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Bevezetés

Az elmúlt években az adatbázisok használói 
egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az adatbá
zisok minősége iránt. Talán a legfontosabb mun
kák ezen a téren az amerikai Southern California 
Online Users Grouphoz kapcsolódnak. 1989-es 
találkozójukon az online használók megfogal
maztak az adatbázis-szolgáltatók számára egy 
„használói kívánságlistát”, s a következő évben 
pedig kidolgoztak egy skálát az adatbázisok mi
nőségének mérésére. Ennél a következő tíz terü
letet különböztették meg: következetesség, lefe
dett terület, aktualizálás, hibaarány/pontosság, 
könnyű használat, integráltság, eredmények ki
íratása, dokumentáció, felhasználók támogatása 
és oktatása, érték/költség arány.

Röviddel ezután a brit könyvtáregyesület és a 
United Kingdom Online User Group is létrehozott 
egy munkacsoportot az adatbázisok pontosságá
nak és megbízhatóságának vizsgálatára. Több 
konferencián, találkozón és bemutatón került elő
térbe ezek után az adatbázisok minőségének 
problémája, és a munkacsoport tevékenysége 
1993 novemberében egy minőségüggyel foglal
kozó központ, a Centre for Information Quality 
Management (CIQM) felállításához vezetett.

A CIQM elsősorban közvetítőként kíván mű
ködni: a felhasználók itt jelezhetik az adatbázi
sokkal vagy az adatbázisok szolgáltatásával kap-

A szerzők Investigation in to  the qua lity  o f  da tabases in  gen
era l use in the UK  c., a British Library kutatási és fejlesztési 
osztálya számára írt kutatási jelentését Drótos László 
tömörítette.

csolatos problémáikat, és a központ ezeket to
vábbítja a megfelelő adatbázis-előállítónak, -kia
dónak vagy -szolgáltatónak. E tevékenység köz
ben lehetővé válik az adatbázisok minőségével 
kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, s az 
ezekből leszűrt tanulságok visszacsatolhatok az 
információs iparba. A fő cél a számítógépes adat
bázisok minőségének javítása és ehhez egy mé
rési eljárásgyűjtemény kidolgozása. A CIQM 
rendszeresen publikál cikkeket a témáról az Infor
mation World Review című lapban, és híreket 
tesz közzé a BUBL, a LIS-IIS, a LIS-LINK, a LIBREF- 
L és a CDROM-L levelezőcsoportokban. A központ 
szolgáltatásai a felhasználók számára ingyene
sek.

Az adatbázisok minősége

A CIQM megalakulása óta folyamatosan ér
keznek a panaszok különböző online és CD-ROM 
adatbázisokkal kapcsolatban, bár a központ léte és 
feladata még kevéssé ismert az érintettek köré
ben. A legtöbb bejelentés hiányos vagy hibás 
adatokra vonatkozik, kevesebb panasz jött eddig 
a kezelőszoftverrel, a dokumentációval vagy a ki
egészítő szolgáltatásokkal (ügyfélszolgálattal, ok
tatással stb.) kapcsolatban.

Hogy mennyire komoly hibák lehetnek az 
egyes adatbázisokban, azt jól mutatja az az eset, 
amikor egy újságíró sikertelenül próbálta megta
lálni azt a cikket egy orvosi könyvtárban, melynek 
bibliográfiai adatait az egyik híres és elismert 
adatbázisból kereste ki: a cikk egyszerűen nem 
létezett az illető folyóiratban. Próbaképpen meg
nézte a kérdéses évfolyam adatait az EMBASE 
és az UnCover adatbázisokban is, ahol 16, illetve 
15 cikket talált az adott időintervallumban. A hi
bás adatbázisban viszont 1,060 (!) cikk volt hoz
zárendelve az illető folyóirat adott évfolyamához. 
Egy másik panaszból pedig az derült ki, hogy az 
Algorithmica egy teljes évfolyama hiányzik ebből 
az adatbázisból. Lehetséges, hogy ennek a cikkei
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lettek hibásan feltüntetve a másik folyóirat neve 
alatt.

Az adatbázisok minőségének felmérésére 
három lehetséges módszer kínálkozik: egy teszt
gyűjtemény kialakítása, amivel a felhasználók 
maguk vizsgálhatnák meg a használni kívánt 
adatbázis minőségét; egy minőségi „szabvány” 
definiálása, amit az adatbázisok készítőinek és 
szolgáltatóinak be kell tartaniuk; vagy az adatbá
zisok „címkézésének” bevezetése, vagyis minden 
adatbázisnál feltüntetni valahogy, hogy a vásárló 
mit is kap a pénzéért.

Bár az első megoldás -  saját tesztek lefutta
tása -  valószínűleg a leghatékonyabb és leg
demokratikusabb megoldás, s jól beleillik a tájé
koztató könyvtárosok feladatai közé (információ
források felmérése és értékelése), de komoly hát
rányai vannak. Nem szabad a felhasználót 
rákényszeríteni arra, hogy jelentős mennyiségű 
időt és pénzt áldozzon egy olyan feladatra, ami az 
adatbázis gazdájának lenne a dolga. A sürgető 
napi feladatok között a legtöbb helyen nem is ma
radna erre energia, hiszen a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egy CD-ROM kiadvány alapos 
minőségellenőrzése több napba telik. Online adat
bázisoknál pedig igen komoly költségek merül
nének fel egy hasonló mélységű tesztelés során.

A szabványosítással az a baj, hogy a számí
tógépes információforrások annyira sokfélék és a 
velük kapcsolatos felhasználói elvárások is olyan 
jelentősen különböznek, hogy egy mindenre kiter
jedő szabványt vagy szabványcsaládot szinte le
hetetlen volna megfogalmazni -  még kevésbé 
betartani.

