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Az információszabadság létrejöttét támogató 
open, azaz nyílt kezdeményezések az elmúlt 
évtizedben jutottak el arra a szintre, hogy a 
tudományos kommunikációban komolyabb 
szerephez juthattak. Ezek legjelentősebbjei az 
open source (nyílt forráskód), az open standards 
(nyílt szabványok) és az open access, vagyis a 
nyílt hozzáférés. Utóbbinak köszönhetően a vi-
lágon bárhol egyformán és egyenlő esélyekkel 
férnek hozzá a tudományos publikációkhoz az 
oktatásban és kutatásban résztvevő egyének, 
intézmények. Ezeket az open access (OA) do-
kumentumokat különálló digitális könyvtárak, 
intézményi repozitóriumok őrzik, amelyeknek 

formai és tartalmi feltárása épp oly fontos, mint 
hagyományos társaiké.
Az open access publikációk ingyenes, teljes szö-
vegű online elérést, letöltést és (saját használatra 
való) nyomtatást tesznek lehetővé bárki számá-
ra. A nyílt hozzáférésű publikálás két lehetsé-
ges változatát, a szerzői önarchiválást, illetve 
az open access folyóiratokban való publikálást 
2002-ben határozta meg a Budapest Nyílt Hoz-
záférés Kezdeményezés.1 A szerzői önarchiválás 
elsősorban az intézményi repozitóriumba való 
feltöltésre vonatkozik, amely a Nyílt Archívum 
Kezdeményezés2 szabványai mentén lehetővé te-
szi, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek 
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Az open access mozgalom keretein belül közzétett, különböző digitális gyűjteményekben tárolt publi-
kációk visszakereshetővé tételéhez a dokumentumok formai és tartalmi feltárása mellett az is fontos, 
hogy a felhasználóknak lehetőségük legyen egy közös felületen több digitális gyűjteményben keresni, 
amit a repozitóriumok által alkalmazott különböző technológiai megoldások mellett az eltérő nyelvek 
és terminológia is megnehezítenek. A jelen tanulmány azon megoldások rendszerbe foglalására tö-
rekszik, amelyek a nyílt hozzáférésű publikációk tartalmi feltárásának és visszakereshetővé tételének 
terén jelenleg használatosak. Ezek a megoldások az elmúlt két évtized különböző webes technológiáit 
használják, mint a Dublin Core-t és a kiterjeszthető jelölőnyelvet (XML).
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a publikációk, illetve hogy a fenntartó intézmény 
(egyetem, kutatóintézet, könyvtár) keretein belül 
létrehozott szellemi termékek egy közös tárhe-
lyen legyenek elérhetők. A másik lehetséges út 
a nyílt hozzáférésű „alternatív” folyóiratokban 
való publikálás, amelyek az online megjelenési 
formát választották a nyomtatott formával szem-
ben, így ugyanis a nyomdai és raktári költség is 
megszűnik.3 A publikációk ingyenessé tétele a 
szerzők számára sem haszontalan – mivel szé-
lesebb körben érhetőek el írásaik, több találati 
listában szerepelnek előkelő helyen, ezáltal jobb 
eséllyel fogják őket idézni is.4
Jelenleg nincsen egységes megoldás a nyílt 
hozzáférésű publikációk tartalmának feltárásá-
ra. Problémát jelent a publikációs tárak közötti 
technológiai és terminológiai különbség, pedig 
lenne igény a relevánsabb open access találati 
listákra. 
Az open access repozitóriumok esetében – mi-
vel a kezdeményezés célja is az, hogy minél 
szélesebb körben elérhetővé váljanak a publi-
kációk – alapfeltétel, hogy szemantikai szem-
pontból megfelelően legyenek leírva a benne 
foglalt publikációk, lehetővé téve ezzel a közös 
keresők és az egyéb, felszíni webet indexelő 
keresők (például Bing, Google, Google Scholar 
stb.) számára, hogy releváns találatokat adjanak. 
A feltárásra két alapvető út létezik: a kereske-
delmi elvek szerint működő 
keresőmotorok (például Bing, 
Google) tevékenysége erősen 
elkülönül a dokumentumo-
kat a metaadatok útján, tar-
talmilag feltáró eljárásoktól. 
A Google-féle keresőmoto-
rok „beleláthatnak” ugyan a 
repozitóriumok tartalmába és 
a publikációk teljes szövegé-
be, de a PageRank5 keresési és 
hiperlinkelési népszerűségen 
alapuló algoritmusai kevésbé 
tematizálják a dokumentumo-
kat tartalmuk szerint, indexe-
lési módszerük mindössze egy 
szintaktikai aspektusa a doku-

