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Bevezetés
Az első világháború centenáriumának alkalmából a Hadtörténeti Könyvtár egy térképes
megjelenítőre épülő digitális dokumentumtárat hozott létre. A portál az első világháborúban szolgáló
magyar alakulatok információs portálja, amelyet a www.magyarezredek.hu címen lehet elérni.1
Olvashatóak és teljes szövegben kereshetőek az alakulatok tevékenységét feldolgozó könyvek,
fegyvernemtörténetek, arcképcsarnokok és vitézi tettek gyűjteményei. A térképes megjelenítésnek
köszönhetően egy igen látványos és innovatív rendszer használatát kínáljuk, amely térkép- és
fegyvernemválasztók segítségével részletes információkat nyújt az alakulatokról. A főmenüből
eljuthatunk a kiválasztott dokumentumhoz, emellett a térképen keresztül a kiválasztott ezred
adatlapjáról is, amelyeket teljes terjedelmében olvashatunk. A portálon lehetőség van teljes szövegű
keresésre egyszerű keresőben, valamint a különböző szűrők és operátorok segítségével összetett
keresésre. A térképes nézet mellett az adatbázis egyediségét az adja, hogy minden dokumentumoldalt
egyenként metaadatoltunk. Jellemzően személy után kutatnak ezekben a dokumentumokban, s így a
metaadatok segítségével könnyen találnak róla arcképet, életrajzi adatot vagy éppen fegyvertényt.

Szeretném bemutatni a Hadtörténeti Könyvtár magyarezredek.hu projektjének megvalósulását a
háttérben elvégzett munka részletes ismertetésével. A projekt több folyamatában is részt vettem. A
portál funkcióit, webergonómiai kialakítását, a metaadatolási folyamatot és a grafikai megjelenést
közösen terveztük meg Dr. Andaházi Szeghy Viktor őrnagy könyvtárvezetővel. Az archivátorok és a
korrektorok oktatásait tartottam, majd munkájuk ellenőrzését is elvégeztem. A portál hátterében futó
digitális dokumentumkezelőbe feltöltöttem a könyvek adatait.
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Az oldal átadás előtt áll. Amennyiben a bírálat idejében még nem nyilvános a portál, akkor a következő adatokkal
férhetnek hozzá. Felhasználónév: monguz Jelszó: qulto
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Alakulattörténetek
Az alakulattörténetek, vagy más néven ezredtörténetek a Hadtörténeti Könyvtár és a Hadtörténeti
Múzeum Könyvgyűjteményének egyik legkeresettebb különgyűjteményének számító kollekció.
Ezek olyan dokumentumok, amelyek az egyes csapatok tevékenységét, harci eseményeit,
fegyvertényeit rögzítik. Mindemellett a legtöbb könyv végén található az alakulatnál szolgáló
katonákról életrajzi adat és olyan fénykép, amely sok esetben az egyetlen fennmaradt kép a katonáról.
Az ezredtörténeteket jellemzően az 1920-as 1930-as években állították össze hadtörténészek,
levéltárosok és az első világháborús frontokon szolgáló katonák. Könyvtárunkban található az
országban a legtöbb alakulattörténet – ez az összes megjelent alakulattörténet mintegy 95%-a - ez
köszönhető elődeink lelkes munkájának, hiszen ezek kevés példányszámban megjelent
dokumentumok. Fontos adatokat tartalmazó könyvritkaságok, melyek értékes kuriózumnak
számítanak.
Miért is jelentős ez az állománycsoport?
A Hadtörténeti Könyvtárban nagyon jellemző a katonaősök után való kutatás, ennek meghatározó
része az ezredtörténetek tanulmányozása. Ezek digitalizálásával és közzétételével szeretnénk
mindenki számára elérhetővé tenni a dokumentumokat és felhívni arra a figyelmet, hogy milyen
fontos információkat rejtenek ezek a könyvek. Az adatbázis segítségével könnyen rátalálhatnak
katonaőseikre. Ha valaki egy csapat mozgására, haditevékenységére kíváncsi, fellapozhatja a
könyveket és fontos információkhoz jut. Az első világháborúval foglalkozó kutatók, egyetemi
hallgatók és a téma iránt érdeklődők számára is igen hasznos funkciókkal ellátott portál a
magyarezredek.hu.
„A digitalizálás legfontosabb indítékai az értékmentés, archiválás, nyilvános szolgáltatás esetén a
digitalizálási cél lehet a nyomtatott formában egyáltalán nem vagy csak nehezen hozzáférhető, de
közérdeklődésre

számot

tartó

könyvek

és

más

dokumentumok

hozzáférhetővé

tétele,

jövedelemszerzés, reprodukálás, on-demand szolgáltatás.”2
Számunkra a Tószegi Zsuzsanna által említett indítékok közül az értékmentés, az archiválás, és
leginkább a hozzáférhetővé tétel indokolta a gyűjtemény digitalizálását.
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Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései. Magyar Tudomány. 2006/11. p. 1382.
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Állományvédelem
Az adatbázis alapjául szolgáló dokumentumok legtöbb esetben egy példányban állnak rendelkezésre.
A több példányos dokumentumokból állományvédelmi célból a rosszabb állapotút választottuk ki a
digitalizálásra. Ennek oka, hogy a jobb állapotút szeretnénk megvédeni, amelyiknek pedig a gerince
már kissé szakadt, vagy a kötés elengedte a lapokat, azokat egyrészt könnyebb szkennelni, másrészt
mivel mindenképpen restaurálásra szorultak, a beolvasás után a restaurátorok helyreállították őket.

Digitalizálás technikai háttere
A könyvek oldalképeit 300 dpi felbontásban, 24 bites színmélységgel szkenneltük és Jpg
formátumban mentettük. Ezeket a könyvek leltári számával elnevezett mappákba rendeztük. A
fájlnevezék az első 20 dokumentum esetében úgy alakult, hogy az oldalszámokkal ellátott oldalak
fájljai megkapták az oldalszámot nevezéknek, a borító, tartalomjegyzék, mellékletek pedig például a
címlap01.jpg, tartalomjegyzék_03.jpg neveket kapták. Az adatbázisba betöltéskor szembesültünk
azzal a problémával, hogy az oldalak sorrendjét így újra meg kell adni, hiszen a számítógép nem tudja
eldönteni, hogy a tartalomjegyzék_03.jpg az az oldalak elejére vagy végére kerüljön és így tovább a
többi hasonló fájlnévvel. Így a folytatásban az 1-től kezdődő fájlnevezéket használtuk, és így bár a
24.jpg nem biztos hogy a 24. oldalra mutat, de egy könnyebben kezelhető fájlkezelési struktúrát
kaptunk. Az oldalszámok megfelelő beazonosításával a metaadatok kezelésénél foglalkoztunk, így
sikerült a felhasználó számára is átláthatóvá tenni a lapszámokat.
Szkennereink
Korlátozott lehetőségeink miatt lapszkennerekkel dolgoztunk. 2 HP G4050 típusú A4-es és 1 HP
Officejet 7612 A3-as formátumú szkenner volt a segítségünkre. Az ezredtörténetek igen változatos
méretűek. Vannak kifejezetten nagyméretűek, sőt sok esetben az A3-as felületű szkenner sem volt
elegendő, ugyanis néhány kihajtható melléklet, veszteséglista és térkép jóval nagyobb volt ennél.
Ezek beolvasását fényképezőgéppel oldottuk meg egy erre kialakított helyiségben. Az archivátorok
napi 8 órában dolgoznak nálunk, néhány egyéb szkennelés mellett ez volt a fő feladatuk. Kezdetben
3 majd 2 fő végezte a munkát. Mivel elég nagy volt a fluktuáció a humán erőforrás tekintetében, így
elég sűrűn kellett betanítanom az újonnan érkező kollégákat a technikai és az állományvédelmi
ismeretekre. Elvárásunk a legpontosabb beolvasás, a képek megfelelő körbevágásával az oldalak
precíz elhelyezésével, hogy a szövegirány teljesen vízszintes maradjon, így a későbbi OCR-ezésnél
pontosabb eredményt kapunk.