Az adatbázisok „címkézésének” ötletét Jacsó 
Péter vetette fel eredetileg ( proposal for data
base 'Nutrition and Ingredient’ labelling Guest 
Editorial, Database 16(1), 1993. pp. 7-9). Azt 
javasolta, hogy az élelmiszerekhez és a gyógy
szerekhez hasonlóan, egy jól látható helyen tün
tessék fel az adatbázis tartalmára vonatkozó leg
fontosabb statisztikai adatokat. A CIQM ezt az 
elképzelést szeretné kibővíteni úgy, hogy a „cím
ke” ne csak a rekordok számát, a lefedett időin
tervallumot, vagy a feldolgozott témaköröket tar
talmazza, hanem például ilyen megjegyzések is 
legyenek rajta: „Kivonatok csak az 1993 június 
után hozzáadott rekordoknál vannak.”] rekor
dok 91 százalékánál van kitöltve a dokumentum- 
típus mező.”] „Az éves ellenőrzésnél eltávolítjuk 
azokat a rekordokat, amelyekre vonatkozóan 3 
hónapon belül nem jö tt megerősítés. ”

Ezek a „címkék” segítenének a felhaszná
lóknak abban, hogy „azt lássák, amit kapnak” 
(WYSIWYG), és egyben mércéül is szolgálhatná
nak az adatbázisok gazdáinak. A CIQM most azon 
dolgozik, hogy kialakítsa ezeknek a „címkéknek” 
a formátumát. A „címkék” szabványosítása egy
szerűbb feladat, mint az adatbázisoké lenne, 
mert így csak a felhasználók tájékoztatását szol
gáló feliratok tartalmára és formájára kell 
szabályokat kialakítani és nem az adatbázisokra. 
Ebbe a munkába be kell vonni a szolgáltatókat és 
később a felhasználókat is, mert csak közös 
egyetértéssel lehet elfogadható eredményre jutni.

A British Library programja

A program célja a további kutatások alapjai
nak lefektetése volt: az adatbázisok minőségével 
kapcsolatos korábbi és jelenleg folyó munkák fel- 
térképezése, a szükséges definíciók megfogal
mazása, a téma fontosságának felbecsülése, 
módszertan kidolgozása az adatbázis-minőség 
mérésére, néhány online és CD-ROM adatbázis 
értékelése a minőséggel kapcsolatos problémák 
illusztrálására.

A hasonló kutatások megismerése és a prob
lémák feltérképezése érdekében át kellett nézni a 
szakirodalmat. Egy szűk körű közvélemény-ku
tatás történt annak felmérésére, hogy mennyire 
tartják fontosnak a felhasználók az adatbázisok 
minőségét. Végül néhány ismertebb adatbázis 
értékelésére került sor az adatbázisok tesztelési 
módszereinek kidolgozása és a leggyakoribb mi
nőségi problémák bemutatása céljából.

A minőség kérdése a könyvtári és információs 
szolgáltatásokban: a szakirodalom áttekintése

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a minőséggel kapcsolatos kérdések. A 
minőség fogalma általánosan ismert lett a szerve
zeteken belül, és a „Quality Management” alapve
tő részévé vált a termelési folyamatnak. A „Total 
Quality Management” (TQM, átfogó minőségelvű 
vezetés) a „minőségellenőrzés”, a „minőségbizto
sítás” és a „minőség menedzselési rendszerek”
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szintéziséből nőtt ki. Különböző szabványok szü
lettek, mint például a brit BS 5750, ennek nemzet
közi megfelelője, az ISO 9000 és az európai EN 
29000. Számos konferenciát, találkozót és mun
kamegbeszélést szenteltek már a témának, közü
lük többet kifejezetten a könyvtári és információs 
szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi kérdé
seknek.

A szakirodalomban csak az elmúlt négy év
ben számos alapvető és összefoglaló mű jelent 
meg a témáról, melyekben a szerzők különböző 
felfogásban definiálják a minőség fogalmát:

„A minőség annak mértéke, hogy egy termék 
vagy szolgáltatás mennyire sikeresen szolgálja a 
használója céljait.” (Hoyle, 1994)

...  a minőség a felhasználói igények lehet
séges legjobb megközelítése.” ( , 1993)

...  alapvetően egy menedzselési eszköz, a
számvitelhez és a marketinghez hasonlóan fon
tos eleme a modern menedzsmentnek.” (Feigen
baum, a TQM fogalmának megalkotója)

...  a követelményeknek való megfelelés, az
előírásoktól való eltérés minimumra csökkenté
se.” (Johannsen, 1992)

És végül az amerikai Basch tömör megfogal
mazása, ami a fogyasztók szempontjából defini
álja a minőséget:

„... ez az, amitől egy termék működik.” 
(Basch, 1992)

A Total Quality Management bevezetésével a 
minőség biztosítása puszta technikai eszközből 
alapvető üzletvezetési módszerré vált. Feigen
baum szerint a minőség az egyetlen és legfonto
sabb hajtóerő a sikerhez és a növekedéshez. A 
japánok a „minőség” helyett a „minőségvesztés” 
fogalmával dolgoznak, s olyan módszereket fej
lesztettek ki, melyekkel megelőzhetők a hibák, és 
vállalati méretű minőségbiztosítási mozgalmakat 
szerveznek, hogy elérjék a „zéró-hiba” szintjét a 
termelésben. Drummond a tervezés szerepét és 
egy „minőség-kultúra” kialakulásának fontossá
gát hangsúlyozza 1992-es írásában: minden al
kalmazottnak bizonyos vezetői felelősséget is 
vállalnia kell, és ki kell vennie a részét a végső mi
nőségi szint elérésében.

Az általános művek mellett sok publikáció je
lent meg a könyvtár- és információtudomány terü
letén is a minőségről. Whee(1988) és Garnick 
(1991) az adatbázisok előállítóinak felelősségét 
hangsúlyozza mind a termékük, mind pedig a fel
használói körük irányában. (1992) az in
formációs intézmények és könyvtárak dolgozói

nak képzését emeli ki, valamint javasolja, hogy 
minden részleghez külön minőségi követelmény
szintet határozzanak meg. Brockman (1992) több 
jó példát említ a minőségbiztosításra: pl. a kana
dai orvosi könyvtárakat, melyek már 1967-ben 
szabályokat hoztak ezen a téren; vagy a DIALOG 
Product Quality Assurance részlegét, ahol szisz
tematikusan tesztelnek minden új fejlesztést a 
rendszerben és a PC-s keresőszoftverekben.