mentum feltárásnak. A repozitóriumi rekordok, 
publikációk metaadatokkal való ellátása nem 
felesleges annak ellenére, hogy a keresőmotorok 
által már sikerül megmenteni őket attól, hogy a 
mély webre kerüljenek. A metaadatok biztosít-
ják, hogy precízen, pontosan és mindenekelőtt 
szemantikailag legyenek feltárva a webes tartal-
mak, ami tudományos szempontból fontosabb, 
mint az, hogy a PageRank és Google hirdetések 
üzleti központú rangsorolása hová is helyezi 
azokat a találati listákban. (A tudományos írá-
sok feltárására fejlesztett Google Scholar saját 
idézettségi indexek létrehozásával már annál in-
kább törekszik az ettől való elrugaszkodásra.) Az 
internet feltártságát a tartalmak metaadatokkal 
való ellátása teszi a hagyományos, katalógu-
sok által feltárt könyvtárakéhoz hasonlatos-
sá. Kutatásunk során ez utóbbi megoldással 
és ennek eszközeivel foglalkoztunk, ugyanis 
a nyílt hozzáférésű tudományos publikációk 
esetében rendkívül fontos a szemantika, és a 
repozitóriumokban tárolt tartalmak esetében is 
a végső cél a szemantikus web létrehozása.
Amíg a szemantikus web, a Web 3.0 várat ma-
gára, közös keresők útján lehetséges a nyílt 
hozzáférésű dokumentumok visszakereshetővé 
tétele. A publikációk útja a szerzőtől az olvasóig 
az osztályozási funkciók szempontjából három 
szakaszra bontható (1. ábra). 

1. ábra
A publikációk útja az open access rendszerében és az egyes szinteken  

fellépő osztályozási funkciók
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Elsőként a repozitóriumokba feltöltött doku-
mentumokat a feltöltő metaadatokkal látja el, 
amelynek során annak tartalmi ismérveit is le-
írja. Ezután a közös keresők részéről egy proto-
koll, az OAI-PMH lekéri, összegyűjti („leszü-
reteli”) a metaadatokat, ami eszközt biztosít a 
tárgyszóegységesítéshez. Ennek segítségével 
végül a közös kereső osztályokat alakíthat ki, így 
a különböző terminológiával rendelkező, eltérő 
nyelvű repozitóriumok közös tudományfelosz-
tással és tárgyszókészlettel jelenhetnek meg a 
keresők felületén, ami hozzájárul a sokkal rele-
vánsabb találatokhoz a keresések során.

Metaadat-leírás

A metaadatok rögzítésének legelterjedtebb for-
mátuma a Dublin Core elemkészlet.6 A Dublin 
Core adatai közül a dokumentumok tartalmát 
hivatottak leírni a tárgy, a leírás és az elhelye-
zés és időbeliség.
A tárgy (subject) mezőben a dokumentum tar-
talmát kifejező fogalmakat, kifejezéseket, illetve 
különböző osztályozási rendszerek jelzeteit le-
het leírni, nagyobb témakörök, illetve speciáli-
sabb tárgy- és kulcsszavak megadására egyaránt 
használható.
A tárgyszavak forrása ideális esetben valamilyen 
rendszerezett tárgyszójegyzék vagy tezaurusz. A 
2012-ben már 140 000 lexikai egységet tartalma-
zó Köztaurusz egyaránt tartalmaz szakkifejezé-
seket, földrajzi- és időneveket, valamint a doku-
mentumtípust meghatározó deszkriptorokat, de 
emellett is számos szaktezaurusz segítheti még 
a dokumentumok tartalmának pontos feltárását, 
mint például filmtechnikai, jogi és közigazgatá-
si, távközlési, irattári, EU- és ETO-tezaurusz is. 
Ezek mellett léteznek elméleti, tudományos célú 
tezauruszok is, mint az Általános fogalmak onto-
lógiája, az Időnévtér vagy a Szófajtezaurusz.7
A dokumentumok angol nyelven végzett fel-
tárásához ajánlott adatbázisok megtalálhatók 
a Dublin Core honlapján.8 Ilyen a Library of 
Congress Subject Headings (LCSH), a Kong-

