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1. BEVEZETÉS
1.1 CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA)
A tananyag célja, hogy a modern kor követelményeinek megfelelő tájékoztató szakembereket képezzen, akik ismerik, és képesek használni a számítógépes keresőfelületeket.
Ehhez elengedhetetlen az online keresés elméletének ismerete, az alapfogalmaktól kezdve
a keresés lépéseinek lebontásáig. A tananyag célja kialakítani a hallgatókban a keresőkérdés kereső kifejezésekre bontásának képességét, illetve a folyamat legoptimálisabb kivitelezését. Ehhez meg kell ismerni a logikai és helyzeti operátorokat, és képesnek kell lenni a
gyakorlatban is használni azokat. Ismerni kell keresési stratégiákat, melyek közül az adott
szituációhoz, keresési problémához leginkább illeszkedőt kell kiválasztani.
A lecke célkitűzései közzé tartozik, hogy bemutassa a hazánkban használatos adatbázisokat, melyeknek első lépése a múlt áttekintése, majd a CD-ROM-on elérhető adatbázisok
használatának kialakítása nemzeti és nemzetközi adatbázisokon keresztül. Ugyanígy bemutatásra kerül több hazai adatbázis-szolgáltató és konkrét adatbázisa, melyek ismerete támpontul szolgálhat a tájékoztató munka során, illetve összefoglalást találunk több külföldi,
nemzetközi online adatbázisról is, melyek esetében az ingyenes elérhetőségi lehetőségek is
bemutatásra kerülnek, ha létezik olyan. Ennek legfőbb formája az Elektronikus Információszolgáltatás, mellyel külön fejezet foglalkozik.

1.2 A KURZUS TARTALMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A hagyományos könyvtári tájékoztatás forrásai. A számítógépes tájékoztató rendszerek kialakulása
Az online információkeresés alapjai
Operátorok használata az információ visszakeresés során
Az online keresés
Keresési stratégiák
CD-ROM adatbázisok a könyvtári tájékoztatásban
Adatbázisok bemutatása, és használata
A web kereshetősége
Hazai és nemzetközi online adatbázisok
Elektronikus információszolgáltatás (EISZ)

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE
A rendszerszemléletű gondolkodásmódhoz szükséges áttekinteni a hagyományos tájékoztató eszközöket és ismerni a számítógépes tájékoztató eszközök kialakulásának történetét. Ezért a tananyag az információkeresés történetével indul, felelevenítve az elsődleges
dokumentumok szolgáltatásának folyamatát, illetve a másodlagos információforrások szerepét a tájékoztatás során. Az első lecke ismerteti a referáló folyóiratok működésétől a
mágnesszalagos állományok kialakulásán át az SDI szolgáltatásig tartó folyamatot és a
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mágnesszalagos SDI működésének lényegét, valamint a ma használatos online kereső
adatbázisok megjelenéséhez vezető utat.
Mint minden témakörnek, az információszolgáltatásnak is megvannak az alapfogalmai,
melyek az online szolgáltatóközpontok, hosztok fogalmának bemutatásán túl többek közt
tartalmazza az online kereső adatbázisok jellemzőit. Ismerni kell a rekordok, adatmezők
fogalmát, valamint a keresést jellemző kifejezéseket, úgymint keresőszavak, keresőprofil
vagy keresési stratégia, keresőkifejezés. Tisztában kell lenne az online keresés és szolgáltatás egyéb fogalmaival: relevancia, találtatok, online kiíratás, off-line nyomtatás, formátum,
a kereséshez szükséges dokumentáció. A sikeres keresést meghatározzák a keresés eredményének jellemzői: a teljesség-pontosság, illetve zajveszteség orientációjának kérdése is.
A keresőprofil felállításának folyamatához tisztában kell lenni az operátorok fogalmával. A tananyag feleleveníti a logikai operátorokról tanultakat, illetve bemutatja a helyzeti
operátorokat. A sikeres kereséshez szükséges ismerni a keresés lépéseit, melyet gyakorlatcentrikusan ismerhetünk meg az 5. lecke anyagának elsajátítása során. Tudni kell, hogy a
folyamat már ott elkezdődik, amikor értelmezni próbáljuk a keresőkérdést, és előbb kell
adatbázist választani, mint hosztot, illetve hogy a konkrét keresőprofilt csak ezután kezdhetjük el kialakítani. A folyamatot alapvetően meghatározza, milyen keresési stratégiát
alkalmazunk, illetve gondolunk-e a keresést megkönnyítő taktikákat.
Az elméleti áttekintés a CD-ROM-on keresztüli információszolgáltatással zárul, melynek fogalmi hátterén túl megismerhetjük annak magyarországi történetét, néhány nagyobb
nemzetközi és hazai CD-ROM-szolgáltatót, valamint megismerhetjük, hogy mit is jelent a
könyvtárban CD-ROM-on megjelent adatbázist szolgáltatni, milyen feladatokat ró ez a
könyvtárosra. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, melyik a jobb: az online keresés vagy a CDROM-os, a tananyag szolgáltat néhány szempontot.
A tananyag az elméleti fogalmak áttekintése után az adatbázisok felé fordul, és a történeti kialakulás magyarországi vonatkozásait mutatja be, majd részletesen megismerhetjük
a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on elérhető könyvek és periodikumok adatbázisát, melynek a keresőfelületének ismertetésén túl a kiíratási formátumai, mentési lehetőségei kerülnek ismertetésre. A nemzetközi adatbázisok közül a DIALOG ERIC adatbázisa
kerül bemutatásra, ismertetve az ERIC adatbázis gyűjtőkörét, indexeit, operátorait. Ezen
lehetőségek ismertetése után a menüvezérelt és parancsmódú keresések elsajátítását célozza meg a tananyag.
Külön lecke foglalkozik a webes kereséssel, illetve a metaadatokkal, a metaadatok
szabványosításának helyzetével. Bemutatásra kerülnek a keresőrendszerek csoportosítási
lehetőségei, majd több hazai online szolgáltatóközpont adatbázisát ismerhetjük meg, így
bemutatásra kerül az OSZK több adatbázisa, a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisa,
az Elektronikus Periodika Adatbázis, a HUMANUS, a MANCI, az IKER adatbázisok,
illetve egyéb cikkadatbázisok, például a MATARKA, a Magyar Tudományos Akadémia
Köztestületi Publikációs Adattára.
A tananyag számos nemzetközi online adatbázis bemutatásával törekszik a hallgatókat
rászoktatni az angol nyelvű adatbázisok használatára. Többek közt ismertetésre kerülnek
az EBSCO, a Journal Storage, a GALE CENGAGE, és a ProQuest Central adatbázisok.
A tananyag az elektronikus információszolgáltatás történetével zárul. Az EISZ adatbázisok megismerése minden magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója számára fontos, így bemutatásra kerül a Web of Science, a Science Direct, a SpringerLink, az Akadé-
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miai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye, a Lecture Notes in Computer Science-SpringerLink
adatbázis, a PsycINFO, a SCRIPTUM szótárak, a MathSciNet adatbázis.

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK
A számítógépes információszolgáltatás elengedhetetlen a tájékoztató munka során, melyet akkor tudunk hatékonyan elvégezni, ha több szakterület adatbázisát ismerjük.
A tananyag célja, jártasság kialakítása a magyar és angol nyelvű menüvezérelt és parancsnyelves információkereső rendszerek használatában. Ehhez szükséges, hogy a hallgatók rendelkezzenek a analizálás-szintetizálás képességével, a számítógépes adatbázisok
nyelvezetének ismeretével, illetve képesek legyenek a keresőfelületek célorientált használatára, majd a találatoknak az olvasó igényeinek megfelelő közreadására.

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK
A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a szaktájékoztatás elméletét és gyakorlatát,
képessé váljon önállóan előállítani, ellátni keresési feladatokat, legyen tisztában a webes
keresés típusaival és a számítógépes tájékoztatás során felhasználható konkrét adatbázisokkal.
A sikeres munkához feltétlenül szükséges, hogy
− a hallgató a fogalmakkal jöjjön tisztába, mely a kurzus anyagának elsajátításával
elérhető. A tananyag az alapismereteken kívül rávilágít a problémákra és azok
megoldására.
− Érdemes a történeti részeket is figyelemmel elolvasni, mert a tudományterület alakulásának végigkövetése majd a gyakorlatban is használható tapasztalatokhoz vezet.
− Ismerje meg a magyarországi bibliográfiai, referáló és teljes szövegű adatbázisokat, próbálja ki a gyakorlatban is a használatukat, keressen különböző témakörökben, és próbálja különböző formátumokban le is menteni a találatait.
− A tananyagban szereplő nemzetközi rendszerek gyakorlatban történő használata
elengedhetetlen. Az egyes online rendszerek használatához nagy segítséget nyújthatnak a tananyagban található leírások, de ezek nem helyettesítik a gyakorlati
megtekintést, ezért minden esetben, ha talál egy hivatkozást, keresse is fel az adott
oldalt, alaposan nézze meg, hozza összhangba a tananyagban leírtakkal.
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2. A HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS FORRÁSAI.
A SZÁMÍTÓGÉPES TÁJÉKOZTATÓ RENDSZEREK KIALAKULÁSA
2.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célkitűzése megismertetni a hallgatókkal a számítógépes tájékoztató rendszerek
kialakulásához vezető utat, melynek fontos alapja a hagyományos könyvtári tájékoztatás
eszközeinek ismerete, különös hangsúlyt fektetve a másodlagos tájékoztatás eszközeire. A
tananyag hatékony elsajátításához mindenkinek ismernie kell a tájékoztató eszközök közti
különbségeket, ami alapja lesz az online rendszerek működésének.
A lecke céljai közt szerepel a hallgatókkal megismertetni a referáló lapok fénykorát jelentő 1950–60-as évek neves referáló lapjait, illetve azokat a problémákat, melyek számuk
csökkenéséhez, majd az online adatbázisok megjelenéséhez vezettek.

2.2 TARTALOM
A lecke az információs rendszerek kialakulásának előzményeivel indul, mely tananyagrész magában foglalja az információs rendszerek céljait is. Ezt követően megismerhetjük
az rendszerek topológia-, tárgykör-, dokumentumtípus-szolgáltatás alapján történő csoportosítási lehetőségeit, valamint Carlos A. Cuadra csoportosítását, mely a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokat kategorizálja.
A lecke az információkeresés történetének bemutatása után összefoglalja az elsődleges
dokumentumok szolgáltatásának lényegét és problémáit, valamint a másodlagos információforrások eszközeit. Így ismertetésre kerülnek az analitikus másodlagos dokumentumok
eszközei, a címleírások, az annotációk, a kivonat fogalma, a referátum, a recenzió,a tömörítvény, valamint a szintetikus másodlagos dokumentumok: a bibliográfiák, a szemlék, a
szemletanulmányok és a referáló folyóiratok.
A referáló folyóiratok történetének megismerése során bemutatásra kerül néhány nevesebb referáló lap, előállítójával és gyűjtőkörével. Megismerhetjük a referáló folyóiratok
hanyatlásának okát, valamint a felvirágozást jelentő mágnesszalagos állományok megjelenését és a belőle kifejlődő mágnesszalagos szelektív információterjesztést, az SDI működését. A lecke az online kereső adatbázisok megjelenésének történetével zárul.

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
2.3.1

Előzmények

Az információs rendszerek kialakulására a II. világháború után jelent meg az igény. A
tudományos tájékoztatás átalakulásával az elsődleges dokumentumok szolgáltatása már
nem elégítette ki a tudóstársadalmat. Az ismeretek növekedését a publikációk számának
emelkedése követte, és ez kedvezett az információs rendszer kialakulásának, hiszen csak
megfelelően nagyszámú dokumentum esetén lehet gazdaságos egy rendszer üzemeltetése.
Ha csak a természettudományos periodikumok (folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok)
számának változását nézzük, látható, hogy az 1950-es évekre a dokumentumok száma
elérte azt a szintet, mely már igényelte az információs rendszerek létrehozását:
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1.

Év
1750
1800
1900
1950

A folyóiratok számának változása

Periodika száma
12
kb. 900
kb. 9000
kb. 80 0001

Szerkezetüket tekintve is átalakultak a diszciplínák, a korábbi szakterületenkénti izoláció megszűnt, és megjelentek az interdiszciplináris hatások, ami tovább növelte a dokumentumok számát. A publikációs tevékenység elburjánzásának következményeként a
primér dokumentumok nyilvántartása nehézzé vált. Ez érződött nemzetközi szinten is,
megindultak az összefogások nagy nemzetközi tájékoztató rendszerek létrehozására.
Az információkereső rendszerek kialakulásának négy feltétele volt:
1. Technológiai feltétel: a számítógépek megjelenése, illetve a technika olyan szintű
fejlődése, hogy lehetővé váljon az adatok számítógéppel történő feldolgozása
2. Kooperációs feltétel: nemzetközi csereformátumok kidolgozása, szabványosítása
3. Dokumentum-proliteráció: megfelelően nagy számú dokumentum létrejötte.
4. Hálózati fejlődés: a hálózat fejlődése, mely lehetővé teszi az adatok továbbítását.
2.3.2

Az információ-visszakereső rendszerek csoportosítása

Az információ-visszakereső rendszereket több szempont szerint csoportosíthatjuk:
− Topológia alapján
– nemzetközi (pl. ERIC, Web of Science)
– nemzeti (pl. MNB adatbázisa)
– regionális (pl. helytörténeti vagy egyéb helyi gyűjteményekből épített adatbázisok)
− Tárgykör (diszciplína) alapján
– ágazati (diszciplináris) (pl. MEDLINE, mely az orvostudomány információs
rendszere)
– interdiszciplinális (pl. ERIC, mely a nevelés, jog, szociológia, könyvtári informatika, közgazdaságtan és ezek határterületeinek dokumentumait dolgozza
fel).
− Dokumentum alapján aszerint csoportosíthatjuk, hogy milyen dokumentumtípusokat gyűjt. Így beszélhetünk
– cikkadatbázisokról (pl. MNB Sajtórepertórium)
– periodika adatbázisokról (pl. MNB Periodikumok)
– kutatási jelentésekről
– disszertációktól, szabadalmakról (pl. Szabadalmi tár, a Magyar Szabadalmi
Hivatal adatbázisa, DEPATISnet: a Német Szabadalmi és Védjegy Hivatal

1

SZALAI Sándor: Gépi kivonatkészítés. – Budapest: Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ,
1963. p. 5.
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−

−

adatbázisa, esp@cenet: több állam szabadalmi adatait feldolgozó (nem teljes
körű) adatbázis, CIPO: kanadai szabadalmi adatbázis)
– könyvről (Pl. MNB Könyvek)
Szolgáltatás szerint az adatbázisokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk,
egyrészt aszerint, hogy milyen jellegű adatokat szolgáltat. Ezt feloszthatjuk az
alábbi három kategóriára:
– bibliográfiai adatokat (pl. MNB adatbázisai, Web of Science (WoS), Institute
for Scientific Information (ISI))
– referátumot (Pl. ERIC adatbázis)
– teljes szöveget (Pl. Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), Science Direct, az
Elsevier tudományos kiadó fulltext adatbázisa, az Akadémiai Kiadó Folyóirattára, EPA Elektronikus Periodika Adatbázis)
A szolgáltatások szerinti csoportosításánál meg kell nézni a Carlos A. Cuadra által
kialakított taxonómiák alapján történő csoportosítást, mely az előző felosztásnál
összetettebb:

1.

ábra: A CUADRA-féle csoportosítás

Cuadra a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokat két fő kategóriára bontja:
− Referensz adatbázisoknak tekinti azokat az adatbázisokat, melyek másodlagos adatokat tartalmaznak, és használatukkal nem jutunk rögtön az információ birtokába,
hanem az információt tartalmazó forrásról kapunk adatokat.
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Bibliográfiai adatbázisok: Ezek bibliográfiai adatokat szolgáltatnak, azaz az
információt tartalmazó dokumentum bibliográfiai leírását, esetleg annotációval, referátummal kiegészítve. (MNB adatbázisai, Web of Science (WoS),
Institute for Scientific Information (ISI), ERIC adatbázis)

1. Forrástájékoztató adatbázisok: nem információforrásokra, hanem személyekre
vagy intézményekre hivatkoznak. Olyan adatbázisok, melyek nemcsak az intézmények telefonszámát adják meg, hanem ettől több információt: mi a cég profilja,
melyik évben alapították, mit lehet tudni a működéséről, nyereséges/veszteséges
cég… (pl. céginformációs adatbázisok:
http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo, szakmai tudakozók, mint pl. az
aranyoldalak: http://www.aranyoldalak.hu/ vagy a Yellow Pages:
http://www.yellowpages.hu/ )
−

Forrásadatbázisok: melyekből a közvetlen információt érhetjük el, ezek faktografikus adatbázisok.

2. Numerikus adatbázisok: statisztikai vagy egyéb számadatokat tartalmazó adatbázisok, melyek lehetnek gazdasági-, pénzügyi-, demográfiai adatok. Ezen adatbázisok egy része lehetőséget ad matematikai műveletek elvégzésére: pl. valutaátváltásra. (Pl. st-ADAT a KSH statisztikai adatbázisa, mely idősorokat és területi
adatokat tartalmaz; az Écostat Mikroszkóp kiadványainak teljesszövegű adatbázisa
http://www.ecostat.hu/kiadvanyok/mikroszkop/index.html)
−

Szöveges-numerikus adatbázisok: szöveget és számadatokat vegyesen tartalmazó
adatbázisok. Műszaki vagy tudományos táblázatok, katalógusok. Életrajzi, politikai adatbázisok. (pl. Magyar Életrajzi Kalauz életrajzi adatbázis)
Az utolsó három adatbáziscsoportot (forrástájékoztató adatbázisok; numerikus adatbázisok, szöveges-numerikus adatbázisok) együtt faktografikus adatbázisoknak vagy adatbankoknak is nevezik.
− Teljes szövegű adatbázisok, melyek a dokumentum teljes szövegét elérhetővé teszik. Egyre növekvő számuk biztató, hiszen gyorsan és egyszerűen használhatók
teljes körű tájékoztatásra. (pl. MEK, EPA, lexikonok: Online Pedagógiai Lexikon,
Pallas Nagy Lexikona)
− Szolgáltatás szerint csoportosíthatjuk az adatbázisokat aszerint is, hogy milyen
formában érhetők el:
– off-line
– online
− Szolgáltatás szerinti csoportosítás az elérhetőség szempontjából:
– publikus
– előfizetéses
− Formailag megkülönböztetünk
– nyomtatott
– mikrofilmes
– számítógépes információhordozón megjelenő adatbázisokat
Ahhoz, hogy átlássuk, hogyan alakultak ki a számítógépes információkereső rendszerek, érdemes áttekinteni a hagyományos könyvtári tájékoztatás néhány alapdokumentumát,
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melyek megjelennek a számítógépes rendszereknél, illetve tekintsük át a hagyományos
tájékoztatás azon problémáit, melyre megoldást jelentenek az online információs rendszerek.
2.3.3

A tájékoztatás hagyományos forrásai

Elsődleges dokumentumok szolgáltatása
Az elsődleges dokumentumok szolgáltatása során az olvasó primér dokumentumot kap
a kezébe. Itt a tájékoztató könyvtáros feladata, hogy segítse az olvasót a szükséges információt tartalmazó dokumentum megtalálásában (fontos tényező, hogy ezt a műveletet ne
csak a saját könyvtárának állományát alapul véve tegye meg, hanem, ha nem rendelkeznek
a dokumentummal, akkor segítse könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezni a művet), illetve
segítsen a dokumentum rendelkezésre bocsátásában.
A primér dokumentumok rendelkezésre bocsátásának nagy problémája a könyvtárak
szűkös költségvetése. Az új és drága könyvek, folyóiratok beszerzése egyre nehezebben
megoldható feladat, melynek következtében felértékelődik a könyvtárközi kölcsönzés szerepe.
Némiképp megoldást jelent a problémára, illetve az olvasók felé nyújtott szolgáltatás
fontos része a szekunder, másodlagos információforrásokból történő tájékoztatás.

Másodlagos dokumentumok szolgáltatása
A másodlagos információforrásokat két csoportra oszthatjuk. Az egyetlen mű feltárására és reprezentálására szolgáló analitikus másodlagos dokumentumokra és az egy témakörhöz, szakterülethez kapcsolódó művek másodlagos információinak gyűjteményére, a szintetikus másodlagos dokumentumokra.
Analitikus másodlagos dokumentumok:
−
−
−

−

16

Címleírások, címfordítások: a mű bibliográfiai leírását kiegészítik idegen nyelvű
dokumentum esetén a mű magyar címével is.
Annotáció: pár soros rövid ismertetés a mű tartalmáról.
Kivonat: A mű lényegét rövidebb formában visszaadó közlés, melynek fő meghatározója, hogy csak olyan mondatokat és kifejezéseket használ, ami a szövegben is
megtalálható. Ettől eltérni csak összekötő szavak használata során lehet. Pótolhatja
az eredeti szöveg elolvasását.
Referátum: a mű lényegét rövidebb formában visszaadó közlés, mely önmagában
is értelmes, érthető szöveg.
– Informatív (tájékoztató) referátum, ami arról tájékoztat, hogy milyen újat közöl a cikk, melyek a főbb eredményei és következtetései. Ezt a referátumtípust
elsősorban a szűk tudományterület cikkeire alkalmazzák.
– Jeladó (szignaletikus) referátum: ez felsorolásszerűen, mégis kerek mondatokban tájékoztat a mű tartalmáról, de nem tér ki külön a részletekre, következményekre. Áttekintő, szélesebb szakterületeket átölelő munkáknál alkalmazzák.
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–

−

−

Vegyes: az előző két forma ötvözete, felsorolásszerűen visszaadja a mű lényegét.
A referátum nem helyettesíti az eredeti művet, csak segít annak eldöntésében, hogy
szükség van-e a teljes cikk elolvasására, vagy nem olyan megközelítésű, mint amit
keres a felhasználó, továbbá a redundáns elemek feltárásában is a segítségünkre
lehet.
Recenzió: A referátum megírása során objektívnek kell maradni. Egy értékelő, azaz nem objektív összefoglaló a műről a recenzió. A latin eredetű szó jelentése
könyvkritika, könyvbírálat, de az ismertetés tárgya nemcsak könyv lehet, hanem
egy cikk, művészeti alkotás is, melynél – a referátummal szemben – megengedett a
kritika. A készítője bemutatja a mű tartalmát, de értéke a recenzió írójának értékítéletében rejlik, nem pedig a tartalom összefoglalásában. Célja inkább a figyelemfelkeltés, mint az információvisszakeresés elősegítése.
Tömörítvény: az eredeti mű rövidebb formában, a lényegi részek részletek nélkül.
Megtalálható benne minden fejezetcím ami az eredeti műben is benne volt. A tömörítvény helyettesítheti az eredeti dokumentumot.

Szintetikus másodlagos dokumentumok:
−

Bibliográfiák: egy szakterületen vagy egy időszakban megjelent dokumentumok
rendezett cím- vagy referátumgyűjteményei.
− Témadokumentáció: egy-egy témához tartozó több műnek kivonatainak gyűjteménye.
− Szemlék: Egy témán belül megjelent művek referátumainak laza gyűjteménye,
melyet szakember készít, de megjegyzések nélkül ad közre rendezett formában.
− Szemletanulmányok: Egy témán belül megjelent művek referátumainak önálló
tanulmányként is szolgáló gyűjteménye, mely tartalmazza a készítőjének véleményét is a bemutatott dokumentumokkal kapcsolatban.
– Össszegző jelentés (state of the art report): egy kutatási terület helyzetéről
számol be. Ide tartoznak az „advances in…”, „annual review of…”,
„Developments in…”, „Progress in…” címmel megjelenő szemletanulmányok,
melyek egy-egy szakterület elmúlt időszakának eseményeit, jelenlegi helyzetét
mutatják be.
– Trendek (trend report): egy témán belüli eseményeket, változásokat bemutató
tanulmányok, melyek esetenként a trendek, várható fejlemények prognosztizálását is tartalmazzák.
− Referáló lapok: periodikusan megjelenő referátumgyűjtemények.
Ezen fogalmak ismétlése után tekintsük át a referáló lapok kiadásának történetét. Ezek a
későbbi online információs rendszerek alapját képezték.
2.3.4

A Referáló folyóiratok

A referáló folyóiratok a korszerű tájékoztatási rendszerek 1. fázisának tekinthetőek. Az
első lapok kiadása az 1800-as évek végén kezdődött (az első referáló folyóirat az
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Engineering Index, melynek első száma 1884-ben jelent meg), de fénykorát az 1950-60-as
években élte.
A referáló folyóiratok kiadói az egy-egy szakterülethez tartozó összes primer dokumentumot gyűjtik (nyelvtől, megjelenés helyétől függetlenül). Ezek elsősorban folyóiratok és
konferencia-kiadványok, melyeket néha kiegészítenek szabadalmi művek, illetve szakkönyvek is. A referáló folyóiratok előállítói rendszerint nem könyvtárosok, hanem különböző szakterületeken létrejött szakértői gárda.
2.3.5

A Referáló lapok előállítása

A referáló lapok elállítói első lépésként beszerzik a primer dokumentumot, hiszen a referátum előállítása autopszia elvén alapszik. Felveszik a folyóiratban szereplő cikkek vagy
konferencia-kiadványok tanulmányainak (stb.) bibliográfiai adatait a megfelelő címfordításokkal együtt. Ezután az adott területhez értő szakemberek referátumot írnak hozzá. Ezt
követően valamilyen szakrend szerint rendezik az elkészült másodlagos dokumentumokat,
melyekből egy-egy füzetet adnak ki (kéthetente, havonta), amit referáló lapnak nevezünk.
A füzetek évente egy kötetet alkotnak.
Nézzünk meg néhány szakterületre specializálódott referáló lapot!
− Chemical Abstract: Amerikában megjelenő referáló lap, mely a kémia és vegyipar
összes ágában gyűjti a megjelenő dokumentumokat.
− Institue of Electrical Engineers (IEE): Angliában megjelenő, a fizika és határterületeinek (elektronika, számítástechnika, híradástechnika, elektromosság, automatizálás) irodalmát gyűjtő referáló lap, melynek különlegessége, hogy államilag támogatott, nonprofit intézményként végzi tevékenységét.
− National Library of Medicine: amerikai referáló lap az orvostudomány területén,
melynek előállítói könyvtárosok.
− Mathematical Reviews: amerikai referáló lap, mely a matematika, statisztika és az
elméleti számítástudomány területének irodalmát gyűjti.
− Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA): a magyar Könyvtártörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által készített a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja.
2.3.6

SDI, szelektív információterjesztés

A referáló lapok, mint már olvashattuk, az 1950-es években élték fénykorukat. A 60-as
évek elején elkezdett drágulni a nyomdaköltség, mely természetesen maga után vonta a
referáló lapok árának növekedését is. Az dráguló referáló lapok megrendelése pedig egyre
nagyobb terheket jelentett a könyvtárak számára.
Megoldás az 1960-as évek elején jelent meg: a nyomdák kezdtek áttérni a számítógépes
fényszedésre, mely módszernek – mintegy melléktermékeként – mágneses adathordozóra
rögzítették a referáló lapokat. Ez a technikai megoldás egy új fajta tájékoztatás alapjává
vált: létrejött az SDI, a szelektív információterjesztés (Selective Dissemination of
Information), melyet a korszerű tájékoztatási rendszerek 2. fázisának tartunk.
Az SDI-szolgáltatás lényege az volt, hogy a kutatók egyéni kéréseket adhattak le az
SDI-szolgáltató felé, így nem kellett átnézni a teljes referáló lapot, hanem a konkrét kutatási témájukhoz kapcsolódó dokumentumok referátumát kapták vissza személyre szólóan. Ez
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megfelel a mai témafigyelés szolgáltatásnak, csak a mágnesszalagokból eredő technikai
korlátokból adódott néhány következmény:
− Nem volt lehetőség retrospektivitásra, a kutató, ha leadta kérését, csak a következő
referáló lap mágnesszalagjától kezdték el vizsgálni, hogy van-e olyan mű a referáló lapban, mely érdekelheti a kutatót.
− Nagyon lassú volt a profilkialakítás. A kutató kérdéséből létrehoztak egy keresési
profilt, de ha hiba volt benne, és nem a megfelelő találatokat hozta a rendszer, akkor módosítottak a keresőkérdésen, de annak használatára csak a következő mágnesszalag anyagának vizsgálata során volt lehetőség.
− A feldolgozás nagyon gépidőigényes: a mágnesszalagok szekvenciális feldolgozása során mindenegyes referátumot összehasonlítottak az összes kutatói kérdéssel az
adott területen, mely a kor informatikai eszközeivel napokig tartó folyamat volt.
− Igényekhez képest kevesebb mágnesszalag: a könyvtárakba beérkező igények teljesen eltérő szakterületekről származtak, így a könyvtárak nem tudtak minden
igényt kielégíteni, hiszen a mágnesszalagok ára rendkívül magas volt.
Az SDI mágnesszalagjai szolgáltak alapul az 1970-es években meginduló online információszolgáltatásnak.
2.3.7

Online információszolgáltatás

2.

ábra: Online rendszerek

Nagy számítóközpontok alakulnak ki, melyet hosztnak nevezünk. A hosztok megvásárolják a mágneses adatbázis-növekményeket a nyomdáktól, melyek gyűjteményéből
nagyméretű adatbázisokat hoznak létre, és ezeket lemeztáraikban eltárolják, majd a felhasználó számára interaktív üzemmódban teszik kereshetővé. A felhasználók adatátviteli
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vonalakon vagy hálózaton kapcsolódnak a hoszthoz, kiválasztva a megfelelő adatbázist,
közvetlen kereséssel választják ki a szükséges referátumokat.