Smith(1993) és Norton (1993) a BS 5750-es 
szabványt elemzi és veti össze a TQM elveivel. 
Norton szerint az intézményeknek a szabvány 
rájuk vonatkozó részeit a saját igényeikhez kell 
igazítaniuk. Hangsúlyozza a „minőség mened
zser” munkakörének fontosságát, akinek a szab
vány és egyéb előírások betartásának biztosítá
sán kell őrködnie. Brophy (1993) a University of 
Lancashire könyvtárának példáját mutatja be, 
ahol nem egy konkrét minőségelvű menedzselési 
rendszert vezettek be, hanem a BS 5750 szab
vánnyal összhangban levő eljárásokat dolgoztak 
ki a könyvtár használóinak jobb kiszolgálása ér
dekében. Úgy gondolják, hogy a minőséget szem 
előtt tartó munkához a könyvtár minden egyes 
dolgozójának személyes elkötelezettségére van 
szükség.

Számos cikk és előadás szól az adatbázisok 
minőségéről is. Ennél a kérdésnél azonban fon
tos figyelembe venni a használók képzettségét és 
gyakorlottságát, mert nem minden hiba és hiá
nyosság az adatbázis készítőjének bűne, hanem 
származhat a használó ismereteinek hiányából 
is. A „használók” vannak a legrosszabb helyzet
ben: nemcsak a saját maguk által elkövetett hibá
kat nem ismerik fel, de az adatbázis esetleges hi
báit sem tudják felismerni.

A minőségellenőrzés az adatbázisok előállí
tóinak feladata. Mintz egyik cikkében (1990) fel
sorolja a leggyakoribb hibaforrásokat: a doku
mentumban levő hibák, a szerkesztői hibák, az 
eredeti dokumentumok késése, a dokumentumok 
feldolgozásánál elkövetett hibák. A szerző meg
említ néhányat a hibajavító technikák közül, és 
javasolja az adatbázisok gazdáinak a FIXIT pa
rancs bevezetését, amivel a felhasználók jelezhe
tik a kijavítandó hibákat. Dolan (1992) a minőség- 
ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek szerepéről 
ír. A BRS szolgáltatóközpontnál a minőségellen
őrző osztály megalakulása előtti időszakot (1976- 
1982), mint „sötét középkor”-t emlegeti.

Jacsó kétrészes cikkében (1993) alapos vizs
gálatnak vetett alá néhány adatbázist, és a leg
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gyakoribb problémák között a gépelési és he
lyesírási hibákat s a téves adatokat említi, vala
mint azt a gyakori esetet, amikor egyes adatme
zőket „szeméttárolónak” használnak olyan ada
tokhoz, melyek nem illenek egyetlen más mezőbe 
sem. Jacsó szerint a legrosszabb fajta a „láthatat
lan hiba”, amikor bizonyos adatelemek a rekordok 
jelentős százalékából hiányoznak, eltorzítva ez
zel a keresési eredményeket. Pagell(1987) az In
formation Access Company egy teljes szövegű 
adatbázisát vizsgálta meg, melyet a Data-Star, a 
DIALOG, a BRS, a Down Jones News/Retrieval 
és a Nexis is szolgáltat. Mint kiderült, a megvizs
gált újság cikkeinek kevesebb mint a fele volt 
benne az adatbázisban -  a Nexis kivételével -  
mindegyik szolgáltatónál.

Az utóbbi években többen is javasoltak külön
böző teszteket az adatbázisok minőségének vizs
gálatára. 1991-ben Beall, a Harvard egyik katalo
gizáló könyvtárosa kidolgozta a „Piszkos adat
bázis teszt”-et. Tíz, gyakran hibásan írt szóra kell 
rákeresni az adatbázisban, és minden elgépelt 
találat után egy pontot le kell vonni a kezdő 100 
pontból. Amikor megcsinálta a tesztet a Library of 
Congress katalógusában, az eredmény egy ne
gatív szám lett. Harold Way később többször is 
megismételte ezt a tesztet a DIALOG néhány 
adatbázisában, és azt találta, hogy például a Na
tional Newspaper minősége javult. Chan (1994) a 
PC-k teljesítményének mérésénél használt 
„benchmark” teszteket javasolt az adatbázisok 
minőségének vizsgálatánál.

Az adatbázisok minősége iránti megnöveke
dett figyelem konkrét eredményeket is hozott. 
Mint például:
-  a DIALOG bevezette a duplikátumok felisme

rését, és példáját a Data-Star is követte, a 
DIMDI pedig javított a duplikátum felismerő 
algoritmusán;

-  a BRS hivatkozásokat épített be a bibliográ
fiai és a teljes szövegű rekordok közé;

-  a NewsNet bevezette a FIXIT parancsot, ami
vel a felhasználók felhívhatják a szerkesztők 
figyelmét a hibás rekordokra;

-  az INSPEC adatbázist újratöltötték, bizonyít
va ezzel, hogy lehet olyan módszereket talál
ni, amikkel a régebbi adatrekordok kijavíthatok;

-  az IAC Company Intelligence adatbázisánál 
most már megadják, hogy milyen módon (te
lefonon, kérdőívvel stb.) gyűjtötték a cégada
tokat, és az illető rekordot -  nem az adatbá
zist -  mikor aktualizálták utoljára.

A CIQM kérdőíves felmérése az adatbázisok 
minőségi problémáiról és ezek használókra 
gyakorolt hatásáról

A program részeként a Centre for Information 
Quality Management készített egy kérdőívet a kö
vetkező kérdések tisztázására:

♦ melyek azok a minőségi kritériumok, ami
ket a felhasználók fontosnak tartanak?

♦ milyen gyakoriak a minőségi problémák?
♦ a gyenge minőség milyen hatással van a 

felhasználók munkájára?
A kérdőívet 1994 novemberében küldték ki 

66 európai intézménybe, ahol rendszeresen 
használnak online és CD-ROM adatbázisokat. A 
felmérésben a következő országokból vettek 
részt profi online keresők: Nagy-Britannia, Bel
gium, Dánia, Németország és Svájc. 1995 január 
végére 47 kérdőív érkezett vissza, s ezek 
kerültek elemzésre és kiértékelésre.

A kérdőíven nyolc kérdés szerepelt. Ezek a 
használt adatbázisok formájára és típusára, a 
hetente elvégzett keresések számára, az adatbá
zisok minőségére, a minőséggel kapcsolatos 
problémák gyakoriságára, jellegére és hatására 
vonatkoztak. Továbbá a válaszolók megírhatták a 
véleményüket az adatbázisok minőségének javí
tására irányuló törekvésekről, és ötleteket adhat
tak ezzel a munkával kapcsolatban.

A vizsgálat legfontosabb eredményei a követ
kezők voltak-.

