
2009. június 3-án tartotta a Magyar Informá-
cióbrókerek Egyesülete (MIBE) kilencedik
konferenciáját a fenti címmel.1 A résztvevõk
többek között arra keresték a választ, hogyan
keresünk az interneten, milyen módszereket al-
kalmazunk, és miképp mérhetõ le az informá-
ció értéke. 

Tények és tévhitek (Jóföldi Endre)

A web három jól elkülöníthetõ részérõl beszél-
hetünk: látható web (visible web), mély web
(deep web), rejtett web (hidden web). A kere-
séseink során a látható webbel találkozhatunk
(a látható web fogalma alatt azon weboldalakat
értjük, amelyeket a keresõmotorok megtalál-
nak.), de ennek is csak egy kis részével, hiszen
nem mindegy az sem, hogyan keresünk. Meg-
határozó tényezõként kell említeni a különbö-
zõ fájlformátumokat, alkalmazásokat (rejtett
web), illetve azt, hogy csak publikus adatbá-
zisokhoz jutunk-e el keresésünk során (látható
web), vagy esetleg zárt adatbázisokba (mély
web) is bepillantást nyerhetünk.

A keresõ megfogalmazáson múlik a találati
halmaz nagysága. Megfelelõen tudjuk megha-
tározni, kifejezni az információs szükségletün-
ket? A keresés eredményeként létrejött találati
halmazok mérete kapcsán felmerülhet a kere-
sõben: a „keresés után vagyok vagy elõtte”
kérdése. 

Az 1. ábra összefoglalja egy amerikai fel-
mérés eredményét, mely azt kutatta, hogy a
felhasználók milyen okok miatt adják fel a ke-
resést:

A keresõ hajlamos arra, hogy a találati hal-
maznak csak az elsõ tíz elemét nézze meg. Há-
rom befolyásoló tényezõvel azonban számol-
nia kell: keresõoptimalizálás (SEO – Search
Engine Optimization), az ún. PageRank (egy
adott oldal indexelve van-e vagy frissen került
fel a hálóra), illetve a ’pay per click’ (fizetés
kattintásonként). Ezek után felmerülhet a kér-
dés, hogy mennyire relevánsak az információk
a találati listák elején.

A felhasználók igényei folyamatosan változ-
nak, s ezek hatással vannak a keresési techni-
kák, rendszerek alakulására. A keresõ számára
fontos lehet, hogy visszanézhetõk legyenek a
régebbi lekérdezései, a találati halmazt gyorsan
át tudja tekinteni (tartalomjegyzék-szolgálta-
tás), a rendszer segítsen a további kutatásban
(szándékadatbázis – pl. Google Zeitgeist3), a té-
mához kapcsolódó megfelelõ metodikát ajánlja
fel (szemantikus keresés – PolyMeta; vizuális ke-
resés – SearchMe; real time keresés – Twitter).

A szociális hálók szerepe az interneten 
(Takács Dániel)

Az internet további fejlõdése és a Web 2.0 al-
kalmazások megjelenése teljesen átalakítja az
internet használati szokásait. A Web 2.0 kap-
csán a web már mint teljes mûködési környe-
zet jelenik meg, amely dinamikus, interaktív
felületet biztosít a felhasználók számára.

Az interneten lévõ „közösségi háló” (social
network) alatt azokat a csoportosulásokat ért-
jük, amelyeket meghatároznak a személyek,
viszonyok, szerepek, és ahol különbözõ moz-
zanatok cseréje történik (információ, érzel-
mek, anyagi dolgok).

A közösségi hálók önszervezõdéssel jöttek
létre. Elsõdleges céljuk, hogy az infokommu-
nikációs technológiák segítségével közössége-
ket, társadalmi fórumokat teremtsenek. A háló-
zatokat meghatározza felhasználói körük:
iWiW, Facebook, Google Friend Connect,
Twitter.

Bárki tud csatlakozni, és bármit meg lehet
osztani egymással. A közösségi hálók nem
csak az információmegosztásról szólnak, ahol
saját vagy más tartalmakat tehetünk elérhetõvé
mindenki számára, hanem a tájékozódásról is.
A közösségekben általában jellemzõ, hogy
egy-egy meghatározó, domináns személy köré
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Keresés az interneten 
Ön hogyan és mennyit keres az interneten?
És mennyit fordít rá?

✒✒    Egri Krisztina

Keresési nehézségek

72,3% belefárad a keresésbe

65,4% két vagy több órát
töltött kereséssel

75% sikertelen a keresése

Elsõ számú probléma

25% túl sok találat

24% sok fizetett találat

18,8% a keresõ nem érti,
mit akarok

18,6% rendszertelen találatok

1. ábra – Keresési nehézségek és problémák2



csoportosulnak az emberek egy-egy érdeklõ-
dési területen. Ez az internetes közösségekre is
igaz. Az, hogy ki milyen helyet tölt be egy
adott társaságban, meghatározó az információ-
keresõ számára: Kinek a véleményére adjak?
Kitõl kérdezzek?. Ezzel máris keresési szûrõt
alkalmaz a tájékozódás során. 