resszusi Könyvtár átfogó, egyetemes tárgyszó-
jegyzéke, amelyet az Egyesült Államok könyv-
tárai mellett nemzetközileg is számos könyvtár 
használ, gyakran fordítási célból. A Kongresz-
szusi Könyvtár külön adatbázist szolgáltat a 
témaként használt tulajdonnevek egységesí-
tett alakjairól, külön kereshető a Kongresszusi 
Könyvtár saját osztályozási rendszere (Library 
of Congress Classification – LCC) és számos 
egyéb adatbázis.9
A Dublin Core-ban található subject mező ki-
tölthető osztályozási rendszerek jelzeteivel is, 
ezt segíti például a Dewey Tizedes Osztályozá-
sának (Dewey Decimal Classification – DDC),10 
illetve az Egyetemes Tizedes Osztályozásnak 
(Universal Decimal Classification – UDC)11 
online elérhető változata, amelyek az egyes fo-
galmakhoz rendelt jelzeteket teszik kereshetővé. 
A dublincore.org oldalon emellett egyes szakte-
rületekhez tartozó tárgyszójegyzékeket is aján-
lanak, mint az orvostudomány területén haszná-
latos Medical Subject Headings (MeSH), vagy a 
művészeti és építészeti szakterületet feldolgozó 
Art and Architechture Thesaurus (AAT).
Az ebben a mezőben tetszőleges számban meg-
adható tárgyszavak és osztályozási jelzetek le-
hetővé teszik a tartalom messzemenőkig pontos, 
konkrét feltárását, illetve – megfelelő visszake-
reső felület létrehozása esetén – a tartalmilag 
összetartozó dokumentumokból kisebb csopor-
tok képzését.
A Dublin Core tartalmi feltárást segítő követke-
ző mezője, a leírás (description) a dokumentum 
tartalmának összegző, szabad szöveges leírását 
teszi lehetővé. Bemásolható ide a dokumentum 
tartalomjegyzéke és tartalmi kivonata, akár több 
nyelven is. 
Az elhelyezés és időbeliség (coverage) mezőben 
a dokumentum tartalmának tér- és időbeli vonat-
kozását lehet feltárni. Itt lehet megadni az olyan 
földrajzi és közigazgatási egységeket, időpon-
tokat és korszakokat, amelyek a dokumentum 
témájához köthetők.
A földrajzi vonatkozást szabadszövegesen is le-
hetőségünk van leírni, de szabványosított formát 
is használhatunk, és pontos koordináta értékeket 
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is megadhatunk. Szabványosított földrajzi nevek 
találhatók a Köztauruszt kiegészítő Geotaurusz 
és geohistauruszban, amely egy földrajzi és 
történelemföldrajzi témájú átfogó osztályozási 
rendszer. Feltünteti a fogalmak közti fontosabb 
relációkat, amelyek tükrözik például a különbö-
ző földrajzi egységek közti történeti összefüggé-
seket, a közigazgatási beosztást és – lehetőség 
szerint – annak változásait is. A tezauruszban 
található deszkriptorokhoz megjegyzések is kap-
csolódnak, amelyek kézikönyvekből származó 
általánosan elfogadott tényeket, meghatározá-
sokat tartalmaznak.12