A felhasználók többsége online és CD-ROM 
adatbázisokat egyaránt használ, sokan közülük 
heti húsz alkalomnál többször is keresnek ben
nük. Továbbra is a bibliográfiai adatbázisok a leg
népszerűbbek (91.5%), a teljes szövegű adatbá
zisok állnak a második helyen (85.1%), a kataló
gusok a harmadikon (53.2%), a numerikus, sta
tisztikai és egyéb adatbázisok pedig ezután 
következnek, némileg lemaradva.

A bibliográfiai adatbázisok a következő osz
tályzatot kapták: Jó (54.5%), Nagyon jó  (18.2%), 
Megfelelő (15.9%) és Gyenge (2.3%). A nem 
bibliográfiai adatbázisok-gyengébbeknek tűnnek, 
mert a Nagyon jó  (4.4%) messze a Jó (47.8%) 
után jön, s ezt követi a Megfelelő (34.8%) és a 
Gyenge (6.5%).

Minőségi problémák állandóan felbukkannak, 
általában heti két-három esetben.

Könyvtári Figyelő 6. (42.) 1996/1. 89



A felhasználók panaszkodtak az adatbázisok 
hozzáférhetőségére, pontosságára, egységessé
gére, frissességére, dokumentációjára és output 
lehetőségeire. A beküldött kérdőívekben szereplő 
problémák között ilyeneket találunk: nem követ
kezetes indexelés, „piszkos” adatok, elavult ada
tok, hiányosan feldolgozott eredeti dokumentu
mok, gyenge felhasználói támogatás, lassú se
gélyszolgálat stb.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a minőségi prob
lémák hogyan érintik a felhasználókat: a válaszo
lók 68.2%-ának okoztak gondot a nem releváns 
találatok. Nem szabad elfelejteni, hogy ezekben 
az esetekben az információkereső szakemberek 
képesek voltak „kigyomlálni” a hibás találatokat 
-  hiszen ez hozzátartozik az ügyfelük kiszolgálá
sához. A végfelhasználók mellett viszont nincs 
senki, aki a találati listából ezeket a tételeket kivá
logassa, így komoly gondok lehetnek a keresés 
hatékonyságával. A megkérdezettek 31.1%-a 
számolt be használhatatlan rekordokról, s csak 
egy 4.4%-os kisebbség mondta azt, hogy nem 
zavarják a minőségi problémák.

Arra a kérdésre, hogy szükséges-e az adat
bázisok minőségének javítása, a válaszolók 
csaknem 93%-a igenlő választ adott. Többen tet
tek megjegyzéseket vagy javaslatokat szabvá
nyok bevezetésére a szolgáltatók és az adatbázi
sok előállítói számára, hogy csökkenteni lehes
sen a keresési eredményeket eltorzító hibákat, és 
egységesíthető legyen az adatbázisok használa
ta. Arra is jöttek javaslatok, hogy publikálni kelle
ne a jó és a rossz minőségű termékek vizsgálati 
eredményeit a szaksajtóban, és elősegíteni az 
adatbázisokkal kapcsolatos hírek terjedését, 
hogy a felhasználók értesüljenek a fejlemények
ről. Néhányan az indexelés javítására küldtek be 
terveket, s többször felmerült egy felhívás ötlete 
valamennyi felhasználóhoz, hogy mindenki je
lentse a hibákat az adatbázisok gazdáinak és a 
CIQM-nek, és ezzel is segítse az adatbázisok mi
nőségének javításáért folyó munkát.

Adatbázisok értékelése

A BLR&DD program öt adatbázis értékelését 
is tartalmazta. Az INSPEC három változata (ESA- 
IRS, KR Data-Star és UMI CD-ROM) mellett a 
British National Bibliography és az Information 
Science Abstracts Plus CD-ROM került tesztelés

re. A vizsgálati módszer bármilyen típusú és tar
talmú adatbázisra alkalmazható anélkül, hogy az 
adott témakörben jártas szakértőre lenne szük
ség. A vizsgálat két részből állt: az adatbázis jel
lemzőinek részletes leírása és az adatbázis érté
kelése.

Az INSPEC az ESA-IRS szolgáltatónál

Az INSPEC adatmezők egy része szavan
ként, mások kifejezésenként, egyesek pedig 
mindkét formában is indexelve vannak. A tezau
rusz nagyon jól strukturált, és jól segíti a felhasz
nálókat a fogalmak közötti hierarchikus kapcsola
tokkal a precíz keresőszavak kiválasztásában. A 
szerzői index egységesnek tűnik, de a kiadók és 
a szponzoráló szervezetek indexei nagyon ve
gyesek. Az ellenőrzött kifejezések (tárgyszavak), 
az osztályozási jelzetek indexe, valamint a névin
dex viszonylag tiszták, kevés elírás van bennük, 
de sok íráshiba volt az alapindexben. A folyóira
tok nevének indexe alapján elég teljesnek látszik 
a feldolgozott források köre, és a lekeresett rekor
dok elfogadhatóan frissek. A rekordok teljességét 
nem volt könnyű megvizsgálni, de ha a dokumen
tum típusát jelölő mezőről feltételezhető, hogy az 
összes rekordban kitöltötték, akkor a kiadási év 
indexe szerint legalább 12,075 rekordban nincs 
dátum adat. Ugyanez a vizsgálat a KR Data-Star 
szolgáltatónál sokkal könnyebben elvégezhető 
volt, és ott sokkal kisebb volt a kitöltetlen kiadási 
év mezővel rendelkező rekordok száma: 2,886 
rekord (0.05%). A kiíratási formátumok jól struk
turáltak, de nem igazán könnyen áttekinthetők, 
különösen a teljes rekordot kiíró formátumnál. 
Mindenesetre a sokféle output formátum lehetővé 
teszi a keresési költségekkel való értelmes gaz
dálkodást.

