
{Z39-50 n} je popsáno v OID.5 a „p“ je OID index registrovaného implementátora
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Příloha 2 – CTX : Základy kontextu aplikace – Z39.50-ac
(Application Context basic-Z39.50-ac)
(normativní)
Tato norma definuje a registruje aplikační kontext basic-Z39.50-ac. Objektový identifikátor pro
tento kontext basic-Z39.50-ac je
[Z39-50-context1]
Definice aplikačního kontextu basic-Z39.50-ac
Aplikační kontext basic-Z39.50-ac podle ANSI standard Z39.50 podporuje aplikační entitu,
která má pouze dva prvky aplikačních služeb:
(a) Asociační řídící prvek služby (Association control service element, ACSE,
ISO 8650), a
(b) prvek služby Z39.50
Z39.50 a ACSE se užívají podle procedur popsaných v sekci 4.2.1
Požadované služby presentační vrstvy jsou obsaženy v jádru presentační funkční jednotky a v
relační duplexové funkční jednotce. Všechny datové jednotky protokolu Získávání dat z
informačních systémů budou mapovány do datových presentačních služeb.
Systém který detekuje chybu protokolu má zrušit asociaci. Pouze původce může vyvolat
službu A- RELEASE za účelem zrušení A asociace.
prvek
služby
z39.50
prvek aplikační
služby ACSE

Z-asociace

Z-asociace

A- asociace (Aplikační vrstva)
presentační vrstva, P-DATA služba
relační duplexová vrstva
transportní vrstva
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Příloha 3 – ATR : Množiny atributů
(Attribute Sets)
(normativní)
Tato norma registruje množiny atributů a přiřazuje jim objektové identifikátory, jak je popsáno
v následující části:
Bib-1 {Z39-50-attributeSet1}
(viz ATR.1)
Exp-1 {Z39-50-attributeSet2}
(viz ATR.2)
Ext-1 {Z39-50-attributeSet3}
(viz ATR.3)
CCL-1 {Z39-50-attributeSet4}
GILS {Z39-50-attributeSet5}
STAS {Z39-50-attributeSet6}
Každá množina atributů definuje množinu typů, a pro každý typ dále množinu hodnot. Seznam
atributů ( viz AttributeList v ASN.1 pro APDU, 4.4), sestavený z definice množiny atributů, je
seznamem atributových dvojic. Atributová dvojice (tzv. Atributový prvek (AttributeElement) v
ASN.1 pro APDU) se skládá z typu atributu a seznamu hodnot (Hodnota atributu
(attributeValue) v Atributovém prvku), kde je každá hodnota v tomto seznamu definována pro
daný typ.
Používá-li se verze 2, je každý seznam hodnot jedinou hodnotou, a to integer. V případě verze
3 , může být Hodnota atributu (v Atributovém prvku) zvolena "komplexní". Proto může seznam
hodnot zahrnovat více hodnot (každá může být buď integer nebo řetězec (string) a může
specifikovat "sémantickou akci" , která označuje jak má cíl nakládat s více atributy.
Jestliže seznam atributů obsahuje jakoukoliv dvojici, ve které je Hodnota atributu zvolena
"komplexní", nemůže se v seznamu atributů vyskytovat žádný datový typ, pro který by
existovala více než jediná atributová dvojice.

ATR.1 Množina atributů bib-1
V tomto odstavci je definována množina atributů bib-1.

ATR.1.1 Bib-1 typy a hodnoty
V této části je uveden seznam typů atributů a hodnot pro množinu atributů bib-1 (viz tabulky
A-3-1 až A-3-6).

Typ atributu
Užití (Use)
Vztah (Relation)

Hodnota
1
2

Typ atributu
Pozice (Position)
Struktura (Structure)

Hodnota
3
4

Typ atributu
Omezení (Truncation)
Úplnost (Completeness )

Hodnota
5
6

Tabulka A-3-1 : Bib-1 Užité atributy (Use Attributes)
Užití
Personal name
Corporate name
Conference name
Title
Title series
Title uniform
ISBN
ISSN
LC card number
BNB card no.
BGF number

Hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Užití
Title collective
Title parallel
Title cover
Title added title page
Title caption
Title running
Title spine
Title other variant
Title former
Title abbreviated
Title expanded
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Hodnota
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Užití
Author
Author-name personal
Author-name corporate
Author-name conference
Identifier—standart
Subject-LC childrens
Subject name -personal
Body of text
Date/time added to db
Date/time last modified
Authority/format id

Hodnota
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

Local number
Dewey classification
UDC classification
Bliss classification
LC call number
NLM call number
NAL call number
MOS call number
Local classification
Subject heading
Subject Rameau
BDI index subject
INSPEC subject
MESH subject
PA subject
LC subject heading
RVM subject heading
Local subject index
Date
Date of publication
Date of acquisition
Title key

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Subject precis
Subject rswk
Subject subdivision
No. nat´l biblio.
No. legal deposit
No. govt. pub
No. music publisher
Number db
Number local call
Code -- language
Code --geographic area
Code -- institution
Name and title
Name geographic
Place publication
CODEN
Microform generation
Abstract
Note
Author-title
Record-type
Name

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1000
1001
1002

Concept-text
Concept-reference
Any
Server-choice
Publisher
Record-source
Editor
Bib-level
Geographic-class
Idexed-by
Map-scale
Music-key
Related-periodical
Report-number
Stock-number
Thematic-number
Material-type
Doc-id
Host-item
Content-type
Anywhere
Author-Title-Subject

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1037
1028
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036

Tabulka A-3-2 : Bib-1 Vztahové atributy (Relation Attributes)
Vztah
less than
less than or equal
equal

Hodnota
1
2
3

Vztah
greater or equal
greater than
not equal

Hodnota
4
5

Vztah
phonetic
stem
relevance
AlwaysMatches

Hodnota
100
101
102
103

Tabulka A-3-3 : Bib-1 Poziční atributy (Position Attributes)
Pozice
first in field

Hodnota
1

Pozice
first in subfield

Hodnota
2

Pozice
Hodnota
any position in field 3

Tabulka A-3-4 : Bib-1 Structure Attributes (Strukturové atributy)
Struktura
phrase
word
key
year
date (normalized)

Hodnota
1
2
3
4
5

Struktura
word list
date (un-normalized)
name (normalized)
name (un-normalized)
structure

Hodnota
6
100
1001
102
103

Struktura
urx
free-form-text
document-text
local number
string
numeric string

Hodnota
104
105
106
107
108
109

Tabulka A-3-5 : Bib-1 Truncation Attributes (Atributy omezení)
Omezení
right truncation
left truncation
left and right

Hodnota
1
2
3

Omezení
do not truncate
process # in search term

Hodnota
100
101

Omezení
regExpr-1
regExp-2

Hodnota
102
103

Tabulka A-3-6 : Bib-1 Atributy úplnosti (Completeness Attributes)
Úplnost
incomplete subfield

Hodnota
1

Úplnost
complete subfield
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Hodnota
2

Úplnost
complete field

Hodnota
3

ATR.1.2 Bib-1 kombinace atributů
Pokud cíl nepodporuje daný seznam atributů, tak by neměl provádět vyhledávání. Namísto
toho by měl zaslat odpovídající diagnostiku. Daný typ atributu se může v seznamu atributů
objevit jednou, vícekrát nebo vůbec.
 Pokud se typ atributu neobjeví v seznamu atributů, pak by původce neměl
(chybí-li nějaké dřívější vysvětlení buď mimo tuto normu či skrze Vysvětlující
funkce) očekávat zádně předem určené chování cíle.
 Pokud se typ atributu objeví v seznamu atributů přesně jedenkrát, pak jeho
hodnota specifikuje preferované chování cíle vzhledem k typu tohoto atributu.
 Je doporučeno, aby se typ atributu v seznamu atributů nevyskytoval více než
jedenkrát, pokud nezahrnuje nějakou asociovanou "sémantickou akci" (Hodnota
atributu (attributeValue) je zvolena "komplexní")
Je-li Hodnota atributu zvolena "komplexní", může být zahrnuta i "sémantická akce".
Sémantická akce (SemanticAction) je sekvence integerů; pro bib-1 je to buď jediný integer
nebo sekvence dvou integerů.
Pro první integer v sekvenci platí tyto hodnoty:
a. Nesmí být nahrazen jiným atributem. Pokud není
podporován žádný ze seznamu, vyhledávání bude
neúspěšné.
b. Může být nahrazen jiným atributem, ale pouze není-li
podporován žádný ze seznamu.
c. Může být nahrazen jiným atributem na straně cíle (i když
je jeden či více atributů ze seznamu podporován)
Druhý integer v sekvenci může být zadán pouze v případě je-li v množině více atributů.
Hodnoty jsou:
1 Vyber první podporovaný atribut v seznamu
2 Vyber nejlepší atribut ze seznamu.

ATR.2 Množina atributů exp-1
V této části je popsána množina atributů exp-1, která se používá v Explain databázi. V množině
je definován jediný typ atributu "Užitý (Use)". Navíc definice této množiny importuje ne-Užité
(non-Use) atributy bib-1, tzn. typy Vztah, Pozice, Struktura, Omezení a Úplnost (viz. tabulky
A-3-2 až A-36). Typy a hodnoty definované v rámci bib-1 množiny atributů pro tyto zmíněné
atributy mohou být použity v exp-1 množině atributů, ale s objektovým identifikátorem této
množiny. Je doporučeno aby cíl, který podporuje Vysvětlující funkci podporoval též Vztahový
atribut "je rovno (equal)", Poziční atribut ’jakákoliv pozice v poli (any position in field)’ a
Strukturový atribut "klíč (key)".
Poznámka:
Pokud cíl podporuje vyhledávání založené na rozsahu datumů (jinými slovy omezené
vyhledávání záznamů vytvořených před, po nebo mezi dvěma daty), měl by také podporovat
jeden či více následujících vztahových atributů, jako jsou "menší než (less than)", "menší nebo
roven(less than or equal)", "větší než (greater than)" a "větší nebo roven (greater or equal)".
Tabulka A-3-7 : Exp-1 Užité atributy (Use Attributes)
Užití
ExplainCategory
HumanStringLanguage
DatabaseName
TargetName
AttributeSetOID

Hodnota
1
2
3
4
5

Užití
DateChanges
DateExpires
ElementSetName
ProcessingContext
ProcessingName
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Hodnota
10
11
12
13
14

Užití
Availability
Proprietary
UserFee
VariantSetOID
UnitSystem

Hodnota
19
20
21
22
23

RecordSyntaxOID
TagSetOID
ExtendedServicesOID
DateAdded

6
7
8
9

TermListName
SchemaOID
Producer
Supplier

15
16
17
18

Keyword
ExplainDatabase
ProcessingOID

25
26
27

Poznámky:
(1) Vyhledávací výrazy pro užité atributy Kategorie vysvětlení jsou popsány v tabulce A-38.
(2) Je-li Užitý atribut HumanStringLanguage, jedná se tříznakový jazykový kód z normy
ANSI/NISO Z39.53-1994 – Codes for the Represenation of Languages for Information
Interchange (Kódy pro vyjádření jazyků pro výměnu informací)
(3) Vyhledávací výrazy pro Užitý atribut ProcessingContext jsou vyjmenovány v tabulce
A-3-9.
(4) Je-li vyhledávací výraz identifikátor objektu (název Užitého atributu končí "OID"), je
pro verzi 2 doporučeno, aby byl tento výraz řetězec znaků reprezentujících sekvenci
integerů (každý zastoupen znakovým řetězcem), oddělených čárkami. Pro verzi 3, je
doporučeno, aby byl výraz reprezentován jako ASN.1 typ OBJECT IDENTIFIER.
(5) Užitý atribut Keyword (Klíčové slovo) je použit v případě vyhledávání záznamů
Informace o databázi (DatabaseInfo). Používá se k vyhledávání v klíčovém prvku, pro
výrazy které odpovídají jednomu z výrazů dotazu.
(6) Užitý atribut Explain databáze (ExplainDatabase) se používá v případě vyhledávání
záznamů Informace o databázi(v kombinaci s operandem kde Užití je Kategorie
vysvětlení (ExplainCategory) a výraz Informace o databázi.) Výraz by měl být pro verzi
3 NULL, jinak bude cílem ignorován. Vztahový atribut by měl být vynechán nebo
AlwaysMatches.
Tabulka A-3-8 : Vyhledávací výrazy asociované s Užitým atributem Kategorie vysvětlení
TargetInfo
DatabaseInfo
SchemaInfo
TagsetInfo
RecordSyntaxInfo
AttributeSetInfo

TermListInfo
ExtendedServicesInfo
AttributeDetails
TermListDetails
ElementSetDetails
RetrievalRecordDetails

SortDetails
Processing
CategoryList
VariantSetInfo
UnitInfo

Tabulka A-3-9 : Vyhledávací výrazy asociované s Užitým atributem Kontext zpracování
Access
Search

Retrieval
RecordPresentation

RecordHeading

ATR.3 Množina atributů ext-1
Tento odstavec obsahuje definice množiny atributů ext-1, jak se používají v databázi
Rozšířených služeb (viz tabulky A-3-10 a A-3-11). Jsou definovány dva typy:
Typ atributu
Užití (Use)
Povolení (Permissions)

Hodnota
1
2

Další možné atributy (typy a/nebo jejich hodnoty) mohou být definovány v rámci specifických
definicích Rozšířených služeb. Jako identifikátor těchto množin atributů se používá
Identifikátor objektu, který určuje danou Rozšířenou službu.
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Vyvolat (Invoke)
Tabulka A-3-10 : : Ext-1 Užité atributy (Use Attributes)
Užití (Use)
UserId
PackageName
CreationDateTime

Hodnota
1
2
3

Užití
TaskStatus
PackageType
RetentionTime

Hodnota
4
5
6

Užití
TargetReference

Hodnota
7

Tabulka A-3-11 : : Ext-1 Užité atributy (Use Attributes)
Povolení (permission)
Delete
Modify

Hodnota
1
2

Povolení
ModifyPermissions
Present

Hodnota
3
4

Povolení
Invoke
Any

Hodnota
5
6

Poznámka:
Atribut povolení se používá pouze v případě, má-li Užitý (Use) atribut hodnotu Id uživatele
(UerId). V takovém případě je totiž důvod vyhledávat balíky úloh pro které má specifický
uživatel adekvátní povolení.
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Příloha 4 – ERR: Diagnostika Chyb
(Error Diagnostics)
(Normativní)
Tato norma definuje a registruje množinu diagnostik bib-1 a formáty diagnostiky diag-1. Jsou
jim přiřazeny následující identifikátory objektů:
bib-1
{Z39.50-diagnostic 1} (viz ERR.1)
diag-1
{Z39.50-diagnostic 2} (viz ERR.2)
Používá-li se verze 2, musí diagnostický záznam odpovídat následujícímu formátu:
DefaultDiagFormat::= SEQUENCE{
ID množiny diagnostik (OBJECT IDENTIFIER)
stav (condition) INTEGER
další informace (addinfo) VisibleString}
Diagnostický záznam obsahuje celé číslo, které odpovídá stavu nebo chybě, a identifikátor
(objektu) definice množiny diagnostik, které který popisuje stav odpovídající tomuto celému
číslu.
Používá-li se verze 3, může diagnostický záznam nabývat již zmíněné formy, nebo může být
definován jako EXTERNÍ (EXTERNAL), identifikovaný IDENTIFIKÁTOREM OBJEKTU
(který určuje diagnostický formát, spíše než množinu diagnostiky).
Bib-1 je množinou diagnostik. Původně byla definována a registrována v bib-1 definicích v
Z39.50-1992. Tato norma obsahuje její rozšířenou definici; stavy pro bib-1, které jsou v
následujícím seznamu, obsahují všechny ty, které byly již v Z39.50-1992 bib-1 definici a řadu
dalších diagnostik, které byly přidány. (Řada stavů popsaných v diag-1 , které mohou být
vyjádřeny zmíněným formátem, bylo k bib –1 přidáno.)
Diag-1 je diagnostický formát. Zahrnuje řadu struktur pro diagnostickou informaci,kde každá z
nich odpovídá popisované chybové informaci. Obsahuje dále jedinou strukturu kterou může být
vyjádřena diagnostika z množiny diagnostik .
Diag-je povoluje řadu diagnostických stavů v rámci jediného diagnostického záznamu, aby tak
mohlo být popsáno více chyb, které se týkají stejného záznamu či operace. Ve stejném diag-1
diagnostickém záznamu mohou být zahrnuty diagnostiky z různých diagnostických množin.