4

Milyen képszerkesztő programokat használtunk?
Az oldalképek beolvasását a szkennerek saját programjaival végeztük, majd ezek formázását
ingyenesen hozzáférhető programokkal végeztük. Az Irfanview és az XnView számunkra elegendő
funkcióval van ellátva, így az élesítések, körbevágások, és az oldalak néhány fokkal való forgatása is
kivitelezhető.

Ezredek adatlapjai
Több személy számára hozzáférhető táblázat alkalmazása
Az összes magyar hadkiegészítésű alakulatnak készítettünk adatlapot. Mivel a császári és királyi
valamint a magyar királyi honvéd alakulatokról eltérő jellegű információkat tudunk ezért két részre
osztottuk az adatlapok feltöltési helyeit. Mindkét típushoz készítettünk google drive-on egy
táblázatot, ahová a megfelelő adatokat töltöttük fel. Ez egy igen hasznos része a portál hátterében
folyó munkálatoknak, hiszen ebben akár egyszerre dolgozhatnak a fejlesztők, a grafikus és a
könyvtárosok is. Az adatbázis alapjául szolgáló táblázatok összesen 6649 metaadatot tartalmaznak.
4633 a császári és királyi és 2016 a magyar királyi honvéd alakulatokra vonatkozóan. Igen nagy
munkát jelentett, főként a tüzér és a lovas alakulatoknál igényelt komoly kutatást az adatok
megtalálása. Fodor Veronika kolléganőmmel 2014 januárjában kezdtük a munkát és 2017 áprilisában
fejeződött be a kutatás és az adatfeltöltés. Mivel a táblázathoz könnyen hozzáférhetünk a felhőben,
így utólagos módosításokra is bármikor van lehetőség. Az előnye ennek a táblázatos háttérnek, hogy
a portál fejlesztői kiválóan értenek az adatok betöltéséhez, rendezéséhez, és a programozáshoz, mi
pedig a történelmi, kutatási, könyvtári hátteret biztosítjuk és ez a táblázat a felhőben összekapcsolja
a két szakmát. Ha bármelyik adatot szeretnénk módosítani az alakulatok adatlapján, vagy átrendezni
néhány adatcsoportot, akkor elég ebben a táblázatban javítanunk, ezután a fejlesztők egy adatbázis
frissítéssel be is töltik a módosított adatokat. Így mindkét fél a saját szakterületén maradva kiválóan
együtt tud működni.
Körzetek rendezése koordináták segítségével
Az alakulatok rendezését egyes kerületekbe, szintén a felhőben hozzáférhető táblázat segítségével
hoztuk létre. A hadkiegészítési rendszer szerinti törzsek helyőrségéhez tartozó kerületek/hadtestek
koordinátáival ellátott elemhez kapcsoltuk a megfelelő alakulatokat. A koordináták meghatározásánál
a térképrészlet (slice) központi koordinátáját alkalmaztuk az egyes hadrendi számok elhelyezéséhez.
A hadrendi számok felett egy ikonnal jelöltük, hogy melyik fegyvernemhez tartozik. Ugyan a magyar
királyi honvédkerületek és a császári királyi hadtestek nagyon hasonló határokkal bírtak, az
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eltérőeknél külön figyelmet igényelt a helymeghatározás. Mindkét térképhez külön kellett megadni
az adatokat. Annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges tévesztéseket, és konkrét koordináta
együttest tudjuk az egyes hadrendi számokhoz rendelni, a táblázatban fix mezőket hoztunk létre,
ezeket legörgethető mező formájában helyeztük el a megfelelő oszlopban, így csak a körzetnevet
kellett kiválasztani, így hozzá is lett rendelve a megfelelő adatcsoport.
Császári és királyi hadtestek adatai
A cs. és kir. táblázatban a következő adatokat vettük fel: hadrendi szám, fegyvernem, alakulatnév,
ezredtulajdonos, névadó, alapítás ideje, megjegyzés, ezrednap, induló (zeneszerző), törzs helyőrség,
jelvény, hajtóka, hajtóka színe, gomb színe, csákó színe, atilla színe, körzet, hadtest, I. zászlóalj, II.
zászlóalj, III. zászlóalj, IV. zászlóalj, I. osztály, II, osztály, Média, 1. dokumentum, 1. dokumentum
Jadox ID, 1. dokumentumra vonatkozó oldalak. 2. dokumentum, 2. dokumentum Jadox ID, 2.
dokumentumra vonatkozó oldalak. 3. dokumentum, 3. dokumentum Jadox ID, 3. dokumentumra
vonatkozó oldalak. 4. dokumentum, 4. dokumentum Jadox ID, 4. dokumentumra vonatkozó oldalak.

(az adatlapok feltöltéséhez használt táblázat)
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Magyar királyi honvédkerületek adatai
A m. kir táblázatban: hadrendi szám, fegyvernem, alakulatnév, parancsnok, alapítás ideje, ezredtörzs,
jelvény, hajtóka, hajtóka színe, gomb színe, csákó színe, atilla színe, körzet, hadtest, I. zászlóalj, II.
zászlóalj, III. zászlóalj, IV. zászlóalj, I. osztály, II, osztály, Média, 1. dokumentum, 1. dokumentum
Jadox ID, 1. dokumentumra vonatkozó oldalak. 2. dokumentum, 2. dokumentum Jadox ID, 2.
dokumentumra vonatkozó oldalak. 3. dokumentum, 3. dokumentum Jadox ID, 3. dokumentumra
vonatkozó oldalak. 4. dokumentum, 4. dokumentum Jadox ID, 4. dokumentumra vonatkozó oldalak.
A honvédkerületekre vagy hadtestekre kattintva megjelenik ezek felnagyított változata, mellette
pedig egy adatlap, ahol a hozzá tartozó alakulatok vannak felsorolva. Szín szerint elkülönítettük
egymástól a gyalogságot (zöld), lovasságot (kék), tüzérséget (piros) és a műszakiakat (szürke).
Ezekre kattintva eljuthatunk az egyes alakulatokat leíró adatlapra, de a térképen is kiválaszthatjuk,
szűkíthetjük az adott területhez tartozó csapatok körét.
Adatlap
Az alakulatok adatlapjainál törekedtük a legpontosabb és legrészletesebb leírásra. Az adatlapokon is
megtaláljuk az egyes alakulatokhoz tartozó dokumentumok elérhetőségét. Tartalmaz az adatbázis
olyan gyűjteményes munkákat, amelyekben több alakulatról is írnak. Ebben az esetben úgy
alakítottuk ki a dokumentum elérését, hogy arra az oldalra jutunk, amelyiken kezdődik a róla szóló
rész. Nem minden alakulathoz tartozik könyv, de van olyan is, amelyikhez ötöt is hozzá tudtunk
kapcsolni.

