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  Mottó: 
  Miért mindig az utolsó helyen 
  találjuk meg a keresett dolgot? 

1. A témaválasztásról és a célkitűzésről 
 
Vannak  kérdések,  amelyekre  annyira  egyértelmű  a  válasz,  hogy  az  első  pillanatban 
néha nem jut eszünkbe.  
 
A mottóban feltett kérdésem ötletét Steve Krug1 webfejlesztési tanácsadó könyvében 
találtam.  Az  a  lényeges  tény,  hogy  a  keresés  a  megtalálással  véget  ér,  és  ebből 
következően a megtalálás helye mindig az utolsó azok közül, amelyeket megnéztünk, 
nincs  a  tudatunkban  akkor,  amikor  egy  kvázi Murphy‐törvényt  idézve  sóhajtunk  fel, 
hogy  „hát  persze,  hogy  az  utolsó  helyen  volt  a  ceruza/boríték/számla,  ahol 
megnéztem”.   Akármilyen  sorrendben  nézzük  végig  a  lehetséges  találati  helyeket,  a 
megtalálás helye mindig az utolsó, hiszen ott ért véget a keresésünk. 
 
A  dolgozatomban  a  kereséssel  foglalkozom.  A  keresések  közül  azokkal,  amelyek 
esetében releváns a dolgozatom címében idézett „költői kérdés”. Vagyis ezzel kizártam 
azokat  a  kereséseket,  amelyeket  böngészésnek,  kutatásnak  stb.  is  nevezhetünk.  A 
további témaszűkítésről a 2. fejezetben részletesen szólok. 
 
A keresés alapvetően egyágenses  folyamat. Természetesen vannak más szereplői  is a 
keresési eseménynek, hiszen kell olyan szereplő, aki a kereshető „javakat” előállította 
és  elérhetővé  tette,  ráadásul  kereshetően  elérhetővé  tette,  azaz  valamilyen  olyan 
rendszerben  helyezte  el,  amelyben  tájékozódni  lehet.  Ez  különösen  szembeszökő  a 
számítógépes  keresés  esetében,  ahol  kifejezetten  azzal  a  céllal  és  olyan 
összefüggésrendszerben  jönnek  létre  az  emlegetett  „javak”,  hogy  kereshetőek 
legyenek (szemben például a tollakkal, könyvekkel, amiket szintén szoktunk keresni, de 
nem ezzel a céllal jöttek létre és nem ezért olyanok, amilyenek). Tehát a számítógépes 
keresés esetében  különösen nyilvánvaló, hogy a  „keresési  folyamatnak”  vannak más 
szereplői a keresőn kívül, de a dolgozatomban velük csak érintőlegesen  foglalkozom, 
kizárólag  azzal  a  céllal,  hogy  a  számukra  megfogalmazott  tanácsokat  forrásként 
felhasználva a kereső felhasználók tudására következtethessek.  
 
A  fizikai  térben  való  keresés megkíván  a  keresőtől  néhány  alapvető  képességet  és 
tudást, de ezeket minden ember élete első éveiben elsajátítja. A számítógépes keresés 
azonban  ezen  a  ponton  különbözik  a  fizikai  térben  való  kereséstől:  a  keresésben 
szükséges képességek,  tapasztalatok nem következnek egyenesen a körülöttünk  lévő 
fizikai világ „megtanulásából”. Ezért nagyon érdekes kérdés az, hogy mit és hogyan kell 
tudnunk ahhoz, hogy sikeresen kereshessünk a számítógépes terekben. 
 
A  számítógépes  keresési  lehetőségek  biztosítása  tudomány  és  gyakorlati  szakma  is. 
Vannak alapvető,  letisztult szabályai, de, tekintve, hogy az egész terület nagyon fiatal 

                                                 
1  Krug  (2008),  31.  oldal.  A mottó,  amit  a  szerző  régi  bölcsességként  idéz,  a magyar  fordításban  így 
hangzik: „Miért vannak a dolgok mindig az utolsó helyen, ahol keressük őket? Mert azonnal abbahagyjuk 
a keresést, amint megvannak.” 
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és  dinamikusan  fejlődik,  gyors,  jelentős  változások  is  elképzelhetők.  Az  eddigi 
ismeretek és gyakorlatok, valamint az elképzelhető változások egy része  informatikai‐
matematikai.  Az  ismeretek  ezen  részének  is  rengeteg  alterülete  van,  én  ezek  közül 
elsősorban  az  adatstruktúrákra  és  az  ezekből  való  adatkinyerésre  koncentrálok  a  3. 
fejezetben, de csak olyan mértékben foglalom össze ezeket a tudnivalókat, amennyire 
a  dolgozatom  témájának  kifejtéséhez  szükséges.  Így  óhatatlanul  nagyon 
leegyszerűsítem a keresés mögötti számítógépes rendszerekkel kapcsolatos tényeket, 
de igyekszem a folyamat komplex voltát azért megmutatni. 
 