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke tanulmányozása után illik mindenkinek ismerni 3–4 nevesebb referáló folyóiratot, valamint átlátni, képesnek lenni összefoglalni a referáló lapok kialakulásától az online
rendszerek kialakulásáig vezető utat. Ismerni kell az SDI-szolgáltatás fogalmát és lényegét,
valamint remélhetőleg mindenkinek sikerült feleleveníteni a másodlagos tájékoztató eszközök típusait. A lecke próbálta bemutatni az adatbázisok sokszínűségét a csoportosíthatóságuk összefoglalásával, melyek gyakorlati megjelenését a következő leckékben lehet tapasztalni.

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Foglalja össze milyen feltétele volt az információkereső rendszerek kialakulásának!
Sorolja fel az információ visszakereső rendszerek csoportosítási lehetőségeit!
Sorolja fel Carlos A. Cuadra hogyan csoportosította az adatbázisokat!
Milyen típusai vannak a referátumnak?
Milyen típusai vannak a szemletanulmányoknak
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3. AZ ONLINE INFORMÁCIÓKERESÉS ALAPJAI
3.1

CÉLKITŰZÉS

Ebben a fejezetben áttekintjük az online információkeresés fogalmait, azokat a kifejezéseket melyekre szükség lesz az online rendszerek használatakor, továbbá a szűkebb szakterülethez kapcsolódó sajátos fogalmak kerülnek ebben a leckében ismertetésre. Ezenfelül a
szolgáltató és adatbázis viszonyának áttekintése során képet kap az olvasó a következő
leckék gyakorlatának alapjairól.
3.2

TARTALOM

A leckében tisztázásra kerül az online közvetítő fogalma, illetve a vele szemben támasztott elvárások. A lecke bemutatja azon segédleteket, dokumentációkat, melyek alapul
szolgálnak a gyakorlatban történő keresőtevékenység során. Összefoglalásra kerülnek azon
dokumentumok, melyek a keresés folyamatát végigkísérik, így a keresőkérdés, keresőprofil vagy keresési stratégia, keresőkifejezés, rekordok halmaza, relevancia, találatok, online
kiíratás, off-line nyomtatás, formátum, rekordok, adatmezők fogalmát ismerhetjük meg a
leckét végigolvasva. Tisztában kell lenni a keresés eredményének jellemzőivel, illetve
hogy a keresésünket teljességre vagy pontosságra törekvően szeretnénk elvégezni, mely
fogalmakat bemutatja a fejezet, mint ahogy a hozzákapcsolódó zajveszteség viszonyát és
ezek képletekben történő meghatározását.
A lecke másik fontos témaköre az online szolgáltatóközpontok (hosztok) és az online
kereső adatbázisok viszonyának és jellemzőinek bemutatása.

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
3.3.1

Az online közvetítő fogalma

Közvetítőnek nevezzük azt az információs szakembert, aki hivatásszerűen végez online
keresést, többnyire más személyek számára vagy meghatározott intézményi célokkal. A
keresési témák körülhatároltsága alapján beszélhetünk általános online keresések közvetítőjéről, aki vegyes témákban végzi a keresést, illetve a közvetítő lehet speciális témák online keresésének közvetítője.
A szakma meghatározta a közvetítővel szembeni elvárásokat,2 melyet négy területre
bonthatunk.
1. A közvetítő rendelkezzen áttekintő szakmai ismeretekkel az online keresés különböző szakterületein (műszaki, természettudományi, közgazdasági stb. területeken).
2. Legyen képes idegen nyelven dolgozni.
3. Rendelkezzen informatikai-könyvtári alapismeretek azaz ismerjen tezauruszokat,
keresőnyelveket, tudjon készíteni bibliográfiai leírást, ismerjen adatbázisokat és referáló lapokat, valamint legyen jártas a számítógépek használatában, és ismerjen
parancsnyelveket.
2

Roboz Péter: Az online információkeresés alapjai közvetítők számára. Online tanfolyami jegyzet 1. – Budapest: OMIKK, 1985.
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4.

3.3.2

Az utolsó megfogalmazott elvárás a közvetítő személyiségével szemben támasztott
követelmény: a logikai érzék, kommunikációs képesség és lelkiismeretesség.
Dokumentáció

Az online keresések során fontos, hogy tudjuk, milyen dokumentációkra támaszkodhatunk. Ezt három csoportra bonthatjuk:
1. Saját dokumentumrendszerrel rendelkezik maga a keresőrendszer, pl. a DIALOG
parancsnyelv kézikönyve.
2. Minden adatbázishoz léteznek segítő dokumentumok, melyek az adott szolgáltató
utasításkészletével mutatják be a használatot és a lehetőségeket. pl.: Bluesheets-ek
a konkrét adatbázisokhoz a DIALOG szolgáltatójánál
(http://library.dialog.com/bluesheets/ )

1. kép
3.
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Bluesheets a MEDLINE adatbázishoz a DIALOG szolgáltatónál

Ezenfelül léteznek a könyvtári informatika dokumentációi, melyek az adatbázis információkereső nyelvének keresőrendszerétől független dokumentumok (pl. tezauruszok).
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3.3.3

Alapfogalmak

Adatbázis-készítőket meg kell különböztetnünk a szolgáltatóközpontoktól. Az adatbázis-készítők azon személyek, akik az adatbázisokat, azaz a benne található referátumokat
állítják elő és hozzák forgalomba. Ezzel szemben a szolgáltatóközpontok az adatbázisokhoz való online hozzáférést, tehát az online szolgáltatást teszik lehetővé.
Az adatbázisok rekordokból állnak, melyek az adatbázis tételei, ennek az egyes tulajdonságai az adatmezők. Az adatmezők funkciójuk szerint három csoportba sorolhatóak:
1. Tájékoztató adatmezők informálják a felhasználót a dokumentum tartalmáról. Tájékoztató adatmező az eredeti dokumentum címe; referátum; teljes szöveg vagy
szövegrész; útmutató adatbázisok majdnem minden adata.
2. Bibliográfia jellegű adatmezők, melyek az eredeti dokumentum könyvtári azonosítását teszik lehetővé. Ide tartoznak a címadatok, a szerzőségi adatok, a kiadási adatok, illetve az online adatbázisok. A szerzőkről sokkal bővebb információkat tárolnak el, mint ami egy bibliográfiai leírásban megtalálható, így találhatunk információt a szerzők munkahelyéről, testületi szerzőkre vonatkozó adatokat,
konferencia-kiadványok esetén a konferencia címét, helyét, idejét, a közlemények
kiadási adatait is tartalmazzák a bibliográfiai jellegű adatmezők. Fontos információ
a dokumentum típusa, az eredeti dokumentum nyelve.
3. A visszakeresést segítő adatmezőkhöz tartoznak a deszkriptorok és a tárgyszavak.
Minden rekord rendelkezik egyéb adatmezővel, ami a rekord azonosítására szolgál.
Az adatbázisokra vonatkozó fontos információ az update, azaz az adatbázis frissítésének, aktualizálásának gyakorisága, illetve az újonnan feltöltésre kerülő rekordok mennyisége.
Az adatbázis retrospektivitásának nevezzük azt az évet, melytől kezdve feldolgozott tételek találhatóak az adatbázisban.
Az adatbázisokhoz tartozik soros file, mely a rekordokat tartalmazza azonosítójuk szerinti sorrendben. A soros file – mégha közvetlen elérésű tárolón is van tárolva – szekvenciálisan kereshető, mivel semmiféle szempont szerint nem rendezett. Így akár ha szerzőre,
tárgyszóra is keresünk, mindig át kell nézni a teljes adatbázist, hiszen nem tudhatjuk, mi a
következő tétel tárgyszava. Látható, hogy a keresés nagyon nehézkes a soros állományokban, ezért inkább a nyomtatandó tételek előállítására használják, a keresés pedig az invertált file-ban történik. Az invertált file tartalmazza a keresőszavakat, ezért az ebben történő
keresés során nyugodtan alkalmazhatunk közvetlen keresést.
Találatoknak nevezzük az online keresés eredményeképpen megjelenített vagy kinyomtatott rekordokat, a találatok kinyomtatott listája pedig az output.
Online kiíratásról beszélünk, amikor a teljes vagy részleges rekordokat a képernyőn jelenítjük meg. Online nyomtatást végzünk akkor, amikor a helyi nyomtatón végezzük el a
nyomtatást. Ennek van egy másik lehetősége is, amikor nem a mi nyomtatónkon történik
meg a nyomtatás, hanem megrendeljük a szolgáltatótól a nyomtatást, és majd postán vagy
e-mailben küldik el a (bővebb) kinyomtatott találatokat. Ezt nevezzük off-line nyomtatásnak.
A rekord minden adatmezője kereshető, és minden mező nyomtatható is. A nyomtatási
formátum a megjelenítésre vagy nyomtatásra kért mezők összessége. A szolgáltatók felkí-
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nálnak „előregyártott” formátumokat, bár ezekkel érdemes óvatosan bánni, mert pl. a bibliográfiai formátum a DIALOG ERIC adatbázisban a következőképpen néz ki:

2. kép

Kép az ERIC-formátumról

Ugyanez a kész bibliográfiai formátum a következőképpen néz ki MNB CD-ROM
adatbázisának használatakor:

3. kép

Kép az MNB-formátumról

Érdemes figyelni ezekre az előre beállított formátumokra – mert mint látható – rendszerenként és adatbázisonként változnak. A legtöbb adatbázis megengedi, hogy magunknak

24

SZAKTÁJÉKOZTATÁS
alakítsuk ki szabadon a nyomtatási formátumot, melynek során megadhatjuk, mely mezőket szeretnénk a nyomtatási listán megjeleníteni.

4. kép

Kép az ERIC szabad formátumáról

Felhasználónak vagy végfelhasználónak nevezzük azt a személyt, aki számára készül a
keresés.
Az egy alkalommal végzett teljes online keresés a bekapcsolódástól a kikapcsolódásig a
terminálülés.
Keresőkérdésnek nevezzük a felhasználó témájának rövid leírását természetes nyelven,
melyet, ha átalakítunk a számítógépi keresésre alkalmas formára, akkor megkapjuk a keresőprofilt. A módszert, ahogy végezzük az átalakítást, keresési stratégiának vagy keresőstratégiának nevezzük.
A keresőprofil elemei a keresőszavak, melyek lehetnek kötött szavas keresés esetén kötött szavak (deszkriptorok), szabad szavas keresés esetén pedig szabad szavak.
Az online keresés lépéseinek kinyomtatott listája a keresési protokoll.
Az online vagy off-line nyomtatott output képezi alapját a primer dokumentumok másolatainak beszerzéséhez, amivel bezárul az információszolgáltatási folyamat.
3.3.4

A keresés eredménye

Fontos különbséget tennünk a találatok és a releváns találatok között. Releváns találatnak nevezzük a keresőkérdésre választ tartalmazó találatokat.
A keresés elején tisztáznunk kell, hogy melyik cél fontosabb számunkra, hogy az adatbázisban megtalálható, a keresőkérdésre választ adó adatokat minél teljesebb mértékben
szeretnénk megkeresni, ez esetben a teljesség elvére kell törekedni, vagy pedig célunk az,
hogy a visszakeresett találatok minél pontosabban illeszkedjenek a keresőtémánkhoz, mely
esetben a pontosság elvét kell követnünk. Képlettel kifejezve:
Teljesség(%): kikeresett releváns találatok száma / az adatbázisban lévő összes releváns
rekord
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Pontosság(%): releváns találatok száma / az összes találat
A két elvet egyszerre érvényesíteni nem lehet. Ha teljességre törekszünk, annak természetes velejárója, hogy sok olyan tételt is kapunk, melyek nem egészen illeszkednek a témánkhoz, ezt nevezzük zajnak, azaz a zaj a nem releváns találatok száma. Ha csökkenteni
szeretnénk a zaj mértékét, és arra törekszünk, hogy a visszakeresett tételek minél inkább
illeszkedjenek a keresőkérdéshez, akkor sok olyan találat lesz, melyek nem kerülnek napvilágra, ezt veszteségnek nevezzük. A veszteség a ki nem hozott találatok száma.
Minél teljesebb a keresés, annál kevésbé pontos, és fordítva is igaz.
A zaj és a veszteség képlettel is meghatározható:
Zaj = 100%-Pontosság %-a
Veszteség = 100%-Teljesség %-a
A képletekből és az előző megállapításunkból következik, hogy a zaj és a veszteség is
fordított arányban áll egymással.
3.3.5

Az online rendszerek és szolgáltatások összetevői

Mint említettük a hosztok felvásárolják az adatbázis-növekményeket, és ők biztosítanak
hozzáférést az adatbázisokhoz. Ez nem keverendő össze az adatbázisok előállítóival. Az
adatbázisok előállítói például a korábbi referáló lapokat készítő csoportok, akik a választott
gyűjtőkörüknek megfelelően feldolgozzák, referátummal ellátják a megjelenő dokumentumokat. Az előállított rekordokat pedig eladják a hoszt(ok)nak. Egy hoszt több adatbázist
is szolgáltat, hogy pontosan mennyit, az nagyon változó. A DIALOG-szolgáltató 2010-ben
320 adatbázist szolgáltat; az STN International 184 adatbázishoz kínál hozzáférést, a
Questel szolgáltató pedig 500-nál több adatbázist kínál, de persze vannak olyan szolgáltatók is, amelyek 4-5 adatbázist kínálnak.
A folyamat fordítottjáról is érdemes beszélni. Egy adatbázis-készítő rendszerint több
szolgáltatónak is eladja a munkáját, átlagosan 3-4 szolgáltatónak. Ezért, ha valamelyik
adatbázist használni szeretnénk, érdemes utánajárni melyik szolgáltatónál milyen feltételekkel érhető el az adott adatbázis. Ennek a folyamatnak az oka, hogy így nagyobb felhasználói réteghez el lehet jutatni az információt, illetve gazdaságosabbá tehető az előállítás. A szolgáltatóknak pedig a rendszer kiépítése, üzemeltetése, reklámozása hatalmas
költségeket jelent, ezért minél több adatbázishoz nyújt hozzáférést, annál inkább megtérülnek a költségei, és nyereségesen tud üzemeltetni. Ezért ha már van egy hoszttal megállapodásunk valamely adatbázisának használatára, és teljesen más szakterülethez tartozó irodalmat keresnek olvasóink, akkor előbb tájékozódjunk a szolgáltatónál, hogy rendelkezik-e
a témakörben adatbázissal, hiszen nagy eséllyel jutányosabb feltételek mellett engedélyezi
a használatát.
Másik nagy előnye, ha sikerül a szolgáltatónál megtalálnunk az adatbázist, hogy minden szolgáltatónak saját parancsnyelve van. Ezért ha máshol szeretnénk használni egy
adatbázist, el kell sajátítani annak a parancsnyelvét, meg kell tanulni kezelni a felületét.
Ebben segítségünkre lehetnek a szolgáltató dokumentációi, melyek rendszerint példakeresések bemutatásával segítik a hatékony elsajátítást. A hoszt fontos jellemzője az elérhetősége (pl. www.dialog.com ), hogy hogyan tudunk kapcsolódni a szolgáltatóhoz (kell-e
regisztráció, vagy a jelszó is már fizetéshez kötött), milyen adatbázisok vannak a kínálatában, és nem elhanyagolható szempontként, hogy mennyibe kerül a használata, és mit adnak
az árért. Jár-e oktatóanyag, könyvek, segédanyagok, melyek megkönnyítik a használatának
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elsajátítását, vállalnak-e oktatást, a felületük használatának betanítását, illetve érdemes
utánajárni, hogy van-e lehetőség ingyenes próbára (bár rendszerint ezen esetekben csak
korlátozott lehetőségeink vannak). Az extra szolgáltatások közé tartozik a gateways szolgáltatás is, melynek lényege, ha egy hoszt nem rendelkezik egy adatbázissal, átirányít minket egy másik szolgáltatóhoz külön díjazás nélkül. Viszont számítsunk rá, hogy az új szolgáltatónak a felülete, parancsnyelve teljesen más.
Vannak olyan szolgáltatók, melyek különböző megkötésekkel használhatók, pl. könyvtáron belül IP-cím ellenőrzéssel, csak az adott gépeken léphetünk be az adatbázisba, külső
gépekről nem él a jelszó.
3.3.6

Az adatbázisok jellemzői

A hosztoknál elérhető adatbázisok tartalmazzák az adatokat, ők szolgáltatják a tényleges tartalmat, hiszen valamit hozzátesznek az összegyűjtött dokumentumokhoz. Ellátják
őket bibliográfiai leírással, sok esetben referátummal, tárgyszavakkal. Minden adatbázis
első ismertetője a neve (Például ERIC adatbázis, MEDLINE adatbázis, Web of Science
adatbázis stb.). Fontos, hogy ezek milyen jellegű adatokat szolgáltatnak (bibliográfiai,
teljes szövegű stb.).
Az adatbázisok következő jellemzője a szervezet, amely előállítja az adatbázist, mely
lehet egy összefoglaló egység (pl. a Web of Science előállítója az ISI /Institute for
Scientific Information)/ vagy a MEDLARS előállítója a National Library of Medicine).
Az adatbázisok jellemzője, hogy hol érhetjük el az adatbázist, mely szolgáltatóknál. A
legtöbb adatbázis több szolgáltatónál is elérhető, átlagosan 3-4 szolgáltatónál, de érdemes
átgondolni, hogy melyik szolgáltatónál használjuk az adatbázist, mivel a szolgáltatások
köre jelentősen eltér az egyes elérhetőségek esetén. Például a Science Direct adatbázist
elérhetjük a saját weboldalán keresztül is (http://www.sciencedirect.com/), ahol kereshetünk, látszólag mindent megtehetünk, mégis ha az EISZ-szolgáltatón keresztül használjuk
az adatbázist (www.eisz.hu ), akkor sokkal több cikk esetén lehetőséget kapunk a cikkek
letöltésére is, míg ez a nyilvános oldalnál sokkal kevesebb cikk esetén tehető meg.
Fontos információ az adatbázis nyelve, mely bár többnyire angol, de egy német vagy
egyéb nem angol nyelvű adatbázisnál lényeges, hogy angol nyelvű szolgáltatón keresztül
használjuk angol keresőfelülettel, vagy pedig saját nyelven kereshetünk.
Figyelembe kell venni azt is, van-e valamilyen korlátozás, előfizetési díj vagy éppen
kedvezmény egy-egy adatbázis használatára. Ez rendszerint szolgáltatóhoz kötődve jelenik
meg. Például az EISZ-szolgáltató belépése IP-címhez kötött, és csak bizonyos számítógépekről (magyarországi felsőoktatási intézmények területéről) érhető el, viszont ingyenes és
a rajta keresztül elérhető adatbázisokról bővebb adatokat szolgáltat, mint a bárhonnan elérhető ingyenes felületük.
Az adatbázisok fontos jellemzője a dokumentumbázisa.
A visszamenőlegesség a következő jellemzője az adatbázisoknak (az említett
MathSciNet adatbázis az 1800-as évektől tartalmaz bibliográfiai adatokat, 1940-től
referátumokat).
Minden adatbázist jellemez a tartalma, azaz mely tudományterületnek az irodalmát dolgozza fel, és hogyan teszi ezt meg (válogatva, teljes körűen, folyóiratokon alapszik, vagy
tartalmaz könyveket, disszertációkat.)
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A következő jellemző a frissítése és a nagysága (például a MathSciNet adatbázis évente
100000 tétellel bővül, jelenleg 2010-ben 2 millió tételt tartalmaz).
Még lehetnek egyéb ismérvek is:
– mióta vannak referátumok
– van-e CD-ROM formája
– indexelt-e
Egy konkrét adatbázis ismertetése a következőképpen néz ki:
„PsycInfo
A PsycInfo az APA (American Psychological Association – Amerikai Pszichológiai
Társaság) online adatbázisa. Az Ovid platformján elérhető adatbázis folyóiratcikkek,
könyvek, könyvfejezetek, kutatási jelentések, disszertációk leírását, összefoglalóit és hivatkozásokat (citációkat) tartalmaz a pszichológia és társtudományai (pszichiátria, élettan,
neurológia, antropológia, gyógyszerészet, társadalomtudomány, nevelés, szociális munka,
nyelvtudomány, jog stb.) köréből.
A cikkeket több mint 2000 féle és 25 különböző nyelvű folyóiratból válogatják 1806-tól
kezdve; a könyvek felölelik az angolszász nyelvterület pszichológiai témájú könyvkiadását
1987-től. Az adatbázis kb. 12%-át disszertációk teszik ki. Az adatbázis évente megközelítőleg 55000 hivatkozással gyarapszik.
A PsycInfo számokban:
– 2006 októberére közel 2.290.000 rekordot tartalmaz
– hetente frissül
– több mint 2000 folyóiratot ölel fel
– 49 ország 27 nyelvén
– 1995-től majdnem az összes rekordhoz tartozik kivonat, 1967-től 92 százalék
rendelkezik vele
– több mint 21 millió hivatkozás 552 870 folyóiratcikkben, könyvben és fejezetben 2006 októberében (2001-ig, ahol rendelkezésre áll 1987-ig visszatekintő)
Adatainak megoszlása:
– 78%-ban folyóiratok
– 7%-ban könyvek fejezetei
– 4%-ban könyvek
– 11%-a értekezések, disszertációk” 3

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke tananyagának elsajátítása után nyugodtan rá lehet térni a tananyag további egységeire, mivel az alapfogalmak tisztázása után remélhetőleg a szöveg nyelvezete, kifejezései nem fognak gondot okozni. A fogalmak elsajátításán kívül a lecke több gyakorlati támpontot is tartalmaz, melyeket érdemes a gyakorlatban is megfogadni, és például észben
tartani, milyen dokumentumokat használhatunk, illetve milyen jellemzők alapján döntsük
el, melyik szolgáltatónál fizessünk elő egy adatbázisra.

3

Elektronikus információszolgáltatás. – <online> < http://www.eisz.hu/main.php?folderID=848 >
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3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

A szakma hogyan határozta meg a közvetítővel szembeni elvárásokat?
Az online keresések során milyen dokumentációkra támaszkodhatunk?
Mivel jellemezhetjük a keresés eredményét?
Foglalja össze az online rendszerek és szolgáltatások összetevőit!
Sorolja fel az adatbázisok jellemzőit!
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4.

OPERÁTOROK HASZNÁLATA AZ INFORMÁCIÓ
VISSZAKERESÉSE SORÁN

4.1

CÉLKITŰZÉS

A hatékony kereséshez elengedhetetlen az operátorok használata. A tananyag bemutatja
a leggyakrabban használt Boole-operátorokat és jellemzőiket, illetve számos gyakorlati
példával segíti elő azok megértését. A fejezet második része a helyzeti operátorokat ismerteti, rávilágít a keresési találatok pontosításához szükséges jelentőségükre, illetve több
rendszer példája alapján ismerhetjük meg a helyzeti operátorok jelentékeny számú előfordulását és értelmezését.
4.2

TARTALOM

A tananyag bemutatja az operátorok szerepét a keresési folyamatban, majd ismerteti a
Boole-operátorok elméletét, és konkrét példákkal mutatja be az AND, OR, NOT, XOR
operátorokat, valamint kommutatív, asszociatív és disztributív tulajdonságaiból eredő következményeket.
A tananyag második része a keresőkifejezések egymáshoz való viszonyát meghatározó
helyzeti operátorokat ismerteti. Mind a külföldi, mind a magyarországi megvalósulásai
igencsak eltérő gondolkodásmódot és jelölésrendszert jelentenek, ezért a tananyag egyaránt kitér a legnagyobb keresőoldalak, valamint az online szolgáltatóközpontok parancsnyelvében meglévő lehetőségekre is.

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
4.3.1

Boole-operátorok

A logikai operátorok megalkotása – a XIX. század közepén – George Boole nevéhez
fűződik. Ma már egy pontos keresőkép kialakításában nélkülözhetetlen szerepet töltenek
be. A legfőbb logikai operátorok: AND (és), OR (megengedő vagy), NOT (nem). Nézzük
meg ezeket részletesebben!
4.3.2

AND operátor

A leggyakrabban használt logikai operátor, magyarul ÉS operátor, mely több keresőszó
együttes előfordulását követeli meg. Halmazelméletileg megközelítve, azon elemek, melyek az első halmaznak és a második halmaznak (és a harmadik halmaznak stb.) is elemei,
vagyis a halmazok metszete, közös része.
Jelölése A, B, C halmaz esetén: A AND B AND C
Magyar operátorokkal: A ÉS B ÉS C
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3.

ábra: AND operátor találati halmaza

Nézzük meg példán keresztül, hogyan kell értelmezni! Legyen az alábbi két keresőszavunk:
1. könyvtár
2. informatika
ÉS operátorral összekapcsolva a két kulcskifejezést „könyvtár ÉS informatika” eredményhalmaza:
− a könyvtár informatikával, azaz a könyvtárnak az informatikával kapcsolatos
művei, weboldalai lesznek a találataink, továbbá
− az informatikában lévő könyvtárak, azaz a Windows operációs rendszerben
mappának nevezett könyvtárakkal kapcsolatos oldalak, művek is a találatok részét
képezik. Ezen túl egyéb közös előfordulások, mint például informatikai kiállítás a
könyvtárban; könyvtárhasználatot oktató informatikai alkalmazások; stb.
Vannak olyan keresőoldalak, ahol ez az alapoperátor, ami azt jelenti: ha több keresőszót
írunk be operátor nélkül, akkor a rendszer úgy tekinti, mintha AND operátorral kapcsoltuk
volna össze a kifejezéseket.
Például:
Ha a Google magyar oldalán beírjuk azt a keresőkérdést, hogy utazás kiállítás, akkor az
teljesen egyenértékű az utazás ÉS kiállítás keresőkérdéssel. Érdemes kiemelni, hogy az
utazás + kiállítás keresőkérdés is ugyanezt a találati halmazt hozza a Google-ban, annak
ellenére, hogy a matematikai logikában az összeadás operátora nem az AND.
A legtöbb adatbázis is ezt az elvet alkalmazza: pl.
– ScienceDirect adatbázisnál a blood genetic kifejezés megfelel a blood AND
genetic keresőkérdésnek.
– Az ERIC adatbázist használva knowledge management kifejezés megfelel a
knowledge AND management keresőkérdésnek.
4.3.3

OR operátor

Az OR operátor, magyarul megengedő VAGY operátor, mely több keresőszó közül
legalább az egyiket tartalmazó találatokat adja eredményül. Halmazelméletben az OR operátor a halmazok uniója, tehát a halmaz összes eleme.
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Jelölése: A OR B
Magyar operátorokkal: A VAGY B

4.

ábra: OR operátor találati halmaza

Nézzük meg az előbb alkalmazott két kulcskifejezést! Ha OR operátorral kapcsoljuk
össze milyen eredményt kapunk?
Legyen a két keresőszavunk:
1. könyvtár
2. informatika
könyvtár OR informatika találatai:
azon művek, oldalak melyek tartalmazzák a könyvtár, vagy az informatika, vagy mindkét kifejezést, azaz
− a hagyományos könyvtári vonatkozású találatok
− az informatika könyvtáron kívüli ágai, pl. informatika, banki informatika, műszaki
informatika, számítástechnika (ha szerepel az informatika szó a weboldalon vagy
az oldal metaadatai között)
− könyvtár AND informatika találatai is, azaz a könyvtárinformatikával kapcsolatos művek, oldalak, továbbá
− az informatikában lévő könyvtárakkal (mappákkal) kapcsolatos oldalak, művek
is a találatok részét képzik.
4.3.4

NOT operátor

A NOT operátorral kizárhatunk fogalmakat a keresőkérdésből: az eredmény azon találatok, amelyek az első fogalmat tartalmazzák a NOT után következő kifejezést pedig nem.
Jelölése: A NOT B
Magyar operátorokkal: A DE NEM B (némely rendszernél: A NEM B)
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5.

ábra: NOT operátor találati halmaza

Nézzük meg a szokásos két kulcskifejezésünket, milyen eredményt kapunk, ha NOT
operátorral kapcsoljuk össze!
Tehát legyen a két keresőszavunk:
1. könyvtár
2. informatika
könyvtár NOT informatika találatai:
azon művek, oldalak, amelyek tartalmazzák a könyvtár kifejezést, de nem tartalmazzák
az informatika kifejezést, azaz a hagyományos könyvtári vonatkozású találatok.
4.3.5

XOR operátor

A XOR operátor a kizáró vagy (exclusive OR), mely két kifejezés esetén azon találatok,
melyek csak az egyik, vagy csak a másik kifejezést tartalmazzák, de a kettőt együtt nem.
Ez tehát az OR operátorral ellentétben nem engedi meg, hogy a találatok mindkét kifejezést is tartalmazzák.
Jelölése: A XOR B
Magyar operátorokkal pedig: –

6.

