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A digitális kutatási adatok megosztása lehe-
tővé teszi ezen adatok újrafelhasználását és 
eredetük igazolását. A megosztás célja az is 
lehet, hogy a közpénzekből finanszírozott 
kutatások eredményeit hozzáférhetővé tegyük 
a nyilvánosság számára. Végső soron célba 
vehetjük a hatékonyabb kutatást is. 

Az adatmegosztás szónak számos jelentése 
van. Meghatározhatjuk úgy, mint az adatok 
közreadását abból a célból, hogy mások is 
használhassák őket. Ennek a formája lehet a 
kérésre történő magánjellegű csere, és egészen 
addig az igényig terjedhet, hogy az adatok 
nyilvános adatgyűjteményekbe kerüljenek. 
Cél lehet az is, hogy vizsgálatok adatait össze 
tudjuk egymással hasonlítani, ami viszont 
nem mindig kivitelezhető vagy kívánatos. 
Megosztásnak minősül az is, ha egy nyilvános 
weboldalon helyezzük el az adatokat, vagy 
mellékletként egy folyóirat rendelkezésére 
bocsátjuk őket. A hasznosság, a megbízható-
ság mértéke és az adatok értékes volta azon-
ban sokféle lehet. Bizonyos adatok jellemző-
je a gazdag strukturáltság és gondozottság, 
míg mások lehetnek minimális dokumentá-
cióval ellátott nyers fájlok. Hasonlóképpen, 
a célközönség egy szűk szakterület kutatóitól 
a nagyközönségig terjedhet (Borgman, 2012).

Aligha kétséges, hogy a tudományos ku-
tatásban mindig is kulcsszerepük volt az 
adatoknak. Sőt, nyilvánvaló, hogy a legtöbb 

kutató munkájában alapvető jelentősége van 
az adatokra alapozott gondolkodásnak, ami 
összekapcsolódik annak képességével, hogy 
az adatokat absztrakt fogalmakra fordítsuk 
le (Davies et al., 2011). Azt viszont, hogy mit 
használunk fel adatként, nagymértékben az 
adott szakmai érdekközösség határozza meg, 
viszont egy-egy kutató akár több ilyen közös-
ség tagja is lehet, továbbá ezeknek a közössé-
geknek eltérőek lehetnek az adat fogalmáról 
alkotott elképzelései és a velük kapcsolatos 
gyakorlata. Ezeknek az érdekközösségeknek 
a határai nem egyértelműek és nem is tartó-
sak (Borgman, 2012).

A közelmúltig a kutatást finanszírozó szer-
vezetek általában nem ösztönözték arra a ku-
tatókat, hogy gondozzák és megőrizzék a 
tevékenységük során keletkezett adatokat, 
ezért a kutatók nem is sokat foglalkoztak ezek-
kel a tevékenységekkel. A kiadók is csak egy 
töredéküknek szántak figyelmet azzal, hogy 
a publikációkban, egy-egy érvelést alátámasz-
tandó, táblázatok és ábrák formájában közöl-
jék őket. Ennélfogva a szövegek, táblázatok, 
laboratóriumi feljegyzések, kérdőívek, kép- és 
hangfelvételek, fehérje- és génszekvenciák, 
modellek stb. formáját öltő adatok zöme nem 
kerül napvilágra, ott maradnak a kutatók és 
kutatóhelyek számítógépein (Murphy, 2014). 

A kutatási adatok megosztása az utóbbi 
néhány évben került a figyelem középpontjá-

ba, pedig Christine Borgman már 2007-ben 
úgy látta, hogy az adatok, és azok megosztá-
sa a publikált cikkekhez hasonló tudástőkét 
jelentenek (Borgman, 2007). Ugyanabban 
az évben, idehaza Z. Karvalics László (2007) 
éppen a Magyar Tudomány folyóirat hasábja-
in hívta fel a figyelmet az adatintenzív tudo-
mányra. 

Ezen a téren mindenesetre nagy változás-
nak lehetünk szemtanúi. Miközben a kutatók 
körében kulturális természetű hagyománya 
van annak, hogy inkább önmagukra és meg-
bízható kollégáikra támaszkodjanak, mint 
valamilyen központi szolgáltatásra (Pryor, 
2012), a kutatásokat finanszírozó ügynöksé-
gek kezdik megkövetelni az adatok közrea-
dását, bár ennek mértéke és a végrehajtás 
kötelező jellege változó. A követelmények egy 
része nem is olyan új. Az Amerikai Egyesült 
Államokban a National Institutes of Health 
például 2003 óta követeli meg, hogy az 500 
ezer dollár feletti támogatásokhoz adatkeze-
lési terv készüljön. A National Science Foun
dation 2001 óta írja elő az adatok megosztását 
az általa finanszírozott kutatások esetében, 
azonban nem volt következetes abban, hogy 
ezt meg is követelje. 2010-ben viszont bejelen-
tették, hogy a jövőben minden pályázatnak 
tartalmaznia kell egy kétoldalas adatkezelési 
tervet. Egyes folyóiratok is elvárják, hogy a 
szerzők helyezzék el náluk a cikkeikhez kö-
tődő adatokat és más kutatási dokumentáci-
ót. Az erre vonatkozó irányelvek szigorodtak 
is az idők folyamán (Borgman, 2012). Nagy-
Britanniában hasonló a helyzet. 

