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Online gazdasági informatika szótár fejlesztése
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folyó gazdasági agrármérnöki (ill. a humán erőforrás menedzser és a műszaki gazdásági menedzser) szerves képzés részét képezi a Gazdasági informatika című kötelező tantárgy, és az e tárgyhoz kapcsolódó szabadon választható tárgyak. A tárgy tanításában az elmúlt években a papír-alapú szakirodalmak helyett egyre inkább az online elérhető tanulmányok vették át a szerepet, tekintettel a téma dinamikusan fejlődésére, mellyel a hagyományos jegyzetek újraírása és újranyomtatása nem tud lépést tartani. A tanszéki online kiskönyvtár szerepét a Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság (MIAÚ ISSN 1419-1652: https://miau.my-x.hu) képezi, melynek felkért szerzői téma-specifikus munkákkal bővítik a rendelkezésre álló tananyagokat is. Az anyagok közötti kiigazodást eddig alapvetően a különféle szintű képzések (nappalos, levelező) számára létrehozott navigációs oldalak, és a szerver-oldali (htdig alapú) keresés segíti.
Ezeken túlmenően – elsősorban a hallgatók részéről – felmerült az igény a napról-napra bővülő tartalom "gerincét" jelentő kulcsszavak, rövidítések összefoglalására, a hozzájuk kapcsolódó MIAÚ és külső források összegyűjtésére és a szakszavak közötti kapcsolatok feltárására. A feladat megvalósítását a tanszék munkatársainak szakmai segítsége és felügyelete mellett a hallgatók végzik. Az így megvalósuló speciális értelmező szótár elérhetőségét szabadon biztosítjuk minden hallgatónak és érdeklődőnek.
A közzétételhez először is a standardizált formát kellett kidolgozni. A bővülő és módosuló tartalomra való tekintettel célunk a megfelelő adatbázis-szerkezet kialakítása, a statikusan egymás mellé rendelt lapokkal szemben. A megjelenítő felületben a komfortosan használható dinamikus HTML alapú oldalakat látjuk célszerűnek, a szavak katalogizált megjelenítésén túl szabad szöveges lekeresést is lehetővé téve.
Előadásunkban a fejlesztés lépéseit és eredményét kívánjuk bemutatni.

Development of the Business Informatics Online Dictionary
In the education of business informatics the curriculum has changed from paper-oriented to online-oriented, because this field dynamically progresses. The online library is the Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary (MIAU: https://miau.my-x.hu), where the studies of professionalist are the curriculum too. The orientation between articles is supported with compilation of links and local search.
Beyond that, the students present the demand to summarize important keywords and abbrevations, and the online sources (MIAU and other). The students prepare the tasks with contributions of professor and assistant lecturers. The special explanatory dictionary maked this way will be accessible to everyone.
To publish this dictionary, the first step is to work up the standard form of the database. The second step is to visualize and make it easy to use. For these, the DHTML technology, the register of words and the context free search were chosen.
We will present the steps and result of the development.

