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BEVEZETÉS

IT és kulturális környezet

A tudásalapú társadalom kihívásai sokféleképpen megfogalma-
zódtak. Az elmúlt években (évezredekben) aa  ffôô  pprroobblléémmáátt  aallaapp--
vveettôôeenn  aazz  iinnffoorrmmáácciióóhhiiáánnyy  jjeelleenntteettttee: az információk térben sze-
paráltak voltak, nehéz volt a hozzáférés és egyáltalán, az ismere-
tek katalogizálása is hiányzott, tehát a megszerezhetô ismeretek
listája sem volt megfelelôen elérhetô. Így ebben a fázisban a nagy
problémát magának az információnak a megszerzése jelentette.

A XX. század végén az informatika és a kommunikáció forra-
dalmával a helyzet alapvetôen megváltozott: a fô problémát nem
az információk megszerzése jelenti, hanem az információk sze-
lekciója, értelmezése, azaz aa  lleeggffôôbbbb  ggoonndd  aa  rráánnkk  zzúúdduullóó  iinnffoorr--
mmáácciióókk  kköözzüüll  aa  rreelleevváánnss  iinnffoorrmmáácciióó  kkiisszzûûrrééssee.

Természetes és kézenfekvô az a gondolat, amely szerint, ha az
információrobbanást az informatika fejlôdése hozta, akkor a
technika fejlôdése megoldja önmagától ezt a kérdést, hiszen ez
adatkezelési kérdés, az pedig számítástechnika, amely dinami-
kusan fejlôdik és az egységnyi teljesítmény egyre olcsóbb. Ez,
sajnos, nem igaz: önmagában adatfeldolgozási kérdésként nem
lehet a problémát relevánsan megoldani, az ismeretek szelektív
elérése nem csupán hardverkérdés.

Mindez ismét felveti annak a szükségességét, hogy az infor-
mációkban való eligazodást ne csak információtechnológiai kér-
désként, azaz technikai-technológiai kérdésként kezeljük, de az
információk megfelelô, szelektív elérése érdekében ismeretrep-
rezentációs oldalról is újra meg kell vizsgálni a kérdést.

Ugyan ez a megállapítás természetesen egyértelmûen érvényes
az egészségügy szakirodalmának feltárására, kereshetôségére is.
Az elektronikus adattárolás és az ehhez kapcsolható távhozzáférés
átalakította az irodalomkeresést. A könyvtárból, a szaksegítségtôl
lassacskán kiszorul a feladat: a felhasználó maga fér hozzá � a
könyvtár fizikai kihagyásával � az információkhoz. A nagy kérdés
a szakma (szakkönyvtárak) számára az, hogy ez a kimaradás tény-
leges lesz vagy csak virtuális, azaz a könyvtárak alapozzák-e meg
a késôbbiekben a szakemberek könyvtáron kívüli munkáját.

Mindez szükségessé teszi annak a kérdésnek a felvetését,
hogy milyen irányban kell továbbfejlôdnie az irodalomfeltáró, il-
letve az ehhez kapcsolt leíró rendszereknek.

Várható tendenciák

Vélhetôen két ellentétes, de egyaránt jelenlevô tendencia fog ér-
vényesülni.

Az egyik várható tendencia leértékeli az információkeresés
szabályozását, szakmai elôkészítését. Az internettechnika, a
WEB-használat az általános kultúra részévé teszi a keresôfelü-
letek alkalmazását, és miután a szakirodalom tárolása, elérhe-
tôsége is egyre nagyobb mértékben full text formában lesz a vi-
lághálón elérhetô, az irodalmat keresôk egy része nem fog spe-
ciális keresôrendszereket használni, hanem a megszokott
WEB-es keresôrendszerét fogja itt is alkalmazni. Ezek a rend-
szerek a teljes szöveg feltárásán alapulnak, nincs mögöttük
semmilyen kategorizált, strukturált leírónyelv. Vélhetôen ez a
módszer lesz elterjedt a laikus felhasználók számára. A mód-
szer pontatlan, nehézkes, több keresést tesz szükségessé, de a
WEB-felületek terjedésével hozzászokunk ehhez a hátrányhoz,
hiszen az élet egyéb területein sem áll rendelkezésre struktu-
rált keresôindexálás. Ugyanakkor a WEB-keresôk is folyama-
tosan fejlôdnek, ma már csak látszólag hiányzik mögülük az in-
telligencia: a háttérben � a felhasználó elôl rejtve � számos szi-
nonimaszótár, illetve csoportképzô, �lásd még ...� funkciójú
adatbázis mûködik.

