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„BÖNGÉSZŐ” TERMINÁL A LOOMSHIRE-I KÖNYVTÁRBAN

Az alábbiakban -  szokásunktól eltérően -  pusztán ismertető fordítást adunk egy 
technikai szempontból figyelemre méltó terminál, az ujjheggyel vezérelhető „bön
gésző” használatáról.

Bromley valamennyi könyvtárának teljes állományát (könyve^ hanglemezek és 
-szalagok, videók, számítógép szoftverek) tartalmazza a számítógépes rendszer, amelyben 
egy speciális terminál segítségével lehet keresni.

A „böngésző” (browser) terminál bal oldalán az adatmegjelenítésre szolgáló képer
nyő van, jobb oldalán az ún. vezérlőtábla.

1. ábra

A rendszert úgy működtetjük, hogy rámutatunk a választott lehetőségre a képer
nyőn, illetve a vezérlőtáblán. A rámutatás azt jelenti, hogy az ujjunk hegyével megérintjük 
a megfelelő kiírást. A vezérlőtábla megérintésére választásunknak megfelelően azonnal 
reagál a rendszer. Ha a képernyőt érintjük meg, a megérintett kiírás kivilágosodik. Ha el
vesszük az ujjúnkat, a választásunknak megfelelő információ kerül a képernyőre. Ha nem 
a kivilágosodott lehetőség kell nekünk, húzzuk arrébb az ujjúnkat a képernyőn, és csak 
akkor vegyül el, amikor egyetlen kiírás sem világít. A terminál akkor reagál a választásunk
ra, amikor megszakítjuk vele a kapcsolatot, ezért mielőtt elvennénk az ujjúnkat, ellenőriz
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zük még egyszer választásunkat. Néha, ha sokan használják a számítógépet, a vezérlőtáb
lán kigyullad a Please Wait (Türelmet kérek) felirat. Ilyenkor a rendszer emlékezik a vá
lasztásunkra, tehát nem kell újra hozzányúlni a képernyőhöz. Ha több információt ka
punk, mint amennyi egyszerre elfér a képernyőn, akkor a vezérlőtáblán kivilágosodik egy 
vagy több nyű.

2  ábra

'Л

PleasiaWeát
Start Again
Hdp?
Roeqlt NeáM

□
□
□

O O O D D O O
□
□
□
V _)

Feliratok a vezérlőtáblán

Türelmet kérek
Indulás
Segíthetek?
Kérem az eredményt

Ha megérintjük a nyilat, az információ a megfelelő irányba mozog a képernyőn, 
méghozzá annál gyorsabban, minél közelebb visszük az ujjúnkat a nyíl hegyéhez. Először 
a nyílnak a középponthoz legközelebb eső részéhez nyúljunk. Ha egy kiválasztott mutató
ban keresünk, gyorsabban haladhatunk meghatározott számú tétel átugratásával. Ha a nyíl 
végéhez nyúlunk, a mutató egymástól adott távolságra lévő tételei jelennek csak meg (pl. 
minden 30. tétel ).
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Amikor olyan tételt látunk, amely közel van az általunk keresetthez, ezt a tételt 
érintsük meg. A terminál visszatér a szokásos megjelenítési módhoz, a továbbiakban a 
mutató minden tétele megjelenik.

3. ábra
Példa a gyorsított keresésre

Searching Aduit catalogue - Non-fiction - Alphabetical Subjects

You have selected the T A S T  SKIP' facility  which enables you to scan 
quickly through the headings. When you see a heading near the one you 
want, touch it. You will then be returned to normal catalogue headings, 
displaying the skipped entries.

Temperature; Homeostasis} Prim ates; Biology

Topkapi; Turkey; Osmanji culture; Social studies

Variform appendix see Appendix

Verey Lights; Distress signals; Sea

Volume; Measurement; Plimsoll; Ships

Waterways; Canals; Marrow boats

Weapons; Arms; M ilitary; Pole arms

To change your search select:

(
Different subject

A keresés menete

A vezérlőtábla Start Again (Indulás) feliratát megérintjük. A képernyőn megjelenik 
azoknak a mutatóknak a felsorolása, amelyek különböző megközelítésben mind a tétel 
megkeresésére szolgálnak. Kiválasztjuk azt, amelyik szerint keresni akarunk.



Welcome to the Loamahire Library Browser

IMPORTANT!
If you have not used the Browser before, please touch HELP? on the control panel to the right of this display.

You may search the Library catalogues for books and other items by choosing one of the options listed below:

Title Catalogues

FICTION NON-FICTION CHILDREN'SBOOKS BOOKS BOOKS

RECORDED SHEET AUDIO-VISUALITEMS MUSIC ITEMS

Subject Catalogues

ALPHABETICAL CLASSIFIEDSUBJECTS * SUBJECTS

Name Catalogues: author, editor, biography, etc.

NAME OF INSTITUTION,A PERSON GOVERNMENT,COMPANY

Name Catalogues: music, audio-visual, etc.

COMPOSER,ARTIST,PERFORMER

Searching Adult catalogue » Norv-ficUon - Alphabetical Subjects

4. ábra

A kereséshez kínált mutatók

Cím  szer in ti kata lógu sok  
(Szépirodalom, szakirodalom, gyermek
könyvek, lemezek, kották, av-anyagok)

Tárgyi ka ta lógu sok  
(Tárgyszókatalógus, szakkatalógus)

N év szer in ti katalógusok, szerző , 
szerk esztő , ak irő l s zó l stb  
(Személyek nevei, testületi nevek)

N év szer in ti katalógusok, zene, 
av-anyag stb .
(Zeneszerző', illusztrátor, előadó)
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Ezután betűk és számok jelennek meg. Ezek megérintésével adjuk meg a keresett 
szó elejét. Olyan kezdetet kell megadnunk, amelyik közel van az általunk keresett szóhoz. 
Arra is mód van, hogy a keresett szót vagy egy részét „begépeljük”.
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A képernyőn megjelenő mutatóból a megfelelő tétel megérintésével hívjuk elő a 
megfelelő dokumentumokat, amelyeknek rövid leírása jön a képernyőre. Ez általában 
elég, de ha részletesebb adatokat szeretnénk, érintsük meg a leírást, és megkapjuk a továb
bi részleteket is.

Ha megtaláltunk egy kívánt dokumentumot, de továbbiakat is akarunk keresni, 
érintsük meg a Note Entry (Megjegyzendő) kiírást.

Amikor a különböző helyekről kikeresett tételeket együtt szeretnénk megkapni, a 
vezérlőtáblán található Recall Notes (»  Kérem az eredményt) feliratot kell megérinteni. 
Ha abban a fiókkönyvtárban, ahol a keresés folyik van példány a műből, azt csillag jelzi a 
mutatóbeli tétel és a rövid leírás mellett is.