A Horizon2020 programban az Európai 
Unió is nagy jelentőséget tulajdonít az adatok 
megosztásának (Murphy, 2014). Az uniós ku-
tatási és innovációs pályázatoknak – ameny-
nyiben az releváns – adatkezeléssel kapcsola-
tos részt is kell tartalmaznia, amelyben kitér-

nek arra, hogy milyen típusú adatokat hasz-
nálnak fel, vagy hoznak létre a projekt során; 
milyen szabványokat használnak ezek kezelé-
séhez; miként osztják meg ezeket az adatokat, 
vagy ha nem lehet őket nyilvánosságra hozni, 
annak mi az oka; és hogyan gondoskodnak 
az adatok kezeléséről és megőrzéséről (EC 
Guidelines, 2013). Emellett az EU az adatok 
megosztásának lehetőségeit vizsgáló kutatási 
projekteket is finanszíroz. A RECODE (Po-
licy Recommendations for Open Access to 
Research Data in Europe, URL1) projekt 
például az érintettek, tehát a kutatást finanszí-
rozó és a kutató szervezetek, intézmények, az 
adatokat kezelő szakemberek (adat-kuráto-
rok, adat-könyvtárosok stb.), valamint a ki-
adók szemszögéből és ezeknek az érdekeltek-
nek a bevonásával vizsgálta az adatokhoz való 
nyílt hozzáférés számos kérdését.

Tovább is sorolhatnánk a példákat, de csak 
azt említsük még meg, hogy a nagy finanszí-
rozók mellett olyan tudományos társaságok 
is súlyt helyeznek az adatok megosztására, 
mint a British Ecological Society. Annak érde-
kében, hogy tagjaik kellően felkészülhessenek 
a változásokra, már 2012-ben bejelentették, 
hogy 2014-től kötelezővé teszik az adatok 
archiválását (Norman, 2014). 

A kutatási adatok megosztásának tágabb 
kontextusát a nyitott tudományról alkotott 
elképzelések adják meg. A Royal Society a 
nyitott tudományt úgy határozta meg, mint 
a nyílt adatok, a tudományos publikációkhoz 
való nyílt hozzáférés, valamint a tudományos 
tartalmak hatékony kommunikációjának 
kombinációját. Ebben a keretben a nyílt ada-
toknak elérhetőnek, használhatónak, értékel-
hetőnek és értelmezhetőnek kell lenniük 
(Boulton et al., 2012). 

Az adatokban gazdag világgal szemben 
óriási a várakozás, legyen szó új gyógyszerek 
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felfedezéséről, a világ időjárásának, történel-
münknek vagy kultúránknak jobb megisme-
réséről. Az adatok mennyiségének megnöve-
kedése az olyan „nagy tudományok” területén, 
mint a csillagászat és a fizika, negyedik para
digma néven új modellek létrejöttét, to vábbá 
olyan új tudományágak megszületését hozta 
magával, mint az asztroinformatika, a bioin-
formatika vagy a digitális bölcsészet. 

Az adatok megosztása azonban viszonylag 
kevés tudományterületre korlátozódik, és a 
gyakorlat még ezeken a területeken sem 
következetes. Az Amerikai Egyesült Államok-
ban, a National Science Foundation (NSF) 
Science and Technology Center adatokkal kap-
csolatos gyakorlatának vizsgálata azt mutatta, 
hogy az ezeket az adatokat létrehozó teame-
ken túl kevés adat kerül be valamilyen tágabb 
körforgásba, sőt kevesen is kérik ezeket az 
adatokat, aminek számos oka van. A kutatók-
nak például többnyire nincs meg az ezirányú 
szakértelmük, nincsenek eszközeik hozzá, 
valamint ösztönzést sem éreznek arra, hogy 
kutatási adataikat másokkal megosszák. Bi-
zonyos adatok (a már részben említett) etikai, 
valamint ismeretelméleti okokból sem oszt-
hatók meg. Néhány esetben pedig nem vilá-
gos, hogy melyek az adott kutatási projekthez 
tartozó adatok. Az adatmegosztási készség 
hiánya abból is ered, hogy a kutatás területén 
meglevő versenyhelyzetben sok kutató attól 
fél, hogy adatait nem megfelelően használják 
fel mások (Murphy, 2014).

