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KITEKINTÉS

A BEVITELI ADATOK MINŐSÉGE
Gépesítési tapasztalatok a Hull Egyetem Könyvtárában

DYSON, Brian: Data input standards and computerization at the University 
of Hull. (Journal o f  Librariamhip vol.16. 1984. no.4. pp.246-261.) című 
tanulmány alapján SZÖLLŐSY Éva ismertetése.

Tanuljanak mások is a mi kárunkon

Dyson cikke egy kevéssé ismert angliai egyetemi könyvtár saját előállítású gépi 
rendszerének működési tapasztalatairól szól. Az elkövetett hibák elemzésével alapvető, 
de éppen ezért nagyon fontos ismeretekkel szolgál a gépesítésbe belevágni szándékozó 
könyvtárak számára. A Hull Egyetem Biynmor Jones Könyvtárának példája egyértelműen 
bebizonyította, mennyire fontos a számítógépbe került adatok pontosságának elemzése, 
és azt is, hogy mennyire szükség van (lenne) olcsón hozzáférhető, megbízható minőségű 
központi gépi rekordokra.

Az írás egy másik, szűkebb kört érintő szempontból is figyelemre méltó. A Nem
zeti Periodika Adatbázis (NPA) létrehozásakor -  ahogy erről a Könyvtári Figyelőben 
korábban már beszámoltunk* -  viszonylag olcsó és gyors kiindulási alapot teremtett az 
ingyenes ISDS adatbázis átvétele. Ezekben a hetekben derül ki, mekkora a tényleges 
különbség az NPA igényessége és az ISDS adatbázis minősége között Mi is azt reméljük, 
hogy miután a rendszer üzemelni kezd, sikerül kitakarítani az átvett rekordokból a 
„piszkos” adatokat. A két szituáció párhuzamossága szembeszökő, annak ellenére, hogy 
az ISDS nem lehet annyira „piszkos’,’ mint a Biynmor Jones Könyvtár terméke, továbbá 
az NPA-ban a mi szigorúan ellenőrzött adatbevitelünk biztosítja pl. a főcím és a téma 
szerinti visszakereshetőséget. Az NPA munkálatok tervezésében sokat segített volna, ha 
egy reprezentatív minta alapján előre tájékozódunk a felhasználni kívánt ISDS rekordok 
erényeiről és gyöngéiről.

Még egy általános megjegyzést szeretnék tenni. A cikk szerzője úgy ismerteti a 
nehéz helyzetet, hogy közben nem keres bűnbakot, és nem magyarázza a bizonyítványt 
sem, hanem a „tanuljanak mások is a mi kárunkon” elv alapján figyelmezteti a gépesítés 
buktatóira az utána jövőket. Szemléletmódja, józan optimizmusa tiszteletre és követésre 
méltó.

•SZÖLLÖSY Éva -  SZŰCS Erzsébet: Az időszaki kiadványok számítógépes nyilvántartásának néhány 
kérdése. Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodika Adatbázisa (NPA) rendszerében alkal 
mázott megoldások. = Könyvtári Figyelő. 20.évf. 1984. 6.sz. 587-606.p.

