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Perry, Jo 7/. - Kent, A, - Berry, I'. IÍ. :

GÉPESÍTETT IR ODAI.OMKUT.ATÁS.
ÏÏJABB EREDMÉNYEK

A természettudományi és műszaki dokumentáció problémáinak meg
oldására az elmúlt évek során mind több Időt és munkát fordítottak. 
Sajnos az újabban k ife jleszte tt módszerek és berendezésűk körűi fo 
lyó v ita  gyakran elhomályosította a kérdés lényegét. Az uj dokumen
tációs technikának a valósággal nem számoló túlbecsülése inkább ár
to tt, mint használt.

Civilizációnk anyagi alapjait a természettudomány és a techni
ka nyújtja. A természettudományi és műszaki tájékoztatás hathatós 
igénybevétele különböző feladatok végrehajtása során igen széles kör 
ben játszik jelentős szerepet. I ly  feladatok: uj gyártmányok k ife j
lesztése és uj gépek tervezése, a kutatómunka tervszerüsltése és irá 
nyitása, k ísérle ti és vizsgálati eredmények kiértékelése. A termé
szettudományi és műszaki tájékoztatás hathatós igénybevételével biz
tos határt tudunk vonni a siker és sikertelenség között mind a mező
gazdasági, il le tv e  ipari termelés tervszerüsltése, mind az uj ásvá
nyi lelőhelyek kiaknázása, mind pedig a kéraskeddlem irányítása so
rán.

Mégsem szabad azt gondolni, hogy a természettudományi és műsza
ki információ értékessége jogosulttá teszi annak bárminő áron való 
beszerzését. Az adatok ára nem múlhat ja fe lü l azokat a költségeket, 
melyeket azoknak újból való /k ísérleti, v izsgálati vagy más utón 
véghezvitt/felderltése igényelne. A természettudományi és műszaki do 
kumentácló tervezésekor követendő alapelvek azonosak bármely helyes 
beszerzési rendszer e lveivel. A beszerzett anyag - legyen akár in
formáció, akar aceton - értéke semniesetre sem lehet alacsonyabb a 
beszerzési költségeknél. Kétségtelen, hogy a beszerzett információ 
értékének megállapítása körül e lőá lló nehézségek nemegyszer meghehe- 
z lt ik  ennek az elvnelc kvantitatív alkalmazását, ez azonban semmiképp 
sem osökkentl annak érvényességét.

A költségelbirálás elve, még ha osupán kvalitatív utón kerül 
is alkalmazásra, figyelemreméltóan értékes Útmutatásul szolgálhat. 
Mindenekelőtt arra figyelmeztet, hogy csupán olyan információ be
szerzése jelent veszteséget, amelyről már eleve bizonyos, hogy a 
Jövőben felhasználásra nem kerül. De arra is megtanít ez az e lv , 
hogy annak a fáradozásnak, mely a különböző típusa információk jövő
beni megtalálásának előkészítésére irányul, arányban ke ll lennie az



Információ nyújtotta haszonnal» Ezhaszon mérőszámát az Igénybevétel 
gyakoriságának és egy Igénybevétel során elérhető értéknek szorzata 
adja» Az érték megállapításánál nemcsak azt kell szem előtt tartanunk, 
hogy az Információ a kísérlet vagy vizsgálat megismétlésével esetleg 
újból előá llítható, hanem azt is , hogy egy kísérlet eredményeinek rög
zítése mindig kevesebb tájékoztatást nyújt, mint maga a kísérlet» Két
ségtelen, hogy a kísérlet megismétléséből lényegesen több tudást nye
rünk, mintha valakinek beszámolóját olvassuk el arról, amit lá tott vagy 
ha llo tt, - vagy esetleg csak azt h itte , hogy látott vagy hallott»

A maradandó formában rögzített információ értékének megállapítása 
szempontjából rendkívül fontos tényező a felhasználó szakértelme és 
hozzáértése» Egy kiváló tudóst valamely eredménytelen k ísérletrő l o l
vasott beszámoló arrc indíthat, hogy azt megismételje vagy* más oldalról 
közelítse meg» Az ismétlés folyamán éppen azzal az elővigyázatossággal 
fog é ln i, ami b iztosítja  a kísérlet sikerét» Hasonló esetben egy köze
pes tehetségű kutató minden kedvét elveheti a további k ísérletezéstől,
A korábbi kutatási eredmények értékességének elismerésére és eme ered
mények felhasználására irányuló készség jelentős szerepet játszik a 
dokumentáció értékének felismerésében» Meg kell említeni, hogy ez a 
készség közeli kapcsolatban á l l  ama képességgel, mely a kísérletek 
eredményeinek megfigyelésével és kiértékelésével helyes következtetések 
levonására irányul» A közepes tehetség hátrányban van, ha akár labora
tóriumi, akár könyvtári eredetű uj eredményekkel kerül szembe.