Angol nyelven történő feltárás esetén hasz-
nálni lehet például a Thesaurus of Geographic 
Namest (TGN),13 illetve az ISO 3166 szabvá-
nyát,14 amely az országok neveinek két és há-
rombetűs kódjait tartalmazza. Az idővonatkozás 
megadásához támpontot ad a World Wide Web 
Consortium Date and Time Formats (W3C DTF) 
segédlete.15

Emellett a Dublin Core más mezői is segítik a 
dokumentum tartalmi ismérveinek behatárolá-
sát – a dokumentum címe, típusa, forrása és a 
más dokumentumokkal fennálló kapcsolata is 
hordoz a dokumentum tartalmára vonatkozó 
információkat.
Az objektumtípus (object type) mezőben az 
adott dokumentum típusát, műfaját lehet leírni. 
Magyar nyelven használható ehhez az Ungváry 
Rudolf által összeállított Dokumentumfajták 
tezaurusza, amely a Köztaurusz részeként is 
elérhető, illetve önállóan a MOKKA Relex ál-
tal kezelt tezauruszainak létrehozott felületéről 
is. A tezaurusz jelenleg majdnem 3700 lexikai 
egységet tartalmaz, amelyekhez meghatározás 
is kapcsolódik.16 Angol nyelven a Dublin Core 
Metaadat Kezdeményezés ajánlását lehet hasz-
nálni.17

A forrás (source) mezőben lehetőség van a vi-
lághálóról valahonnan átvett anyagok, illetve a 
digitalizált dokumentumok eredeti forrásának 
adatait megadni. Ez is segítheti a felhasználót 
az információk keresése közben – ha például 
egy dokumentum eredeti, nyomtatott forrását 
már ismeri és feldolgozta, akkor az online elér-

hető dokumentum átolvasása nélkül is tudomást 
szerezhet arról, hogy az nem fog számára új in-
formációkat tartalmazni. Itt meg lehet adni egy 
dokumentum kiadási adatait, illetve szabványos 
azonosítókat (ISSN, ISBN, URL) is.
A kapcsolat (relation) mező alkalmas arra, hogy 
az adott dokumentummal valamiféle tartalmi 
vagy logikai kapcsolatban álló bármilyen másik 
dokumentumra hivatkozzunk. A dokumentumok 
között sokféle kapcsolat állhat fenn: előzmény 
vagy folytatás, egy sorozatba való tartozás, gyűj-
teményes mű különböző részei vagy egyszerű-
en tematikai vagy azonos szerző szerinti kap-
csolat. Ennek segítségével könnyebb eljutni az 
adott dokumentummal tartalmilag összetartozó 
más dokumentumokhoz. A relation mezőben a 
source-hoz hasonlóan meg lehet adni egy doku-
mentum kiadási adatait, és szabványos azonosí-
tókat (ISSN, ISBN, URL).18

Magyarországi repozitóriumok gya-
korlata

A szerzői önarchiválás eljárásmódja intézmé-
nyenként eltér. Bizonyos intézményeknél könyv-
táros szakember kapcsolja a metaadatokat a do-
kumentumokhoz, bizonyos intézményeknél a 
szakember csak ellenőrzi a szerző által feltöltött 
metaadatokat, egyes repozitóriumoknál pedig 
még csak nem is ellenőrzik a szerzők által fel-
töltött metaadatokat (1. táblázat). Ennek ered-
ménye, hogy a feltárás mélysége és minősége 
rendkívül ingadozó képet mutat a nyílt hozzáfé-
résű dokumentumok körében, amely probléma 
kezelhető volna a publikációk feldolgozására, 
megőrzésére és hozzáférhetővé tételére vonat-
kozó eljárásoknak a különböző repozitóriumok 
körében való egységesítésével. Annak meghatá-
rozása például, hogy hány darab tárgyszót kell 
egy dokumentumhoz minimum megadni, hogy 
a tárgyszavak mely tezauruszokból származ-
hatnak vagy hogy kell-e kötelezően valamelyik 
osztályozási rendszer jelzetét a publikációhoz 
kapcsolni, jelentősen csökkentené a különböző 
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terminológiákból és a feltártság eltérő mélysé-
géből fakadó, a dokumentumok visszakeresését 
nehezítő problémákat.
A szabad szöveges kereső mellett bizonyos 
repozitóriumok hierarchikus tudományfelosztá-
son alapuló böngészést tesznek lehetővé a szak-
területek között. Ezek többnyire már meglévő 
felosztásokon alapulnak, mint a Kongresszusi 
Könyvtáré (az MTA REAL és REAL-d adatbá-
zisa használja)19 vagy a Magyar Elektronikus 
Könyvtáré (a MIDRA esetében).20 A Szegedi 
Tudományegyetem Contenta repozitóriuma ez-
zel szemben egy egyéni, többszintű taxonómiát 
használ a doktori publikációk osztályozására.21 
A taxonómiának megvan az az előnye, hogy az 
alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat is jól 
áttekinthetővé tévő „ágrajz” útján egyből meg-

