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AZ ELMÉLET SZEREPE 
A KÉMIAI INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN

FUGMANN, Robert: Role of Theory in Chemical Information System című 
írása (Journal o f  C hem ical In form ation  and C u m pu ter Science, 22. vol. 1982. 
3.no. 118-125. p.) alapján KOVÁTS ZOLTÁN ismertetése.

Az írás szerzője a gyógyszert és vegyszereket gyártó Hoechst AG (Frankfurt aM. 
NSZK) információs szakembere. Saját vállalatának és az International Documentation in 
Chemistry-ben (IDC) együttműködő többi vállalat információellátásának megszervezése, 
üzemeltetése, valamint hatékonysága és gazdaságossága terén szerzett tapasztalatait és 
elméleti megfontolásait adja közre.

Az elmélet alapjául szolgáló öt elv jogosultsága, helytálló volta (pertinenciája) 
valóban belátható, különösebb bizonyítás nélkül is elfogadható, tehát valóban alapelvnek, 
axiómának tekinthető. Ezen öt alapelven nyugvó elmélettel a szerző nemcsak az adattár 
kialakítását, a használat tapasztalatait magyarázza, hanem segítségével az információs 
rendszer fejlődését, az adattár folyamatos növekedésének törvényszerűségeit, a rendszer 
jövőbeni viselkedését is megkísérli előre jelezni. Annak ellenére, hogy tudatában van a 
kémiai információs rendszerek sajátosságainak -  átlagon felüli követelmények mind 
mennyiség, mind hatékonyság és szervezettség terén -  mégis meggyőződése, hogy az em
lített különleges körülmények között létrejött elmélet termékenyítő hatással lehet más 
tudományterületek ellátását szolgáló információs rendszerek fejlődésére is.

Fugmann közleményét nemcsak azért ajánlom a Könyvtári Figyelő olvasóinak 
figyelmébe, mert elmélete igen jól egyezik saját, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyv
tárában szerzett tapasztalataimmal, hanem azért is, mert nem aprólékos szervezési ötletek 
átvételére, saját rendszerének mechnikus másolására bíztatja az olvasót, hanem az egysé
ges elméletbe foglalt alapelvek hatását, következményeit világítja meg egy adott, de elv
ben tetszés szerinti — szakterület információellátására szervezett rendszerben.

Külön értéke a cikknek, hogy megadja 35 fontosabb informatikai fogalom elméle
tében alkalmazott értelmezését.

Alapé Ivek

1. Meghatározhatóság. Egy bizonyos tárgyra vonatkozó információk összeállítása 
csak olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben az igénylő képes tárgyát fogalmak
kal és fogalomkapcsolatokkal leírni.
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2. Rendezettség. Bármely tárgyra vonatkozó releváns információk összeállítása 
egyben rendező folyamat is.

3. A rendezettség elégséges szintje. A rendezettség szintje iránti követelmény nő, 
ahogy a gyűjtemény mérete és/vagy a keresések gyakorisága növekszik.

4. Előreláthatóság. A releváns információra irányzott keresés pontossága függ az 
adattár fogalmainak és viszonylatainak jelölésére alkalmazott kifejezések ismeretétől.

5. Valósághű kifejezés. A releváns információra irányzott keresés pontossága 
függ attól, milyen hűséggel sikerült az adattárban alkalmazott kifejezésekkel az informá
ció tartalmát helyesen kifejezni.

Az öt alapelvet és hatásukat az információszolgáltatás különböző formáinak haté
konyságára szemléltető ábra foglalja össze. (Lásdaz ábrát)

Az alapelvek az információs rendszernek mind az input oldalát jelentő indexelésre, 
mind pedig az outputot létrehozó információkeresés folyamatára érvényesek.

Tekintsük az ábrán látható „A” négyszöget az információk gyakorlatilag teljesen 
rendezetlen halmazának -  legalábbis az egyes dokumentumok tartalmát illetően. A ke
resés ennek ellenére végrehajtható benne. Az eredmény csak elegendő idő, figyelem, 
türelem és emlékezet kérdése. A hangsúly a feltételek „elegendő” jelzőjén van. Az in
formációkeresés hagyományos módjának felsorolt feltételeit a különböző igénylők és 
felhasználók — egyedi alkatuknak megfelelően -  egymástól igen eltérő mértékben képe
sek teljesíteni. Az átlagos képességű információkereső és felhasználó ezért hatékonyabb 
— pl. gépi — segítség nélkül az „A” halmaznak csak egy jóval kisebb „S” jelű részét lesz 
képes áttekinteni.

