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Az értekezés tárgya és célja

A kutatás könyvtári szempontból vizsgálja a webes szolgáltatások új generációja által 
generált lehetőségeket és kihívásokat. A kutatás tárgya a szemantikus web és a kapcsolódó 
technológiák könyvtári területen való alkalmazásának tapasztalatai és lehetőségei.  Jóllehet a 
szemantikus  web  tárgykörébe  tartozó  fejlesztések  már  több  mint  tíz  éve  jelen  vannak  a 
tudományos és technológiai kutatásokban, a könyvtáros szakma részéről nem született olyan 
áttekintés,  amely  saját  szempontjából  elemezte  volna  a  jelenséget.  A szemantikus  web 
program ajánlásai és a hozzájuk lazán kapcsolódó tématérkép technológia szabványai mind 
több alkalmazásban érhetők tetten világszerte.

Az értekezésem célkitűzései a következőkben foglalható össze: 

- könyvtári  szempontú áttekintés  készítése a szemantikus technológiákról  valamint  a 
hazai és nemzetközi szemantikus web fejlesztésekről;

- az ezek nyomában kialakuló új paradigma jellemzőinek felvázolása;

- a szemantikai paradigma jellemzői alapján a könyvtárak számára jövőkép felrajzolása.

Az értekezés nem tekinti feladatának a szemantikus technológiák könyvtári alkalmazásával 
kapcsolatos technikai jellegű kérdések részletes tárgyalását és megoldását.

A kutatás módszerei

A kutatás céljai több módszer alkalmazását – a  dokumentumelemzést, megfigyelést, 
interjúk  készítését,  valamint  kísérletek  végzését  –  tette szükségessé.  A  kutatás 
következtetéseihez az alábbiak elvégzése nyomán jutottam el:

- Elemeztem a szemantikus web technológiákra vonatkozó W3C ajánlásokat. 2004-től 
kezdődően  figyelemmel  kísértem  a  W3C  keretei  között  működő  munkacsoportok 
munkáját és az újonnan megjelenő dokumentumokat.

- Elemeztem és magyarra fordítottam az ISO/IEC 13250-es tématérképekre vonatkozó 
szabványnak a  kutatás  szempontjából  releváns  részeit  (SGML alkalmazások, XML 
szintaxis,  tématérkép  adatmodell).  Elemeztem  –  válogatva  –  a  tématérkép 
alkalmazásokhoz  és  szintaxisokhoz  kapcsolódó  technikai  dokumentációt  (LTM, 
Ontopoly, Omnigator, TM4L).

- Áttekintettem,  és  2004-től  kezdve  folyamatosan  figyelemmel  kísértem  a 
könyvtártudományi  folyóiratokban  a  szemantikus  web  technológiákról  megjelenő 
szakirodalmat. A hazai folyóiratok esetében teljességre törekedtem, a külföldi lapok 
esetében  válogatottan  (a  kutatás  szempontjából  releváns  cikkekre  fókuszálva) 
tekintettem át a cikkeket. 

- Kísérleti alkalmazásokat fejlesztettem tématérkép technológiával, amelyekkel egyrészt 
bibliográfiai rekordok Dublin Core metaadatokkal való leírását, másrészt a különböző 
típusú tartalmak szemantikai együttműködését modelleztem.



- Részt vettem a Kovex Kft. EDMS-KMS (Electronic Document Managemnet System 
and  Knowledge  Management  System)  projektjében,  amellyel  a  szemantikus 
technológiákon alapuló vállalati fejlesztéseket figyelhettem meg.  

- Összesen  4  hónapnyi  norvégiai  kutatás  során  megfigyeltem  egy  technológiai 
értelemben  a  világ  élvonalában  lévő  ország  gyakorlatát  a  szemantikus  web,  a 
tématérképek és a web 2.0-val kapcsolatos könyvtári fejlesztések terén. A helyszíni 
kutatás  könyvtárlátogatásokat,  az  Oslói  Főiskola  (Høgskolen  i  Oslo) kurzusainak 
látogatását  és  szemantikus  web  kutatócsoportjában  való  részvételt,  valamint 
döntéshozókkal készített interjúkat foglalt magában.

