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Sok szempontból a legkritikusabb munkafázis az 
olvasmánylisták adatainak bevitele. Ha nem sikerül 
a kitűzött indulási határidőre elérni a „kritikus tö-
meget”, akkor fennáll a veszélye, hogy nem veszik 
majd komolyan az új szolgáltatást és az egész 
projekt halálra van ítélve. Ezért folyamatosan el-
lenőrizni kell a feltöltési ütemet, és ha az elmarad 
a tervezettől, akkor vagy ösztönözni az adatrögzí-
tőket, vagy további embereket bevonni, vagy visz-
szavenni az eredeti célkitűzésből és például elő-
ször csak az elsőéveseknek készült listákat vinni 
be a rendszerbe. A minőségbiztosításra is oda kell 
figyelni: korrektek-e az irodalomjegyzék egyes 
tételei, illetve rendben van-e a lista felépítése? A 
típushibákat érdemes a felhasználóképzés tan-
anyagába belevenni, így remélhetőleg a jövőben 
csökkenni fog a gyakoriságuk. 
 
Egy 90%-os, vagy annál nagyobb feltöltöttségi 
arány a szolgáltatás nyilvánossá tételekor már 

igazán jó eredménynek számít. De ahhoz, hogy 
idővel a még hiányzó listák is bekerüljenek az 
adatbázisba, és hogy a már felvitt adatok karban-
tartása, frissítése is folyamatos legyen, az elindu-
lás után is folytatni kell a szervezési és népszerű-
sítési munkát. Utóbbit ilyenkor már a tulajdonkép-
peni célcsoportra, vagyis a hallgatókra is ki kell 
terjeszteni, hogy elkezdjék használni ezt az új 
szolgáltatást. 
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Automatizált tartalmi feltárás – teszt egy szakirodalmi 
adatbázisban 

Napjainkban a metaadatok és a teljes szöveggel 
elérhető dokumentumok számának ugrásszerű 
növekedése miatt a tartalmi feltárás megkönnyíté-
se érdekében előtérbe kerültek az automatikus 
indexelési eljárások. Ilyen módszereket a média – 
és sajtódokumentáció már régebb óta sikerrel al-
kalmaz, pénzt és időt takarítva meg.  
 
Könyvtári körökben az 1990-es években az online 
katalógusokra való átállással került napvilágra az 
automatizált tartalmi feltárás kérdése. Német 
nyelvterületen a számítógép segítségével végzett 
feltárással kapcsolatos projektek – MILOS I és II, 
KASKADE, OSIRIS és PETRUS – nyelvészeti és 
statisztikai eljárásokat vettek alapul. 
 
Nagyjából tíz éve szakinformációs központok is 
foglalkoznak a problémával. Példa erre a Pszicho-
lógiai Információs és Dokumentációs Központ 
(Zentrum für Psychologische Information und Do-
kumentation, ZPID) által épített, számítógépes 
nyelvészeten alapuló indexelő szoftvert alkalmazó 
PSYNDEX. A szoftver a dokumentum címe, abszt-
raktja és a szerzők által adott tárgyszavak alapján 
javasol deszkriptorokat az intellektuális feltárás 
elősegítésére. 
 

Erőforrások megtakarítása érdekében a társada-
lomtudományokra szakosodott GESIS – Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften is foglalkozni kez-
dett a félig automatizált indexelő eljárás kérdésé-
vel. A folyamat kezdetét a MindServer nevű szoft-
ver megvásárlása jelentette, mely a sowiport inter-
netes szakportál számára egy tárgyszavakat ja-
vasló rendszert hivatott fejleszteni. 
 