A m egha tár ózható ság alapelve

Az információs rendszertől használója elvárja, hogy ne saját magának kelljen a meg
határozatlan méretű halmazban válogatnia. Mivel informálódásra fordítható ideje és ener
giája csak az „S” halmaz közvetlen áttekintését és felhasználását teszi lehetővé, ebből kö
vetkezik, hogy helyette más valakinek kell az „A” halmazból a számára szükséges doku
mentumokat összeválogatnia. Ez persze csak akkor lehetséges, ha a felhasználó meg tudja 
határozni azt, amire szüksége van. Az igény meghatározása általában csak többé-kevésbé 
sikerül. Ezt a helyzetet fejezi ki a „C” négyszög az irányított információszolgáltatás 
eredményeképpen.

A szerző a továbbiakban felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy az igénylő által 
remélt, keresett, az érdeklődését kielégítő, a társadalmi munkamegosztásból rá háruló 
feladatok megoldásában felhasználható információknak csak egy része előre meghatároz
ható. Ha például egy gyógyszerkutató a „difenilszulfonok leprára gyakorolt hatását” 
vizsgálja az érdeklődésére számot tartó információk leprával kapcsolatos része jól meg
határozható és visszakereshető. De figyelmen kívül hagyja-e ugyanez a kutató azt az 
információt, amely a difenilszulfonok valamelyik alapanyagának gazdaságos, olcsó elő
állítását ismerteti? Természetesen nem, ámbár az irodalomjegyzék összeállítójától sem
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Az információszolgáltatás öt alapelven nyugvó elméletének áttekintése 
S

Irodalomgyűjtemény, amelynek nagyságát az „A” négyszög mérete fejezi ki. A pontok benne egy-egy olyan dokumen
tumot jelentenek, amelyek az információt igénylő számára érdekesek, felhasználhatók lehetnek. A dokumentumok 
halmaza a válogatás tárgykörének szempontjából teljesen rendezetlen. Ebben a helyzetben válik szükségessé az informá
ciószolgáltatás.

Teljesül-e az 1. alapelv, a kérdés meghatározhatósága?

Közvetlen információgyűjtés, beleértve azokat az 
információkat is, amelyekről csak utólag derül ki, 
hogy használhatók.

Sok veszteség és sok zaj (téves információ) 
mégis értékes fonása az információknak, 
különösen az előre nem látott, véletlenül 

talált információk miatt.

A bibliográfiai hivatkozások követése. 
Ilyenkor az információkeresés tárgyköré
nek előzetes meghatározása sem szük-

ígen
Az irányított információszolgáltatás lehetősége (azaz 
olyan információ nyújtása, amelynek relevanciáját 

eleve meghatározzák) a 2. és a 3. alapelv teljesülése 
révén.

Választható

veszteséget csökkentő 
rendezettség

zajt csökkentő 
rendezettség

a 4. alapelv teljesülése 
révén*

az 5. alapelv teljesülése 
révén

ideális çsetben
veszteséget és zajt kiküszöbölő 

rendezettség

a 4. és az 5. alapelv egyidejű teljesülése révén, 
vagyis

torzítás nélküli a szókészlet és nyelvtan
kötött jól kiegyensúlyozott

indexeléssel együttes alkalmazásával
F G

♦Indexelő nyelv szükséges legalábbis a generikus 
fogalmakra és viszonylatokra vonatkozó információ- 

ellátás esetén.
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várható el, hogy külön kérés nélkül ezt a közleményt relevánsként betegye az „S” hal
mazba. Az első alapelv tehát az, amelyre hivatkozva az információs szakember megkímél
heti magát attól, hogy a fenti helyzetben kapott esetleges szemrehányásra azt kelljen 
válaszolnia a felhasználónak, hogy „ . .  .azt hiszi, gondolatolvasó vagyok?”