mutatja, hogy az egyes szakterületek milyen 
mélységig kapnak terepet az adott adatbázisban. 
Ez a fajta témakörök közti böngészési lehető-
ség azonban a felhasználó számára nehézsége-
ket is rejthet magában, hiszen nem feltétlenül 
magától értetődő mindenki számára az adott 
felületen található tudományfelosztás. Egyes 
repozitóriumok a hierarchikus felosztás helyett 
a dokumentumaik tartalma közti böngészést a 
gyűjtemény tárgyszólistájának egyszerű betű-
rendes közlésével teszi lehetővé. A magyar nyel-
vű archívumok közül ilyen például a DEA.22

A Magyarországon legelterjedtebb repozitórium 
szoftverek, az EPrints és a DSpace nyílt forrás-
kód alatt futnak, ami biztosítja a hosszú távú 
fejlesztés lehetőségét.

Repozitórium Repozitórium 
szoftvere

Önarchiválási gyakorlat 

Corvinus Egyetem Kutatások  
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/

EPrints Önálló  (szerzői) tárgyszavazás.

Corvinus Egyetem Doktori disszer-
táció 
http://phd.lib.uni-corvinus.hu

EPrints Önálló  (szerzői) tárgyszavazás.

Szent István Egyetem – HuVetA 
http://huveta.hu/ 

DSpace –

Central European University  
http://ceu.archives.ceu.hu/

EPrints Önálló  (szerzői) tárgyszavazás.

Miskolci Egyetem – MIDRA  
http://midra.uni-miskolc.hu/

JaDoX Önálló  (szerzői) tárgyszavazás.

MTA – REAL 
http://real.mtak.hu/

EPrints A szerzők önállóan töltik fel munkáju-
kat szabadkulcsszavak és a Kongresszusi 
Könyvtár tudományfelosztása alapján. 
Mielőtt a dokumentum publikussá válna az 
MTAK munkatársai ellenőrzik.

MTA – REAL-d 
http://real-d.mtak.hu/

EPrints Az MTAK végzi a Kongresszusi Könyvtár 
tudományfelosztása alapján.

Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtára – DEA 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/
dea/

DSpace Önálló  (szerzői) tárgyszavazás.

Szegedi Tudományegyetem 
repozitóriumai – Contenta 
http://contenta.bibl.u-szeged.hu/

EPrints Központi vagy önálló feltöltés/tárgyszavazás.

1. táblázat
Magyarországi repozitóriumok által használt szoftverek és archiválási gyakorlatuk.  