 
Az intellektuális és az automatikus 
tartalmi feltárás alapjai 
 
Míg az intellektuális tartalmi feltárás során a tarta-
lom elemzésével és a szaktudás segítségével 
állapítják meg az adott dokumentum számára leg-
megfelelőbbnek tartott tárgyszavakat, addig az 
automatikusan generált tárgyszavak kizárólag a 
vizsgált szöveg nyelvi formáját veszik figyelembe. 
Az automatikus eljárások általában olyan visszake-
resési modellekben szerepelnek, amelyek a kere-
sőkérdésre egy minden dokumentumot tartalmazó, 
ám relevancia szerint csökkenő találati halmazt 
készítenek, tehát az első találat áll a legközelebb a 
keresett kifejezéshez (Best-Match-Retrieval). Ezzel 
szemben az intellektuális módon készült indexeket 
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általában olyan rendszerek használják, amelyben 
csak azokat a dokumentumokat kapjuk találatul, 
amelyek pontosan tartalmazzák a keresőkifejezést 
(Exact-Match-Retrieval).  
 
Az automatikus tartalmi feltárás módszerei 
 
Statisztikai módszer 
 
A statisztikai módszer kiinduló gondolata az, hogy 
minél gyakrabban fordul elő egy adott kifejezés 
egy szövegben, annál jellemzőbb annak tartalmá-
ra. Mivel nem minden kifejezés alkalmas indexe-
lésre, ezért ezeket szelektálni, súlyozni kell. 
 
Nyelvészeti módszerek 
 
A számítógépes nyelvészeten alapuló rendszerek 
az indexelő kifejezést a nyelv szabályai, morfológia 
és szintaktikai elemzések alapján választják ki. 
Kétféle eljárás különböztethető meg: a nyelvi sza-
bályokra épülő, mely a nyelv szabályszerűségeit 
algoritmusok formájában fogalmazza meg, illetve a 
szótárra alapuló, mely szerint a nyelvészeti elem-
zés egy előre meghatározott szótár alapján törté-
nik. Mindkét eljárás sok karbantartást igényel. 
 
Fogalomorientált eljárások 
 
A fogalomorientált módszer a szavak jelentéséig, 
szemantikai szintjéig is eljut. Egy előre meghatáro-
zott szójegyzékkel összehasonlítva választja ki a 
szöveg jelentést hordozó szavait, melyekből a 
tárgyszavakat megalkotja. A többértelmű szavak 
egyértelműsítésére összekapcsolására a statiszti-
kai és a számítógépes nyelvészet módszereit al-
kalmazza. Ehhez az eljáráshoz is sok háttérmunka 
szükséges. A bemutatott módszereket általában 
egymással keverve szokták használni. 
 
Az automatikus tartalmi feltárás értékelése 
 
Az automatikus tartalmi feltárás eredményét visz-
szakeresési teszttel, általában két mutató mentén 
értékelik ki. A recall azt adja meg, mennyire volt 
teljes körű a visszakeresés, azaz a találatként 
kapott releváns dokumentumok és a dokumen-
tumgyűjteményben összességében található rele-
váns dokumentumok közötti összefüggést. A 
precision érték a találatok pontosságát adja meg: a 
találatként kapott releváns dokumentumok, vala-
mint az összes dokumentum viszonyát. 
 
 

Az automatikus tartalmi feltárás tesztje a SOLIS 
adatbázisban  
 
A cikk egy vizsgálatot mutat be, mely Krause1 ún. 
rétegmodell (Schalenmodell) koncepciójából indul 
ki, miszerint a SOLIS (Sozialwissenschaftliches 
Literaturinformationssystem) társadalomtudományi 
szakirodalmi tájékoztató rendszerben a tartalmi 
feltárás különböző szintjei, rétegei képzelhetők el, 
a legrelevánsabb szakirodalmat tartalmazó magtól 
kiindulva. A külső rétegben található kis relevan-
ciájú adatok tartalmát a modell szerint automatizál-
tan érdemes feltárni. A cikk írója két tesztsorozatot 
futtatott le, melyek során az adatbázis adatait au-
tomatikusan indexelte, majd a kapott eredménye-
ket összehasonlította az intellektuális módon meg-
állapított tárgyszavakkal. 
 