A bemutatott példa szemléletesen bizonyítja a hasznos (pertinens) információk 
előre meg nem határozható részének jelentőségét. Ez is egyik oka annak, hogy legaktí
vabb, legtehetségesebb kutatók egy viszonylag népes csoportja nem mond le a személyes 
informálódás lehetőségéről. — Kénytelen viszont személyesen összegyűjteni a saját céljait 
szolgáló információkat az a szakember, akinek az igénye lényegében meghatározhatatlan. 
Ezt a helyzetet fejezi ki a „B” négyszög.

Még egy módszer ismeretes és használatos a nehezen meghatározható tárgykörök 
irodalmának összegyűjtésére: a hivatkozások nyomon követése — lásd a„H ”' négyszöget.

Rendezettség

A többé-kevésbé meghatározott kérdések alapján létrehozható a dokumentumok
nak bizonyos szempontok szerint rendezett halmaza. Ezt a helyzetet ábrázolják a „C—E” 
négyszögek és a bennük látható „S” részhalmazok. Lehet, hogy az „S”-be került doku
mentumok nem minden tekintetben felelnek meg az igénylő céljainak, de annyi előnye 
mindenesetre van a válogatásnak, hogy a teljes halmaz átfésülése helyett a felhasználó 
most a teherbíró képességéhez mért szempontjai szerint válogatott gyűjtemények érté
kelésére összpontosíthatja figyelmét.

Hogy bármely szempont szerint végzett válogatás egyben rendező folyamat is, azt 
időnként figyelmen kívül hagyják azok, akik Driesch szerint határozzák meg a rend fogal
mát mint „. . .az egész részeinek előre meghatározható helyét és egymáshoz viszonyítot
tan is jelentőséggel bíró helyzetét.”

A rendezettség elégséges szintje

Az ábra „C” négyszöge ábrázolja a válogatás folyamatának eredményeként létre
hozott rend legalacsonyabb, még éppen elfogadható szintjét: a feltehetően releváns do
kumentumok mindegyike belekerült a magasabb szintű rend nélkül is áttekinthető „S” 
részhalmazba. A dokumentumok szóródása nem lehet az ábrázoltnál nagyobb mert ha a 
releváns dokumentumok bármelyike — az ábrán a pont jeleníti meg a releváns dokumen
tumot -  kívül marad az „S” mezőn, akkor a teljesség célul kitűzött feltétele nem teljesült.

A másik határesetet az „E” négyszög ábrázolja. A releváns anyag az „S” mezőn 
belül is nagyon tömören helyezkedik el. Együtt van tehát a releváns anyag túlnyomó 
része, és a szóródás is minimális. Ilyen jellegű dokumentumgyűjtemények hozhatók lét
re akkor, ha a kutatót egy jól meghatározott vegyület vagy vegyületcsoport teljes iro
dalma érdekli. Ezek az irányított információszolgáltatás legkedvezőbb esetei.
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A „C” szintű rendezettség állapotában a rendszer nem lehet hosszú életű. Amint a 
releváns információk halmaza túlnő az „S” adattár keretein, megszűnik az egyéni, szemé
lyes áttekintés lehetősége és ellenőrizhetetlenné válik a veszteség.

Az ,,E” esetben ez a veszély nem fenyeget. A rendezettség magas szintje biztosítja 
a halmaz gyors áttekintését még jelentős méretnövekedés esetén, is. A gyakran használt, 
nagy terjedelmű adattárak időtállóságát a jól átgondolt rend magas szintje biztosítja.

Joggal vetődik fel ezek után, hogy van-e egyáltalán jelentősége a „C” típusú rend
szernek? Van: a szabadalmi igénypontok védelme és a gyógyszerek mellékhatásainak vizs
gálata pl. teljes, veszteség nélküli informáltságot igényel. Az „E” típusú adattár szélső
ségesen tiszta formájának gyakorlati jelentősége kisebb. A kutatás-fejlesztés információ- 
igényét a két határeset feltételeinek kompromisszumos kielégítése jellemzi. Az irányított 
szolgáltatást nyújtó rendszer a lehető legkevesebb veszteséggel közvetítse az elérhető 
legkevesebb alapzajjal terhelt, minél pontosabb információkat.

Előreláthatóság

Fugmann példája kissé bonyolult. Helyette -- szerintem — egyszerűbbel próbálom 
az előreláthatóság elvének jelentőségét megvilágítani.