(Forrás: OpenDOAR.org/ és az egyes repozotóriumok honlapjai.)
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Metaadatgyûjtô protokoll

A közös felületen való visszakeresés biztosítását 
szolgálja a Nyílt Archívum Kezdeményezés adat-
gyűjtő protokollja (OAI-PMH – Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), 
amely a nyílt adattárak metaadatait gyűjti be és 
biztosítja a repozitóriumok és a keresőmotorok 
közti kommunikációt. Az OAI-PMH két oldalon 
jelentkezik, az egyik a data provider, a (meta)
adatszolgáltató, a másik a service provider, a 
szolgáltatási pont, vagyis metaadatgyűjtő (példá-
ul OAIster, Videotorium).23 A szolgáltatási pont 
maga is adatszolgáltatóvá válhat, ha az általa be-
gyűjtött adatokat továbbítja egy másik szolgálta-
tási pontnak – így a szolgáltatási pontok között 
egy több szintű, hierarchikus rendszer is létrejö-
het. Az egyes repozitóriumok belső struktúrája 
részhalmazokra osztható a ’set’ kezdetű utasítá-
sok által, ami osztályozási szempontból fontos: 
akár témakörök szerint is. Az adatszolgáltatók 
tételeket tárolnak, amelyekhez a metaadatok 
kapcsolódnak.24 A protokollra vonatkozó irány-
elvek a DRIVER-ben lettek közzétéve. Itt konk-
rét könyvtári osztályozással kapcsolatos irány-
mutatást is kapunk, pl. URI sémákkal, vagy a 
Dewey Decimal Classification jelzeteivel való 
leírást a Dublin Core Subject elemében.25

Az OAI-PMH-t alkalmazó repozitóriumok hal-
mazképzéssel oldhatják meg az osztályozási 
taxonómiák kialakítását. A repozitóriumok té-
teleiket tetszőlegesen rendezhetik halmazokba, 
az XML nyelv segítségével poszt-koordináltan 
szabhatók meg a struktúrák. A halmazstruktúra 
lehet egyszintű vagy hierarchikus, tehát alá- és 
mellérendelő tárgyszóláncok alakíthatóak ki 
segítségükkel. Két osztályozási, jelzetalkotási 
szempontból leglényegesebb elemük a setSpec 
és a setName:

setSpec –  – megadja egy halmaz elérési útvo-
nalát a hierarchia gyökeréhez képest. Fontos, 
hogy egyedi azonosító legyen. A hierarchi-
kus struktúra elemeit kettőspont választja el 
egymástól.
setName –  – az előzőekben meghatározott ele-

mek megjelenítendő elnevezései természetes 
nyelven.26

Például az ELTE, mint intézmény a következő-
képp fejezhető ki. (1) SetName: Intézmények; 
(2) SetName: Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, valamint (1) SetSpec: intezmeny; (2) 
SetSpec: intezmeny:elte.27

Egy közös kereső létrehozása ennek a technoló-
giának az alkalmazásával, amely az összes ma-
gyarországi nyílt hozzáférésű repozitóriumból 
begyűjtené a metaadatokat, a jelenleginél sok-
kal egyszerűbb visszakereshetőséget biztosíta-
na a felhasználóknak. A következőkben olyan 
közös keresőknél alkalmazott megoldásokról 
számolunk be, amelyeknél sikerrel hasznosí-
tották könyvtári osztályozási feladatokra a pro-
tokollt.

Közös keresôk

Az OAI-PMH segítségével működik az Open 
DOAR (Directory of Open Acces Repositories 
– Nyílt hozzáférésű repozitóriumok mutatója)28 
is, amelynek példáján keresztül megvizsgáltuk, 
hogyan hasznosítható a nyílt kezdeményezés 
XML-alapú protokollja osztályozási feladatokra. 
A repozitóriumkereső felület lenyíló listájának 
tudományfelosztása már önmagában hordozza 
az OpenDOAR osztályozását.
A következő példában az OpenDOAR XML-
alapú, OAI-PMH-t kiszolgáló, „osztályozási jel-
zeteket” leíró kódjának részletét ismertettük. A 
kódon belül a setSpec definiálja az osztályozási 
jelzeteket, a setName pedig a listákban ténylege-
sen megjelenő neveket természetes nyelven.
1. példa:
<psh>
<responseDate>2012-10-24T17:54: 
23Z</responseDate>
<request verb=”Count”>http://w 
ww.opendoar.org/demos/psh.php</
request>
 <Count>
 <header>
 <setType>subject</setType> 15
 <setSpec>Ci</setSpec>
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 <setName>Technology General</ 
 setName>
 <datestamp/>
 <numItems>126</numItems>
 </header>
 <header>
 <setType>subject</setType>
 <setSpec>Cif</setSpec>
 <setName>Architecture</setName>
 <datestamp/>
 <numItems>32</numItems>
(...)
 <setSpec>Cil</setSpec>
 <setName>Civil Engineering</ 
 setName>
(...)
 <setSpec>Cin</setSpec>
 <setName>Computers and IT</ 
 setName>
(...)29