(a cs. és kir. XIII. Alfonz spanyol király nevét viselő 38. gyalogezred adatlapja)
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Az alakulatok fegyvernemenként eltérő adatok felvételét igényelték. (Például a gyalogság
alakulatainak zászlóaljai voltak, a lovasságnak és tüzérségnek osztályai, valamint a lovasság csákót
és atillát viselt, így azok színeit is felkutattuk.)
Indulók
A legtöbb császári és királyi alakulatnak volt indulója is. Úgy gondoltuk színesítené az oldalt, és
hatásos lenne, ha az alakulatok adatlapjának megtekintésénél lehetőség lenne ezt az indulót meg is
hallgatni. Nem akartuk ezt ráerőltetni a felhasználóra ezért egy ikont helyeztünk el, amire rákattintva
a böngésző egy új lapján elindul a zene. Az egyenruhák színeit pedig nem csak írásban ismertettük,
hanem képi formában is elhelyeztük az adatlapon.
Mely dokumentumokban találtunk adatokat?
A kutatásunkhoz szükséges megkerülhetetlen forrás a császári és királyi alakulatok tekintetében a
Schematismus für das K. u. K. Heer und für die K. u. K. Kriegsmarine, a magyar királyi honvéd
alakulatokhoz pedig A magyar királyi Honvédség és Csendőrség névkönyve című periodika amelynek az 1914. évi számát használtuk fel. Ezen adattárak évenként jelentek meg és az adott évre
vonatkozóan közölték a tisztekről az adatokat: az adott évben egyes tisztek melyik alakulatnál
szolgáltak, milyen rangban, és milyen kitüntetései voltak. Nagyon jól rendszerezett kiadvány, amely
összegzi a haderő tisztjeinek szolgálatban töltött éveit. Különösen érdekesek az 1914. évi kiadványok,
amelyekben az alakulatokról is igen sok adatot közölnek. Emellett kiváló kutatási alapként szolgáltak
a következő dokumentumok:


Szakonyi Lajos – Markó Árpád et al.: A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének
története. Budapest, Reé, 1936.



Jacobi Ágost: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a
világháborúban. Budapest, 1938.



Czeigler Gusztáv – Clauser Mihály et al.: A magyar tüzér. A magyar tüzérség története.
Budapest, Reé, é. n.



Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona
története. Budapest, Reé, é. n.



Szijj Jolán - Ravasz István (szerk.): Magyarország az első világháborúban: Lexikon A-Zs.
Budapest, Petit Real, 2000.



Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900 – 1914 [elektronikus dokumentum]
http://mlorenz.at
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Jelvények hozzáadása
Az alakulatok nagyrészéhez tartozó csapatjelvények megtalálhatóak a Hadtörténeti Múzeum
Numizmatikai gyűjteményében. Ezek digitális másolatait hozzákapcsoltuk az egyes ezredekhez,
amelyek megjelennek az adatlapokon. Rákattintva egy nagyobb, jobb felbontású kép nyílik meg a
böngészőben. A jelvények fényképezése közel sem egyszerű feladat, komoly szakértelmet és jó
minőségű fényképezőgépet igényel. Az apró domborulatok, peremiratok és formák miatt nagyon
precíz beállításokat kellett alkalmazni ezek digitalizálásához. Néhány olyan alakulat esetében,
amelyikhez nem tartozott csapatjelvény, vagy nem állt a rendelkezésünkre, ott úgynevezett „általános
jelvényeket” alkalmaztunk. A tábori ágyús és a műszaki csapatok esetében töltöttünk fel a
jelvényekről ilyen képeket.

Térképes megjelenítő kialakítása
A térképes megjelenítő alapja a leaflet, amely webes térképek megjelenítésére szolgáló nyílt
forráskódú JavaScript könyvtár.3 Számos funkciót tud a szoftver, de néhány dolgot fejlesztenie kellett
hozzá a Monguz Kft-nek. A dolog nehézsége az volt, hogy nem mai térképet kellett használni, hanem
az első világháború idejére vonatkozót.

(kiegészítő területek4)
3

4

Herschman Tamás: Webes térképek megjelenítése Drupal 7-ben. 3. Nyílt forráskódú térinformatika munkaértekezlet.
BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék Budapest Műegyetem rkp. 3. K épület mf. 26. 2014. november 21.
Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság: a magyar gyalogos katona története. Budapest, Reé,
[é.n.]
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Az 1914. évi Magyar Királyság térképét digitalizálni kellett és ebben a honvédkerületeket valamint a
Császári és Királyi térképen a hadtesteket körberajzolni, hogy külön egységként használhassuk őket.
Meghatározzuk az egyes egységek koordinátáit, amivel definiáljuk a polygont. Minden egyes
polygonban definiáljuk a központi koordinátákat, ide pozícionáljuk a körzethez tartozó hadrendi
számokat minden fegyvernemtípusból.

(a körzetek pozícióit meghatározó koordinátákat tartalmazó táblázat)
Mivel a fegyvernemválasztók bekapcsolásával növekszik a térképen megjelenő alakulatok száma, így
meg kellett oldanunk, hogy áttekinthető maradjon az oldal akkor is, ha 2 vagy annál több hadrendi
szám jelenik meg egy kerületen belül. A hadrendi számok úgynevezett markerekként, azaz jelölőként
jelennek meg a térképen a központi koordinátákra pozícionálva. Ha egynél több hadrendi szám is
aktív a térképen, akkor azok száma jelenik meg. Például, ha császári és királyi térképen aktív a
tüzérség fegyvernemjelölő, akkor Nagyszeben körzetében egy piros 3-mas szám jelenik meg. Ha
tovább nagyítunk a térképen, vagy belekattintunk a 3-mas számba, akkor megjelenik a feloldás a
három alakulatra. Így a cs. és kir. 36. számú tábori ágyúsezred, a cs. és kir. 12. számú nehéztarackos
osztály és a cs. és kir. 12. számú tábori tarackos osztály jelölői. A körzetközpontok mellett a kerületi
katonai parancsnokságot, a hadkerületi kiegészítő parancsnokságot és a törzs helyőrséget is jelöltük
a térképen. Ezekhez szintén a koordinátáik megadására volt szükség.
A megjelenés végleges formája előtt több másikat is kipróbáltunk. Néhányat a keresőmező és a menü
elhelyezkedése miatt vetettünk el, de az egyes elemek stílusa is változott az idő folyamán.

10

Bemutatok négy változatot, amelyek a végleges előtt készültek.