Ennyi talán elég annak megállapítására, miszerint a dokumentáció
nak az a célja , hogy a természettudomány és technika é lért eredményei
nek hozzáférhetővé tétele á lta l a kutatás, fe jlesztés /és az ezekhez 
csatlakozó munkák/ költségeit csökkentse. Ez a célkitűzés semmiféle 
előírást nem tartalmaz a követendő módszerekre vonatkozólag.^ Ezeknek 
megválasztásánál mindig a körülmények és a szükséglet képezik a döntő 
szempontot.

Közismert, de tanulságos példaként hadd említsük meg egy olyan 
gyűjtemény feldolgozását, mely egy tucatnyi vagy még kevesebb sajtó
termékből álló A használók számára semmi vagy csak igen csekély idő- 
és munkamegtakarítást jelent egy ilyen kis gyűjtemény osztályozása 
vagy tárgyszavak szerint való csoportosítása. Ebben a legegyszerűbb 
esetben egyik eljárás sem szükséges.

Nagyobbszámu sajtótermék esetében természetesen megváltozik a 
helyzet. Ekkor már két esetet különböztethetünk meg» Az egylkl^n a 
,különböző tételeket valamilyen csupán egyetlen tulajdonságot figye
lembevevő rendszer szerint tartjuk nyilván. Ilyen például a sorszám 
egy ország szabadalmain, vagy az első szerző neve a különienyomato
kon. Föltehető, hogy ez az egy-dlmenzlós rendszer is k ielégítő az o l
vasók számára, különösen akkor, ha sohasem adódik szükség arra, hogy 
más - főként tárgyi vonatkozású - szempontok szerint ke ll a kívánt 
dokumentumot megkeresni. Természetesen,ha a használat gyakoriságé és 
az időmegtakarítás indokolja az azzal járó költségeket, szerzői ka
talógust és a szabadalmak esetében sorszámi-nyilvántartást még akkor 
ie érdemes fe lfek te tn i, amikor a tárgy a lényeges»



A leggyakrabban előforduló esetben a természettudományi  és mű
szaki dokumentumok tárgyi feltárása nyújt jelentőe előnyöket. Mielőtt 
részletesen megvizsgálnék ama módszereket, eljárásokat, berendezése
ket, melyek eddig e téren kialakultak vagy felmerültek, rá kell mutat 
nunk, hogy olyan lépések is vannak, melyeket e módszerekre, eljárások 
ra, berendezésekre való tekintet nélkül kell megtennie Eme alapvető 
lépéseket a következőkben foglaljuk össze;

1. Tárgyi elemzés
Ennek során azt kell eldönteni, mely tárgyi szempontok lehetnek 

fontosak a dokumentum feltalálása vagy a belőle eredő tanulságoknak 
más dokumentumok tanulságaival való összevetése tekintetében. Vala
mely fontos szempont észrevételezésében elkövetett hiba folytán a do
kumentum könnyen figyelmen kivül maradhat oly esetben, amikor szükség 
volna reáo Egy dokumentum túlbecsülése viszont azt eredményezi, hogy 
fontosnak vesszük azt, ami egyáltalában nem érdekes és csak zavart 
okoz. Ezért általában jó befektetésnek minősül, ha ezt az elemző mun
kát szakértő végzi.

2» A tárgy kifejezése
A jelszerü kifejezésnek az a cé lja , hogy az olvasóknak lehetővé 

tegye a témára vonatkozó dokumentumok megtalálását. A kifejezésnek 
többféle változata ismeretes.

Választhatók tárgyszavakul egyes szavak vagy mondatok. Ezek 
abc-sorrendben osztatnak be s igy hozzásegítik az olvasót, hogy a 
tárgyszó alapján keresett dokumentumot meglelhesse.

