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The many faces of information science Ed. by WEISS, E. C. 
Boulder, Colorado, Westview Press, 1977. 128 p. (AAS 
Selected Symposium 3.)

A sokarcú tájékoztatástudomány

1975 májusában, Anaheimben (Kalifornia) konferen
ciát tartottak az information science (informatika, tájékoz
tatástudomány) elméleti alapjaira vonatkozó, a National 
Science Foundation által támogatott kutatások eredményei
nek összegzésére. A kötet a konferencia anyagát tartal
mazza.

E. C. Weiss, a kötet szerkesztője abban látja a tanács
kozás jelentőségét, hogy sikerült egy ellentmondás feloldását elősegíteniük, nevezetesen 
azt, hogy az információs tevékenység gyakorlata megelőzte elméletének kialakulását, és 
ez hovatovább feszültségekhez, sőt, a gyakorlatot sújtó hátrányokhoz vezetett.

A kutatások paradigmája (R. K. M ertonnak, a szociológusnak szóhasználatával élve) 
lényegében nem új. Arról van szó ugyanis, hogy ha a tájékoztatástudománynak a tárgya 
az információ akkor elméleti alapjait az információra vonatkozó többi, már kialakult vagy 
kialakultabb tudományban keresse, mindenekelőtt Shannon kvantitatív matematikai 
információelméletében, a kommunikáció általános elméletében és a szemiotikában.

Az irányzatnak mintegy tizenöt éves múltja van, az ötletet magát soha senki nem 
vitatta, a kérdés mindig is a hogyan volt. Hogyan lehet pl. az információelméletből indul
va megalapozni az informatikát? Vagy másrészről — mivel az információ maga jel vagy 
jelrendszer — mit nyújthat a szemiotika a tájékoztatáselmélet számára?

Ez a kötet abban hozott újat, hogy az eddig lényegében program-szinten létező 
paradigmák alapján kiborították a tájékoztatástudománynak az előbbi tudományok 
törvényein nyugvó saját elméletét.

Két tanulmányt külön is érdemes megemlíteni.
William Goffm an a kommunikáció dinamikájáról ír. Shannon entrópia törvényéből 

indít; amíg azonban az információelmélet a kommunikációnak főleg technikai, „mérnöki” 
oldalát mutatja meg, addig az informatikában ezen túl a közlési folyamatoknak nyelvi
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szemantikai és hatékonysági összetevői is vannak; az utóbbi szoros kapcsolatban áll az ún. 
relevancia-problémával. Goffman elméletében a tudományos irodalomra vonatkozó 
modell időtől függő, időben változó modell. (Gondoljuk meg, információs rendszereinket 
mindig statikusan írtuk le, arra keresve választ, hogy miből áll és milyen tulajdonságai 
vannak.) Modellje egyszerű, és sikerült olyan reprezentációt találnia, amely alapján részle
tek is kimunkálhatok. Tanulmánya a kötetben csak a modellt hja le, de Ígéri, hogy mind 
az elméleti, mind a kísérleti és praktikus részleteket a közeljövőben közzéteszi.

Nagyon érdekes Vladimir Slamecka és Charts Pearson referátuma (Jelek és szimbó
lumok jelentősége), a kötet záró értekezése. A problémát szemiotikái közelítésben vetik 
fel, tárgyalásmódjuk is erősen filozofikus. Kiindulásuk Pearson-nak univerzális jelstruk
túra modellje. Pearson a jeleket három dimenziós koordinátákban helyezi el, így minden 
jelnek három összetevője van: szintaktikai szerkezete, szemantikai szerkezete és pragmati
kus szerkezete. Kiegészíti ezt a reprezentációra vonatkozó kilenc szabály. Ezzel a jelek és 
szimbólumok elméletét lényegesen kiszélesítették de egyszerűsítették is, a szerzők szerint 
ez új támpontot nyújt a tudományok azon csoportjának, amelyek az infromációval fog
lalkoznak; beleértve annak az új szituációnak a figyelembevételét is, amelyet a számító
gép teremtett az ember/gép kapcsolat révén. Maguk abban látják kutatásaik eredményét, 
hogy a jelek elméletének teljesebb kidolgozása vált lehetővé, a programozás szemantikai 
problémáinak megoldásához járultak hozzá, segítettek tisztázni azt a keveredést, amely 
a programozó és számítógép használója közt áll fenn, az ember/gép kapcsolatban pedig 
azt, amely a kódolás mikéntje, és aközött a mód között áll fenn, ahogyan ezek tárolásra, 
keresésre kerülnek a számítógépes memórián, memóriából. Elméletüket nemcsak az 
informatika, hanem a kommunikációval foglalkozó tudományok általában haszno
síthatják.

A kötet általános tanulságát abban lehet megfogalmazni, hogy itt valójában kibonta
kozik az informatika egzakt, „kemény” elméleti alapja, lehetővé válik a széteső ismeretek 
szintézise is. Az elméleti feltevések azonban annyit érnek, amennyit a részletekben 
érvényesíteni lehet belőlük. Tanúi voltunk már eddig is számos ötletnek arra vonatkozó
an, hogyan lehet egységes rendszerré formálni szakmánk ismereteit, de az ötlet mindig 
megmaradt az általánosságok szintjén, a részletek hozzáfflesztése vagy nem volt sikeres, 
vagy erőltetett volt. Úgy tűnik, most egy régebbi paradigma hathatósabb átgondolásával 
van dolgunk. A szerzők szerint részletek, praktikus és tapasztalati anyag áll elképzeléseik 
mögött. Várjuk a részleteket.
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