11

(jelenlegi felület)

Az alakulatok elhelyezése a térképen
„A honvéd kiegészítő kerületek területileg 1912-ig elkülönültek a közös hadseregéitől, azt követően
pedig egybeestek azokkal.”5 A térképes megjelenítőn mi az 1914-es évet ábrázoljuk. Ezt követően
többször megváltoztak a körzethatárok és a kiegészítési rendszer, ezért meg kellett határoznunk egy
konkrét évet az ábrázoláshoz. Mivel ebben az évben közel hasonló területen voltak a császári és
királyi hadtest és a magyar királyi honvédség kiegészítő területei. 1914 nyarán a magyar királyi
honvédség kötelékébe 32 gyalogezred, tíz huszárezred, nyolc tábori ágyúsezred (31 üteg), egy lovas
tüzérosztály (három üteg) tartozott.[…] A császári és királyi hadsereg csapattestei közül összesen 47
gyalogezred és nyolc tábori vadászzászlóalj, 16 huszár- és két ulánusezred, 18 tábori ágyúsezred, 6
tábori tarackos ezred, 4 lovas tüzérosztály, hat nehéz tábori tarackos osztály, 5 hegyi tüzérezred, két
vártüzérezred, három önálló vártüzérzászlóalj, hat árkászzászlóalj, három utászzászlóalj, hat

5

Balla Tibor: A militarista birodalom mítosza. Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén. In:
Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. p. 632.
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vonatosztály, nyolc egészségügyi osztag nyerte kiegészítését a történelmi Magyarország területéről.”6
Ezek közül próbáltuk az összes alakulatot megjeleníteni a térképen az átláthatóság és a releváns
elhelyezés határain belül. A kisebb egységek kivételével ez meg is valósult.
Jelmagyarázat a térképhez
A térképeken jelmagyarázatot használtunk a könnyebb tájékozódásért. Az egyes fegyvernemeken
belül ugyanis különböző csapatnemek is kialakultak, amelyekhez szintén tartozik dokumentum, így
ezeket ugyan a fegyvernemeken belül, de a hadrendi szám után rövidítve jelöltük. Így a gyalogságon
belül többek között7 vadászcsapatok is voltak, a lovasságon belül huszárok és ulánusok, a tüzérség
csapatnemei között tábori tüzérség és vártüzérség, a műszaki csapatok csapatnemei között árkászutász- és távírócsapat.8
Intro bevezetése
A portállal a határon túliakat és külföldieket is szeretnénk megtalálni. Mivel nem feltétlenül
egyértelmű mindenki számára hogy ez a térképrészlet a Magyar Királyság 1914. évi állapotát jeleníti
meg ezért szükségesnek tartottuk egy intro elkészítését. Ebben Európa térképpel kezdődik az
animáció, amelyből előtűnik az Osztrák-Magyar Monarchia területe, majd a jelenlegi állapot. Ezzel
a rövid bevezetéssel egyértelműsítjük, hogy mit is lát pontosan a felhasználó. Az intro természetesen
átugorható, valamint beállítható, hogy ne jelenjen meg újra.

Fegyvernemválasztó funkció
Az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erejét három főfegyvernembe sorolhatjuk, ezek a
gyalogság, lovasság, tüzérség.9 „A gyalog működő és főkép kézi lőfegyverrel harcoló csapat a
gyalogság. A lóháton működő csapat, mely a lovat harceszközként is felhasználja és lóháton való
harcában jellegzetes fegyvere a szálfegyver, a lovasság. Az a fegyvernem, a melynek harceszköze a
löveg, a tüzérség.”10 A három főfegyvernem mellett segédfegyvernem a műszaki csapat, amely
főhivatása, hogy az előbbi fegyvernemek működését nagyobb műszaki munkálatok végzése által
lehetővé tegye.11 Ezen alapul a fegyvernemválasztó funkció a portálon. Ezekre kattintva a térképen
6

7
8
9
10
11

Balla Tibor: A militarista birodalom mítosza. Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén. In:
Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. p. 632.
Több csapatnem is volt a haderőben, de itt csak a térképen megjelenőket említem.
Stromfeld Aurél (összeáll.): Hadseregszervezés. Budapest, Pallas, 1915. p. 16.
Stromfeld Aurél (összeáll.): Hadseregszervezés. Budapest, Pallas, 1915. p. 14.
Stromfeld Aurél (összeáll.): Hadseregszervezés. Budapest, Pallas, 1915. p. 14.
Stromfeld Aurél (összeáll.): Hadseregszervezés. Budapest, Pallas, 1915. p. 14.
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megjelennek az adott hadkiegészítési körzethez tartozó alakulatok fegyvernemenként. Akár több
fegyvernemválasztó is kijelölhető, így elérhetjük a kívánt beállítást a kutatási esetünkhöz. A m. kir.
térképen a műszaki fegyvernemválasztó nem jelenik meg, ugyanis annál a haderőnél nem volt
rendszeresítve ez a fegyvernem.

(fegyvernemválasztó gombok)

OCR
A digitalizált anyagot Abby Fine Reader Engine 11-es verzióval OCR-eztük.
„Az OCR (Optical Character Recognition) Optikai karakterfelismerés az a folyamat, amelynek során
a számítógép a beszkennelt szöveg karaktereit a saját tárolt karaktereivel való összehasonlítás
nyomán azonosítja, és ezek alapján digitális szövegfájlt hoz létre.”12
Azonban az OCR programok nem 100%-osan ismerik fel a karaktereket. A felismerési arány
körülbelül 98 %-os. Bármennyire is jónak mondható ez az arány, egy főként személynevekre
összpontosító adatbázis esetében ez kevés. Gondoljunk bele abba, hogy ez a 98% azt jelenti, hogy
egy oldalon 100 szóból 2-t hibásan ismer vagy ismerhet fel a szoftver. Ez máris csökkenti az adatbázis
értékét, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a felhasználó által keresett személynél történik ez a hiba.

Korrektúra
Bár elenyésző a 2%-os hibalehetőség, ezt sem engedhettük meg, ezért döntöttünk úgy, hogy a
szövegeket manuálisan is korrektúrázzuk. Ez azt jelenti, hogy a gépi karakterfelismerés után a
beolvasott oldalakat szabad szemmel is végignézzük. Egy olyan adatbázisban, ahol nem csupán az
egyes kulcsszavas keresésre történő legrelevánsabb találatok megjelenítése a cél, hanem konkrét és
pontos helyek, adatok, nevek megtalálása, ott muszáj manuálisan is korrektúrázni a teljes szöveget.
A korrektúrázáshoz arra volt szükség, hogy az ocr-ezés eredményeképpen alto xml fájl-t kapjunk, és
ezt betöltsük a korrektúra programba. A korrektúrázás során az alto xml fájlban történtek a

12

Informatikai kifejezések lexikona. [elektronikus dokumentum]
http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/info/lexikon.htm Letöltés ideje: 2017. 05. 01.
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módosítások. Ennek végeztével a képből és az alto xml fájlból készült 2 rétegű PDF, ami az adatbázis
könyvolvasó programjába a bookreader-be került.
A korrektúrázáshoz egy webes felületet használtunk, amelyet a megfelelő jogosultsággal rendelkezők
használhatnak. A felületen osztott képernyőként jelenik meg két ablak. A baloldalon az eredeti
beolvasott oldal, a jobb oldalon pedig az ocr-ezett szöveg.