A  számítógépes  keresésekkel  kapcsolatos  tudás  másik  része  nem  az  informatikai 
rendszerekre  vagy  a  programozásra  magára  vonatkozik,  hanem  arra,  hogy  hogyan 
lehet  a  kereső  felhasználó  számára  a  keresési  lehetőségeket  megteremteni.  Ez  a 
terület azért nagyon  fontos  számomra, mert a dolgozatom címében megfogalmazott 
három terület (a keresés, a számítógép és a tudás) közül a harmadiknak a vizsgálatában 
alapvetően  építek  ezekre  az  információkra,  véleményekre.  Nagyon  nehéz  ugyanis 
hozzáférni  ahhoz,  hogy  valójában  mit  tudnak  az  emberek  a  keresésről,  amikor 
keresnek. Elsősorban azért, mert ez a tudás nyilvánvalóan nem tudatos (ahogy a fizikai 
térben való keresési stratégiáit is nehezen fogalmazná meg valaki). Másodsorban azért, 
mert  a  reprezentatív  minta  felvétele  és  kiértékelése  (ha  lehetséges  is  lenne) 
meghaladná  ennek  a  dolgozatnak  a  kereteit.  Ezért  a  szükséges  tudásról  szóló 
információkat  nem  a  felhasználóktól,  hanem  a  keresési  rendszerekből,  azok 
változásaiból,  és  az  ezeket  elkészítők  számára  készült  útmutatókból  lehetett 
összegyűjteni. Természetesen e mellett felhasználtam olyan forrásokat is, amelyekben 
a felhasználói viselkedés megfigyelésének tapasztalatait összegezték. 
 
Amikor  a  tudást  jelöltem  meg  a  dolgozatom  egyik  témájaként,  ezt  a  szónak  a 
„rendelkezésre  álló  információ,  készség”  értelmében  tettem  (a  részletekre  a  4. 
fejezetben  térek ki). Amit  itt hangsúlyozni  szeretnék, az az, hogy a dolgozatom nem 
tárgyalja a tudást megelőző vagy azt formáló tanulási folyamatot. Nem azt vizsgálom, 
honnan tudja a felhasználó, amit tud, és hogyan javulhat ez a tudása, hanem azt, hogy 
mit kell tudnia és mit nem kell tudnia ahhoz, hogy sikeresen kereshessen. Továbbá azt 
is, hogy történt‐e ebben a tudás‐elvárásban változás az utóbbi évtizedekben. 
 
Természetesen  a  számítógépes  keresésekkel  kapcsolatos  tudással  nem  csak  a 
keresőnek, hanem a keresést biztosítónak  is  rendelkeznie kell. Ahogy  írtam, az erről 
szóló tanulmányokat, tananyagokat felhasználom, de csak abból a szempontból, hogy a 
kereső ágens mit kell, hogy  tudjon: a dolgozatom  szempontjából a keresést  tervező, 
megvalósító  vagy  előkészítő  informatikus, webmester  vagy  egyéb  szakember  tudása 
nem releváns. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a megtalálható irodalom meglehetősen 
nagy  része  ezzel  a  tudással  foglalkozik.  Ha  a  számítógépes  keresés  témakörének 
szakirodalmát  próbáljuk  feltárni,  a  talált  szövegek  legnagyobb  része  a  keresés‐
optimalizálással  foglalkozik:  vagyis  azzal,  hogy  a  weblapok  tulajdonosai  milyen 
stratégiákkal  tudják  a  weblapjaikat  minél  elérhetőbbé  tenni,  minél  magasabbra 
feltornászni  a  keresők  ranglistáján.  Bármennyire  túlreprezentáltak  a  keresés 
szakirodalmában ezek az anyagok, én csak néhány lábjegyzet erejéig térek ki rájuk a 3. 
fejezetben. 
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A dolgozatom a következő hármas összefüggéseit vizsgálja: 
 

1. A számítógépes keresés komplex természete;  
2. a  keresést  lehetővé  tévő  keresőfelületek  felépítése,  bonyolultsága,  összefüg‐

gése a „mögöttük” futó keresőprogrammal;  
3. a kereső szükséges és elégséges tudása az előző két elemről. 

