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Funkcionális követelmények a DCMI 
Irányelvek szerint
• Mit szeretnénk elérni az alkalmazásunkkal?
• Mik az alkalmazásunk határai? Mi az, amivel már nem foglalkozunk?
• A készülő alkalmazás hogyan fogja a használókat szolgálni?
• Kell-e az alkalmazásnak olyan speciális tevékenységeket megvalósítani, mint 

például rendezés vagy adatletöltés egy bizonyos formátumban?
• Mik a forrásaink fő jellemzői és ezek hogyan befolyásolják az adatelemek 

megválasztását? Például szükség lesz-e különböző karakterkészletek kezelésére?
• Mik a használóink fő jellemzői? Jellemzően egy bizonyos intézmény tagjai vagy 

szélesebb közönséget szolgálunk? A használóink ugyanazt a nyelvet beszélik? 
Milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek az alkalmazásunkban kezelt adatokkal 
kapcsolatban? Milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek a leírt forrástípusokkal 
kapcsolatban?

• Vannak olyan szabványok vagy szabályzatok, amelyekre tekintettel kell lennünk?



A vízió – funkcionális követelmények 
kontinuum

Vízió

• A rendszer a 
felhasználó 
kényelme 
érdekében többféle 
távszolgáltatásra 
legyen alkalmas

Funkcionális 
követelmények vázlata

• Automatikus 
témafigyelés – a 
felhasználó 
figyeltethessen 
bizonyos 
tárgyszavak és 
kapjon e-mailt 
megadott 
időközönként a 
figyelteknek 
megfelelő 
újdonságokról

Használatieset-modell

• A funkció összes 
lehetséges 
forgatókönyvének 
leírása. (Amiből 
kiderül, hogy ha a 
felhasználó több 
tárgyszót figyel, 
akkor 
előfordulhatnak 
duplumok)

Funkcionális 
követelmények

• Automatikus 
témafigyelés – 
részletes leírása 
annak, hogy hogyan 
képzeltük. 
Beleértve azt is, 
hogy mit kezdünk a 
duplumokkal



Nyilatkozat a nemzetközi 
katalogizálási alapelvekről

Első szakasz Második szakasz Harmadik szakasz

Tágabb környezet „Papíralapú” világ Web 2.0 Okoseszközök

Jellemző könyvtári 
keresőfelület

Cédulakatalógus
OPAC Dicovery felület

Katalogizálási alapelve Párizs Alapelvek Frankfurti Alapelvek (ICP 
2009)

Nyilatkozat a nemzetközi 
katalogizálási alapelvekről 
(ICP 2016)

A leírások … ember számára 
olvashatók

ember számára 
olvashatók és géppel 
feldolgozhatók

ember és gép számára is 
olvashatók



Általános alapelvek

1. Felhasználó kényelme

2. Általános szóhasználat

3. Reprezentáció

4. Pontosság

5. Elégségesség és szükségesség

6. Jelentőség

7. Gazdaságosság

8. Következetesség és 
szabványosság

9. Integráció

10. Átjárhatóság

11. Nyitottság

12. Hozzáférhetőség

13. Észszerűség



A katalógus hatékony és eredményes 
eszköz kell legyen, ami lehetővé teszi, 
hogy használója:
meg tudja találni egy gyűjteményen belül a bibliográfiai forrásokat egy 
keresés eredményeként az entitások ismérveinek vagy kapcsolatainak 
felhasználásával, azaz:
• meg tudjon találni egy bizonyos információforrást, vagy a források 
egy adott csoportját, vagyis:

• minden információforrást, ami ugyanazon mű megvalósulása,
• minden információforrást, ami ugyanazon kifejezési formát testesíti meg,
• minden információforrást, ami ugyanazon megjelenési formát szemlélteti,
• minden információforrást egy adott személy, család vagy testület 

összefüggésében,
• minden információforrást egy adott téma vonatkozásában,
• minden információforrást, amit egyéb, általában a keresés eredményének 

szűkítésére alkalmas kritériumok (nyelv, megjelenési hely, tartalmi forma, a 
média típusa, a fizikai hordozó típusa stb.) határoznak meg;



A katalógus hatékony és eredményes 
eszköz kell legyen, ami lehetővé teszi, 
hogy használója:
• azonosítani tudjon egy bibliográfiai forrást vagy ágenst (azaz 
meg tudja erősíteni, hogy a leírt entitás megfelel az általa 
keresettnek, illetve különbséget tudjon tenni két vagy több, 
hasonló jellemzőkkel bíró entitás között);

• ki tudjon választani egy bibliográfiai forrást, amely megfelel a 
használói szükségleteknek (azaz tudjon választani egy olyan 
információforrást, amely igényeinek megfelel a médium, a 
tartalom, a fizikai hordozó stb. tekintetében, vagy el tudjon vetni 
egy forrást, amely nem felel meg a használói szükségleteinek);



A katalógus hatékony és eredményes 
eszköz kell legyen, ami lehetővé teszi, 
hogy használója:
• be tudjon szerezni egy leírt példányt, vagy ahhoz hozzá tudjon 
férni (azaz a felhasználót lássa el információval, ami lehetővé 
teszi a példány beszerzését vétellel, kölcsönzéssel vagy más 
úton, illetve hozzáférhetővé tesz egy példányt elektronikusan 
egy távoli forráshoz vezető online kapcsolaton keresztül); vagy 
hozzá tudjon férni az authority vagy a bibliográfiai adathoz, 
illetve be tudja szerezni vagy meg tudja kapni azt;

• tudjon navigálni és kutatni a katalóguson belül, a bibliográfiai és 
az authority adatok logikus elrendezésén és az entitások közötti 
kapcsolatok egyértelmű megjelenítésén keresztül, a 
katalóguson túl más katalógusok irányában és a könyvtári 
környezeten kívül is



Feladat a csoportoknak

• Az ICP-t sorvezetőnek használva, szedjük össze azokat a konkrét 
követelményeket, aminek a katalógusnak meg kell felelnie!

• Milyen funkciókat szoktak hiányolni a felhasználók a 
könyvtáratokban?

• Mi az, amivel nehezen boldogulnak / nem értenek?