ábra: XOR operátor találati halmaza
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Nézzük meg a szokásos két kulcskifejezésünket, milyen eredményt kapunk, ha XOR
operátorral kapcsoljuk össze!
Tehát legyen a két keresőszavunk:
1. könyvtár
2. informatika
könyvtár XOR informatika találatai:
− azon művek, oldalak, amelyek tartalmazzák vagy a könyvtár vagy az informatika
kifejezést, de a kettő közül csak az egyiket, azaz
− a hagyományos könyvtári vonatkozású találatok
− az informatika könyvtáron kívüli ágai, pl. informatika, banki informatika, műszaki
informatika, számítástechnika (ha szerepel az informatika szó a weboldalon vagy
az oldal metaadatai között)
Nagyon sok rendszerben nem találjuk meg ezt különálló operátorként, mert a XOR operátor találati halmaza előállítható a tanult három alapvető Boole-operátor használatával,
méghozzá kétféleképpen is:
A XOR B = (A OR B) NOT (A AND B)
A XOR B = (A NOT B) OR (B NOT A)
4.3.6

Operátorok jellemzői: prioritás

Ahhoz, hogy helyesen tudjuk használni a logikai operátorokat a keresőkifejezések öszszekapcsolására, fontos ismernünk az operátorok jellemzőit.
Legfontosabb jellemző a kiértékelési sorrend. Ha egymás után több azonos operátort
használunk, akkor a kiértékelés balról jobbra haladva történik:
Tanulási zavarok kezelése a középiskolákban témakör keresőkérdése: tanulás AND zavar AND kezelés AND középiskola kiértékelésének sorrendje: előbb a tanulás AND zavar
kereső kifejezések metszete határozódik meg, majd ezt szűkíti a keresőrobot a kezeléssel is
foglalkozó találatokra, végül leszűri a középiskola kifejezéseket tartalmazó találatokat.
Ha különböző operátorokat használunk, akkor a kiértékelési sorrend:
1. AND operátor és NOT operátor (egyenrangúak),
2. OR operátor.
− felnőttképzés OR pedagógus AND továbbképzés keresőkérdésben először a pedagógus AND továbbképzés találatait kapjuk meg, majd ennek az eredményhalmaza
OR felnőttképzés a kiértékelés sorrendje.
Nézzünk meg még egy példát, amely szemlélteti, miért olyan fontos odafigyelni erre a
szabályrendszerre!
Keressünk irodalmat a tanulási zavarokkal, problémákkal küzdők kezelésére. Ha a keresőkérdést így írjuk be: tanulás AND zavar OR probléma AND kezelés akkor a kiértékelése a következő: A rendszer leszűri a tanulás AND zavar keresőkérdés találatait; majd
leszűri a probléma AND kezelés találatait; ezután veszi a két eredményhalmaz unióját,
tehát a találataink tanulási zavarral, valamint a problémakezeléssel lesznek kapcsolatosak,
ezeknek része a keresőkérdésünk irodalma is, de mellette a problémakezelés minden válfajának irodalmát is megkapjuk.
A kiértékelést felülbírálhatjuk zárójelek használatával!
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Az előző példa helyesen: tanulás AND (zavar OR probléma) AND kezelés. A kiértékelés sorrendje: a keresőrobot veszi a zavar OR probléma eredményhalmazát, melyhez hozzákapcsolódik a tanulás AND operátorral, és ennek az egésznek eredményét szűkíti a kezelés kifejezést is tartalmazó találatokra.
Megjegyzés: Nagyon ritkán előfordulhat olyan adatbázis, mely ettől eltérő kiértékelési
sorrendet használ, ezért új adatbázis használata esetén érdemes megnézni a keresőfelület
leírását, súgóját. Pl. ScienceDirect-nél a kiértékelési sorrend:
Zárójel
OR operátor
AND operátor
NOT operátor
4.3.7

Operátorok jellemzői: kommutativitás

A kommutativitás tulajdonsága a felcserélhetőséget jelenti, azaz azonos operátor használata esetén nem befolyásolja az eredményt a keresőkifejezések sorrendje. Az AND, OR,
XOR operátorok kommutatívak.
A OR B = B OR A
A AND B = B AND A
Példával: könyvtár AND informatika ugyanazon találatokat adja, mint az informatika
AND könyvtár.
4.3.8

Operátorok jellemzői: asszociativitás

Az asszociativitás csoportosíthatóságot jelent, azaz több keresőkifejezést azonos logikai
operátorral, összekapcsoló keresőkérdésben tetszőlegesen elhelyezhetünk zárójeleket,
anélkül, hogy az az eredményt befolyásolná. Az asszociativitás az AND, OR, XOR operátorokra jellemző tulajdonság.
A OR B OR C = A OR (B OR C) = (A OR B) OR C
A AND B AND C = A AND (B AND C) = (A AND B) OR AND
4.3.9

Operátorok jellemzői: disztributivitás

Az AND operátor disztributív az OR operátorra nézve, ami azt jelenti, hogy
A AND (B OR C) = (A AND B) OR (A AND C)
Bár a valós számok halmazán csak a szorzás disztributív az összeadásra nézve, a halmazoknál kölcsönös disztributivitásról beszélhetünk, azaz az OR operátor is disztributív az
AND operátorra nézve:
A OR (B AND C) = (A OR B) AND (A OR C)
Példával:
1. információ AND (visszakeresés OR története) keresőkérdés megfelel az (információ AND visszakeresés) OR (információ AND története) keresőkérdésnek.
2. Érdekel minden történelemmel kapcsolatos mű, de a magyar egyetemek története
különösen. Erre megoldást hoz az alábbi keresőkérdés: (magyar AND egyetem)
OR történelem Ugyanazt a találati halmazt hozza a (magyar OR történelem) AND
(egyetem OR történelem)
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4.3.10 Feladatok az operátorok gyakorlására
Határozza meg a következő témakörök keresőkifejezéseit, és kapcsolja össze a megfelelő logikai operátor használatával! Ha szükséges, kombinálja az operátorokat, használjon
zárójelet a tanultaknak megfelelően!
(A megoldásokat lentebb megtalálja!)
1. Nők a történelemben
2. Fiatal politikusok szereplése
3. Író-olvasó találkozó
4. Könyvtár-informatika kezdőknek
5. Tanárok, kutatók politikai szereplése
6. Szépség és fittség a magyar nők életében
7. Írja le logikai operátorokkal a kormány összetételét!
8. Írja le az ellenzéket a kormánytagok között, anélkül, hogy használná az „ellenzék”
szót!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nő AND történelem
fiatal AND politikus (a szereplés kifejezés nem kell, mert a politikus már magában
foglalja)
író AND olvasó AND találkozó
könyvtár AND informatika and kezdő
(tanár OR kutató) AND politika
(szépség OR fittség) AND magyar AND nő
Kormánypárt OR ellenzék OR független
Kormány NOT kormánypárt NOT független

4.3.11 Helyzeti operátorok
A helyzeti operátorokkal a szavak, keresőkifejezések egymáshoz viszonyított helyzetére
tehetünk megkötéseket. Alkalmazásukkal jelentős mértékben pontosíthatjuk találatainkat.
Jelölési rendszere nagyon eltérő. A leckében az egyik legnagyobb szolgáltató, a
DIALOG jelölési rendszerét ismerhetjük meg, majd egy-két magyarországi megoldás is
bemutatásra kerül.
A helyzeti operátoroknak több szintjét különböztetjük meg:
1. szint: megköveteli, hogy a keresőszavak szomszédos szavak legyenek, illetve legfeljebb néhány szó távolságra lehetnek, adott vagy felcserélhető sorrendben. (A tiltott szavakat nem veszi figyelembe).
Konkrétan:
− A és B szó legyen szomszédos szó, adott sorrendben.
Operátora: with operátor, jelölése: (W)
− A és B szó legyen szomszédos szó, tetszőleges sorrendben.
Operátora: near operátor, jelölése: (N)
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−

A és B szó között maximum n szó lehet, sorrendjük adott.
Jelölése: (nW) például: (3W)
− A és B szó között maximum n szó lehet, sorrendjük tetszőleges.
Jelölése: (nN) például: (3N)
2. szint:
− a és b egy mondaton vagy almezőn belül legyen bármilyen sorrendben
Jelölése: (S)
− a és b egy kémiai vegyület nevében legyen
Jelölése: (T)
− a és b egy összetett deszkriptorpár különböző részeiben legyen
Jelölése: (L)
3. szint:
− a és b legyen egy adatmezőn belül bármilyen sorrendben
Jelölése: (F)
4. szint
− a és b egy rekordon belül legyen.
(Ez azonos az AND operátor követelményével.)
Az operátorok értelmezése is eltérő az egyes rendszereknél. Alapesetben a (W), illetve
(N) operátorok azt jelentik, hogy a két kifejezés között nem lehet nem tiltott szó, de például az OSZK Librivision rendszerében a (W) operátornak a neve együtt, az (N) operátornak
felel meg a közel, és akkor tekint két kifejezést szomszédosnak, ha 25 karakternél nincs
több köztük.
Az ALEPH rendszer OPAC-jánál a (N) helyzeti operátornak az felel meg, hogy bekapcsolhatjuk, hogy a „szavak egymás mellett? Igen/Nem”.
A helyzeti operátorok sok rendszerben jelen vannak, a legkülönbözőbb formákban, de
egyaránt érvényes, hogy érdemes használni őket.
4.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A fejezetben megismerhettük a logikai operátorokat, melyek alkalmazása nélkülözhetetlen a keresések során. A gyakorlatban elsőként mindig gondoljuk végig, hogy milyen
találatokra van szükségünk, és az alapján próbáljuk meg összeállítani a keresőkérdésünket,
ügyelve a zárójelekre, a kiértékelési szabályokra. A helyzeti operátorok használatával még
pontosabbá tehetjük keresésünket, csökkenthetjük a nem releváns találataink számát. A
pontosabb találatot jelentő keresőkérdések általában bővelkednek a helyzeti és a logikai
operátorokban.
Remélhetőleg a tananyag segített abban, hogy a gyakorlatban is sikerüljön alkalmazni a
bemutatott módszereket.
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4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mi az AND operátor találati halmaza két keresőkifejezés esetén?
Mi az OR operátor találati halmaza két keresőkifejezés esetén?
Mi a NOT operátor találati halmaza két keresőkifejezés esetén?
Mi a XOR operátor találati halmaza két keresőkifejezés esetén?
Mire szolgálnak a helyzeti operátorok?
Hány szintjét ismeri a helyzeti operátoroknak?
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5. AZ ONLINE KERESÉS
5.1

CÉLKITŰZÉS

Fontos, hogy a keresés előkészítésének a jelentősége majdnem akkora, mint magának a
keresésnek. A lecke után az olvasó képes lesz tudatosan, keresési stratégiákat alkalmazva
végezni a keresést, mellyel hosszú távon időt takarít meg, és növeli a hatékonyságát. További cél a keresésnél, hogy – megtörve a Google egyeduralmát – a keresőoldalak szélesebb skáláját kihasználva is képes legyen keresni, és mindig legalább 2 vagy 3 keresőoldalon utána kell nézni az információnak.
5.2

TARTALOM

Keresni nem könnyű! 10-ből 7 amerikai érzi úgy, hogy „keresni fárasztó”, továbbá az
1001 emberrel végzett felmérés során a megkérdezettek 65%-a nyilatkozta, hogy két vagy
több órát is eltölt egyhuzamban egy információ keresésével, és 75%-ának volt már olyan,
hogy sikertelenül állt fel a géptől.4 Az ilyen tapasztalatok nem kerülhetőek el, viszont ha
ismerünk keresési stratégiákat, és azok alkalmazásával végezzük a keresést, akkor a kudarcélmények száma csökkenthető.

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
5.3.1

Az online keresés lépései

Először a keresési folyamat lépésekre bontását kell megismernünk. Nézzük meg a folyamat áttekintő ábráját, majd a konkrét lépéseket!

7.
4

ábra: A keresés folyamata

Greg Sterling: Report: 7 Out Of 10 Americans Experience ‘Search Engine Fatigue’. – In: Search Engine
Land, 2007, URL: http://searchengineland.com/report-7-out-of-10-americans-experience-search-enginefatigue-12509 [2009.június 14.]
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A folyamat ott kezdődik, hogy elkezdünk érdeklődni egy téma iránt, választ szeretnénk
kapni egy konkrét kérdésre mi magunk vagy egy olvasó, aki tőlünk, könyvtárosoktól várja
a segítséget.
Első lépés a keresőkérdés értelmezése, pontosítása. Minél szisztematikusabban közelítünk meg egy kérdést, annál nagyobb esélye van a sikeres találatoknak, ezért tisztázni kell,
milyen eredményt várunk a kereséstől:
− bibliográfiát szeretnénk a témából (pl. csecsemőgondozással kapcsolatban milyen
műveket érdemes beszerezni),
− a témához kapcsolódó cikkeket szeretnénk visszakapni (pl. könyvtárunkról megjelent cikkek),
− vagy pedig konkrét adatokat várunk (pl. hogy változott az Euro árfolyama az elmúlt egy évben?)
Ha más számára végezzük a keresést, akkor nagyon fontos további részletek pontosítása: Vannak-e korlátozások:
− adott időintervallum érdekli-e?
− milyen nyelvű anyagok lehetnek a találatok között?
5.3.2

Keresőfelület-választás

Ha pontosítottuk a keresőkérdésünket, következhet a weboldal kiválasztása, melyen elkezdjük a keresést. Fontos szempont, hogy mely adatbázishoz van előfizetésünk. Ha az
nem megfelelő, vagy nincs, akkor indulhatunk általános keresőmotort használó weboldallal
(pl. Google, Altavista), de sokkal hatékonyabbak lehetünk, ha átgondoljuk, hogy:
− A téma politikai vonatkozása érdekel-e, vagy jogi megközelítést szeretnék, vagy
kereskedelmi, oktatási oldalról közelítjük meg a témát.
Az előző kérdésre adott válasz alapján érdemes lehet egy szakterületi keresőt használni,
ha ismerünk ilyet. Ha pedig cikkeket várunk találatként, akkor ajánlott cikkadatbázisban
végezni a keresésünket.
Nézzünk egy-két példát!
A hiperaktivitás témájában szeretnénk elmélyülni.
− Ha a nevelési oldala érdekel a témának, akkor érdemes pedagógiai adatbázist
használni (pl.: PAD – Pedagógiai Adatbázis, mely cikkek bibliográfiai adatait tartalmazza (http://opac.opkm.hu/index.php?fn=search/osszker )
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5. kép
−

A Pedagógiai Adatbázis keresőfelülete

Ha az orvosi megközelítéséről szeretnénk információt, használjunk orvosi adatbázisokat (pl. www.doktor.info.hu „betegség információk” menüpont; vagy drinfo.hu
egészségmagazin anyagában)

6. kép

A dr.Info találati oldala
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−
−

−

Ha a meghatározására vagyunk kíváncsiak, használjunk tudástárat (pl.
Wikipédia.hu, wikipedia.org )
Vagy használhatunk általános keresőt is, de akkor érdemes a keresőkérdésbe beépíteni, hogy milyen vonatkozásban érdekel a téma (pl. www.google.hu-n: hiperaktivitás ÉS definíció; hiperaktivitás ÉS nevelés; hiperaktivitás ÉS (gyógyítás OR
kezelése))
Érdemes megnézni, hogy van-e kapcsolódó portál, és érdemes annak alapján nézelődni a témában: hiperaktiv.lap.hu.

7. kép

A hiperaktivitás portálja

Nézzünk meg egy másik példát is!
Az aktuális nyugdíjkorhatárokra lennénk kíváncsiak!
− Ha pl. a Google-ban rákeresünk erre a kulcsszóra, rengeteg találatunk lesz, nagyon
sok cikk, amelyek fejtegetik, hogy „tervezik a változtatásokat”, de nehéz leszűrni,
hogy melyik a valóság, mi az, ami nem valósult meg. És csak romlik a helyzet, ha
kihasználjuk a felkínált tárgyszavakat, és „jelenlegi nyugdíjkorhatár”-ra módosítjuk a keresőkérdésünket.
Hitelességvizsgálatként az URL-eket érdemes elemezni:
– és akkor mélyülni el a cikkben alaposabban, ha minisztériumi oldalra visz,
vagy ha ismert gazdasági lap vagy más nevesebb hírportál weboldalára vinne,
– és kihagyni az olyan oldalakat, mint pl. urlguru.hu állásportál, weborvos.hu
(nem ez a megközelítés érdekel most), fórumokat (a fórumok hasznosak, ha új
fényképezőgépet vagy mobiltelefont veszünk, vagy a nyaralóhelyünket szeretnénk kiválasztani, mert ott olvashatjuk el leginkább mások tapasztalatait,
de ha tényekre van szükségünk, kerüljük).
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−

Hasznosabb egy megbízható oldalt felkeresni, pl. a HVG folyóirat weboldalát
hvg.hu

8. kép
−

−
−

A HVG találati oldala

A legtökéletesebb eredményt akkor érhetjük el, ha megnézzük a jogszabályt (pl. a
Jogtárban, ha rendelkezésükre áll a CD-ROM-os teljes verziója, vagy annak hiányában a Webjogtárban (amely nem tartalmazza a módosításokat!):
http://mkogy.complex.hu/jr/sf/startfrnp.html ,
Keresés menü / összetett kereséshez beírva: „nyugdíjkorhatár”,
(az alacsony számú találatba belenézve kiemeli a keresőszavunkat, így könnyedén
megtalálható a válasz.)
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9. kép
5.3.3

A Webjogtár összetett keresőfelülete

A keresőkérdés összeállítása

Ha tudjuk, milyen felületen fogunk keresést végezni, akkor jöhet a keresőkérdés összeállítása!
1. Első lépésként fogalmazzuk meg természetes nyelven a keresőkérdésünket!
− Növeli a hatékonyságunkat, ha nem kérdéscentrikusan, hanem válaszcentrikusan
gondolkodunk!
Hány ügyvéd van ma Magyarországon? kérdés helyett gondoljunk arra, milyen választ várunk: Pl. Magyarországon az ügyvédek száma… Ezért a keresőkérdésünkbe ne tegyünk kérdőszót (hiszen a tartalom alapján indexelik az oldalakat).
2. Második lépésként válasszuk ki a kulcsszavakat, melyeket használni fogunk a keresés során!
− Keressük meg mi áll a kérdés központjában, melyek a kulcsfogalmak
Például az Einstein relativitáselméletének szerepe a 20. századi fizikára? kérdésben melyek a kulcsszavak?
− Gyűjtsük össze a szinonim kifejezéseket (pl. folyóirat, hírlap, újság, lap, napilap)
– Gondoljunk az egyes/többes számra (fogalom, fogalmak)
– Helyesírási változatokra (file, fájl)
– Szóvariációkra (gyerek, gyermek)
– Mozaikszavakra (Oktatási Minisztérium, OM)
– Tárgyszavaikra (köznyelvben: újság, sajtó, lap, preferált szava: periodikum,
tárgyszava: időszaki kiadvány, vagy: szentírás, tárgyszava: Biblia)
3. Harmadik lépés a konkrét keresőkérdés összeállítása abban a formában, ahogy a
weboldalra beírásra kerül!
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Vegyük figyelembe a szolgáltató lehetőségeit!
– Milyen nyelvű keresőoldalt használunk?
– Szükséges-e csonkoló jelek használata, vagy automatikus csonkolást használ a
rendszer?
– Használhatunk-e logikai vagy helyzeti operátorokat?
Ennek eredményeként előáll a végső keresőkérdés, melyben már csonkolást is érdemes
alkalmazni (a példában a ? karakter kerül alkalmazásra, de ez rendszerenként változhat):
(informatika? VAGY számítástechnika? VAGY programozás?) ÉS
(oktatás? VAGY tanítás? VAGY képzés?) ÉS
(Egyesült (EGYÜTT) Államok VAGY USA VAGY US VAGY Amerika?) ÉS
(gyerek? VAGY gyermek?)
5.3.4

Az eredmények javítása

Mi a teendő, ha a találatok nem megfelelőek?
Ha túl sok találat van, akkor szűkíteni kell a keresőkérdést:
− Gondoljuk végig, jól használjuk-e az operátorokat. Pl.:
A „Minőségbiztosítás az oktatásban, iskolákban” keresőkérdés helyesen:
Minőségbiztosítás ÉS (oktatás VAGY iskola), de ha elhagyjuk a zárójelet, akkor a
találatok száma magas lesz és a következő témájú: „minőségbiztosítás az oktatásban, valamint az összes iskola témájú mű”
− Vegyünk be a keresőkérdésbe újabb fogalmakat ÉS (AND) operátorral
− Zárjunk ki találatokat DE NEM (NOT) operátorral
− Használjunk konkrétabb kifejezéseket (ne arra keressünk, hogy adótörvények, hanem pl. SZJA, adókedvezmények 2010, egyéni vállalkozó adója)
− Használjunk tárgyszavakat, szakkifejezéseket (pl. felső légúti megbetegedés, vagy
a könyvtártudományban: pl. integrált könyvtári rendszerek).
Ha túl kevés találtunk van, akkor bővítsük a keresőkérdést:
− Hagyjunk el a keresőkérdésből az ÉS-el összekapcsolt kifejezésekből (pl. eddig kerestünk arra, hogy éhező ÉS gyerek ÉS megsegítése most keressünk arra, hogy éhező ÉS gyerek)
− Használjunk újabb fogalmakat VAGY operátorral (pl. éhező ÉS (gyerek VAGY
ember) ÉS megsegítése)
− Vegyük be a keresésbe a kulcsszó szinonimáit, helyesírási változatait VAGY operátorral (éhező ÉS (gyerek VAGY gyermek) ÉS megsegítése)
− Csonkoljunk
− Keressünk fölérendelt kifejezéssel (pl. kutyatartás helyett háziállatok tartása)
Ha továbbra sincs releváns találatuk, érdemes még végiggondolni, hogy inkább a kulcsfogalom egy konkrétabb típusára vagy egyéb szűkebb kifejezéseire keressünk, vagy keressünk másik szolgáltatót, és más weboldalon végezzük el a keresést. Végső esetben pedig,
ha a fentebb leírt technikák egyike sem segít, akkor helyezzük új alapokra a keresést, és
kezdjük tiszta lappal elölről az egészet.
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5.3.5

Utómunkálatok

Utómunkálatok alatt értjük a végső anyag összeállítását, amelyet befolyásol a kiindulási
lépésünk: kinek és milyen céllal végeztük a keresést.
Ha bibliográfiai adatokat gyűjtöttünk, akkor a találatainkat egységesíteni, majd rendezni
kell, ha pedig tényadatokat gyűjtöttünk, akkor is érdemes egy anyagban összefoglalni,
hogy hol és mit tudtunk kideríteni a témában, ki és hogyan definiálja a fogalmat, pontos
hivatkozásokkal ellátva.
A legutolsó lépés pedig, ha szükséges, elindítani a találatok alapján az eredeti cikkek,
művek beszerzését.
5.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke bemutatta, hogyan kell lépéseire bontani a keresést, minden egyes lépést gyakorlati tanácsokkal együtt ismerhettünk meg. A módszerek, a keresési stratégiák azonban
akkor töltik be a hasznukat, ha gyakorlunk is, és eljutunk arra a szintre, hogy az elmélet
olvasása nélkül megszokjuk, hogyan kell gondolkodni a keresés közben!

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
7.
8.
9.
10.
11.
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Mi a keresőkérdés első lépése?
A keresőkérdés értelmezése, pontosítása során milyen szempontokat kell elemezni?
Mi alapján kell kiválasztani a keresőfelületet?
Mit tegyünk és hogyan ha a keresés eredményeként túl sok találatunk van?
Soroljon fel utómunkálatokat!
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6. KERESÉSI STRATÉGIÁK
6.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célkitűzése bemutatni, összefoglalni olyan keresési stratégiákat, melyek alkalmazásával hatékonyabbá tehetjük a keresési folyamatot. Ebben akkor lehetünk biztosak, ha
minden szituációra fel vagyunk készülve. Mit kell tenni, ha túl speciális a téma? Hogyan
keressek, ha rengeteg irodalom van? Hogyan tudom eldönteni melyik a legrelevánsabb,
melyiket kell kiválasztani? Mit tegyek, ha egyetlen találat sem várható? Vagy ha számomra ismeretlen területen kell információt keresnem? A lecke célja felkészíteni ezekre a helyzetekre a hallgatót, és megmutatni egy-egy módszert minden esetre. A lecke második fele
olyan elgondolkodtató ötleteket tartalmaz, melyek sok esetben triviálisak, mégis elsiklunk
felettük, pedig alkalmazásukkal rengeteg időt és téves utat spórolhatunk meg.
6.2

TARTALOM

A lecke elején röviden ismertetésre kerül az automatikus indexelés és ennek hatása a
keresési folyamatra. Megismerhetünk néhány személyt, akik nagy hatással voltak a keresési stratégiák és taktikák kialakulására. Ezután az online keresési stratégiák közül bemutatásra kerül az egyszerű gyorskeresés; a fogalmi építőkockák alkotása; a találatokra alapozó
hólabdakeresés, illetve a relevancia-visszacsatoláson alapuló keresés; a keresőszavak egymás utáni leválasztása; a páronkénti leválogatás módszerével történő keresés.
A lecke kitekintést ad az információkeresést megkönnyítő taktikák szerepéről, majd
összefoglalja a négy nagy területet: a felügyelő taktikákat, a fájlszerkezet taktikákat, a kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikákat és a szóhasználatra irányuló taktikákat.

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
6.3.1

Bevezető

Az előző leckében megismerhettük a keresés felépítésének egy hatékony módját, melyben az egyik pont úgy szerepelt: „a keresőkérdés összeállítása”. Ez a lecke ennek a lépésnek a megvalósításához nyújt segítséget.
A dokumentumok indexelésére sok esetben automatikus eljárásokat használnak, melynek során különböző módszerekkel próbálják feltárni a dokumentum tartalmát leginkább
jellemző kifejezéseket, szavakat, melyekkel tárgyszavazzák az eredeti dokumentumot. A
fejlődő ágban lévő automatizálásnak azért még vannak korlátai. Azonban nemcsak a dokumentumok besorolása esetén használhatóak, egyre inkább terjednek az olyan megoldások, melyek a keresést segítik különböző automatizmusokkal, például a beírt keresőkérdés
szinonim kifejezéseire is rákeres a rendszer, vagy legalábbis felkínálja az oda tartozó
tárgyszavakat, hasonló kifejezéseket.
Ennek ellenére a keresőkérdéseket hosszú ideig még nekünk kell kitalálnunk, ezért nézzük át, milyen módszerek segíthetnek.
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„Azoknak az eljárásoknak, módszereknek az összességét, amelyekkel megszerkesztik a
keresőképet és elvégzik az összehasonlítást, nevezzük keresési stratégiának és taktikának.” 5
6.3.2

Keresési stratégiák

Kezdjünk a keresési technikák áttekintésével! Az 1960-as évektől használt keresési
stratégiák Fredrick W. Lancaster nevéhez fűződnek. „A keresési stratégiában a már megformált kérdések konkrét módszeres alkalmazásáról van szó, a keresés útjainak pontos
tervéről”.6
Ezek közül nézzük meg az alábbiakat!

Gyorskeresés
A keresés legegyszerűbb formája, amikor egyetlen keresőszót írunk be.
Ekkor nagy és pontatlan találati halmazra számíthatunk. Ezt a keresési stratégiát
briefsearch-nek (egyszerű gyorskeresésnek) nevezik. A módszert akkor érdemes használni,
ha ismerkedünk a témával, vagy nincs ötletünk a pontosabb keresésre, így elvégezzük
előbb a gyorskeresést, majd a találatok türkében pontosítunk.
Ezt a keresési stratégiát akkor használjuk, amikor ismerkedünk a témakörrel, és egy képet szeretnénk kialakítani, hogy mekkora találati halmazra számíthatunk, és milyen lesz az
a találati halmaz.

Fogalmi építőkockák módszere
A módszer során a keresőkérdést kulcsszavaira bontjuk, ezek képeznek egy-egy építőkockát. Minden építőkockán belül összegyűjtjük a kulcsszavak szinonim kifejezéseit és
egyéb előfordulási lehetőségeit. A keresőkérdés összeállítása pedig: az építőkockán belül
található elemeket OR operátorral kapcsoljuk össze, minden építőkockányi részt zárójelezzünk, és az egyes építőkockákat kapcsoljuk össze a megfelelő logikai operátorral.
Példa:
Téma: Informatika oktatása a fejlett Egyesült Államokban gyerekek számára.
Kulcsszavak:
A „fejlett” szó nem releváns, a „számára” kifejezést pedig nem hasznos szó, ezért a
felhasználandó kulcsszavak:
2.

Kulcsszavak
Informatika
Oktatás
Egyesült Államok
Gyerek

5
6

Kulcsszavak-szinonimák

Szinonimák, alternatív kifejezések
informatika, számítástechnika, programozás
oktatás, tanítás, képzés
Egyesült Államok, USA, US, Amerika
gyerek, gyermek

Ungvári Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. – Budapest: Tipotex, 2002. p. 68.
Ungvári Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. – Budapest: Tipotex, 2002. p. 69.
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A fogalmi építőkockák módszerét akkor használhatjuk, ha a keresőkérdés több szóból áll.

Találatokra alapozó keresés vagy hólabda módszer
Ha találunk egy releváns információt vagy weboldalt, akkor ezt az információt felhasználva határozzuk meg a következő lépést.
− Vizsgáljuk meg az információt tartalmazó oldalt alaposabban, és próbáljunk ebből
ötletet meríteni.
− Nézzük meg a mű szerzőit, a témához kapcsolódó nagyobb neveket, és keressünk
rá a személy műveire, munkáira.
− Nézzük meg a találati oldal hivatkozásait, azokon elindulva folytassuk a keresést.
A nevét onnan kapta, hogy addig görgetjük a kiinduló találatunkat, ameddig elegendő
számú nem lesz, vagy ameddig szükséges növelni egy hógolyót.
A módszert akkor célszerű használni, ha kevés találatra számítunk.

Relevancia-visszacsatolás
Az előző kereséshez hasonlóan hozzájutunk néhány találathoz, majd ezek közül kiválasztjuk a legrelevánsabbnak tűnő találatokat, és ezek közös ismérvén alapulva folytatjuk a
keresést.