Annak ellenére tehát, hogy kutatásokat 
finanszírozó szervezetek nyomást gyakorolnak 
a kutatókra az adatok megosztása érdekében, 
továbbá kutatások eredményei azt mutatják, 
hogy az adatok megosztása növelheti a hivat-
kozások mértékét, valószínű, hogy kevés adat 
megosztására kerül sor (Borgman, 2012). A 
kutatókat viszont ösztönözni kellene adataik 

megosztására, ami hatékonyabb lenne, ha 
ezért valamilyen ellenszolgáltatást kapnának, 
például úgy, hogy az adatok publikálása és a 
rájuk történő hivatkozás a tudományos telje-
sítmény elismerésének része lenne. Egyelőre 
azonban ritkán és véletlenszerűen találkozunk 
vele, és ezen a területen egyelőre nincsenek 
kikristályosodott szabványok. Várható azon-
ban, hogy a folyóiratcikkeket URL-jüktől 
függetlenül azonosító DOI (Digital Object 
Indentifier, URL2) metaadat-szab ványra 
épülő szabványok lesznek a leghasznosabbak. 
Közben azért létezik közvetett ösztönzés is. 
Ennek jó példája a Holland Adatdíj (Dutch 
Data Prize, URL3), amellyel az adataikat 
megosztó kutatókat jutalmazzák.

A „nagy adatok”

Az adatok megosztása kapcsán szót kell ejte-
nünk a big data jelenségről. A mai értelemben 
vett nagy adatok esetében nem annyira a 
méret, az adatok mennyisége a lényeg, hanem 
az, hogy a számítástechnika hatékonyságának 
maximalizálása folytán lehetővé vált ezen 
adatállományok összegyűjtése, elemzése, 
össze kapcsolása és összevetése..

A digitális eszközök elterjedtsége és népsze-
rűsége folytán a nagy adatok egy részét a kö-
zösségi média használói állítják elő. Ezzel új 
utak nyíltak a társadalmi és a kulturális folya-
matok tanulmányozásában. Azonban, más 
társadalmi-technikai jelenségekhez hasonló-
an, a nagy adatok jelensége egyszerre vált ki 
az utópiára és a disztópiára (antiutópiára) 
épü lő retorikát. Egyrészt ott van a míto sz, 
hogy ezek az adatállományok a tudás és az 
intelligencia eddiginél fejlettebb for máját 
kínálják olyan meglátásokat lehetővé téve, 
ame  lyek eddig nem voltak elképzelhetőek. 
Mindezt az igazság, az objektivitás és a pontos-
ság aurája veszi körül. Másrészt viszont sokan 

úgy tekintenek a nagy adatokra, mint ami 
lehetővé teszi a magánélet titkosságának meg-
sértését, a szabadságjogok csorbítását, az állam 
és a cégek által gyakorolt ellenőrzés megnö-
vekedését. Kétségtelen, hogy a nagy adatok 
felhasználása új utat nyit a humán tudomá-
nyok számára ahhoz, hogy a kvantitatív és 
objektív módszertannal dolgozó tudomány 
státuszát követeljék maguknak. Tény az is, 
hogy a nagy adatok számos társadalmi jelen-
séget tesznek számszerűsíthetővé, ami azon-
ban továbbra sem zárja ki a szubjektivitást, 
ráadásul puszta számszerűsítéssel nem feltét-
lenül kerülünk közelebb az objektív igazság-
hoz. Ráadásul az internetről vett nagy adatál-
lományok gyakran megbízhatatlanok. Ha 
egy adatállomány mérete milliós nagyság ren-
dű, az nem garancia arra, hogy reprezentatív 
is. Ahhoz, hogy statisztikailag érvényes követ-
keztetéseket vonjunk le egy-egy adatállo-
mányból, tudnunk kell, hogy honnan szár-
mazik, és melyek a gyengeségei. Tudatában 
kell lennünk azoknak a tényezőknek, ame-
lyek az értelmezést torzítják. A nagy adatok 
ezenkívül arra hajlamosítanak, hogy összefüg-
géseket lássunk ott is, ahol nincsenek. A több 
adat tehát nem mindig jobb adat. A nagy 
adat pedig nem azonos az adatok teljességével. 

Gondolnunk kell arra is, hogy a nagy 
adatokkal kapcsolatos etikai kérdésekről ke-
veset tudunk. Az a tény, hogy valami elérhe-
tő, nem feltétlenül teszi a felhasználását eti-
kussá. Az adatközlők névtelensége például 
hamar elillanhat, ami különösen összetett 
kérdéseket vet fel a közösségi oldalakról vett 
adatok esetében. Felmerül az a kérdés is, hogy 
kell-e ezek felhasználásához engedélyt kér-
nünk az érintettektől, továbbá mit jelent az 
egyén számára, ha tudtán kívül, vagy az 
eredetitől eltérő kontextusba helyezve elem-
zik a tevékenységét (Boyd – Crawford, 2012).