(a korrektúrafelület)
A korrektorok első feladata, hogy ezt a szöveget összehasonlítsák az eredeti dokumentummal és az
eredeti szöveghez hűen javítsák, különös figyelmet fordítva a tulajdonnevekre. Várakozásaink szerint
a leggyakoribb keresési szavak a személynevek. A keresőmotorok hátránya, hogy az elválasztott
szavakra nem adnak találatot az ocr-ezett szövegben, ugyanis a kötőjelet érthető módon a szóhoz
tartozó karakterként ismerik fel, a következő sorban levő elválasztott részt pedig már a következő
szónak. A korrektúra előnye, hogy a sorok végén elválasztott szavakat is lehet javítani. Ha egy
személynév a sor végén van elválasztva például:
Horváth Tamás
akkor a keresőmotor csak abban az esetben ad találatot a „Horváth Tamás” keresőszóra, ha az ocr
felületen az egybeírt alakja van. Ezért a Hor- szórészletet a sor végén ki kell egészíteni Horváthra a
15

következő sorban levő váth részt pedig törölni. Igen időigényes és nagy fegyelmet igénylő feladat, de
az eredményesség és a szakmai precizitás megköveteli ezt a munkafolyamatot. Természetesen
ugyanígy kell eljárni a földrajzi nevek esetében is, ami az adatbázis jellegéből adódóan szintén
gyakori keresőkifejezés, valamint a többi tulajdonnév esetébe is hasonlóan kellett eljárni.

Szegmensek
A korrektúrafelületen a program a szavakat szegmensekké alakítva határozza meg az eredeti oldalon
levő pozíciójukat. Ez a felhasználó számára elérhető felületen egy zöld kiemelősávként jelenik meg,
ha a beírt keresőszóra találatot kap. A szegmensekkel különböző műveleteket lehet végrehajtani.
Lehet több részre vágni, amennyiben két egymást követő szót egynek ismert fel. Lehetőség van a
szegmensek törlésére. A dokumentumok lapjai ugyanis közel száz évesek, így gyakran előfordulnak
rajta különböző foltok, nyomdai hibák és szakadások, amelyeket szintén valamilyen karakternek
ismer fel a program. Képes a program új szegmenseket is létrehozni, amelyeket fel lehet tölteni a
megfelelő karakterekkel. Előfordul, hogy egy-két szó kimarad a felismerésből, így ezeket javíthatjuk.

(példa a szegmensekre)
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Kik és hogyan dolgoztak a korrektúrázáson?
A munkát mindenki távoli eléréssel végezte. A korrektúra projekt több etapban zajlott, amelyben
átlagosan 10-12 fő dolgozott. Tapasztalataink szerint egy fő körülbelül 600-700 oldalt tud
korrektúrázni egy hónap alatt. Ez természetesen függ a szöveg típusától. Hiszen A4-es méretű 3
hasábos szöveget tele életrajzi adatokkal sokkal nehezebb, időigényesebb és több odafigyelést kíván,
mint egy B5-ös méretű szöveg, amelyben leginkább anekdoták szerepelnek. Az alábbi ábrán a
korrektúrázandó dokumentumok egyik nehezebb oldaltípusa látható, amelynél a sorok összecsúsznak
a hasábok miatt. Az oldal szinte csak tulajdonneveket és lényeges életrajzi adatokat tartalmaz.

(a korrektúrafelület egy többhasábos szöveggel)
A korrektorok személyi összetétele többször változott, így 4 alkalommal volt szükség oktatást tartani
nekik. Ennek során kézbe vehették az eredeti dokumentumokat, megismerhették ezek típusait. Egy
rövid történelmi betekintést követően bemutattuk azt a webes felületet, amelyben dolgozniuk kellett.
Személyre szabható felületről van szó, így mindenki kapott saját belépési adatokat. Jogosultságuk
arra volt, hogy a nekik kiosztott oldalakkal dolgozhassanak. Hármunknak volt adminisztrátori
jogosultsága, amellyel az összes oldalhoz hozzáférhetünk, így lehetett az ellenőrzést elvégezni. A
munka során a Monguz Információtechnológiai Kft „peas” elnevezésű ügyfélkapuját használtuk a
kapcsolattartásra. A korrektorok, az ellenőrzést végzők és a fejlesztők számára is elérhető a rendszer,
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amiben a felmerülő kérdésekre válaszoltunk a lehető legrövidebb idő alatt. Ha valamilyen hibaüzenet
jelent meg a korrektor felületén, ha egy konkrét oldallal kapcsolatban volt kérdés, ha a tárgyszavakkal
kapcsolatban nem volt valami egyértelmű, és még sorolhatnám. Ezeket a problémákat a peas
rendszerben beszéltünk meg. Ha a korrektúra témában bejegyzés érkezett, arról rögtön minden
résztvevő email-ben értesül, ezzel segítve egymás munkáját.
Minden oldal metaadatolása
Az alakulattörténetek könyvészetileg abból a szempontból is érdekesek, hogy vannak benne
jellemzően elkülöníthető részek. Egyes típusoknál az első néhány száz oldalon csataleírások vannak
térképekkel gazdagítva, a katonák behívásától a háború végéig. Ezután következnek az életrajzi
adatok, veszteségi listák, ezt követően pedig az arcképcsarnok. Egy másik típusnál személyekre
lebontva tagolták a könyveket, minden egyes fejezetben az adott személy fegyvertényét, hőstettét
írták meg nagyon olvasmányosan. Ezek a tipizálások ösztönöztek minket arra, hogy a könyvek egyes
oldalait metaadatoljuk, segítve az összetett keresést. Öt tárgyszó közül választhattak a korrektorok:


veszteség



életrajz



arcképcsarnok



térkép



fegyvertény

Fontos kiemelni, hogy nem minden oldalhoz rendeltünk hozzá tárgyszót, csak abban az esetben, ha
valóban egyértelműen jellemző az oldalra a megadottak közül valamelyik. Több tárgyszó is
hozzárendelhető egyes oldalakhoz, hiszen ilyen típusúak is vannak. Az összetett keresésnél nagyon
fontos szerepe van a tárgyszavaknak. Az olvasószolgálati tapasztalatok alapján ezek a leggyakrabban
használt keresőkérdések a katonaősök utáni kutatásokban.

Gyakori problémák és hibalehetőségek
A korrektúrázásban felmerülő problémákra megpróbáltunk minél következetesebb és gyors
válaszokban reagálni. Nem is probléma, sokkal inkább a korrektorok számára óriási nehézség a több
hasábos szövegek javítása. Az OCR program ugyanis nem képes hasábokra bontani a beolvasott
szöveget, és így a szövegben levő sorokat nem sorrendbe jelenítette meg. Olykor két-három sorral
lejjebb, olykor egy sorként olvasta be a 3 hasáb egymás melletti sorait, de olyan is előfordult, hogy
több sort a végére helyezett el a javítandó felületen. Épp ezért mind a korrektoroknak, mind az őket
javítónak nagy odafigyelésre volt szüksége. Néhány oldalnál felmerült a hibás betöltés! hibaüzenet.
Esetenként megoldotta a böngészőben egy frissítés, de ez sajnos nem mindig segített. Ezeket az
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oldalakat, újra be kellett tölteni. A térképek karakterfelismertetése szintén gyakori probléma, ugyanis
a térképeken legtöbbször nem vízszintes a szövegirány, és sok esetben kézzel írott településnevek
vannak feltüntetve rajtuk. Előfordult olyan hiba is, hogy a szkennelésnél maradt le az oldal széle,
vagy nagyon ferdén lett beolvasva s a szövegirány így szintén nem volt vízszintes, ami szintén rontja
az OCR minőségét. Egy-egy oldalon szerepel kézírás, amely sokszor egy levelezőlap vagy egy
emléklap. Ezeket szintén nem lehetett beolvasni. A hibák miatt a korrektúrafelületen létrehoztunk két
mezőt. Az egyikben lehet jelölni, hogy Hibás az OCR, valamint a leírásban megadni, hogy miért lett
hibásnak jelölve. A hibás ocr-eket újra elővettük és megvizsgáltuk mi a hiba. Ezután csoportosítottuk
a hibás oldalakat, aszerint, hogy újra kell szkennelni, újra be kell tölteni, vagy a korrektornak újra
kell javítania. A karakterfelismertetés leggyakoribb hibái, amit javítani kellett:
OCR által felismert szöveg
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Ezek a hibák természetesen sokszor fordított esetben is fennálltak. A rutinosabb korrektorok
kitapasztalták már ezeket a hibalehetőségeket, és hamarabb észreveszik az oldalon ezeket. Ez nem
azt jelenti, hogy minden esetben el lettek rontva ezek a beolvasások, de a karakterek hasonlósága
miatt gyakran előfordult.