A másik tendencia várhatóan az lesz, hogy a (speciális, szak-
mai) keresôrendszerekben a hozzáadott érték, a mögöttes tudás
lesz a maghatározó. Miután a speciális, szakmai keresôrendsze-
rekben speciális tudásra van szükség, várhatóan megmaradnak,
illetve továbbfejlôdnek a szakmai keresôrendszerek. A szakmai
keresôrendszerek titka a mögöttes tudás. Ezek a mögöttes tudá-
sok ugyanakkor ágazatspecifikusak, mindez azt vetíti elô, hogy
mégis szükség lesz egy korszerû keresônyelv megalkotására.

ELVI MEGKÖZELÍTÉS

A bevezetés értelmében szükség van egy korszerû irodalomleíró,
irodalomfeltáró nyelv létrehozására vagy legalábbis a meglevô
korszerûsítésére. Ez utóbbi kifejezés nem pontos: ma Magyaror-
szágon nincs elfogadott szótárkészlet, amely alapját képezhetné
ennek a munkának, így korszerûsítésrôl � alap híján � nem le-
het beszélni.

K I N C S E S  G Y U L A

Az egységes keresônyelv 
megalkotásának egy lehetséges 

menetrendje
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Lehetséges alternatívák � döntési kényszerek

A keresônyelv megalkotására több lehetôség van, és ezeket az
alternatívapárokat célszerû külön-külön megvizsgálni.

A keresônyelv megalkotásában logikailag két jól elkülöníthe-
tô alapelv szerint lehet elindulni:

kkeerreessôônnyyeellvv (leírónyelv) megalkotása,
keresônyelv feladatát is betöltô ffooggaalloommttáárr alkotása.

KERESÔNYELV (LEÍRÓNYELV)

A keresônyelv fogalma ugyan használt, de nem eléggé egyértel-
mû a meghatározása. Ezért � legalább e tanulmány keretére ér-
vényesen � saját definíciót adok. KKeerreessôônnyyeellvv alatt egy olyan

� rögzített elemkészletû,
� hierarchikus szerkezetû,
� egyértelmû meghatározású,
� egyértelmû szinonimákat tartalmazó
�szótárt� értek, amely alkalmas egy dokumentum tartalmi

feltárására, ennek kategorizált azonosítására és leírására. AA  kkee--
rreessôônnyyeellvv  eennnneekk  mmeeggffeelleellôôeenn  sszzaavvaakkaatt,,  kkiiffeejjeezzéésseekkeett,,  sszzóóaallaakkoo--
kkaatt  ttaarrttaallmmaazz.

A keresônyelv ugyan tartalmazhat más tengelyek felé utaláso-
kat, elágazásokat, de alapvetôen síkban írja le a fogalomrendszert.

KERESÔNYELV FELADATÁT IS BETÖLTÔ 
FOGALOMTÁR

A ffooggaalloommttáárr ezzel szemben
� szintén rögzített elemkészletû
� hierarchikus szerkezetû
� egyértelmû meghatározású
� egyértelmû kapcsolatleírású

fogalomrendszer, amelyben az elemkészlet nem a fogalom lehetsé-
ges megnevezéseit, hanem magukat a fogalmakat tartalmazza. A fô
különbség tehát abban áll, hogy a szótár (keresônyelv) megneve-
zés-központú, a fogalomtár pedig objektumorientált. A fogalomtár
természetesen kiegészítendô hozzákapcsolt szótárakkal, és ezek a
szótárak funkcionálnak keresônyelvként. A fogalomtár-alapú ke-
resônyelv ugyanakkor rendelkezik azzal az elônnyel, hogy, miután
a fogalmakat azonosítja és ahhoz rendel szótárakat, alkalmas arra,
hogy különbözô szótárakat használjon a felhasználó és a keresô-
rendszer, azaz lehet az egyik nyelven végezni a keresést, míg a ke-
resônyelvet használó programok képesek más nyelveken is keres-
ni a fogalom megfelelôjét.

Orvosi vagy egészségügyi fogalomtár 
készítése

A keresônyelv megalkotásánál a következô releváns kérdés az,

hogy hagyományos orvosi (a klinikai tudományokat és az azokat
megalapozó tudományágakat) tartalmazza-e, vagy egységes szer-
kezetben kell tartalmaznia az egészségügy új területeit, amelyek
az egészségügyi tervezés, szervezés, köz- és népegészségügy te-
rületei (egészségügyi informatika, egészségpolitika, egészség-
ügyi finanszírozás, egészségügyi management, egészségügyi mi-
nôségbiztosítás stb.).