Az 1980-ban elindított SOLIS adatbázis 1945-ig 
visszamenőleg jegyzi a német nyelvterületen meg-
jelent társadalomtudományi szakirodalom bibliog-
ráfiai adatait. A tartalomra egy rövid, esetenként a 
szerző által készített referátum, tárgyszavak, va-
lamint a társadalomtudományi osztályozás utal. A 
tárgyszavak a társadalomtudományi tezauruszból 
származnak, amely 2012-ben 8000 deszkriptort és 
5000 nem deszkriptort tartalmazott. 
 
A vizsgálat körülményei 
 
A teszteket a Recommind cég által készített Mind-
Server szoftverrel végezték, melyet automatikus 
tárgyszavazásra és osztályozásra fejlesztettek ki. 
A szoftver elsősorban a statisztikai módszert al-
kalmazza, amennyiben egy gyakorló korpusz alap-
ján tanulja meg, hogy milyen valószínűséggel kap 
egy dokumentum bizonyos tárgyszót és jelzetet. 
Egyedül a szótövek megállapításánál alkalmazza a 
nyelvészeti módszert. A szoftver a tárgyszavakat 
csak a tezaurusz, illetve a társadalomtudományi 
osztályozás szótárából választhatja ki, így a foga-
lomorientált megközelítést is alkalmazza. 
 
A szoftver alapját egy algoritmus képzi, amely 
felismeri a visszatérő koncepciókat és témákat. A 
szoftver elmenti azt az információt, hogy egy kife-
jezés előfordult egy bizonyos dokumentumban, és 
felhasználja a további indexeléshez. Ez kiegészül 
azzal a valószínűséggel, ami megadja, hogy egy 
bizonyos kifejezés vagy dokumentum egy bizo-
nyos témához vagy koncepcióhoz tartozik-e. Ezt a 
hozzátartozást a program másik fontos összetevő- 
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je, a Support Vector Machine egy vektortérben 
értelmezi. 
 
A tesztekhez egy 280 dokumentumból álló kor-
puszt használtak. 
 
Az első tesztsorozathoz az indexelő szoftvert az 
egész SOLIS adatbankon (kb. 360 000 tétel) „taní-
tották be”. Itt nem volt megszabva, hogy a szoftver 
hány tárgyszót adhat egy dokumentumnak. Mivel 
így a recall érték a precision-hoz képest jóval ma-
gasabb lett, a pontosság javításának érdekében az 
adható deszkriptorok számát 10 és 15 között hatá-
rozták meg. 
 
Míg az első tesztsorozat az egész adatbázisra 
nézve általános érvényű volt, a második folyamán 
a rétegmodellnek megfelelően az adatbázis köz-
ponti és szélső területeit hasonlította össze. A 
pontosabb eredmények érdekében itt a teszthez 
kiválasztott tudományterületeken külön-külön taní-
tották be a szoftvert. Így sokkal jobb precision-
értékek születtek. 
 
 
Eredmények 
 
A tesztek kiértékeléseként megállapítható, hogy az 
automatikus indexelés sokkal jobb eredményeket 
hozott az adatbázis magjához tartozó területeken, 
mint a szélső rétegekben. Ez azonban adódhat a 
szélső rétegekhez tartozó tudományok szerkeze-
téből, illetve abból, hogy a kérdéses tudományterü-

leteken sokkal kevesebb gyakorló dokumentum állt 
rendelkezésre a szoftver betanításához. 
 
Az adható deszkriptorok számának korlátozása a 
visszakeresés pontosságát jelentősen megnövelte. 
Ez a tárgyszavazó munkáját is meggyorsítja, hi-
szen behatárolt mennyiségű javaslatot kell csak 
áttekintenie. Így mindenképpen javasolható egy 
határérték (cut-off level) beállítása. 
 
Bár a szoftver szakterületenkénti betanításával 
lényegesen jobb eredmények születtek, a pontos-
ság nem lett jobb annál, mint mikor az adható 
deszkriptorok számát maximalizálták. Ezen kívül 
ebben az esetben az előkészítő folyamat jóval 
több energiát emésztett föl, mint amennyivel job-
bak lettek a találatok, így a mindennapi gyakorlat-
ban a lefuttatott tesztek alapján nehezen lenne 
alkalmazható. 
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