ERR.1 Diagnostická množina (Diagnostic Set) Bib-1
Následující tabulka A-4-1 se používá, rovná-li ID diagnostické množiny (DiagnosticSetId) v
Požadovaném formátu diagnostiky (DefaultDiagFormat) identifikátoru objektů pro
diagnostickou množin bib-1. V takovém případě se hodnota Stavu bere ze sloupce Kód (Code)
v následující tabulce.
Tato tabulka může být také použita diagnostickým formátem diag-1, je-li přednastavený
Diagnostický záznam ( defaultDiagRec) zvolen "diagnostický(diagnostic)", a Id diagnostické
množiny odpovídá identifikátoru objektu pro tuto diagnostickou množinu. V takovém případě
se z tabulky použijí hodnoty ve sloupci Kód a Rozšířená informace (Addinfo).
Rozšířená informace je ASN.1 typu Viditelný řetězec (VisibleString). Přesto se v řadě
následujících diagnostik Rozšířená informace využívá pro vyjádření jiných hodnot parametru
ASN.1 než má typ Viditelný řetězec. Používá-li se Rozšířená informace pro vyjádření
numerických hodnot, mělo by se jednat o vyjádření této hodnoty řetězcem znaků.. Vyjadřuje-li
Rozšířená informace identifikátor objektu, měla by mít formu sekvence celých čísel (integerů),
kde by byl každý reprezentován řetězcem znaků, navzájem oddělených čárkou.
Tabulka A-4-1 : : Ext-1 Diagnostické stavy (Diagnostic Conditions)
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Kód (Code)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Význam (Meaning )
permanent system error
temporary system error
unsupported search
Terms only exclusion (stop) words
Too many argument words
Too many boolean operators
Too many truncated words
Too many incomplete subfields
Truncated words too short
Invalid format for record number (search term)
Too many characters in search statement
Too many records retrieved
Present request out-of-range
System error in presenting records
Record not authorized to be sent intersystem
Record exceeds Preferred-message-size
Record exceeds Exceptional-record-size
Result set not supported as a search term
Only single result set as search term supported
Only ANDing of a single result set as search term
Result set exists and replace indicator off
Result set naming not supported
Specified combination of databases not supported
Element set names not supported
Specified element set name not valid for specified database
Only generic form of element set name supported
Result set no longer exists - unilaterally deleted by target
Result set is in use
One of the specified databases is locked
Specified result set does not exist
Resources exhausted - no results available
Resources exhausted - unpredictable partial results available
Resources exhausted - valid subset of results available
(unspecified) error
Access-control failure
Challenge required, could not be issued - operation terminated
Challenge required, could not be issued - record not included
Challenge failed - record not included
Terminated at origin request
No abstract syntaxes agreed to for this record
Query type not supported
Malformed query
Database unavailable
Operator unsupported
Too many databases specified
Too many result sets created
Unsupported attribute type
Unsupported Use attribute
Unsupported term value for Use attribute
Use attribute required but not supplied
Unsupported Relation attribute
Unsupported Structure attribute

133

Rozšířená informace (Addinfo)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
database name
operator
maximum
maximum
type
value
term
(unspecified)
value
value

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Unsupported Position attribute
Unsupported Truncation attribute
Unsupported Attribute Set
Unsupported Completeness attribute
Unsupported attribute combination
Unsupported coded value for term
Malformed search term
Illegal term value for attribute
Unparsable format for un-normalized value
Illegal result set name
Proximity search of sets not supported
Illegal result set in proximity search
Unsupported proximity relation
Unsupported proximity unit code
Proximity not supported with this attribute combination attribute
Unsupported distance for proximity
Ordered flag not supported for proximity
Only zero step size supported for Scan
Specified step size not supported for Scan step
Cannot sort according to sequence
No result set name supplied on Sort
Generic sort not supported (database-specific sort only supported)
Database specific sort not supported
Too many sort keys
Duplicate sort keys
Unsupported missing data action
Illegal sort relation
Illegal case value
Illegal missing data action
Segmentation: Cannot guarantee records will fit in specified segments
ES: Package name already in use
ES: no such package, on modify/delete
ES: quota exceeded
ES: extended service type not supported
ES: permission denied on ES - id not authorized
ES: permission denied on ES - cannot modify or delete
ES: immediate execution failed
ES: immediate execution not supported for this service
ES: immediate execution not supported for these parameters
No data available in requested record syntax
Scan: malformed scan
Term type not supported
Sort: too many input results
Sort: incompatible record formats
Scan: term list not supported
Scan: unsupported value of position-in-response
Too many index terms processed
Database does not exist
Access to specified database denied
Sort: illegal sort
Record not available in requested syntax
Record syntax not supported
Scan: Resources exhausted looking for satisfying terms
Scan: Beginning or end of term list
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value
value
oid
value
(unspecified)
value
(unspecified)
term
value
name
(unspecified)
result set name
value
value
list
distance
(unspecified)
(unspecified)
size
sequence
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
number
key
value
relation
value
value
(unspecified)
name
name
(unspecified)
type
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
type
max
(unspecified)
alternative term list
value
number of terms
database name
database name
(unspecified)
alternative suggested syntax(es)
syntax
(unspecified)
(unspecified)

242
243
244
245
246
247

Segmentation: max-segment-size too small to segment record
Present: additional-ranges parameter not supported
Present: comp-spec parameter not supported
Type-1 query: restriction ('resultAttr') operand not supported
Type-1 query: 'complex' attributeValue not supported
Type-1 query: 'attributeSet' as part of AttributeElement not supported

smallest acceptable size
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)
(unspecified)

ERR.2 Diagnostický formát (Diagnostic Format) Diag-1
Tato sekce definuje diagnostický formát diag-1. Je mu přiřazen následující OID:
DiagnosticFormat1 {Z39-50-diagnosticFormat diag-1 2}
DiagnosticFormat1 je opakovaná sekvence
Sekvence:: diagnostic:
defaulDiagRec (Tag 1),
Výběr ze
defaultní daignostický
dvou
formát viz Z39-50-APDUmožností
1995)
explicitDiagnostic (Tag 2)
viz následující tabulka
message
nepovinný
(Tag 2,
ASCII)
explicitDiagnostic:
Výběr jedné
z 14-ti
možností

tooMany (Tag 1000, toMany What (Tag 1, INTEGER): argumentWords- 1,
sekvence)
truncatedWords-2, booleanOperators-3, incompleteSubfields-4,
characters-5, recordsRetrieved-6, dataBasesSpecified-7,
resultSetsCreated-8, indexTermsProcessed-9
max (Tag 2, INTEGER)
badSpec (tag 1001,
spec (Tag 1 viz Specification viz Z39-50-APDU-1995)
sekvence)
db (Tag 2, databaseName, viz Z39-50-APDU-1995), pokud je db
specifikováno, výše uvedený spe není podporován pro db, jinak spec
není podporován pro periodu
goodOnes (Tag 3, sekvence Specification viz Z39-50-APDU-1995) cíl
zaslal podporovanépoložky
dbUnavail (Tag
db (Tag 1, databaseName, viz Z39-50-APDU-1995
1002, sekvence)
reasonCode(Tag 1, INTEGER(
why (Tag 2, sekvence:
doesNotExist-0, existsButUnavail-1,
locked-2, accessDenied-3
message (Tag 2, ASCII)
unSupOp (tag 1003, nepodporovaná operace: and-0, or-1, and-not-2, prox-3
INTEGER)
attribute (Tag 1004, id (Tag 1, OID) pokud je uveden pouze tento parametr, pak není
sekvence), používá
podporována množina atributů
se pro
type (Tag 2, INTEGER) musí být uveden, pokud je uvedena value, viz
nepodporované
políčko níže
množiny atributů,
value (Tag 3, INTEGER) je-li value vynecháno a type je přítomen, pak
typy atributů,
type není podporován,
hodnoty nebo výrazy term (Tag 4, formát term, viz Z39-50-APDU-1995), je-li přítomen pak
výraz je neplatný nebo nepodporovaný pro hodnoty atributů, je-li
přítomno i value , viz políčko výše, pak výraz je neplatný pro typy
atributů
attCombo (Tag
unsupportedCombination (Tag 1, attributeList viz Z39-50-APDU1005, sekvence)
1995)
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kombinace
nepodporovaných
atributů
term (Tag 1006,
sekvecne)

recommendedAlternatives (Tag 2, sekvence attributeList viz Z39-50APDU-1995)

problem (Tag 1 INTEGER) codedValu-1, unparsable-2, tooShort-3,
type-4
term (Tag 2, formát term viz Z39-50-APDU-1995)
proximity (Tag
resultSets (Tag 1, NULL)
1007, výběr z 8
badSet(Tag 2, ASCII)
možností)
relation (Tag 3, INTEGER)
unit (Tag 4, INTEGER)
distance (Tag 5, INTEGER)
atributes (Tag 6, attributeList viz Z39-50-APDU-1995)
ordered (Tag 7, NULL)
exclusion (Tag8, NULL)
scan (Tag 1008,
nonZeroStepSize (Tag 0, NULL) podporuje se pouze nulový rozměr
výběr z 8 možností) kroku
specifiedStepSize (Tag 1, NULL) specifikovaný rozměr kroku není
podporován
termList1 (Tag3, NULL) seznam výrazů není podporován (nenavrhuje
se žádná alternativa)
termList2 (Tag 4, sekvence AttributeList) seznam výrazů není
podporován (navrhuje se alternativa)
posInResponse (Tag 5, INTEGER), mustBeOne –1, mustBePositive –
2, mustBeNegative –3, other - 4
resources (Tag 6. NULL), prostředky vyčerpány, během vyhledávání
endOfList (Tag 7, NULL) začátek neb konec seznamu výrazů
sort (Tag 1009,
sequence (Tag 0, NULL), nemůže setřídít podle žádané sekkvence
výběr z 12 možností) noRsName (Tag 1, NULL) nebyl dodán název výsledové množiny
tooMany (Tag 2. INTEGER) příliš mnoho výsledkových množin,
dodáno maximum
incompatible (Tag 3, NULL) záznamy mají různé formáty, nelze
setřídit
generic (Tag 4, NULL) obecné třídění není specifikováno (jen třídění
specifické databázi)
dbSpecific (Tag 5, NULL) třídění specifické databázi není
podporováno
sortElement (Tag 6, viz sortElement v Z39-50-APDU-1995)
key (Tag 7, INTEGER), toMany –1 příliš mnoho klíčů ke třídění,
duplicate – 2 duplikatní klíč ke třídění
action (Tag 8, NULL) nepodporovaná možnost chybějící akce s daty
illegal (Tag 9, INTEGER) relation – 1 nedovolená relace pro třídění,
case – 2 nedovolené rozlišení velká/malá písmena pro třídění, action 3nedovolený chybějící akce s daty , sort – 4 nedovolené třídění
inputTooLarge (Tag 10, sekvence ASCII) jedna nebo více
výsledkových množin jsou příliš rozsáhlé na třídění
aggregateTooLarge (Tag 11, NULL) agregovaná výsledková množina
je příliš rozsáhlá
segmentation (Tag
segmentCount (Tag 0, NULL) nemůže zaručit, že záznam bude
1010, výběr ze 2
umístěn v rámci maxima segmentů. Cíl navrhuje aby původce zadal
možností)
znovu získání záznamů, ale bez omezení maximálního počtu segmentů
segmentSize (Tag 1, INTEGER) záznam nemůže být segmentován do
částí takže největší část bude v rámci maximální specifikované
velikosti. Cíl dodá (v bajtech) nejmenší přijatelnou hodnotu Maxsegment-size pro získání záznamu.
extServices (Tag
req (Tag 1, INTEGER) nameInUse – 1 jméno balíčku je již používáno,
1011, výběr ze 3
noSuchname – 2 neexistuje název požadovaného balíčku jméno pro
možností)
modifikaci nebo vymazání
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accessCtrl (Tag
1012, výběr ze 7
možností)

recordSyntax (Tag
1013, sekvence)
záznam nemůže být
předán v požadované
syntaxi

permission (Tag 2, INTEGER) odmítnutí povolení Rozšířených
služeb, z důvodů: id – 1 identifikátor není autorizovaný,
modifyOrDelete – 2, nemůže provést modifikaci nebo výmaz
immediate (Tag 3, INTEGER) okamžité vykonání: failed – 1
neúspěšné vykonání, service – 2 okamžité vykonání není podporováno
pro tuto službu, parametrs - 3 okamžité vykonání není podporováno
pro tyto parametry
noUser (Tag 1. NULL) není žádný uživatel, který by mohl být vyzván
k autentifikaci
refused (Tag 2, NULL) kontrola přístupu byla uživatelem odmítnuta
simple (Tag 3, NULL) je podporována pouze jednoduchý formulář
(cíl použil externě definovaný)
oid (Tag 4, sekvence OID) objektový identifikátor není podporován,
cíl nabízí alternativní seznam povolených objektových identifikátorů
alterantive (Tag 5, sekvence OID) původce trvá na tom, aby cíl použil
alternativní výzvu pro tyto data (tj. přísnější autetifikaci nebo přísnější
kontrolu přístupu). Cíl nabízí alternativní objektové identifikátory.
pwdInv (Tag 6, NULL) neplatné heslo
pwdExp (Tag 7, NULL) prošlé heslo, již neplatí
unsupportedSyntax (Tag 1 OID) tato syntxe není podporována
suggestedAlternatives (Tag 2, sekvence OID) nabízené alternativní
syntaxe
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Příloha 5 – REC: Syntaxe záznamů
(Record Syntaxes)
(Normativní)
Tento standard registruje následující objektové identifikátory pro syntaxi záznamů
Unimarc {Z39-50-recordSyntax 1}
Intermarc {Z39-50-recordSyntax 2}
CCF {Z39-50-recordSyntax 3}
USmarc {Z39-50-recordSyntax 10}
UKmarc {Z39-50-recordSyntax 11}
Normarc {Z39-50-recordSyntax 12}
Librismarc {Z39-50-recordSyntax 13}
Danmarc {Z39-50-recordSyntax 14}
Finmarc {Z39-50-recordSyntax 15}
MAB {Z39-50-recordSyntax 16}
Canmarc {Z39-50-recordSyntax 17}
SBN {Z39-50-recordSyntax 18}
Picamarc {Z39-50-recordSyntax 19}
Ausmarc {Z39-50-recordSyntax 20}
Ibermarc {Z39-50-recordSyntax 21}
Pozn: S výše uvedenými formáty může být použito pro přenos dat formátování podle ISO2709
{iso standard 2709 transfer-syntax(1) character encoding (1)}
Pokud se využívá vyjednávání o kontextu získávání dat, výše uvedené formáty mohou být
párovány se syntaxí definovanou objektovým idetifikátorem ISO2709 pro bibliografické
záznamy. Pokud se nevyužívá vyjednávání o kontextu získávání dat, předpokládá se, že výše
uvedené formáty jsou párovány s ISO2709.
Objektové identifikátory přiřazené formátům popsaným v tomto standardu pomocí (ASN.1 –
pouze v originální anglické normě, v čekém překladu pomocí následujících tabulek):
Explain {Z39-50-recordSyntax 100} (viz REC.1)
SUTRS {Z39-50-recordSyntax 101}(viz REC.2)
OPAC {Z39-50-recordSyntax 102}(viz REC.3)
Summary {Z39-50-recordSyntax 103}(viz REC.4)
GRS-1 {Z39-50-recordSyntax 105}(viz REC.5)
Extended Services {Z39-50-recordSyntax 106}(viz REC.6)
pozn: Pro syntaxi pro přenos dat může být použito definice podle ISO8825 {joint-iso-ccitt (2)
basic-encoding (1)}
Pokud se využívá vyjednávání o kontextu získávání dat, výše uvedené formáty mohou být
párovány s přenosovou syntaxí definovanou objektovým idetifikátorem ISO8825 pro
přenosovou sysntaxi. Pokud se nevyužívá vyjednávání o kontextu získávání dat, předpokládá
se, že výše uvedené formáty jsou párovány s ISO8825.
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REC.1 Syntaxe záznamů Explain {Z39-50-recordSyntax 100}
Jméno Explain Record
Syntax
targetInfo

TAG

Vysvětlivky

0

IMPLICIT TargetInfo

databaseInfo

1

IMPLICIT DatabaseInfo

schemaInfo

2

IMPLICIT SchemaInfo

Pro každé databázové schéma existuje
právě jeden Explain záznam, který
obsahuje tyto informace: OID schématu,
jméno schématu, textový popis
schématu, množiny tagů (tag sets) pro
dané schéma. Abstraktní strukturu
záznamu definovanou schématem.

tagSetInfo

3

IMPLICIT TagSetInfo

RecordSyntaxInfo

4

IMPLICIT RecordSyntaxInfo

Pro každou množinu tagů existuje právě
jeden Explain záznam, a ten obsahuje:
OID množiny tagů,. Jméno množiny
tagů, testový popis množiny tagů,
informace o každém definovaném
prvku.
Popis syntaxe záznamů, (nezávisle na
databázi). Pro každou abstraktní syntaxi
záznamu server udržuje jeden záznam
v Explain databázi.

attributeSetInfo

5

IMPLICIT AttributeSetInfo

Informace o jednotlivých množinách
atributů se nacházejí v oddělených
záznamech, pro každou množinu
existuje jeden záznam, který uchovává
tyto údaje: OID množiny atributů, jméno
množiny atributů, textový popis množiny
atributů, pro každý atribut jeho popis.

termListInfo

6

IMPLICIT TermListInfo

Pro každou databázi server udržuje
jeden Explain záznam, který obsahuje
následující informace o rejstříkách
(seznamech pro operaci scan)

extendedServicesInfo

7

IMPLICIT ExtendedServiceInfo

Každé rozšířené službě odpovídá jeden
záznam v explain databázi.

attributeDetails

8

IMPLICIT AttributeDetails

Tato informační kategorie obsahuje
informace o jednotlivých atributech. Pro
každou databázi server udržuje jeden
explain záznam.

termListDetails

9

IMPLICIT TermlListDetails

Pro každý rejstřík (jejich seznam je
dostupný přes term-list-info) je k
dispozici jeden Explain záznam.

elementSetDetails

10

IMPLICIT ElementSetDetails

Množina prvků (pro patřičnou syntaxi
záznamu, pro patřičnou databázi

retrievalRecordDetails

11

IMPLICIT RetrievalRecordDetails

Obsahuje informace o složení
zasílaných záznamů (prvky záznamu
jsou vztažené k databázovému
schématu. Pro každou databázi pro
každé schéma pro každou syntaxi
záznamu, pak specifikaci prvku, je-li klíč
kombinací atributů, pak její specifikaci
typ klíče, znak, číslo, strukturovaný jestli
klíč rozlišuje malá a velká písmena.

sortDetails

12

IMPLICIT SortDetails

Specifikace třídění pro databázi.

Tato kategorie zahrnuje informace o
systému serveru, v Explain databázi
tyto informace nese jeden jediný
záznam.
Detailní popis databází. Pro každou
podporovanou databázi server udržuje
jeden Explain záznam.
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processing

13

IMPLICIT Processing

Instrukce pro zpracování databáze, pro
určitý zpracovávaný kontext, návrhy
instrukcí.

VariantSetInfo

14

IMPLICIT Variants

Informace o tom, jakou definicí množiny
variant (variant set) server podporuje,
tedy třídy, typy a hodnoty pro jednotlivé
množiny variant.

UnitInfo

15

IMPLICIT Units

Tato kategorie obsahuje informace
popisující serverem podporované
definice soustav jednotek (unit systém).
Lze zde vyčíst: Jméno soustavy
jednotek (např. soustavu SI), popis
soustavy jednotek, seznam typů
jednotek

categoryList

100

IMPLICIT CategoryList

Obsahuje seznam podporovaných
explain kategorií. Informace jsou
vloženy právě do jednoho Explain
záznamu.