Keresőszavak egymás utáni leválogatása
A fő témán végzünk egy nagy tételű keresést, majd fokozatosan hozzávesszük a specifikus fogalmakat, azaz a keresőkifejezések közül előbb rákeresünk az első két konceptre,
majd a találatok szűkítése céljából újabb és újabb koncepteket, megkötéseket veszünk be a
keresőkérdésbe, amíg el nem érjük a megfelelő találati számot.
Pl. a keresőkérdésünk legyen az információelemzés, adatelemzés a kísérlettervezésben.
Első lépés:
Információelemzés AND adatelemzés
Ha a találatok száma túl sok, akkor
Találati halmaz AND kísérlettervezés
Ezt a módszert akkor használjuk, ha túl kevés találatra számítunk az összes fogalom
bevonásával, vagy túl általános a téma.

A páronkénti leválogatás módszere
Ha az építőkockák azonosan fontosak, akkor páronként képezhetjük a metszetüket.
Pl. az információvisszakeresés a könyvtár informatikában témakör minden része érdekel, akkor ha páronként leválogatom az
− Információ-visszakeresés AND könyvtár
− Információ-visszakeresés AND informatika
− Könyvtár AND informatika
fogalmakat.
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Akkor a találati halmaz a három találati halmaz OR operátorral történő összekapcsolása
lesz: T1 OR T2 OR T3, ami a gyakorlatban nem a három metszete, hanem jelen esetben a
hagyományos könyvtár minden információkereséssel kapcsolatos műve +
− az informatika minden megoldása, dokumentuma, mely az információkeresést segíti.
− illetve a könyvtár informatika tudományának minden (információkereséstől) független anyaga (pl. programozási felületek, hálózatok kialakulása, CD-ROM megjelenése stb.).
És látható, hogy ennek a könyvnek az anyagához egészen közelálló találati halmazt sikerült előállítanunk.
6.3.3

Keresési taktikák

A keresési taktikák egyfajta iránymutatásként segítik a keresési folyamatot, már az
1930-as évektől alkalmazzák őket. Legnevesebb képviselője Marcia John Bates. A keresőtaktikákat érdemes észben tartani, mert a keresés során valamelyik a taktikák közül jól
jöhet. A taktikáknak több fajtája van, melyek stratégiailag más területre irányulnak. Mivel
ezen taktikák bőséges kínálatát találjuk a Ungvári Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés könyvében, ezért most csak egy összefoglalót nézünk meg a témából, és az
olvasó tekintse meg a részletes anyagot az online tankönyv formájában is elérhető weboldalon:
http://www.tankonyvtar.hu/konyvtartudomany/konyvtari-080905-65
A keresési taktikáknak négy csoportját különböztetjük meg:
1. A felügyelő taktikák szerepe, hogy visszajelzést adjanak, érvényes-e még a keresésünk, nem tértünk-e el túlságosan a tárgytól, illetve következő lépéseink nem térítenek-e el a kiindulási témakörünktől.
2. A fájlszerkezet-taktikák az olyan ötleteket foglalják össze, melyek ráébresztenek
minket, milyen információtípusokhoz fordulhatunk, a keresőtémakör milyen megközelítése hozza a legnagyobb találati halmazt, segít, hogy ne ragadjunk le egyetlen forrásnál, illetve hogy milyen más információhordózókkal, információforrásokkal segíthetjük a hatékony eredmény elérését.
3. A kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikák ötleteket adnak, hogy mit tehetünk a keresőkérdésünkkel a kérdésmegfogalmazás szintjén a hatékonyság növeléséhez. Vegyük specifikusabbra, szűkszavúbbra, vagy éppen részletezzük alaposan
a kérdést, vagy növeljük a találatainkat a hasonló keresőszavak alkalmazásával.
4. A fogalom- és szóhasználati taktikák fogalmi síkon segítenek a lehetőségek feltárásában minden irányban, melyet itt szó szerint kell érteni: vannak taktikák, melyek a fogalmakat felsőbb szintre emelik, vannak, melyek az alsóbb alárendelt
szintek, fogalmak felé történő lépést ajánlják, de maradhatunk vízszintesen is, kibővítve a keresést rokonsági szavakkal, szomszédos szavakkal.
A keresési folyamat összetettségét mutatja a hasznos tanácsok, tippek sokasága, melyek
elsajátítása gyakorlati munka közben érik be igazán. A tananyag későbbi részeiben különböző felületeken, magyar és külföldi adatbázisokban lesz lehetőség kipróbálni az elsajátított elméletet.
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6.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A keresés során muszáj valamilyen stratégiát alkalmaznunk, különben a vakszerencsére
bízzuk a kimenetet, mely egy olyan adatbázis használata során, ahol negyed órás keresésért
több tízezer forintot kell fizetni, nem engedhető meg.
A leckében bemutatott keresési stratégiák a legtöbb helyzetben használhatóak irányadóként. Láttunk módszert arra az esetre, ha nem ismerjük a témát, és nem is tudjuk merre
induljunk, vagy mi van akkor, ha ismerjük a témakör irodalmát, és tudjuk hogy sok találatra vagy éppen kevés találatra számíthatunk, ezért érdemes megtanulni ezen módszereket. A
keresést megkönnyítő taktikák szerepe már nem ennyire egyértelmű. Ezek inkább jól öszszeszedett tanácsok halmazát jelentik, melyek alkalmazásából csak profitálni lehet, ezért
érdemes mindenkinek észben tartania őket.

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Foglalja össze a Fogalmi építőkockák módszere keresési stratégia lényegét.
Foglalja össze a Keresőszavak egymás utáni leválogatása keresési stratégia lényegét.
Foglalja össze a Találatokra alapozó keresés keresési stratégia lényegét.
Foglalja össze a Hólabda módszere keresési stratégia lényegét.
Foglalja össze mi keresési taktikák lényege.
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7. CD-ROM ADATBÁZISOK A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁSBAN
7.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célkitűzése bemutatni a CD-ROM-ok kialakulását és azon előnyeit, melyeket a
könyvtári tájékoztatás során jelentenek. A lecke próbál választ adni arra a dilemmára, hogy
mit érdemes választani egy-egy adatbázisnál, annak az online előfizetését vagy pedig a
CD-ROM-os formájára történő előfizetést. A leckéből megismerhetünk több nemzetközi és
hazai CD-ROM-szolgáltatót, és a lecke célja felhívni a figyelmet, hogy a könyvtáros tevékenysége a CD-ROM-adatbázisok esetén nem ér véget a CD-ROM-ra történő előfizetéssel,
gondoskodnia kell annak megismertetéséről és a hatékony használatának elősegítéséről is.
7.2

TARTALOM

A lecke először a CD-ROM-adatbázisok rövid történetét mutatja be, majd néhány CDROM-szolgáltatót ismerhetünk meg. A CD-ROM-állomány a könyvtári tájékoztatásban
fejezet próbálja összefoglalni, milyen teendői is vannak egy könyvtárosnak a megrendelt
CD-ROM-okkal, milyen üzemeltetési feladatokkal jár a használatuk. A leckét az online és
CD-ROM-s keresés összehasonlítása zárja.

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
7.3.1

A CD-ROM-adatbázisok története

A CD-ROM-okról az 1980-as évtől kezdődően beszélhetünk. Az első szabványleírást
1980-ban készítette el a Sony és Philips cég a piros könyvnek nevezett szabványban, kereskedelmi forgalomban 1982-ben jelent meg az első CD-ROM. A dátumok azért érdekesek, mivel láthattuk, hogy az online tájékoztatás az 1970-es években indult el, tehát a CDROM-ról történő tájékoztatás jóval később jött csak létre. Általánosságban el is mondható,
hogy minden információszolgáltató adatbázisnak van online elérése, és némelyik elérhető
CD-ROM-on is. Ez fordítva nem igaz.
A CD-ROM-ok rendszerint negyedéves megjelenésűek, és gyakran kibocsájtanak adott
időszakot lezáró CD-ROM-ot is.
A CD-ROM használatának az előnye, hogy nincs időhöz kötve a felhasználó, illetve
többen is használhatják, nem kell minden felhasználó után díjat fizetni. Azonban ez csak
akkor érték, ha sokan használják az adatbázist, hiszen ezek előfizetési díjai elég jelentősek.
A hatékonyságot úgy érdemes növelni, hogy CD-ROM-szerverbe helyezve az adatbázist
hálózaton keresztül szolgáltatjuk, ezáltal lehetővé tesszük, hogy egyszerre több felhasználó
is elérhesse.
Ilyen esetben érdemes a felhasználók részére tájékoztatót készíteni az adatbázis használatáról, illetve menüképernyők készítésével megkönnyíteni a szerverben található adatbázisok elérhetőségét.
7.3.2

CD-ROM-szolgáltatók

Nézzünk meg néhány nagyobb CD-ROM-szolgáltatót!
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Talán a Silverplatter szolgáltatóval érdemes kezdeni, amely az első legnagyobb CDROM-os adatbázist gyártó cég volt, melyet 1983-ban alapítottak. Először négy adatbázissal
kezdték működésüket: az ERIC, LISA, PsycLIT és EMBASE adatbázisokkal, majd később
több mint 250 adatbázis szolgáltatott. A SilverPlatter 1989-ben elindította MultiPlatter
szolgáltatását, melynek során szervereken keresztül hálózati kapcsolattal biztosította a CDROM-okhoz történő hozzáférést. 1991-ben indította el a nagyon sikeres ERL szolgáltatását
(electronic reference library), mely winchestereken tárolva szolgáltatta az akkora már 250
adatbázisát.
2001-ben megvásárolta a céget Wolters Kluwer az Ovid Technologies cég vezetője, és
a Silverplatter azóta az Ovid cég leányvállalataként működik.
A magyarországi CD-ROM-szolgáltatók közül a Copmlex kiadó CD-ROM-jait érdemes
megemlíteni, melyek elsősorban jogi és adóhatósági témakörben jelentetnek meg anyagokat.
7.3.3

A CD-ROM-szolgáltatás magyarországi története

A CD-ROM-szolgáltatásokról beszélve mindenképp meg kell említeni Magyarország
szerepét, amely a szocialista országok közül elsőként használt külföldi online adatbázisokat. 1990-ben az összes keleti szocialista ország adatbázis-használatának felét Magyarország bonyolította, de ez nem érhet a nyugati országok szokásainak közelébe, legalább 1015 évnyi lemaradásról beszélhetünk.7
Történeti alakulás:
− 1970-ben az első SDI szolgáltatás megrendelője a Magyar Gyógyszeripari Egyesület
− 1971-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára fizet elő Chemical
Abstarct Condesates mágnesszalagos adatbázisra
− 1972: a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára szolgáltat a Metadex adatbázisból
− 1978: Kéthetes kísérleti üzem az INIS és AGRIS valamint a SZTAKI és az Ügynökség bécsi számítógépe között
− 1979: Megindul a 2 éves kísérleti üzem a SZTAKI, OMFB REI és az OMIKK
részvételével
– 39 intézmény
– 160 munkatársa kereshetett ingyen
– A költségeket a SZTAKI és OMFB REI állta
− Ezzel megindult Magyarország aktív részvétele a világ online információkeresésében, melynek során folyamatosan bővültek az előfizetések. Mindenképp meg kell
említeni az OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) központi szerepét, mely hosszú időn keresztül töltötte be a közvetítő szerepét a cégek,
felhasználók és az adatbázis-szolgáltatók között, valamint ma is folyamatos továbbképzésekkel biztosítja az aktív felhasználók számának növekedését.
− Az 1990-es évek elejétől folyamatosan csökken a CD-ROM-ok iránti igény, a növekvő technikai fejlődés lehetővé teszi a kisebb szervezetek online keresésekre tör-

7

Forrás: Roboz Péter: Számítógépes tájékoztatás. Online- és CD-ROM adatbázisok keresése. – Budapest:
OSZK, 1985. p. 101.
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ténő előfizetését is. A 2000. évtől világszerte csökken a CD-ROM-ok használatának igénye.
7.3.4

A könyvtárak szerepe az CD-ROM-szolgáltatás terén

A CD-ROM-ok szolgáltatása során a könyvtárak veszik át a szolgáltató szerepét. Az ő
feladatuk, hogy gondoskodjanak az adatbázisok elérhetővé tételéről. Ehhez el kell érni,
hogy az olvasók tisztában legyenek azzal, milyen adatbázisokat kereshetnek az adott
könyvtárakban. Ehhez készíteni kell felsorolásokat, gondoskodni kell a dokumentációk
közreadásáról, a keresőfelület bemutatásáról.
Ezt meg lehet oldani webfelületen keresztül, szép megoldás az ELTE könyvtárában alkalmazott leírás az elérhető összes adatbázisról:
http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/cd_romok.html
Vannak könyvtárak, melyek már a weboldalukra is bővebb segédleteket helyeznek el,
például a következő könyvtár oldalán képernyőképek, használati leírások is láthatók:
http://www.kodolanyi.hu/lib/Linkgyujtemenyek/CDAdatbazisok.htm
Vagy más lehetőségek használatával is lehet élni, hogy az olvasók ismerjék a lehetőségeket, például körlevelekben tájékoztatva folyamatosan a beiratkozott olvasókat vagy a
potenciális olvasókört, mely hírlevelekben bemutatásra kerülnek az újabb adatbázisok,
kiegészítve egy-két használati tanáccsal.
A könyvtáron belül is gondoskodni kell az olvasók tájékoztatásáról, legyen az egy katalógus az adatbázisokról (melynek tartalma mindig friss, aktuális legyen!), lehet készíteni
segédleteket, vagy maguk a könyvtárosok szóban is segíthetik az adatbázisok használatát.
A könyvtáros feladatai közé tartozik a CD-ROM-szerverek üzemeltetése is, ha rendelkezik a könyvtár ilyen szerverrel. Gondoskodni kell róla, hogy a CD-ROM-ok mindig elérhetőek legyenek, kezelni kell a lejárt lemezeket, és gondoskodni kell az újak beszerzéséről.
A könyvtáraknak mérlegelniük kell, hogy az adatbázisokat online módon használják,
vagy előfizessenek azok CD-ROM formájára. A CD-ROM-technika előnyeit Roboz Péter
a következőkben foglalja össze:
„A CD-ROM technikai előnyei az online kereséshez viszonyítva:
− az egy keresésre jutó költségek lényegesen kisebbek; a CD-ROM-kiadvány beszerzési árát tekintve akkor, ha sokan használnak egy adatbázist;
− nem kell félni a „taxióra-effektustól”, vagyis az online kapcsolati idővel arányosan
növekvő költségektől, ami jelentős hatással lehet a keresés minőségére;
− a kinyomtatott vagy letöltött találatok száma nem növeli a számlát;
− a keresőszoftver, különösen a menüváltozat, inkább felhasználóbarát, mint az online parancsnyelvek, percek alatt bárki elsajátíthatja;
− a hálózatba kapcsolt CD-ROM-kiadványokat egyszerre többen használhatják;
− a CD-ROM-keresés jól hasznosítható a parancsnyelvek megtanulására és az online
keresés szimulálására, oktatására, az elektronikus információkeresés megszoktatására;
− pótolhatja a referáló folyóiratok előfizetését;
− nagy tömegű szöveges állomány tárolható és kereshető CD-ROM-kiadványsorozatokban (pl. lexikonok, teljes könyvek, jogi-politikai dokumentumok stb.);
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−
−

a legtöbb esetben nincs szükség magasan képzett közvetítőre, szakinformatikusra;
munkahelyi vagy otthoni környezetben CD-ROM „házikönyvtár” alakítható ki néhány adatbázis rendszeres használata esetén, vagy kölcsönzött kiadványokból.”8
Hogy teljes képet alkothassunk a folyamatról, mindenképp érdemes elgondolkodni a
probléma másik oldaláról is, azaz, hogy milyen előnye van egy online előfizetésnek a CDROM-előfizetéshez képest!
„Az online technika előnyei a CD-ROM-használathoz viszonyítva:
− egy hosztnál igen sok adatbázis kereshető; azonos parancsnyelv használható egy
könyvtár CD-ROM-állománya tekintélyes hányadának megfelelő adatbázisok keresésére; a szakterületet teljesebben lefedik az online adatbázisok (multiadatbáziskeresés); számos szakterület fedhető le egy-két hoszt adatbázisai révén;
− az időbeli visszamenőlegesség mélyebb (évtizedek szakirodalma);
− frissebb információk kereshetők az online adatbázisok havi, heti, sőt esetenként
napi kiegészítésének köszönhetően;
− a parancsnyelvi szoftverek flexibilisebbek, nagyobb teljesítményűek a CD-ROMszoftvereknél;
− a technikai felkészülés online kereséshez egyszerűbb és olcsóbb, mint a CD-ROM
tájékoztatás bevezetése, hálózatok installálása, az üzemeltetés menedzselése;
− ritkán használt adatbázisok is rendelkezésre állnak a hosztoknál, ami feleslegessé
teszi a ritkán keresett CD-ROM-kiadványok előfizetését, vagyis rossz információs
hatásfokát;
− a használathoz szükséges dokumentációt a hoszt állítja elő és aktualizálja; online
hosztoknál a teljes dokumentumok másolatai megrendelhetők;
− online adatbázis-kiválasztó segédletek állnak rendelkezésre (pl. Dialindex); automatikus SDI (témafigyelés) rendelhető, havi (kétheti) frissítéssel.”9
Összegezve, a könyvtárakban mindkét típusra szükség van. A sokak által használt terülteken érdemes inkább CD-ROM-okat alkalmazni, a ritkábban keresett területeken pedig
online elérésű adatbázisokkal kielégíteni az olvasók információs igényét.
A fejlődő országok információhoz való hozzájutását egyre több szervezet segíti CDROM-adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításával. Magyarországon ezzel ellentétes
trend figyelhető meg, nálunk az online adatbázis-szolgáltatókkal sikerül egyre több esetben
keretszerződéseket kötni, melynek hatására az ország felsőfokú intézményei (pl. EISZ,
EBSCO), illetve a közkönyvtárak (EBSCO) ingyenesen használhatják az adatbázisokat, de
csak az intézmény területéről.

7.4

ÖSSZEFOGLALÁS

Az információterjesztés és –visszakeresés történetét jelentősen befolyásolta az 1980ban megjelent CD-ROM. A fellendülő iparágat jelentős számú szolgáltató használta ki, és
8
9

Roboz Péter: Számítógépes tájékoztatás. Online- és CD-ROM adatbázisok keresése. – Budapest: OSZK,
1985. p. 98.
Roboz Péter: Számítógépes tájékoztatás. Online- és CD-ROM adatbázisok keresése. – Budapest: OSZK,
1985. pp. 98–99.
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CD-ROM-on kibocsájtott adatbázisok sokaságával jelentek meg a piacon. Ilyen cégek a
DIALOG Knight-Ridder Information vállalata, az STN, a SilverPlatter, a Cambridge
Scientific Abstracts, melyek között találunk olyanokat, amelyek ma is szolgáltatnak CDROM-okat, de ez a tevékenység határozottan csökkenő ágban van. Az online felületüket
fejlesztik a vállalatok.
A CD-ROM-on keresztüli információkeresésnek pedig határozottan vannak előnyei.
A keresési technikák elsajátítására tökéletesen alkalmas, illetve a könyvtárak költségvetésére is jótékonyan hat, ha sok felhasználó érdeklődik egy-egy szakterület iránt. A szerteágazó igények kielégítésére már ritkábban megfelelő, azért érdemes végiggondolni a leckében is bemutatott előnyöket, és mérlegelni az online keresés tulajdonságait. A leckéből
megismerhettük a CD-ROM-szolgáltatás magyarországi múltját, és megtudhattuk, hogy a
CD-ROM-ok alkalmazása napjainkra háttérbe szorult az online keresések hatására.

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

56

Foglalja össze a CD-ROM-adatbázisok történetét!
Sorolja fel milyen CD-ROM-szolgáltatókat ismer
Foglalja össze a CD-ROM-szolgáltatás magyarországi történetét!
Mit tud a könyvtárak szerepéről az CD-ROM-szolgáltatás terén?
Milyen feladatokkal jár a CD-ROM-szerver üzemeltetése?
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8. ADATBÁZISOK BEMUTATÁSA ÉS HASZNÁLATA
8.1

CÉLKITŰZÉS

A fejezet célja, jártasság kialakítása a magyar és angol nyelvű menüvezérelt és parancsnyelves információkereső rendszerek használatában. Az informatikus könyvtáros hallgatók
számára elengedhetetlen a Magyar Nemzeti Bibliográfia ismerete, a lecke célja ennek a
CD-ROM-on elérhető keresőfelületének a megismertetése, és használatának elsajátíttatása.
A nemzetközi adatbázisok közül az egyik legnagyobb szolgáltatónak, a DIALOG-nak a
felületét, parancsnyelvét mutatja be a lecke, melyen keresztül lehetőséget kapnak a hallgatók az eddig tanultak összekapcsolására, és gyakorlati alkalmazására, ugyanis a DIALOG
CD-ROM felülete nagyon komoly információkeresési jártasságot igényel, melynek kialakítása a lecke fontos célja.
8.2

TARTALOM

A leckében ismertetésre kerül a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on elérhető
könyvek és periodikumok adatbázisa, melynek a keresőfelületének ismertetésén túl a kiíratási formátumai, mentési lehetőségei kerülnek ismertetésre. A nemzetközi adatbázisok
közül a DIALOG ERIC adatbázisát mutatja be a lecke, ismertetve az ERIC adatbázis gyűjtőkörét, indexeit, operátorait. Ezen lehetőségek ismertetése után a menüvezérelt és parancsmódú keresések elsajátítását célozza meg a tananyag.

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
8.3.1

A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM története

A magyar nemzeti bibliográfia építése a kötelespéldány-szolgáltatás alapján történik. A
CD-ROM adatbázisának az Országos Széchényi Könyvtártól történő megrendelésekor a
HUNMARC: bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma c. kiadványt is mellékelik.
A CD-ROM-nak saját kezelőszoftvere van, mely a korábbi DOS operációs rendszer
alatt futó program esetén az ARCTIS program volt, az új kezelőfelülete már WINDOWS
alapú. A programot használhatjuk magyar és angol nyelven is. Ha magyar nyelven használjuk, akkor a magyar helyesírás szabályait betartva ékezetes betűkkel keressünk.
Az MNB Könyvek bibliográfiája 1976-tól készül az Országos Széchényi Könyvtár
MNB szerkesztőségében.
Megtalálhatók benne:
– Könyvek
– Monográfiák
– Sorozatok
A 2007-tel záruló CD-ROM tartalma: „elektronikus könyvek és monografikus sorozatok bibliográfiai leírásait (285 695 tétel) tartalmazza, kiegészítve a gyűjteményes kiadványok részdokumentumainak vagy azok szerzőinek adataival (kb. 250 000 tétel).”10
10

Országos Széchényi Könyvtár weboldala, MNB leírás. <online> <
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10. kép
8.3.2

Az MNB CD-ROM 2007

A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM felülete

Sajátossága az adatbázisnak, hogy nem használ tárgyszót, helyette tárgykódok léteznek
melyek feloldására a DOS alatti program esetén külön menüpont szolgált, a WINDOWSos felületnél a súgó használatával oldhatjuk fel a tárgykódokat. Természetesen ETOszámokat tartalmaz az adatbázis.
A MNB CD-ROM tartalmazza még a Periodikumok anyagát, melyek feldolgozása
1987-ben indult, alapja szintén a kötelespéldány-szolgáltatás. 2007-ben 25 810 rekordot
tartalmazott.11
Használatát nézzük meg a gyakorlatban!

11

http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/mnb/mnbcd/mnbcd_index_hu.htm >
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár weboldala, MNB leírás. <online> <
http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/mnb/mnbcd/mnbcd_index_hu.htm >
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11. kép

A CD-ROM nyitófelülete

A CD-ROM nyitófelületén látható, hogy sokféle indexből kereshetünk. Bármelyik indexet is választjuk, használhatjuk a segédletét, ahonnan kiválaszthatjuk a beilleszthető
szavak listáját. Ezt természetesen – ha pl. címre vagy szerzőre keresünk – nem érdemes
használni, de pl. hogy mit jelent az „információs adat” index, azt érdemes megtekinteni az
INDEX gombra kattintva, és láthatjuk, hogy ez felel meg a dokumentumtípusának, sőt
egész árnyalt módon megadhatunk kritériumokat, pl. versek, bibliográfiák vagy akár középfokú oktatási segédlet.


Nézzük meg Ady Endre műveit az adatbázisban.

Ha a szerzőnévhez beírjuk, hogy Ady, akkor nulla találatunk lesz, ugyanis a rendszer
nem ismeri az automatikus csonkolást. Ezért a szerzőnévhez írjuk be az alábbi megoldások
bármelyikét:
Ady Endre
Ady
Ady Endre az indexből kiválasztva
Ha szeretnénk megnézni hogy a találatok közül mennyi a vers, azaz szűrjük ki az Ady
Endréről szóló tanulmányokat, akkor visszatérve a KERES gombbal a keresőfelülethez
ameddig nem töröljük, látni fogjuk a keresőkérdésünket, egészítsük az „információs adat”
és az indexből keressük meg hozzá a verset.
A találatok megjelenítésére több lehetőség is van:
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Először listaszerű felsorolást kapunk, melynél láthatjuk a mű megjelenési évét, majd
egy kódot, ami lehet:
– s: sorozatok összefoglaló szintű nyitott vagy zárt leírása;
– m: egykötetes könyvek monografikus szintű leírása, ill. többkötetes könyvek
összefoglaló szintű – nyitott vagy zárt – többlépcsős leírásának közös adatait
tartalmazó ún. közös lépcsője;
– d: többkötetes könyvek összefoglaló szintű – nyitott vagy zárt – többlépcsős
leírásának kötet adatait tartalmazó ún. kötetlépcsője.
A listamegjelenítés még tartalmazza a kötetazonosítót, a szerzőt és a mű címét.
Periodikumok találatainak megjelenítésekor a listamegjelenítés esetén láthatjuk az
ISSN-számot, a mű besorolási címét (ha nincs, akkor főcímet), testületi rekord esetén a
testület egységesített névalakját, szakcsoport rekord esetén a szakcsoport neve jelenik meg.
Bármely találatra kattintva a bibliográfiai formátumban találjuk magunkat, mely szabványos bibliográfiai leírást jelenít meg.
Átállíthatjuk a megjelenítést címkés formátumra, melynél a mezők címkéje, megnevezése is kiírásra kerül, és minden mező tartalma új sorban látható.
HUNMARC-formátumot is kérhetünk megjelenítési módnak
Illetve mi magunk is definiálhatunk megjelenítési módot.
A felhasználói formátum megadása során az összes mezőt tartalmazó bal oldali ablakból át kell tenni azon mezőket a jobb oldalra, melyeket szeretnénk az eredményben látni.

12. kép
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Ez akkor különösen hasznos, ha szeretnénk nyomtatni, mert olyan formátumban állíthatjuk elő a találatainkat, ami nekünk a leginkább megfelel.
8.3.3

A DIALOG-szolgáltató története

A DIALOG-rendszert 1966-ban fejlesztették ki. Ez volt az első világméretű információs rendszer. Ma a rendszerben 1,4 billió rekord található, melyeket 27 országgal együttműködve dolgoznak fel, és biztosítják a hozzáférést a több mint 100 országból származó előfizető számára.
A DIALOG-szolgáltatónál 1000 körüli adatbázis érhető el, melyek összesen havi 17
millió dokumentummal bővülnek, és havi 700 000 keresést elégítenek ki.
A DIALOG széles területen nyújt információt, így megtalálható a kínálatában
– az újság- és folyóiratcikkek
– riportok időszaki kiadványokból
– napilapok,
– jelentések,
– kereskedelmi publikációk,
– piaci kereskedelmi jelentések, elemzések.
Célja, hogy megfelelő információt szolgáltasson a tudományos és technikai adatokból,
szabadalmakból, védjegyekre és más szellemi tulajdonra vonatkozó adatokból. További
tartalmi területek tartalmazzák a közigazgatási előírásokat, társadalomtudományi, élelmiszer- és mezőgazdasági, energia- és környezetvédelmi, vegyipari, és gyógyszerészeti adatokat.12
A DIALOG szolgáltatásainak több szintje létezik:
− A Dialog 1, melyen egy egyszerű kérdésvezérelt keresést valósíthatunk meg.
− A Dialogselect szolgáltatás egyszerű keresést biztosít üzleti felhasználói számára.
− A Dialogweb szolgáltatás gondoskodik a webalapú parancsvezérelt keresésről.
− A Dialog Classic szolgáltatás parancsvezérelt keresés profi felhasználók számára.
A DIALOG-nak létezik CD-ROM-os adatbázisa, és van online keresőfelülete. Ehhez
jelszóra kell előfizetni. (Bár van próba jelszava, mellyel néhány adatbázist korlátozott
szolgáltatással érhetünk el. http://support.dialog.com/ontap/ )

12

Forrás: DIALOG weboldala <online> < http://www.dialog.com/about/ >
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13. kép
8.3.4

Dialog próba jelszavai

Az ERIC adatbázis története

Az ERIC jelentése Educational Resources Information Center (Neveléstudományok Információs Központja). Az adatbázis működtetője a NLE: National Library of Education
(Amerikai Neveléstudományi Szakkönyvtár), mely a feladatát 16 szakkönyvtárral együtt
végzi.
Az ERIC adatbázis gyűjtőköre:
− Nevelés
− Jog
− Szociológia
− Könyvtár informatika
− Közgazdaság
− És ezek határterületei
Minden dokumentumtípust gyűjt, de 60%-ban angol nyelvű dokumentumokat tartalmaz.
Az ERIC adatbázis anyaga megjelenik nyomtatott formában is, mégpedig van egy kurrens folyóirata, a Resources in Education (RIE), és van egy referáló folyóirata, a Current
Index to Journal of Education (CIJE), melyet úgy tartanak számon, hogy a világ pedagógiai szakirodalmáról tájékoztat.
8.3.5

A DIALOG ON DISC ERIC adatbázis menürendszere

Indítsuk el az adatbázist, és először használjuk a menürendszeres keresőfelületét. Keresni a Search/Modify menüponttal lehet. Válasszuk a Word/Phrase Indexet, és ott az Enter
Word/Phrase index parancsot. Kezdjük el begépelni a témakört, amely érdekel minket.
Legyen ez pl. a „Library” első körben. Látható, hogy szépen ugrik az adott kifejezésre a
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keresőablak, és meg tudjuk tekinteni az adatbázisban, hány tétel foglalkozik a Library kifejezéssel összesen, majd alatta az egyes területeket. Folytassuk a gépelést, és nézzük meg a
„Library and Information Science” kifejezéssel kapcsolatos műveket. Ha rákattintunk, már
ki is jelöltük (újrakattintással megszüntethető a kijelölés), több területet is kijelölhetünk.
Ha az OK gombra kattintva zárjuk a panelt, akkor megjelennek a találatok.