A 2004 óta tartó kutatás legfőbb korlátja az volt, hogy a szemantikus technológiák 
területén zajló folyamatos és intenzív fejlesztések miatt egy-egy új megállapítás nagyon rövid 
idő alatt érvényét veszítette. 

A digitális könyvtárak a szintaktikai paradigmában

A disszertáció kontextusát egyik oldalról a globális tudásreprezentáció problémájára 
adott  könyvtári  és  információtechnológiai  válaszok,  másrészt  a  digitális  könyvtárak 
koncepciója jelentik. Az 1990-es évek tudományos életében a legnagyobb áttörést a World 
Wide Web jelentette, amely könyvtári területen a digitális könyvtárak széleskörű elterjedését 
eredményezte. A hálózaton megjelenő nagy mennyiségű tudás szervezésének problémájára a 
világháló nem jelentett megoldást. A technológiai keretei nem kínáltak a közzétett tartalmak 
szemantikai tartalmának megragadásához szükséges eszközöket. 

Egy  paradigmaváltás  leírásakor  mindenekelőtt  jellemezni  kell  az  új  technológiai 
kereteket megelőző állapotot. A szemantikus web előtti technológiai környezetet szintaktikai 
paradigmaként írtam le.

Ez azért nevezhető szintaktikai paradigmának, mert a világhálót alkotó szabványok a 
szintaxis,  a  forma  egységesítését  célozzák.  A szintaktikai  paradigma  jellemzője,  hogy  a 
keresőkérdésekre  való válaszadáshoz  heurisztikákat  kell  alkalmazni,  hogy releváns  találati 
halmazt  sikerüljön generálni.  A szemantika hiányának problémája hitelesen jellemezhető a 
webes  keresőrendszerek  működésével,  amelyek  formai  jellemzők  alapján  megfogalmazott 
heurisztikák  segítségével  próbálják  megragadni  a  szemantikai  tartalmat.  A  szemantika 
megragadásának  szemantikus  web  előtti  leghatékonyabb  módja  az  internetkatalógusok 
alkalmazása volt. Ennek a legfőbb korlátja a véges emberi kapacitás. 

A technológiai  paradigma sajátosságai  hatással  vannak a  társadalmi környezetre.  A 
világháló  szintaktikai  paradigmájának  jellemzőihez  sikeresen  alkalmazkodó  felhasználóit 
jellemzi a játékos terminus, amely egyszerre utal interakcióra, szórakozásra, társadalmi életre 
és versenyszerűségre. 

A világháló szintaktikai paradigmájában a digitális könyvtárak katalógusai a virtuális 
tér  azon részét  képezik,  ahol  az információt  szemantikailag kódoltan teszik közzé,  hiszen 
egyértelműen  azonosított  fogalmakat  kapcsolnak  össze  szabványos  formában  (pl. 
dokumentum –  szerzője  –  szerző).  Ennek  ellenére  –  külső  jegyei  alapján  –  a  digitális 
könyvtárak  által  generált  oldalak  sem  különböztethetők  meg  az  információs  tér  egyéb 
pontjaitól. 



A szemantikai paradigma

A szemantikai paradigma jellemzőit két technológiai keretrendszer leírásával mutattam  
be. A szemantikus web fejlesztések kezdettől fogva azon végső cél elérését szolgálták, hogy 
megvalósuljon  egy  globális  metaadat-infrastruktúra.  A  tématérképeket  az  üzleti 
dokumentumok  tárgymutatóinak  összeolvasztására  hozták  létre,  és  csak  később  tűztek  ki 
olyan ambiciózus célokat, mint a hálózati környezetben megvalósuló világméretű tudáscsere. 