Könyvtári Figyelő 31(1985)6



654 Szöllősy Ëva

Előzmények

Az egyre nehézkesebb hagyományos kölcsönzési rendszer és az állandó munkaerő- 
hiány okozta problémákat a Hull Egyetem Brynmor Jones Könyvtárában (ВЖ ) online 
kölcsönzési rendszer bevezetésével kívánták megoldani, szem előtt tartva, hogy a rekor
dok később egy az olvasókat is szolgáló online katalógusban is használhatók legyenek. 
A gépesítési munkálatok zöme 1979 őszétől 1981 végéig tartott. 1980 februárjában állí
tották be a hardvert, amelynek alapja egy Beac 8000-es kanadai gyártmányú miniszámító
gép. 1980 októberében részlegesen már működésbe lépett a kölcsönzési rendszer, majd 
1981 májusában a katalógusrendszer is. 1981 végére befejezték az adatrögzítést: 700 ezer 
géppel olvasható rekord készült el. A rekordok szakjelzet, cím és szerző szerint voltak 
visszakereshetők. Ma a könyvtár adatbázisa a teljes állományról mintegy 750 ezer bibliog
ráfiai rekodot tartalmaz, s a címben lévő kulcsszavak szerint is lehet keresni bennük. 
A gép készíti a katalóguscédulákat is. A MARC rekordok megvásárlásának, önálló elő
állításának, illetve az ún. osztott katalogizálásnak (a rekordok más könyvtárakkal közö
sen történő előállításának és felhasználásának) a költségei nem minden könyvtár számára 
elfogadhatók. A BJK online adatbázisa saját erőből készült, gyorsan és viszonylag olcsón. 
A gyorsaság és olcsóság érdekében a könyvtár lemondott az input adatok pontosságáról, 
abban a reményben, hogy amikor a rendszer üzemelni fog, fokozatosan megtisztítják az 
adatbázist a „piszkos” adatoktól. Sajnos, erre még mindig nem találtak megfelelő mód
szert, és a hibák miatt a gépi adatbázis egyelőre nem képes felváltani a ma is folyamato
san épített és karbantartott cédulakatalógust.

A gépesítés munkálatai

Az online adatbázis előkészítéséhez a köteteket és a raktári katalógusban lévő 
cédulákat el kellett látni vonalkódokkal, majd a cédulákat meg kellett szerkeszteni 
(szerkesztésen mindvégig az értendő, hogy a raktári katalógus céduláin a megfelelő mező
ket ki kell jelölni, és kódokkal, azaz hívójelekkel kell ellátni), s végül a cédulákról géppel 
olvasható formában rögzíteni kellett az adatokat. E munkák elvégzésére a BJK alkalmi 
munkaerőket vett igénybe.

A vonalkód-címkézés nem sokkal több, mint egy évig tartott, a munkát végzők 
száma 4 és 7 fő között mozgott (plusz két ellenőr).

1980 januárjában a könyvtár munkatársai megkezdték mind a kurrensen katalogi
zált tételek, mind a régebbi tételek visszamenőleges szerkesztését. 1980 áprilisában nyolc 
főből álló csoport látott munkához, őket a katalogizálók tanították be, akik a munka 
ellenőrzéséért is felelősek voltak. Kezdetben teljes ellenőrzést végeztek, de később, az 
alkalmazottak gyakorlottabbá válásával az ellenőrzés szúrópróbaszerűvé vált. A szerkesz
tés 1981 áprilisára befejeződött.

A legnagyobb munkát az adatrögzítés jelentette. Eleinte a könyvtár irodai dolgozói 
végezték, majd a munka javát 1980 áprilisa után egy gépírókból álló ideiglenes foglalkoz
tatású csoport teljesítette. Sajnos, a magas munkaerő-fluktuáció miatt ritkán volt meg
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egyszerre mind a nyolc fő, és nehéz volt megfelelő embereket találni. A rögzítés ellen
őrzése kezdetben az előző napi munka listái alapján történt. Az ellenőrzés nagyon sok 
idejét vette igénybe a szerkesztőknek is és az adatrögzítőknek is, akiknek aztán javítaniok 
kellett az adatokat.

A bedolgozók munkáját egy munkaalkalom-teremtő bizottság finanszírozta korlá
tozott időtartamra. Módot kellett tehát találni az adatbevitel felgyorsítására: vagy meg
elégedni lényegesen rövidebb, kevesebb visszakeresési pontot tartalmazó rekordokkal, 
vagy lemondani az adatrögzítés ellenőrzéséről. А BJK a második változatot választotta, 
abban a meggyőződésben, hogy ezzel lehet több időt megtakarítani. Az adatbeviteli 
sebesség és a teljesítmény azonnal megnőtt. Az input 1981 végére befejeződött, tehát 
körülbelül 18 hónapot vett igénybe. 1982 óta a könyvtár gépírói végzik a kurrens adat- 
rögzítést, az ellenőrzés a katalogizálók feladata.