14. kép

DIALOG ERIC menüvezérelt keresés

A megjelenő ablakban zölddel láthatjuk, hogy hol szerepel a keresőkérdésünk. A megjelenítés több formátumban is történhet:
Az alapbeállítás Complete Record, ahol a találati ablakban látjuk a 2*8 karakteres azonosító kódját a rekordnak, majd
− a mű címét
− szerzőit
− a közlő folyóirat nevét
− megjelenés évét
− a sorozatszámot
− a dokumentum nyelvét
− dokumentum típusát.
Szerepelhetnek még további adatok, kódok, ISSN-számok is. Amit még meg kell említeni
− a dokumentum absztraktja
− a dokumentumhoz tartozó deszkriptorok
− azonosítók.
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A találatok közt lépkedhetünk, vagy válthatunk más formátumra. További formátumai
(a DISPLAY menüpontban választhatóak ki):

15. kép
−

Találatok a DIALOG ERIC adatbázisban

Complete Record Tagged: Rekord hívóazonosítóval történő megjelenítése, pl. a
cím előtt a TI jelölést fogjuk látni.
− Bibliografic Reference: a bibliográfiai formátum, mely teljesen mást jelent, mint
ahogy a magyar szabvány alapján elkészítünk egy bibliográfiai leírást. Itt a rekord
azonosítókon kívül a mű címét, szerzőit, illetve a közlő folyóirat leírását láthatjuk.
− Key Word in Context: Az azonosítókon kívül a mű címét és a kulcsszavait láthatjuk egyéb adatok nélkül.
− Titles list: a találatok felsorolása, sorszám és cím megjelenítésével. Bármelyikre
kattintva a Comple Record formátumban találjuk magunkat.
− Mi magunk is alakíthatunk ki formátumot, melynek használatát a DISPLAY menüpontban választhatjuk ki.
Saját formátumot létrehozni úgy tudunk, ha a DISPLAY menüpontban kiválasztjuk az
User defined format utasítást, és a megjelenő parancsablakban a CTRL gomb használatával kijelöljük azokat az adatokat, melyeket meg szeretnénk jeleníteni, és az OK DISPLAY
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gombra kattintva már láthatjuk is munkánk eredményét. (CLEAR-re kattintva elfelejti az
addigi kijelöléseinket).
A meglévő találatainkat szűkítsük a 2000-ben megjelent találatokra!
Ehhez újra a Search/modify menübe kell mennünk, de most ne keresőszót vagy
-kifejezést gépeljünk be, hanem kattintsunk a YEAR OF PUBLICATION parancsra.
A megjelenő ablak azt kérdezi tőlünk, hogy új keresést szeretnénk-e végezni, vagy a
meglévő találatainkat szeretnénk módosítani.

16. kép

DIALOG ERIC – Modify Search parancsablak

Ha a módosítást választjuk, akkor dönteni kell, hogy
− a meglévő találatainkat szűkítjük, és az új keresőkifejezést AND operátorral kapcsoljuk a meglévőkhöz.
− a meglévő találatainkból kiveszünk, és az új keresőkifejezést NOT operátorral
kapcsoljuk a meglévőkhöz.
− a meglévő találatainkat kiterjesztjük, és az új keresőkifejezést OR operátorral kapcsoljuk a meglévőkhöz.
Majd ezután jutunk a kiválasztott megjelenés éve parancsablakhoz, ahol gépeljük be a
2000-es évet. Itt is lehetőségünk van több évet is kijelölni egér segítségével.
Végezzünk el egy új keresést, és adjunk választ az alábbi kérdésekre:


Hány rekordot tartalmaz az adatbázis „bibliotherapy” témakörében 1993/94-ben?

Megoldás:
− Search/Modify menüpont, WORD/PHRASE INDEX.
− Új keresést végzünk (Modify Search parancsablakban New Search)
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−
−
−
−

Begépeljük a „bibliotherapy” kifejezést
Search/Modify menüpont, Publication Year
Modify Search parancsablakban Modify AND operátorral szűkítés
Begépeljük az egyik évszámot, és a megjelenő ablakban mindkét évet jelöljük ki.


Hány művét találjuk meg az adatbázisban F. W. Lancaster szerzőnek?

Megoldás:
− Search/Modify menüpont, Author Name
− Gépeljük be a Lancaster nevet (az adatbázisban történő keresések során a családnévre keresünk, illetve alkalmazni kell a transzliterálási szabályokat, ha szükséges).
− A megjelenő találatoknál végig kell gondolni, ha a szerző neve mögött megjelenik
az ED, akkor az része-e a találatoknak? Ez ugye azt jelenti, hogy mely műveknél
volt szerkesztő az adott személy. Mivel a szerző műveihez ez is hozzátartozik ez is
találatnak számít. Illetve jól láthatók az adatbázis készítésekor előforduló hibák,
hiszen a többség F.W.Lancaster-ként vitte fel a szerzőt, de volt egy-két feldolgozó,
aki Lancaster, F. Wilfrid, illetve Lancaster Frederick Wilfdrid néven vitte fel az
adatbázisba a szerző nevét. Menüvel történő keresés során ezek mindegyikét ki
kell jelölni, parancsszavas keresés esetén a csonkolás biztosítja ezen találatok
megkeresését.


Hány cikket dolgoz fel a „Scandinavian Journal of Educational Research” című
folyóiratból?

Megoldás:
− Search/Modify menüpont, Journal Name
− Megkeressük a folyóirat nevét
− Majd Search/Modify menüpont
− AND operátorral szűkítjük a találatokat a folyóiratcikkekre
− Search/Modify menüpont, Additional Search Options menüpont Documentum
Type parancs
− Gépeljük be a Journal Article kifejezést.


Nézzük meg, hány magyar cikk található az adatbázisban!

Megoldás:
− Search/Modify menüpont
− Search/Modify menüpont, Additional Search Options menüpont Language parancs
− Hungarian
− Majd szűkítsük a folyóiratcikkekre!
– Search/Modify menüpont, Additional Search Options menüpont Documentum
Type parancs
– Gépeljük be a Journal Article kifejezést.
Térjünk át a parancsvezérelt keresésre!
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8.3.6

A DIALOG ON DISC ERIC adatbázis parancsvezérelt keresője

A találatokat külön ablakban tekinthetjük meg. A DIALOG-nak van egy másik ablaka,
melyre ha átlépünk, akkor be kell kapcsolni az ablak alján lévő
Show/Use Dialog Commands checkboxot.
Ettől kezdve lehetőségünk van parancsokat begépelni. Ehhez azonban ismerni kell a
DIALOG mezőinek hívóazonosítóját! A kiegészítő indexek az alábbiak lehetnek, melyek
prefixumok, azaz a keresőkérdés elé kell begépelni:
– AU = Author (szerző)
– TI = Title (cím)
– DT = dokumentumtípus
– JN = a közlő folyóirat neve
– JA = a közlő folyóirat kódja
– LA = language (nyelv)
– SL = summary language (összefoglaló nyelv)
– PY = Publication year (a publikáció éve)
– CP = country of publication (publikáció helye)
– AN = claringhouse szám (rekord hívószáma)
– CH = clearing house kód
– CN = szerződés, engedély száma
– CS = testületi név
– PN = Project number (projektszám)
– RN = report number (a közlemény száma)
– SP = szponzoráló ügynökség
– SN = ISSN-szám
A DIALOG adatbázisnak vannak bázisindexei, melyek szuffixumok, azaz a keresőkérdés mögé kerülnek:
– /TI címindex
– /AB Abstract
– /DE Descriptor
– /ID Identifier (azonosító)
A parancsnyelvi kereséshez ismerni kell a DIALOG sajátos csonkolási rendszerét.
Egyetlen csonkolójellel valósít meg mindent a DIALOG, még pedig a ? jellel, a következőképpen:
− Szó végén tetszőleges számú karakterre: egyszerűen tegyünk egy ? jelet a szó végére
– JN = SCIENTIFIC AMER?
− Szó végén meghatározott számú karakterre: tegyünk a szó végére annyi ? jelet,
ahány karakterre szeretnénk maximálisan a csonkolást, majd egy szóköz, és egy
újabb ? jel „fixálja” a csonkolást. Pl.
– HORSE? ?
(max 1. karakterre)
THEAT?? ?
(max 2 karakterre)
− Egy szón belüli karaktervariációk előhívása (maszkolás)
– WOM?N (WOMAN vagy WOMEN)
− Kombinált alkalmazás:
– FERTILI?ER? ?
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3.

operátor
(W)
(nW)
n=1,2,3…
(N)
(nN)
n=1,2,3…
(S)
(L)

(F)

A DIALOG közelségi operátorai:

Szótávolság

Sorrend

with

szomszédos
max n szó

kötött
kötött

near

szomszédos
max n szó

felcserélhető
felcserélhető

a deszkriptor mezőben lehet keresni
a megadott keresőszavakat egy mondaton belül / vagy egy
almezőn belül fogja
keresni
a keresőszavakat
ugyanabban a mezőben keresi

Az üres zárójeleket a rendszer (W) operátornak értelmezi: pl: RETINAL()SCAN
Lehetőség van a kifejezéseket többszörösen is összekapcsolni, pl. a
SMOG(2N)AIR(5N)QUAL? keresőkérdés esetén a rendszer visszakeresi azokat a rekordokat, amelyekben a smog és air keresőszavak egy 4 szóból álló szócsoporton belül jelennek meg bármilyen sorrendben, illetve a qual? szótól 5 szónyi távolságban legyenek.
A helyzeti operátorok erősebbek a logikai operátoroknál, ezért a kiértékelés során a prioritás így alakul:
1. Zárójelek
2. Helyzeti operátorok
3. Logikai operátorok
Ezen bevezetés után hozzá is kezdhetünk a kereséshez. A keresés parancsa a search rövidítéseként az S.
Minden lekérdezést az S paranccsal kell kezdeni, majd ha utána írunk egy kifejezést index nélkül, akkor minden találatot megkeres a szoftver, melyben bárhol szerepeljen is az
adott kifejezés.
Például keressünk rá a hiperaktivitással kapcsolatos művekre. Ezt megtehetjük a
S hyperactive
parancs begépelésével. Ilyen esetekben célszerű csonkolni, hogy megkapjuk a hiperaktív,
hiperaktivitás stb. kifejezések mindegyikét, ezért a jobb keresőkifejezés:
S hyperactiv?
Nézzük meg, hogy mely irodalom foglalkozik a hiperaktivitás az iskolákban témakörrel!
Ez esetben a keresőkérdésünk az lenne, hogy S hyperactiv? and school.
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De a DIALOG parancsnyelvű keresőfelületének van egy nagyon hasznos tulajdonsága.
Az előző keresések mindegyikének eredményét 1-1 halmazban tárolja el, mely halmaznak
a nevét a találatok előtt láthatjuk S1, S2 stb. Ha egy korábbi találathoz szeretnénk hozzákapcsolni egy új keresőszót, nem kell a teljes keresőkérdést begépelni, hanem hivatkozni
kell az előző találatokra:
Ha a S hyperactiv? keresőkérdés eredménye az S1 halmazban volt, akkor a
S hyperactiv? and school keresőkérdés helyett
S S1 and school.
A keresőkérdést használjuk. A parancsban az első S a lekérdezés parancsa, utána a halmazra történő hivatkozás és az újabb keresőszavak.
Ha az új témám a hiperaktivitás az iskolákban, egyetemeken lenne, akkor már nem tudjuk az előző S2 találati halmazt felhasználni, mivel annak az eredménye:
hyperactiv? and school or university nem egyenlő hyperactiv? and (school or
university) keresőkérdéssel.
Ezért a helyes megoldás: S S1 and (school or university).
Nézzük meg, hogyan kereshetünk rá a Smith nevű szerzők műveire!
Az S AU= Smith
keresőkérdésre nulla találatunk lesz, mivel csupán SMITH nevű szerző nem létezik, mindegyiknek van legalább egy keresztneve is, azaz gondoskodnunk kell a csonkolásról!
Gondoljuk végig, mi lehet a különbség a következő két keresőkérdés között:
S AU=Smith?
S AU=Smith, ?
Az első feladatnak megoldásai lesznek a Smithwood, Smither stb. családnevű szerzők
művei is, míg a második (helyes) keresőkérdés csak a Smith nevű szerzőket adja majd
találatul. Nézzük meg, hogy a Smith nevű szerzőknek hány angol nyelvű folyóiratcikke
létezik?
A keresőkérdést feltehetjük ebben a formában:
S AU=Smith, ? and LA= English and DT= journal article
Vagy a következőképpen:
S AU=Smith, ? →S1 találati halmazba
S LA= English
S DT= journal article
S S1 AND S2 AND S3
Ennek a technikának az az előnye, ha valamit elgépelünk (már pedig ez elég gyakori),
akkor nem rontjuk el a teljes keresőkérdés, csak az adott elemet kell újrakészíteni.
Hogyan kereshetünk angol vagy német nyelvű művekre?
S LA= English OR LA=German
Ugyanazt jelenti, mint a
S LA= (English OR German)
Hasonlóképpen ugyanazt a megoldást hozza az információvisszakeresés című művek
keresése esetén a
S information(W)retrieval /TI
Mint az
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S TI= information(W)retrieval
A helyzeti operátort minden összetartozó összetett szó esetén használni kell.
Nézzük meg, hogyan kell egy komplett témakör keresését megvalósítani!


Amerikai táplálkozási szokások tanítása 1980-1990 között

Ehhez érdemes a témakört konceptekre bontani, majd minden egyes keresőszó angol
megfelelőit megkeresni. Ne feledkezzünk meg a helyzeti operátorok használatáról sem!
Az egymás melletti szinonim kifejezéseket OR operátorral kell összekapcsolni, melyhez a következő kifejezés szinonimáit AND operátorral kapcsoljuk hozzá:
Amerika
(USA OR US OR United (N) States OR America)
AND
Táplálkozás
(nutrition OR eat? OR feed?)
AND
Tanítás
(teach? OR instruct? OR educat? OR tuit?)
AND
PY=1980:1990
Ezen feladat query kérdése (az a keresőkérdés, mely változatlan formában alkalmas a
számítógépes információkeresés elvégzésére)
(USA OR US OR United (N) States OR America) AND (nutrition OR eat? OR feed?)
AND (teach? OR instruct? OR educat? OR tuit?) AND PY=1980:1990
Érdemes nem ebben a formában begépelni a DIALOG felületére, hanem az előző formában, azaz soronként (ez esetben nem kell zárójeleket használni), majd az utolsó utasításunk az lesz, hogy S S1 AND S2 AND S3 AND S4
A találatokat parancsnyelvű keresés esetén is a másik ablakban tudjuk megtekinteni.
Lehetőség van a találatainkat lementeni. A FILE menüpont SAVE DOCUMENTS utasításával a találatokat tudjuk lementeni. Ha az összest szeretnénk menteni, akkor az ALL
opciót kapcsoljuk be. Ha bekapcsoljuk az Include of 1..n Header opciót is, akkor mindegyik találatunk fejléccel együtt kerül mentésre, és akár külön oldalakra is tördelhetjük
őket (Page Break between Documents).
A file nevét írjuk be mi kézzel, majd mentés után lehetőségünk van a találatokat szerkeszteni, átalakítani – pl. a bibliográfiai leírás szabványának megfelelően.

17. kép

Találatok mentése a DIALOG programban

Lehetőség van a keresési stratégia elmentésére is, melyet a FILE menü SAVE
STRATEGIES parancsával tehetünk meg.
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18. kép

Keresési stratégia mentése a DIALOG programban

A DIALOG használatának ismerete azért jelent nagy előnyt mindenki számára, mivel a
saját adatbázisait ezen a felületen érhetjük el. Ha az ERIC adatbázis CD-ROM-os formája
meg is szűnik, a tanultakat lehet hasznosítani a többi adatbázisánál, illetve az online keresés során is.
8.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke célja a hazai és nemzetközi CD-ROM adatbázisok használatának bemutatása
volt, melyek közül a magyar CD-ROM szakterületen belüli ismerete elengedhetetlen, a
DIALOG ERIC adatbázisát pedig azért érdemes ismerni és használni, mivel az informatikus könyvtáros témakör is a része, másrészt felülete megköveteli a precíz információkeresést, ezáltal segíti a gondolkodásmód alakítását is. Az online rendszerek automatikus csonkolása, idézőjelekkel történő keresése, felületessé tesz minket, ezért érdemes ismerni,
megtapasztalni a komoly rendszerek komoly keresőfelületeit, mely közé tartozik a
DIALOG felülete is.

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Foglalja össze a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM történetét!
Írja le szóban a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM felületét!
A DIALOG szolgáltatásainak milyen szintjei léteznek?
Hogyan lehet saját megjelenítési formátumot beállítani a DIALOG ERIC adatbázisban?
Sorolja fel a DIALOG ERIC adatbázisának kiegészítő indexei!
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9. A WEB KERESHETŐSÉGE
9.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke összefoglalja az internetes keresőoldalak használatához szükséges alapvető
alapfogalmakat (weblap, homepage) egészen a keresőmotorok kifejezésekig. Az olvasó a
lecke végére megismeri az egyes keresőmotorok működési elvét, a találatokat befolyásoló
tényezőket, valamint példákon keresztül megtanulja a keresési igényének leginkább megfelelőt kiválasztani a keresőoldalak széles skálájából.
9.2

TARTALOM

Egy rövid bevezető után a webes kereséshez szükséges alapfogalmakat ismerteti a tananyag. Az alapfogalmak tisztázása után megismerhetjük a keresőoldalak működésének
alapjait, majd a kétfajta keresőoldal, a keresőmotor alapú, illetve a tematikus keresők működésének részleteit. Az alapelveken túl a legfontosabb képviselők elérhetőségét is tartalmazza a lecke. A szolgáltatások előnyeinek és hátrányainak összefoglalása után a speciális
keresőkre és a tudástárakra való kitekintéssel folytatódik a tananyag, így megismerhetnek a
hallgatók szinonim kifejezések alapján keresőweboldalt vagy a Google tudományos cikkekben kereső felületét. Egy jövőképpel zárul a fejezet, melyben már nem a találatok közt
kell majd böngésznünk, hanem magát a találatot kapjuk, azaz konkrét választ a kérdésünkre.

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
9.3.1

Bevezető

Az információs válság korunk divatos kifejezése, mely a könyvtáros szakma szempontjából nagyon fontos problémát foglal össze. A könyvtáros célja az olvasó igényeinek kielégítése, továbbá igénykeltés és az ezen keresztül megvalósuló műveltség fokozása az
olvasókban. Ha végiggondoljuk az internet adta lehetőségek sorát, akkor a világháló ezen
két célkitűzést látszólag teljesen kielégíti: Nagy mennyiségű információt érhetünk el néhány kattintással, az igénykeltés pedig a lényegéből adódóan jelen van: a szövegben lévő
elágazási lehetőségek, linkek gondoskodnak az igény keltéséről, mely a gyakorlatban tényleg nagyon hatékonyan is működik. Azonban az eredeti információs igényünk kielégítése –
a nagy mennyiségű adathalmaz ellenére- közel sem könnyű feladat. Gondoljuk végig a
folyamatot!
Napjainkban, ha információra van szükségünk, leülünk a számítógép elé, és az internet
adta lehetőségeket kihasználva próbáljuk megkeresni a választ. Egyszerűbb és biztosabb a
siker, ha olyan faktorgrafikus adatra van szükségünk, amelyről tudjuk, hogy hol találjuk
meg (pl. kollégánk telefonszáma, az aktuális moziműsor, egy hipermarket legújabb akciós
ajánlata), hiszen ebben az esetben a konkrét cég weboldalára megyünk és – optimális esetben – a menü átfutása után eljutunk a kívánt információhoz. Azonban az eseteknek csak
kisebb hányadában tudunk ehhez a módszerhez folyamodni. A legtöbbször nem tudjuk,
milyen weboldal szolgáltat választ a kérdésünkre, ezért egy portált vagy egy webes keresőoldalt használva próbálunk eljutni a megoldáshoz. A végeredmény kimenetelét alapvetően meghatározza, hogy milyen keresőelvet követő weboldalt használunk. A sok találatot
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eredményül adó weboldalak esetén a túlságosan nagy mennyiségű információt képtelen
befogadni a felhasználó. Használatukkal könnyű feladat választ kapni a kérdéseinkre, de
pont azt az információt megkapni, amelyre nekünk szükségünk van, már nehéz feladat,
azaz találni könnyű, de a releváns választ megtalálni sokkal nehezebb. Az egyszerre
megkapott túl sok információ közül nehéz kiválasztani azt a kicsiny szeletet, amelyre a
szükségünk van. Milyen lehetőségek vannak az információtúlterhelés leküzdésére?
Az első kézenfekvő megoldás, hogy nem nagy számosságú találatokat adó webes keresőszolgáltatást használunk, hanem a relevanciát szem előtt tartó pl. tematikus keresőt. A
tökéletes megoldáshoz sajnos ezzel sem jutunk el, hiszen ennek a rendszernek is vannak
hiányosságai, legfőbb az alacsony találati szám. Várható-e a keresőrobotok olyan mértékű
fejlődése, hogy megoldja az információtúlterhelés problémáját? Össze lehet-e a kapcsolni a
tematikus kereső hatékonyságát a keresőrobotok találati számosságával? Van-e más megoldás? A következőkben áttekintjük, hogy mit is jelentenek a fentebb említett fogalmak, és
hogyan működnek ezen weboldalak, és melyiknél milyen típusú eredményre számíthatunk.
9.3.2

Weblap

Weblapnak vagy weboldalnak nevezzük azt az elektronikus dokumentumot, melyen
szöveg, képek, mozgógépek, animációk, táblázatok és más oldalakkal való kapcsolatok
(linkek) találhatók. A weboldal egy szöveges állomány, melyben a képek és egyéb objektumok kódja nem jelenik meg, csupán egy szöveges utalás arra, hogy hol található, a weboldal mely részén, és milyen formátumban kell megjeleníteni az adott elemet. A konkrét
objektum egy szerveren tárolódik, ahogy maga a weboldal is. Az oldalhoz tartozik egy
elérési útvonal, egy URL-cím, mely azonosítja a szervert, és a szerveren azt a könyvtárszerkezetet, ahol a weboldal található. Ezt az URL-címet írjuk be a számítógépünk böngésző programjába, amely letölti, majd megjeleníti a weboldal tartalmát. Az imént vázolt
dokumentumot hipertextnek nevezzük, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy a szöveges információ mellett tartalmaz linkeket, azaz elágazási lehetőséget, megszakítva ezzel a
szekvenciális olvasási lehetőséget.
9.3.3

Metaadat

A keresés szempontjából kulcsfontosságú, hogy az információt tartalmazó dokumentum
(legyen az egy könyv, cikk, kép, zene állomány, videoállomány) tartalmát hogyan tárják
fel, hogyan írják le. A könyvtári feldolgozó tevékenység során minden műről készül formai leírás, valamint készülnek a tartalmát kifejező tárgyszavak, leírások is. Ezen adatok
fontos részét képezik a visszakeresésnek, mivel ezek alapján azonosíthatjuk az adott művet, illetve eldönthetjük róla, mely témával foglalkozik.
A metaadat másodlagos információ az online dokumentumról,
melyet előállíthatnak intellektuálisan, illetve automatikusan is.
Itt tárolhatunk el olyan információkat, mint pl. a weboldal szerzője, kulcsszavak, tárgyszavak, melyek jellemzik a weboldalunkon található tartalmat. Ezek az adatok rendkívül
fontosak a keresőmotorok számára, a legtöbb algoritmus figyelembe veszi az itt elhelyezett
adatokat, így a metaadatokban felsorolt témákhoz, nevekhez indexelésre kerül a weboldalunk. Probléma viszont, hogy még ma is kevesen élnek a weboldalak létrehozásakor a
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metaadatkészítés lehetőségével, illetve tovább csökkenti az indexelés hatékonyságát, hogy
nincs általános használatú metaadatszabvány.
9.3.4

Dublin Core

Léteznek szabványok a metaadatok leírására, talán a legnépszerűbb közülük, a 15 adatcsoportot tartalmazó Dublin Core Metadata Kezdeményezés, mely a számítógépen tárolt
adatállományok szabványosítását végezte el. Az Országos Széchényi Könyvtár oldaláról
(http://mek.oszk.hu/dc/szabvany/134715.pdf) elérhető a részletes szabvány magyar fordítása, illetve az OSZK készített egy generátort (http://mek.oszk.hu/dc/), ami két irányú:
– lehetőség van egy létező weboldal metaadatainak kiolvasására,
– illetve egy weboldalhoz kapcsolódó információk megadása után generálja a
címfejbe beírandó szabványosított metaadatokat HTML vagy XML nyelven,
vagy táblázatos formában.
Ha egyszer mi magunk készítünk weboldalt, növeljük oldalunk kereshetőségét, elérhetőségét azzal, hogy készítünk hozzá metaadatokat. Amennyiben módunkban áll, szabványos metaadatokat alkalmazzunk, de a szabványok mellőzésével készült metaadatok alkalmazása is hasznosabb azok teljes elhagyásánál!
Hogy megértsük az internetes keresőmotorok működésének lényegét, tekintsük át röviden a interneten megjeleníthető oldalak nyelvének felépítését!
9.3.5

HTML

Tim Bernes-Lee 1990-ben alkotta meg a HTML (Hypertext Markup Language,
hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet a weblapok szerkezetének leírására.
A HTML szabványosított nyelv, melynél a weboldal tartalmát három fő részre oszthatjuk.
1. Címfejre, melynek tartalma nem jelenik meg a böngészőben, hanem speciális adatokat tartalmaz, mint pl. a weboldal kódolása.
2. Törzsrészre, ahol a weboldalon megjelenő összes tartalom található, valamint annak a megjelenítési módját befolyásoló speciális vezérlőkarakterek.
3. Keretekre, melyek használata ma már nem ajánlott, mert rontja az esélyét annak,
hogy oldalunkat a keresőmotorok – megfelelően – indexeljék.
A címfej a keresés szempontjából speciális szerepet tölt be: itt kerülnek eltárolásra a
metaadatok.
A HTML nagy előnye a szabványosságán kívül, hogy könnyen tanulható, és tökéletesen
alkalmas volt egy hipertextes szöveg leírására, de merevsége miatt nem alkalmas a mai,
nagyon különböző tartalmak leírására. A HTML a formai megjelenítésre helyezi a hangsúlyt, szintaktikájával pontosan megadja, hogy a böngészők hogyan jelenítsék meg a weboldalon elhelyezett elemeket. A folyamatosan bővülő igények kielégítésére a HTML-be
újabb formai jelöléseket vezettek be, ami egy idő után a kezelhetetlenséghez vezetett, de a
tartalmi elemek leírásának problémáját nem oldotta meg.
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A HTML hiányosságait az alábbi pontokban foglalhatjuk össze:13
– A struktúra hiánya, melynek következtében nem készíthető tartalomjegyzék a
weboldalak tartalmáról.
– A szintaktikai ellenőrzés: a HTML engedélyezi a szintaktika módosítását, és a
böngészők maguk próbálják értelmezni a változtatást, kiegészíteni a hiányosságokat. Ezzel viszont a WYSWYG14 elv sérül, hiszen nem lehetünk biztosak
abban, hogy a felhasználók azt kapják-e, amit közölni szerettünk volna.
– A linkek követése lehetetlen, hiányzik egy központi címtár.
– A nemzetköziség hiánya: nem kezeli kielégítő mértékben a speciális és nemzetközi karakterek használatát, továbbá a platformfüggetlenséget sem sikerült
teljes egészében megvalósítani.
– Az újrafelhasználhatóság hiánya: katalógusban vagy adatbázisban tárolt anyagok közlése nagyon nehezen megoldható.
– A dinamikus tartalom hiánya: a frissítés csak újra betöltéssel lehetséges.
– Az objektum-orientáltság hiánya: nem engedélyezi a weboldal valamely részének objektumként való kezelését.
Az eddigiekben ezeknek a problémáknak az orvoslására az SGML nyelvet használták a
fejlesztők.
9.3.6