A közösségi hálók elterjedésével egyre in-
kább fontossá válik a valós idejû (real time)
keresés, mivel a keresõ már a jelenben választ
akar kapni. Ezek a fórumok azt teszik lehetõvé
a felhasználó számára, hogy bármilyen infor-
mációt akár azonnal meg tudjon szerezni, illet-
ve személyes véleményeken keresztül tudjon
tájékozódni.

Mivel sok ilyen alkalmazás létezik a weben,
képtelenség mindenhol ott lenni. Ezt a problé-
mát az ún. aggregátorok oldják fel. Az aggre-
gátorok gyûjtõszolgáltatások, amelyek a kü-
lönbözõ hálózatokat kapcsolják össze a tartal-
mak összeolvasztásával. Ilyen aggregált kere-
sõeszköz például a YoName, a Wink, a Haika,
a Sightix, a Searchmerge, a Collecta, a
Twoogle.

Integrált információkeresés – miért más belül,
mint kívül? (Papp Attila)

A vállalatok, cégek falain belül is információ-
áramlás folyik, ami hasonlóan történik, mint kí-
vül, a mindennapi élet során. Az üzleti intelli-
gencia feladata, hogy a rendelkezésre álló ada-
tokból olyan információkat állítson elõ a válla-
lat dolgozói, valamint a technológia segítségé-
vel, amelyek megalapozott döntések meghoza-
talát teszik lehetõvé. Mindezek eredményeképp
egyre inkább teret nyernek a Google-szerû ke-
resõkkel is megtámogatható rendszerek az üz-
leti szférában is. Ezt a szakirodalom BIgle-nek
nevezi, ami a Business Intelligent (BI) és a
Google szavak összevonásából ered. Általában
egy már bevált általános keresõ van a vállalat
által meghatározott követelményeknek, igé-
nyeknek átalakítva, így egyedi megoldások,
egyedi vállalati adatbázisok jönnek létre.

Ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes le-
gyen és hatékonyan tudjon mûködni, kulcskér-
déssé válik az információ megosztása és meg-
felelõ kezelése, felhasználása. A vállalati in-
formációmenedzsment többféle aspektusból
közelíthetõ meg: egyrészt a teljesítményme-

nedzsment oldaláról (hiszen ezeknek a rend-
szereknek elsõdlegesen a vállalat hatékonysá-
gát kell támogatniuk), másrészt az adatkezelés
oldaláról (jól strukturált, könnyen kezelhetõ
adatbázisokra van szükség); valamint a közös-
ségi szoftverek oldaláról (munkahelyi blogok,
üzenõfal indítása, webkonferencia szervezése
stb.).

A cég egy zárt közösség, azonosítható fel-
használókkal, tehát kell, hogy belsõ információs
hálózattal rendelkezzen, amely lehetõvé teszi,
hogy minél többen hozzájussanak a megfelelõ
információkhoz. Ezek a rendszerek lehetõvé te-
szik a jogosultsági szintek beállítását is, így
ugyanazon adatbázison belül meghatározható,
hogy melyek a nyilvános információk, amelye-
ket a ’külsõ’ felhasználók is láthatnak, és me-
lyek a nem publikus információk, illetve hogy a
vállalaton belül ki mihez férhessen hozzá.

Erre kínál megoldást az IQSYS által kifej-
lesztett rendszer, az ADV/SE, amely fogalmi
alapú keresést tesz lehetõvé (2. ábra).

Értékhozzáadott szolgáltatások készítése és kí-
nálata (Hidvégi Péter)

Hazai és nemzetközi vonatkozásban is megfi-
gyelhetõk az általánosnak tekinthetõ tendenci-
ák mind a hír-, mind pedig az adatszolgáltatók
esetében: a piaci szereplõk száma egyre inkább
csökken, ezt általában fúziók és vállalati csõ-
dök eredményezik; egyre inkább elõtérbe kerül
az információk, illetve azok elõkészítésének
testre szabása, a tartalmak integrálása, és fon-
tos az idõmegtakarítás.

Az internet mélyebb és rejtett rétegeit a tar-
talomszolgáltató cégek elérik, szemben az átla-
gos felhasználóval. Ebbõl adódóan a keresés
menete és milyensége is teljesen különbözõ:
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2. ábra – ADV/SE rendszer nyilvános kezelõi felülete4



csak releváns információkat tartalmaz a talála-
ti lista, teljes archívumok elérése lehetséges, az
információt már feldolgozva kapja az ügyfél,
csak hiteles forrásokat alkalmaznak, és csak
jogtiszta információkhoz juthat az ügyfél.