A költségek

Mint oly gyakori a gépesítő könyvtárak esetében, a BJK is kevés figyelmet fordított 
a valós gépesítési költségekre. Az alkalmi munkaerők foglalkoztatásának költségét teljes 
egészében a munkaalkalom-teremtő bizottság fedezte, ez tehát nem terhelte a könyvtárat. 
Jelentős segítséget adott az egyetem számítóközpontja is. Voltak azonban rejtett költsé
gek, különösen a szokásos munkamenetek elkerülhetetlen megakadásai kapcsán. A kata
logizálók egy részét például időnként nagyon igénybe vette a különféle csoportok betaní
tása és ellenőrzése. A szerkesztés is többletmunkát adott. Nőtt a lemaradás, a katalogizá
lásra váró könyvek sora. Ugyanakkor a növekvő munkaerőhiány súlyosbította a helyzetet, 
így az újonnan katalogizált és revideált tételek száma 1978/79 és 1979/80 között több 
mint 35%-kal csökkent. Az utóbbi tanévben azonban a katalogizálók száma 20%-kal csök
kent, ezért a közvetlenül a gépesítésnek tulajdonítható teljesítménycsökkenés nem egé
szen 23%. Végül a lemaradást gyorsan sikerült feldolgozni, és 1980/81-ben a teljesítmény 
több mint 46%-kal nőtt. Ez a megugrás három tényező eredménye volt: a katalogizáló 
gárda kiegészült; a részlegen belül egyszerűsített ellenőrzési eljárásokat vezettek be; a 
gépesítés egyre kisebb terhet jelentett.

A BJK gépesítési költségeinek legnagyobb része rejtett költség volt, amely ma már 
nem is számszerűsíthető. Az összehasonlítás egy más módszer feltételezhető költségeivel 
nehéz, és talán nem is reális. Mégis, a másik lehetőség például MARC rekordok vásárlása 
lett volna. A lényegében azonos hardver költségekhez járult volna a MARC rekordok ára 
(rekordonként 0,26 font). így 700 ezer rekord 182 ezer fontba került volna. Tekintetbe 
véve a rekordok kiválogatásának költségeit, és figyelembe véve, hogy akad olyan tétel is, 
amelynek nincs MARC rekordja, ez az összeg valószínűleg erősen alábecsült. Az adatbázis 
beli hibák okozta rejtett költségek igazi nagysága voltaképpen csak jóval a gépesítési mun
kák befejezése után derült ki.
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Az adatbázis felülvizsgálata

1983 tavaszán már világos volt, hogy az adatbázis hibáinak, a félresorolásoknak 
legfőbb oka az 1982 előtt bevitt hibás rekordok nagy száma. A „piszkos” adatok mennyi
sége valószínűtlenné tette, hogy a meglévő adatbázis javítás nélkül valaha is elfogadhatóan 
helyettesítse a cédulakatalógust. Hogy a „takarítás” módszereit meg lehessen határozni, 
a hibák mennyiségére és minőségére vonatkozóan meglehetősen pontos becslésekre volt 
szükség. Ezért elhatározták az adatbázis felülvizsgálatát reprezentatív véletlen minta 
alapján.