SGML

Az SGML (Standard Generalized Markup Language) szövegleíró nyelv a lehetőségek
széles skáláját nyújtja a tartalmi elemek jelölésére, ezért szótárak, repülőgép-adatbázisok,
könyvkiadók, digitalizált szövegek, online publikálás stb. során az eddigiekben ezt alkalmazták.
Az SGML-ben a szövegek formázását tag-ek használatával oldják, de míg HTML oldalak esetén előre meg vannak adva a használtható tag-ek, addig SGML-nél a felhasználó
bármilyen tag-et megadhat. Az értelmezéshez szüksége van egy, az általunk használt tagek szabályait leíró DTD dokumentumleíró file-ra. Magyarországon az SGML használata
csak a ’90-es évek második felében növekedett meg, viszont a nemzetközi ISO-szabvány
már 1986-ban megjelent. A széles körű elterjedésének leginkább az SGML bonyolultsága,
és a több száz oldalas specifikációja szabott határt. A HTML az SGML egyik alkalmazása,
ami hosszú időn keresztül népszerűvé tette a weboldalkészítést, de a fent említett hiányosságai miatt szükségessé vált egy teljesen új megoldás. Ez a megoldás az XML.
9.3.7

XML

Az XML az SGML szövegleíró nyelvre épül, átvette annak előnyeit, de megtartotta a
HMTL néhány jellemzőjét is. „Az XML és SGML alkalmazások közti különbséget úgy
szokták megfogalmazni, hogy az XML-t alkalmazás-orientált, míg az SGML-t dokumentum-orientált megközelítés jellemzi.”15
Az XML jelentése Extensible Markup Language (Kiterjesztett Jelölő Nyelv), World
Wide Web Consortium (W3C) által kifejlesztett szöveges alapú jelölő nyelv, amely alkal13

Java Oktató Honlap http://www.cosys.ro/javaokt/html.htm
What You See Is What You Get: ’amit látsz, az lesz a végeredmény’ elv
15
Czinkos Zsolt: Mi is az az XML? http://www.xmlinfo.hu/XML/miazazxml.html
14
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mas az adatok, információk, továbbá ezek struktúrájának leírására. Az XML egy hatékony
dokumentumtárolási formátum, amely 1998-ban látott napvilágot.
Az XML magyar fordítását Bővíthető Jelölő Nyelvnek is mondhatjuk, amely jobban kifejezi az XML törekvés lényegét. A számítógépek közti információcsere egyre összetettebb, ezért egy önleíró nyelvre volt szükség, amelynek hatására a kliensprogram képes
kezelni a kapott adatokat, anélkül, hogy újra a kiszolgálóhoz kapcsolódjon.
Egy XML dokumentum az elemeinek megadásával és a közöttük lévő kapcsolatok leírására szolgáló szabályok rögzítésével jön létre. Az XML specifikáció csupán egy szintaxist ad meg az elemek és a szabályok leírására, így bárki létrehozhat saját elemeket és saját
szabályrendszert. Elmondható tehát, hogy az XML tökéletesen alkalmas a szöveg, kép,
zene és videó együttes kezelésére, illetve az ezek továbbításához, megjelenítéséhez szükséges adatszerkezetek leírására. Több helyen olvashatjuk, hogy az XML-t joggal az „internet eszperantója”-nak16 tekinthetjük. Ez az elnevezés azért indokolt, mert a HTML nyelv
megjelenésével megvalósult ugyan, hogy mindenki tudjon weboldalakat nézegetni, de a
HTML nyelv kötöttsége nem tette lehetővé ugyanezt a weboldalkészítés terültén. Ahhoz,
hogy valaki képessé váljon weboldalakat előállítani, el kellett sajátítani a HTML nyelv
utasításkészletét. Az XML megjelenésével megváltozott a helyzet, ez nem egy programozási nyelv, ezért programozói képességekre sincs szükség a használatához. Mivel nincs
előre definiált elemlista, a felhasználó a saját igényeinek megfelelően alkalmazhat beszédes nevű elemeket. Megszűnt az utasításkészlet angol nyelvű kizárólagossága, ugyanis a
felhasználó bármilyen nyelven és bármilyen utasítást generálhat, „csupán” az XML specifikációt kell szem előtt tartania.
Összességében elmondható, hogy az XML állományok egyszerű szövegfile-ok, platformfüggetlenek, és lehetővé teszik nemzetközi karakterek használatát, így érthető a gyors
térhódításuk.
Az XML jelenleg még nem egy ISO-szabvány, hanem a W3C ajánlása. Az XML egy
szintaktikai szabályrendszer, melynek továbbfejleszthetősége miatt lehetővé válik a dokumentumok, illetve adatok tartalmi és nem formai szempontok alapján történő leírása. Például a „<p>„ tag a HTML-ben a paragrafus rövidítéseként a bekezdések jelölésére szolgál,
míg XML-ben kiadva ugyanezt az utasítást nem feltétlenül jelenti egy új paragrafus kezdetét, lehet a postai csomagok, paprikatermés számától kezdve bármi, ami a programozónak
szimpatikus.
Természetesen az XML oldalak készítésének is vannak szabályai. A felhasználó nagy
önállósággal rendelkezik, és természetes nyelven fogalmazhatja meg utasításait, de be kell
tartania az XML szintaxisát.
Az XML dokumentum két szerkezetet különböztet meg:
– logikai és
– fizikai szerkezetet.
Ez a lehetőség nagyon jól kihasználható például könyvek, dokumentumok közreadása
esetén. Alkalmazásával lehetővé válik, hogy az eredeti dokumentum részeit külön tároljuk
el, illetve az illusztrációk vagy egyéb kiegészítések szintén külön legyenek eltárolva, majd
a logikai szerkezet kialakítása során hivatkozásokkal alakítsuk egységessé a mű megjelentetését. A fizikai részeket egyedeknek nevezzük, a logikai szerkezet egységeit pedig elemeknek.
16

Az XML-ről röviden http://www.stud.u-szeged.hu/Koranyi.Zsombor/XML.html

76

SZAKTÁJÉKOZTATÁS
Az egyedek használatának több előnye is van:
– Ha egy szöveget többször használunk a weboldalunkon, akkor érdemes azt
csak egyszer eltárolni egy belső egyedként, majd a későbbiekben hivatkozni
rá. Ennek tipikus esete a rövidítések kezelése. Ha valaminek van rövidített elnevezése, ne töltsük időnket a teljes név kiírásával, hanem készítsünk egy
egyedet, amely a leírt rövidítést minden megjelenítés esetén helyettesíti a teljes elnevezéssel.
– Ha egy szöveg több bekezdésből áll, érdemesebb külső egyedként eltárolni,
hiszen így több XML dokumentumból is elérhető, illetve nem kell minden
esetben újradefiniálni a megjelenítését.
Az XML állományok szöveges, azaz nem bináris állományok. Ennek több következménye is van:
– Egyrészt bármilyen szövegszerkesztő programmal előállíthatunk XML állományokat is, de természetesen már megjelentek a piacon az XML szerkesztők
is. Ha ilyen XML-érzékeny szövegszerkesztőt használunk, akkor munkánk
közben a szoftver felismeri a hierarchiát, és felkínálja azokat a tag-eket, melyeket aktuális pozíciónkban használhatunk. Ennek oka, hogy a szövegszerkesztők képesek olvasni az XML állományhoz elkészített DTD dokumentumleíró állományt.
– Másrészt a nem szövegelemek megjelenítése esetén (például képek használatakor) létre kell hozni egy bináris egyedet, amely külső egyedként képes beilleszteni az eltárolt objektumot az oldalunkon.
Már az SGML fogalmánál is előkerült, és a XML használatánál fontos szerepet kap a
DTD, ezért nézzük meg a jelentését, és hogy mikor van szükség a használatára!
A DTD (Document Type Definition) formális dokumentum szabályokat tartalmaz. A
DTD-t úgy foghatjuk fel, mint a programozási nyelvek deklarációs részét. Léteznek előre
megírt DTD-k, ezek használatakor alkalmazkodni kell a kialakítók jelölésrendszeréhez, de
mi magunk is készíthetünk DTD-t. Ezek használata nem kötelező az XML dokumentumok
előállításakor viszont, ha nem egyetlen oldal előállítása a célunk, akkor célszerű alkalmazni, mert nagyban növelhető a hatékonyság a használatukkal.
A DTD-k többek között lehetőséget adnak arra, hogy rögzítsük bennük a dokumentum
hierarchiáját, például, hogy egy bekezdés csak a fejezeteken belül fordulhat elő; megadhatjuk a változók típusait (enélkül minden adatot karaktersorozatnak értelmez a számítógép,
és nem tesz különbséget a ’hello’ és az ’1234’ karaktersorozat között).
A DTD utasításokat elhelyezhetjük az XML dokumentum elején, vagy ha más esetekben is fel szeretnénk használni, akkor külön DTD állományba is menthetjük. (Ez a gyakoribb megoldás, ugyanis a DTD dokumentumok létrehozása nem könnyű feladat, ezért érdemes törekedni a többszöri felhasználására.) Ezenfelül találkozhatunk a vegyesen tárolt
megoldással is, amikor a DTD egy része külön állományban van elhelyezve, másik része
pedig az XML dokumentum elején található.
A DTD-k fontos szerepet töltenek be a szintaktikai hibák ellenőrzése során is. Ha egy
DTD-ben rögzítettük például egy könyv felépítését oly módon, hogy az fejezetekből, a
fejezetek pedig cím(ek)ből és bekezdésekből állnak, akkor az XML-feldolgozó program
hibát jelez, ha egy fejezetnél kimaradt a cím. Illetve az XML-érzékeny szerkesztők a fejezet előállítása során jelzik, hogy cím- és bekezdéselemeket kell megadnunk.
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A XML rugalmasságát jellemzi a hiperlink fogalmának átalakítása is, ugyanis az XML
megjelenése nemcsak a weblapkészítés utasításait reformálta meg, hanem megváltoztatta a
hagyományos hiperlinkről alkotott felfogásunkat is, és megalkotta az Xlink-et. Az Xlink
továbbfejlesztette a hiperlink egyik lehetőségét, amely átvezet minket egy másik weboldal
adott bookmarkjára, vagyis könyvjelzőjére. Ez az XPointer lehetőség, ami akár azt is megvalósítja, hogy kiválasztva egy ilyen kapcsolódást, a megjelenítendő részt.
– új ablakban nyitja meg,
– lecseréli a weboldalunk eredeti szövegét az új tartalomra,
– beágyazza az új tartalmat a linket tartalmazó dokumentumba.
Ez megtörténhet automatikusan vagy a felhasználó kérésére is.
A weboldalak leírási lehetőségeinek áttekintése után térjünk vissza a keresés problémaköréhez, és próbáljuk meg csoportosítani a keresőrendszereket!
9.3.8

A kereshetőség kulcsa

Ahhoz, hogy egy dokumentum kereshető legyen szavakat, kifejezéseket kell hozzárendelni. Ez lehet metaadat, ha a készítők vagy automatizált robotok meghatároznak olyan
kifejezéseket, melyek talán nincsenek is benne a dokumentumban, csak azonosítják a területet, amelyhez tartozik, vagy lehet emberek/robotok által feltárt szólista a szöveg, kép stb.
tartalma alapján. Így minden dokumentumot ellátnak kulcsszavakkal, tárgyszavakkal, indexekkel, tartalmára, előállítójára vonatkozó leíró elemekkel. Ezen kifejezések rendszerét a
könyvtártudomány osztályozási rendszernek hívja, ahol a tárgyszavak, leírások és a konkrét mű összekapcsolására szolgál a katalógus.
Az internetalapú keresőrendszerek típusait ezen összetevők alapján különböztethetjük
meg. Különbséget teszünk aszerint, hogy az osztályozási rendszert ember vagy gépi algoritmus állítja elő. Illetve a gépi robotok működési elve alapján további csoportokról beszélhetünk.
9.3.9

A keresőrendszerek csoportosítása

A keresőrendszereknek két alapvető fajtája alakult ki. Az egyik esetben az üzemeltetők
által megbízott emberek vagy automatikus tartalomfeltáró algoritmusok kategorizálják a
weboldalakat, és ennek eredményeként alakul ki egy tematikus lista, ahol a hierarchikus
szerkezet végén eljutunk a témához kapcsolódó weboldalakhoz. Ezt a megoldást nevezik
könyvtárakon alapuló keresésnek, tematikus keresőknek vagy internetkatalógusnak. A
másik megoldási lehetőség során emberi beavatkozás nélkül, automatikusan történik az
osztályozás, ez esetben a keresőrobotok vagy más néven a webrobotok pásztázzák a webet,
és építenek egy adatbázist. De nézzük meg mindkét szolgáltatást résztelesebben!
9.3.10 Tematikus keresők
A tematikus keresők lényege, hogy tartalmi szempontok alapján történjen az indexelés.
Az osztályozási munkát végezhetik emberek (rendszerint szakemberek). Ennek két következménye van: a kulcsszavak kiválasztása színvonalasan történik, a weboldalak tényleg
foglalkoznak a keresendő kifejezéssel, a találatok minőségi találatok lesznek. A másik
következménye, hogy alacsony számú (főleg egy keresőmotorhoz viszonyítva) találatra
számíthatunk, hiszen az emberek kapacitása véges, nem beszélve az anyagi vonzatról: az
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emberi munka drága. Javít a helyzeten, hogy a legtöbb rendszer megengedi, hogy a weblapok tulajdonosai kérjék weblapjuk felvételét az adatbázisba, lássák el saját oldalukat
tárgyszavakkal, leírásokkal, majd ezután a keresőszolgáltatás üzemeltetői eldöntik, hogy
tényleg felveszik-e őket vagy sem. Ez mindig kettős folyamat: elvileg a szerző ismeri legjobban a saját munkáját, így a legpontosabb besorolás ez esetben történik, azonban ha a
szerző foglalja össze munkája lényegét, sok esetben inkább reklámnak fogják fel ezt a lehetőséget, és nem a valós tartalmat adják vissza, ezért itt is fontos szerepük van az osztályozási munkát végző szakembereknek.
A másik megoldás, amikor nem emberek végzik a feltárást, hanem automatikus tartalomfeltáró feldolgozás történik. A gépi kivonatolás, automatikus tárgyszavazás, autoklasszifikálás hatékonysága ma még hagy kívánnivalót maga után. Természetesen költséghatékonyabb, mint az emberi munka, de eredményességét tekintve a találatok közel sem
olyan pontosak, mintha személyek végzik a feltárást.
A tematikus keresők felépítésüket tekintve hierarchikusak, melyen a tudományterületek
vagy a legáltalánosabb témakörök kiválasztásától haladunk a keresett téma felé, és szűkítjük a keresőkérdésre választ adó találatok listáját.
Természetesen van lehetőség keresőkérdés feltevésére is.
Ilyen tematikus keresők például:
HUDIR (www.hudir.hu) általános témájú kereső

19. kép

A HuDir nyitó oldala
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STARTLAP (www.lap.hu) általános témájú kereső
RIGHRHEALTH (www.righthealth.com/ ) egészségügyi tematikus kereső.
Ezeken kívül több olyan oldal létezik, melyben végezhetünk tematikus keresést, de lehetőséget ad az indexelőszolgáltatás használtatára is:
GOLIAT (www.goliat.hu)
YAHOO (www.yahoo.com)
9.3.11 Indexelőszolgáltatás
„A indexelőszolgáltatások azon alapulnak, hogy az ún. „keresőgépek” (valójában keresőprogramok) rendszeresen pásztázzák (végig-”szörfölik”) a hálózatot a dokumentumok
csatolóin (linkjein) keresztül, megállapítják a HTML-dokumentum legfontosabb – és egyáltalán: megállapítható – adatait, és a dokumentum szövege alapján a tartalmi ismérveit (az
indexkifejezéseket).” 17
A weboldalak tartalmát különböző módszerekkel térképezik fel (figyelembe veszik az
oldalakon található szavakat, linkeket, a címfej adatait, stb.) majd egy jelentős méretű
tárgymutatót hoznak létre, úgy, hogy indexelik a feltérképezett oldalak metaadatait és tartalmát. Ennek eredményét egy adatbázisban tárolják, ahol a felhasználók által szóba jöhető
keresőkifejezések mindegyikéhez eltárolásra kerülnek azok az oldalak, amelyek valamilyen formában tartalmazzák a keresőkifejezést. Az adatbázis rekordjait folyamatosan frissítik.
A keresés során, amikor a felhasználó egy kérdést ír be, a keresőoldal az adatbázisában
megkeresi a megfelelő mezőt, és rövid idő után megjelennek a legrelevánsabbnak ítélt
találatok. (A legtöbb kereső alkalmaz valamilyen relevancia elvet a találatok megjelenítésekor, a Google le is védte a relevanciát leginkább meghatározó elvét PageRank néven,
mely egy mérőszám, ami alapján annál hasznosabb egy oldal, minél több weboldal készít
az adott oldalra mutató linket, és ez a folyamat rekurzív: a magas PageRank mutatóval
rendelkező oldalról származó link hasznosabb a többinél.)
A három legnagyobb indexelő szolgáltatás:
GOOGLE www.google.hu
YAHOO
www.yahoo.com
BING (az MSN utódja)
www.bing.com
9.3.12 Az indexelőszolgáltatás előnyei, hátrányai
Az indexelőszolgáltatások előnyeit, hátrányait sokan vizsgálták. Végeztek kísérletet
angliai egyetemeken,18 hogy a hallgatók az egyetemi könyvtár állományát vagy a Google
keresőjét használva jutnak megfelelőbb információ birtokába. Bár a kísérlet eredménye
szerint a könyvtári adatbázisban minőségibb találatok adódtak, de mivel a Google-t használva is megkapták a szükséges információkat a hallgatók, továbbá az nagyobb területet
ölel fel, és meglepően jó relevancia-sorrendben adta vissza a találatokat, ezért a Google
17
18

Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. – Budapest: Typotex, 2002. p. 111.
BROPHY, Jan – BAWDEN, David : Elég-e a Google? Egy internetes keresőmotor és az egyetemi könyvtárak forrásainak összehasonlítása. – In: TMT, 2007 6. szám. URL:
http://www.tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4725&issue_id=483 [2009. június 13.]
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mellett tette le a voksát a felmérést végző csapat; ráadásul a korábban sokat emlegetett
hátrány: a halott tételek száma mára jelentősen lecsökkent, mivel gyakrabban frissítik az
adatbázist.
„Érdemes tudni, hogy a legnagyobb cégek (Google, Microsoft, Yahoo!) keresői az interneten fellelhető tartalomnak csupán 15–20 százalékát vizsgálják át.”19 Illetve a túl nagy
számú és nem pontos találat miatt sem szabad kizárólag indexelőszolgáltatásokat használni. A szűk szakterületeken végzett kereséseknél pedig sokkal hatékonyabbak lehetünk, ha
valamely specialitásokra szakosodott vagy tudományos keresőt használunk.
9.3.13 Speciális keresők
Indexelőszolgáltatással működő keresőoldalak között is vannak speciálisak, melyek
csak egy-egy területet fednek le, de azt alaposan. Nézzünk meg néhány ilyen oldalt!
A HEUREKA (www.heureka.hu) a magyarországi és magyar vonatkozású weboldalakat indexeli automatikusan.
Az ACCOONA (www.accoona.eu) egy európai irányultságú keresőgép, melyben ingyen elérhető több mint 25 millió európai vállalat üzleti adata. A keresőmotor fejlettségére
utal, hogy a beírt keresőkérdés szinonim kifejezéseire is rákeres.
Tudományos témájú cikkeket ad vissza találatul az alábbi két keresőoldal:

20. kép

19

A GOOGLE SCHOLAR találati oldala

Kása Károly: Kidobják a tutit. Okosodó keresőprogramok. – URL:
http://www.fn.hu/hetilap/20090602/kidobjak_tutit/ [2009. június 13.]
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A GOOGLE SCHOLAR ( www.scholar.google.com) szolgáltatás ingyenesen elérhető,
tudományos témájú, lektorált, online folyóiratok cikkeiben keres, kivéve az Elsevier Kiadó
folyóiratait, ugyanis ahhoz saját kereső oldallal rendelkezik a kiadó.
A SCIRUS (www.scirus.com), mely az Elsevier Kiadó 2000 folyóiratának teljes szövegéből, illetve a kiadó által épített szabadalmi, disszertációs és egyéb adatbázisaiból meríti a
találatokat, azonban a találatok megjelenítése után a teljes szöveghez sok esetben csak
előfizetéssel férhetünk hozzá.

21. kép

A Scirus találati oldala

9.3.14 Tudástárak
Ha internetes keresőkről beszélünk, mindenképp meg kell említeni a tudástárakat, melyekhez egyre gyakrabban fordulunk, ha információra van szükségünk.
A legelterjedtebb a wikipédia (wikipedia.hu), mely egy többnyelvű, nyílt tartalmú, az
internethasználók közössége által fejlesztett, webes enciklopédia. Nagy előnye, hogy magyar nyelven is elérhető. Gyors karrierje és elterjedése is utal arra, hogy van igény a tudástárakra, illetve a szakmai adaptációi is ezt támasztják alá: pl. létezik magyar nyelvű
könyvwiki (http://konyvtar.hu/wiki/Kezdőlap), mely több ezer könyvtár adatait gyűjtötte
össze, illetve szakmai fogalomtár építését is végzi.
A tudástárak új generációját képviseli a számításokat is végző Wolfram Alpha
(www.wolframalpha.com).
Az olyan jellegű kérdéseknél hasznos, ha például arra vagyunk kíváncsiak „Mekkora
Magyarország GDP-je?” A Google keresőt használva több oldalon keresztül kell keresgélni, hogy megkapjuk a választ, mert elsősorban definíciókat, a kifejezést tartalmazó oldala82
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kat kapjuk meg találatként, ezzel szemben Wolfram Alpha-nál, ha beírjuk a GDP szót,
rögtön megjeleníti a világ összes országának GDP értékét, és felismerve, hogy Magyarországon írtuk be a keresőkérdést, rögtön megkapjuk a magyar adatokat is.
Nagyon jól használható az oldal, ha árfolyamdiagramokra, függvényábrázolásokra, matematikai feladatok megoldására szeretnénk használni a keresést, mert rögtön a megoldást
adja vissza találatul. Például, ha beírjuk €200 + 15%, akkor megkapjuk a „levezetést” és a
megoldást, de forinttal is elvégezhetjük a számítást.

22. kép

A Wolfram Alpha tudástár

9.3.15 Egyéb keresők
A fentebb tárgyalt indexelőszolgáltatások vagy keresőrobotok, illetve a másik fő elvet
képviselő tematikus keresők vagy internetkatalógusok a két leggyakoribb megoldást tartalmazzák. De a módszerek tárháza közel sem ér itt véget! Állandóan találkozunk újabb és
újabb megoldásokkal, a teljesség igénye nélkül nézzünk meg egy-két elképzelést!
Metakeresők, melyek a beírt keresőkifejezést egyszerre több keresőnek is elküldik, és
az eredményeket egy közös listában adják vissza. (Például ilyen magyar kereső, a
www.polymeta.hu ).
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23. kép

A PolyMeta találati oldala

A legújabb kezdeményezés a társadalmi alapú keresők megjelenése, melyeknél a keresőkérdést elküldik egy szakértői csoportnak vagy baráti körnek, és a választ az adott személyek véleménye képzi.
Természetesen vannak egyéb dokumentumtípusra, térképekre, személyekre, telefonszámokra, szoftverekre stb. specializált keresők. Ezekről találunk egy gyűjteményt a keresők portálján: kereso.lap.hu.
9.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A keresést segítő oldalakra egyre nagyobb igény van. Hozzászoknak az emberek ezek
használatához, mely igény gerjeszti a keresőrobotok folyamatos fejlesztését, újabb szemlélettel rendelkező megoldások kidolgozását. A megjelent, számát tekintve egyre szaporodó
keresők közül nem tudni, melyik marad meg hosszú távon. Felhasználóként érdemes tisztában lenni a választás lehetőségével, és mindig több keresőoldalra alapozni!

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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10. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ONLINE ADATBÁZISOK
10.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célja minél több adatbázis bemutatásával kialakítani a hallgatókban az online
keresés jártasságát, és megismertetni a hallgatókat olyan adatbázisokkal – az adatbázisok
kiválasztásakor szempont volt, hogy minél több tudományterületről származzanak –, hogy
bármely területen is kell keresőtevékenységet folytatniuk, legyen támpontjuk a keresőmunka elindulása során. Illetve az Eszterházy Károly Főiskolán elérhető online adatbázisok kerültek még be a leckébe, melyek elérése nem mindig jelenti a használatának ismertetését is. Fontos célja a leckének az adatbázisok színessége, mivel minél több adatbázist
ismernek meg a hallgatók, annál könnyebben igazodnak el az új területeken.
10.2 TARTALOM
A lecke több hazai online szolgáltatóközpont adatbázisát mutatja be, így ismertetésre
kerül az OSZK több adatbázisa, a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisa, az Elektronikus Periodika Adatbázis, a HUMANUS, MANCI, IKER adatbázisok, illetve egyéb cikkadatbázisok, például a MATARKA, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Publikációs Adattára.
A lecke második része számos nemzetközi online adatbázis bemutatásával törekszik a
hallgatókat rászoktatni az angol nyelvű adatbázisok használatára. Többek közt ismertetésre
kerülnek az EBSCO, a Journal Storage, a GALE CENGAGE, ProQuest Central adatbázisok.

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
10.3.1 A Magyar Elektronikus Könyvtár
A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994-ben kezdte meg működését. Eredendően az
elektronikus formában megjelenő művek adatbázisa, melyeket teljes szövegű változatban
tölthetnek le a felhasználók. Bárki lehet adatbázis-építő, azáltal, hogy felajánlja saját művét, vagy más személy művét digitalizálja, ha az nem sért szerzői jogokat.
Gyűjtőkörét tekintve: „A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. középeurópai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtjük továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári
szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.”20
2002 óta az OSZK szolgáltatásai között érhető el a http://mek.oszk.hu webcímről.
10.3.2 Az Elektronikus Periodika Adatbázis
Az Országos Széchényi Könyvtár felvállalta, hogy összegyűjti és archiválja a magyar
nyelvű és Magyarországon megjelent elektronikus folyóiratok anyagát, biztosítva ezzel,
hogy megőrzése, elérhetősége ne a gyakran változó-megszűnő kereskedelmi szolgáltatók20

A MEK története. <online> < http://mek.oszk.hu/html/tortenet.html>
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tól függjön. A 2001-ben kezdett jogi megalapozást 2003-ban induló adatbázis-építés követte, melynek eredményeként a http://epa.oszk.hu webcímen 2010-re már 270 fölötti kiadvány számaiban kereshetünk és tekinthetjük meg teljes szöveggel a dokumentumokat.
10.3.3 Az IKER
A Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriumát (http://w3.oszk.hu/rep.htm) 1993-ban
kezdték kiépíteni. A kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló, válogatott cikkek anyagát dolgozzák fel az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói a társadalom- és természettudomány
területén.
A havonta frissülő adatbázis a találatok bibliográfiai leírását adja találatként. A felület
sajátossága, hogy a megjelenő találatok szinte minden eleme linkként működik, és a találatokban látható szerző neve, a cikket tartalmazó folyóirat neve, a tárgyszavak stb. mindegyikét használhatjuk újabb keresőkérdésként, és rögtön megkapjuk az adott szerző összes
művét, mely az adatbázisban megtalálható, vagy akár az adott tárgyszóhoz besorolt összes
művet.
10.3.4 A MANCI
A Magyar és Nemzetközi Cikkek adatbázisa (http://w3.oszk.hu/manci.htm) az informatikus könyvtáros hallgatók fontos kiindulási pontjául szolgálhat a szakterülethez tartozó
irodalom feltárása során, mivel a MANCI adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok 1986 óta működő teljes körű feldolgozása. A Könyvtári Intézet
Szakkönyvtárában készülő adatbázis keresőfelülete hasonló az IKER adatbázis kereső
felületéhez, de itt lehetőség van a haladó parancsnyelvű kereséshez is a Micro-ISIS keresőnyelv használatával.
A bibliográfiai adatokat szolgáltató adatbázis több formátumban lehetővé teszi a találatok letöltését.
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24. kép

A MANCI adatbázis keresési eredménye

A HUMANUS adatbázis létrejöttével megszűnik az önálló MANCI adatbázis továbbépítése, így keresőfelületén 2008 utáni dokumentumokat nem érhetünk el.
10.3.5 A HUMANUS
A Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa
(http://www.oszk.hu/humanus/). A széles gyűjtőkörű adatbázis megvalósítja, hogy egy
felületre integrálják a különböző adatbázisokat:
– HUNI (Hungarika Információ),
– Magyar Nyelvű Filozófiai Irodalom,
– MANCI,
– MANRF (MANCI Referátum)
– Nemere- cikkrepertórium,
– Országos Idegennyelvű Könyvtár,
– Amicus (Országos Széchényi Könyvtár Katalógusa),
– Romániai Magyar Társadalomtudományi Irodalom,
– SZTE Egyetemi Bibliográfia,
– SZTE Egyetemi Cikkek.
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Keresőfelületén kiválaszthatjuk, hogy a fenti adatbázisok melyikében szeretnénk keresni. A kiválasztást követően megjelenik, mely folyóiratok cikkanyaga érhető el az adatbázisból.