Az alosztályok a ’Ci’ (Technology General fő-
osztály) jelzetét bővítették minden esetben egy-
egy további betűvel, amely egyedileg azonosítja 
a halmazukat (Cif, Cil, Cin). Bár logikailag az 
’Általános technológia’ egy szinttel feljebb áll a 
másik három fogalomnál, mindazonáltal egymás 
mellett helyezkednek el (2. ábra) mellérendelő 
tárgyszóláncot alkotva.
Technology General; Architecture; Civil 
Engineering; Computers and IT

2. ábra
Az OpenDOAR ‘Általános technológia’ főosztálya és  
három alosztályának egymáshoz viszonyított helyzete 

mellérendelő tárgyszólánc esetén

2. példa: Ugyanezek az adatok alárendelő 
tárgyszólánccal, kétszintű hierarchiában, ahol a 
fogalmi szintek kettőspontok segítségével van-
nak kifejezve (fiktív példa az OpenDOAR előző 
tárgyköreivel).
<request verb=”Count”>http://
www.opendoar.org/demos/psh.php</
request>
 <Count>
 <header>
 <setType>subject</setType>
 <setSpec>Ci</setSpec>

 <setName>Technology General</ 
 setName>
 <datestamp/>
 <numItems>126</numItems>
 </header>
 <header>
 <setType>subject</setType>
 <setSpec>Ci:arch</setSpec>
 <setName>Architecture</setName>
 <datestamp/>
 <numItems>32</numItems>
(...)
 <setSpec>Ci:civil_eng</setSpec>
 <setName>Civil Engineering</
setName>
(...)
 <setSpec>Ci:comp_IT</setSpec>
 <setName>Computers and IT</
setName>
(...)

Az OpenDOAR saját jelzeteivel ellentétben (ld. 
előző példa) itt következetesen – a Cif, Cil és Cin 
helyett – az angol elnevezések rövid változatát 
használtuk a második szinteken, míg a gyökér-
ben meghagytuk a ’Technology genereal’-t ’Ci’ 
jelzetnek. Az osztályok egymáshoz viszonyí-
tott helyzete a következőképp néz ki ágrajzon 
(3. ábra).

3. ábra
Az előbbi elemek alárendelő tárgyszólánc esetén

3. példa: Komolyabb taxonómiák is létrehozha-
tóak a kettőspontok halmozásával (4. ábra) így 
egész tárgyszókészletek leírhatóak a protokoll 
által. Például a Document Type Definition fo-
galmát így lehetne meghatározni, ha a hierarchia 
ötödik szintjén helyezkedne el (a jelzet fölé írt 
sorszámok nem képezik részét a kódnak, csupán 
az átláthatóságot segítik)
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(...)      1.    2.   3.      4.    5. szint
<setSpec>Ci:comp_IT:Markup_Lang:XML:Document_Type_Def.</setSpec>
<setName>Data Type Definition</setName>
                                              (...)

