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Een cd-rom maken valt wel mee

Edwin Aerts is stafmedewerker bij ISB en Piet de Keyser is

bibliothecaris bij de Katholieke Hogeschool Leuven.

Wanneer je gegevens in elektronische
vorm wilt verspreiden, kun je kiezen uit
een heel gamma van dragers en beschik
je over een waaier van technische
mogelijkheden. Eerst dachten wij aan
publicatie op diskette(s). Het zou voor
onze leden, overwegend niet-professio-
nele computergebruikers, echter niet
zo makkelijk zijn een databank van
verscheidene duizenden records vanaf
diskettes op de harde schijf te instal-
leren.

Wat, bijvoorbeeld, als ze nog slechts een paar MB vrij
hadden? Daarna overwogen wij de databank via een
bulletin-board (BBS) toegankelijk te maken. BBS-syste-
men hebben in België nooit veel succes gekend en
bovendien was dit medium achterhaald door het succes
van het Internet. In de tweede helft van 1996 plaatsten
wij een gedeelte van de databank op het Internet. Dit
had evenwel niet het verhoopte succes, aangezien wei-
nig leden beschikten over een Internettoegang.
Daarom kozen wij ervoor een cd-rom te maken. Je kunt
immers veronderstellen dat de meeste pc’s die de jongste
jaren werden aangeschaft een cd-rom-drive hebben.
Dat die ook zoiets als een ZIP-drive bevatten, is dan weer
niet zo evident.

Software en interface

Voor de opbouw van onze databank gebruikten wij het
bekende ‘information storage & retrieval’-pakket CDS/
ISIS. Deze software stelt de Unesco gratis ter beschik-
king van non-profit instellingen. Dit pakket kent een
groot succes in de hele Vlaamse non-profit sector, zodat
de keuze vlug is gemaakt. Er bestaat een, nog steeds
experimentele, Windows-versie van CDS/ISIS, met
name WINISIS, maar die is nog niet helemaal stabiel.
Zo besloten wij te kiezen voor de klassieke DOS-versie.

Een bijkomend argument was de mogelijkheid om onze
CDS/ISIS-databank op het Internet te plaatsen. Welis-
waar na een kleine aanpassing, maar zonder te moeten
overschakelen naar een volledig andere software.
Een aparte kwestie vormt de zoekinterface die je voor
CDS/ISIS gebruikt. De klassieke, ingebouwde interface
is namelijk nogal kaal. Wij gebruikten de zoekmodule
IRIS, die door Egbert de Smet (Universitaire Instelling
Antwerpen) ontwikkeld werd. In Vlaanderen, en ook
daarbuiten, wordt deze interface veel gebruikt. Ook
onze leden waren vertrouwd met de publiekszoekmodule,
die op provinciale studiedagen werd voorgesteld.
Wij kozen ervoor de software vanaf de cd-rom te laten
draaien, in plaats van die automatisch op de harde schijf
van onze leden te installeren. Dit zou immers betekenen
dat wij een nogal zwaar installatieprogramma moesten
ontwerpen, dat rekening hield met alle mogelijke situa-
ties. CDS/ISIS vereist namelijk dat in een bestandje
(voor kenners: het roemruchte ‘syspar.par’) aangegeven
wordt op welke drive en in welke directory elk stukje van
het pakket en de databank onderbracht is. Het is al
moeilijk in te schatten hoe een pc-gebruiker zijn cd-rom-
drive benoemt, laat staan dat je dit in een netwerk-
omgeving zou kunnen. Het was ook mogelijk dat wij bij
een niet volledig doordachte automatische installatie-
procedure de eventuele eigen versie van sommige leden
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zouden overschrijven. Het verlies aan snelheid bij de
gekozen configuratie is bij recente hardware trouwens te
verwaarlozen. In die optiek werd de databank vooraf
gedefragmenteerd. We moesten onze leden nu alleen
nog vragen een directory aan te maken, waarnaar het
pakket tijdelijke hulpbestandjes kan wegschrijven en
waarin de gebruiker de uitgevoerde records kan op-
slaan. Dit leek ons een minimale en derhalve haalbare
ingreep.
De keuze van de interface had evenwel een vervelend
neveneffect. Strikt genomen hadden wij de cd-rom
moeten produceren met de read-only-versie van CDS/
ISIS, met name ISISCD. Alleen was het niet zeker of die
het ook onder alle omstandigheden zou doen met de
gekozen interface, doordat ISISCD niet bepaald steunt
op de meest recente versie van CDS/ISIS. Wij hadden
weinig voorbereidingstijd om dit allemaal grondig uit te
testen en kozen dus voor een veilige oplossing door ‘the
real thing’ te gebruiken. Veel maakt dit eigenlijk niet uit:
wie CDS/ISIS gebruikt, heeft het uiteraard en wie het
nog niet had, kan er helemaal niets mee aanvangen
zonder handleiding. Dit brengt ons meteen bij de orga-
nisatie en planning.