Sekvence bloku
TargetInfo
commonInfo

TAG
0

ASCII

name

1

recent-news

2

icon

3

Interbatio jméno
nal
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
ASCII
Body type (TAG1), iana Tag1, z 3950
type TAG 2, typ ASCII

namedResultSets

4

multipleDBsearch

5

maxResultSets

6

maxResultsSize

7

maxTerms

8

timeOutInterval

9

welcomeMessage

10

contactInfo

11

description

12

nicknames

13

usage-restrictions

14

paymentAddr

15

hours

16

dbCombinations

17

addreses

18

Popisky

Vysvětlivky

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

BOOLEA
N
BOOLEA
N
INTEGE
R
INTEGE
R
INTEGE
R
INTunit
HUMAN
STRING
ASCII
NameTag1 typ ASCII, description Tag
2, typ Human string (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), address Tag3
typ Human String (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), email Tag3, typ
ASCII,phone tag4 typ ASCII
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Internato
nal
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Database name
Network
adress

140

language

characterSets

101 Internatio
nal
STRING
102

commonAccesInfo

19

Sekvence bloku
databaseInfo
commonInfo

TAG
0

ASCII

name

1

explaindatabase

2

nicknames

3

icon

4

Internatio Název databáze
nal
STRING
INTEGE Database, which
R
Internatio DefaultattributeSet,legalCombinations
nal
STRING
BOOLEA Body type (TAG1), iana Tag1, z 3950
N
type TAG 2, typ ASCII

user free

5

available

6

title string

7

key words

8

description

9

associated Dbs

10

subDbs

11

disclaimers

12

news

13

recordCount

14

defaultOrder

15

avRecordSize

16

maxRecordSize

17

hours

18

bestTime

19

lastUpdate

20

ASCII

QueryTypeSupported [0] viz obr.Acces
Info,diagnosticsSets[1],attributeSetId[2]
,schemas [3]
OID,recordSyntaxes[4]OID,
resourceChallenges[5],
restrictedAccess[6]-access type [0]
typu INTEGER (any bit 0,search bit 1,
present bit 2 specific elements bit
3,extended services 4, database5),accessText [1] ,(Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), Acces
challenges [2]

Sekvence bloku Database info
DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

BOOLEA Non keyelement
N
BOOLEA Non keyelement
N
HUMAN Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
IMPLICIT Databáze vyhledávajíci s tímto
označením
ASCII
DefaultattributeSet,legalCombinations
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
volba
ActualNumber tag0,approxNMBER Tag 0
1 oba typu INTEGER
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
INTEGE
R
INTEGE
R
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Generali
zed
TIME
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TAG

updateInterval

21

IntUNIT

coverage

22

proprietary

23

copyRightText

24

copyrightNotice

25

producerContactInfo

26

Human
STRING
Human
STRING
Human
STRING
Human
STRING
ASCII

supplierContactInfo

27

ASCII

NameTag1 typ ASCII, description Tag
2, typ Human string (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), address Tag3
typ Human String (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), email Tag3, typ
ASCII, phoneTag4 typ ASCII

submissionContactInfo 28

ASCII

NameTag1 typ ASCII, description Tag
2, typ Human string (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), address Tag3
typ Human String (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), email Tag3, typ
ASCII,phone tag4 typ ASCII

accesInfo

ASCII

viz. Obr.AccesInfo

29

Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
NameTag1 typ ASCII, description Tag
2, typ Human string (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), address Tag3
typ Human String (Language Tag 0,
text Tag 1, Typ ASCII), email Tag3, typ
ASCII,phone tag4 typ ASCII

sekvence bloku
SchemaInfo
commonInfo

Sekvence bloku SchemaInfo
0

ASCII

schema

1

OID

name

2

description

3

tagTypeMapping

4

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
tagType tag 0, typu INTEGER,tag SET
tag 1, defaultTagType 2

recordStructure

5

Sekvence bloku
TagSetInfo
commonInfo

TAG
0

ASCII

tagSet

1

OID

name

2

description

3

Internatio name
nal
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

viz obr. Record Structure
TAG
DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)
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elements

4

viz obr elementName tag 0 typu STRING,
elements NickNames Tag 2 typu
STRING,elemenetTag 3 typu STRING,
description Tag 4 typu human string (
Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
),dataType Tag 5 (ostetString bit 0,
numeric bit 1, date bit 2, external bit 3,
string bit 4, true or false bit 5, OID bit 6,
IntUnit bit 7, emty bit 8)

commonInfo

0

ASCII

recordSyntax

1

OID

name

2

transferSyntaxes

3

Internatio name
nal
STRING
OID

description

4

asn1Module

5

abstractStructure

6

Sekvence bloku
AttributeSetInfo

TAG

commonInfo

0

ASCII

attributeSet

1

IMPLICIT

name

2

attributes

3

Internatio
nal
STRING
IMPLICIT name Tag 0 typu string,description Tag
1 typu human string,attribute type Tag
2, typu integer., attribute values (
name Tag 0 typu STRING, description
Tag 1 typu human string, attributeValue
Tag 2typu STRING nebo NUMERIC,
equivalentAttributes Tag 3 typu
STRING

description

4

sekvence bloku
recordSyntaxInfo
DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
Internatio
nal
STRING
STRING Element name Tag 1 typu string ,
Element TagPath tag2, data type Tag
3, requier Tag 4, repeatable Tag 5 typu
Boolean,description Tag 6 typu human
string

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING

Sekvence TermListInfo TAG
commonInfo

0

databaseName

1

TermListInfo

2

Sekvence
ExtendedServiceInfo

TAG

ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

name Tag 1, title Tag 2 typu human
string, searchCost Tag ( optimized (0),
expensive (2) FILTER (3)) scanable
Tag 4, broader Tag 5, narrower Tag 6
TAG
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commonInfo

0

ASCII

type

1

OID

name

2

privateType

3

restrictionsApply

5

feeApply

6

Internatio jméno
nal
STRING
BOOLEA
N
BOOLEA
N
BOOLEA
N

available

7

retertionSupported

8

waitAction

9

description

10

specificExplain

11

esASN

12

Sekvence
AttributeDetails
commonInfo

TAG
0

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

BOOLEA
N
BOOLEA
N
INTEGE waitSupported(1),waitalwais(2)waitNoS
R
upported(3)
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING

Internatio
nal
STRING
TAG
ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

databaseName

1

klíčový prvek

AttributesBySet

2

Viz Obr. AttributtesByType

attrbuteCombinations

3

AttributeOccurrence: attributeSet Tag
0, attributeType Tag 1 typu INTEGER,
mustBeSupplied Tag 2,
attributeValues: any or none Tag 3,
attribute Values: specific Tag 4 typu
STRING or Numeric

TermListDetails

TAG

commonInfo

0

ASCII

termListName

1

description

2

attributes

3

Internatio jméno
nal
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
AttributeOccurrence: attributeSet Tag
0, attributeType Tag 1 typu INTEGER,
mustBeSupplied Tag 2,
attributeValues: any or none Tag 3,
attribute Values: specific Tag 4 typu
STRING or Numeric

scanInfo

4

estNumberTerms

5

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

maxStepSize Tag 0 typu INTEGER,
collatingSeqvence Tag 1 typu
HumanString ( language Tag 0 ASCII,
text Tag 1)
INTEGE
R
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sampleTerms

6

sekvence
ElementSetDetails
commonInfo

TAG
0

databaseName

1

elementSetName

2

sekvebnc
e TERM

ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)
jméno

recordSyntax

3

schema

4

OID

description

5

detailsPerElements

6

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
NameTag 0 typu STRING, recordTag
ACII, schemaTAGs Tag 2 ( Tag type
Tag 1 typu INTEGER, Tag Value Tag 2
typu STRING), maxSize typu
INTEGER, minSize Tag 4 typu
INTEGER, avgSize typu INTEGER,
fixedSizes Tag 6 typu INTEGER,
repeatable Tag 8 typu BOOLEAN,
requier Tag 9 typu BOOLEAN,
description Tag 12 typu Human
STRING, contents Tag 13 typu human
STRONG, billingInfo Tag 14 typu
HumanString, restristions Tag 15
typuHumanString,alternateNames Tag
16 typu STRING, genericNames Tag
16 typu STRING, searchAcces Tag 18
( AttriíbuteCombinations:default
attribteSet Tag 0, legalCombinations
Tag 1

Sekvence
TAG
RetrievalRecordDetails
commonInfo

0

ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

databaseName

1

IMPLICIT jmeniö

schema

2

OID

recordSyntax

3

OID

description

4

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
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detailPerElement

5

NameTag 0 typu STRING, recordTag
ACII, schemaTAGs Tag 2 ( Tag type
Tag 1 typu INTEGER, Tag Value Tag 2
typu STRING), maxSize typu
INTEGER, minSize Tag 4 typu
INTEGER, avgSize typu INTEGER,
fixedSizes Tag 6 typu INTEGER,
repeatable Tag 8 typu BOOLEAN,
requier Tag 9 typu BOOLEAN,
description Tag 12 typu Human
STRING, contents Tag 13 typu human
STRONG, billingInfo Tag 14 typu
HUmanString, restristions Tag 15
typuHumanString,alternateNames Tag
16 typu STRING, genericNames Tag
16 typu STRING, seaarcgAcces Tag
18 ( AttriíbuteCombinations:default
attribteSet Tag 0, legalCombinations
Tag 1

Sekvence SortDetails

TAG

commonInfo

0

ASCII

TAG

databaseName

1

IMPLICIT Jmeno databaze

sortKeys

2

caseSensitivity

4

Descriptions Tag 0 typu HumanString,
element specifications Tag 1,
attributeSpecification Tag 2 (
attributeCombinations
:defaultattributeSet Tag 0,
lagalCombinations Tag
1(AttributeOccurrence: attributeSet Tag
0, attributeType Tag 1 typu INTEGER,
mustBeSupplied Tag 2, attributeValues
- any or none Tag 3, specific Tag 4
typu STRING

INTEGE Always (0), never(1), default-Yes (2),
R
default no (3)
always

0

Vždy

never

1

nikdy

default-yes

2

default-no

3

case sensitivy specifické podle
request
not case sensitivy

ProccesingOnformation TAG
commonInfo

0

TAG
ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

databaseName

1

IMPLICIT DatabaseName

processingContext

2

name

3

INTEGE acces (0), search (1)¨, retrieval (2),
R
record Presentntation (3), recordhanding (4)
Internatio
nal
STRING
OID

oid

4

description

5

TAG

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
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TAG

instructions

6

IMPLICIT
EXTERN
AL

VariantSetInfo

TAG

commonInfo

0

ASCII

TAG

variantSet

1

OID

name

2

variants

3

Internatio
nal
STRING
VariantCl name, description Tag 0 typuSTRING,
ass
description tadg 1 typu humanSTRING,
variant class Tag 2 typu INTEGER,
variant Types Tag 3 ( Variant type :
name Tag 0 typu STRING, description
Tag 1 typu Human STRING, Variant
Type Tag 2 typu INTEGER,
variantValue Tag 3 ( Variant Value:data
Type Tag 0 (Primitive DataType:
octetString bit 0, numeric bit 1, date bit
2, external bit 3, string 4, trueOrfalse bit
5, oid bit 6, intUnit Tag 7, empty Tag 8,,
none TheAbove (100)), values Tag 1
(ValuesSet: range Tag 1 ( ValueRange
: lower Tag 0 (ValueDescription:
integer typu INTEGER, string typu
STRING, octes typu OCTES STRING,
OID, unit, ValueandUnit ))Enumerated
(valueDescription : integer typu
INTEGER, string typu STRING, octes
typu OCTES STRING, OID, unit,
ValueandUnit

TAG

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

Sekvence UnitInfo
commonInfo

0

ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

unitSystem

1

description

2

unitSystem

3

Internatio
nal
STRING
Human Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII
STRING
unit type Name Tag 0 typu STRING, description
Tag 1 typu Human STRING, unitType
Tag 2 typu STRING, units Tag 3 (
UNITS: name Tag 0 typu STRING,
description Tag 1 typu Human
STRING, unit Tag 2 typu STRING

sekvence CategoryList TAG

TAG

commonInfo

0

ASCII

DateAdded Tag 0, dateChanged Tag 1,
expiry Tag 2, Human String Language
3 ( language Tag 0 ASCII, text Tag 1)

categories

1

Category Category Tag 0 typu STRING.
OriginalCategory Tag 1 typu STRING,
description Tag 2 typu Human
STRING, asn1module Tag 3 typu
STRING
category
0
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International STRING

originalCategory

1

International STRING

description

2

Human STRING

asn1module

3

International STRING

Obr. AttributeBySet.

AttributeBySet

AttributesetDetails: attributeSet tag 0, attributeByType tag 1

AttributeTypeDetails: attribteType tag 0 typu INTEGER, defaultOmitted tag 1,attributeValues
tag 2

OmittedAttributeInterpretation: defaultName tag 0 typu STRING, defaultDescription tag 1 typu
Human STRING
AttributeValue : Value tag 0 typu STRING, description tag 1 typu Human STRING,
subAttributes tag 2 typu STRING, superAttributes typu STRING,partiaSupport tag 4
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Obr. AccessInfo
AccesInfo

{QueryTypesSupported Tag 0}

QueryTypeDetails {[0] private, [1]rpn, [2] iso8777,[100] Z39-58,[101]erpn, [102] ranked list}

PrivateCapabilities {operators Tag [0], searchKeys tag[1],description Tag [2] Human STRING
{operators tag[0] typu ASCII, description Tag [2]
typu human STRING (Language Tag 0, text Tag
1, Typ ASCII)
{Search key tag[0], description Tag [1] typu human STRING (Language
Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII)
Iso8777Capabillities: {search keys [0],restrictions[1], human string
(Language Tag 0, text Tag 1, Typ ASCII)}
RpnCapabilities> { operators tag[0]typu
INTEGER,resultSetAsOperandSupported Tag [1] typu Boolean,
restrictionOperandSupported tag[2] typu Boolean, proximity Tag [3]

ProximitySupport:{ anySupport[0] typu Boolean,unitsSupported [1]
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Obr. RecordStructure
Record Structure Tag 5

ElementInfo: ElementName Tag 1 typu INTEGER, elementTagPath Tag 2, dataType Tag 3,
requier Tag 4 typu Boolean, description Tag 6 typu human string

Path: tagType Tag 1 typu INTEGER, tagValue Tag 2 typu STRING

ElementDataType: primitive Tag 0, structured Tag 1

PrimitiveDataType: octetString 0,numeric 1, date 2, external 3, string 4, trueOrFalse 5, oid 6,
intUnit 7, empty 8, noneOfTheAbove 100 see“description“

REC.2 Syntaxe záznamů SUTRS Simple Unstructured Record Syntax
(jednoduchý nestrukturovaný textový formát) {Z39-50-recordSyntax
101}
Jednoduchý nestrukturovaný textový formát (SUTRS) je určen jako formát pro získáváni dat
při operaci vyhledání nebo získávání, aby se presentovala textová data tak, aby původce je
mohl zobrazit s minimalní anylýzou nebo úpravami. Tento formát není strukturavný, text může
představovat jednotlivé prvky i ty které nejosu výslovně definovány ve formátu. Je dohodnuto,
že se v textu používá oddělovače v místě konce řádku. Předepsané ukonční řádku je ASCII LF
(X’0A’). Formát SUTRS se tedy skládá z řetězce textových dat.
Tato definice doporučuje maximální délku řádku 72 znaků pokud není požadováno jiné
maximum, např. pomocí variantRequest. Toto není absolutní maximum, ale důrazně se
doporučuje.
RecordSyntax- SUTRS
{Z39-50-recordSyntax SUTRSm (101)}
SutrsRecord (ASCII), oddělovač řádků je ASCII LF (X’0A’), doporučená délka řádku 72
znaků. .
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REC.3 OPAC syntaxe záznamů {Z39-50-recordSyntax 102}
RecordSyntax-opac
{Z39-50-recordSyntax opac (102)}
OPACRecord je sekvencí bibliographicRecod (Tag 1, formát bibliografického záznamu Z3950-recordSyntax 1 až 3, 10 až 21) a holdingData (Tag 2 holdingsRecord, viz následující
tabulka)
OPACRecord
OPACRecord sekvence

bibliographicalRecord (Tag 1, formát
bibliografického záznamu Z39-50recordSyntax 1 až 3, 10 až 21)
holdingsData (Tag 2, výběr ze dvou
možností)

marcHoldingRecord (Tag 1, externí
definice formátu)
holdingAndCirc(Tag 2, viz
nádledující tabulka)

holdingsAnd Circ je sekvence:
typeOfRecord (Tag 1, ASCII)
encodingLevel (Tag 2, ASCII)
format (Tag 3, ASCII)
receiptAckStatus (Tag 4, ASCII)
generalRetention (Tag 5, ASCII)
completeness (Tag 6, ASCII)
dateOfReport (Tag 7, ASCII)
nucCode (Tag 8, ASCII)
localLocatin (Tag 9, ASCII)
shelvingLocation (Tag10, ASCII)
callNumber (Tag 11, ASCII)
shelvingData (Tag 12, ASCII)
copyNumber (Tag 13, ASCII)
publicNote (Tag 14, ASCII)
reproductionNote (Tag 15, ASCII)
termsUserepro (Tag 16, ASCII)
enumAndChron (Tag 17, ASCII)
volumes (Tag 18, ASCII) opakovaná sekvence pro
každý volume

LDR 06
LDR 017
007 00-01
008 06
008 12
008 16
008 26-31
852 $a
852 $b
852 $c
852 $h a $i
852 $j až $m
852 $t
852 $z
843
845
všechny 85x, 86x
enumeration (Tag 1, ASCII)
chronology(Tag 2, ASCII)
enumAndChron (Tag 3, ASCII)
circulationData (Tag 19, ASCII) opakovaná sekvence availableNow (Tag 1, BOOLEAN)
pro každý cirkulační záznam
avalabilityDate (Tag 2, ASCII)
availableThru (Tag 3, ASCII)
restrictions (Tag 4, ASCII)
itemId (Tag 5, ASCII)
renewable (Tag 6, BOOLEAN)
onHold (Tag 7, BOOLEAB)
enumAndChron (Tag 8, ASCII)
midspine (Tag 9, ASCII)
temporaryLocation (Tag 10, ASCII)
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REC.4 Summary Record syntax {Z39-50-recordSyntax 103}
RecordSyntax-summary
{Z39-50-recordSyntax summary (103)}
briefBib sekvence:
title (Tag 1, ASCII)
author (Tag 2, ASCI)I
callNumber (Tag 3, ASCII)
recordType (Tag 4, ASCII)
bibliographicLevel (Tag 5, ASCII)
format (Tag 6, ASCII) sekvence:

type (Tag 1, ASCI)I
size (Tag 2, INTEGER)
bestPosn (Tag 3, INTEGER)

publicationPlace (Tag 7, ASCII)
publicationDate (Tag 8, ASCII)
targetSystemKey (Tag 9, ASCII)
satisfyingElement (Tag 10, ASCII)
rank (Tag 11, ASCII)
documentId (Tag 12, ASCII)
abstract (Tag 13, ADCII)
otherInfo (Tag 14, viz otherInformation v Z39-50APDU-1995)
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REC.5 Generic Record Syntax 1 {Z39-50-recordSyntax 105}
{Z39-50-recordSyntax 105 GRS-1 (105)}
GenericRecord je sekvencí taggedElement:
tagType (Tag 1, INTEGER)
tagValue (Tag 2., StringOrNumeric)
tagOccurence (tag 3, INTEGER)
content (Tag 4, výběr z 6 možností)

metaData (Tag 5, sekvence)

Pokud není uveden, měl by být dynamicky doplněn z TagSet-M,
jinak by měl být staticky specifikovám schematem
StringOrNumeric viz Z39-50-APDU-1995
INTEGER, počet výskytů v databázovém záznamu a vztaženo
v nadřízení položce. Neexistuje defaultní hodnota, je-li vynechán ,
cíl ji neformoval nebo není důležitá
intUnit (Tag 1, INTUNIT)
elementNotThere (Tag 2, NULL), žádaný prvek neexistuje
elementEmpty (tag 3, NULL), žádaný prvek eexistuje, ale je
prázdný
noDataRequested (Tag 4, NULL), variant request ohlásil „žádná
data“
diagnostic (Tag 5, externí formát)
subtree (Tag 6, rekurzivně vnořený taggedElement – tato tabulka)
seriesOrder (Tag 1,
ascending (Tag 1, BOOLEAN) „true“
sekvence)
znamená vzestupně, opak je sestupně
order (Tag 2, INTEGER) stejné jako
definice „elementOrdering“ v tagSet-M, i
když toto může být převáženo schematem
usageRight (Tag 2,
type (Tag 1, INTEGER), redistributable – 1
sekvence)
volně dále šiřitelné, restricted – 2 omezení
daná v prohlášení, licencePointer – 3
omezení obsahují odkaz na licenci.
restriction (Tag 2, ASCII)
hits (Tag 3, sekvence) satisfier (Tag 0?, výraz viz term v Z39-50APDU-1995) výraz k vyhledání
offsetInfoElement (Tag 1, INTUNIT)
length (Tag 2, INTUNIT)
hitRank (Tag 3, INTEGER)
targetToken (Tag 4, OCTET) původce
může následně využít token
v variantRequest (v prvku elementRequest)
k získání (nebo referenci na) část (zbytek)
displayName (Tag 4, ASCII) jmén prvku, který chce původce
zobrazit
supportedVariants
globalVariantSetId(Tag 1, OID) Pokud je
(Tag 5, sekvence)
vynecháno, použije se defaultní hodnota,
která je poskytnuta prvkem
defalutVariantSetId v tagSet-M. Pokud je
vynecháno variantSetId v triples (políčko
níže) nahradí toto vynechaný variantSetId.
triples
variantSetId(Tag 0, OID) je-li
(Tag 2,
vynecháno , použije se
opakovaná globalvariantSetId, výše, je-li
sekvence) vynechán i ten, pak se použije
defaultní
class Tag 1, INTEGER)
type (Tag 2, INTEGER)
value (Tag 3, výběr z:
INTEGER, ASCII, OCTET,
OID, BOOLEAN, NULL)
message (Tag 6, ASCII)
elementDescriptor (Tag 7, OCTET)
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appliedVatriant (Tag 6, sekvence)

surrogateFor (Tag 8,
tagType (Tag 1, INTEGER)
opakovaná sekvence)
tagValue (Tag 2, StringOrNumeric)
„náhrada za“, získaný prvek
je náhradou za prvek daný
tag Occurence (Tag 3, INTEGER)
tímto tagPath
surorgateElement (Tag 9,
tagType (Tag 1, INTEGER)
tagPath) prvek tímto určený je tagValue (Tag 2, StringOrNumeric)
náhradou za získaný prvek
tag Occurence (Tag 3, INTEGER)
other (Tag 99, externí)
viz totéž schema jako u supportedVariants výše