A szintaktikai paradigma problémáira adott válaszként jelent meg a szemantikus web 
vízió 2001 májusában. A szemantikus web lépcsős modelljének legalsó szintjén az egyedi 
adatok  megragadására,  következő  szintjén  a  közös  szintaxisra,  harmadik  szintjén  a 
szemantikus tartalomra, majd a logikára vonatkozó metaadat-szabványok foglalnak helyet.  A 
szemantikus web célja egy olyan globális hálózati metaadat-infrastruktúra létrehozása, amely 
lehetővé teszi a világhálón lévő adatok integrálását, a közöttük lévő kapcsolatok definiálását 
és jellemzését, illetve az adatok értelmezését. Hosszú távú cél, hogy az intelligens világháló 
az  önleíró  dokumentumra  épülve  a  metaadatok  segítségével,  formális  logikai  szabályok 
szerinti következtetések levonására legyen képes.

A vízió  megvalósulásának  legfőbb gátja,  hogy a  szemantikus  web nem jöhet  létre 
tömegek munkája nélkül. A szemantikus web technológiák alkalmazása olyan szakismeretet 
igényel, amely ezt szinte lehetetlenné teszi. Másik feltétel az ontológiák tömeges létrehozása, 
vagy meglévő tudásszervezési rendszerekből való generálása. Az elmúlt évek legjelentősebb 
fejlesztése  a  SKOS (Simple Knowledge Organization  System),  amely  ez  utóbbit  lehetővé 
teszi,  jóllehet  az  alkalmazásával  éppen az OWL (Web Ontology Language)  nyelv  gazdag 
szemantikai struktúráiról  kell lemondani. Ontológiák nélkül nem valósulhat meg az URI-k 
alkalmazásokon keresztüli újrahasznosítása sem. 

A  tématérkép  (Topic  Maps)  technológia  egy  számítógépes  információ-  és 
tudásmenedzsmentre vonatkozó ISO szabvány, amely az információs túlterheltség kezelését, a 
tudásmegosztást  és  bármilyen  forrásból  származó  valamint  bármilyen  típusú  információ 
jelentésen  alapuló  összekapcsolását  szolgálja.  A  számítógépes  tudásreprezentáció  egy 
formája, amely széles körben alkalmazható web alapú információszolgáltatásra. A technológia 
gazdag szemantikai struktúrákat leíró adatmodelljének alapját jelentik a témák, asszociációk, 
előfordulások,  nevek  és  szerepek,  valamint  az  ezekhez  tartozó  téma,  asszociáció-, 
előfordulás-, név- és szereptípusok. A fogalmak egyértelmű azonosítására szolgál a publikált 
tárgyazonosítók  modellje,  amely  mind  a  gépi,  mind  pedig  a  humán  interpretáció  igényei 
szerint leírja a témákkal reprezentált fogalmakat. 

A szemantikus  technológiák  közös  jellemzője,  hogy  identitásalapúak,  azaz  URI-k 
reprezentálnak valóságban is létező fogalmakat.  Az ilyen módon egyértelműen azonosított 
tárgyak között  kapcsolatokat  definiálnak,  így létrejöhet  egy alkalmazások határain átnyúló 
tudásreprezentáció.  A  kapcsolatok  definiálására  szolgál  az  RDF  (Resource  Description 
Framework),  illetve a tématérképek esetében az XTM (XML Topic Maps) technológia.  A 
szemantikai paradigma technológiáinak szintén közös jellemzője az, hogy ontológiákban írják 
le az alkalmazásokhoz a háttértudást. Ennek jellemző technológiái az OWL, az RDFS (RDF 
Schema), a RIF (Rule Interchange Format),  a SKOS, valamint  a tématérképek esetében a 
TMCL (Topic Maps Constraint Language). 



A szemantikus web könyvtári alkalmazására az első kísérletek az XML (Extensible 
Markup Language) és az RDF implementálásával kezdődtek. A vízió megjelenése óta eltelt 
időszakban  sem  sikerült  túllépni  a  kísérleti  digitális  könyvtári  rendszereken.  (FEDORA, 
JeromeDL, BRICKS, Talia) A jelenleg legsikeresebb projekt a Svéd Nemzeti Könyvtárhoz 
fűződik, ahol arra tettek kísérletet, hogy az ország közös katalógusát, a LIBRIS-t, amely nagy 
mennyiségű strukturált és ellenőrzött adatot tartalmaz, átkonvertálják a szemantikus webhez 
kompatibilis  módon. A tématérképek esetében a kísérleti  könyvtári  rendszerek (pl.  Potnia, 
Wandora) mellett találhatók kész, működő alkalmazások is (pl. NZETC). Több kísérlet történt 
könyvtári katalógusrekordok szemantikus technológiákkal való leírására is. 