Az INSPEC a KR Data-Star szolgáltatónál

Az indexek vagy szavakra, vagy szavakra és 
kifejezésekre készülnek, de tezaurusz nincs. A 
szerzők és a tárgyszavak indexei nagyon egysé
gesnek tűnnek, azonban az alapindex itt is na
gyon sok íráshibát tartalmaz. A folyóiratcím index 
szerint megfelelő a források feldolgozottsága és 
az adatok aktualizálása; nagyon friss rekordokat
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is sikerült találni. Bár az adatbázisban lehetőség 
van a kiadási év mellett hónapokra is szűkíteni a 
keresést, de mint a tesztelés során kiderült, az
1990- es évben ez csak speciális szintaxissal le
hetséges, s erről az online dokumentáció és a 
szolgáltató cég segítőszolgálata sem tudott, bár 
az INSPEC felhasználói kézikönyvében szerepel. 
Egy másik probléma: az adatbázis ismertetője 
szerint a találatok évszám szerinti szűkítésénél 
elég az utolsó két számjegyet beírni (pl. „91" az
1991- es rekordok kiválasztáshoz), de valójában a 
dolog csak akkor működik, ha a teljes évszámot 
beírjuk. A kötött és a szabad tárgyszavak infor
matívak, jól leírják a publikáció témáját. A kiadási 
év és a kiadás típusa mezők csaknem mindig ki 
vannak töltve, a rekordok 99.98, illetve 99.57 
százalékánál van ilyen adat. A kiíratási formátu
mok jól strukturáltak, a mezők jelzése világos és a 
különböző formátumok mind jól olvashatók.

Az INSPEC CD-ROM az UMI kiadásában

Az adatmezők egy része szavanként, mások 
kifejezésenként, megint mások mindkét módon 
indexelve vannak. A tezaurusz jól strukturált és 
kiválóan használható a keresőszavak kiválasztá
sához, mert mutatja a fogalmak teljes hierarchiá
ját. Az indexállományok csaknem hibátlanok, csak 
az alap betűrendes indexben gyakoriak a hibák. 
Az egyetlen fő különbség az INSPEC online vál
tozataihoz képest, hogy a kiadói index szavan
ként készült. A rekordok elfogadhatóan frissek, 
ami természetes is, mivel az utolsó aktualizálás 
1994 végén volt. A kiadási év, a kiadás helye és a 
dokumentum típusa mezők a rekordok 100 szá
zalékában ki vannak töltve. A kiírási formátum jól 
strukturált rekordokat mutat, a mezők jelölése 
következetes és a nyomtatott formátum meg
egyezik a képernyőn látottal. Azonban az adatbá
zishoz nincsenek különböző megjelenítési for
mátumok definiálva, csak a címek listája és a tel
jes rekord kiírása között lehet választani. Az adat
bázis minősége igen jónak tűnik, de a kereső 
szoftver helyenként nem elég rugalmas, lassú, és 
egyes indexek nem böngészhetők folyamatosan 
(bizonyos számú tétel után a szavak listája elölről 
indul, így nem lehet tovább nézegetni az indexet).

A British National Bibliography CD-ROM változata

A BNB felhasználói felülete barátságos, a pa
rancsok és a funkciók menüből választhatók. A 
program irányítja a használót a keresés során. 
Egyes indexek szavak szerint, mások kifejezések 
szerint készülnek. Az indexelés logikája miatt pél
dául a „John Wiley” kiadó nem található meg a 
„Wiley” szóra rákeresve, mert vagy csak az első 
szó, vagy a teljes kifejezés szerint lehet keresni. 
Nagyon sok egyenetlenség van a kiadói index
ben, de a szerzői a tárgyszóindexek jó minőségű
ek. Nagy kár, hogy nem lehet ugyanazt a mecha
nizmust használni a kiadói neveknél, mint amivel 
a szerzői nevek variációi visszakereshetők. Az 
adatbázis aktualizálása egyenletes és megfelelő 
gyakoriságú. A BNB tárgyszó mezejének tartalma 
jól leírja az adott publikáció témáját. A rekordok 
elég teljesek, nagyon kis százalékban vannak ki
töltetlen adatmezők. Az output formátumok jól 
szerkesztettek és könnyen olvashatók.

Az Information Science Abstracts (ISA) Plus CD- 
ROM

Az ISA Plus indexei szavanként és kifejezé
senként is készülnek. A többi adatbázishoz ké
pest nehezebb használni őket, mert valamennyi 
adatmező tartalma egyetlen index listában jelenik 
meg. Bár a keresésnél lehet mezőkre korlátozni, 
de az index struktúra nem segíti a felhasználót a 
kulcsszavak kiválasztásában. Az adatbázis doku
mentációja nagyon általános és nem tárgyalja az 
ISA Plus specialitásait a mezőkre való keresés
nél. A kiadói neveknél igen sok következetlenség 
tapasztalható. A többi adatmező minőségét nem 
lehetett tesztelni az index szerkezete miatt, mely
ben a címek, a tárgyszavak, a nyelv, a kiadási 
hely stb. mind össze van keverve egyetlen listá
ba, s így nem deríthető ki, hogy egy adott szó egy 
név, vagy egy tárgyszó, vagy a cím egy része. Je
lentős számú íráshibát sikerült találni, s a hibák 
átlagos száma a többi vizsgált adatbázishoz ké
pest magasabb. Az aktualizálással is bajok van
nak, mert a legtöbb folyóiratnál még hiányoztak 
az 1994-es számok adatai. Ugyanannál a folyói
ratnál jelentős variációk mutatkoztak az egyes év
folyamok feldolgozottságában, bár az egész 
adatbázisra vonatkozóan a havi bővítések mérté
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ke egyenletesnek mondható. A CD-ROM Profes
sional c. folyóirat esetében sok hiba bukkant fel 
az évfolyam és a folyóirat számadatai között, és 
néhány találatról kiderült, nem is létezik a nyomta
tott kiadványban. Ez súlyos minőségi problémá
kat jelez, mert így a használók hibás bibliográfiai 
adatokat kapnak. A kiadási év a rekordok 2.5%- 
ában, a publikáció nyelve pedig 1.3%-ánál hiányzik, 
ami bár nem ideális, de jó eredmény a többi adat
bázishoz viszonyítva. A kiírási formátum könnyen 
olvasható, bár az 1966-os rekordoknál a teljes té
tel nagybetűvel íródott ki, ami nagyon zavaró.

Általános tanulságok

A jó minőségű adatbázisokhoz nagyon fontos 
az indexek struktúrájának gondos megtervezése. 
A rugalmas kereséshez feltétlenül szükség van 
az alapindexre és a mezők szerinti speciális in
dexekre is. A tezaurusz szintén alapvető a precíz 
visszakereséshez. A kereső felületnek barátsá
gosnak és rugalmasnak kell lennie.