Organisatie en planning

Het verzamelen van de gegevens was al grotendeels
gebeurd in functie van de ‘Atlas Gemeentelijk Sport-
beleid 1996-1998’, die in september 1995 verscheen.
Aan de hand van de bestaande enquêteformulieren
werden de invoerschermen ontworpen. Wij gebruikten
hiervoor de invoermodule, ODIN, van dezelfde ontwer-
per als de zoekinterface. Voor de verwerking van de
gegevens deden wij een beroep op verscheidene mede-
werkers. Met de gezamenlijke invoer werd gestart in
september 1996. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos.
Het invoerprogramma had toen namelijk nog enkele
kleine kinderziekten. Gaandeweg bleek ook dat de aard
van de informatie niet helemaal beantwoordde aan de
uiteenlopende verwachtingen van de toekomstige ge-
bruikers. Wij moesten bijkomende gegevens invoeren,
wat ook gevolgen had voor onze invoerschermen en
voor indexatie. Ook het feit dat niet alle invoerders
evengoed vertrouwd waren met de software, maakte dat
er veel tijd ging in het oplossen van inconsequenties in de
invoer. Het duurde tot medio februari 1997 eer alle
data, ongeveer 6.500 records, gecontroleerd waren.
Gelijklopend met de invoer werd ondertussen voortdu-
rend aan de verschillende uitvoerformaten gesleuteld.
Het hele project moest op 19 maart 1997 worden
voorgesteld op het ISB-Congres ‘Veiligheid in en rond
sportaccommodaties’ te Gent, zodat er ons dus nog drie
weken restten om de databank op cd-rom te krijgen.

Productie

Hoe gingen wij te werk? Zoals gezegd zorgden wij
ervoor dat de records van de databank mooi na elkaar
volgden. Het veelvuldig editeren had immers geleid tot
een grote fragmentatie. Wij kozen er ook voor de ver-
schillende soorten informatie in één databank te presen-
teren. Een alternatief zou zijn geweest om de bestaande
databank op te splitsen in verschillende kleinere data-
banken per soort informatie: één met literatuur-
verwijzingen, één met adresgegevens van organisaties,
één met productgegevens van firma’s, enzovoort. Theo-
retisch konden wij een aantal zoek-interfaces aanbie-
den, maar gemakkelijkheidshalve opteerden wij voor
IRIS.

Mastering

Daarna moesten wij een uniek testexemplaar, de mas-
ter, laten aanmaken. Wij beschikten zelf niet over een
cd-writer. Derhalve contacteerden wij een gespeciali-
seerde firma in de buurt, die de gegevens vanuit onze pc
wegschreef naar een cd. Hiervoor bestaan er eigenlijk
verschillende mogelijkheden: je kunt ofwel je harde
schijf inleveren (nogal omslachtig), diskettes (minder
geschikt bij grote databanken) of een data cartridge
(meest gebruikelijk). Het verdient aanbeveling op voor-
hand duidelijk je keuze van medium en type af te
spreken. Dit leidt enkel tot tijdverlies. Wij betaalden
voor deze operatie ongeveer 3.000 BEF (circa ƒ 150,-).
Het is de bedoeling dat je deze master grondig test en bij
fouten de hele zaak eventueel herhaalt.
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Replicatie

Voor een oplage kleiner dan 100 stuks is het aangewezen
kopies te maken. Bij een afname vanaf 100 exemplaren
is het interessanter de cd’s te laten persen. Meestal betaal
je tot 1.000 exemplaren een vaste prijs, onafhankelijk
van het aantal. Vanaf 1.000 wordt een prijs per stuk
aangerekend die daalt volgens de afname. Het was de
bedoeling 1.000 stuks te verspreiden onder onze leden.
Wij betaalden hiervoor 62 BEF per exemplaar (circa
ƒ 3,-).

Drukwerk

Wij lieten onze cd bedrukken met logo en titelgegevens,
en verpakken. Hiervoor moesten films aangemaakt
worden. Meestal is een tweekleurendruk inbegrepen in
de masteringprijs. Voor een extra kleur betaal je een
meerprijs. Ook lieten wij een booklet en een bottomcard
drukken. Het booklet, dat standaard uit vier pagina’s
bestaat, hebben wij gebruikt voor de handleiding bij de
cd-rom met uitleg over de installatie en het gebruik van
de databank. Hierin vermeldden wij ook het copyright
en de volgens de Belgische wet op de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer verplichte verklaring in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens.
Onze ervaring leert dat het nodig is vooraf duidelijke
afspraken te maken over de afmetingen en specificaties
van het drukwerk. Wij verloren immers kostbare tijd
door misverstanden met de drukker.

Terugblik

De ervaring met deze eerste versie heeft ons geleerd dat
gedetailleerde langetermijnplannen snel achterhaald zijn.
Zo werd in ons geval de aanmaak van een cd-rom door
de technologische evolutie voortdurend goedkoper. Het
project kostte ongeveer 75.000 BEF (ƒ 4.500,-), dus 75
BEF (ƒ 4,50) per cd-rom. Personeelskosten niet inbegre-
pen, terwijl daar in het budget van de documentatie-
dienst nog een aanzienlijk bedrag voor voorzien was.
In vergelijking met on line informatievoorziening is het
medium cd-rom voor de sport- en recreatiesector mo-
menteel een handig en efficiënt werkinstrument. Het on
line raadplegen via de lopende Internettoepassing is
voor de meeste sportdiensten nog te hoog gegrepen. Het
probleem van updating stelt zich (nog) niet en kan
worden opgevangen door het uitbrengen van een nieuwe
release medio maart 1998.
Uiteraard zal deze eerste versie moeten worden bijge-
stuurd. Enkele leden signaleerden problemen met de
cd-rom in een netwerkomgeving; die worden momen-
teel onderzocht. Verder moet de installatieprocedure
worden aangepast aan andere ‘operating systems’, met
name Macintosh, en aan de behoefte van een aantal
leden om de databank te kopiëren naar de harde schijf.
Wat de zoekmodule betreft, zullen wij zwaarder moeten
indexeren en een hypertextstructuur van verwante re-
cords uitwerken. Ook de uitvoer dient te worden afge-
stemd op meer administratieve noden, zoals het afdruk-
ken van adres-etiketten. Het nut van de cd-rom zal pas
gemeten kunnen worden na enkele maanden praktijk,
maar het welslagen zal vooral worden bepaald door een
continue aandacht voor begeleiding en ondersteuning.




