
Keresés – kérdés megfogalmazása
Az információkeresés során az elsõ és egy-

ben legfontosabb kérdés, hogy a keresõ sze-
mély konkrétan meg tudja-e fogalmazni az in-
formációs igényét, szükségletét. Ezen múlik a
keresési pontosság, a találati halmaz nagysága
és a kereséssel eltöltött idõ. 

Ebben a folyamatban hangsúlyos szerepet
kap az információs rendszerek ismerete. Fon-
tos, hogy a keresõ párhuzamot tudjon vonni,
illetve fel tudja ismerni egyes rendszerek ha-
sonlóságát és különbözõségét. Az egyes al-
kalmazások összekapcsolásával kitágíthatjuk
a keresési halmazunkat, így több vagy ponto-
sabb releváns információra tehetünk szert.
Mivel ezek a rendszerek folyamatosan fejlõd-
nek, dinamikájuk változik, újabbak tûnhetnek
fel, illetve a nem annyira kihasználtak meg-
szûnnek, az információs szakembereknek fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérniük a le-
hetõségeket, hogy tisztában legyenek az új
tendenciákkal. ■
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Sony e-könyv-olvasó 
ingyen könyvekkel

A Sony Reader Daily Edition egy új
könyvolvasó eszköz, beépített modem-
mel, és ingyen könyvtári kiadványokkal.

Az elmúlt hónapokban sok új e-
könyv-olvasót mutattak be, ilyen volt
például a , vagy az elsõ színes kijelzõs
modell, de a csúcsragadozó Kindle 2 is.
Megérkezett a Sony saját készüléke is, a
Reader Daily Edition.

A 7 hüvelykes érintõképernyõ a szür-
ke szín 16 féle árnyalatát képes megjele-
níteni, és az amerikai AT&T mobilszol-
gáltató 3G-s modemét is magában tud-
hatja. Ezzel pedig vezeték nélkül is tölt-
hetünk rá olvasnivalót. Mi több: a 3G-
használat ingyenes.

Sajnálatos módon a Reader Daily
Editionbe nem került böngészõ, ezért
internetezésre nem használható, a 3G-s
modemnek is csak a Sony eBook-
áruházában vehetjük hasznát, utóbbi
azonban újfent jó hírrel szolgál. A helyi
könyvtárból ingyenesen tölthetõek le az
e-könyvek és más digitális tartalmak.

Egyelõre csak a New York Public
Library tagja a rendszernek, de a tervek
szerint több ezer könyvtár lép be hama-
rosan. Furcsa módon minden kiadvány-
hoz licenszet rendelnek, amelyekbõl
korlátozott számú áll rendelkezésre, és
14-29 napon belül lejár. 

A decemberben 400 dolláros (75 000
forint) áron megjelenõ készülék sajná-
latos módon nem tudni, hogy Európában
mikor kezdi hódító hadjáratát.

(Forrás: pcworld.hu – Harangi László)