25. kép

HUMANUS adatbázis folyóiratai

Az elektronikusan is elérhető cikkek teljes szövegéhez link vezet.
10.3.6 A MATARKA
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (www.matarka.hu ),
melynek építését 2002-ben kezdték. Multidiszcilináris, az adatbázis építése konzorcium
formájában jelenleg az ország 34 könyvtárának közreműködésével történik.
Az adatbázis keresőfelületének használata egyszerű, de indexekkel jól ellátott.
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26. kép

A MATARKA keresőfelülete

A találatoknál láthatjuk a cikk bibliográfiai adatait, illetve ha a találat alapjául szolgáló
cikk elérhető online módon is, akkor láthatjuk a teljes szövegű cikkhez vezető linket.
10.3.7 A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Publikációs Adattára
Az MTA-KPA adatbázisát több okból célszerű ismerni
(http://www.mtakoztest.hu/kpa.htm ).
1. Használhatjuk keresésekre, hiszen a köztestületi tagok publikációit és azok idézettségére vonatkozó adatokat tart nyilván.
2. Hasznos funkciója, hogy az adatbázis gyűjti a tagjaihoz kötődően az adatokat, és
kiterjed az érintett személyek munkásságának teljes időszakára. Lehetőség van az
adott személyek munkásságának megtekintésére.
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27. kép
3.

Találat az MTMT / KPA adatbázisban

A könyvtárosokat gyakran kérik meg professzorok, doktori fokozattal rendelkező
személyek, hogy segítséget kérjenek publikációik felvitelére az adatbázisba.

10.3.8 Az EBSCO
Az EBSCO adatbázis-gyűjtemény – köszönhetően a NKÖM és az EBSCO Publishing
között létrejött megállapodásnak – a felsőoktatási könyvtárak, a non-profit intézetek
könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak számára ingyenesen használható, fizikai IPcím ellenőrzéssel, azaz az adott intézmény területén lévő számítógépekről tudunk bejelentkezni az adatbázisokba.
Az EBSCO-szolgáltatás alatt több adatbázis is elérhető:21
− LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)
Az 1960-as évektől a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az
online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos művek bibliográfiai leírását érhetjük el, a könyvtár- és információtudomány területének több mint 500 legfontosabb folyóiratát indexeli.
− MASTERFILE PREMIER
Közkönyvtárak számára kifejlesztett adatbázis, mely általános jellegű, valamint üzleti,
egészségügyi, oktatási és tudományos folyóiratokat tartalmaz. Benne 1975-ig visszamenő
21

Az adatbázisok rekordjainak számára vonatkozó információk a 2010. januári állapotnak felelnek meg.
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pdf formátumú cikkek találhatók, olyan folyóiratokból, mint az American Libraries,
Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday
Evening Post, Science News. Az adatbázis 1700 folyóirat és 500 kézikönyv teljes szövegét
tartalmazza, képgyűjteménye 500 ezer fényképet, térképet tartalmaz.
− ACADEMIC SEARCH COMPLETE (ASC)
A humán- és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, biológia, műszaki tudományok, orvostudomány stb. területek teljes szövegű adatbázisa, mely 7100-nál
több teljes szövegű folyóiratot tartalmaz 1887-ig visszamenően; 25 ezer folyóirat, kutatási
jelentés, konferenciaanyag stb. bibliográfiai adataihoz és kivonatához ad hozzáférést.
− BUSINESS SOURCE PREMIER (BSP)
A menedzsment, a gazdaságtudományok, a pénzügy, a könyvelés, a nemzetközi vállalkozás és a marketing területek teljes szövegű adatbázisa, melyben 2300 folyóirat anyagát
érhetjük el.
− NEWSPAPER SOURCE PLUS
Amerikai és nemzetközi hírlapok teljes szövegű adatbázisa, mely 700 újság közel 31
millió cikkét teszi teljes szöveggel elérhetővé.
− MEDLINE
A National Library of Medicine orvosi referáló folyóirat online adatbázisa, mely az orvostudomány, a beteggondozás, a fogászat, az állatorvostan, az egészséggondozási rendszer, a pre-klinikai tudományok területét öleli fel teljes szövegű cikkek elérését biztosítva.
− ERIC
A már bemutatott ERIC adatbázis online elérése, ahol 1 millió 300 ezer bibliográfiai
rekord és 317 ezer teljes szövegű dokumentum elérését biztosítja az EBSCO-szolgáltató.
− GreenFILE
A globális felmelegedés, a környezetszennyezés, a megújítható energia és az újrahasznosítás területén érhetőek el referátumok és némely esetben (4700 rekord) teljes szövegű
cikkek, összesen 2010-ben 384 ezer rekordot tartalmaz.
Az EBSCO szolgáltatásainak keretén belül a magyarországi – fentebb említett – intézményekben ingyen elérhető adatbázisok hozzáférhetősége mindig az aktuális megegyezéstől függ.
10.3.9 Journal Storage (JSTOR)
A JSTOR szolgáltató széles területen kínál angol nyelvű teljes szövegű adatbázisokat.
A adatbázisai között megtalálhatóak a következő területek:
− Arts and Sciences III adatbázisa:
A nyelv- és irodalomtudomány, zene, filmművészet, néprajz, művészettörténet, építészet, történelem, vallás területéről dolgoz fel 151 folyóiratot.
− Arts and Sciences IV adatbázisa
A pedagógia, pszichológia, jog, közigazgatás, szociológia, politológia, filozófia, közgazdaságtan területéről dolgoz fel 112 folyóiratot.
− Biological Sciences:
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A botanika, zoológia, őslénytan, ökológia, evolúciós biológia területének 160 folyóiratának anyagát érhetjük el.
− Language and Literature
A nyelvészet, az irodalomelmélet és az irodalomtudomány legjelentősebb 58 folyóiratának anyagát tartalmazza.
− Mathematics and Statistics
A matematikai és statisztikai tárgyú 50 fölötti folyóirat anyagát tartalmazza.
Az JSTOR-szolgáltatás archívum jellegű, mely azt jelenti, hogy a legfrissebb irodalmat
nem tartalmazza (folyóiratonként változó, hogy az utolsó 1-5 év anyaga nem érhető el),
azonban a többit már a folyóiratok indulásától megtalálhatjuk, és teljes szövegben le is
menthetjük.
A JSTOR elérhető a főiskola Központi Könyvtárának honlapjáról, de a JSTOR szolgáltatásait jelenleg csak a főiskolai számítógépes hálózat gépeiről lehet igénybe venni.

Keresés
Már az egyszerű keresés során is jelentős számú lehetőségünk van. Ha pontos kifejezésre szeretnénk keresni, tegyük idézőjelbe a kereső kifejezést, de természetesen használhatunk logikai operátorokat is (AND, OR, NOT). Korlátozhatjuk a keresést a címre, szerzőre,
sőt ötvözhetjük is az eddig leírt összes lehetőséget, az idézőjeleket a logikai operátorokkal
és indexekkel: például: ti: ”two person cooperative games” AND au: ”john nash”
A rendszer nem használ automatikus csonkolást, a szóvégi csonkolás jele a *, szóközben pedig ? jellel maszkolhatunk. Van olyan extra lehetősége is, hogy ha egy szó után odaírjuk a # jelet, akkor az adott szót, mint szótövet kezeli, és minden formájára rákeres.
Nyelvre történő korlátozáshoz nyelvi kódokat kell használni, melyek feloldására van saját súgója a rendszernek. (la:ita = Italian).
A találatok teljes szöveggel elérhetőek, képekkel és grafikonokkal, bibliográfiai hivatkozásokkal együtt tölthetők le PDF formátumban.
10.3.10 Egyéb adatbázisok

ProQuest Central
A ProQuest Central közgazdaságtan, orvostudomány, pedagógia, pszichológia, műszaki
és természettudományok, társadalomtudományok, irodalomtudomány stb. területén használható adatbázis, mely 160 szakterületről közel 12.000 online folyóirat anyagát szolgáltatja, ezek háromnegyedét teljes szövegű eléréssel. A ProQuest Dissertations & Theses szolgáltatása pedig 1861-ig visszamenően digitalizált disszertációkat szolgáltat az üzleti
tudományok, a lélektan, az egészségügy és a pedagógia területéről.
Ezen felül az adatbázisban megtalálható még 800 amerikai, kanadai és nemzetközi kiadású újság (pl. The Wall Street Journal, The New York Times) teljes anyaga, valamint
közel 40 ország üzleti információi, piaci jelentései.

GALE
A GALE szolgáltatónak több adatbázisa is létezik, ilyen például az
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−

−

Eighteenth Century Collections Online adatbázis: mely 200 ezer, 18. században kiadott brit forrásban (könyvek, folyóiratok, pamfletek) megjelent művek teljes szövegű adatbázisa minden témakörben.
„Opposing Viewpoints Resource Center Critical Thinking (Ellentétes Nézetek Erőforrásközpont, Kritikus Gondolkodás) a hallgatók kritikus gondolkodását hivatott
elősegíteni. Olyan feladatokat és eszközöket tartalmaz, amelyek arra késztetik a
hallgatókat, hogy érveljenek, vitatkozzanak, elemezzék a kérdéseket és problémákat. 250 témát ölel fel, közöttük a kábítószer-fogyasztást, az eutanáziát, az illegális
kivándorlást. Minden téma három részből áll: egy áttekintésből és két különböző
álláspontból, ezekből kiindulva kell a hallgatónak kiegyensúlyozott véleményt
formálnia önálló feladatmegoldás vagy csoportmunka keretében.”22

A két szolgáltató a ProQuest Central és a GALE 2009-ben elérhető volt az Eszterházy
Károly Főiskola területén lévő számítógépekről.
Említsünk meg szervezeteket is, amelyek hatékonyságuk növelése érdekében építenek
adatbázisokat:

Az UNESCO adatbázisa
Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, azaz
Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) saját adatbázissal
rendelkezik, mely a „tevékenységéről, információs és dokumentációs szolgáltatásairól,
dokumentumairól, statisztikáiról, jogi eszközeiről, kiadványairól, rendezvényeiről stb.
tájékoztat. Az UNESCO kb. 90 bibliográfiai, referáló és faktografikus adatbázist épít főbb
tevékenységi területein (oktatás, természettudományok, kultúra, társadalom- és humántudományok, kommunikáció és információ).”23 Az adatbázis elérhető az UNESCO weboldaláról: http://www.unesco.org/roster/ egy regisztráció után.
10.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Ha a felsorolt adatbázisok mindegyikét a gyakorlatban is megtekintjük, és elvégzünk
benne legalább egy-két keresést, akkor nyugodtan várhatjuk az olvasók keresőkérdéseit,
hiszen a tudományok széles területén szereztünk tapasztalatot. A megismert adatbázisok
haszna egyrészt, hogy tudjuk mely tudományághoz milyen adatbázisban érdemes keresni,
illetve azonos területen belül is célszerű több adatbázis találati halmazát megtekinteni,
hiszen eltérőek a gyűjtőkörök, a feldolgozási szintek, illetve ha már kerestünk néhány 10
adatbázisban magyar és nemzetközi adatbázisokban vegyesen, akkor nagy valószínűséggel
idegen adatbázisban is hamar el fogunk igazodni.

22
23

Szántó Péter: Új Gale-adatbázisok. – In: TMT, 54. évf. (2007) 5. sz.
SINGH, Anil – GAUTAM, J. N.: Electronic databases: the Indian scenario. – In: TMT, 52. évf. (2005) 3. sz.

93

SZAKTÁJÉKOZTATÁS

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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11. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS (EISZ)
11.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célja bemutatni az Elektronikus Információszolgáltatást, melyet a www.eisz.hu
webolalon érhetünk el. A magyarországi felsőoktatási intézmények számára ez a szolgáltatás kiemelkedő jelentőségű, hiszen az információjutáshoz való szabadság biztosításához
járul hozzá. Nagyon sok cikk elérhető online formában, de a szakterületek nemzetközi
vezető folyóiratainak tartalma csak fizetős szolgáltatásokkal érhető el. A tudományos igényű munkához – legyen az egy szakdolgozat, disszertáció vagy valamilyen tanulmány –
elengedhetetlen a legfrissebb szakirodalom összefoglalása,de legalábbis ismerete. Több
ország felismerte már, ha az ország kutatói, fejlesztői számára megvalósítják a nemzetközi
eredmények elérését, akkor ennek hatása, kutatóinknak ebből történő profitálása az országot viszi előre. Magyarországon az egyik legjelentősebb törekvés erre az EISZ először
ingyen, majd jutányosabb áron történő elérhetővé tétele, ezért fontos, hogy minden hallgató ismerje, és használja ki az EISZ nyújtotta lehetőségeket.
11.2 TARTALOM
A lecke az Elektronikus Információszolgáltatás működésének, működtetőinek bemutatása után sorra veszi az adatbázisokat, mivel ha nem ismerjük a kezelőfelületet, nem használhatjuk hatékonyan az adatbázisokat. Minden adatbázisnál fontos, hogy ismerjük a gyűjtőkörét, hiszen ez esetben tudjuk azt, hogy mely kereséseknél kell az adott adatbázishoz
fordulnunk. A lecke kitér minden adatbázis keresőfelületére, mert, ahogy látni is fogjuk,
elég eltérően, sok esetben sajátos módon érhetőek el a keresési lehetőségek, eltérően működnek a böngészési módok.
A leckében bemutatásra kerülnek a következő adatbázisok:
− a Science Direct
− a SpringerLink
− az Akadémiai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye
− a Lecture Notes in Computer Science adatbázis
− a PsycINFO adatbázis
− a Web of Science adatbázis

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
11.3.1 Az Elektronikus információszolgáltatás rendszere
Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzeti programja tette lehetővé, hogy jelentős számú adatbázishoz biztosítson
széleskörű hozzáférést kedvező áron. Ennek eredményeként nemzetközi és magyar információforrások használata vált elérhetővé a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, valamint tudományos kutatóintézetek munkatársai számára. A támogatástól remélik, hogy jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és elősegíti az
információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését. A program finanszírozói az
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OKM, a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH). Az online adatbázisok hozzáférésének megkönnyítése nagy segítség az ország
kutatói számára, hiszen minél könnyebb az információhoz való hozzájutás, annál hatékonyabbá tehető a kutatómunka, és nagyobb az esélye, hogy új ötlettel, találmánnyal, eljárással tovább növeljük országunk tudásbázisát.
A felhasználók köre korlátozott: csak a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói használhatják. Ennek „betartatása” kettős:
− A regisztráció során meg kell adni, hogy melyik intézmény hallgatója (a diákigazolvány számával együtt, bár ennek megadása nem kötelező) vagy oktatója vagyok. Mivel ezeknek az adatoknak a valóságtartalmát nem ellenőrzik, beépítettek
egy másik korlátozást.
− Csak a felsőoktatási intézmények területén lévő számítógépről lehet bejelentkezni,
ugyanis fizikai IP-cím ellenőrzés történik. Azaz hiába van jelszavunk, melyet a regisztráció után e-mailben kapunk meg, ahhoz hogy használni tudjuk, el kell menni
a legközelebbi felsőoktatási intézmény géptermeibe, könyvtárába.
Az EISZ adatbázisok sokszínűsége biztosítja, hogy több szakterület is megtalálja a
számára szükséges adatbázisokat, melyek teljesen különböző gyűjtőkörrel, eltérő nyelvvel
és természetesen eltérő keresőfelületekkel rendelkeznek.
2009-től az EISZ konzorciumi formában működik, melynél minden tagintézmény önerővel járul hozzá az adatbázisok használatához. Továbbra is van központi finanszírozás az
OKM, MTA és az NKTH részéről, de már nem teljes összegben fizetik az adatbázisok árát,
hanem annak egy része megoszlik az előfizetők között. Ezért intézményenként eltérőek az
elérhető adatbázisok. A fizetés alapja, minél több intézmény fizet elő egy adatbázisra, annál alacsonyabb az intézmények számára az adott adatbázisért fizetendő díj, de ezek összege még így sem elhanyagolható. 2010-ben az alábbi listából választhattak az intézmények:
4.

Adatbázis

Várhatóan mikortól
indul a következő szerződéses
periódus

ACM Digital Library

2010. január 1.

Akadémiai Folyóiratgyűjtemény
Cab Abstracts
Econlit
Food Science and Technology
Abstracts (FSTA)
Grove Art
Grove Music
Mathscinet
MLA-LRC
Nature
PsycINFO

2010. január 1.
egyeztetés alatt
2010. szept. 29.
egyeztetés alatt

Reaxys
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Elérhető EISZ adatbázisok

2010. január 1.
2010. március 1.
2010. január 1.
2010. február 1.
2010. február 1.
2010. szept. 1.
2010. január 1.

Megjegyzés
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Adatbázis

Várhatóan mikortól
indul a következő szerződéses
periódus

Megjegyzés

Science Direct

2011. január 1.

2 éves szerződés

Science Magazine
Springerlink

2010. július 1.
2011. január 1.

2 éves szerződés

Web of Science

2011. január 1.

2 éves szerződés

Zoological Record

egyeztetés alatt

Egyeztetés alatt:
Akadémiai szótárcsomag
24
JSTOR

A lista az EISZ hivatalos tájékoztatása, de az Eszterházy Károly Főiskolán 2010 nyarán
az itt szereplő adatbázisokon kívül (bár közülük nem mind érhető el)hozzáférhető az Akadémiai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye, illetve a Lecture Notes in Computer Science adatbázis is.
Az adatbázisok használatáról az intézmények statisztikákat vezetnek, melyek a hallgatók, oktatók érdeklődési körének elemzési lehetőségén túl, útmutatásként szolgálnak, hogy
mely adatbázisokra van valós igény, melyek rendelkeznek valós felhasználói körrel. Ebből
következően minden intézménynél évről évre változik az elérhető adatbázisok köre. A
lecke a következőkben bemutat néhány konkrét adatbázist, leírva a gyűjtőkörüket és sajátosságaikat, valamint részletesen ismertetve a keresőfelületeiket, és példákkal segítve a
használatuk elsajátítását.
11.3.2 A Science Direct

A Science Direct tartalma, gyűjtőköre
A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó teljes szövegű adatbázis-szolgáltatása.
Gyűjtőköre:
− természettudomány,
− műszaki,
− orvostudomány.
Az adott tudományterületen megjelent folyóiratok széles körét terjeszti nyomtatott és
elektronikus formában. Az EISZ nem ad teljes hozzáférést a Science Direct teljes adatbázisára, de az Elsevier saját kiadású folyóiratának többsége teljes szöveggel elérhető, mely
több, mint 1900 folyóiratot jelent. Van olyan folyóirata is (pl. Cell Press folyóiratai),
melynek a legfrissebb számait nem érhetjük el.
24

Tájékoztatás az EISZ konzorciumhoz történő csatlakozás feltételeiről. –
<online><2010.06.16.><www.eisz.hu>
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Van Articles in press szolgáltatása, azaz egyes cikkek nyomtatott kiadás előtt megjelenhetnek az adatbázisban. Ez a szolgáltatás folyóiratonként érhető el, ha rákerestünk a
folyóirat nevére, találunk egy articles in press linket, mely mindig az aktuális még meg
nem jelent cikket mutatja be.
A Science Direct elérhető az EISZ-en kívül is (www.sciencedirect.com), azonban itt a
szolgáltatások köre alacsonyabb (például nem lehet a cikket elküldeni magunknak).

Böngészés, keresés
A Science Direct lehetőséget ad böngészésre (Browse), a keresésnek pedig két módját
kínálja:
− gyorskeresést a Quick search mezőit használva van lehetőségünk elérni,
− a részletes keresésre a Search mező szolgál.
A nyitóoldalon kiválaszthatjuk, hogy melyik folyóirat cikkei érdekelnek minket
− a folyóirat kezdőbetűjét kiválasztva, vagy
− választhatunk témakört/altémakört.
Mindkét esetben a böngésző módban találjuk magunkat a megfelelő szűkítés figyelembe vételével.
Böngészés
A böngészés menüpont alatt megjeleníthetjük a ScienceDirect-en elérhető összes folyóiratot és könyvet tartalmazó listát. A könyvek tartalma nem tölthető le teljes szövegében,
illetve ez a lista az előfizetett és a nem előfizetett folyóiratokat vegyesen tartalmazza. Böngésző módban kis zöld kulccsal jelzik, ha a folyóirat teljes szövege letölthető. Egyéb esetben, ha fehér kulcs található a folyóirat neve előtt, rákattintva két lehetőség van:
− kapunk egy mintaszámot,
− vagy csak a folyóirat absztraktját láthatjuk.
A böngészés területét több szempont szerint is szűkíthetjük, ill. leválogathatjuk. Minden
egyes változást a megfelelő pipa be-/kikapcsolásával és az Apply gombra kattintással érvényesíthetünk.
Szűkítési lehetőségek:
− cím kezdőbetűje szerint (Journals/Books Alphabetically)
− dokumentumtípus szerint:
– Journals and Book Series (folyóiratok+könyvsorozatok)
– Books (könyvek)
– Reference Works (referenciamunkák)
– Articles in Press (legfrissebb cikkek).
Bármilyen folyóirat kiválasztása után annak tartalomjegyzékéhez jutunk.
− Témakör szerint (Journals/Books by Subject)
4 fő témakört és tucatnyi altémakört találhatunk, amelyek még egy szintig tovább bonthatók (összesen 3 szintig).
A további lehetőségeket nézzük meg feladatokon keresztül!
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Keressük meg Lawrence W. Sherman szerző Learning and Teaching on the World Wide Web című 2001-ben megjelent könyvét.
Ezt többféleképpen megtehetjük!
Böngészéssel:
− Témakörét tekintve ez a Computer Science tudományágba tartozik, melyet a nyitóoldalról kiválasztva egy alfabetikus jegyzéket kapunk, ahol az L kezdőbetű alatt
meg is találjuk a művet.
− Indulhatunk rögtön a könyv címének kezdőbetűjével, csak ez esetben jóval hoszszabb listában kell manuálisan megkeresni a művet.
Gyorskereséssel:
− Ha a címet írjuk be a gyorskeresés ALL FIELDS mezőjébe, akkor több ezer találatra számíthatunk, a megadott kifejezéseket AND operátorral kapcsolja össze a
rendszer, ha nem írunk be operátort, akkor is, de nem pontos címre keres.
− Már itt is használhatóak operátorok (AND, AND NOT, OR, W/nn, PRE/nn), idézőjel és csonkolás (* – bármennyi karakter, ? – 1 karakter)
− Visszatérve feladatunkhoz, a pontos kifejezésre akkor kereshetünk rá a gyorskeresés lehetőségénél, ha idézőjelbe tesszük a címet.
− Másik hatékony megoldás, ha rákeresünk a szerző nevére: Author: Lawrence W.
Sherman, ekkor nagyon gyorsan felfedezhetjük a keresett művet.
− A tökéletes megoldás az utolsó kettő ötvözete:
− Kép: Science Direct Gyorskeresés
− Gyorskeresésnél, ha folyóiratcímet írunk a keresőmezőbe, akkor meg lehet adni
pontos évfolyamot (Volume), számot (Issue), kezdő-/végoldalt (Page) is.
Részletes keresés:
− A SEARCH menüben kereshetünk a folyóiratok, a kézikönyvek között és a teljes
weben is, a Scirus segítségével. A források és a keresési módok tetszőlegesen kiválaszthatók, kombinálhatók. Lehetőség van egyszerű (basic) és összetett, parancssoros (advanced) keresési módot kiválasztani. A források a lenti ábrán látható fülek
segítségével definiálhatók:
− All Sources : A ScienceDirect összes forrásában egyszerre keres
− Journals : A folyóiratokban keres (mivel az EISZ előfizetése folyóiratokra szól,
ezért célszerű ezt a fület használni – lásd fent)
− Books: Könyvekben keres
− Scirus: A speciális tudományos keresőrendszerrel az egész weben kereshetünk,
több mint 100 millió oldalon.
Szűkítési lehetőségek:
− A keresést leszűkíthetjük tudományterületekre vonatkozóan, egyszerre több területet is kijelölhetünk (a Ctrl billentyű segítségével).
− Szűkíthetjük a keresésünket különböző dokumentumtípusokra vonatkozóan is.
− Lehetőség van csak az előfizetett folyóiratokra koncentrálni a keresést a
Subscribed journals kritérium kiválasztásával. Ha teljes szövegű cikket keresünk,
érdemes használni ezt az opciót.
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−

A keresés időhatárait egy „-tól –ig” intervallum kijelölésével tudjuk megadni. Ha
teljes szövegű cikkeket keresünk, célszerű az 1995-öt megadni kezdődátumnak,
hiszen az előtti cikkek nem állnak rendelkezésre teljes szövegű változatban.
Parancsnyelvi keresés:
− A expert search menüpont kiválasztásával lehetséges.
− Be kell írni a keresőszavakat Boole-operátorokkal (AND, OR, AND NOT) és/vagy
helyzeti operátorokkal (W/1) összekapcsolva. Ha a keresésünket nem korlátozzuk
valamelyik mezőre, a rendszer a rekord egészében keres! Egy mezőben úgy kereshetünk, hogy beírjuk a nevét és zárójelben utána a keresett kifejezést. Pl. abstract
(cat or feline)
− Korlátozhatjuk a keresőkérdést valamely indexre is. Használható utasítások:
− 5. A keresés a SEARCH lenyomásával indítható, a CLEAR törli a beírtakat és a
legördülő menüket alapállapotba állítja. (A RECALL SEARCH szolgáltatás a hozzáférés jellege miatt nem érhető el.)
Egyszerű keresésben is használható mezők:
− Abstract : absztrakt
− Title : Cím
− Keywords: kulcsszó
− Authors : Szerzők neve – ha erre keresünk, a kereszt és vezetéknevek a dokumentum különböző szerzőié is lehetnek! Az Authors mezőben (a gyors és egyszerű keresésben is) a kereszt- és vezetékneveket Specific Author mezőben kereshetjük.
pl: Autors = Kiss Tamás →keresőkérdésnek megoldása lesz Tamás Andrea, Kiss
Péter szerzőpáros műve is Specific Author = Kiss Tamás → Kiss Tamás műveit
adja vissza
− Abstract : Az absztrakt teljes szövegében, valamint az eredeti dokumentumhoz
kapcsolódó információk között (pl. dokumentum nyelve) keres.
− Keywords : A szerző kulcsszavai és a kiadó által adott indexkifejezések.
− References : Bibliográfiai hivatkozások közt keres.
− ISSN: A dokumentum ISSN-száma kereshető.
− Affiliation : A szerzők munkahelye, valamint e-mail elérhetőségük.
− Full-Text – Teljes szöveg, hivatkozásokkal együtt.
Csak összetett keresésben használható mezők:
− Arctitle – A folyóirat, könyv, stb. címe.
− All –Az összes mezőben keres (ha nem adunk meg mezőt, ezt használjuk).
− Pub-Date –Megjelenés ideje numerikus formában egybeírva. Külön operátorok is
használhatók, három jel időpont előtt akkor használjuk a < jelet (Pl. <2000), adott
időpont után megjelent művek > jellel kereshetőek, és konkrét dátumra is rákereshetünk a = jellel.
− Speciss-name –Speciális folyóiratszámok, konferenciák, vagy könyvsorozatok címére keres.
− Authlastname – a szerző vezetéknevét tartalmazza
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−

Authfirst – a szerző keresztnevét tartalmazza (tehát kereshetünk csak a vezeték v.
keresztnév mezőkben is)
A példánkat kereshetjük: SPECIFIC-AUTHOR (Lawrence W. Sherman) kulcsszavas
kereséssel is.

Találatok
Folyóiratokról az alábbi információk állnak rendelkezésre:
− Megtekinthetünk egy mintaszámot (Sample Issue Online).
− Kapunk egy teljes leírást a folyóiratról (About this Journal).
− Van külön információ a szerzők számára (Submit your Article).
A már említett Articles in Press lehetőség, mely lehetővé teszi, hogy a friss számok korábban érhetők el, mint nyomtatásban így, akár egy-két hónappal később megjelenő számokhoz is hozzá lehet így férni (akár) teljes szövegű változatban.
A kiválasztott, megjeleníteni kívánt folyóiratszámra kattintva megtekinthetjük a tartalomjegyzékét (alapbeállításként ez a legfrissebb szám), vagy lapozhatunk a számok között
(previous/next vol./issue). Az alapbeállítás „Article list” fülről a „Full Abstracts” fülre
kattintva a tartalomjegyzékben megnézhetjük a cikkek kivonatos változatát, ill. annak egy
részét, így kényelmesebben kiválaszthatjuk a minket leginkább érdeklő cikket. Magát a
cikket háromféle formátumban jeleníthetjük meg:
− A cikk kivonatos változata (Abstract-SummaryPlus) – Gyors áttekintésre alkalmas formátum, a kivonaton kívül a cikk képeit, vázlatát és hivatkozásai (linkekkel)
tartalmazza.
− Teljes szöveg HTML felületen linkekkel ellátva (FullText+Links) vagy letölthető
– a nyomtatásban megjelent formátummal teljes mértékben megegyező – PDF
formátumban. A PDF-fájlt érdemes jobb gombbal a gépünkre menteni (cél mentése más néven). A cikk teljes szöveggel csak akkor érhető el, ha előfizetésünk ezt
lehetővé teszi, illetve 1995 utáni folyóiratszámról van szó. Ha nem érhető el a teljes szövegű cikk, akkor megkapjuk az árát, melyhez online vásárlás lefolytatásával
hozzá is juthatunk. A cikkek ára kb. 1$-tól 100$-ig terjed.
A cikket megtekintve van további lehetőségünk is:
− Külső linkek találhatók a Scopusban. Ha megtekintjük a cikket, akkor láthatunk
abstract, table, references füleket (vannak cikkek, melyeknél mindegyik nem jelenik meg). Ha van a cikkhez külső link, ezen ablakok mindegyikén elérhető az átvezetés a Scopusban található cikk kivonatához, hivatkozási listájához és az idézettségéhez. (Abstract + References in Scopus, Cited By in Scopus)
− Idézettség – Megtekinthetjük, hogy a Science Direct cikkei közül van-e olyan,
amely a cikkünket idézi (Cited By), beállíthatunk egy értesítést is új idézettségek
megjelenéséről (Save as Citation Alert).
− Elküldhetjük a cikk adatait e-mailban (E-mail Article), vagy elmenthetjük a gépünkre (Export Citations, vagy (belépés után) elmenthetjük az oldalt a gyors linkek
közé is (Add to my Quick Links).
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Operátorok, csonkolás, helyettesítő karakterek használata
* 0-bármennyi karaktert helyettesíthet, akárhol a szóban, több helyen is (akár a szó elején is)
? Bárhol állhat és pontosan 1 karaktert helyettesíthet, egy szóban több helyen is
Boole-operátorok
Használatuk a megszokott módon történik, megadásuk:
− AND (logikai és)
− OR (logikai vagy)
− AND NOT (logikai nem)
Helyzeti operátorok
− W/nn A két összekapcsolt szó között maximum nn-nyi szó lehet, az nn helyén 1 és
225 közötti számot adhatunk meg.
− PRE/nn : A sorrend rögzítésére szolgál: az elsőként megadott szónak kell előbb
előfordulnia, a második a megadott nn értéken belül (1-225) követi.
11.3.3 A SpringerLink
A SpringerLink természettudományos, technológiai és orvosi folyóiratok, könyvsorozatok, könyvek online gyűjteménye. Teljes szöveggel 1997-től érhetőek el a folyóiratok,
ennél régebbi cikkeknek csak az adatai olvashatók. Az EISZ keretében több mint 1600
folyóirat, és 1 könyvsorozat, a Lecture Notes in Computer Science érhető el teljes szöveggel. Ha az EISZ oldaláról az utóbbi linkjét választjuk, akkor ugyanezen a felületen, de már
a könyvsorozatot kiválasztva szűkíthetjük tovább a keresésünket. Az Akadémiai Kiadó
folyóiratai (Magyar kiadású tudományos folyóiratok) is ugyanezt a keresőmotort és szabályokat használják, csak az oldal megjelenése más.