19

JaDoX a portál motorja
A portál hátterében egy JaDoX elnevezésű elektronikus könyvtári program fut. „A szoftver egy
független, nyílt forráskódú, ingyenes adatbázis kezelõbõl (PostgreSQL RDBMS) és platformfüggetlen JAVA alkalmazásokból áll. Ezek az alkalmazások a JaDoX szerver, a JaDoX szerkesztõ, a
Testre szabható WEB felület (JSP, TomCat) és egy Import alkalmazás tömeges offline betöltéshez.”13
Ebben a rendszerben létre kellett hozni az összes feldolgozott könyv rekordját, a metaadatok
megadásával.

(a könyvek metaadatolására szolgáló felület)
A létrehozott rekordoknak a rendszer generált egy saját egyedi azonosítót, úgynevezett JadoxID-t.
Ennek segítségével kapcsoljuk a rekordot a hozzá tartozó dokumentum oldalaihoz. A könyvek
bibliográfiai adatai mellett, megadtuk, hogy a császári és királyi vagy a magyar királyi honvéd
térképhez tartozzon a dokumentum.

13

JaDoX Digitális Könyvtár. [elektronikus dokumentum]
http://ocr.hdatori.monguz.hu Letöltés ideje: 2017. 04. 15.
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Bookreader
A digitalizált dokumentumokat a már említett bookreader felületen tekinthetik meg a felhasználók.
Ezért választottuk ezt a felületet, ugyanis sok hasznos funkciót lehet alkalmazni, ellentétben az
egyszerű pdf olvasással, vagy a képek egymás utáni lapozásával. A bookreader-en van egy egysoros
keresőmező, amelyben az adott könyvben lehet keresni. Emellett oldalszám választó sáv, nézetváltó
ikonok, lapozó, és nyomtatás ikonon is szerepelnek. Ha az oldalon keresünk a találatokat a baloldalon
levő találati listában találjuk, ezekre kattintva ugorhatunk a kívánt szövegrészre, amelyek zöld sávval
kiemelve jelennek meg.
Hogyan védjük a digitalizált dokumentumokat?
A dokumentumok oldalait a Hadtörténeti Könyvtár logójával védtük le. Az opacitás beállításánál
ügyeltünk arra, hogy akár mobileszközön sem zavarja az olvashatóságot. A digitalizált
dokumentumokról három biztonsági mentés készült különböző adathordozókon és helyeken.
Elkerülve az adatvesztés kockázatát, akár szoftveres akár fizikai sérülések tekintetében. A
dokumentumokat szolgáltató szerverek biztonságos adatkapcsolattal rendelkeznek tűzfalakkal és
vírusvédelemmel ellátva.
Problémásnak találtuk a képek túl jó minőségű változatának felbontását. Nem minden felhasználó
rendelkezik annyira gyors internettel, hogy a keresett oldalakat rögtön betöltse ilyen képminőség
mellett. Ezért a minőséget 150 dpi-re csökkentettük. Jól olvashatóak az oldalak, és ha nyomtatunk
közülük, akkor is megfelelő minőséget kapunk.
Az adatbázisban a digitalizált képek 3 méretben vannak jelen.


Az eredeti kiváló minőségű master kép, amelyről az OCR-ezést végeztük.



A bookreaderben megjelenő olvasásra alkalmas méretű kép



a találati listában nézőképként megjelenő kisebb kép

Menüpontok
A portál bal felső sarkában elhelyezett menü gomb lenyitásával láthatjuk a menüt.


Bevezető - Itt elolvashatjuk az adatbázis működését.



Hadseregszervezet - A korabeli hadseregszervezet felépítését ismerhetjük meg.



Alakulattörténetek - Az alakulattörténetek bibliográfiáját olvashatjuk, valamint minden egyes
dokumentum elérhetőséget nyújt a könyv olvasásához, tehát a címre kattintva megnyílik a
könyvolvasóban. Néhány alakulatot nem lehetett konkrét körzethez kötni a térképen, de azok
is az első világháborúban harcoló csapatok történeteit írták le, így azok is bekerültek az
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adatbázisba, ilyen például a székely hadosztály vagy a 2. hegyi dandár története.
Természetesen a kereső ezek szövegeiben is keres.


További összefoglaló fegyvernem- és alakulattörténetek - Tematikailag az alakulattörténetek
körébe tartoznak még további olyan dokumentumok, amelyek nem egy konkrét csapat
történetét írják meg, hanem egy fegyvernem történetét, vagy egy adott fronton harcoló
katonák történetéről írnak. Ezeket a dokumentumokat itt helyeztük el.



Arcképcsarnokok, vitézi tettek - A gyűjteményhez tartoznak olyan dokumentumok is, amelyek
rengeteg arcképpel emlékeznek meg a Nagy Háború hőseire és azok a dokumentumok is,
amelyekben fegyvertényeket, azaz vitézi tetteket írnak meg. Ilyen például Vitéz Bolla István
tartalékos szakaszvezető egyik hőstette:
„A 10. Isonzó csatában Kostanjevicánál az olaszok több helyen sikerrel betörtek állásainkba,
melyeket előbb tüzérségükkel teljesen rommá lőttek. Az ellentámadásra menő csapatok élén
Bolla mint szakaszvezető rohamjárőrparancsnok haláltmegvető bátorsággal tört előre és az
olaszokat mindenünnen kivetette állásainkból.”14



Az összetett keresést a következő részben ismertetem.

Keresés

(szemkövetéses vizsgálat)15
Az ábrán látható szemkövetéses vizsgálat hőtérképes eredményét láthatjuk, amely azt vizsgálja, hogy
a felhasználók mely részeit nézik egy weboldalnak. „Szemkövetéses vizsgálatok kimutatták, hogy
14
15