REC.6 Record Syntax for Extended Services Task Package {Z39-50recordSyntax ES TaskPackage 106}
{Z39-50-recordSyntax ESTaskPackage (106)}
taskPackage sekvence:
název
packageType (

Tag
1

packageName
userId
retentionTime
permissions
description
targetReference
creationDateTime
taskStatus

2
3
4
5
6
7
8
9

packageDiagnostics
taskSpecificParametrs

10
11

Formát a vysvětlení
OID objektový identifikátor specifické definice
Rozšířených služeb
ASCII
ASCII
INTUNIT
viz permissions v Z39-50-APDU-1995
ASCII
OCTET
čas vytvoření
INTEGER, pending - 0, active – 1, complete – 2.
aborted – 3
viz diagRec v Z39-50-APDU-1995
OID, užije se OID pro specifickou definici
Rozšířených služeb, jako u parametru
„packageType“ a „packageName“ výše v této
tabulce
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Příloha 6 – RSC: Formáty reportu o zdroji
(Resource Report Formats)
(Normativní)
Tento standard definuje a registruje formát reportu o zdroji resource-1 a resource-2. Jsou jim
přiřazeny následující objektové identifikátory:
resource-1 {Z39-50-resourceReport 1} (viz RSC.1)
resource-2 {Z39-50-resourceReport 2} (viz RSC.2)

RSC.1 Report o zdroji Resource-1
resource-1 {Z39-50-resourceReport 1}
Formát je následující
Typ odhadu název

Typ odhadu překlad

Kód

currentSearchRecords

současný odhad počtu záznamů ve
zpracovávané výsledkové množině
odhad počtu záznamů ve zpracovávané
výsledkové množině po dokončení operace
vyhledání
současný odhad počtu záznamů v probíhající
operaci Present
odhad počtu záznamů se po dokončení
operace Present
uběhlý čas zpracování (v 0.001 CPU sec)
odhad celkového času zpracování (v 0.001
CPU sec) po ukončení probíhající operace
Odhad času zpracování v této asociaci (v
0.001 CPU sec)
Odhad současné ceny této operace
Odhad ceny této operace po ukončení
Odhad současné ceny této asociace
Odhad ceny této asociace po ukončení
Procentuální odhad úplnosti
Odhad současné ceny vyhledání v asociaci
Odhad současné ceny Present v asociaci
Odhad současné ceny času připojení v této
asociaci
Odhad dalších cen (které nejsou uvedeny
v 13-15) pro asociaci

1

finalSearchRecords
currentPresentRecords
finalPresentRecords
currentOpTimeProcessing
finalOpTimeProcessing
currentAssocTime
currentOperationCost
finalOperationCost
currentAssocCost
finalOpTimeElapsed
percentComplete
currentSearchAssocCost
currentPresentAssocCost
currentConnectAssoccost
currentOtherAssocCost

Hodnota

Kód
měny

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

zpráva v textu typu ASCII

RSC.2 Report o zdroji Resource-2
resource-2 {Z39-50-resourceReport 2}
Formát je následující (první tři sloupce stejné jako v resource-1) Hodnota je vyjádřena podle
Syntaxe typu IntUnit – viz odst. 4. 1 obr. IntUnit:
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Typ odhadu název

Typ odhadu překlad

Kód

currentSearchRecords

současný odhad počtu záznamů ve
zpracovávané výsledkové množině
odhad počtu záznamů ve zpracovávané
výsledkové množině po dokončení operace
vyhledání
současný odhad počtu záznamů v probíhající
operaci Present
odhad počtu záznamů ve po dokončení
operace Present
uběhlý čas zpracování (v 0.001 CPU sec)
odhad celkového času zpracování (v 0.001
CPU sec) po ukončení probíhající operace
Odhad času zpracování v této asociaci (v
0.001 CPU sec)
Odhad současné ceny této operace
Odhad ceny této operace po ukončení
Odhad současné ceny této asociace
Odhad ceny této asociace po ukončení
Procentuální odhad úplnosti
Odhad současné ceny vyhledání v asociaci
Odhad současné ceny Present v asociaci
Odhad současné ceny času připojení v této
asociaci
Odhad dalších cen (které nejsou uvedeny
v 13-15) pro asociaci

1

finalSearchRecords
currentPresentRecords
finalPresentRecords
currentOpTimeProcessing
finalOpTimePrecessing
currentAssocTime
currentOperationCost
finalOperationCost
currentAssocCost
finalOpTimeElapsed
percentComplete
currentSearchAssocCost
currentPresentAssocCost
currentConnectAssoccost
currentOtherAssocCost
zpráva v textu typu ASCII
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hodnota
typu IntUnit

Příloha 7 – ACC: Formát kontroly přístupu ke zdroji
(Access Control Formats)
(Normativní)
Tato norma definuje a registruje definice formátu kontroly přístupu a přiřazuje následující
objektové identifikátory:
prompt-1
{Z39-50-accessControl 1}
des-1
{Z39-50-accessControl 2}
krb-1
{Z39-50-accessControl 3}
Formáty kontroly přístupu jsou definovány pro užití v rámci parametrů securityChallenge a
securityChallengeResponse v bloku (APDU) žádosti o kontrolu přístupu a odpovědi na
kontrolu přístupu a idAuthentication v bloku APDU InitRequest.
AccessControlFormat-prompt-1
Prompt object je buď:
Výzva
Jméno

TAG Typ

Vysvětlení

Výskyt

promptID

1

defaultResponse

2

promptInfo

3

IMPLICIT výběr { character ASCII | Encrypted} nepovi
Informace odpovídající číslované výzvě nný
. Např. “type” v rámci PromptId is
“copyright”, pak promptInfo může
obsahovat prohlášení o copyrightu.

regExpr

4

ASCII

responseRequired

5

allowedValues

6

IMPLICIT Sekvence ASCII řetězců , např.
promptId =“Desired color“; allowed
=“red“, „blue“, „green“

shouldSave

7

dataType

8

IMPLICIT Cíl doporučuje, aby původce zachoval nepovi
data kterými odpovídá uživateli na tuto nné
výzvu, protože je pravděpodobné že o
ně bude opět žádán (tak by nemusel
původce vyzývat koncového uživatele
o jejich opětovné zadání)
INTEGE interger – 1, date –2, float –3,
R
alphaNumeric 4, url-urn 5, booolean- 6.

viz tab. Cíl zašle číslo (pro číslovanou výzvu)
PromptID nebo řetězec (pro nečíslovanou výzvu)
pro každou výzvu a původce tímto
odpoví v odpovědi na tuto výzvu, tak že
cíl může spárovat odpověď s výzvou.
ASCII

nepovi
Regulární výraz kterému
promptResponse má vyhovět. Viz IEEE nn0
1003.2, volume 1, Section 2.8 „regular
Experssion Notation“. Např. je-li
promptId „Year of publication“,
regulární výraz může být „19[89][09]|20[0-9][0-9]”
nepovi
nné
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nepovi
nné

diagnostic

Cíl sděluje původci, data jakého typu
požaduje. Např. je-li specifikováno
„date“ pak cíl musí žádat koncového
uživatele o datové údaje.
Určeno pro opakované žádosti
v případě chyby původce, má
odpovídat uživateli z předchozího
pokusu

9

anebo Odpověď
Jméno

TAG Typ

Vysvětlení

Výskyt

promptID

1

promptResponse

2

promptInfo

3

regExpr

4

responseRequired

5

allowedValues

6

IMPLICIT Sekvence ASCII řetězců , např.
promptId =“Desired color“; allowed
=“red“, „blue“, „green“

shouldSave

7

dataType

8

diagnostic

9

IMPLICIT Cíl doporučuje, aby původce zachoval nepovi
data kterými odpovídá uživateli na tuto nné
výzvu, protože je pravděpodobné že o
ně bude opět žádán (tak by nemusel
původce vyzývat koncového uživatele
o jejich opětovné zadání)
INTEGE interger – 1, date –2, float –3,
R
alphaNumeric 4, url-urn 5, booolean- 6.
Cíl sděluje původci, data jakého typu
požaduje. Např. je-li specifikováno
„date“ pak cíl musí žádat koncového
uživatele o datové údaje.
Určeno pro opakované žádosti
v případě chyby původce, má
odpovídat uživateli z předchozího
pokusu

viz tab. Odpovídá nápovědě ve výzvě, nebo
PromptID může být bez nápovědy, např.
„newPassword“. Je-li bez nápovědy ,
mělo by být „číslované“ Jestliže jde o
odpověď na nečíslovanou výzvu, pak
tato odpověď by měla obsahovat
řetězec nápovědy z výzvy
I
Výběr string ASCII – Tag 1 | accept
Tag 2 Boolean, acknowledge Tag 3,
diagnostic Tag 4, typ Diagrec,
encrypted Tag 5 (sekvence. cryptType,
credential, data)
IMPLICIT výběr { character ASCII | Encrypted} nepovi
Informace odpovídající číslované výzvě nný
. Např. “type” v rámci PromptId is
“copyright”, pak promptInfo může
obsahovat prohlášení o copyrightu.

ASCII

nepovi
Regulární výraz kterému
promptResponse má vyhovět. Viz IEEE nn0
1003.2, volume 1, Section 2.8 „regular
Experssion Notation“. Např. je-li
promptId „Year of publication“,
regulární výraz může být „19[89][09]|20[0-9][0-9]”
nepovi
nné
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nepovi
nné

promptID
Jméno

TAG Typ

promptID

Vysvětlení

Výskyt

Výběr. enumeratedPrompt Tag 1:
sekvence: type:( groupId –0, UserId –1,
Password –2, newpassword –3.
copyright –4*, sessionId- 5) a
suggestedString (ASCII) anebo
nonEnumeratedprompt Tag 2 ASCCII.

*Poznámka: Když je typ výzvy „copyright“, promptInfo obsahuje text zprávy o copyrightu,
který má být slovně zobrazen uživateli. Jestliže PromptResponse indikuje „acceptance“, pak to
znamená že koncový uživatel souhlasil s podmínkami copyrightu.
AccessControlFormat-des-1
Jméno

TAG Typ

DES-RN-Object

Vysvětlení

Výskyt

Výběr. chalenge DRN Type Tag 1:
(sekvence: userId tag 1, salt Tag2,
randomNumber Tag 3) anebo
response DRN type Tag 2:( sekvence:
userId tag 1, salt Tag2, randomNumber
Tag 3)

AccessControlFormat-krb-1
Jméno
KRB-Object

TAG Typ

Vysvětlení

Výskyt

Výběr. chalenge KRBRequest Type
Tag 1: (sekvence: service tag 1ASCII,
instance Tag2 ASCII, realm Tag 3
ASCII) anebo response
tKRBResponse type Tag 2:( sekvence:
userId tag 1ASCII,tisket Tag2)
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Příloha 8 – EXT: Rozšířené služby definované touto normou
(ES Defined by this Standard)
(Normativní)
Tato norma definuje a registruje následující Rozšířené služby a přiřazuje jim tyto identifikátory
objektů:
Trvalá množina výsledků (PersistemtResultSet)
{Z39-50-extendedServices1}
Trvalý dotaz (PersistentQuery)
{Z39-50-extendedServices2}
Periodický rozvrh dotazu (PeriodicQuerySchedule)
{Z39-50-extendedServices3}
Objednání položky (ItemOrder)
{Z39-50-extendedServices4}
Update databáze (DatabaseUpdate)
{Z39-50-extendedServices5}
Specifikace exportu (ExportSpecification)
{Z39-50-extendedServices6}
Vyvolání exportu (ExportInvocation)
{Z39-50-extendedServices7}

EXT.1 Definice služby (Service Definition)
Rozšířená služba je realizována skrze Úlohu rozšířených služeb (Extended Service task), která
je vyvolána ES operací. ES služba je popsána v odstavci 3.2.9.1 této normy.
Spuštění ES operace má za následek vytvoření balíku úlohy, který je reprezentován záznamem
v ES databázi. Balík úlohy obsahuje parametry, z nichž jsou některé společné všem dalším
balíkům úloh bez ohledu na jejich typ, a další parametry, které jsou specifické pouze pro balík
tohoto typu. Některé společné parametry jsou stanoveny původcem jako parametry v ES
požadavku, další pak dodá cíl.
Tabulka A-8-1 : Společné parametry (Parameters common) pro všechny Rozšířené služby
Společný parametr pro balík úlohy

Hodnota dodána původcem

Typ balíku (packageType)
Název balíku (packageName)
Id uživatele (userId)
Doba životnosti (retentionTime)
Seznam povolení (permissionList)
Popis (description)
Odkaz cíle (targetReference)
Datum a čas vytvoření (crreationDateTime)
Stav úlohy (taskStatus)
Diagnostiky balíku (packageDiagnostics)

x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

Hodnota dodána cílem

x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x
x(nepovinné)

Specifické parametry jsou odvozeny z parametru Specifické parametry úlohy (Task-specificparameters) ES požadavku. V tabulce A-8-1 je přehled společných parametrů. Jejich popis je
obsažen v odstavci 3-2-9-1. Pro vyjmenované parametry, kde hodnotu dodává původce i cíl,
přebije hodnota cíle hodnotu původce.

EXT.1.1 Rozšířená služba pro trvalou množinu výsledků (Persistent
Result Set Extended Service)
Rozšířená služba pro trvalou množinu výsledků umožňuje původci požadovat po cíli, aby
vytvořil z přechodné množiny výsledků, která náleží aktuální Z asociaci trvalý výsledek. Úloha
Trvalé množiny výsledků nemá žádný vliv na dočasnou množinu výsledků. Ta je stále k
dispozici v rámci Z asociace. Trvalá množina výsledků je uložena pro další použití v aktuální
nebo jiné Z asociaci. Může být následně kdykoliv vymazána, tak že se vymaže příslušný balík
úlohy.
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Poznámka:
Původce může vymazat trvalou množinu výsledků tak, že vymaže balík úlohy, ale to pouze
v případě, má-li původní uživatel povolení "vymazání" k tomuto balíku.
Získávání dat (za použití specifikace prvků Názvu množiny výsledků) vrátí, oproti Balíku
parametrů Trvalé množiny výsledků (Persistent Result Set Parametr Package), Balík parametrů,
který obsahuje cílem dodaný dočasný název množiny výsledků, který může být použit ve stejné
Z asociaci, kdykoliv je potřeba použít název množiny výsledků. (tj. v dotazu nebo požadavku
na Získávání dat, Třídění nebo Vymazání).
Parametry pro Rozšířenou službu Trvalé množiny výsledků jsou popsány v tabulce A-8-1, a
také v A-8-2 .
Tabulka A-8-2 : Společné parametry (Specific parameters ) pro Trvalou množinu
výsledků
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův. Hodnota dodána cíl.

Množina výsledků dodaná původcem
(originSuppliedResultSet)
x(pokud je použito)
Zaměnit či připojit (replaceOrApend) x(pokud je použito)
Množina výsledků dodaná cílem
(targetSuppliedResultSet)
Množství záznamů(numberOfRecords)

x(pokud je použito)
x(nepovinné)

Parametr balíku úlohy

x(pokud je použito)
x(nepovinné)

Množina výsledků dodaná původcem (originSuppliedResultSet) – Původce dodá název
dočasné množiny výsledků, která náleží Z asociaci. Je-li použita funkce "vytvořit (create)",
vytvoří cíl z této dočasné množiny výsledků trvalou množinu výsledků. Je-li použita funkce
"upravit (modify)", cíl buď zamění touto množinou výsledků již existující trvalou množinu
výsledků (odpovídající specifikovanému názvu úlohy), nebo připojí (append) tuto množinu
výsledků již k existující trvalé množině výsledků. Tento parametr je direktivní v případě, je-li
hodnota parametru Funkce v požadavku buď "vytvořit" nebo "upravit", a není použit v případě
je-li hodnota Funkce "vymazat(delete)".
Zaměnit či připojit (replaceOrApend) – Tento parametr se objeví v případě, je-li hodnota
Funkce "upravit". Je platný pouze, má-li původce povolení "upravit obsah (modify-content)".
Jeho hodnota je "zaměň" nebo "připoj". To znamená, že specifická množina výsledků buď
nahradí či bude připojena k existující trvalé množině výsledků.
Množina výsledků dodaná cílem (targetSuppliedResultSet) – Když původce obdrží balík
úlohy, cíl dodá název dočasné množiny výsledků, která náleží Z asociaci. Množina výsledků je
kopií trvalé množiny výsledků, která je reprezentována balíkem. Cíl použije tento parametr
pouze je-li zaslán balík úlohy (tzn. ne v ES odpovědi) a nepoužije ho, indikuje-li název
množiny výsledků v Požadavku na získávání dat, že tento parametr nebude zahrnut.
Množství záznamů(numberOfRecords)
množině výsledků.