Ma a fent felsorolt új szakterületek részint megerôsödtek,
másrészt nem csupán a szakterületek szûk szakembergárdájának
érdeklôdésére tartanak számot. Ma ezek a területek az egészség-
ügy széles rétegeit érintik, így ezen szakterületek egységes fel-
dolgozhatóságát, kereshetôségét biztosítani kell.

Szerkezet � sík vagy térleíró fogalomtár 
létrehozása

A leírónyelv/fogalomtár logikai szerkezetében nem mindegy,
hogy a fogalmi hierarchiát és kapcsolatrendszert síkban vagy
térben kívánjuk ábrázolni. A sík ábrázolás a fô nézet szerinti
kapcsolatokat írja le. A térbeni ábrázolás a fogalmak lehetséges
kapcsolatrendszereit írja le, és különbözô nézetek (szempont-
rendszerek) szerint csoportosítható módon adja vissza a fogalom
lehetséges struktúráit.

Leírás alapja

El kell dönteni azt is, hogy mi legyen a leírás alapja, kiinduló
pontja.

Itt a döntésnek két tényezôre kell kiterjednie:
� egyrészt, hogy a leírás alapjául mit tekintünk,
� másrészt, hogy milyen IT támogatással, milyen eszközben,

programnyelvvel készül maga a leírás.

A leírás alapjául az alábbiak szolgálhatnak:
� a legjobb fogalomtár fordítása,
� a legjobb keresônyelv fordítása,
� a legjobb keresônyelvet alapul véve önálló fogalomtár meg-

alkotása.

Ma technikai és mentális okok miatt ez utóbbi megoldás tûnik a
legreálisabbnak. Várhatóan egy létezô, elismert keresônyelv (te-
zaurusz) fogalomkészletét és alapkategória-rendszerét kell kiin-
dulásnak tekinteni, és ennek alapján kell egy fogalomtárat elké-
szíteni.

A FOGALOMTÁR ALAPJAI

A fentiek alapján megkísérlem összefoglalni a fogalomtár java-
solt tulajdonságait.

A fogalomtár javaslatunk szerint térben ábrázolható szerke-



zetû, hierarchizált és a fogalmak kapcsolatait leíró fogalom-
rendszer.

A fogalmak belsô azonosítása

A fogalomtár belsô azonosítását nem valamely ismert szótár
elemkészlete adja, hanem a fogalmak belsô azonosítására egy er-
re a célra képzett azonosítórendszer való. A felhasználónak
ugyanakkor nem feltétlenül kell ezzel a fogalmi azonosítóval ta-
lálkoznia. Ezt az elvet szemléletes példával úgy érzékeltethetjük,
mintha a BNO-kód csak a számítógépes rendszerek belsô prog-
ramjában lenne, ugyanakkor a beírt szöveget a számítógép a
kóddal azonosítaná, majd a végprocesszálásnál a kódhoz rendelt
szöveg jelenik meg ismét a felhasználó elôtt.

A fogalmak, szótárak, szinonimák

A fogalmak különbözô tereihez szótárak, azon belül szinonimák
rendelendôk.

SZÓTÁRAK

A szótárak alatt a fogalomrendszernek egy nyelvkészlethez ren-
delését értem, azaz a valamilyen szempontból szelektált elem-
készlet azonos nyelvi megfeleltetését. A nyelv lehet természetes
(élô vagy holt nyelv, mint a magyar vagy a latin) és lehet mester-
séges: lásd kódrendszerek.

A szótárak alapvetôen három csoportba sorolhatók.

� Természetes nyelvi szótárak (angol, magyar, latin, orvosi nyelv)
� Szinonimák:

� Megengedett (elfogadott) szinonimák
� Javító szinonimák

� Ismert és elfogadott kódrendszerek (BNO, OENO, SNOMED,
stb.), azaz mesterséges nyelvek

Természetes nyelvi szótárak

A fogalomtárnak szüksége van alapszótárakra, amelyek a foga-
lom egy-egy ismert nyelvén tartalmazzák a fogalom megnevezé-
sét. Javasolt szótárak minimum: az angol, a magyar (köznyelv),
a latin, az orvosi nyelvi.

Szinonimák

A rendszerben az adott szótárakhoz kapcsoltan szükség van szino-
nimákra is. A szinonimaszótárakat is két módon kell elkészíteni:
megengedett (elfogadott) szinonimák, javító szinonimák.

A megengedett (elfogadott) szinonimák az egyes fogalmak-
nak az ekvivalens értékû, nyelvileg, ortográfiailag elfogadott vál-
tozatai, alakváltozatai. Természetes, hogy ezek a szinonimák
csak az adott nyelven belül értelmezhetôk.