Gombos Zoltán: Vitézek a világháborúban. Győr, Szabó és Uzsai, 1930.
Jakob Nielsen: F-Shaped Pattern For Reading Web Content. 2006. [Elektronikus dokumentum]
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ Letöltés ideje: 2017. 04. 26.
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többnyire F alakban olvassák a weboldalakat: két horizontális csíkot egy függőleges csík követ.”16
A portál kialakítása során próbáltunk a leginkább alkalmazkodni a webergonómiai elvárásokhoz. Ezt
a keresőmező elhelyezésénél is figyelembe vettük. A portál egyik legfontosabb része a keresés
funkció. Törekedtünk a legegyszerűbb és a leginkább népszerű keresési formára, ez az egysoros
keresőmező, amelyet a portál felső sorában helyeztünk el. A keresőmező - mint kiemelkedő
fontosságú funkció - pozícionálásának oka:
„A felhasználók először vízszintes irányban haladnak, többnyire a tartalmi terület felső részén át.”17
Az összes dokumentumban egyszerre kereshetünk teljes szövegben. Amennyiben csak egy részletét
ismerjük pontosan a keresett kifejezésnek, vagy az összes toldalékolt találatot szeretnénk látni, akkor
használhatjuk a csonkolás karakterét: *
például: Przemysl*
Ha biztosan tudjuk, hogy a két szó egymás mellett van, akkor használjuk a pontos kifejezés jelét: „
például: „Nagy László”
Így nem kapjuk meg az összes Nagy és az összes László találatot, csak a keresett pontos kifejezést.
A találati listában kiválaszthatjuk a számunkra kényelmesebb találati számot oldalanként. Láthatjuk
találatonként a dokumentum címét, és a szövegkörnyezetet, amelyben a keresett kifejezés
megtalálható. minden egyes találat mellett az adott oldal nézőképe látható. Erre kattintva új lapon
megnyílik a bookreader, amelyben zöld színnel kiemelve láthatjuk az oldalon levő találatot. A bal
oldalsávban pedig a megadott keresőkifejezésre a további találatok jelennek meg. Ezekre kattintva
ugrik az azokat tartalmazó oldalra, szintén kijelölve a szövegben a keresőkifejezést.

Összetett keresés
A portál bal felső sarkában levő lenyitható, úgynevezett hamburger menüben találjuk az összetett
keresés funkciót. A megszokott boole operátorok mellett találjuk a térképválasztó gombokat is. Ezzel
szűkíthetjük a keresésünket a Magyar Királyi Honvédség vagy a Császári és Királyi Hadsereg
hadkiegészítési területeire is a keresésünket. A korrektorok tárgyszavazták az oldalakat, ennek az
összetett keresésnél van a legnagyobb jelentősége. Ha kiválasztom a tárgyszavak közül, hogy
arcképcsarnok, a teljes szöveghez pedig beírom, hogy „Nagy József”, akkor az összes olyan oldalt
kiadja a találati listában, ahol Nagy József arcképe megtalálható. Ugyanígy lehet a fegyvertény, a
térkép, és az életrajz tárgyszavakra is szűrni.

16
17

Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán. Budapest, Typotex, 2011. p. 104.
Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán. Budapest, Typotex, 2011. p. 104.
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Szervezés, ellenőrzések, elemzések
Munkaszervezés
2014 közepén kezdtük a magyarezredek.hu portál tervezését. Ekkora kezdődött a dokumentumok
digitalizálása is. A munka több szakaszban zajlott, ezeket megfelelő munkaszervezéssel kellett
összehangolni. A digitalizálás folyamatosan haladt, a korrektúrázás 6 etapban történt, az adatok
betöltése 2 részben zajlott, a portál fejlesztése pedig szintén folyamatos volt. Nem csak a weblap
kivitelezését jelenti a fejlesztés, hanem a hátterében működő adatbáziskezelő, és a térképes
megjelenítő elkészítése, vagy éppen a módosítások elvégzése is igen komoly munka volt a
programozók részéről. A tervezés során többször szerveztünk megbeszéléseket a fejlesztőkkel,
amelyek során elmondtuk az elképzeléseinket, ők pedig azt, hogyan lehetne ezeket megvalósítani. A
több felvázolt opcióból választottunk, természetesen ötletek bedobásával próbáltuk a legjobbat
kihozni. Ezeken a csoportos megbeszéléseken brainstorming jelleggel az ötleteinkkel ösztönöztük
egymást.

24

„A mai fejlesztések minősége a jövő könyvtári rendszerét határozza meg. A fejlesztések megkövetelik
a szakértelmet, a terv előzetes, minden szempont szerinti végiggondolását és pontos végrehajtását.
Azaz minden fejlesztés szükségszerű eszköze a minőség, a minőség folyamatos fejlesztése,
folyamatos biztosítása és értékelése.”18
A magyarezredek domain-hoz tartozik egy email cím, amelyet az egyszerűség kedvéért átneveztünk
info@magyarezredek.hu címre, erre küldhetik a felhasználók az észrevételeiket és javaslataikat. A
levelezőszerveren beállították a rendszergazdák, hogy továbbítsa a leveleket a Könyvtár központi
email címére, így rögtön több kollégával közösen megkapjuk. Emellett folyamatos elemzéssel és
megfelelő minőségbiztosítással törekszünk a portál tökéletesítésére.

PDCA
Az adatbázis elvi alapjait lefektetve kezdtük a munkát. A PDCA ciklus menedzsment módszerét
használtuk a projekthez. Az egyes fázisok jól elkülöníthetőek egymástól.
Plan: Megterveztük a portállal kapcsolatos lényeges folyamatokat. Az alakulattörténetek
digitalizálása már korábban tervben volt, és ebben a fázisban konkrét technikai feltételeket
definiáltunk a folyamathoz. A térképes megjelenítő elvi alapjait közösen a fejlesztőkkel
megbeszéltük. Elmondtuk, hogy egy google maps-hez hasonlóan viselkedő térképen szeretnénk
elhelyezni az alakulatok hadrendi számait, ahonnan el lehet jutni a dokumentumokhoz. Egyértelmű
volt számunkra, hogy a dokumentumokat teljes szövegben kereshető módon szeretnénk szolgáltatni,
ehhez javasolta nekünk a Monguz Kft. az alto xml használatát. A könyveket nem a megszokott módon
akartuk egyszerűen az oldal középre helyezni görgethetően, hanem egy külön lapon, ahol műveleteket
is végezhet a felhasználó (nagyítás, nyomtatás, keresés). Az alakulatok adatlapjainak feltöltéséhez
megterveztük azt a közös táblázatot, amelyet egyszerre szerkeszthet a grafikus, a fejlesztő és a
könyvtáros is. Megbeszéltük kinek mi lesz a feladata, és szabtunk egy határidőt az első konzultációra.
Do: A fejlesztők elkészítették a portál első verzióját. Elsőként a 2. honvédkerület feltöltése volt a cél,
ennek adatait feltöltöttük. A grafikus a korabeli térképek digitalizált változataiból elkezdte a
polygonok körülvágását. A dokumentumokat folyamatosan archiválták.

18

Skaliczki Judit; Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém-Budapest, Veszprémi
Egyetemi Kiadó-Informatikai Könyvtári Szövetség, 2003. p. 23.
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Check: Az ellenőrzéshez hibajegyzéket, ellenőrzési listát készítettünk. Miután átnéztük mindenki
munkáját, összeírtuk a szükséges javításokat, a további ötleteket és fejlesztési lehetőségeket.
Ellenőriztük a táblázatban az adatok pontosságát, kipróbáltunk minden funkciót a portálon és a
grafikai elemeket megvizsgáltuk, hogy egyeznek-e az elvárásainkkal.
Act: A tervezésben meghatározott feladatokat összehasonlítottuk az ellenőrzési listánkkal és a
megfelelő helyeken beavatkoztunk. A gyakorlatban az ellenőrzési lista, és a hozzáadott javítandó
elemek egy Google dokumentumba lettek beírva, amit megosztottunk a munkában résztvevők között.
Így mindenki rögtön értesült arról, hogy melyik elvégzett feladatában kell korrigálni.
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A PDCA ciklus a projekt folyamán 6-szor ismétlődött. Az első körben a tervezési időszak és folyamat
volt a leghosszabb és leginkább összetett. Ahogy töltődött az adatbázis egyre inkább az ellenőrzési
folyamatba fektettük a legtöbb energiát. Új feladatok kerültek be a körbe a korrektúrázással, de a
ciklus végigkövethető egészen a portál felépüléséig.