Különösen fontos a kiadók és a földrajzi he
lyek indexének ellenőrzése, mert ezeknél minde
gyik adatbázisban komoly egyenetlenségek vol
tak tapasztalhatók. Bár ez részben annak köszön
hető, hogy az adatbevitelnél az eredeti publikáció
ban szereplő írásmódot őrzik meg, de az INSPEC 
előállítóinak az az érve, hogy nekik „nem szabad 
változtatni az anyagon”, nem igazán elfogadható 
a felhasználóknak, akiknek egy ennyire változa
tos index igen kevés segítséget ad a kereséshez.

Hasonlóan fontos a helyesírás ellenőrzése, mert 
az íráshibák eltorzítják a keresési eredményeket.

Az aktualizálás gyakorisága és a feldolgozott 
dokumentumok körének teljessége is jelentős 
szempont a visszakeresésnél, akárcsak az adat
mezők kitöltöttsége, az informatív tárgyszavak és 
az output formátum olvashatósága.

Végül: a dokumentációnak is pontosnak és 
naprakésznek kell lennie, mert a megbízható ke
resésnél fontos szerepe van.

A bibliográfiai adatbázisok értékeléséhez ki
alakított módszertan

Az adatbázisok vizsgálatához használt mód
szer a következő négy részből állt:

♦ általános jellemzők;
♦ az adatbázis minőségének értékelése;
♦ rendszer-specifikus tesztek az egyes adat

bázisok között;
♦ különböző adatbázisok összehasonlítása.
Meg kell jegyezni, hogy a korábban ismerte

tett öt adatbázis vizsgálatánál nem került sor a 
dokumentáció vagy a felhasználói támogatás 
színvonalának értékelésére, a rendszerspecifikus 
vizsgálatokra és a más adatbázisokkal való össze
hasonlításra. Csupán az általános jellemzők össze
írása és a minőségi értékelés történt meg. Továb
bá: bár az egyes minőségi jellemzők megvizsgá
lásához többféle módszer is ajánlható, nem mind
egyik használható mindig. Az egyes adatbázisok 
szerkezete határozza meg, hogy mely módszerek 
alkalmasabbak az adott esetben.

Általános jellemzők

Többek között:
Név / Méret / Az aktualizálás gyakorisága / Az 

adatbázis típusa / A legutolsó verzió / A kereső
nyelv típusa / Szolgáltatások / Témakörök / Fel
dolgozott dokumentumok / Az adatbázis előállító
ja / Médium (online, CD-ROM, szalag, lemez) / 
Hozzáférhetőség (nyilvánosan elérhető vagy 
csak helyben használható)

Az adatbázis szerkezetére vonatkozó infor
mációk 

Indexek
Az index használatára vonatkozó parancsok / 

Az indexek száma / Kereshető mezők 
Tezaurusz
Leírás / Funkciók / Elérhetőség 
Rendszerfunkciók és használható parancsok 
Az adatokhoz való hozzáférés főbb módjai: 
Keresés / Rendezés / Kiíratás / Elmentés / 

Találatok korlátozása / Segítség kérés / Kilépés / 
Boole operátorok / Csonkolás / Kifejezések kere
sése stb.

Az adatbázis minőségének értékelése

Az indexek szerkezete
Meg kell vizsgálni az egyes indexeket, hogy 

szavak vagy kifejezések szerint készültek-e. Az 
első esetben a találati szám általában magas,
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míg a pontosság szintje alacsony. A második 
esetben viszont a magasabb pontosság mellett 
alacsonyabb lesz a találati szám. Ha egy adatme
zőnél egy kifejezésre rákeresve „n” darab talála
tot kapunk és a kifejezés egyik szavára keresve 
pedig „x” darabot, akkor a két halmazt egy AND 
(ÉS) operátorral kombinálva ismét egy „n” dara
bos találati halmazt kell kapnunk, amennyiben az 
adott mező szavak és kifejezések szerint is in
dexelve van.

Tezaurusz
A tezaurusz szerkezete mellett érdemes 

megnézni azt is, hogy milyen gyakran bővítik a 
szakkifejezések listáját, mert egy tezauruszból 
vett kifejezés csak akkortól használható biztonsá
gosan a keresésnél, amióta szerepel a szótár
ban. Amennyiben mégis előfordul a korábbi re
kordok kötött szókészletű mezőiben, akkor való
színűleg visszamenőlegesen is konvertálták az 
adatokat.

Hozzáférhetőség
Meg kell nézni, hogy az adatbázis milyen köny- 

nyen használható az indexből és a tezauruszból 
kiindulva. Érdemes ellenőrizni, hogy az alapin
dexben való általános kereséshez képest a prefix 
vagy suffix használatával mezőkre korlátozott ke
resés valóban pontosabb találatokat eredmé
nyez-e? Megvizsgálandók továbbá a következők: 
Mennyire barátságos a kezelőprogram? A gya
korlatlan használóknak is könnyű eligazodni ben
ne? Mennyi ablak van a képernyőn? Segítik vagy 
inkább megzavarják a használókat? Ha kiválasz
tunk egy -  lehetőleg több szerzős -  publikációt, 
akkor valamennyi index és ezek kombinációja 
alapján is visszakereshető-e? Mennyire rugalmas 
a kereső rendszer?

Egységesség
Vizsgáljuk meg a szerzők, kiadók, cégek, 

földrajzi helyek stb. indexeit, hogy mennyire egy
séges az írásmód és találunk-e bennük kereszthi
vatkozásokat további szinonimákra. Nézzünk 
meg néhány bonyolultabb vagy ritkább nevet kü
lönböző írásmódokkal. Próbáljunk meg szinonim 
szakkifejezéseket keresni a címekben és nézzük 
meg, hogy egységes tárgyszavakat rendeltek-e 
hozzájuk? Nézzük meg, hogy az indexek elején 
és végén nincsenek-e furcsa tételek? Az indexek 
egységessége rendkívül fontos a precíz keresés
hez. Bár az esetek egy részében a csonkolás

használatával csökkenthető az ilyen hibák hatá
sa, de a fontos találatok elvesztésének így is 
nagy a kockázata. Az indexek ellenőrzésének hi
ányosságaiból az egész termék minőségére le
vonhatók következtetések.