- Cíl oznamuje celkový počet záznamů v trvalé

EXT.1.2 Rozšířená služba pro trvalý dotaz (Persistent Query ES)
Tato služba umožňuje původci požadovat, aby cíl uložil Z39.50 dotaz pro pozdější reference v
průběhu stejné či další Z asociace.
Parametry Rozšířené služby trvalého dotazu jsou popsány jak v tabulce A-8-1 tak v tabulce A8-3.
Tabulka A-8-3 : Společné parametry (Specific parameters ) pro Trvalý dotaz.
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Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Specifikace dotazu (querySpec)
Skutečný dotaz (actualQuery)
Názvy databáze (databaseNames)
Rozšířená vyhledávací informace
(additionalSearchInformation)

x

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy

x
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(nepovinné)

Specifikace dotazu (querySpec) a Skutečný dotaz (actualQuery) – Původce zašle buď
dotaz, který má být uložen, nebo název jiného trvalého dotazu, který má být zkopírován do
tohoto balíku. Cíl zašle Skutečný dotaz. Pokud původce zašle dotaz, cíl tento dotaz použije.
Pokud původce zašle název balíku úlohy, cíl kopíruje odpovídající dotaz.
Názvy databáze (databaseNames) – Původce může zaslat seznam databází.
Rozšířená vyhledávací informace (additionalSearchInformation) – Viz 3.2.2.1.12

EXT.1.3. Rozšířená služba pro periodický rozvrhu dotazu (Periodic Query
Schedule ES)
Tato služba umožňuje původci požadovat, aby cíl ustanovil Periodický rozvrh dotazu. Původce
může dále požadovat "aktivaci" tohoto rozvrhu jako součást iniciačního požadavku na jeho
vytvoření, nebo jako součást dalšího požadavku na upravení tohoto rozvrhu. Parametry
Rozšířené služby pro periodický rozvrh dotazu jsou pospány v tabulce A-8-1 a také v tabulce
A-8-4.
Tabulka A-8-4 : Společné parametry pro Periodický rozvrh dotazu.
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Indikátor aktivity (activeFlag)
x
Specifikace dotazu (querySpec)
x
Skutečný dotaz (actualQuery)
Názvy databáze (databaseNames)
x(pokud je použito)
Perioda (period)
x
Vypršení (expiration)
x(nepovinné)
Název balíku množiny výsledků
(resultSetPackageName)
x(nepovinné)
Dispozice množiny výsledků
(resultSetDisposition)
x(pokud je použito)
Místo zaslání upozornění
(alertDestination)
x(nepovinné)
Exportní parametry (exportParameters) x(nepovinné)
Čas posledního dotazu (lastQueryTime)
Poslední množství výsledků
(lastResultNumber)
Množství od změny (numberSinceModify)

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy
x

x
x(nepovinné)
x(nepovinné)

x
x(pokud je použito)
x
x(nepovinné)

x(pokud je použito)

x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

x

x(nepovinné)
x(nepovinné)
x

x
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)

Indikátor aktivity (activeFlag)- Je-li tento indikátor nastaven v Požadavku na vytvoření
(Create request), pak je Periodický rozvrh dotazu aktivován ihned po obdržení tohoto
požadavku a validaci jeho parametrů. Ve druhém případě je rozvrh vytvořen, ale ne aktivován.
V Požadavku na upravení (Modify request), který může obsahovat pouze Indikátor aktivity,
může původce aktivovat či deaktivovat tento rozvrh. V balíku parametrů tento parametr
indikuje, zda je rozvrh aktivní či nikoliv.
Specifikace dotazu (querySpec) a Skutečný dotaz (actualQuery) – Původce zadává buď
dotaz, nebo název Balíku trvalého dotazu (Persistent Query Package). (Pokud původce zasílá
dotaz, nebo specifikovaný balík dotazu neobsahuje seznam databází, je nutno použít parametr
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Názvy databází.) Cíl dodá Skutečný dotaz : pokud původce zadal dotaz, cíl použije tento dotaz;
pokud původce zadal název balíku úlohy, cíl zkopíruje příslušný dotaz.
Názvy databáze (databaseNames) – Původce může zadat seznam databází; tento seznam je
požadován v případě, zadá-li původce dotaz namísto názvu balíku dotazu pro Specifikaci
dotazu (querySpec), nebo v případě, že specifikovaný balík dotazu neobsahuje seznam
databází.
Perioda (period) – Jedná se o časové rozmezí mezi vyvoláváním dotazu. Cíl může přebít
periodu, kterou určil původce. Perioda může být např. počet dní, frekvence (tj. denně, v
pracovní dny, týdně, měsíčně), nebo "trvající (continuous)". Trvající chápeme tak, že
vyhledávání probíhá neustále (nebo podle rozhodnutí cíle).
Vypršení (expiration) – Původce může cíli zadat čas/datum, kdy má přerušit spouštění tohoto
Periodického dotazu. Pokud původce tuto hodnotu nestanoví, cíl pro něj předpokládá hodnotu
"bez vypršení (no expiration)". Cíl může přebít periodu, kterou určil původce. Pokud cíl zašle
hodnotu pro tento parametr, ale cíl tento parametr nepodporuje, měl by cíl zamítnout ES
požadavek.
Název balíku množiny výsledků (resultSetPackageName) – Původce může zaslat název již
existujícího balíku Trvalé množiny výsledků. Pokud původce tento parametr vynechá, cíl
vytvoří trvalou množinu výsledků, pokud není zadány Exportní parametry (exportParameters).
Dispozice množiny výsledků (resultSetDisposition) –Tento parametr nabývá hodnot "vytvořit
nový (createNew)", "nahradit (replace)" nebo "připojit (append)". Ty určují, zda má cíl vytvořit
novou množinu výsledku, kdykoliv je vyvolán dotaz, zaměnit obsah existující množiny
výsledků, nebo připojit nové výsledky na konec množiny výsledků. Hodnota "vytvořit nový"
by měl být použita pouze, jsou-li původce i cíl v souladu ohledně pravidel pojmenovávání
balíku výsledků. Pokud je hodnota parametru Perioda "trvající", je doporučená hodnota
parametru Dispozice množiny výsledků "připojit". Hodnota "připojit" umožňuje cíli
kontinuálně rozšiřovat množinu výsledků přidáváním nových záznamů.
Místo zaslání upozornění (alertDestination) – Původce může zadat cílovou adresu pro
Upozornění (Alerts) spuštěných přijetím nových výsledků Periodického dotazu (např. číslo
faxu, X.400 adresu, číslo pageru, či mobilní číslo GSM pro SMS).
Exportní parametry (exportParameters) – Původce může zaslat název nebo skutečné obsahy
Balíku exportního parametrů (Export Parametre Package), které mají být použity v rámci
Periodického dotazu. Je zahrnut pouze v případě, že cíl požaduje export nově přidaných
výsledků. Pokud tomu tak je, nové výsledky mohou bát přidány do Názvu množiny výsledků,
je-li to také specifikováno.
Čas posledního dotazu (lastQueryTime) – Cíl zašle čas, kdy byl naposledy vyvolán
Periodický dotaz.
Poslední množství výsledků (lastResultNumber) – Cíl indikuje počet nových záznamů
získaných při posledním vyvolaném dotazu.
Množství od změny (numberSinceModify) – Cíl určí celkové množství záznamů obdržených
skrze vyvolávání Dotazu, a to od doby poslední modifikace Balíku periodického dotazu.

163

EXT.1.4 Rozšířená služba pro Objednání položky (Item Order ES)
Tato služba umožňuje původci zasílat cíli požadavky na objednání položek (dokumentů). Její
parametry jsou popsány v tabulce A-8-1 a A-8-5
Tabulka A-8-5 : Společné parametry pro úlohu Objednání položky.
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Požadovaná položka (requestedItem)
Požadavek na položku (itemRequrst)
Suplementární popis
(supplementalDescription)
Kontaktní informace
(contactInformation)
Rozšířená informace o účtu
(additionalBillingInfo)
Stavový nebo chybový report
(statusOrErrorReport)
Pomocný stav (auciliaryStatus)

x

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy

x(pokud je použito)

x(pokud je použito)

x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(nepovinné)

x(nepovinné)
x
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)

Požadovaná položka (requestedItem) – Původce identifikuje požadovanou položku těmito
způsoby:
(c) Požadavkem, jehož formát je definován externě, což může být Požadavek
meziknihovní výpůjčky (Interlibrary Loan Request) APDU dle ISO 10161;
nebo
(d) položkou množiny výsledků (název dočasné množiny výsledků, která náleží
aktuální Z asociaci a pořadové číslo položky v rámci této množiny); nebo
(e) oběma zmíněnými způsoby
Požadavek na položku (itemRequrst) – Pokud je Požadovaná položka (a) (tzn. požadavek
meziknihovní výpůjčky), cíl ji zkopíruje do balíku úlohy (cíl může nejdříve upravit požadavek).
Pokud je Požadovaná položka (b), cíl může zkonstruovat odpovídající Požadavek na položku;
pokud tak neučiní, nebude požadovaná položka v rámci balíku úlohy identifikována.
Přídavný popis (supplementalDescription) - Původce může zaslat další popisnou informaci
týkající se požadované položky jako suplement k Požadované položce.
Kontaktní informace (contactInformation) – Původce může zaslat jméno, telefonní číslo
nebo emailovou adresu kontaktní osoby.
Rozšířená informace o účtu (additionalBillingInfo) – Původce může indikovat způsob
platby, informaci o kreditní kartě, zákaznické reference a pořadové číslo zákaznické
objednávky.
Stavový nebo chybový report (statusOrErrorReport) – Cíl zašle stavový či chybový report.
Report, jako takový, je definován externě (mimo tuto normu) a může být založen na Stavovém
nebo chybovém reportu (StatusOrErrorReport) APDU protokolu ILL.
Pomocný stav (auciliaryStatus) – Cíl může poskytnout pomocný stav jako suplement stavové
informaci, která může být poskytnuta v parametru Stavový nebo chybový report.
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EXT.1.5 Rozšířená služba pro Update databáze (Database Update ES)
Tato služba umožňuje původci požadovat od cíle update databáze; vložit nové záznamy,
nahradit či vymazat existující záznamy, nebo updatovat prvky v rámci záznamu.
Poznámka:
Definice této služby se nezabývá konkurenčními problémy jejího využití. Pokud se více
uživatelů snaží updatovat tentýž záznam, cíl může updatovat zamýšlená data pouze na základě
prvního požadavku a dalšími požadavky už může updatovat záznam, jehož obsah byl již
změněn.
Parametry této služby jsou popsány v tabulkách A-8-1 a A-8-6.
Tabulka A-8-6 : Společné parametry pro úlohu Objednání položky.
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Akce (action)
x
Název databáze (databaseName)
x
Schéma (schema)
x(nepovinné)
Dodané záznamy (suppliedRecords) x
ID záznamů (recordIds)
x(nepovinné)
Suplementární IDs (supplementalIds) x(nepovinné)
Korelační informace (correlationInfo) x(nepovinné)
Název množiny prvků
(elementSetName)
x(nepovinné)
Stav updatu (updateStatus)
Globální diagnostiky (globalDiagnostics)
Záznamy balíku úlohy (taskPackageRecords)
Stavy záznamu (recordStatutes)

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy
x
x
x(nepovinné)

x(nepovinné)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

x(nepovinné)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)
x(pokud je použito)

Akce (action) – Původce indikuje: Vložit záznam (recordInsert), Nahradit záznam
(recordRepalce), Vymazat záznam (recordDelete) nebo Update prvků (elementUpdate).
Název databáze (databaseName) – Původce indikuje databázi, které se akce týká.
Schéma (schema) – Původce indikuje schéma databáze, které se použije při updatu.
Poznámka: Akce Název databáze a Schéma jsou specifikovány pouze jednou a následně se
aplikují na všechny obsažené záznamy.
Dodané záznamy (suppliedRecords) - Původce zadá jeden nebo více záznamů. (S každým z
nich může také zadat ID záznamu, suplementární informaci nebo korelační informaci; viz
následující parametry.) Pro akce Vložit záznam nebo Nahradit záznam dodá původce celé
záznamy. Pro Nahradit záznam nebo Vymazat záznam musí každý zadaný záznam (nebo
korespondující záznam se suplementární informací) obsahovat dostatečnou informaci, aby byl
podle ní cíl schopen identifikovat příslušný databázový záznam. Pro Vymazání záznamu, by
měla být tato informace také ve své nejkonkrétnější podobě, ale již není nezbytné zasílat celý
záznam.
Pro Update prvků jsou nahradí prvky v zadaném záznamu korespondující prvky v záznamu
databáze. Zbývající záznamy v databázi zůstanou nedotčeny. Záznam musí být zadán z důvodu
identifikace korespondujících prvků v databázovém záznamu. (tzn. skrze tagy definované
schématem). Pokud pro nějaký prvek neexistuje korespondující prvek v databázovém záznamu,
nebo se korespondující prvek vyskytuje více než jednou, či není dostatečně identifikován,
nebude update tohoto záznamu proveden. (Pro Update prvků může být k identifikaci záznamu
použit také parametr Suplementární ID, ten ovšem neidentifikuje elementy tohoto záznamu.)
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ID záznamů (recordIds) – Původce může zaslat ID záznamu. To odpovídá každému cílem
zadanému záznamu.
Suplementární IDs (supplementalIds) – Původce může zaslat Suplementární IDs
odpovídající zadaným záznamům. Tato suplementární identifikace umožní cíli identifikovat
databázové záznamy nebo identifikovat jejich správné verze. To může být například časová
nálepka (timestamp), číslo verze, nebo nějaká jiná forma, např. předchozí verze záznamu.
Korelační informace (correlationInfo) – Ke každému zadanému záznamu může cíl přiložit
jeden nebo oba z následujících :
 Korelační poznámku (correlationNote)
 Korelační identifikátor (correlationIdentifier)
Korelační identifikátor může být použit pro identifikace záznamu pouze v kontextu tohoto
balíku úlohy, a to pouze pro korelační účely (tj. pro korelaci záznamu balíku úlohy s
korespondujícím zadaným záznamem. Může být použit v balíku úlohy ve spojení s ID
záznamu, pro záznam, který nemusí mít jednoznačné ID záznamu.
Název množiny prvků (elementSetName) – Původce indikuje název množiny prvků, který
určuje prvky updatovaného záznamu, které mají být zahrnuty v balíku úlohy. Pokud je tento
parametr vynechán, nebudou updatované záznamy zahrnuty do balíku úlohy.
Stav updatu (updateStatus) – Tento parametr se v balíku úlohy objeví pouze v případě, je-li
Stav úlohy (Task-status) ’ dokončená (complete) ’ či ’ zrušená (aborted) ’. Nabývá
následujících hodnot:
"Úspěch (Success)" – Update proběhl úspěšně.
"Částečný (Partial)" – Update se nezdařil pro jeden či více záznamů.
"Chyba (Failure)" – Cíl ukončil zpracovávání úlohy (v parametru Globální diagnostiky by měl
být zaslána jedna či více nenáhradních diagnostik.)
Globální diagnostiky (globalDiagnostics) – Jedna čí více nenáhradních diagnostik v případě,
že je zaslaný Stav updatu "Chyba".
Záznamy balíku úlohy (taskPackageRecords) – Pokud je Stav úlohy (TaskStatus) ’
dokončená (complete) ’ : balík úlohy obsahuje struktury pro každý zaslaný záznam. Struktura
může obsahovat část nebo všechny updatované záznamy (to záleží na " Název množiny prvků
") nebo diagnostiky (pokud je Stav záznamu, zmíněný následně, "chyba (failure)") a v
neposlední řadě Korelační informace a stavy záznamů (viz parametr Stavy záznamů).
Pokud je Stav úlohy ’ nevyřízená (pending)’, nebo ’ aktivní(active), balík úlohy obsahuje již
zmíněné prvky pro každý záznam, u kterého je updatovací akce dokončena. Pro záznamy, kde
ještě není ukončena obsahuje struktura Korelační informaci a stav.
Stavy záznamu (recordStatutes) – Balík úlohy obsahuje stavy záznamu, odpovídající
každému záznamu balíku úlohy :
"úspěch (success)"
– Záznam byl úspěšně updatován
"ve frontě (queued)"
– Záznam je ve frontě na update, nebo je update prováděn (tento
stav může být použit ve smyslu "zpracováván", pokud si cíl nepřeje
rozlišovat tyto dva stavy).
"zpracováván (inProcess)" – Update tohoto záznamu se zpracovává.

166

"chyba (failure)"
– Update tohoto záznamu se nezdařil. Měla by být k tomuto
záznamu zaslána náhradní diagnostika (ve struktuře která odpovídá tomuto záznamu v rámci
parametru Záznamy balíku úlohy.)

EXT.1.6. Rozšířená služba pro specifikaci exportu (Export Specification
ES)
Tato služba umožňuje původci požadovat, aby cíl ustanovil specifikace pro export. Jakmile
jsou tyto specifikace jednou zadány, mohou být následně (opakovaně) vyvolávány Úlohou ES
pro Vyvolání exportu (Export Invocation Extended Services task) ; v podstatě může současně
běžet více takových invokací. Specifikace exportu zahrnuje místo dodání a další informace,
které kontrolují dodání jednotky informace (jeden či více záznamů množiny výsledků). Místo
určení může být například tiskárna. Mechanismus dodání by měl zahrnovat fax, email,
přenašeč souborů, nebo cílem podporované zařízení pro tisk. Parametry této služby jsou
popsány v tabulce A-8-1 a A-8-7.
Tabulka A-8-7 : Společné parametry pro úlohu Specifikace exportu.
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Složení (Composition)
Cíl exportu (ExportDestination)

x
x

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy
x
x

Složení (Composition) – Parametr se skládá ze syntaxe záznamu, specifikace prvků , variant
atd., které se týkají záznamu určeného pro export.
Cíl exportu (ExportDestination) – Původce indikuje adresu či jinou instrukci ohledně míst
určení (tj. email, adresu, adresu tiskárny, číslo faxu.)

EXT.1.7. Rozšířená služba pro vyvolání exportu (Export Invocation ES)
Tato služba umožňuje původci vyvolávat specifikace exportu. Původce může zaslat tyto
specifikace, nebo zadat název specifikace exportu, která byla dříve vytvořena úlohou
Specifikace exportu (ExportSpecification task) jak je popsáno v EXT.1.6.. Parametry pro tuto
službu jsou popsány v tabulce A-8-1 a A-8-8.
Tabulka A-8-6 : Společné parametry pro úlohu Vyvolání exportu.
Parametr specifický pro úlohu

Hodnota dodána pův.

Specifikace exportu
(exportSpecification)
x
Id množiny výsledků (resultSetId)
x
Záznamy v množině výsledků
(resultSetRecords)
x
Počet kopií (numberOfCopies)
Odhadované množství (estimatedQuantity)
Množství doposud (quantitySoFar)
Odhadovaná cena (estimatedCost)
Cena doposud (costSoFar)

Hodnota dodána cíl.

Parametr balíku úlohy
x

x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

x
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)
x(nepovinné)

Specifikace exportu (exportSpecification) – Původce zadá Název balíku (packageName)
nebo skutečné obsahy specifikace exportu.
Id množiny výsledků (resultSetId) – Původce zadá název dočasné množiny výsledků, ze které
jsou záznamy pro export vybírány.
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Záznamy v množině výsledků (resultSetRecords) – Původce indikuje, které záznamy mají
být exportovány. Tento parametr může specifikovat, že mají být exportovány veškeré záznamy
z množiny výsledků, nebo může specifikovat rozsahy v množině výsledků. Pokud je v tomto
případě použit poslední rozsah, znamená to, že budou exportovány veškeré záznamy počínaje
specifikovaným záznamem.
Počet kopií (numberOfCopies) – Původce indikuje počet požadovaných kopií.
Odhadované množství (estimatedQuantity) a Množství doposud (quantitySoFar) – Cíl
může indikovat odhadovaný počet stránek, pakety zpráv atd. informace, která má být
exportována, a skutečné množství exportované doposud.
Odhadovaná cena (estimatedCost) a Cena doposud (costSoFar) – Cíl může zaslat odhad
ceny za export takové informace a cenu, která se doposavad navýšila.