A minta

Az eredeti minta 1200 kinyomtatott rekordból állt, amelyeket a számítógép vélet
lenszerűen válogatott ki a több mint 730 ezer tételes állományból. Az adminisztratív 
okokból nehezen ellenőrizhető anyag kizárása után a minta 1046 tételre csökkent. 
A nyomtatott listából rögtön nyüvánvaló volt az input hibáinak hatása a besorolásra. 
A lista a Library of Congress szakjelzetei szerint volt rendezve. A legelső tételből a szak
jelzet kimaradt, ezért helye a lista élén a számítógép szempontjából tökéletes volt, a 
„semmi a valami elé” elv alapján. A következő két tételben a szakjelzet elejére szóköz 
került, így ez a két rekord (amely egyébként az „N” osztályba tartozott) az „A” osztály 
elé sorolódott. A következő tételben „88 100 L4” volt rögzítve KB 100 L4” helyett. 
A számítógép megint helyesen sorolt a „számok a betű elé” elv szerint. . . A lista meg
mutatta, hogy az input hibái olyan mértékben képesek felborítani a besorolás rendjét, 
hogy egyes rekordokat és következésképpen az általuk reprezentált dokumentumokat 
nem lehet megtalálni.

A felülvizsgálat ki akarta emelni a raktári katalógusból a mintában szereplő rekor
dok eredeti céduláit. Huszonegy cédulát nem lehetett megtalálni, és tulajdonképpen ez 
volt az első „eredmény” : a raktári katalógus 2%-a hozzáférhetetlen volt a felülvizsgálat 
idején (vagy mert a cédulák még újak voltak és nem voltak beosztva, valahol úton voltak 
vagy egyszerűen hiányoztak)! így a végső mintában 1025 tétel maradt.

A kézzel írt cédulák 7%-a elfogadhatatlan minőségű volt. Ezek a cédulák az 1950 
előtti időből származtak, gyakran hiányoztak róluk adatok. A belőlük készült rekordok 
tartalma persze különbözött a könyvtár fő cédulakatalógusában szereplő besorolási ele
mektől, ezért a minta listáján pl. ugyanaz a szerző gyakran több helyen szerepelt 
(Dickens, C. és Dickens Charles).

A folyóiratok aránya a mintában 32,39% volt. A számítógép a teljes adatbázisban 
32,14%-ot számolt, ami azt jelzi, hogy a minta igen jól tükrözte az adatbázist. A BJK 
állományában azonban csak mintegy 7000 kurrens és 20 000 nem-kurrens folyóirat van, 
tehát az adatbázisban és így a mintában is a folyóiratok tűi nagy arányban voltak kép
viselve. Ez annak az eredménye, hogy a kölcsönzési célok miatt a folyóiratok több egy
ségben kerültek be a rendszerbe.
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A módszer

összehasonlították a raktári cédulákon lévő és az adatbázisban (azaz a listán) sze
replő adatokat. Részletes írásos utasítás szabta meg a teendőket. Ellenőrzőlapon kellett 
feltüntetni a hibák számát és típusát. A hibákat adatmező szerint és típus szerint lehe
tett kategorizálni:

1. Adatrögzítési hibák: az adatbázisbeli információ nem felel meg pontosan a rak
tári cédula szerkesztett részének (elütések, helyesírási hibák, félreértések stb.)

2. Szerkesztési hibák: a cédulán látszott, hogy a szerkesztés nem követte pontosan 
az előírásokat.

3. Egyéb hibák: a fenti két kategória egyikébe sem illő, de nem katalogizálási hibák. 
A túlzások elkerülése végett egy hibát csak egy kategóriába volt szabad besorolni, tehát a 
hibás szerkesztésből eredő rögzítési hibát csak szerkesztési hibaként lehetett regisztrálni. 
A hibákat szavanként (nem pedig karakterenként) kellett számolni. A felülvizsgálat külön
választotta az ún. súlyos hibákat, amelyek a besorolást erősen befolyásolhatták, tehát az 
első szakjelzetben, az első szerzőben, testületi szerző esetén az első névelemben és (a név
előket nem számítva) a cím első három szavában előforduló hibákat.