Pontosság és íráshibák
Keressünk olyan szavakat az indexekben, 

melyeket gyakran tévesztenek el az adatrögzítők. 
Természetesen a nem-angol írásmód más nyelvű 
publikációknál elfogadható lehet. Az íráshibák kü
lönösen kötött szótárral rendelkező mezőknél 
(tárgyszavak, kódolt mezők stb.) zavarók, a refe
rátumokban vagy a teljes szövegben nem okoz
nak olyan nagy bajt, amennyiben a tárgyszó me
zőben helyesen szerepel az illető szó. A hibás re
kordokat érdemes megnézni az adatbázis aktua
lizálása vagy új kiadásának megjelenése után is, 
hogy az előállító kijavította-e őket.

A feldolgozott dokumentumok köre és aktualizá
lás

Amennyiben van ilyen lista, nézzük meg, 
hogy az adatbázisban mióta dolgoznak fel egy 
adott folyóiratot, vagy mikor hagyták abba az in
dexelését. Ha az indexből vagy a dokumentáció
ból ez nem derül ki, akkor keressünk rá a kiad
vány nevére és a találatokat időrendben írassuk 
ki. Nézzünk meg néhány hetente vagy kéthetente 
megjelenő újságot is, hogy legyen valami képünk 
az adatbázis frissességéről és az aktualizálás 
gyakoriságáról. Válasszunk ki egy folyóiratot és 
egy évfolyamot és nézzük meg, hogy a találatok
ban folyamatos-e az oldalak számozása, illetve a 
folyóirat minden egyes számából nagyjából ugyan
annyi oldalnyi publikáció van-e feldolgozva? 
Kombináljuk egy AND (ÉS) operátorral az egy 
adott évben publikált és az ugyanabban az évben 
az adatbázisba bevitt rekordok halmazait, mert 
így megtudható, hogy a publikációk hány száza
lékát dolgozzák fel még abban az évben. Ren
dezzük egy folyóirat rekordjait évszám szerint (le
hetőleg a ZOOM vagy RANK funkcióval, ha van 
ilyen), hogy lássuk, mennyire egyenletesen dol
gozták fel a folyóirat egyes évfolyamait. Hasonlít
suk össze ugyanannak a periodikának a feldolgo
zott évfolyamait és számait különböző adatbázi
sokban. Hasonlítsuk össze egy adott szám cikkeit 
a folyóirat nyomtatott változatával és nézzük 
meg, mely részeket hagytak ki a feldolgozás so
rán. Keressünk rá gyakran publikáló és jellegze
tes nevű szerzőkre vagy nagy témakörökre kü
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lönböző adatbázisokban, és hasonlítsuk össze a 
találatok számát. Nézzük meg a publikáció helye, 
nyelve és típusa szerinti indexeket a lefedett terü
let megismerése céljából.

Informatív rekordok
Az adatrekordok információtartalma a tárgy

szavak és témakódok számától, a cím és a refe
rátum részletességétől és minőségétől függ. Néz
zük meg, hogy a tárgyszavak valóban tartalmaz- 
zák-e az illető publikáció témáit, és hogy egy 
semmitmondó címhez van-e kiegészítő magyará
zat, illetve van-e címfordítás az idegen nyelvű 
dokumentumoknál? Néhány referátum elolvasá
sa után próbáljuk meg megállapítani azok típusát: 
informatívak? leírók? kritizálok? helyettesíthetik-e 
valamennyire az eredeti szöveget?

Teljesség
Nézzük meg az adatbázis méretét a doku

mentációban és magában az adatbázisban is, ha 
lehetséges. Válasszunk ki néhány könnyen vizs
gálható adatmezőt (pl. dokumentumtípus, megje
lenési év, nyelv). Keressük le ezek összes érté
keit, és a halmazokat kombináljuk egy OR 
(VAGY) művelettel. Hasonlítsuk össze a kapott 
rekordszámokat, mert így megállapítható, hogy 
az egyes adatmezők a rekordok hány százaléká
ban nincsenek kitöltve.

Output
Vizsgáljuk meg a találatok megjelenési for

mátumait a képernyőn, a nyomtatón és a letöltött 
állományokban. A kiírt rekordnak jól strukturált- 
nak és olvashatónak kell lennie, a mezőneveknél 
pedig fontos a kiemelés, a nevek teljes kiírása. A 
tárgyszavak első karakterénél ajánlott a nagybetű 
használata, mert ez javítja az olvashatóságot. A 
keresett szó kiemelése szintén segíti az eredmé
nyek áttekintését. Nézzük meg, hogy az output
ban hogyan vannak jelezve a hiányzó adatme
zők. írassunk ki néhány rekordot az adatbázis 
legrégebbi tételei közül is, hogy lássuk, mennyit 
változott időközben az adatok szerkezete. A leg
jobb módja az output formátumok értékelésének, 
ha ugyanannak a publikációnak az adatait több 
adatbázisból is kiíratjuk, és odaadjuk őket véle
ményezésre a potenciális felhasználóknak. Végül 
vizsgáljuk meg azt, hogy az online adatbázi
soknál többször is felszámítják-e a kiíratási díjat, 
ha ugyanazt a rekordot többször lekérjük?

Felhasználói támogatás, dokumentáció, online 
segítség

Mennyire érthetők a rendszer kérdései, vála
szai és a hibaüzenetek? Kérhető-e további (má
sodik szintű) segítő szöveg? Általános vagy a pilla
natnyi helyzethez alkalmazkodó-e a segítőrendszer? 
A dokumentáció online és nyomtatva is rendelke
zésre áll-e? Mennyire friss, pontos és olvasható? 
Milyen dokumentációk vannak: gyors és részletes 
kézikönyv, használói útmutató, tezaurusz, a feldol
gozott források listája stb.? Az adatbázis gazdája 
kiad-e hírlevelet a használók tájékoztatása érdeké
ben? Vannak-e keresési példák? Szerepel-e a do
kumentációban a szerkesztői politika (feldolgozott 
terület és időszak, kihagyott vagy bevett dokumen
tumtípusok stb.) ismertetése? Van-e tanácsadó 
szolgálat (help desk)? Mennyire segítőkész, szak
értő és hatékony? Vannak-e online gyakorlást segí
tő állományok, oktatóprogramok, szimulációk, tan
folyamok, felhasználói összejövetelek? Milyen 
meta-adatbázisok érhetők el (adatbázisok indexei, 
szótárak, egyesített indexek több adatbázisból)?