A múlt évben széles körben vita fo ly t egy másik megoldásról, 
melynek az a lényege, hogy minden egyes szempontból külön kártya 
van felfektetve, s e kártyára rávezetik ama dokumentumok számjel
ze te it, amelyekben a szóbanforgó szempontok fellelhetők. Néhány hó
nappal ezelőtt könyv is jelent meg erről a néha "Uniterm” néven 
szereplő rendszerről. E megoldásnak régebbi vá lfa ja i voltak a Batten- 
Cordonnier-féle, valamint a National Bureau of Standards /Office of 
Basic Instrumentation/ á lta l alkalmazott rendszer. ''Ld.Casey„R.8. - 
P e r r y P u n c h e d  cards. Their Application to Science and Industry. 
New York, Eeonhold Publ.Co« 19J51. Dr.Batten á lta l Írott fe jezet./

Egy harmadik megoldás abban á ll ,  hogy a fontosként kiválogatott 
szempontokat szakok szerint rendezzük, mint az ETO-rendszer, vagy az 
U.5 .Patent Office kiadásában megjelenő Manual of Classification /Osz
tályozási kézikönyv/ teszi. Egy vagy több többé-kevéabé generikus 
Jellegű tárgykör jelzeteinek segítségével összetarthatjuk a bizonyos 
szempontból közös tulajdonságokkal rendelkező anyagot.

A negyedik eljárás lényege az, hogy különböző szempontok alap
ján jelzeteket visznek reá egy közegre, amely mechanikus vagy elsktro 
nikus utón szelektálható. Például lyukasztásokat vágnak kártyákba, 
vagy mágneses jeleket visznek reá egy szalagra avagy fényáteraaztő



jeleket tesznek egy filmszalagra,, £ jeleknek különböző - általában 
kódnak nevezett - rendszerék szerint pontosan megbatározott eljárással 
jelentést adnak.

Tan olyan eljárás is /ezen dolgozunk jelenleg/, amelyben a fon
tos szempontokat Jelölő szavakat és mondatokat táv irati stilusu kivo
natba foglaljuk. E kivonatokat átkódoljuk a igy tesszük részeiket /a 
szavakat vagy mondatokat/ leolvasbatóvá az újonnan tervezett kereső
berendezés számára. A rendszer problémáit és előnyeit majd alább ismer 
tétjük,

3« A kifejezések felhasználása a dokumentumok megtalálására
E lépés jelentőségét igen gyakran lebecsülik. Pedig nyilvánvaló, 

hogy a tárgyszavak, osztályozó rendszerek és egyéb dokumentációs fo r
mák csak akkor minősíthetők használhatóknak, ha a kutató a témára vo
natkozó dokumentumokhoz elfogadható idő- és energia-befektetéssel jut
hat hozzá.

4, A tájékozódás
Az értékes információt tartalmazó dokumentumok megtalálása után 

annak kell következnie, hogy a kutató kapcsolatba kerüljön a kívánt 
ismeretanyaggal és azt magáévá tegye, E fokon a jó l szerkesztett ki
vonatok jelentős segítséget nyújthatnak a kutatónak abban, hogy a je 
lentéktelen anyagot mellőzhesse, ille tő le g  gyors áttekintést nyerhes
sen a behatóbb tanulmányozást érdemlő fontosabb tételekről.

A szükséges dokumentumokról készítendő másolatok problémája és 
a nyelvi különbözőségekből eredő nehézségek nem képezik e tanulmány 
tárgyát. Mégis megjegyezzük azt, hogy a dokumentum-másolatok készí
tésére uj eljárást dolgoztak ki Franciaországban /Film-O-Rex/ és az 
Egyesült Államokban /Eastman Kodak-féle Minicard/.