EXT.2 ASN.1 Definice Balíku parametrů rozšířených služeb (ES
Parametr Package)
Každá z následujících definicí odpovídá jedné rozšířené službě. Každá struktura se vyskytuje v
ES požadavku nebo jako balík úlohy. Každá je definovaná jako CHOICE "ES
požadavek(ESRequest)" a "Balík úlohy (taskPackage)". Pokud se struktura vyskytne v ES
požadavku, objeví se jako Specifické parametry úlohy (Task-specific-parameters). Struktura se
může vyskytnout jako balík úlohy buď v ES odpovědi (parametr Balík úlohy), nebo v záznamu
získaném z ES databáze, a to v parametru Specifický parametr úlohy (Task-specific-parameter)
v rámci struktury definované v syntaxi záznamu Balík úlohy ES (ESTaskPackage); viz příloha
5, REC.6.
ES požadavek se skládá ze všech parametrů služby, které zasílá původce v ES požadavku. Ty
se dělí na ty, které jsou a nejsou uchovávány v balíku úlohy ; "Uchovat (toKeep)" a "Neuchovat
(notToKeep)". "Balík úlohy" se skládá ze všech specifických parametrů pro balík úlohy, které
se dělí podle toho, zda je zasílá původce či cíl.; tj. "Část původce(orginPart)" a "Část
cíle(targetPart)". "toKeep" (v ES požadavku) je stále stejné podstruktury jako "originPart (z
Balíku úlohy). Tato struktura je tudíž sdílená v Část uchovávaná cílem (OriginPartToKeep).
Každá definice může definovat jednu či více OriginPartToKEep, OriginPartNotToKeep a
TargetPart. Pro každý parametr v definici služeb pro specifickou ES v tabulce parametrů
EXT.1 platí že:
 Pokud je parametr označen "dodán původcem", ale není označen v pravém
sloupci (tzn. neobjeví se v parametrech balíku úlohy), je tento parametr
reprezentován v OriginPartNotToKeep.
 Pokud je parametr označen "dodán původcem" a je označen i v pravém sloupci,
je tento parametr reprezentován v OriginPartToKeep.
 Pokud je parametr označen "dodán cílem", ( v takovém případě je vždy v
pravém sloupci) a není zároveň označen jako "dodán původcem", je tento
parametr reprezentován v TargetPart.
 Pokud je parametr označen "dodán původcem" a zároveň "dodán cílem" (v
takovém případě je označen i v pravém sloupci), je to parametr pro který může
původce zadat hodnotu, ale cíl může tuto hodnotu přebít. V tomto případě je
původcem navrhovaná hodnota reprezentována v OriginPartNotToKeep, a
hodnota cíle, která může být stejná jako původce, v TargetPart.
ESFormat –PersistentResultSet
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Výber jedné
z těchto 2
možností:

esRequest
(Tag 1)

Jméno

TAG

Typ

Vysvětlení

to Keep
(Tag1)

1

NULL

Defaultně prázdné

Origin
1
SupppliedRe
sutSet

ASCII

replaceOrAp 2
pend

IINTEGER

Jméno dočasného výsledkového
souboru, který byl dodán na
požadavek. Je povinný, pokud
nedojde k funkci Delete
používá se pouze když je funkce nepovinné
„Modify“, 1- repalce, 2- append

notToKeep
(Tag 2)

Výskyt

taskPackage originPart
(Tag 2 )
(Tag 1)

1

NULL

Defaultně prázdné

targetPart
(Tag 2)

targetSupplie 1
dResultSet

ASCII

nuberOfReco 2
rds

INTEGER

Jméno dočasného vysledkového nepovinné
souboru dodaného cílem,
představující výsledkový sooubor
který patří k „Package“. Má
význam jen když je Ppackage“
presentován (tj. niklov jako ES
odpoveď)
Počet záznamů
nepovinné

nepovinné

ESFormat –PersistentQuery
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

dbNames

TAG

Typ

Vysvětlení

Výskyt

2

sekvence
ASCII

Defaultně prázdné

nepovinné

OthetInformation, viz Z39.50
APDU

nepovinné

AdditionalSe 3
archInfo
notToKeep
(Tag 2)

taskPackage originPart
(Tag 2)
(Tag 1)

targetPar
(Tag 2)

1.volba
package

1

2. volba:
query

2

dbNames

2

ASCII

Jméno Package
Viz definici query v Z39.50 APDU

sekvence
ASCII

Jména databází

nepovinné

AdditionalSe 3
archInfo

OthetInformation, viz Z39.50
APDU

nepovinné

query

Viz definici query v Z39.50 APDU

ESFormat-PeriodicQuerySchedule
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

activeFlag

TAG

Typ

Vysvětlení

Výskyt

1

BOOLEAN

Defaultně prázdné

nepovinné

OthetInformation, viz Z39.50
APDU

nepovinné

databaseNa 2
mes
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resultSetDisp 3
osotion

nepovinné,
povinné
v případě
funkce
„create“
je-li
definován
výsledkový
soubor a
v tomto
případě
musí být
„replace“
nebo
„append“

INTEGER

replace – 1, append –2.,
createNew –3 Jen v případě že
původce i cíl mají dohodnuté
pojmenování výsledkového
„package“ a jen v případě že
není definován výsledkový
soubor

exportParam 5
etrs

Výběr ze 2
možností:

packageName (tag 1, ASCII),
nebo exportPackage (Tag 2, typ
ExportSpecification)

querySpec

Výběr ze 2
možností:I

aactualQuery (Tag 1, typ Query) nepovinné,
nebo packagaName (Tag 2,
povinné
ASCII)
jen je-li
funkce
„create“
perioda
nepovinné,
povinné
jen při
„cerate“

3

TIME

doba skončneí platnosti

resultSetPac 4
kage

ASCII

označení balíčku výsledkového
souboru

activeFlag

BOOLEAN

Defaultně prázdné

nepovinné

OthetInformation, viz Z39.50
APDU

nepovinné

INTEGER

replace – 1, append –2.,
createNew –3 Jen v případě že
původce i cíl mají dohodnuté
pojmenování výsledkového
„package“ a jen v případě že
není definován výsledkový
soubor

nepovinné,
povinné
v případě
funkce
„create“
je-li
definován
výsledkový
soubor a
v tomto
případě
musí být
„replace“
nebo
„append“

Výběr ze 2
možností:

packageName (tag 1, ASCII),
nebo exportPackage (Tag 2, typ
ExportSpecification)

alertDestinati 4
on

notToKeep
(Tag 2)

1

originSugges 2
tedPeriod

expiration

taskPackage OriginPart
(Tag 2)
(Tag1),shodné
s výše
uvedeným
toKeep

1

databaseNa 2
mes
resultSetDisp 3
osotion

alertDestinati 4
on
exportParam 5
etrs

targetPart

actualQueryy 1

Viz definici query v Z39.50 APDU
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(Tag 2)

TargedStated 2
Period

expiration

Výběr jedné z možností:unit (Tag
1, mezinárodní jednotka),
businessDaily (Tag2, v pracovní
dny), continuous (Tag 3,
průběžně), other (Tag 4, ASCII).
Cíl dodá periodu periodického
dotazu.
Cíl dodá hodnoty pro balíček
úkolů. Může být stejný ja
navrhnul původce, nebo odlišný
od navrženého původcem, ale
když jnení dodána doba platnosti
tak se neurčuje
Nemusí se zadavat v případě, že
byly dodány exportParametrs. Cíl
dodá stejné jméno jako
původce, pokud původce jméno
dodal.
čas vykonání posledeního dotazu

3

TIME

resultSetPac 4
kage

ASCII

lastQueryTim 5
e

TIME

lastResultNu 6
mber

INTEGER

číslo posledního výsledkovho
souboru

numberSince 7
Modify

INTEGER

počet od modifikace

ESFormat – ItemOrder
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

notToKeep
(Tag 2)

taskPackage OriginPart
(Tag 2)
(Tag1),shodné
s výše
uvedeným
toKeep

TAG

Typ

suppl
Description

1

EXTERNAL

contact

2

Sekvence

name (Tag 1, ASCII), phone (Tag nepovinné
2, ASCII), email (Tag 3, ASCII)

addBilling

3

Sekvence

paymentMethod (Tag 1, výběr
z možností: billingvoice (Tag 0),
prepay (Tag 1), depositAccount
(tah 2). creditCard (Tag 3,
nameOnCard (tag 1, ASCII),
expirationDate (tag 2, ASCII),
cardNumber(tag 3. ASCII)),
cardInfoPreviouslySupplied (Tag
4), privateKnown (Tag 5),
privateNotKnown (Tag 6)).
cusmomerReference (tag 2
ASCII), customerPONumber (tag
3, ASCII)
aactualQuery (Tag 1, typ Query)
nebo packagaName (Tag 2,
ASCII)

resultSetItem 1

Výběr ze 2
možností:I

itemrequest

2

suppl
Description

1

EXTERNAL

contact

2

Sekvence

Vysvětlení

nepovinné

perioda

171

Výskyt

nepovinné,

nepovinné,
povinné
jen je-li
funkce
„create“
nepovinné,
povinné
jen při
„create“
nepovinné

name (Tag 1, ASCII), phone (Tag nepovinné
2, ASCII), email (Tag 3, ASCII)

addBilling

targetPart
(Tag 2)

3

Sekvence

item Request 1

EXTERNAL

statusOnErro 2
rReport

EXTERNAL

auxiliaryStatu 3
s

INTEGER

nepovinné,
paymentMethod (Tag 1, výběr
z možností: billingvoice (Tag 0),
prepay (Tag 1), depositAccount
(tah 2). creditCard (Tag 3,
nameOnCard (tag 1, ASCII),
expirationDate (tag 2, ASCII),
cardNumber(tag 3. ASCII)),
cardInfoPreviouslySupplied (Tag
4), privateKnown (Tag 5),
privateNotKnown (Tag 6)).
cusmomerReference (tag 2
ASCII), customerPONumber (tag
3, ASCII)
Pokud je itemRequest ILL
pžadavkem (International Library
Loan) , použíj standardu OID
1.0.10161.2.1
Pokud je statusOnErrorRport ILL
statusem (International Library
Loan) , použíj standardu OID
1.0.10161.2.1
notrecieved 1, loanQueue 2,
forwarded 3, unfilledCopyright 4,
filledCopyright 5

ESFormat-Update
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

TAG

Typ

Vysvětlení

1

INTEGER

recordInsert 1, RecordReplace 2,
recordDelete 3, elementUpdate 4

databaseNa 2
me

ASCII

jméno databáze k aktualizaci

schema

OID

definice schematu databáze,
podle jakého standardu

nepovinné

ASCII

název množiny atributů

nepovinné

Výběr ze 3
možností:

number (Tag 1, INTEGER),
string (Tag 2, ASCII), opaque
(Tag 3, OCTET)

nepovinné

Výběr ze 3
možností:

timeStamp (tag 1, TIME),
versinNumber (Tag 2, ASCII),
perviousVersion (Tag 3,
EXTERNAL)

nepovinné

correlationInf 3
o

sekvence

nepovinné
note (Tag 1, ASCII), id (Tag 2,
INTEGER). Původce může dodat
jeden nebo oba parametry pro
každý záznam

record

4

EXTERNAL

data záznamu k update

action
taskPackage OriginPart
(Tag 2)
(Tag1)
(shodné s výše
uvedeným
toKeep)

1

INTEGER

recordInsert 1, RecordReplace 2,
recordDelete 3, elementUpdate 4

databaseNa 2
me

ASCII

jméno databáze k aktualizaci

schema

OID

definice schematu databáze,
podle jakého standardu

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

action

3

elementSetN 4
ame
notToKeep
recordId
1
(Tag 2,
SuppliedRecord
s)
supplemental 2
Id

3
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Výskyt

nepovinné

targetPart
(Tag 2)

elementSetN 4
ame

ASCII

název množiny atributů

updateStatus 1

INTEGER

success 1, partial 2, faillure 3

globalDiagno 2
stics

sekvence DiagRec. totoje
diganostika k úkolu

nepovinné

nepovinné

TaskPackageRecorsStructure: nepovinné
sekvence
TaskPackageR recordOrSurDiag (TAG 1, výběr:
ecordStructure buď record (Tag 1, EXTERNALpoužije se jestliže v recordStatus
je „success“ a byl dodán
elementSetname) nebo DiagRec
(Tag 2, použije se jestliže
v recordStatus je „failure“)
paramatr recordOrSurDiag bude
vynechán pouze v případě když
nebyl specofikován
„elementSetName“ a
recordStatus je „success“ nebo
recordStatus je „queued“ nebo
„process“, correlationInfo (Tag 2,
dafává se pokud bylo dodáno
původcem, syntaxe viz výše
v této tabulce), recordStatus (Tag
3, INTEGER, success 1, queued
2, inProcess 3, failure 4)

taskPackage 3
Records

ESFormat- ExportSpecification
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

Typ

Vysvětlení

composiition 1

TAG

CompSpec

viz compSpec v Z39.50 APDU

exportDestin 2
ation

ASCII

Výběr jedné z možností.
phoneNumber (Tag 1),
faxNumber (Tag 2), x400address
(Tag 3), emailAddress (tag 4),
pagerNukber (tag 5), ftpAddress
(Tag 6), ftam Address (tag 7),
printerAddress (Tag 8), other (tag
100, sekvence vehicle (Tag 1,
ASCII), destination (Tag 2,
ASCII)

notToKeep
(Tag 2)

NULL

composiition 1
taskPackage orginPart
(Tag1)
(Tag 2)
(shodné s výše
uvedeným
toKeep)
exportDestin 2
ation

targetPart
(Tag 2)

CompSpec

viz compSpec v Z39.50 APDU

ASCII

Výběr jedné z možností.
phoneNumber (Tag 1),
faxNumber (Tag 2), x400address
(Tag 3), emailAddress (tag 4),
pagerNukber (tag 5), ftpAddress
(Tag 6), ftam Address (tag 7),
printerAddress (Tag 8), other (tag
100, sekvence vehicle (Tag 1,
ASCII), destination (Tag 2,
ASCII)

NULL
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ESFormat-ExportInvocation
Jméno
Výber jedné
z těchto
možností:

esRequest
(Tag 1)

to Keep
(Tag1)

notToKeep
(Tag 2)

TAG

Typ

Vysvětlení

numberOfCo 2
pies

INTEGER

Výběr jedné ze 2 možností:
packagename (tag 1, ASCII)
nebo pacakgeSpec (Tag 2, typ
ExportSpecification, viz celá
předchozí tabulka)
počet kopií

resultSetId

1

ASCII

records

2

exportSpec

exportSpec
taskPackage orginPart
(Tag1)
(Tag 2)
(shodné s výše
uvedeným
toKeep)

targetPart
(Tag 2)

1

Výběr jedné ze 2 možností: all
(Tag 1, NULLI) nebo ranges (Tag
2, sekvence sekvencí: start (Tag
1. INTEGER), count (Tag 2
INTEGER) parametr „count“
může být vynechán pouze v
posledním range, což indikuje
„všechny zbylé záznamy
začínající od „start“))
Výběr jedné ze 2 možností:
packagename (tag 1, ASCII)
nebo pacakgeSpec (Tag 2, typ
ExportSpecification, viz celá
předchozí tabulka)

1

numberOfCo 2
pies

INTEGER

počet kopií

estimatedQu 1
antity

INTUNIT

odhadovaný počet

quantitySoFa 2
r

INTUNIT

počet do této chvíle

estimatedCo 3
st

INTUNIT

odhadovaná cena

costSoFar

INTUNIT

cena do této chvíle

4
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Příloha 9 – USR: Formáty uživatelských informací
(User Information Formats)
(Normativní)
Formáty uživatelských informací jsou definovány pro : Pole pro uživatelské informace
(UserInformationField) v APDU Iniciace (Init) a Iniciační odpovědi (InitResponse),
Rozšířenou vyhledávací informaci (AdditionalSearchInformation) v APDU Vyhledávání a
Vyhledávací odpověď a Další informaci (OtherInfo) ve všech APDU.
Tato norma definuje a registruje Formát uživatelských informací Výsledky vyhledávání
(SearchResult)-1, který je definován pro použití v rámci APDU Vyhledávací odpověď
(SearchResponse). Je mu přiřazen následující objektový identifikátor:
SearchResult-1 {Z39.50-UserInfoFormat 1} (viz USR.1)
Formáty uživatelských informací mohou obsahovat vyjednávací záznamy (negotiation records),
které jsou definovány pro parametry Formátů uživatelských informací v APDU Iniciace a
Iniciační odpovědi. Ty jsou popsány v odstavci USR.2.