Ha a felhasználó nem saját maga végzi az irodalomkeresést, vagyis kellőképpen meg 
tudja határozni a számára érdekes tárgykört, pl..„alkáliföldfém~halogenidek előállítása” 
akkor rábízhatja másra -  akár a számítógépre — a keresést. Mind az alkáli földfémek 
(Ca, Sr, Ba, Ra), mind a halogenidek (F, Cl, Br, J), ennek következtében pedig vegyü- 
leteik is pontosan ismertek. A nevüket összefoglaló általános fogalom (alkáli földfémek, 
halogenidek) egyértelműen meghatározza a tárgykör két feltételét. A harmadik feltétel 
-  amelynek az előző kettővel egyidejűleg teljesülnie kell annak érdekében, hogy az adat
tárban talált dokumentum a releváns információkat tartalmazó részhalmazba kerüljön — 
az „előállítás” viszont előre meghatározhatatlan számú szinonimával, hasonló értelmű 
kifejezéssel írható le. A kérdezőnek tehát előre kellene tudnia, hogy az áttekintendő, 
egyelőre ismeretlen dokumentumhalmaz szerzői az előállítás jelölésére a lehetséges ki
fejezések közül melyeket alkalmazták (gyártás, készítés, kristályosítás, kiszűrés, lecsa
pás, stb.). A Chemical Abstracts 6 hónapi szövegének számítógépes feldolgozással készí
tett szógyakoriság-jegyzékében az előállítás fogalmára 34 hasonló értelmű kifejezést tar
talmazó szóbokor található. Ez azt jelenti, hogy ha a CA (vizsgált félévét tartalmazó) 
adattárában történik az információkeresés, az előállítást kifejező 34 szinonima bárme
lyikét felejti ki az igénylő a kérdés meghatározásából, az már információveszteséget fog 
okozni.

Az így keletkező információveszteségnek ugyanakkor nem az az oka, hogy a szerző 
pontatlanul fejezte ki magát, hanem az, hogy a kérdező nem tudhatja a szerzői nyelv 
minden változatos fordulatát előre kitalálni. Az információveszteség csökkentése céljából 
az adattár szerkesztői a hasonló értelmű kifejezések közül kiválasztják és szótárba foglal
ják azt a néhány (vagy egyetlen) legmegfelelőbbet, amelyek használata az indexelés folya
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matában megengedett. — Ha a kérdező is jól ismeri a me gengedett indexkifejezések szótá
rát, pontosabban meg tudja határozni a keresett tárgykört, előre meghatározhatóvá válik 
az a kifejezés, amely a keresett információt fedi; ezzel csökkentheti az információvesz
teséget.

Valósághű kifejezés

Az adattár szerkesztői a kérdés feltevőjét segítik akkor, amikor előre meghatároz
zák azokat a kifejezéseket, amelyeket az indexelés során használhatnak, amelyek segít
ségével a velük jelzett dokumentumok hozzáférhetők lesznek a kereső számára. Hiába 
emeli ki azonban a keresés folyamatában az információkeresést végző személy vagy gép 
az adattárból hiánytalanul mindazokat a dokumentumokat, amelyeket az igénylő az 
ellenőrzött szótárból választott, tehát előre meghatározott kifejezéssel, tárgyszóval in
dexeltek az adattár szerkesztői, ha ez a tárgyszó nem fejezi ki pontosan a valóságnak, 
azaz a szerző szándékának megfelelően az indexelt dokumentum tartalmát: a kapott in
formáció nem fog megfelelni a felhasználó várakozásának. Az öt alapelv közül ennek a 
jogosultságát, érvényességét kell legkevésbé bizonyítani.

A nagy terjedelmű információs rendszerek indexelő nyelvének és nyelv
műveleteket tárgyaló közlemények indexelésében van kiemelkedő fontossága. Az emlí
tett tárgykörökbe tartozó információk visszakereshetősége nagy mértékben függ a tár
gyalt vegyületek és a velük végrehajtott folyamatok közötti asszociatív és logikai kapcso
latok helyes indexelésétől.