Nem célunk,, hogy te ljes  részletességgel vázojuk ama körülménye
ket, amelyek fennforgása esetén a leghatékonyabban alkalmazhatók a 
különböző módszerek, eljárások és berendezések. Az alkalmazhatóságot 
meghatározó fe lté te lek , mint az előbb mondottakból következik, a kö
vetkezők:

1/ á gyűjtemény terjedelme vagyis a beszámolók, különle
nyomatok és más szakirodalmi termékek darabszáma,

2/ a tárgy bonyolultsága, a szempontok fontossági sorrend
je , a szempontok dokumentumonként! átlagos száma, a szempontok 
közötti lényeges kapcsolatok,

3/ a gyűjtemény használatának gyakorisága,
4/ a felmerülő Keresések je llege , különös tek intettel az 

átlagkeresésben előforduló szempontok sorrendjére és számára,
3/ a keresési kívánalmak megválaszolásának gyorsasági igé

nye.



E fö ltételek  figyelembe »é te léve l valamennyi előbb vézolttmód- 
.»zernert . megvan a saját alkalmazási lehetősége» Az alábbiakban ls<° 
mertetendő gépi válogató-eljárás tervezésénél a legnagyobb mértékben 
tek intettel voltunk a gyűjtemény terjedelmére, a tárgy összetettségé« 
re, a gyakori használatra, a keresés bonyolultságára, gyorsaságára és 
legutoljára, de nem utolsósorban a költségek minimalizálására«

A maximális hajlékonyság elérése érdekében az uj jelzet? lő-ki~ 
vonatoló eljárást úgy terveztük, hogy a dokumentumok valamennyi fő 
szempontja vagy azok kombinációi a gépi keresésénél is  felhasználha
tók legyenek. A kereső-eljárást úgy szerkesztettük, hogy a gép külön
leges rendeltetésű átkódolt kivonatokat is ki tudjon válogatni« A ki
vonatokban előforduló tárgyi szempontok lehetnek időben-térben létezők 
/tárgyak, anyagok, organizmusok, személyek, berendezések, műszerek 
vagy gépek/, folyamatok és cselekmények, meghatározó körülmények, föld 
ra jz i tájak, helyek, dátumok, generikus vagy' elméleti fogalmak, jelzők 
olyan számértékek is , mint pl« olvadási pont. A kivonatok úgy készül
nek, hogy a tárgy különböző szempontjai között levő kaposolat szembe
szökő legyen.

A kivonatok készítésének első lépése a már ismertetett tárgyi 
elemzés. Legjobb, ha ezt szakértő végzi, aki meghatározza a tárgy 
főszempontjait és e szempontokat kifejezésre, juttató szavakat, mon
datokat kiválogatja. A kiválasztott szavak és mondátok kiemelésére 
aláhúzás vagy más hasonló je l  alkalmazható, vagy pedig széljegyzet
ben tüntethetők fe l .  A kiválasztás minden korlátozástól mentes.

A következő lépéa a szavak és mondatok táv ira ti stllusu kivo
natokba való átrendezése, az utolsó mozzanat pedig e kivonatok át
kódolása abból a célból, hogŷ  Így a fontos jelentés-szempontokat le 
képezzék, amelyek aztán referensz-pontokként szerepelnek a keresés 
területének meghatározásában és elérésében..

Mielőtt ismerte tnők a kivonatkészitéare, ille tv e  a szó- és mon
datje Ízetek Aikődok/ megállapítására vonatkozó elveket, rá k e ll mu
tatnunk arra, hogy ennek a módszernek k ifejlesztésé szoros kapcso
latban á llo tt annak az uj válogató-berendezésnek k ife jlesztésével, 
mely az átkódolt kivonatok vizsgálatára, ille tv e  egy meghatározott 
témára vonatkozó kivonatok kiválogatására szolgál.

Mindjárt az elején rájöttünk, hogy a kereső-gépnek alkalmasnak 
kall Fannie arra,, hogy egyidejűleg több szempont szerint la válogas
son. E követelmény úgy fogalmazható meg, mint a kritériumok logikai 
szorzata és /öt kritérium esetén/ A.B.C.D.E. képlettel fejezhető ki« 
Egy másik keresési eshetőség az ̂ amikor több kritérium bármelyike 
egymagában k ielégítő választ ’ad« Ezt logikái összeadásnak is nevez
hetjük ée /ismét öt szempontot véve alapul/ А+Б+C+Ç+E képlettel fe 
jezhetjük ki. Az az eset viszont, amikor valamelyik kritériumnak e l 
k e ll maradnia «logikai kivonást képez és azt az A.̂ B képlet fe jz l  ki.
/Ez esetben A-nak jelen keli lennie, B-nek e l kell maradnia«/