USR.1 Formát uživatelských informací Výsledky vyhledávání
(SearchResult) – 1
SearchResult– 1 se používá primárně v parametru Rozšířená vyhledávací informace
(Additional-search-information) ve Vyhledávací odpovědi. Formát umožňuje cíli poskytovat
informaci podle součástí dotazu (celý dotaz nebo poddotaz, které mohou být přesměrovány na
podmnožinu specifikované databáze). Cíl může také vytvořit a poskytovat přístup k množině
výsledků, která náleží pouze částem dotazu.
Tento formát může být také použit jako formát Reportu o zdroji (ResourceReport) v rámci
parametru Report o zdroji v Požadavku na kontrolu zdroje. To umožňuje cíli informovat o
postupu ve vyhledávání. Použije-li se však tímto způsobem, cíl nemůže vytvořit množinu
výsledků pro danou část dotazu, dokud není zpracování pro tuto část ukončeno.
SearchInfoReport. Opakovaná posloupnost:
Jméno

TAG Typ

Vysvětlení

Výskyt

subqueryId

1

ASCII

zkratkový identifikátor dotazu

nepovinné

fullQuery

2

BOOLEAN

full query – 1, sub Query – 0

subqueryExpession

3

QueryExpres Výběr ze dvou možností:1. term (Tag 1, queryterm
sion
(Tag1, Term (viz z39.50 APDU)), termComment (Tag
2, ASCII)), 2. query (tag 2, Query (viz Z39.50 APDU).
Může být celá query nebo subquery, podle hodnoty
pole fullQuery.

nepovinný

subqueryInterpretation 4

QueryExpres Výběr ze dvou možností:1. term (Tag 1, queryterm
sion (totéž co (Tag1, Term (viz z39.50 APDU)), termComment (Tag
řádek výše) 2, ASCII)), 2. query (tag 2, Query (viz Z39.50 APDU).
Jak cíl interpretuje dotaz

nepovinn0
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nepovinné

subqueryrecomendatio 5
n

QueryExpres Výběr ze dvou možností:1. term (Tag 1, queryterm
sion (totéž co (Tag1, Term (viz z39.50 APDU)), termComment (Tag
řádek výše) 2, ASCII)), 2. query (tag 2, Query (viz Z39.50 APDU).
Alternativa doporučená cílem.

subqueryCount

6

INTEGER

Počet záznamů, pro tento poddotaz (subqurey), z celé nepovinné
databáze. Platí i pro Vyhledání pomocí Kontroly
prostředků.

subqueryWeight

7

INTUNIT

relativní váha thoto dotazu

resultsByDB

8

sekvence

nepovinné
databáze (Tag 1) Výběr ze 2 možností: 1. all (tag 1.
NULL) používá se pro všechny
databáze v PDU Vyhledání, 2. list
(Tag 2, seznam jmen databází)
používá se jen na databáze v tomto
seznamu databází,
count (Tag 2,
Počet záznamů pro dotaz ( obdobně
INTEGER)
jako výše, pro Vyhledání v Kontrole
prostředků, taktéž počet záznamů
resultSetName Cílem přiřazený výsledkový soubor
(Tag 3, ASCII)
pomocí kterého je subQuery
přístupná. Neudává se dokud probíhá
zpracování dotazu (tj. když tata
zpráva přijde během Vyhledání
pomocí Kontroly prostředků narozdíl
od zprávy předané po ukonční
Vyhledání pomocí
adtionalSearchInfo

nepovinné

USR.2 Vyjednávací záznamy (Negotiation Records)
Vyjednávací záznamy jsou definovány pro použití v rámci Další informace (OtherInfo) ( pouze
ve verzi 3) a v Poli pro uživatelské informace v APDU Iniciace a Iniciační odpovědi. Tato
norma nedefinuje žádné vyjednávací záznamy. Veřejně definované vyjednávací záznamy jsou
dostupné v Z39.50 Maintenance Agency. (http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/)
Obecně je vyjednávací záznam definován pro takovéto využití: původce zahrne vyjednávací
záznam do APDU Iniciace (identifikován jeho OID) aby tak navrhl jisté podmínky, které budou
platit pro Z asociaci. Cíl může (ale není povinen) odpovědět na tento návrh za použití stejného
formátu vyjednávacího záznamu. Jeho odpověď, pokud je nějaká, indikuje, zda byl návrh přijat,
nebo může obsahovat protinávrh, který by pak byl platný pro Z asociaci. Definice
vyjednávacího záznamu by měla obsahovat formáty jak pro návrh původce tak pro odpověď
cíle.
Užívání vyjednávacích záznamů se řídí následujícími pravidly a doporučeními:
 Vyjednávací záznam by měl být definován pro účely vyjednávání o jediném
prvku informace. Výjimky jsou v následujícím případu: může být definováno
vyjednávání o příbuzných prvcích, kde není praktické separovat jejich
vyjednávání.
 Pokud původce nenavrhne vyjednávání (tzn. nezašle vyjednávací záznam) pro
daný prvek, je to chápáno tak, že pro tento prvek "žádné vyjednávání nebude
probíhat". Pokud původce navrhne vyjednávání ohledně nějakého prvku, ale cíl
neodpoví (tj. nezašle odpovídající vyjednávací záznam) ,zcela analogicky nebude
pro daný prvek probíhat vyjednávání.
 Definice vyjednávacího záznamu nesmí specifikovat chování, které by řídilo
podmínky v případě, že by vyjednávání neprobíhalo. (Pokud nebude probíhat
žádné vyjednávání, nelze předpokládat, že původce, ani cíl může znát nějaká
pravidla spojovaná s definicí vyjednávacího záznamu.)
176



pokud původce nerozezná OID pro vyjednávací záznam zaslaný cílem, měl by
ho ignorovat (a nezasílat vyjednávací záznam tohoto typu).
Poznámka: Když cíl nerozezná objektový identifikátor vyjednávacího záznamu,
nemůže si být jistý, že se jedná o vyjednávací záznam. Proto by měl být obecně
kladen důraz na definici formátu uživatelské informace, aby bylo zajištěno, že
pokud cíl OID vyjednávacího záznamu nerozezná. může jej bez problémů
ignorovat.
 Pokud původce nezašle vyjednávací záznam určitého typu v Iniciačním
požadavku, cíl také nezahrne vyjednávací záznam tohoto typu ve své odpovědi.
 Pokud je zasláno více vyjednávacích záznamů v rámci jednoho Iniciačního
požadavku, není podstatné jejich pořadí a není mezi nimi ani žádný vztah .
Např.pokud původce vloží dva vyjednávací záznamy a cíl nerozezná první z nich
(v takovém případě vyjednávání selhalo pro první), může být vyjednávání stále
úspěšné pro druhý záznam.
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Příloha 10 – ESP: Formáty Specifikace prvků
(Element Specification Formats)
(Normativní)
Tato norma definuje a registruje formát specifikace prvků, a přiřazuje mu následující objektový
identifikátor OID:
eSpec-1 {Z39-50-elementSpec}
ElementSpacificationFormat-eSpec-1
Jméno

Typ

Vysvětlení

elementSetName 1
s

TAG

ASCII

Původce může vložit jeden nebo více jmen množin prvků, z nich každý
nepovinné
specofokuje množinu jmen prvků. Každý z prků je považován za elementRequest
ve formátu simpleElement s výskytem 1.

defaultVariantSet 2
Id

OID

použíje se v případě že variantRequest neobsahuje variantSetId

defaultVariantRe 3
quest

Výskyt

tento provek se použije pro každý simple elementRequest, který neobsahuje
variantRequest

nepovinný

Použije se v případě, že je vynechán „tagType“ ( uvnitř „tag“ uvnitř „TagPath“)

nepovinný

defaultTagType

4

INTEGER

elements

5

Opakov simple path (Tag 1, viz políčko TagPath níže v tabulce)
aná
Eleme
sekvenc nt (tag
e
1,
variantRequest(Tag 2 variant, viz RecordSyntax-generic)
Výběru sekve
ze2
nce
možnost compo elementList (Tag primitives (Tag 1, ASCII- Původce může specifikovat jednu
í:
siteEle 1, výběr ze 2
nebo více množin jmen prvků, z nichž každá identifikuje
ment možností:)
(Tag
2,
sekve
nce:)

deliveryTag

variantRequest

množinu prvků a složený prvek je sjednocením)
specs (Tag 2, path (Tag 1, viz políčko TagPath níže v tabulce)
sekvence)
variantRequest(Tag 2 variant, viz RecordSyntaxgeneric)
TagPa specifi tagType(tag 1, INTEGER) pokud není uveden
th,
cTag:( použije se „defaultTagType“viz výše,
opako Tag 1, tagValue (tag 2, StringOrNumerc, viz Z39.50
vaná sekve APDU)
sekve nce). occurences (tag all (Tag 1, NULL)
nce
3, výběr ze 3
last (Tag 2. NULL)
z výbě
možností
values
start (Tag 1,
ru ze
(Tag 3, INTEGER), počet
3
sekvence předcházejících
možno
:)
výskytů
stí
howMany (Tag 2,
Integer) např. je-li
„start“ 5 a „howMany“
je 6, tak počet
výskytů je 5 až 10
wildThing (Tag 2 occurences, viz výše)
wildpath (Tag 3,NULL)
variant, viz RecordSyntax-generic
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nepovinné

Příloha 11 – VAR: Množiny variant
(Variant Sets)
(Normativní)
Tato norma definuje a registruje množiny variant variant-1 a přiřazuje jim následující
objektový indetifikátor:
variant-1 {Z39-50-variantSet 1}
Tato definice popisuje třídy, typy, a hodnoty pro množinu variant Variant-1, které se mohou
vyskytovat ve specifikaci variant. Specifikace variant je sekvence trojic, každá trojice je
variantový specifikátor (je uváděn identifikátorem variantSpecifier v GRS-1 a ES-1). První
složka z trojice je “Class” (třída, celé číslo), druhá složka je “Typ” (typ, celé číslo definovné v
rámci třídy a třetí složka je “Value” (hodnota definovaná pro tento typ). Pro Variant-1 jsou
definovány následující trřídy, typy ahodnoty
Class
Type
Value(s)
1 = variantId Class 1 may be used within a supportedVariant, variantRequest, or appliedVariant.
1 = variantId
OCTET STRING
2 = BodyPartType Class 2 may be used within a supportedVariant, variantRequest, or
appliedVariant.
1 = ianaType/subType
International String: "< ianaType > / < subTyp
e > " e. g. application/postscript, where
<ianaType> and <subType> are registered
with IANA (Internet Assigned Numbers
Authority)
2 = Z39.50Type[/subType]
ASCII: e.g. "’sgml/’dtdName" (for example
"sgml/TEI") or sgml
3 = otherType[/subType]

ASCII; bilaterally agreed upon Note: subtype
is optional for types 2 and 3.

3 = formatting/presentation Class 3 may be used within a supportedVariant, variantRequest, or
appliedVariant.
1 = characters per line
INTEGER
2 = line length IntUnit
ASCII
3 = lines per page
INTEGER
4 = dots per inch
INTEGER
5 = paperType-Size
ASCII; e.g. A-1, B, C.
6 = deliverImages
BOOLEAN
7 = PortraitOrientation
BOOLEAN (’true’ means "portrait")
8 = textJustification
ASCII; ’left’, ’right’, ’both’, or ’center’
9 = fontStyle
ASCII
10 = fontSize
ASCII
11 = fontMetric
ASCII
12 = lineSpacing
INTEGER
13 = numberOfColumns
INTEGER
14 = verticalMargins IntUnit
INTUNIT
15 = horizontalMargins IntUnit
INTUNIT
16 = pageOrderingForward
BOOLEAN
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17 = beginDocsOnNewPage

BOOLEAN (’false’ means "concatenate
documents")

18 = termHighlighting
19 = footnoteLocation

BOOLEAN
ASCII: ’inline’, endOfPage’, ’endEachDoc’,
’endLastDoc’

20 = paginationType
ASCII
4 = Language/CharacterSet Class 4 may be used within a supportedVariant, variantRequest, or
appliedVariant.
1 = language
ASCII (from ANSI/NISO Z39.53-1994)
2 = registered character set
INTEGER: registration number from ISO
International Register of Character Sets
3 = character set id
OID
4 = encoding id
OID
5 = private string
ASCII
5 = Piece Class 5 may be used within a variantRequest or appliedVariant.
1 = what fragment wanted
INTEGER (variantRequest only) 1=start,
2=next, 3´previous, 4= current, 5= last
2= what fragment returned
INTEGER (appliedVariant only), 1= start, 2 =
middle, 3 = last, 4 = end for now, 5 = whole
3 = start IntUnit
INTEGER
4 = end IntUnit
INTEGER
5 = howMuch IntUnit
INTEGER
6 = step or IntUnit
INTEGER
7= targetToken
OCTET
6 = meta-data requested Class 6 may be used within a variantRequest only.
1 = cost
Unit or NULL
2 = size Unit or
Unit or NULL
3 = hits, variant-specific
NULL
4 = hits, non-variant-specific
NULL
5 = variant list
NULL
6 = is variant supported?
NULL
7 = document descriptor
NULL
8 = surrogate information
NULL
998 = all meta-data
NULL
999 = other meta-data
OID
7 = meta-data returned Class 7 may be used within a supportedVariant or appliedVariant.
1 = cost IntUnit
INTUNIT
2 = size IntUnit
INTUNIT
3 = integrity
INTEGER
4 = separability
INTEGER
5 = variant supported
BOOLEAN
8 = Highlighting Class 8 may be used within a variantRequest or appliedVariant.
1 = prefix OCTET STRING
OCTET
2 = postfix OCTET STRING
OCTET
3 = server default
NULL (variantRequest only)
9 = miscellaneous
1 = NoData
NULL (variantRequest only)
2 = Unit
Unit (variantRequest only--origin requests
element according to specific unit)
3 = Version

ASCII
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Příloha 12 – TAG: Definice množin tagů a schémat množin
tagů
(TagSet Definition and Schemas)
(Normativní)
Schéma databáze reprezentuje společné znalosti, které sdílí původce a cíl, o informaci obsažené
v databázi, která je tímto schématem reprezentována, a umožňuje jim získávání části této
informace.
Primárním komponentem databázového schématu je abstraktní struktura záznamu, která
obsahuje seznam schematických prvků ve významu jejich Tagových cest (tagPaths). Tagová
cesta je reprezentací hierarchické cesty prvku, vyjádřena sekvencí uzlů, který je každý
reprezentován svým tagem. každý tag v Tagové cestě se skládá z Typu tagu (tagType) a
Hodnoty tagu (tagValue). Typ tagu je integer a jeho hodnota může být integer nebo řetězec
znaků. Typ tagu kvalifikuje Hodnotu tagu; může identifikovat Množinu tagů (tagSet), která
může být registrována (může být i lokálně definována v rámci schématu).
Ve schématu je také obsažena definice, jak mají být různé Typy tagů používány v rámci
Tagových cest pro prvky schématu. Tato definice může být jednoduše propojení Typů tagů s
množinami tagů.
Pro všechna schémata, Typ tagu 1 – 3 se předpokládají následující významy:
Typ tagu (tagType)
1
2
3

použit pro kvalifikaci:
prvky definovány v Množině tagů (tagSet)-M (viz TAG.2.1)
prvky definovány v Množině tagů (tagSet)- G (viz TAG.2.2)
lokálně cílem definované tagy (myšleno hlavně pro řetězcové tagy,numerické tagy
však nejsou vyloučeny)

TAG.1 Definice Schémat (Schema Definitions)
Tato norma registruje pro Schémata následující objektové identifikátory
WAIS {Z39-50-schema 1}
GILS {Z39-50-schema 2}

TAG.2 Definice Množiny tagů (TagSet Definitions)
Tato norma definuje a registruje definice množiny tagů tagSet-m a tagSet-G. Množina tagů-M
obsahuje prvky, které se používají jako metadata spojovaná s databázovým záznamem.
Množina tagů – G obsahuje všeobecné prvky.
Objektové identifikátory pro tyto definice jsou :
tagSet-M {Z39-50- tagSet 1}
tagSet-G {Z39-50- tagSet 2}
Tato norma navíc registruje následující Množinu tagů:
tagSet-STAS {Z39-50- tagSet 3}

TAG.2.1. Definice Množiny tagů (tagSet) – M
Prvek (Element)
Identifikátor schématu (schemaIdentifier)
Uspořádané prvky (elementsOrdered)
Uspořádání prvků (elementOrdering)

tag
1
2
3
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doporučený ASN.1. dtatatyp
OBJECT IDENTIFIER
BOOLEAN
INTEGER

Přednastavený typ tagu (defaultTagType)
Přednastavené ID množiny variant (defaultVariantSetId)
Přednastavená variantní specifikace (defaultVariantSpec)
Instrukce pro zpracování (processingInstructions)
Užití záznamu (recordUsage)
Omezení (restriction)
Ohodnocení (rank)
Uživatelská zpráva (userMessage)
url
záznam (record)
Lokální kontrolní číslo (localControlNumber )
Datum vytvoření (creationDate)
Datum poslední změny (dateOfLastModification)
Datum posledního prohlížení (dateOfLastReview )
Skóre (score)
Dobře známe (wellKnown)
Obal záznamu (recordWrapper)
Přednastavené Id množiny tagů (defaultTagSetId)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

INTEGER
OBJECT IDENTIFIER
VariantSpec
InternationalString
INTEGER
InternationalString
INTEGER
InternationalString
InternationalString
structured
InternationalString
GeneralizedTime
GeneralizedTime
GeneralizedTime
INTEGER
InternationalString
structured
OBJECT IDENTIFIER

Identifikátor schématu (schemaIdentifier) – Identifikuje používané schéma. Tento prvek je
dostupný v případě, kdy původce nespecifikuje schéma v požadavku, nebo když cíl používá
schéma odlišné od toho, které požaduje původce.
Uspořádané prvky (elementsOrdered) – Pokud je "pravda (true)" , tak jsou příbuzné prvky
(tj. ty se stejným základem) prezentovány následovně: Typy tagů jsou vzestupné ; pro prvky se
stejným Typem tagu jsou integer hodnoty tagů vzestupné, a předchází prvky s řetězcovým
tagem (které nemusí být nezbytně uspořádány).
Uspořádání prvků (elementOrdering) – Jak jsou příbuzné prvky se stejným tagem
uspořádány:
1= "Normální "spotřební uspořádání (stránky, články).
2= Chronologicky – nové články.
3= Sémantická velikost – vzestupně vyčerpávající abstrakt
4= Obecnost – slova v tezauru, vzestupná obecnost, 5= Prvky explicitně nerozděleny do
uspořádání
6= Nedefinováno – mohou (ale nemusí) být uspořádány dle soukromé dohody
7=Jednoprvková množina – nikdy více než jeden výskyt
Přednastavený typ tagu (defaultTagType) –Tento Typ tagu se používá pro každý prvek, u
kterého není dán Typ tagu.
Přednastavené ID množiny variant (defaultVariantSetId) – Identifikátor Množiny variant,
který se aplikuje, když cíl vrátí variantní specifikaci pro prvek, ale neobsahuje identifikátor
množiny variant.
Přednastavená variantní specifikace (defaultVariantSpec) – Pokud je tento prvek přítomen,
použije se pro všechny následující prvky, kde není variantní specifikace použita, tato
přednastavená variantní specifikace.
Instrukce pro zpracování (processingInstructions) – Doporučení cíle jak zobrazit tento
záznam uživateli.
Užití záznamu (recordUsage)
1= Znovu rozdělitelný
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2= Omezené; toto omezení (viz. následná definice) je obsaženo v "omezení" prvků v Množině
tagů – M.
3= Omezené; toto omezení obsahuje licenční ukazatel
Omezení (restriction) – Tento prvek, pokud je přítomen, by měl následovat bezprostředně za
Užitím záznamu (recordUsage). Je to stanovisko (pokud je Užití záznamu 1 nebo 2), nebo
ukazatel na licenci (v případě 3)
Ohodnocení (rank) – Je to ohodnocení záznamu v rámci množiny výsledků. Pokud je N
záznamů v množině výsledků, měl by mít každý záznam unikátní ohodnocení od 1 do N.
Uživatelská zpráva (userMessage) –Zpráva, která patří k záznamu, kterou cíl zasílá původci,
aby ji zobrazil uživateli.
url – Uniform resource locator. To je URL adresa záznamu.
záznam (record) – Tento prvek může být použit pro vložené záznamy, když databázový
záznam sám o sobě obsahuje databázový záznam (možné i z jiné databáze). Je nutné vědět, že
se prvky Množiny tagů – M , podřízené tomuto prvku, použijí pouze na tento vložený záznam.
Lokální kontrolní číslo (localControlNumber ) – Unikátní identifikátor záznamu v rámci
databáze.
Datum vytvoření (creationDate) – Datum, kdy byl záznam vytvořen.
Datum poslední změny (dateOfLastModification) – Nejaktuálnější datum, kdy byl tento
záznam upravován.
Datum posledního prohlížení (dateOfLastReview ) – Nejaktuálnější datum, kdy byl tento
záznam verifikován.
Skóre (score) – Normalizované skóre, které bylo tomuto záznamu přiřazeno cílem. Každý
záznam v množině výsledků může mít skóre od 1 do N, kde N je normalizační faktor (stejné
skóre může mít více záznamů). Normalizační faktor by měl být specifikován ve schématu.
Dobře známý (wellKnown) – Pokud je prvek definován jako "strukturovaný do lokálně
definovaných prvků" cíl může použít tento tag namísto či společně s lokálně definovanými
tagy. Například: Prvek nazvaný "název (titul)" může být popsán jako "lokálně strukturovaný".
Cíl může prezentovat strukturovaný prvek do následujících subprvků : "Dobře známý
(wellKnown)", "Páteřní název (spineTitle)" a "Variantní název(variantTitle)", kde poslední dva
jsou řetězcové tagy, definované cílem. V takovém případě "Dobře známý" znamená "název".
Obal záznamu (recordWrapper) – Tento prvek může být použit pro vyjádření kořene
záznamu, v případě že by jinak žádný kořen neměl. Původce může požadovat kostru záznamu
odkázáním se na tento prvek.
Přednastavené Id množiny tagů (defaultTagSetId) – Tento prvek může být použit namísto
Přednastaveného typu tagu (defaultTagType) pro identifikaci přednastavené množiny tagů.
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TAG.2.1. Definice Množiny tagů (tagSet) – G
Prvek (Element)
Název/Titul (title)
Autor (author)
Místo publikace (publicationPlace )
Datum publikace (publicationDate)
Id dokumentu (documentId)
Anstrakt (abstract)
Název (name)
Datum (date)
Zobrazené tělo (bodyOfDisplay)
Organizace (organization)
Poštovní adresa (postalAddress)
Síťová adresa (networkAddress)
Emailová adresa (eMailAddress)
Telefonní číslo (phoneNumber )
Faxové číslo (faxNumber )
Stát (country )
Popis (description)
Čas (time)
Obsah dokumentu (DocumentContent)

tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

doporučený ASN.1. dtatatyp
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString or GeneralizedTime
InternationalString
InternationalString
InternationalString
date 8 GeneralizedTime
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
InternationalString
IntUnit
OCTET STRING

Tyto prvky (vyjma Zobrazené tělo (bodyOfDisplay) jsou pro obecné použití a proto zde není
zahrnuta jejich definice.
Zobrazené tělo (BodyOfDisplay) – Cíl může do tohoto jediného prvku v zobrazovacím
formátu nakombinovat řadu jiných prvků. Ty potom zobrazí.
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Příloha 13 – ERS: Rozšířený model množiny výsledků
(Extended Result Set )
(Nenormativní)
V odstavci 3.1.6 (Model Množiny výsledků(Result Set Model) ) je řečeno, že v rozšířeném
modelu množiny výsledků pro vyhledávání cíl uchovává nespecifikované informace
asociované s každým záznamem, které mohou být použity jako náhradní pro vyhledávání, které
vytvořilo množinu výsledků. Specifikace dotazu určuje, za jakých podmínek bude rozšířený
model použit a druh či podobu jeho nespecifikované informace. tato příloha ukazuje příklady
informace, kterou cíl může uchovávat, aby prováděl přibližné operace, které vyžadují tento
rozšířený model, nebo určil operandy omezení.