Rendszerspecifikus tesztek az egyes adatbá
zisok között

Ellenőrizzük, hogy van-e lehetőség a szolgál
tató egyéb adatbázisaival való együttműködésre, 
például egyidejű keresésre több adatállomány
ban? Hasonlítsuk össze a rendszeren levő adat
bázisok rekordszerkezetét, mezőneveit és kiírási 
formátumait. Össze van-e kapcsolva a bibliográ
fiai rekord a teljes szöveget tartalmazó adatre
korddal és megjeleníthető-e egyszerre mindket
tő? Hasonlítsuk össze a kereső funkciókat az 
egyes adatbázisokban. Az elmentett kereső stra
tégia végrehajtható-e egy másik adatbázisban? A 
találati halmazok az adatbázisváltás után is hoz
záférhetők maradnak-e?

Különböző adatbázisok összehasonlítása

Ha van legalább két hasonló témájú adatbá
zis, akkor érdemes őket összehasonlítani a fel
dolgozott dokumentumok körének szempontjá
ból. Keressünk meg néhány folyóiratot az egyes 
adatbázisokban, és a találatokat korlátozzuk
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Kitekintés

ugyanarra az időszakra. Ezzel képet kaphatunk 
az adatbázisok által lefedett körről és a feldolgo
zás részletességéről. Nézzünk meg egy konkrét 
folyóirat számot és hasonlítsuk össze a találato
kat, hogy lássuk, melyik adatbázisba milyen típu
sú cikkeket válogatnak be és miket hagynak ki. 
Keressünk ismert szerzőket, és a találatokat kor
látozzuk ugyanarra az időszakra és folyóiratra, 
hogy az összehasonlításnál kiszűrjük az adatbá
zisok közötti egyéb eltérésekből adódó különbsé
geket. Nézzünk meg jellemző témaköröket egy 
adott időszakban az adatbázisok tematikájának 
összehasonlítása céljából. Hasonló összehason
lítást tehetünk a feldolgozott dokumentumok pub
likációs helyére és nyelvére vonatkozóan is.*

Következtetések

A BLR&DD kutatási jelentést a CIQM azzal a 
céllal készítette, hogy elősegítse az adatbázisok 
minőségével kapcsolatos munkák folyamatossá
gát, és egyben elkezdjen egy módszertani eljá
rás-gyűjteményt kialakítani az adatbázisok minő
ségének vizsgálatához. A program ideje alatt az 
utóbbi feladat egyre inkább az adatbázisok „cím
kézésének” bevezetésével kapcsolatos munka 
felé tolódott el.

A szakirodalom áttekintése, az elvégzett kér
dőíves felmérés és a CIQM-hez érkező bejelen
tések mind azt mutatják, hogy az adatbázisok mi
nősége továbbra is fontos kérdés a felhasználók 
szempontjából.

A munka utolsó fázisában elvégzett tesztek 
szintén azt jelzik, hogy gyakoriak a minőségi 
problémák, és minden egyes megvizsgált adat
bázisban voltak ilyen gondok. A projekt befejezé
sével egy időben lezajlott egy találkozó, melyen 
az információszolgáltatók megvitatták az adatbá
zisok „címkézésének” lehetőségét (erről külön je
lentés készült). A megbeszélés végső kicsengése 
az volt, hogy további munka szükséges az adat
bázisok minőségének biztosítása érdekében -  
akár egy „címkézési” rendszer, akár valamilyen

1. Jacsó, P.: CD-ROM Software, Dataware and Hard
ware: Evaluation, Selection, and Installation. Engle
wood, Colorado: Libraries Unlimited. 1992.
2. CD-ROM Information Products: the Evaluative 
Guide. Szerkesztette C.J. Armstrong és J.A. Large. 
Aldershot: Gower, 1990-,

más módszer segítségével valósul ez majd meg.
A CIQM már el is küldött egy elsődleges ter

vezet a BLR&DD részére, melyben a további 
feladatok körvonalazása olvasható: projekt ke
retében szeretnénk elősegíteni az információs 
ipar képviselői és a felhasználók közötti kommu
nikációt, és ugyanakkor szorosan együttműködni 
egy vagy két szolgáltatóval egy prototípus kidol
gozása céljából az adatbázisok címkézéséhez. 
Az információs iparral való szoros együttműködés 
azért rendkívül fontos, mert így felismerhetők a 
problémás területek, és kidolgozható a "címke" 
technikai megvalósítása és a gyakorlatban való 
alkalmazása. Mielőtt formalizálni lehetne a 
k é n ”szereplő minőségi információkat, ki kell ter

jeszteni azt az értékelő munkát, ami az előző pro
jekt részeként elkezdődött. Az eredmény egy 
részletesebb és célzottabb módszertani gyűjte
mény lehetne, melyből minőségvizsgáló tesztek 
készíthetők majd.

A májusi találkozó eredményeként megfogal
mazott ajánlások a következők voltak:

1. A CIQM erősítse céljainak és tevékenysé
gének propagálását a használók és az informá
ciós ipar szereplői között.

2. További információkat kell gyűjteni az euró
pai felhasználóktól arra vonatkozóan, hogy mit te
kintenek fontosnak a minőséggel kapcsolatban, 
és mi a véleményük a „címkézés” bevezetéséről.

3. Egy prototípust kell létrehozni a „címkézés
hez”, és ki kell alakítani a „címke” formátumát.

4. Megvalósíthatósági vizsgálatot kell végezni 
a „címkézéssel” kapcsolatban, és fel kell becsülni 
a CIQM-re és az adatbázisok készítőire háruló 
költségeket.

Az új program tervezete eredetileg 12 hóna
pos időtartamra terjedt ki, de a szükséges további 
felmérések és az egyes adatbázis-tulajdonosok
kal való együttműködés miatt egy 18 hónapos 
program időtartam reálisabbnak tűnik. Az infor
mációs iparral közösén végzendő munkák előse
gítése érdekében egy tanácsadókból álló bizott
ságot kell felállítani a májusi találkozó résztvevői 
közül.

A program eredménye egy rövid jelentésen 
kívül várhatóan az lesz, hogy elkészülnek a fon
tosabb adatbázis-típusokhoz a minőséget tanúsí
tó „címkék” prototípusai, és egyes szolgáltatók 
elkezdik használni ezeket az adatbázisaiknál.

Könyvtári Figyelő 6. (42.) 1996/1. 95