Az uj módszer és a keresőgép kifejlesztésének kezdetén bebi
zonyosodott, hogyha a tárgy jelentős szempontjai.t megfelelően ki
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választott szavakkal je lö ljük, könnyen lehet olyan tárgyi indexeket 
összeállítan i9 amelyekben a szakértők eligazodnak« E szakértőknek a 
műszaki terminológia és a szakkifejezések értelmezésére irányuló kész
sége lényeges segítséget jelent az ismert osztályozó rendszerek áasz- 
nositása során« A szavakba-foglalás alkalmazása anyagok, eljárások, sa 
játságok és fogalmak közötti összefüggések jelölésére általában jelen
tős szerepet játszik a kivonatolás, tárgyszóalkotás és osztályozás szó 
káaos eljárásaiban« A kérdés lényege abban á ll ,  hogy a gép számára is 
felfoghátóvá tegyük a szavak és mondatok implicit jelentését, amelyet 
a szakértő ugyan könnyen és gyorsan megért, ellenben a gyakorlati cé
lokat szolgáló elektronikus gépek - az elektronikus technológia mai 
fe jle ttség i fokán - még nem képesek értelmezni«

E problémát a legalkalmasabbaa úgy közelíthetjük meg, hogy a sza
vak jelentésének kérdését vesszük vizsgálat alá« Mindenekelőtt megfi
gyelhető, hogy egyes műszaki kifejezések etimológiája azt mutatja, mi
szerint в görög vagy latin szógyökök э szavakban kifejezésre jutó je
lentésnek bizonyos alapvető szempontjait adják vissza. Ilyen szavak 
például "thermometer’* / h ő ,mérés/ és "cytolysis" /se j t , oldódás/« Ha 
nyelvünk valamennyi szava ilyen eredetű lenne, a görög szógyöfc adta 
jelentés alapvető szempontjait Írásunkban bizonyos betüösszetételek- 
kel fejezhetnők ki, például "therm" >= hő, "meter" vagy "metrikus" = 
mérés, "lys is " ä oldás, stb« Mivel a műszaki kifejezések szőképe lo 
gikai utón csak korlátolt fokban juttatja kifejezésre a jelentés alap
vető mozzanatait, jelzeteket /kódokat/ kellett alkalmazni, hogy igy 
a szakkifejezések értelme pontosan visszaadható legyen ée a jelentés- 
elemeket je lö lő  szimbólum-kombinációkat a gépek is leérzekelhessék.
Az általunk készített jelzetek általában 3-betüs kombinációkb:l á lla 
nak« így a "MAC" jelentése általában "gép, fe lszerelés, eszköz, be
rendezés", "MES" - mérés, "HAL" - analízis, "HEH** «  hő, "REL" - fény, 
stb« A hárombetűs összetételek megfelelő elrendezési esetén egyrészt 
emlékeztető jellegűek, másrészt könnyen kezelhetők«

A kérdés illusztrálására i t t  közöljük jelzet-szótárunk egy t i 
pikus részéts

E jelzés-rendszernek kiépítése során törekvéseink arra irányul
tak /mint azt már említettük./, hogy a jelzetekben a fogalmak jelenté
sének ama alapvető szempontjait juttassuk kifejezésre, amelyek egy 
automatikus berendezéssel végzendő keresési művelet előírásaiban a

4

abaoa /manila kender/
abortion /abortálás/
abortifacient /magzatéibajtó szer/
abrade /lekoptat/
abrasion /lekoptatás/
abrasive /dörzsanyag/
absorb /abszorbeál/
absorbent cotton /abszorbens gyapot/ 
absorber /abszorbeáló/ 
absorption band /abszorpciós sáv/ 
absorption tower /elnyeletőtorony/ 
acaricide /atkaölő-anyag/

TEX FIB 
BIL DEP GÉG
ÉI L DED GEG DOG 
BAR 
BAR 
BAR 
BAS
BAS ТЕХ 
BAS MAC 
BAS RAL CAP 
BAS MAC 
DED PES
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legmegfelelőbb referenszpontok lehetnek.
Munkánk közben két problémával találtuk szemben magunkat.