A z eredmények

összesen 2215 hiba fordult elő, átlagosan minden rekord 2,16 hibát tartalmazott. 
A hibás rekordok száma 755, azaz majdnem 74%. A legtöbb hibát tartalmazó rekordban 
16 hiba volt. A hibák csaknem 91%-a adatrögzítési hiba, valamivel kevesebb mint 8%-a 
szerkesztési hiba.

A várakozásnak megfelelően a legtöbb hiba a cím és a szerző mezőben fordult elő. 
A megjelenési adatok hibaaránya is magas, de a felülvizsgálat egy egységnek tekintette a 
megjelenés helyét és a kiadót, amelyek egyébként önálló mezők. Az input karakterek 
száma és a hibák száma közötti erős összefüggés tehát nyilvánvaló, bár számszerűsíteni 
lehetetlen.

Az egykötetes művekre esett a hibák csaknem 66%-a, átlagosan 2,4 hiba műven
ként. A többkötetes művekre (a folyóiratokat is ideértve) a hibák bő 34%-a esett, átlago
san 1,8 hiba, holott ezek a minta több mint 41%-át adták. A többkötetes művek kisebb 
hibaaránya valószínűleg a folyóiratrekordok rövidségének tudható be. Az egykötetes 
művek esetében a hibák nem egészen 7%-a volt szerkesztési hiba, a többköteteseknél 
csaknem 10%. Ez valószínűleg a folyóiratoknál előfordult szerkesztési hibáknak tulajdo
nítható, különösen a megjegyzés és a nyelv mezőkben. A többkötetes műveknél viszony
lag kevés a hiba a szerző mezőben, amit valószínűleg az magyaráz, hogy sok folyóiratnál 
nincs a szerzőre vonatkozó adat. A többkötetes művek hibáira jellemző, hogy rendszerint 
ismétlődnek minden egyes kötetnél. így pl. a szakjelzet mezőben elkövetett 58 input hiba 
összesen 6340 hibát eredményezett, így egyetlen hibából átlagosan 61,9 hiba keletkezett.

Egy vagy több súlyos hibát tartalmazott 97 rekord, a minta 9,5%-a. Súlyosnak kellett 
még minősíteni a raktári jelzet és a méretjelölés hibáját, ezekkel együtt a súlyos hibát tar
talmazó rekordok száma 117, azaz több mint 11%. A 97 tétel közül 46 (azaz 47%) több
kötetes mű volt, szemben a teljes mintára érvényes 34%-kal. Ez arra utal hogy bár a több
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kötetes művekre és különösen az időszaki kiadványokra rekordonként kevesebb hiba 
esett, a súlyos hibák száma náluk lényegesen magasabb volt. Ugyanúgy a kevéssé ismert 
idegen nyelvek és különösen a német, lényegesen több hibával jártak.

A hibák okait lehetetlen számszerűsíteni. Kétségtelenül a gondatlanság az elsődleges 
hibaforrás, ami talán az adatrögzítési munka unalmából fakad. További okok a cédulák 
rossz vagy olvashatatlan kézírása és a könyvtári, illetve katalogizálási munkák ismereté
nek hiánya.

Egy-egy javítatlanul maradt botlásnak drámai hatásai lehetnek, például:
Koniglich-preussische Akademie . .  . rögzítve: ckoniglich-Preussische Akademie . . .
Upper Permian . . . rögzítve: Upper Peruvian
Davy, M.J.B. rögzítve: Darv, M.J.B.
Biological abstracts rögzítve: iological abstracts

Az utolsó hiba valamilyen oknál fogva nem hatott a folyóirat összes kötetére, de 
azért az „iological” kulcsszó szerinti keresés 29 találatot eredményezett!