ERS.1 Rozšířený
(Proximity)

model

množiny

výsledků

pro

Přibližnost

V Rozšířeném modelu množiny výsledků pro přibližnost cíl uchovává informace asociované s
každým záznamem reprezentovaným v množině výsledků, který může být použit v přibližných
operacích jako náhradní pro vyhledávání, které vytvořilo množinu výsledků.
Příklad:
Nechť jsou R1 a R2 množiny výsledků, které byly vytvořeny vyhledáváním s použitím Dotazu
typu - 1 na výrazy "cat" a "hat" v Rozšířeném modelu množiny výsledků pro Přibližnost cíl
uchovává přiměřenou informaci asociovanou ke každé položce v R1 a ke každé položce R2.
Výsledek přibližné operace "R1 near R2" bude tedy množina výsledků ekvivalentní k množině
výsledků vyprodukovanému přibližnou operací "cat near hat" ("near" je použito neformálně za
účelem předvedení testu přibližnosti)
Způsob, jakým si cíl uchovává tuto informaci není v této normě předepsán. Pro popis efektu
testu přibližnosti může být použit koncept "abstraktních vektorů pozice". Cílový systém může
implementovat test přibližnosti na jakýkoliv způsob, kterým vytváří požadované výsledky.
Abstraktní vektor pozice může obsahovat jednotku přibližnosti a sekvenci identifikátorů
pozice.
Příklad:
Nechť jsou R1 a R2 množiny výsledků vytvořené vyhledávání výrazů "cat and hat", Záznam
1000 obsahuje "cat" v odstavcích 10 a 100 a "hat" v paragrafech 13 a 200. Tento záznam je
tedy reprezentován jak v R1 tak v R2. V R1 může obsahovat dva poziční vektory (odstavec, 10)
a (odstavec, 100). V R2 může také obsahovat dva poziční vektory (odstavec, 13) a (odstavec,
200). R3="R1 within 10. odstavec R2" by identifikoval tento záznam a může být vytvořen
poziční vektor (odstavec,10 13)
Dále předpokládejme že R4 reprezentuje "rat before bat" a obsahuje záznam 1000 s pozičními
vektory (odstavec, 5, 8) a (odstavec, 15, 8). Pak:
 R3 "before nad within 2 of " R4 bude reprezentovat : "(cat near hat) before (rat
before bat)" a ve výslední množině může záznam 1000 obsahovat poziční vektor
(odstavec, 10, 18)
 R3 "following nad within 2 of " R4 bude reprezentovat : "(cat near hat) after (rat
before bat)" a ve výslední množině může záznam 1000 obsahovat poziční vektor
(odstavec, 5, 13)
Poznámka: V těchto dvou případech může být poziční vektor také (odstavec, 10, 13, 15, 18)
namísto (odstavec, 10, 18); a (odstavec, 5, 8, 10, 13) místo (odstavec, 5, 13). Rozdílné
implementace mohou interpretovat rozšířený test přibližnosti odlišnými způsoby.
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Ani informace, kterou cíl uchovává (asociovaná s položkami v množině výsledků, které mají
být použity pro přibližné operace) ani způsob, jakým cíl tuto informaci uchovává, není
předepsáno touto normou. Předchozí sdělení bylo použito pouze jako příklad.

ERS.2 Rozšířený
(Restriction)

model

množiny

výsledků

pro

Omezení

Operand Restrikce specifikuje Id množiny výsledků a množinu jejích atributů. Může
reprezentovat množinu databázových záznamů identifikovaných specifikovanou množinou
výsledků, která je omezena specifikovanými atributy tak, jak je popsáno v příkladu 1
(následuje). Může reprezentovat množinu záznamů z databáze specifikované v AODU
Vyhledávání, nepřímo identifikovanou specifikovanou množinou výsledků a omezenou
specifikovanými atributy, jak je popsáno v příkladu 2.
Příklad 1:
Nechť R je množina výsledků vytvořena vyhledáváním výrazu "cat".
Pozice v množině výsledků:
1
identifikuje záznam 1000, kde se "cat" vyskytuje v názvu
2
identifikuje záznam 2000, kde se "cat" vyskytuje v názvu a jako autor.
3
identifikuje záznam 3000, kde se "cat" vyskytuje v názvu, jako autor a jako
předmět.
Pokud je "R omezeno na "autor", výsledkem může být množina výsledků skládající se z
položky 2 a 3 z R.
V rozšířeném modelu množiny výsledků pro omezení si cíl uchovává informaci, která mu
umožní provádět tyto typy vyhledávání. v tomto případě si cíl může uchovat následující
informaci spolu s položkami v množině výsledků R:
Pozice v množině výsledků:
1
název
2
název, autor
3
název, autor, předmět
Příklad 2:
V tomto příkladu jsou R a C dvě databáze. R je databáze "registrů" obsahující záznamy o
chemických substancích, kde je každá identifikována unikátním registrovým číslem. C je
bibliografická databáze. která obsahuje bibliografické záznamy dokumentů o chemických
substancích. Registrové číslo je možné vyhledávací pole pro obě databáze.Registrové číslo,
které identifikuje záznamy v R se může objevit v jednom nebo více logickém indexovaní pro
databázi C.
Například index "přípravky" z databáze C obsahuje registrová čísla substancí, která jsou
citována v jejich dokumentech, tak jak sou použity v přípravcích.
V tomto příkladu je provedeno vyhledávání v databázi R, které vytvoří množinu výsledků L,
která obsahuje registrová čísla záznamů reprezentovaných v databázi R. Každý z nich zároveň
jednoznačně identifikuje chemickou substanci. Poté je provedeno druhé vyhledávání v databázi
C s operandem "L omezen na (restricted to) "přípravky"." Toto omezení je vyjádřeno použitím
atributu "přípravky" na množinu výsledků L. Vyhledávání provedené hledáním registrových
čísel v množině výsledků L se poté objeví v indexu "přípravky" databáze C. Množina výsledků
reprezentuje záznamy z C, kde se registrové číslo obsažené v množině výsledků L objeví jako
přípravek.
V rozšířeném modelu množiny výsledků pro omezení si cíl uchovává informaci, která mu
umožní provádět tyto typy vyhledávání. v tomto příkladu si cíl může uchovat následující ke
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každé položce v L seznam identifikátorů záznamů v C, ve kterém se registrová čísla objeví jako
přípravky.
Poznámka:
Ani informace, kterou cíl uchovává (asociovaná z položkami v množině výsledků, které jsou
použity k určení operandu Omezení) ani způsob, jakým cíl tuto informaci uchovává, není
předepsáno touto normou. Předchozí sdělení bylo použito pouze jako příklad.
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Příloha 14 - RET: Z39.50 Získávání dat
(Z39.50 Retrieval)
(Nenormativní)
Tato nenormativní příloha, nesouvisí přímo s účelem, pro který vznikal tento volný výklad
normy. Proto de něj není zahrnuta.
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Příloha 15 PRO: Profily Z39.50
(Z39.50 Profiles)
(Nenormativní)
Tato příloha vyjmenovává Z39.50 profily schválené Open Systems Environment Implementors
Workshop (OIW) Special Interest Group on Library Applications (SIG/LA)
V době publikace tohoto standardu byly OIW SIG/LA schváleny následující profily:

1. GILS
Aplikační profil pro Government Information Locator Service (Vládní informační lokační
služba). Specifikace GILS pro ANSI/NISO Z39.50 a další aspekty serveru odpovídajícímu
profilu GILS jsou mimo rozsah Z39.50. Profil GILS podává specifikaci všech GILS aplikací
včetně GILS jádra, což je podmnožina všech GILS lokačních záznamů a kompletně specifikuje
využití Z39.50 v této aplikaci.

2. WAIS.
WAIS profil Z39.50 verze 2 (ver. 1.4) Aplikační profil pro WAIS (Wide Area Information
Servers) síťový publikační systém je založen na Z39.50 ver. 2 specifikované v ANSI/NISO
Z39.50-1995

3. ATS-1
Specifikuje využití množiny atributů bib-1 v rámci dotazu typu-1 Z39.50 pro vyhledávání
podle autora, názvu nebo předmětu (Author, Title, Subject - ATS) s cílem základního
vyhledávání v bibliografických databázích. Význam profilu ATS je zajistit,že klienti i servery
podle tohoto profilu jsou schopni provádět základní vyhledávání v bibliografických databázích,
obdobně jako v běžném online katalogu používaném v knihovnách.. Definuje povinnou
strukturu dotazů s těmito atributy.

4. Využití Z39.50-1992 přímo nad TCP/IP
Je založeno na doporučení RFC 1729 „Využití Z39.50 protokolu pro získávání dat
z informačních systémů v prostředí internetu“. Tento profil využívá (a jeho dosah je omezen
na)

Z39.50 vrstvený přímo nad TCP (bez využití OSI ACSE – OpenSystem Interconnection
Association Control Service Element a bez presentačního a relačního protokolu)

Z39.50-1992 (rozšíření pro Z39.50 ve vývoji. Tento profil nevyhovuje Z39.50-1988

komunikaci po internetu
viz http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc1729.html , ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt

Poznámka k českému překladu: Od doby vydání Z39.50 standardu v r. 1995 byla schválena
řada profilů pro Z39.50, které byly navrženy národními ZIG vymezující zúžené použití jinak
velmi obecného protokolu Z39.50.
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Tyto profily jsou registrovány Agenturou pro správu Z39.50 při Kongresové knihovně USA a
jsou uvedeny na http://lcweb.loc.gov/z39.50/agency/profiles/profiles.html
Dále následuje přehled nejdůležitějších profilů s jejich stručnou charakteristikou

BATH Profil (2000 rel. 1.1, 2002 rel. 2)
Mezinárodně uznávaný profil, název pochází z města Bath v USA, kde byla ustanovena
skupina pro jeho vývoj, http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-release2-1stdraft.htm . Existuje český
překlad (k dispozici na stránkách ZIG-CZ) http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_fg.html
Rozlišuje tři funkční oblasti: A Základní bibliografický profil, B vyhledávání údajů o
exemplářích (holdings), C – mezioborové vyhledávání (nejen bibliografické) D vyhledávání
v autoritních záznamech. .Úroveň shody je měřena stupnicí: 0- splnění jen nejzákladnějších
funkcí (odpovídá zhruba normě Z39.50 ver.- 2-1992, a profilu ATS-1), 1- splnění dalších
funkcí, které tvoří nezbytný komfort, 2 – rozšíření o další funkce pro budoucí vývoje.
Profil BATH pojednává pouze o funkcích Zahájení, Vyhledávání, Presentace, Prohlížení
rejstříků. Ve funkční oblasti A používá tyto atributy Use: 4-Title, 21-Subject, 31 Datum vydání,
1003 Author, 1007 identifikátor, 1016 vše., podporované Relace (<, <=, =, >, >=), Position
(first in field, any position in field), Structure (fráze, slovo, normalizované datum), Truncation
(pravostranné, žádné), Completeness (nekompletní pole, kompletní pole). Pro úroveň shody 0
vyžaduje 4 typy vyhledávání (podle autora, názvu, předmětu, všeho), pro úroveň 1 pak dalších
15 typů vyhledávání, a 6 typů poohlížení rejstříků. Z presentovaných bibliografických formátů
požaduje pro funkční oblast A úroveň 1: Klient podporuje MARC21, XML, SUTRS, server
podporuje MARC21 a současně SUTRS nebo XML

DANZIG Z39.50 Profile (1999)
DANZIG je specifikován ve dvou úrovních 0 a 1. Úroveň 0 je základní a odpovídá ONE-1
Bib-1. Úroveň 1 je komplexnější a je doporučena pro nové vývoje a dodávky. DANZIG
definuje výběr z BIB-1 atributů, Use, Relation, Position, Stucture, Truncation a Completeness a
jejích kombinace, které klient a server musí podporovat. Preferred message size 4k, funkce
Vysvětlení je doporučen (TargetInfo, DatbaseInfo a Attribute Details - , znaková sada ISO
8859-1 a nikoliv povinný). Dotaz je omezen a použití jedné sady hodnot (Use, Relation,
Position, Stucture, Truncation, Completeness) v jednom dotazu
Předpokládané rozšíření: Meziknihovní výpůjční služba (Interlibrary Loans-ILL pomocí
Objednávky dokumentu funkcí rozšířených služeb). Může být použita odpovídající
podmnožina APDU s formátem ISO/ILL (http://www.nlc-bns.-ca/iso/ill/document/standard/zill-1a.pdf. Údaje o exemplářích budou representovány strukturou navrženou ZIG podle
http://lcweb.loc.gov/z39.50/agency/madrid/opac.html.
Služby
dodávky
elektronických
dokumentů: může být použito zabalením elektronického dokumentu do syntaxe GRS-1 nebo
využití XML v odpovědi Present. Pokročilé vyhledávací funkce mohou využívat GRS-1 a
specifikace prvků umožnit získat označenou podmnožinu v zadaném formátu. Funkce Update
bude založen na australském profilu souborného katalogu. (UCP Union Catalogue Profile
http://www.nla.gov.au/ucp/ ). Trvalá výsledková množina, trvalý dotaz a trvalý plán dotazů
budou použity pro selektivní šíření informací pro zájemce.

Z Texas Profile (2000)
Definuje funkční oblasti A (základní bibliografické hledání a získání dat) a oblast B ( vyhledání
exemplářů) a úroveň shody 0 a 3.Vyjmenovává kombinace atributů Bib-1 (Use až
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Completeness), syntaxe záznamů (MARC21, UNUMARC, SUTRS, ¨XML) Znaková sada se
odvolává na standardy těchto formátů. Silně ovlivněno profilem Bath.

CENL Profile (1998)
Conference of Europen National Libraries je nadmnožinou profilu ONE-1.Využívá atributy
z Bib-1, ale definuje páry Use a Structure (fráze, jednotlivé slovo, rok, normalizované jméno,
nenormalizované jméno).Position a Completeness mají hodnoty 3 (kdekoliv v poli) a 1
(nekompletní pole). Formáty záznamů UNIMARC a USMARC

Finský Z39.50 Profile (1998)
obdoba CENL, definuje Use (Author, Title , Subject, ISBN, ISSN, Year, Any) dále páry Use –
Structure, formáty záznamů SUTRS, FINMARC,USMARC, prohlížení rejstříků, funkci
Vysvětlení je doporučen (TargetInfo, DatbaseInfo a AttributeSetInfo), kontrola přístupu a
aktualizace souborného katalogu podle profilu UCP

Francouzský profil Z39.50 (2000)
Le profil Z39.50 du CCFr (Catalogue Collectiff de France)
Profil je výtahem z normy Z39.50 a definuje které funkce jsou požadovány. Není požadován
funkce Třídění, Kontrola přístupu, Kontrola zdroje, a Rozšířené služby. Z 247 chybových
hlášení podporuje 33, z Bib-1 Use podporuje 21 vybraných atributů 4-Title, 5 - Title Serial, 7ISBN, 8-ISSN,.13 –Dewey Classification, 14-MDT, 21 – Subject Haeding, , 31- Datum
publikace, 54 kód jazyka, 55 – kód země, 56- kód země zpracovatele, 59- Místo vydání, 1003
Autor, 1004 Autor osoba, 1005 Autor korporativní, 1016 Všechny atributy, 1017 Nejvhodnější
atribut podle volby serveru, 1018 Vydavatel, 1020 Editor, 1021 Bib-level (úroveň
bibliografického zpracování), 1031 Nosič. Podporované Relace (<, <=, =, >, >=), Position (any
position in field), Structure (fráze, slovo, normalizované datum, seznam slov), Truncation
(pravostranné, žádné), Completeness (nekompletní pole). Z kategorii Explain podporuje
TargetInfo, databaseInfo, TermListInfo, CategoryList, a z atributů Explain: (Explain Category,
HumanStringLanguage, DatabaseName, Targetname, AttributeSetOID, RecordsyntaxOID,
DateAdded, DateChanged, ElementSetName, term ListName, KeyWord, Explaindatabase). Ze
syntaxí záznamů: UNIMARC (ve formě ISO 2709, znaková sada ISO5426) a SUTRS( znaková
sada ASCII, ISO 2022 rozšíření kódu), definuje Full ElementSetName, BriefElementSetName,
mapování podporovaných 21 atributů Use do polí UNIMARC.

Union Catalogue Profile - UPC(1999)
Byl vypracován Australskou národní knihovnou a definuje pouze využití funkcí Rozšířených
služeb pro správu souborného katalogu (vložení záznamu, nahrazení záznamu, aktualizace pole
záznamu, vymazáni záznamu, uzamykání záznamu, diagnostiku a pod. Poměrně rozsáhlý
dokument
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