4. ábra
Ötszintű taxonómia a tárgyszókészlet 
szintjén

A WorldCat által üzemeltetett OAIster30 a nyílt 
hozzáférésű publikációk legjelentősebb ke-
resője, amely azt tűzte ki céljául, hogy ezek 
a dokumentumok ne a mély web részét ké-
pezzék. Az OAIster a keresés során a külön-
böző repozitóriumok Dublin Core adatait a 

DLXS (Digital Library Extension Service) 
Bibliographic Class metaadat-formátumává 
fordítja, ezzel megalkotva a közös nevezőt: a 
tárgyszavak egységesítésével ritkábban adódnak 
hibák OAI-PMH harvestelés közben.31

5. ábra
A DLF Portál többszörös osztályozása
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Egy másik innovatív megoldást használt az 
OAIstert fejlesztő közösség az open access pub-
likációk osztályozására. A Digitális Könyvtári 
Szövetség (Digital Library Federation – DLF) 
portáljának32 keresője volt a kísérleti projekt, 
ami az OAIster számára tervezett facettázó-
klaszterképző eljárást használta, amely a do-
kumentumokat a High Level Browse (HLB) 
osztályozás terminológiájával címkézi fel a 
Dublin Core metaadatok alapján. A HLB a 
Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszerén 
(LOC Classification), a kereső klaszterképzési 
eljárása pedig automatizáláson alapul. A Topic 
Model elnevezésű eljárás segítségével az algo-
ritmus szemantikusan kinyeri a releváns kulcs-
szavakat, és automatikusan klasztereket képez. 
A fölösleges, redundáns angol nyelvű szavak 
(and, the, with stb.) kihagyásáról is az algorit-
mus gondoskodik, amely közel 100 000 szóból 
álló szótárat készített, és 7,5 millió rekordot 
dolgozott fel az OAIsterrel kapcsolatban álló 
nyílt repozitóriumokból. A DLF portálon a ta-
lálatok megjelenítése során úgynevezett kettős 
vagy többszörös osztályozást alkalmaznak. A 
találatoknál több ’Subject’ mező is található (5. 
ábra), ahol az első az eredeti, önarchiválásnál 
létrehozott Dublin Core metaadatokat, a máso-
dik és harmadik a Topic Model klaszter címkéket 
(a második tárgyszó, a harmadik tudományterü-
letek szintjén), a negyedik pedig a High Level 
Browse terminológiát tartalmazza. Az OAIster 
a mai napig nem tért át erre a facettázó eljárás-
ra a kísérleti projekt közben felmerült hibák és 
a visszakeresések pontatlansága miatt.33 Tehát 
a közös kereső megmaradt Dublin Core/OAI-
PMH-alapúnak, mindazonáltal a klaszterezést 
kihagyva is rendkívül hatékonyan keres vissza 
a repozitóriumok tartalmában.

Összegzés

Összességében azt láthatjuk, hogy a nyílt hozzá-
férésű dokumentumok esetében a technológiai 
lehetőségek már adottak a tartalom messzeme-
nőkig pontos feltárásához és visszakereshetővé 

tételéhez, és a könyvtárosok szerepe továbbra is 
fontos marad a repozitóriumok térhódításával, 
hiszen a nyílt hozzáférésű publikációk feltárásá-
hoz szükség lesz a megfelelő szakértelemre a tu-
dományfelosztások, jelzetelések terén, valamint 
a minél relevánsabb metaadatok létrehozásában. 
Azonban ahhoz, hogy ezeknek a dokumentu-
moknak az osztályozása professzionálisan, egy 
könyvtár fizikailag létező állományával azonos 
szinten valósuljon meg, és a repozitóriumok 
közti átjárhatóság, interoperabilitás is megterem-
tődjön, szükséges volna a repozitóriumok eljárá-
sainak valamiféle – irányelvekkel, ajánlásokkal 
való – egységesítésére. Ez megteremthetné az 
alapját egy a magyarországi repozitóriumokat 
magába foglaló közös kereső létrehozásának, 
amely által még könnyebbé válna a nyílt tudo-
mányos információkhoz való hozzáférés. Ha-
sonló folyamatok indulnak el napjainkban az 
Unióban: a Horizon 202034 program célkitűzései 
között szerepel például a nemzeti open access 
rendeletek megalkotása, a LIBER ajánlásai35 
között pedig a könyvtárosok alkalmazásának és 
az átjárható infrastruktúra kialakításának szük-
ségessége az adatok tárolása, elérése és meg-
osztása céljából.
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