Az adatbázis kijavításának lehetséges módszerei

Lehet egyszerűen belenyugodni az adatbázis „piszkosságába” és semmit sem tenni! 
A könyvtárosok és az olvasók használhatják az igen magas színvonalú cédulakatalógust. 
A „piszkos” adatok száma és aránya lassacskán mindenképpen csökken, mert az adat
bázis állandóan nő, az adatrögzítés most a korábbinál sokkal magasabb színvonalon folyik, 
és szakképzett munkatársak ellenőrzik. Évente tervszerűen mintegy 5000 tételt revideál
nak és javítanak, és az alkalomszerűen észlelt hibák javítása révén is csökken a súlyos 
hibák száma.

Ha volna idő és pénz, meg lehetne kísérelni a „nagytakarítást” . Az eredmény első 
osztályú online katalógus lenne. Azonban a katalogizáló részleg belső statisztikái szerint a 
kurrens input ellenőrzésének átlagos ideje 1,42 perc rekordonként. Ennyivel számolva a 
700 ezer rekord ellenőrzése 9,8 emberévet jelentene (napi 7,5 órával és évi 225 munka
nappal számolva. Rekordonként 1 percet számolva még mindig 6,9 emberév jön ki! Ha 
10 ember heti 1 óráját erre szánná, 36,8 évre lenne szükség.

Lehetne a javítást azokra a területekre koncentrálni amelyek kulcsfontosságúak 
akár a használat, akár a súlyos hibák gyakorisága szempontjából, csakhogy nem derült ki 
érdemi szabályosság a hibák előfordulását illetően.

Lehetne mindig az éppen használt dokumentumok hibáira összpontosítani. A BJK 
statisztikái szerint az 1982. augusztus -  1983. november időszakban az állomány 18,4%- 
át legalább egyszer kiadták az olvasóknak. Vitatható azonban, ésszerű-e pont azoknak a 
dokumentumoknak a rekordját javítani, amelyeket végül is sikerült levenni a polcról.

További megközelítési lehetőség a rekordok részleges javítása. Nagyon sok hibának 
kicsi a hatása vagy egyáltalán nincs hatása a rekord visszakereshetőségére, javításuk csak 
„kozmetikai” jellegű. Lehetséges lenne tehát a rekordoknak csak azokat a részeit javítani, 
amelyek befolyásolják:
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-  a rekord visszakereshetőségét (tehát a szakjelzet, szerző és a cím mezőben lévő 
hibákat),

-  a dokumentum visszakereshetőségét a polcról (tehát a raktári jelzetben és a 
méretjelölőben lévő hibákat).

Ha minden súlyos hibát, az összes hiba 63%-át kijavítanák, az egy katalogizáló 
kísérlete (100 rekord, rekordonként 0,41 perc) alapján a teljes adatbázisra nézve 2,93 
emberévet igényelne; 10 ember heti 1 órában 10,63 év alatt végezne a munkával!

A BJK egyelőre még reménykedik az adatbázis „megtisztíthatóságában”, jelenleg is 
számos kísérletet folytat, hogy a lehetséges hibajavítási módszerekről minél több infor
mációt nyerjen.

Mindazonáltal a könyvtárban gyakran állnak hosszú sorok a kis nyilvános terminál 
használatára várva, alig 20 méterre a kitűnő cédulakatalógustól. Végül is az olvasók reagá
lását kell bármely könyvtári rendszer mércéjének tekinteni.

VIDEOKAZETTÁK kölcsönzését kezdte meg 1985 tavaszán — az NSZK-ban az elsők 
között -  a cellei Városi Könyvtár. Az első negyedévben 612 látogató használta a videó- 
tárat, közülük 89 addig nem járt a könyvtárba. 2170 videokazettát kölcsönöztek ki 
(darabját 3 márka rezsiköltség-térítés ellenében), ebből 1407 szórakoztató, 275 ismeret
terjesztő és 488 gyermekfilmet. A lendületes kezdés után kissé visszaesett a forgalom, 
mert a videoállományt nehezebb folyamatosan gyarapítani, mint a könyvekét; kicsi és 
ingadozó a kínálat.

DBI-Pressespiegel, 1985. júl.
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