Az első az, hogy nagy számban kellett felfedeznünk olyan alap
vető szempontokat, mint pl. "MAC" - gép, felszerelés, készülék, vagy 
"MES” - mérés. A jelentésnek eme alapvető szempontjai - vagy mint néha 
nevezik; jelentéselemek, jelentéstényezők - képezik a keresési művelet 
generikus referensz-pontJainak vázát,

A másik nem kevésbé fontos probléma: a jelentéselemek következete 
alkalmazása a természettudományban és technikában használatos szakki
fejezések jelzeteinek összeállításánál. Jelenleg a hagyományos tárgy
szó- és osztályozó rendszerek 700Q gyakran használt fogalmának erede
t i  k ísérle ti je lze te it  revideáljuk.

Lehetetlen e cikk keretében részletesen kitérni azokrd az elgon
dolásokra, amelyek felmerültek, miközben a jelentéselemek segítségé
ve l Jelzeteket alkottunk. Mégis tanulságos annak a logikai kapcsolat
nak vizsgálata, mely a szakfogalmak és a fogalmak je lze te it  alkotó 
jelentéselemek között á ll  fenn. E kapcsolat négyféle lehet: Funkcioná
l i s “, 2. Jelzőig 3c Egész-rész viszonyt k ifejező; 4. Osztálybafoglaló.

Funkcionális kapcsolatra utalnak azok a jelentéselemek, amelyek 
működést fejeznek k i, mint "MES" - mérés, vagy "NAL" »  analízis. Az 
alábbi - példaként fe lsoro lt - jelzetek a funkcionális értelmű /alá
húzással je lö lt/  jelentéselemek használatát illusztrá lják .

Példák a működést je lö lő  elemekre:
Grindstone

Saber
Inseoticide 
Navigator

F ilter

A je lző i' Jelentéselemek descriptiv vagy melléknévi kapcsolatot 
jeleznek. Ezt az alábbi példákkal illusztráljuk. A je lző i Jellegű 
kódokat aláhúzással emeltük ki.

Példák a je lző i kapcsolatot kifejező elemekre;
Forestry /Erdészet/

Hour /óra/
Meteorology /Meteorológia/

Forceps /csipesz/

Bombsight /Bombázógép cél- 
zókészüléke/

Az egész-rész kapcsolatra kitűnő példát mutatnak a fö ld ra jz i egy
ségek je lz e te i, amelyeknél három-betűs kombinációkból kiindulva te r je 
delmesebb jelzeteket is képezhetünk.

WOP;, PAN: SIC /wood, plant »science/ /fa, 
.növény, tudomány/

ТШ; LEM: /time, unit/ /idő, egység/
WETb SIC /weather,science/Vidőjárás

tudomány
SÚG; MAC /surgery»machine/ /sebésze

eszköz/
MIL; POT! MAC /military,optics,mach*ne/ 

/katonai, optika, gép/'

/Köszörüko/

/Kard/
/Rovarirtószer/ 
/Navigációs 
tiszt/

/Szűrő/

BAR; MAC /abrade, machine/ /köszörül,
eszköz/

CUT; WEP /cut »weapon/ /vág, fegyver/ 
DED! PES / k ill ,pest/ /öl,ragály/

GUDs
SEP! MAC

PEP /guide»person/ /vezet,személy/ 
/separate »machine/ /elválaszt,

eszköz/

\
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Az egész-rész kapcsolatot illusztrá ló fö ld ra jzi jelzetek:

United States US
New England USNE
Massachusetts USNEMA
Vermont USNEVT
New Hampshire USNENH
Connecticut USNECT
Maine USNEME
Rhode Island USNERI

A természettudományi és műszaki terminológia jelzeteinek kidolgo
zása közben aránylag ritkán van szükség az egész-rész viszony k ife jezé
sére« Ennek az az oka( hogy ez az összefüggés inkább képezi a je Íz etg15- 
kivonatolő munkában egy jelentés fontos szempontját, mint az egyes fo
galmak értelmének jelentéstani szempontját«

Példák az egész-rész viszonyt k ifejező elemekre:
Roof /tető/
Tau-saghyz /guminövény/
Fleet /flotta/

SUTjt COT /structure; cover/ /szerkezet„tető/ 
PAN: RUB /plantI rubber/ /növény, gumi/
MIL: SAS: SIP /military;organization;ship/ 