Kezdőlap
A bal oldalon láthatjuk, hogy Eszterházy Károly College, Eger, Hungary jelszavával
használjuk az oldalt (ha a főiskola területéről léptünk be az EISZ-be). Az oldal bal oldalán
találhatók a linkek, a belépés után használható funkciók (My Menu, Saved Items).
Alul linkeket találhatunk a Springer információs oldalaihoz (pl. a gyakran ismételt kérdések, visszajelzés küldése, információk a folyóiratokról, könyvekről). Ezek a részek az
adatbázison belül bárhol megtalálhatóak a bal alsó területen.
A nyitóoldalon már kereshetünk is.
− Find content by keyword vagy
− Kezdhetjük a böngészést
– dokumentumtípus (Content Type) vagy
– témakör (Subject)
– featured library
Akármelyiket is tesszük, egy belső oldalra jutunk, ahol tovább szűkíthetjük, finomíthatjuk a keresésünket, mivel az adatbázis szerkezete hierarchikus.
A megjelenített találatokat tovább szűkíthetjük, még pedig a bal oldalon található lehetőségekkel (ahol mindig csak az érvényes szűkítési lehetőségek jelennek meg)
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A találatokat tovább szűkíthetjük, újabb kifejezések megadásával.
Starts With – Beállíthatjuk, hogy milyen betűvel kezdődjenek a keresett cikkek. Több
karaktert is írhatunk, folyamatosan szűkíti, és csak a valós lehetőségeket jeleníti meg. Írás
közben megjelenik, hogy hány találatra számíthatunk ezzel a szűkítéssel.
Content Status – Választhatunk
− a nyomtatásban megjelent cikkek (In publication) vagy
− a még csak online elérhető, de lektorált, végleges változatú cikkek között (Online
First)
SpringerLink Date – Mióta érhető el a SpringerLink-ben
Content Type – Választhatunk a dokumentumtípusok között:
− könyvek (Books),
− könyvfejezetek (Book Chapters),
− könyvsorozatok (Book Series),
− cikkek (Journal Articles),
− folyóiratok (Journals),
− kézikönyvek (Reference Works).
Az EISZ keretében több mint 1600 folyóirat és 1 könyvsorozat, a Lecture Notes in
Computer Science érhető el.
Subject – Témakör szerinti szűkítés (egy cikk több témakörbe is tartozhat egyszerre!)
Language – A publikált cikkek nyelve szerint szűkíthetünk (egymás után több nyelv is
kiválasztható, ezek között vagy kapcsolat lesz)
Copyright – Kiadás éve szerinti szűkítés (további szűkítés lehetséges pontos évre)
Publication – A nekünk tetsző folyóiratra/könyvsorozatra szűkíthetünk
Author – Szerző szerinti szűkítés
Editor – Szerkesztő szerinti szűkítés (könyveknél, könyvsorozatoknál)

Lehetőségek
−
−
−
−

A jobb felső sarokban lévő nyomtató ikonra kattintva nyomtatásra alkalmas állapotba hozhatjuk az aktuális találati oldalt.
RSS információk elmentése
Találati lista elküldése e-mailben
Találati lista mentése

Találatok
Egyszerre 10 találatot láthatunk a központi ablakban (lapozás lehetséges), alapállapotban betűrendben, ez (a fejlett keresésben – more options) megváltoztatható időrendre
vagy relevanciára. Attól függően, milyen nézetet választunk, bibliográfiai formátumban
vagy címkés módon jeleníthetjük meg az adatokat. (Expanded/Condensed list view).
Megjelölt elemek (Marked Items): a találati lista minden művéhez láthatjuk a Marked
Items lehetőséget. Ez a funkció belépés nélkül is használható, és csak az adott session
(használati periódus) során érhetőek el az ide helyezett elemek, legközelebbi belépéskor ez
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a lista üres lesz. Az egyszeri bejelentkezés során azonban azok a találatok, melyeket megjelöltünk, összegyűjtésre kerülnek a My Menu, Marked Items menüpont alatt.
Cikkek/könyvfejezetek (article/chapter) esetében a szöveg (text) mező melletti PDF feliratra kattintva új böngészőablakban nyithatjuk meg az adott tartalmat PDF formátumban,
vagy jobb gombbal rákattintva, a cél mentése más néven-t kiválasztva, gépünkre menthetjük.
Megjegyzés: Ha több cikket mentünk el, figyeljünk az átnevezésre, mivel a fájl neve
alapbeállításként „fulltext”.
Teljes szöveg: A bal oldalon az egyes dokumentumok mellet kis ikonok jelzik, hogy az
adott tartalom teljes szöveggel elérhető-e? Maguk a cikkek a keresési listában vagy a cikk
oldalon lévő PDF vagy open document linkre kattintva tölthetők le. A teljes szöveggel
elérhető tartalomra való keresésre/szűkítésre jelenleg nincs mód. Az elérhető folyóiratok
listája az EISZ honlapján (www.eisz.hu) megtalálható.
− Minden tartalom teljes szöveggel elérhető
− A tartalom egy része teljes szöveggel elérhető (általában 1997-től napjainkig)
− Nem előfizetett tartalom (a Lecture Notes in Computer Science kivételével könyvek, könyvsorozatok nem érhetőek el)

Keresés
A keresésnek többféle módszere lehetséges az adatbázisban:
− Gyorskeresés (Find Content by Keyword), mely minden indexelt mezőben keres.
− Keresésépítő (Query Builder): Ha a GO előtti három pontra kattintunk, segítséget
kapunk bonyolultabb keresésekhez – a bal oldalon a kereshető mezők, a jobb oldalon a relációk találhatóak. A megfelelőre kattintva felkerülnek a keresőmezőbe, így
könnyen összeállíthatunk bonyolultabb keresőkérdéseket is.
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28. kép
−

Keresésépítés a SpringerLink adatbázisban

Részletes keresés (More Options): A More options feliratra kattintva érjük el a
részletes keresést, ahol fix indexekben kereshetünk A keresőkifejezések között ÉS
kapcsolat lesz, ami nem változtatható. Beállíthatjuk, hogy az összes találatot kérjük
(alapbeállítás), vagy szűkíthetünk a megjelenés ideje szerint (Publication dates
between). Fontos, hogy a dátumokat csak nap. hónap. év (pl. 1.1.2005) formátumban használhatjuk, ha csak évet írunk be, hibát jelez a rendszer. A kapott találatokat relevancia (a keresett kifejezés alapján) vagy megjelenési sorrend
(Publication Date) szerint rendezve kérhetjük.
Kereshető mezők:
– teljes szöveg
– cím
– összefoglaló
– szerző
– szerkesztő (csak könyvsorozatoknál)
– ISBN-, ISSN-számok
– DOI-szám (Digital Object Identifier, elektronikus dokumentumok azonosítására szolgáló kód)

Operátorok
A szokásos And, Not, Or operátorokat használhatjuk, a csonkolásra pedig a * karakter
szolgál. A * karakter a szóban bárhol állhat, és akárhány karaktert helyettesíthet. Van még
lehetőség pontos kifejezésre keresni a „” jelekkel.
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11.3.4 Az Akadémiai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok 40 tudományágat fednek le
széleskörűen, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. „Az Akadémiai
Kiadó közel ötven tudományos folyóiratából 33-nak a Magyar Tudományos Akadémia az
alapítója, főszerkesztői magyar akadémikusok, szerkesztőbizottsági tagjai többségükben
magyarok.
Az EISZ felhasználói számára kb. közel 50 folyóirat érhető el teljes szöveggel ingyenesen, 1999-ig visszamenőleg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a
teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban. Az új folyóiratfüzetek már hetekkel a nyomdai megjelenés előtt olvashatók online formában. Az elérhető folyóiratok listája az EISZ honlapján megtekinthető.” Olvashatjuk az EISZ tájékoztatójában.25
A magyar kiadású tudományos folyóiratok felülete is a SpringerLink motorját használja, ezért a keresés/böngészés hasonló módon történik, melynek ismételt leírásától eltekintünk.
Néhány különbség azért van, amit érdemes átolvasni:
− Lehetőség van magyarul használni a keresőfelületet.
− A böngészés nem rögtön a nyitóoldalon kezdődik, hanem a felső menüben a Publikációk menüponttal érthetjük el, ahol rögtön látjuk a találatokat, mégpedig az
adatbázisban lévő közel 60 000 találat megjelenítésre kerül. Majd a SpringerLinknél leírt módon addig szűkíthetjük a találatokat, amíg el nem érjük a kívánt területet.
− A keresés során adott nyelven írjuk be a keresőkérdést, pl. ha a könyvtárral kapcsolatos dokumentumok érdekelnek minket, a „könyvtár” keresőkifejezést beírva
225 magyar nyelvű találatunk lesz, míg ha a magyar nyelvű keresőfelületre beírjuk
keresőkifejezésnek, hogy „library”, akkor közel 4000 angol nyelvű cikk alkotja a
találatokat.
− Nyelvtanilag helyesen, ékezetes betűk használatával kell keresni.
Nézzük meg hogyan néz ez ki a weboldalon!

25

Akadémiai Kiadó – Online folyóiratok. In: EISZ weboldala. <online><www.eisz.hu>
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29. kép

Találatok megjelenítése az Akadémiai Kiadó Folyóiratgyűjteményében

Ahogy a SpringerLink-nél is volt lehetőségünk a találatokat megjelölni, itt is megtehetjük ezt a találat melletti „Elem kijelölése” lehetőséggel, és a rendszer szépen összegyűjti a
számunkra érdekesnek tartott cikkeket, melyeket a bal oldalon található „Az én oldalam”
menüpont kijelölt elemek menüjénél tekinthetünk meg.
Az adatbázisban csak az 1998 utáni számok kereshetőek. Az adatbázis előnye, hogy a
benne szereplő folyóiratok elérhető számait teljes mértékben feltárták, illetve a kurrens
irodalmat frissen tartalmazza, hiszen megjelenés előtt már fölkerülnek az adatbázisba a
cikkek és tanulmányok.
11.3.5 A Lecture Notes in Computer Science adatbázis
Míg a SpringerLink adatbázis a természettudományos, technológiai és orvosi folyóiratokon kívül feldolgozza a LNCS könyvsorozat minden tanulmányát, addig a Lecture Notes
in Computer Science adatbázisa az informatika, számítástechnika, mesterséges intelligencia területén a SpringerLink Kiadóban megjelent könyveket tartalmazza teljes szöveggel.
1997 utáni művek érhetőek el az adatbázisban, mely a teljes szövegű PDF állományokon kívül tartalmaz a kiadványokhoz tárgymutatót, bibliográfiát és néhol szerzői indexet
is. Azonban teljes számokat nem lehet egy lépésben letölteni.
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A keresés elkezdésekor ki van választva a Lecture Notes in Computer Science könyvsorozat, így rögtön abban történik a keresés, melynek látjuk az összes tanulmányát, és a szokásos SpringerLinkes technikával kezdhetjük is a szűkítését.

A rekordok tartalma
Alapesetben a találati lista köteteket tartalmaz, bármelyiket megtekintve látjuk a kötet
címoldalát, és minden tanulmányát külön letölthetjük.
A konkrét cikkeknél pedig láthatjuk a kötet képét, adatait, illetve a cikk/tanulmány legfőbb adatait, valamint egy egyoldalas szöveget, betekintésként, és azt le is tölthetjük.
11.3.6 A PsycINFO
A PsycInfo pszichológiai és társtudományai folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek,
kutatási jelentések, disszertációk adatbázisa, amely a felsorolt írásművek bibliográfiai leírását, és összefoglalóit tartalmazza.
A hetente frissülő adatbázisába a cikkeket több mint 2000 féle és 25 különböző nyelvű
folyóiratból válogatják 1806-tól kezdve; a könyvek felölelik az angolszász nyelvterület
pszichológiai témájú könyvkiadását 1987-től.

Keresési lehetőségei
Egyszerű keresésnél kereshetünk kulcsszóra, szerzőre, címre és folyóiratra. Mindegyiknél további ismérveket adhatunk meg a limits menüpontban.
Nézzünk meg egy példát:
Full Text: Deviancia
Abstracts: PsycARTICLES Journals
Latest: Update
English: Language
All: Journals
Publication Year: 2002
Egyszerű keresésnél megkapjuk a kifejezést, ezt a tezauruszoknak megfelelően további
kifejezésekre bontja a gép. Itt kiválaszthatjuk, hogy az általunk megadott kulcskifejezést a
pszichológia mely területén szeretnénk keresni.
Ha további megkötéseket szeretnénk beállítani, használjuk a more limits menüt, ahol jelentős számú opcióval egészíthetjük ki keresőkérdésünket.
Feladat
Nézzük meg megtalálható-e az adatbázisában Sigmund Freud: The Interpretation of
Dreams műve.
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8.

Ábra: Keresés a PsycINFO adatbázisban

Találatok
A találatokat többféle formában jeleníthetjük meg:
− legegyszerűbb formában cím, szerző és forrás formátumban jelennek meg
(Citation (Title, Author, Source),
− kérhetjük ezt referátummal kiegészítve is (Citation + Abstract),
− bővülhet a megjelenítés tárgyszavakkal (Citation + Abstract + Subject Headings),
− és az összes tárolt információval (Complete Reference).
Nézzük meg, keresési feladatunknál ez hogyan jelenik meg:
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9.

Ábra: Találatok megjelenítése a PsycINFO adatbázisban

Lehetőség van a mű kivonatának megtekintésére is!
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10. Ábra: Kivonat megjelenítése a PsycINFO adatbázisban

Az adatbázis tárolja a keresési történetet, melyet a találatokkal együtt lehetőség van lementeni, nyomtatni.
11.3.7 A Web of Science (WoS)
A Web of Science (WoS) a természet és műszaki tudományok egyik legelismertebb
adatbázisa, például a magyarországi műszaki területen működő doktori iskolák megkötik,
hogy a doktoranduszaiknak kell, hogy legyen a Web of Science-ben feldolgozott publikációja. Azonban az adatbázis nemcsak műszaki területeken tartalmaz tételeket, hanem a
tudomány szinte egészét felöleli 3 nagy területre bontva:
− Arts & Humanities Citation Index: (Bölcsészettudományi és művészeti tudományterületek indexe)
− Science Citation Index Expanded & SciSearch (Természet- és műszaki tudományok indexe)
− Social Sciences Citation Index & Social SciSearch: Társadalomtudományi index
A Web of Science egy bibliográfiai adatbázis, melyet az ISI (Institute for Scientific
Information) hoz létre. Sajátossága, hogy van citációs indexe, mely a cikkek bibliográfiai
adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is feltárja.
A heti frissítéssel dolgozó adatbázis felületét megtekintve láthatjuk, hogy lehetőség van
keresni:
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Témakör
Szerző
Szerzőcsoport
Folyóiratnév
Megjelenés éve
Szerző munkahelye szerint
Az első lépés a tudományterület kiválasztása, de a találatokat korlátozhatjuk nyelv, folyóiratcím szerint is, valamint külön blokkban (a képernyő tetején) adhatunk meg időkorlátokat.
Az intelligens keresőfelület rögtön tartalmaz példákat, megkönnyítve ezzel a sikeres keresést.

30. kép

A Web of Science keresőfelülete

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke 6 nagy adatbázis használatát mutatta be, melyek az Eszterházy Károly Főiskola
kínálatában megjelentek az elmúlt években. Ezek között találhattunk teljes szövegű adatbázisokat (Science Direct, Lecture Notes in Computer Science adatbázis), részben teljes
szövegű adatbázisokat (SpringerLink, Akadémiai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye), illetve
bibliográfiai adatbázisokat is, ahol be kell érni egy-egy referátum megtekintésével
(PsycINFO adatbázis, Web of Science adatbázis).
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11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Foglalja össze az EISZ történetét!
2. Ki használhatja az EISZ szolgáltatást?
3. Mit kell tenni a felhasználóknak hogy használhassák az EISZ szolgáltatást!
4. Sorolja fel milyen adatbázisok érhetőek el az EISZ szolgáltatáson belül!
1.
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12. ÖSSZEFOGLALÁS
12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A tananyag célkitűzései közt szerepelt, hogy olyan tájékoztató szakembereket képezzen, akik képesek eligazodni a számítógépes információszolgáltatás világában, különböző
témakörök esetén is képesek kiválasztani a megfelelő adatbázist, és azt egy jól megfogalmazott, kidolgozott keresőkérdéssel képesek is legyenek a gyakorlatban alkalmazni. További cél, hogy a hallgató ismerje a magyar és nemzetközi tájékoztató rendszereket, és
képes legyen használni is azokat. Remélhetőleg a tananyagban található elméleti anyag,
alapfogalmak, logikai operátorok és egyéb fogalmak értelmet nyertek, és egységes képpé
álltak össze a gyakorlati kipróbálás során, ahol remélhetőleg sikerült olyan keresési stratégiákat alkalmazni, melyek meghozták a várt eredményeket, az adott szituációra és keresési
problémára a legprecízebb megoldást adva.
12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA
12.3.1 A hagyományos könyvtári tájékoztatás forrásai. A számítógépes tájékoztató
rendszerek kialakulása
Az első lecke célja a történelmi fejlődés bemutatása, melynek múltja nem is olyan régre, csupán az 1800-as évek végére nyúlik vissza, de a II. világháború után indult igazán
gyors fejlődésnek. A leckéből megismerhettük, hogy csupán néhány tíz évig volt meghatározó módja az információszerzésnek a nyomtatott referáló lap, melyet az 1960-as években
a mágnesszalagos állományokra épülő SDI szolgáltatás váltott fel. A technika fejlődésének
köszönhetően jöttek létre a korszerű információszolgáltatás 3. fázisának is nevezett online
információs rendszerek.
Lényeges szempontokat ismerhettünk meg a leckében az adatbázisokkal kapcsolatban:
milyen szintű információt szolgáltatnak, milyen gyűjtőkörrel rendelkeznek, előfizetésesek
vagy milyen egyéb számba jöhető tényezőt kell ismerni az információszolgáltatással kapcsolatban.
A lecke feleleveníti az általános tájékoztatás eszközei tárgy során tanult tájékoztató
eszközöket, melyek közül a másodlagos információforrások eszközei nyernek fontos szerepet az online rendszerek használata során, bár a terjedő teljes szövegű elérésnek köszönhetően folyamatosan bővül azon adatbázisok köre, melyeknél nem kell beérnünk bibliográfiai adatokkal vagy esetleg referátummal, hanem a teljes elsődleges dokumentum
tartalmához hozzáférhetünk.
12.3.2 Az online információkeresés alapjai
A lecke célja az elméleti síkon történő elhelyezés a fogalmak tisztázásával. Hogyan
válhat valaki információs szakemberré anélkül, hogy ismerné a fogalom jelentését. Ez a
lecke is igyekezett gyakorlatcentrikusságot csempészni az elméleti világba, és úgy megközelíteni a tudnivalókat, hogy a segédletek formáit és konkrét segédleteket mutatott be. A
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keresés fogalomkörének elsajátítása nem okozhatott nehézséget, hiszen a többi fejezetben
vissza-visszatérnek olyan kifejezések, mint keresőkérdés, keresőprofil vagy keresési stratégia, keresőkifejezés, rekordok halmaza, relevancia, találatok, online kiíratás, off-line
nyomtatás, formátum, rekordok, adatmezők. Ezek szakszerű használata minimum követelmény a tantárgy hallgatóitól, mint ahogy az online szolgáltatóközpontok (hosztok) és az
online kereshető-adatbázisok viszonyának, és jellemzőinek ismerete is.
12.3.3 Operátorok használata az információvisszakeresés során
A logika elemei tárgy anyagának elsajátítása után első megközelítésre már nem kell
gondot okoznia a logikai operátoroknak. A tapasztalat mégis azt mutatja, gondot okoz a
hallgatóknak az átállás a kétféle megközelítés között. Emiatt a lecke nagy hangsúlyt fektetett a logikai operátorok gyakorlatban történő használatára, és bőséges feladattal igyekezett
segíteni a megértést. Remélhetőleg a halmazelméleti példák és animációk segítették az
összefüggések áttekintését.
A helyzeti operátorok új anyagként jelentek meg. A hétköznapi információkeresésünk
során ritkán van lehetőség a használatukra, míg az információszolgáltatók hatékony használatához elengedhetetlenek. Ehhez ismerni kell a külföldi, a magyarországi megvalósulásaikat, melyek igencsak eltérő gondolkodásmódot és jelölésrendszert alkalmaznak, ezért
remélhetőleg mindenkinek sikerült a tananyag végére a több magyar és külföldi adatbázis
használatával a gyakorlatban is megérteni a fontosságukat.
12.3.4 Az online keresés
A keresés egy egyszerűnek tűnő tevékenység, akkor jövünk rá értékére, mikor órák óta
ülünk a net előtt, és nem sikerül eredményre jutnunk. A tájékoztatás során fontos, hogy ne
a véletlenre bízzuk az eredményt. Ismerjünk minél több forrást, adatbázist, és tudjuk azt,
hogy szisztematikusan hogyan kell a keresést lépésekre bontani, majd szépen felépíteni a
hatékony végeredmény érdekében. Az online keresés leckében elsajátíthattuk a hatékonyság növelését célzó lépéseket, melyek fontosságát tekintve még egyszer olvassuk át az
alábbiakat:
1. A keresőkérdés értelmezése.
2. Az adatbázis(ok).
3. A hoszt kiválasztása.
4. A keresés konceptjeinek (fogalomköreinek) meghatározása.
5. A keresőszavak meghatározása a koncepteken belül.
6. Egyéb korlátozások megfogalmazása (nyelvi, időbeli, dokumentumtípus szerinti
stb.).
7. A találatok szűkítési, bővítési és pontosítási lehetőségei (csonkolási lehetőségek,
helyzeti operátorok alkalmazása).
8. Végső keresőkérdés kialakítása.
9. Belépés az online adatbázisba.
10. Keresés.
11. Találatok elemzése, szükség esetén a keresőkérdés alakítása, pontosítása.
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12. Ismételt keresés.
13. A találatok letöltése, szerkesztése.

12.3.5 Keresési stratégiák
A keresési folyamat elsajátítása után néhány módszert ismerhetünk meg arra az esetre, ha például nincs elég találata a keresésnek, vagy hogyan növelhetjük a találatok pontosságát, illetve hogy kereshetünk, ha a keresőfogalmak egyformán fontosak, vagy ha éppen
vannak kitüntetett fogalmaink. A leckében bemutatott keresési stratégiák segítségül szolgálhatnak olyan esetekben, amikor számunkra teljesen ismeretlen területen kell információt keresni, illetve akkor is, ha ismerem a területet, és meg tudom becsülni, hogy túl sok
találatra vagy túl kevés találatra számíthatok az adott keresési téma esetében, majd ennek
tükrében válasszuk ki az egyik keresési stratégiát, és alkalmazzuk. Alkalmazzuk együtt a
keresési taktikákkal, melyek nem a konkrét keresőkérdés megfogalmazására vonatkoznak,
hanem inkább ötleteket, tanácsokat adnak a keresés egészére vagy annak egy részére.
12.3.6 CD-ROM adatbázisok a könyvtári tájékoztatásban.
Az információszolgáltatás történetét jelentősen meghatározó CD-ROM-ok megjelenésének hatását mutatta be a lecke, melyből megismerhettük, hogy hogyan jelentek meg a
piacon, milyen szolgáltatók vállalták fel a vezető szerepet a CD-ROM-on keresztül történő
információszolgáltatásban. A lecke összefoglalta, milyen feladatokat jelent a könyvtárak
számára a CD-ROM-os tájékoztatás, illetve hogy Magyarországon milyen utat járt be ez a
technológia. Ezen kívül a teljes információszolgáltatás történetét elolvashattuk röviden a
leckében. A lecke a CD-ROM és az online keresés előnyeit és hátrányait állította szembe
egymással, illetve egy jelenlegi helyzetképpel zárta a témát.
12.3.7 Adatbázisok bemutatása és használata
Az adatbázisokat bemutató lecke a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-os adatbázisának használatát mutatja be, illetve a DIALOG felületén keresztül az ERIC adatbázis
használatát. Ennek menüvezérelt – egyszerűbb – használatától el kell jutni az önálló parancsmódú használatig, valamint képesnek kell lennie mindenkinek a találatokat lementeni,
hiszen a végső információ megadása az olvasó számára csak így lehetséges.
12.3.8 A web kereshetősége
A web használatához szükséges alapfogalmak összefoglalásával találkozhattunk ebben
a leckében. A weblap fogalma mindenki számára ismétlés szintjén felelevenítő tananyag,
hasonlóképpen tárgyalja a metaadat fogalmát is, majd megismerhettük a metaadatok szabványosításának helyzetét és konkrét alkalmazást is, mely előállítja egy weboldal Dublin
Core-ral szabványosított metaadatait. A HTML, SGML, XML fogalmának, kapcsolatának,
valamint alapjainak ismertetésével zárult a lecke első fele.
Az alapfogalmak tisztázása után a keresőrendszerek fajtáit és csoportosíthatóságát ismerhettük meg. Tisztázásra került a tematikus kereső fogalma, valamint az keresőmotorok
által működő indexelő szolgáltatás is, előnyeivel, hátrányaival együtt. A leckében megismerhettünk speciális szolgáltatásokat is, mint például szinonim kifejezéssekkel kereső
weboldalakat, tudós webkeresőket, online cikkekhez kifejlesztett keresőket, illetve tudástá116
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rakat. Egy jövőkép szerint a keresők nem weboldalakat hoznak találatként, hanem megpróbálnak választ adni a feltett kérdésünkre.
12.3.9 Hazai és nemzetközi online adatbázisok
A lecke a hazai online adatbázisok közül mutatta be az alábbi jelentős adatbázisokat,
melyek csak ízelőként szolgálnak a folyamatosan bővülő hazai kínálatból:
− Magyar Elektronikus Könyvtár,
− Elektronikus Periodika Adatbázis,
− MANCI,
− IKER,
− HUMANUS,
− MATARKA,
− a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Publikációs Adattára.
A lecke második részében nemzetközi online adatbázisok kerültek bemutatásra, melyek
számosságáról nem is beszélhetünk, de a bemutatás célja nem is a teljesség volt, hanem
azon cél szolgálata, hogy a hallgatók rászokjanak az angol nyelvű adatbázisok használatára. A leckéből megismerhettük az alábbi adatbázisokat:
− EBSCO,
− Journal Storage,
− GALE CENGAGE,
− ProQuest Central.
12.3.10 A Elektronikus információszolgáltatás (EISZ)
Az Elektronikus Információszolgáltatás folyamatosan változó adatbázisai közül a következőket ismerhettük meg a tananyagból:
A leckében bemutatásra kerül a következő adatbázisok:
− Science Direct
− SpringerLink
− az Akadémiai Kiadó Folyóirat-gyűjteménye
− Lecture Notes in Computer Science adatbázis
− PsycINFO adatbázis
− Web of Science adatbázis
Az adatbázisok leírása törekedett feltárni a szokatlan keresési módszereket, az eltérő
vagy éppen tipikus csonkolási, szűkítési, megjelenítési lehetőségeket. A lecke és a teljes
tananyag célja nemcsak a bemutatott adatbázisok megismertetése, hanem használatuk által
annak a képességnek a kialakítása volt, hogy idegen keresőfelületen képes legyen mindenki eligazodni, és a felület használatával eredményeket felmutatni.
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12.4 ZÁRÁS
Remélhetőleg a tananyagnak sikerült megszerettetnie a keresés tevékenységét, és a
bemutatott számos adatbázis között mindenki talált a saját érdeklődési köréhez közel állót,
esetleg saját kutatási területén hasznosítható anyagot. Ne feledjük, nem csak azon adatbázisok ismerete hasznos, melyek területével foglalkozunk, az olvasó kérdése bármely területre vonatkozhat, ezért célszerű több rendszert is ismerni és folyamatosan használni.
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