Az adatmegosztás további feltételei 

A hatékony megosztás megköveteli, hogy az 
adatok konzisztens mutatók segítségével meg-
találhatóak legyenek. Ehhez meg kell őriz-
nünk, és hosszú távon hozzáférhetővé kell 
tennünk őket. Minőségüknek lehetővé kell 
tennie, hogy használhatók legyenek (Kowal-
czyk – Shankar, 2011).

Az adatok megosztásához tudnunk kell a 
következőket, bár a kérdésekre nem mindig 
tudunk igen-nem válaszokat adni: Létezike 
az adatkészlet? • Hol található? • Sérült vagy 
elavult-e? • Van-e engedélyünk a használatára? 

• Eléggé szabványos-e ahhoz, hogy elfogad ható 
mértékű erőfeszítéssel használni tudjuk? • Elég 
világos-e, hogy mit reprezentál? • Eredete és 
hibaarányai ismertek és elfogadhatóke, tehát 
megbízhatónak tekinthető-e? • Célszerű-e fel
használnunk céljaink elérésére?

Ezek a kérdések láncolatot alkotnak, tehát 
ha létezik az adatkészlet, lehet, hogy nem 
férhetünk hozzá. Ha hozzáférünk, előfordul-
hat, hogy nem használható. Ha használható, 
nincs használatára engedélyünk, és így tovább. 
Bármelyik probléma magakadályozhatja a 
felhasználást. Amikor pedig elhárítjuk az 
egyik akadályt, egy másik még mindig lehetet-
lenné teheti a felhasználást (Buckland, 2011).

Az adatok nyilvánosságra kerülésének 
önmagában nincs értelme, ha nincs, aki hasz-
nálja őket. Miközben bizonytalanság van 
abban a tekintetben, hogy miként vállaljanak 
részt az adatok kezeléséből az egyetemek vagy 
a kutatás finanszírozásában részt vevő szerve-
zetek, a könyvtárak elvileg jó helyzetben 
vannak ahhoz, hogy kulcsszereplővé váljanak 
ebben, mivel tapasztalatuk van a válogatás-
ban, a különböző gyűjtemények működteté-
sében, a megőrzésben, a gondozásban és a 
hozzáférés biztosításában (Stuart, 2011). 
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felfedezéséről, a világ időjárásának, történel-
münknek vagy kultúránknak jobb megisme-
réséről. Az adatok mennyiségének megnöve-
kedése az olyan „nagy tudományok” területén, 
mint a csillagászat és a fizika, negyedik para
digma néven új modellek létrejöttét, to vábbá 
olyan új tudományágak megszületését hozta 
magával, mint az asztroinformatika, a bioin-
formatika vagy a digitális bölcsészet. 

Az adatok megosztása azonban viszonylag 
kevés tudományterületre korlátozódik, és a 
gyakorlat még ezeken a területeken sem 
következetes. Az Amerikai Egyesült Államok-
ban, a National Science Foundation (NSF) 
Science and Technology Center adatokkal kap-
csolatos gyakorlatának vizsgálata azt mutatta, 
hogy az ezeket az adatokat létrehozó teame-
ken túl kevés adat kerül be valamilyen tágabb 
körforgásba, sőt kevesen is kérik ezeket az 
adatokat, aminek számos oka van. A kutatók-
nak például többnyire nincs meg az ezirányú 
szakértelmük, nincsenek eszközeik hozzá, 
valamint ösztönzést sem éreznek arra, hogy 
kutatási adataikat másokkal megosszák. Bi-
zonyos adatok (a már részben említett) etikai, 
valamint ismeretelméleti okokból sem oszt-
hatók meg. Néhány esetben pedig nem vilá-
gos, hogy melyek az adott kutatási projekthez 
tartozó adatok. Az adatmegosztási készség 
hiánya abból is ered, hogy a kutatás területén 
meglevő versenyhelyzetben sok kutató attól 
fél, hogy adatait nem megfelelően használják 
fel mások (Murphy, 2014).

Annak ellenére tehát, hogy kutatásokat 
finanszírozó szervezetek nyomást gyakorolnak 
a kutatókra az adatok megosztása érdekében, 
továbbá kutatások eredményei azt mutatják, 
hogy az adatok megosztása növelheti a hivat-
kozások mértékét, valószínű, hogy kevés adat 
megosztására kerül sor (Borgman, 2012). A 
kutatókat viszont ösztönözni kellene adataik 

megosztására, ami hatékonyabb lenne, ha 
ezért valamilyen ellenszolgáltatást kapnának, 
például úgy, hogy az adatok publikálása és a 
rájuk történő hivatkozás a tudományos telje-
sítmény elismerésének része lenne. Egyelőre 
azonban ritkán és véletlenszerűen találkozunk 
vele, és ezen a területen egyelőre nincsenek 
kikristályosodott szabványok. Várható azon-
ban, hogy a folyóiratcikkeket URL-jüktől 
függetlenül azonosító DOI (Digital Object 
Indentifier, URL2) metaadat-szab ványra 
épülő szabványok lesznek a leghasznosabbak. 
Közben azért létezik közvetett ösztönzés is. 
Ennek jó példája a Holland Adatdíj (Dutch 
Data Prize, URL3), amellyel az adataikat 
megosztó kutatókat jutalmazzák.