A létező könyvtári implementációk áttekintése arra hívta fel a figyelmet, hogy annak 
ellenére,  hogy  a  szemantikus  technológiák  nagyon  kitágították  a  könyvtárak  lehetőségeit 
történelmi szerepük kiteljesítésére, nem sikerült továbblépni a kísérleti alkalmazások keretein. 
A  technológiai  lehetőségek  adottak  arra,  hogy  szemantikailag  kódolt  információval  a 
világhálón  megvalósuljon  a  globális  tudáscsere,  a  metaadat-tartalom  generálásának 
problémáját egyelőre nem sikerült megoldani. A könyvtárak – a tudás szervezésében szerzett 
évezredes tapasztalatukkal – ebben játszhatnak jelentős szerepet.

A web2 és a szemantikai paradigma

A web2 és a szemantikus technológiák által meghatározott keretek nem írhatók le egy 
lineáris  fejlődési  vonal  egymásra  következő  stádiumaiként,  hiszen  míg  az  egyik  az 
alkalmazások  mögött  húzódó  új  szemlélet,  a  másik  a  szemantikát  is  megragadni  képes 
technológiai  keretek  nyomán  tekinthető  áttörésnek  a  világháló  paradigmájához  képest. 
Bizonyossá  vált,  hogy a  tartalmakat  és  a  metaadatokat  generáló tömegek  munkája  nélkül 
elképzelhetetlen globális tudáscsere hálózati környezetben való megvalósulása. A szemantikus 
web vízió valósággá válása nem nélkülözheti a web2 mögött meghúzódó szemléletet.

A web2  által  hozott  új  szemlélet  legnagyobb  áttörése,  hogy  soha  korábban  nem 
helyeződött ekkora hangsúly a produkcióra, így lehetőséget kapott a könyvtár virtuális térben 
közösségek alakítására. A web2-es alkalmazásoknak a tömegek intenzív munkája ad értelmet, 
ugyanakkor  vizsgálatok  sora  bizonyítja,  hogy  a  könyvtár  nem tartozik  a  népszerű  online 
közösségi terek közé. A hazai könyvtári blogok elemzése arra mutatott rá, hogy az intézményi 
webnaplók többsége nem képes stimulálni a véleményalkotást és az online kommunikációt.  

A szemantikai paradigma mint a világháló egészét  meghatározó jelenség hosszú évek 
fejlesztéseit  követően  is  csak egy távoli  koncepciónak  tekinthető.  Ezzel  szemben a  web2 
körében leírható jelenségek a World Wide Web jelenét határozzák meg. A tudásreprezentáció 
szempontjából  a  szemantikus  technológiák  jóval  kifinomultabb  eszközrendszerrel 
rendelkeznek. A szemantikai paradigmában a tartalom ellenőrzése és a bizalom alapja is az 
intézményes szaktudás, amellyel szemben a web2 paradigmája a tömegek bölcsességére épít. 
A  szemantikus  technológiák  a  magas  szinten  strukturált  tudásszervezési  rendszerek 
szükségessége  miatt  olyan  szakemberek  szaktudására  számít,  akik  jártasak  a 
tudásreprezentációban.  A web2  paradigmája  a  közösségek  megszólításában  tapasztalattal 
bírók munkájára épít.  A tudásmérnök és a közösségi tereket építő szakember a könyvtáros 
szakma két olyan szerepe, amelyet a digitális korban fokozottan fel kell vállalnia.