/katonai, szervezet, haj6/

Azoknak az egyedeknek a sorozata, amelyeket a közösjellegű műkö
dés vagy tulajdonság jellemez, f i lo z ó fia i szempontból általában osz
tályt képez« Hasonlóan osztályt képeznek egy egésznek különböző részei 
is« Tehát, ebből a szempontból, az osztálybafoglalás - a szakkifejezé
sek és je lentéselemek negyedik logikai kapcsolata -  olyannak tekinthető, 
mint amely a többi háromhoz viszonyítva mindent magába fogla l« Mondhat
juk, hogy az oly tipusu jelentéselemek, mint "MAC" = gép, szerkeze** „ 
berendezés, eszköz vagy "ТЕХ” »  tex tilt osztályt je lö lő  generikus fogal
makon alapulnak« Az ily  osztály megjelölések természetesen nem tarta l
maznak oly k ife jeze tt utalást, mely a tulajdonságokra vonatkozik /igy 
pl« a fen ti példánál a tex tiliák  vagy gépek esetében/« Ebből a szem
pontból logikailag indokolt tehát osztályba foglaláson alapuló jelen- 
téselemekrŐl beszélni« Kétségtelen, hogy a szakkifejezések jelzeteinek 
megállapítása során e meghatározás hasznosnak bizonyult«

Példák az osztályba foglalást kifejező .elemekre:
Cytology /Citologia/ 
Curie /curie/
Beer*s Law /Beer törv«/

Chaplain /káplán/ 
Gasoline /gazolin/

CELf SIC /Се11,science/ /sejt, tudomány/
RAX; LEM /radiation,element/ /sugárzás,elem/ 
HŰL; BAS; RAL /Law,absorption,light//törvény, 
' elnyelés, fény/
REL; PEP /religion,person/ /vallás,személy/ 
PÉT; FÜL /petroleum,fuel/ /petroleum,üzem

anyag/

A szakfogalom-jelzetek megállapításával foglalkozva, jelentésük 
k ife jezett visszaadása volt az e probléma, amelyre gondot fordítottunk« 
Azzal, hogy a hőmérőt a hőmérséklet mérésére szolgáló eszköz /Ъ&АС; MES; 
ТЕМ/ gyanánt je lö ljük, még nem határozzuk meg, hogy milyen vonatkozásban
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foglalkoznak vele egy adott dokumentumban. Szó lehet a hőmérők gyártá
sáról „ de tárgyalhatja a dokumentum a hőmérőkre vonatkozó kutatásokat. 
A különböző dolgok,, eljárások,, körülmények közötti összefüggés szintén 
fontos egy oly rendszer kialakítása során, amely arra hivatott, hogy a 
tárgy lehető legtöbb olyan fontos szempontját igyekezzék kifejezetvén 
visszaadni, amelyek keresés vagy egyeztetés esetében előnyösek lehetnel

Eme összefüggések elemzésénél ugyanazok a logikai összefüggések; 
vannak segítségünkre, amelyek a Jelentéselemek alapján alkotott Jelze
tek képzésénél is érvényesülnek. Ha egy dokumentumot indexelünk, Je
lölhetjük azt, hogy egy bizonyos kémiai vegyület egy keverék alkatré
sze /egÿéz-rész viszony/, vagy hogy egy vegyület ille tv e  keverék va
lamely betegség gyógyítására használható /funkcionális viszony/, vagy 
hogy adott orvosi készítmény bizonyos fiz ik a i konzisztenciával bír 
/ jelzői viszony/. Az osztálybafoglalási viszony, amely sokkal k ife je 
zőbb Jellegű, mint amilyen kifejező egy terminológia fö lá llítá sa  ese
tében lehet, indexelés közben mindig valamely rész-egész, funkcionális 
vagy je lző i viszonyon alapul.

= College and Research Libraries, 1955« 2«sz. 157-16;.1.

A LEVÉLTÁRAK 5. NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA

A Levéltárak Nemzetközi Tanácsa 1956° szeptember 25 és 29° kö
zött Firenzében rendezi meg harmadik kongresszusát. Megvitatásra a 
következő három kérdés kerül:

a levé ltá ri anyag kiválasztása,
modern levé ltá ri berendezések,
magánlev éltárak0