A „nagy adatok”

Az adatok megosztása kapcsán szót kell ejte-
nünk a big data jelenségről. A mai értelemben 
vett nagy adatok esetében nem annyira a 
méret, az adatok mennyisége a lényeg, hanem 
az, hogy a számítástechnika hatékonyságának 
maximalizálása folytán lehetővé vált ezen 
adatállományok összegyűjtése, elemzése, 
össze kapcsolása és összevetése..

A digitális eszközök elterjedtsége és népsze-
rűsége folytán a nagy adatok egy részét a kö-
zösségi média használói állítják elő. Ezzel új 
utak nyíltak a társadalmi és a kulturális folya-
matok tanulmányozásában. Azonban, más 
társadalmi-technikai jelenségekhez hasonló-
an, a nagy adatok jelensége egyszerre vált ki 
az utópiára és a disztópiára (antiutópiára) 
épü lő retorikát. Egyrészt ott van a míto sz, 
hogy ezek az adatállományok a tudás és az 
intelligencia eddiginél fejlettebb for máját 
kínálják olyan meglátásokat lehetővé téve, 
ame  lyek eddig nem voltak elképzelhetőek. 
Mindezt az igazság, az objektivitás és a pontos-
ság aurája veszi körül. Másrészt viszont sokan 

úgy tekintenek a nagy adatokra, mint ami 
lehetővé teszi a magánélet titkosságának meg-
sértését, a szabadságjogok csorbítását, az állam 
és a cégek által gyakorolt ellenőrzés megnö-
vekedését. Kétségtelen, hogy a nagy adatok 
felhasználása új utat nyit a humán tudomá-
nyok számára ahhoz, hogy a kvantitatív és 
objektív módszertannal dolgozó tudomány 
státuszát követeljék maguknak. Tény az is, 
hogy a nagy adatok számos társadalmi jelen-
séget tesznek számszerűsíthetővé, ami azon-
ban továbbra sem zárja ki a szubjektivitást, 
ráadásul puszta számszerűsítéssel nem feltét-
lenül kerülünk közelebb az objektív igazság-
hoz. Ráadásul az internetről vett nagy adatál-
lományok gyakran megbízhatatlanok. Ha 
egy adatállomány mérete milliós nagyság ren-
dű, az nem garancia arra, hogy reprezentatív 
is. Ahhoz, hogy statisztikailag érvényes követ-
keztetéseket vonjunk le egy-egy adatállo-
mányból, tudnunk kell, hogy honnan szár-
mazik, és melyek a gyengeségei. Tudatában 
kell lennünk azoknak a tényezőknek, ame-
lyek az értelmezést torzítják. A nagy adatok 
ezenkívül arra hajlamosítanak, hogy összefüg-
géseket lássunk ott is, ahol nincsenek. A több 
adat tehát nem mindig jobb adat. A nagy 
adat pedig nem azonos az adatok teljességével. 

Gondolnunk kell arra is, hogy a nagy 
adatokkal kapcsolatos etikai kérdésekről ke-
veset tudunk. Az a tény, hogy valami elérhe-
tő, nem feltétlenül teszi a felhasználását eti-
kussá. Az adatközlők névtelensége például 
hamar elillanhat, ami különösen összetett 
kérdéseket vet fel a közösségi oldalakról vett 
adatok esetében. Felmerül az a kérdés is, hogy 
kell-e ezek felhasználásához engedélyt kér-
nünk az érintettektől, továbbá mit jelent az 
egyén számára, ha tudtán kívül, vagy az 
eredetitől eltérő kontextusba helyezve elem-
zik a tevékenységét (Boyd – Crawford, 2012).

Az adatmegosztás további feltételei 

A hatékony megosztás megköveteli, hogy az 
adatok konzisztens mutatók segítségével meg-
találhatóak legyenek. Ehhez meg kell őriz-
nünk, és hosszú távon hozzáférhetővé kell 
tennünk őket. Minőségüknek lehetővé kell 
tennie, hogy használhatók legyenek (Kowal-
czyk – Shankar, 2011).

Az adatok megosztásához tudnunk kell a 
következőket, bár a kérdésekre nem mindig 
tudunk igen-nem válaszokat adni: Létezike 
az adatkészlet? • Hol található? • Sérült vagy 
elavult-e? • Van-e engedélyünk a használatára? 

• Eléggé szabványos-e ahhoz, hogy elfogad ható 
mértékű erőfeszítéssel használni tudjuk? • Elég 
világos-e, hogy mit reprezentál? • Eredete és 
hibaarányai ismertek és elfogadhatóke, tehát 
megbízhatónak tekinthető-e? • Célszerű-e fel
használnunk céljaink elérésére?