Használhatósági teszt
„Mi a használhatóság? Egy minősítő jegy vagy minőségi attribútum, amely azt bírálja el, hogy
mennyire könnyen alkalmazhatjuk a felhasználói felületeket. A „használhatóság” (usability )
kifejezés emellett azokra a módszerekre is vonatkozik, amelyekkel a könnyű használatot a tervezési
folyamat során fejleszthetjük.”19
A használhatóság vizsgálatához a Jakob Nielsen féle elveket vettem alapul.
Tanulhatóság: Az oldalon szándékosan nem helyeztünk el sok menüpontot, főként ügyeltünk arra,
hogy ne legyenek még almenüpontok, amelyben könnyen elveszik a felhasználó. Az egyszerű
menüstruktúra átlátható. A legelső menüpont a Bevezető, amelyben minden fontos adat le van írva az
oldalról és annak használatáról. Amennyiben nem erre kattint a felhasználó, akkor is eligazodik a
térképen, hiszen az sem többlépcsős szerkezetben készült.
Hatékonyság: A mindenki számára ismert egysoros kereső az oldal központi részén helyezkedik el.
Ha mást nem is ismer a felhasználó, az abba beírt keresőszóval megtalálja, amit keres. A legtöbb
információ egy kattintással elérhető, így a feladatok gyorsan elvégezhetőek.
Megjegyezhetőség: A térképen két kattintással elérhetőek az alakulatok adatlapjai és a dokumentum
is, valamint a menü is egyszerű felépítésű. Ezért valaki sok idő után tér vissza, ő is könnyen
visszaállíthatja jártasságát.
Hibák: Ha valaki nem a kívánt alakulatra kattint, vagy nem a megfelelő dokumentumot nyitja meg,
akkor is könnyen visszatérhet a főoldalra. Ebben segítségére van a főoldal gomb, valamint a jobb
felső sarokban a bezárás gomb.
Elégedettség: A dokumentumok közzétételével sok kellemes percet szerzünk a családfakutatóknak a
teljes szövegű kereséssel. Az alakulatokról összegyűjtött információk pedig egy komplett rendszerbe
kerültek.

19

Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán. Budapest, Typotex, 2011. p. 23.
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SWOT
Az analízis során megvizsgáljuk a rendszer erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ezt
kiértékelve minőségi javulást érünk el. A jelenlegi elemzésem a projekt jelenlegi állapotát vizsgálja.

Erősségek

Gyengeségek

-kiváló tartalom
- izgalmas felület
-kifinomult kereshetőség
-térképes technológia
-reszponzív

-idegen nyelvű mutációk hiánya
-akadálymentesített felülete nincs
-az 1914-es állapot
- néhány alakulattörténet hiányzik

SWOT
Lehetőségek

Veszélyek

-további dokumentumok feltöltése
-idegen nyelvű és akadálymentesített
felület elkészítése
-térkép kiterjesztése az egész OsztrákMagyar Monarchia területére
-alakulatokhoz köthető műtárgyak
(plakátok, kéziratok, levelezőlapok,
emléklapok stb.) feltöltése

-pályázati lehetőségek hiánya a
továbbfejlesztéshez
-megfelelő marketing hiánya
-külföldi partnerkönyvtárakkal való
együttműködés megvalósulásának
kérdése a további dokumentumok
feltöltéséhez

Természetesen lehet tovább fejleszteni, vannak is terveink ezzel kapcsolatban.
o idegen nyelvű mutációk (a fordítások már elkészültek)
o akadálymentesített verzió
o alakulathoz köthető műtárgyak képeinek feltöltése
o első világháborúhoz kapcsolódó szakkönyvek digitalizálása
28

Összegzés
A magyarezredek.hu portált hasznos tartalom és látványos megjelenés jellemzi. Dokumentumok
megjelenítésének és az adatok szolgáltatásának egy nem mindennapi formája. Komoly segítséget
nyújt a portál kutatómunkához, legyen az hadtörténelmi kutatás vagy katonaősök adatainak
megtalálása. A 21. században nagyon fontos, hogy az oldalt már a gyakran forgatott mobil
eszközökön is elérjék, éppen ezért tettük reszponzívvá. A teljes szövegű kereshetőség a speciális
metaadatokkal növeli az adatbázis értékét. Az oldalankénti tárgyszavazás és a térképválasztó erre a
speciális anyagcsoportra nagyon jól alkalmazhatók, de reméljük sikerült ezzel ötletet adnunk további
könyvtáraknak is a metaadatok efféle alkalmazására. Emellett bízunk benne, hogy a bemutatott
technológiákat tudják majd hasznosítani a digitális dokumentumszolgáltatásban. Mindenképpen
szeretnénk továbbfejleszteni a portált és az ellenőrzések során észlelt hibákat igyekszünk minél
hamarabb javítani. Reméljük sok hasznos információt sikerül ezzel átadnunk és az eredményes
keresésekkel mindenki megtalálja a számára fontos adatokat és személyeket.

29

Felhasznált Irodalom
1. Balla Tibor: A militarista birodalom mítosza. Az osztrák-magyar haderő az első világháború
előestéjén. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. p. 628-645.
2. Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság: a magyar gyalogos katona
története. Budapest, Reé, [é.n.]
3. Gombos Zoltán: Vitézek a világháborúban. Győr, Szabó és Uzsai, 1930.
4. Herschman Tamás: Webes térképek megjelenítése Drupal 7-ben. 3. Nyílt forráskódú
térinformatika munkaértekezlet. BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék Budapest
Műegyetem rkp. 3. K épület mf. 26. 2014. november 21.
Informatikai kifejezések lexikona. [Elektronikus dokumentum]
http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/info/lexikon.htm Letöltés ideje: 2017. 05. 01.
5. JaDoX Digitális Könyvtár. [Elektronikus dokumentum]
http://ocr.hadtori.monguz.hu/jadox/portal/ Letöltés ideje: 2017. 04. 15.
6. Jakob Nielsen: F-Shaped Pattern For Reading Web Content. 2006. [Elektronikus
dokumentum]
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ Letöltés ideje:
2017. 04. 26.
7. Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán. Budapest, Typotex, 2011.
8. Skaliczki Judit; Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. VeszprémBudapest, Veszprémi Egyetemi Kiadó-Informatikai Könyvtári Szövetség, 2003.
9. Stromfeld Aurél (összeáll.): Hadseregszervezés. Budapest, Pallas, 1915.
10. Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései. In: Magyar Tudomány, 2006. 11. p.
1376-1384.

30

Mellékletek
1. sz. melléklet: Jelölési űrlap „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyeréséhez
2. sz. melléklet: Munkáltatói igazolás
3. sz. melléklet: Szakmai önéletrajz
4. sz. melléklet: A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár bemutatása
5. sz. melléklet: Dr. Andaházi Szeghy Viktor könyvtárvezető ajánlása a díj elnyeréséhez
6. sz. melléklet: Az adatbázist bemutató videó
7. sz. melléklet: DVD-ROM, amely tartalmazza a pályamunka és a mellékletek elektronikus
változatát

31