A kötött indexelés című részben a szerző példával igazolja, hogy a pongyola, pon
tatlan indexelés mennyire ronthatja a visszakereshetőséget még akkor is, ha az az ellen
őrzött szótárból választott, megengedett kifejezésekkel történik, de azok nem pontosan 
fejezik ki az indexelt dokumentum tartalmát. (Ha az indexelő mindig a legmegfelelőbb 
kifejezéseket köteles alkalmazni a készülő adattárban, akkor módszerét kötött indexe
lésnek nevezzük. Ezzel elvileg elérhető az „F” négyszöggel kifejezett ideális visszakeres
hetőség.)

A nagy terjedelmű információs rendszerek indexelő nyelvének és nyelvta
nának szükséges voltát újabb fejezetben részletezi a szerző. A terjedelmes adattárak 
tartalmának kellően valósághű kifejezésére tízezres nagyságrendű ellenőrzött kifejezés 
kell, amelyek között természetesen számos bonyolult fogalomkapcsolat is van. Az indexe
lő kifejezések túlnyomó többsége összetett deszkriptor, ami egyrészt elősegíti az adattár 
tartalmának valósághű kifejezését, másrészt viszont az ellenőrzött szótár terjedelmét nö
veli és ezáltal használatát nehezíti. Elengedhetetlen az indexelő nyelv szótárával párhuza
mosan a fogalomkapcsolatok rendszerének, azaz nyelvtanának megfelelő fejlesztése és 
alkalmazása. A „G” négyszöggel kifejezett optimális eredmény elérése céljából az indexe- 
lőnek és információkeresőnek azonos nyelvet kell használnia, amelynek nemcsak szó
kincse, hanem nyelvtana is egyértelműen fejlett, s jól meghatározott.
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Következtetés

A kémiai szakirodalom sok más tudományterület szakirodaimától eltér. Igen 
terjedelmes és viszonylag hosszú ideig megmarad az érvényessége és használhatósága, 
igen lassú az avulási üteme. Ezek indokolják egyebek közt azokat a fejlett technológiára 
épülő rendkívüli erőfeszítéseket, amelyek a kémiai információk gyors és megbízható 
visszakeresését hivatottak elősegíteni. Kevés olyan tudomány van, amelyben egyrészt 
a természetes nyelvek, másrészt az indexelő nyelvek lehetőségei és korlátái annyira nyil
vánvalók lennének, mint a kémiában. A két nyelv sajátosságainak ismerete teszi lehető
vé a kifejezések előre meghatározhatóságát, ennek következtében az egyedi- és általános 
fogalmak biztos megkülönböztetését. A régóta vitatott kérdésre, hogy a természetes 
nyelvek alkalmazása-e az előnyösebb, vagy az ellenőrzött indexelő nyelvé, a válasz csakis 
az lehet, hogy is-is.

Az információs rendszerek tudományosan megalapozott szervezésében a kémia 
információs rendszereinek sok tekintetben úttörő szerep jutott. Eredményeit feltehetően 
más tudományterületeken is fogják hasznosítani.

(Az Amerikai Kémikusok Egyesülete Herman Skolnikról — a Chemical Abstracts 
néhány évvel ezelőtt nyugalomba vonult főszerkesztőjéről — elnevezett díját 1982-ben 
fenti tanulmányával Robert Fugmann nyerte el.)

A BRITISH LIBRARY GÉPESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATA
A BLAISE

DE RIVO MÁRTA

A szerző Angliában szerzett tapasztalatairól számol be. ( -  a szerk.)

A British Library 1977-tól Anglia tájékoztatási központja; feladata a nemzeti 
könyvtári funkciók ellátása mellett a nemzetközi számítógépes adattárakból történő in
formációvisszahívás megszervezése és a folyamatos használat biztosítása. 1977 áprilisá
ban a BL keretében létrehozták a BLAISE (British Library Automated Information 
Service) nevű gépi tájékoztatási rendszert a következő feladatok ellátására:

— információkeresés a rendelkezésre álló adatbázisokból (MEDLINE, TOXLINE, 
CHEMLINE, UK MARC, US MARC);

— az EDITOR online katalogizálási program segítségével online katalogizálás ké
szítése az előfizető könyvtáraknak;

— részvétel a könyvtárközi kölcsönzések intézésében;
— az adatbázishoz való hozzájutás biztosítása egyéb könyvtárak számára.
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