Ezek a kérdések láncolatot alkotnak, tehát 
ha létezik az adatkészlet, lehet, hogy nem 
férhetünk hozzá. Ha hozzáférünk, előfordul-
hat, hogy nem használható. Ha használható, 
nincs használatára engedélyünk, és így tovább. 
Bármelyik probléma magakadályozhatja a 
felhasználást. Amikor pedig elhárítjuk az 
egyik akadályt, egy másik még mindig lehetet-
lenné teheti a felhasználást (Buckland, 2011).

Az adatok nyilvánosságra kerülésének 
önmagában nincs értelme, ha nincs, aki hasz-
nálja őket. Miközben bizonytalanság van 
abban a tekintetben, hogy miként vállaljanak 
részt az adatok kezeléséből az egyetemek vagy 
a kutatás finanszírozásában részt vevő szerve-
zetek, a könyvtárak elvileg jó helyzetben 
vannak ahhoz, hogy kulcsszereplővé váljanak 
ebben, mivel tapasztalatuk van a válogatás-
ban, a különböző gyűjtemények működteté-
sében, a megőrzésben, a gondozásban és a 
hozzáférés biztosításában (Stuart, 2011). 
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Nem téveszthetjük szem elől, hogy bizo-
nyos adatok megosztható formában állnak 
rendelkezésre, míg mások nem. Bizonyos 
adatok értékét felismeri az adott közösség, 
míg másokét nem. Egyes kutatók minden 
adatukat bármikor hajlandók megosztani, 
míg mások soha semmilyen adatukat nem 
gondolnák megosztani. A leggyakoribb 
azonban az, hogy bizonyos adataikat néha 
hajlandóak megosztani (Borgman, 2012).

Az adatok minősége sokdimenziós jellem-
ző. Része a bizalom, amelynek mértéke szá-
mos szubjektív tényezőtől függ. Ezek közé 
tartozik, hogy az adatokat autentikusnak 
ítéljük-e meg, elfogadhatónak találjuk-e fel-
használásukat vagy alkalmazásukat. Hasonló 
tényező azoknak a jó híre, akik az adatokat 
létrehozzák. A minőség megítélését befolyá-
solják az adatok értékelőinek elfogultságai és 
előítéletei. Annak ellenére, hogy igen összetett 
kérdés, a hitelességen alapuló bizalom prob-
lémáját is megemlíthetjük, különösen azért, 
mert felülírhat más szempontokat. A hiteles-
ség ebben a kontextusban annak körülbelü-
li mértéke, hogy az adatok mennyire a „jó 
tudományt” tükrözik, és olyan kérdéseket 
állít a középpontba, mint az adatgyűjtés esz-
közeinek megbízhatósága, az elméleti alapok 
megfelelő volta, az adatok teljessége, pontos-
sága és érvényessége, valamint az adatok 
ontológiai következetessége. Annak érdeké-
ben, hogy a hitelességet meg tudjuk ítélni, az 
adatoknak érthetőnek kell lenniük.

Az érthetőség értékeléséhez nélkülözhe-
tetlen, hogy az adatokat leíró dokumentáció, 
az azonosításukra szolgáló, egységes szerke-
zetben készült metaadatok vagy az adatok 
eredetére vonatkozó információk formájában 
elegendő kontextus álljon rendelkezésre, va-
lamint az, hogy az adatok használhatók le-
gyenek.

A használhatóság megköveteli, hogy az 
adatok megtalálhatók és hozzáférhetők legye-
nek, méghozzá megfelelő fájlformátumok-
ban. Az adatok minőségét megítélő egyének-
nek megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük 
az eléréshez, továbbá biztosítani kell az adatok 
megfelelő mértékű integritását. 

Az integritás az adatok minőségével szem-
beni elvárás, tehát az a bizonyosság, hogy az 
adatok teljesek és hiánytalanok, konziszten-
sek és helyesek intellektuálisan és technikai 
szempontból is. Az integritást a létrehozás és 
a használat bármely fázisában veszélyeztethe-
tik emberi hibák. Mivel az adatok javítása 
mindig költséges, a legjobb gyakorlat az, ha 
kezdettől fogva helyes adatokkal dolgozunk. 

Bizonyos tudományterületeken nem elég-
séges a nyers adatokat megosztanunk, a 
használhatósághoz szükség lehet az adatok 
létrehozásához használt, elemzéséhez és meg-
osztásához használható eszközök és módsze-
rek leírására is (Kowalczyk – Shankar, 2011).

Az adatfogalom értelmezése azért is eltérő, 
mert bizonyos megfigyelések eredményeit 
adatoknak tekintheti az, aki gyűjtötte őket, 
amit azonban a befogadók nem így fognak 
fel. Fordított esetben, a kutató birtokában 
lehet anyagoknak anélkül, hogy tudatosulna 
benne, hogy mint adatok milyen értéket kép-
viselnek (Borgman, 2012). 