A könyvtárak a szemantikai paradigmában

A szemantikusweb-fejlesztések  az  elmúlt  évek  legjelentősebb  lépését  jelentik  egy 
hálózati környezetben megvalósuló globális tudáscsere felé. Ha a könyvtárak továbbra is a 
tudás és az információ beszerzői, őrizői és szolgáltatói akarnak maradni, akkor folyamatosan 
figyelemmel  kell  kísérniük  a  szemantikus  technológiák  fejlesztéseinek  alakulását.  A web 
fejlődési irányainak áttekintését követően felvázoltam a szemantikai paradigma megjelenése 
nyomán egy globális hálózati metaadat-infrastruktúra kialakításának könyvtári vonatkozásait.

A  globális  metaadat-infrastruktúra  megvalósulását  tématérkép  alkalmazásokkal 
modelleztem,  amelyekkel  bemutattam,  hogy  miként  működik  együtt  a  könyvtárak  által 
közzétett metaadat-tartalom más szolgáltatók szemantikusweb-kompatibilis alkalmazásaival. 
A könyvtári rekordokat Dublin Core metaadat-szabványok tématérképekkel való kifejezésével 
írtam le. E mellett készítettem egy intézményi és egy ismeretterjesztő célú tématérképet. A 
három  összeolvasztásával  modelleztem  egy  globális  hálózati  metaadat-infrastruktúra 
működését. Eredményeim  azt  mutatták,  hogy  a  könyvtár  mint  a  tudástársadalomban  a 
metaadatok előállításában az egyik legjelentősebb szereplő,  a saját  információtartalmainak 
szemantikus  technológiákkal  kompatibilis  formában  való  közzétételével,  illetve  más 
szolgáltatók számára tudásszervezési  rendszerek biztosításával  nagyon nagy lépést  tehetne 
egy globális metaadat-infrastruktúra megvalósítása felé.

A könyvtáraknak  a  globális  hálózatokon  megjelenő tudás  szervezésével  egy  aktív, 
ugyanakkor periférikus szerepet kell felvállalniuk. A legelső lépés a meglévő, szemantikailag 
kódolt  információtartalom  konvertálása  a  szemantikus  technológiákkal  kompatibilis 
formátumokba. Ez egyben jelenti annak a vállalását is, hogy egyre kevésbé lesznek világosak 
a  könyvtár  határai  a  virtuális  térben.  A  tudásmérnöki  szerep  kiterjed  a  fogalmak 
azonosításának megoldására,  a szemantikus technológiákat  leíró szabványok használatának 
elősegítésére valamint tudásszervezési rendszerek közzétételére.

Az értekezés tézisei:

A fenti gondolatmenet alapján a következő megállapításokat teszem:

1. A  világháló  fejlődési  állapotaira  vonatkozóan  bevezetem  a  szintaktikai  és  a 
szemantikai  paradigma  fogalmakat.  Mivel  a  tartalom  szerinti  keresés  lehetőségei 
korlátozottak  és  csak  szintaktikai  alapon  működnek,  a  jelenlegi  világhálót  (web1) 
alkotó technológiák egy szintaktikai paradigmának tekinthetők.

2. A szemantikus web és a tématérkép technológiák közös ismérveik alapján leírhatók a 
világháló  szemantikai  paradigmájaként.  A  közös  ismérvek  a  következők:  az 
alkalmazások  egyértelműen  azonosított  fogalmak  között  szemantikai  kapcsolatokat 
definiálnak, a fogalmi relációk mögött meghúzódó háttértudást pedig ontológiákban 
reprezentálják.  

3. A web2 és a szemantikus web jelenségei nem írhatók le egy lineáris fejlődési vonal 
egymásra következő állomásaiként, mert míg a web2 a közösségek együttműködését, 
a szemantikus web a szemantikailag kódolt metaadat-tartalom bővítését célozta. Az 
interneten megvalósuló globális tudáscsere csak a széles webes közösség által generált 
metaadat-tartalom bővülésével valósulhat meg.



4. A könyvtár  a  szemantikai  paradigmában  az  általa  birtokolt  (metaadat-  és  egyéb) 
tartalmak  szemantikus  technológiákkal  kompatibilis  közzétételével,  tudásszervezési 
rendszerek  készítésével,  valamint  a  szemantikus  web  szabványok  támogatásával 
járulhat hozzá egy globális hálózati metaadat-infrastruktúra megvalósításához. 
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