Az internetes keresési idõ és tudás kiszámlá-
zása (Mikulás Gábor)

Az információ az üzleti életbe helyezve áruvá
válik. Az információ értéke különbözõ aspek-
tusokból közelíthetõ meg, és nézõpont kérdé-
se, hogy mennyit is ér:

A keresés során technológiára (hardver,
szoftver, kapcsolat) van szükségünk az elindu-
láshoz. Használhatunk ingyenes felületeket
(látható web), speciális tartalmakat (mély vagy
rejtett web), és eszközöket, amik beszerzési
költséggel járnak.

Az összetett keresési módszerek megtanulá-
sa idõigényes, és újabb idõbe telik, amíg kész-
ség szintjén használjuk azokat. Ha az ügyfél az
információkeresést szakember segítségével
végzi el, azzal idõt takarít meg, márpedig az
üzleti életben az idõ pénz.

A keresési tudással rendelkezõ információs
szakemberek olyan ismeretekkel rendelkez-
nek, amelyek megkönnyíthetik egy-egy infor-
máció felkutatását, feldolgozását. Ismerik a
speciális keresési eszközöket, a megadott igé-
nyek alapján el tudják dönteni, milyen eszkö-
zökre van szükségük a kért információ felkuta-
tásához. Elérik a mély web szintjét is. 

Amennyiben az információ más formában
található meg az interneten, mint ahogy az
ügyfélnek szüksége van rá, akkor az átdolgo-
zás, konvertálás plusz költséggel járhat.
Ugyanez a helyzet a nyelvi problémával is, for-
dítás esetén újabb költségek merülnek fel.

Amennyiben tehát egy információnak árat
akarunk szabni, számba kell vennünk, hogy
mennyi keresési idõbe került a megtalálás (mi-
elõtt árat mondanák, végezzünk próbakeresé-
seket), milyen speciális keresõeszközöket
használtunk fel a folyamat során, kell-e felár-
ral számolnunk (fordítás, formai szerkesztés,
sürgõsség esetében), az ügyfél egyszeri alka-
lommal keresett meg minket vagy folyamatos
témafigyelést igényel, mekkora a megbízás
(diszkont ár).

Gyakorlati megoldások

Az elõadások után kerekasztal-beszélgetésre
került sor Kiszl Péter (az ELTE adjunktusa) ve-
zetésével, melynek fõbb csomópontjai a követ-
kezõk voltak:

Korosztályi, generációs különbségek
Az információkeresési szokások kialakulá-

sában szerepet játszik-e az életkor? A vélemé-
nyek megoszlanak ebben a kérdésben. Kiss
Katalin (a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár –
FSZEK osztályvezetõje) elmondta, hogy a
FSZEK Központi Könyvtárában évek óta zaj-
lik a felhasználók képzése nagyon nagy siker-
rel. A tapasztalatok szerint az idõsebb korosz-
tály nyitott az új technológiára és az általa
nyújtott lehetõségekre. A tanfolyamokból kiin-
dulva baráti körök is létrejöttek, tehát minden-
képp rendelkezik közösségformáló erõvel az
internet.

A fiatalok számára az internet nyújtotta lehe-
tõségek és a Web 2.0 alkalmazások már lassan
természetessé válnak. Nekik inkább az okoz
gondot, hogy pontosan meghatározzák az infor-
mációs igényüket.

Web 2.0 alkalmazások elõnyei és hátrányai
Takács Dániel (webkönyvtáros, Moholy-

Nagy Mûvészeti Egyetem Könyvtára) ezen al-
kalmazásokról úgy véli, hogy a jövõben pozitív
hatással lehetnek a felhasználókra. Elképzelhe-
tõnek tartja, hogy tíz év múlva akár mindenki
ilyen közösségi hálón keresztül érintkezzen
egymással. Felmerül a kérdés, hogy csak erre
lesz-e igény vagy a személyes kapcsolattartásra
is. További pozitívumként említi, hogy ezeknél
az alkalmazásoknál elég egy helyen részletesen
megadni a profilunkat, és a többi alkalmazá-
sokkal össze lehet kapcsolni a már meglévõt,
így akár több helyen is ott lehetünk egyszerre
anélkül, hogy minden rendszerbe külön-külön
regisztrálnánk. 

Jóföldi Endre (ügyvezetõ, WebLib Kft.) vé-
leménye szerint azonban el kell gondolkod-
nunk azon, hogy ez tényleg jó-e a felhasználó-
nak. Hiszen ha valaki tagja egy közösségi há-
lónak, akkor a személyes adatai, keresési szo-
kásai is nyilvánossá válnak. Felmerül a kérdés,
hogy akarja ezt mindenki? Hol vannak a sze-
mélyiségi jogok határai?
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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. ■

Jegyzetek

1 Az elõadások prezentációi letölthetõk a
MIBE honlapjáról:
www.mibe.info/index.php?oldal=oldal&o=
konferencia_9 
2 Forrás: http://searchengineland.com/report-
7-out-of-10-americans-experience-search-
engine-fatigue-12509 
3 Battelle John: Keress! Budapest, HVG
Kiadó Zrt. 2006. 8.p.
4 www.iqsys.hu/iqsysadvise
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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)