Annak érdekében, hogy az adatok meg-
találhatók, elérhetők és használhatók legye-
nek, ki kell alakítanunk a tárolás és a vissza-
keresés megfelelő technikai és szervezeti inf-
rastruktúráit. Bár a nagy adatállományok 
archiválásának megvan a technológiája, ez 
nem egyszerű feladat, mert adatainkat köny-
nyen hozzáférhetővé és jól leírhatóvá kell 
tenni (Kowalczyk – Shankar, 2011). 

A gondozásnak a digitális források jövő-
beni használhatóságát olyan módon kell 

biztosítania, hogy a kutatók tudhassák, micso-
da és honnan származik az adott objektum, 
miért fontos és hogyan kell használni. Az 
ehhez szükséges kontextust dokumentációk 
vagy metaadatok, valamint ezek keveréke 
adja meg.

A gondozás során szükség lehet arra, hogy 
döntsünk adatok törléséről, ami bizalmas 
adatok esetében biztonságos megsemmisíté-
süket jelentheti. Az adatok gondozásának 
költségei meg is követelik, hogy időről időre 
felülvizsgáljuk, mely adatokat őrzünk meg, 
és ezt kell tennünk akkor is, amikor az ada-
tokat új formára alakítjuk, vagy az elavulástól 
védendő, új hardver- és szoftverkörnyezetbe 
visszük át (Pryor, 2012).

A kutatási adatok talán legtágabb szakmai 
kontextusát a (néha adatinformációs írástudás-
nak nevezett) adat-írástudás jelenti, amelyet 
legegyszerűbben úgy határozhatunk meg, 
mint az adatok megértésének, használatának, 
kezelésének képességét (Qin – D’Ignazio, 2010). 

Összegzés

A nyíltságra és átláthatóságra olyan trendként 
tekintenek a politikusok, a finanszírozó szer-
vezetek, valamint a kutatók, amely elhozza a 
jobb és gyorsabban fejlődő tudományt és 
innovációt. Sokak meggyőződése, hogy a 
közpénzekből finanszírozott kutatások során 
keletkezett adatok újrafelhasználása gazdasá-
gi előnyökkel is járhat. A (már említett) RE-
CODE projekt eredményei azonban azt 
mutatták, hogy erre egyelőre nincsen elegen-
dő bizonyíték. A megkérdezett kutatók véle-
ménye pozitív volt ugyan, viszont a megva-
lósíthatóságot sokan megkérdőjelezik, többek 
között a feladatok összetettsége okán.

Kulcsfontossága van tehát az adatok értel-
mezésének, ami szakértelmet igényel, és ami 
nélkül az adatok nem használhatók fel továb-
bi kutatásokhoz. Végül, de nem utolsósorban, 
minden tudományág más és más megköze-
lítést igényel (Sveinsdottir, 2014).

Kulcsszavak: kutatási adatok, nagy adatok, adatmegosztás, nyílt adatok
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Koltay Tibor • A kutatási adatok megosztása

Nem téveszthetjük szem elől, hogy bizo-
nyos adatok megosztható formában állnak 
rendelkezésre, míg mások nem. Bizonyos 
adatok értékét felismeri az adott közösség, 
míg másokét nem. Egyes kutatók minden 
adatukat bármikor hajlandók megosztani, 
míg mások soha semmilyen adatukat nem 
gondolnák megosztani. A leggyakoribb 
azonban az, hogy bizonyos adataikat néha 
hajlandóak megosztani (Borgman, 2012).

Az adatok minősége sokdimenziós jellem-
ző. Része a bizalom, amelynek mértéke szá-
mos szubjektív tényezőtől függ. Ezek közé 
tartozik, hogy az adatokat autentikusnak 
ítéljük-e meg, elfogadhatónak találjuk-e fel-
használásukat vagy alkalmazásukat. Hasonló 
tényező azoknak a jó híre, akik az adatokat 
létrehozzák. A minőség megítélését befolyá-
solják az adatok értékelőinek elfogultságai és 
előítéletei. Annak ellenére, hogy igen összetett 
kérdés, a hitelességen alapuló bizalom prob-
lémáját is megemlíthetjük, különösen azért, 
mert felülírhat más szempontokat. A hiteles-
ség ebben a kontextusban annak körülbelü-
li mértéke, hogy az adatok mennyire a „jó 
tudományt” tükrözik, és olyan kérdéseket 
állít a középpontba, mint az adatgyűjtés esz-
közeinek megbízhatósága, az elméleti alapok 
megfelelő volta, az adatok teljessége, pontos-
sága és érvényessége, valamint az adatok 
ontológiai következetessége. Annak érdeké-
ben, hogy a hitelességet meg tudjuk ítélni, az 
adatoknak érthetőnek kell lenniük.