A javító szinonimák ezzel szemben a fogalomnak az elterjedt,
de a helyesírásában, nyelvhasználatában meg nem engedett
alakjai. A javító szinonimák sohasem jelennek meg a rendszer-
ben választható alakként vagy outputként. Csupán arra szolgál-
nak, hogy az adatbeviteli hibák esetén automatikus javítások le-
gyenek felajánlhatók.

Ismert és elfogadott kódrendszerek (BNO,
OENO, SNOMED stb.)

A szótárak nem csupán a természetes nyelvek elemkészleteivel
értelmezhetôk. E tekintetben a fogalomtárnak ugyanúgy egy
szótárja a BNO-, az OENO-, a SNOMED-kód, csupán itt a fo-
galom nem minden eleméhez lehet ebbôl a szótárból elemet
rendelni.

Ezek a lehetôségek együttesen biztosítják azt, hogy a foga-
lom bármilyen elnevezését inputként megadva eljuthatunk a fo-
galom azonosításához, majd a fogalom a processzálásban, illet-
ve az outputlistákban tetszôleges �nyelven� használható, meg-
jeleníthetô.

JAVASOLT MENETREND

A fogalomtár megalkotása vélhetôen az alábbi menetrend szerint
lehetséges a legcélszerûbben.

� Fogalomtár és leírónyelv elveinek, szerkezetének, technoló-
giájának meghatározása a vitafórum alapján

� Tesztadatbázis készítése (egy-egy terület leírása)
� A teszt adatbázis kipróbálása
� Javaslat készítése a leírónyelv szerkezetére, elveire
� A javaslat megvitatása a szakmai kollégiumokkal és szak-

mai fórumokkal
� Egy alapstruktúra elôkészítése (fordítás alapján)
� Az egyes szakterületek revíziója a szakmai kollégiumok által
� Az akkreditált folyóirat fogalmának definiálása és bevezetése
� IT segédletek készítése
� rendszer bevezetése

Fogalomtár és leírónyelv elveinek, 
szerkezetének, technológiájának 
meghatározása a vitafórum alapján

A vitafórum arra szolgál, hogy az itt felvetett kérésekre a szakma
nyilvánosságának bevonásával választ találjon. Ennek alapját
részint a MEDINFO által felkért szerzôk vitaindító tanulmányai,
másrészt a vitafórum hozzászólásai adják.
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Tesztadatbázis készítése 
(egy-egy terület leírása)

Az így megállapított alapelvek szerint kell elkészíteni egy-egy
(szûkebb) szakterület leírónyelvét, illetve a mögöttes fogalomtá-
rat. A két tesztadatbázisnak eltérô területrôl kell származnia, az-
az egy klinikai és egy egészségpolitikai terület kidolgozására van
szükség.

A tesztadatbázis kipróbálása

Az így kialakított leírónyelvmintát �élesben� kell tesztelni, azaz
meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e a szakirodalom feltárására
és leírására.

Javaslat készítése a leírónyelv szerkezetére,
elveire

Ezután kell véglegesíteni a javaslatot, amely két forrásból táplál-
kozik: egyrészt a vitafórumból, másrészt a tesztállomány haszná-
latából.

A javaslat megvitatása 
a szakmai kollégiumokkal és szakmai
fórumokkal

Az így elôkészített javaslatot széles szakmai vitára kell bocsáta-
ni, ahol elsôsorban a szakmai kollégiumoké a fôszerep.

Egy alapstruktúra elôkészítése (fordítás alapján)

Ezután kell egy alapanyagot elkészíteni, amelynek az alapja a
fordítás adaptációja.

Az egyes szakterületek revíziója

Az így elôkészített anyagokat az illetékes szakmai kollégiumok-
nak kell kiegészíteni, véleményezni, korrigálni.

Az akkreditált folyóirat fogalmának 
definiálása és bevezetése

Ezzel párhuzamosan célszerû megkísérelni a magyar egészség-
ügyi-tudományos folyóiratok akkreditációs rendszerének kiala-
kítását. Itt el kell érni, hogy a minôsített folyóiratok cikkeinek
kulcs- és tárgyszavazása e rendszer szerint készüljön.

IT segédletek készítése

Mindehhez megfelelô IT segédletek szükségesek, mind az elké-
szítéshez, mind az intelligens használathoz.

A rendszer bevezetése

Ez a legvégsô fázis, amely természetesen legfeljebb csak az akk-
reditáció szintjén lehet kötelezô.