Az érthetőség értékeléséhez nélkülözhe-
tetlen, hogy az adatokat leíró dokumentáció, 
az azonosításukra szolgáló, egységes szerke-
zetben készült metaadatok vagy az adatok 
eredetére vonatkozó információk formájában 
elegendő kontextus álljon rendelkezésre, va-
lamint az, hogy az adatok használhatók le-
gyenek.

A használhatóság megköveteli, hogy az 
adatok megtalálhatók és hozzáférhetők legye-
nek, méghozzá megfelelő fájlformátumok-
ban. Az adatok minőségét megítélő egyének-
nek megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük 
az eléréshez, továbbá biztosítani kell az adatok 
megfelelő mértékű integritását. 

Az integritás az adatok minőségével szem-
beni elvárás, tehát az a bizonyosság, hogy az 
adatok teljesek és hiánytalanok, konziszten-
sek és helyesek intellektuálisan és technikai 
szempontból is. Az integritást a létrehozás és 
a használat bármely fázisában veszélyeztethe-
tik emberi hibák. Mivel az adatok javítása 
mindig költséges, a legjobb gyakorlat az, ha 
kezdettől fogva helyes adatokkal dolgozunk. 

Bizonyos tudományterületeken nem elég-
séges a nyers adatokat megosztanunk, a 
használhatósághoz szükség lehet az adatok 
létrehozásához használt, elemzéséhez és meg-
osztásához használható eszközök és módsze-
rek leírására is (Kowalczyk – Shankar, 2011).

Az adatfogalom értelmezése azért is eltérő, 
mert bizonyos megfigyelések eredményeit 
adatoknak tekintheti az, aki gyűjtötte őket, 
amit azonban a befogadók nem így fognak 
fel. Fordított esetben, a kutató birtokában 
lehet anyagoknak anélkül, hogy tudatosulna 
benne, hogy mint adatok milyen értéket kép-
viselnek (Borgman, 2012). 

Annak érdekében, hogy az adatok meg-
találhatók, elérhetők és használhatók legye-
nek, ki kell alakítanunk a tárolás és a vissza-
keresés megfelelő technikai és szervezeti inf-
rastruktúráit. Bár a nagy adatállományok 
archiválásának megvan a technológiája, ez 
nem egyszerű feladat, mert adatainkat köny-
nyen hozzáférhetővé és jól leírhatóvá kell 
tenni (Kowalczyk – Shankar, 2011). 

A gondozásnak a digitális források jövő-
beni használhatóságát olyan módon kell 

biztosítania, hogy a kutatók tudhassák, micso-
da és honnan származik az adott objektum, 
miért fontos és hogyan kell használni. Az 
ehhez szükséges kontextust dokumentációk 
vagy metaadatok, valamint ezek keveréke 
adja meg.

A gondozás során szükség lehet arra, hogy 
döntsünk adatok törléséről, ami bizalmas 
adatok esetében biztonságos megsemmisíté-
süket jelentheti. Az adatok gondozásának 
költségei meg is követelik, hogy időről időre 
felülvizsgáljuk, mely adatokat őrzünk meg, 
és ezt kell tennünk akkor is, amikor az ada-
tokat új formára alakítjuk, vagy az elavulástól 
védendő, új hardver- és szoftverkörnyezetbe 
visszük át (Pryor, 2012).

A kutatási adatok talán legtágabb szakmai 
kontextusát a (néha adatinformációs írástudás-
nak nevezett) adat-írástudás jelenti, amelyet 
legegyszerűbben úgy határozhatunk meg, 
mint az adatok megértésének, használatának, 
kezelésének képességét (Qin – D’Ignazio, 2010). 

Összegzés

A nyíltságra és átláthatóságra olyan trendként 
tekintenek a politikusok, a finanszírozó szer-
vezetek, valamint a kutatók, amely elhozza a 
jobb és gyorsabban fejlődő tudományt és 
innovációt. Sokak meggyőződése, hogy a 
közpénzekből finanszírozott kutatások során 
keletkezett adatok újrafelhasználása gazdasá-
gi előnyökkel is járhat. A (már említett) RE-
CODE projekt eredményei azonban azt 
mutatták, hogy erre egyelőre nincsen elegen-
dő bizonyíték. A megkérdezett kutatók véle-
ménye pozitív volt ugyan, viszont a megva-
lósíthatóságot sokan megkérdőjelezik, többek 
között a feladatok összetettsége okán.

Kulcsfontossága van tehát az adatok értel-
mezésének, ami szakértelmet igényel, és ami 
nélkül az adatok nem használhatók fel továb-
bi kutatásokhoz. Végül, de nem utolsósorban, 
minden tudományág más és más megköze-
lítést igényel (Sveinsdottir, 2014).

Kulcsszavak: kutatási adatok, nagy adatok, adatmegosztás, nyílt adatok
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