 
Ehhez  a  vizsgálathoz  konkrétan  elemezni  fogok  tíz  keresőprogramot  (pontosabban 
azoknak  a  különböző  keresőfelületeit).  Ebből  a  tíz  programból  három  nem  webes 
felület  (lásd  a  2.  számú  melléklet  ábráit).  Ezeket  a  keresőprogramokat,  kereső‐
funkciókat a többi héttől el nem különítve vizsgálom. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor 
miért az az alcíme a dolgozatomnak, hogy „A webes keresésről”. A válasz az, hogy a 
felhasználók tudását és szokásait a webes keresésekkel összefüggésben vizsgálom, és a 
felhasznált  források  is mind a webes  keresésekről  szólnak.  Így ez a  címadás  fejezi  ki 
legjobban a vizsgálódásom tárgyát, noha nem fedi le teljes egészében azt2.  

1.1 A dolgozatom felépítése 
 
A  2.  fejezetben  a  dolgozat  kitűzött  témájának  vizsgálatát  előkészítő,  megalapozó 
kérdésköröket tárgyalok. 
 

Első  feladatként  leszűkítem  a  vizsgált  területet  a  konkrét  és  kifejezett  célra 
irányuló  keresésekre.  Ezzel  elsősorban  a  2.  fejezetben  foglalkozom.  Ezt  a 
leszűkítést részben a keresés tárgyának meghatározásával (2.1 fejezet), részben 
a keresés terének és céljának megfogalmazásával (2.2. fejezet) érem el. 
 
A  2.2.  fejezetben  ezen  kívül  a  fizikai  térben  folytatott  keresések  elemeinek 
felsorolásával  előkészítem  a  számítógépes  keresés  elemzésének  lépéseit, 
eszköztárát. 
 
A  2.4  fejezetben  fogalmazom meg  azokat  az  elemzési  szempontokat  (Hall  és 
Hymes fogalmaira alapozva), amelyeket a 3. fejezetben majd használni fogok a 
keresőfelületek  részletes  vizsgálatánál.  Ezt  készíti  elő  a  2.3  fejezet,  amelyben 
bevezetem a 2.4 fejezethez szükséges szemiotikai alapfogalmakat.  
 
A 2.6  fejezetben elsősorban  fenomenológiai  fogalmakkal  leírom a mindennapi 
tudással kapcsolatos elképzeléseket, azért, mert a felhasználó tudását ebben a 
keretben kívánom majd értelmezni a 4. fejezetben. Ezt készíti elő a 2.5 fejezet, 
ahol  felhívom  a  figyelmet  arra,  hogy  a  társadalmi‐technológiai  fejlődés  nem 
jelenti egyértelműen a felhasználók technikai tudásának fejlődését, és azt sem, 
hogy erre szükség lenne. 

 

                                                 
2 Nagyon  tetszett Manuel Castells gondolata, aki azzal  indokolta a könyvének címválasztását, hogy „A 
címek kommunikációs eszközök. Felhasználóbarátnak kell lenniük (...)” (Castells (2005), 58. oldal). Ez az 
alapgondolata a dolgozatomnak: a kommunikációs eszközöknek  felhasználóbarátoknak kell  lenniük. És 
igyekszem bebizonyítani, hogy (legalábbis a keresőfelületek) egyre inkább azok is.  
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A  3.  fejezetben  a  keresés  számítógépes oldalát  vizsgálom.  Ez  a  fejezet  az,  amiben  a 
konkrét vizsgálataim eredményét is bemutatom a keresőfelületekkel kapcsolatban. 
 

A 3.1 fejezetben röviden kitérek arra, hogy a keresés terminus a számítógépes 
nyelvben,  különösen  a  mesterséges  intelligenciával  kapcsolatos  alkalmazá‐
sokban mást  jelent, mint  köznyelvi  értelemben.  A  különbség  tisztázásának  a 
célja a félreértések elkerülése. 
 
A 3.2 fejezetben a vizsgált kereséseket leszűkítem azokra az esetekre, amikor a 
kereső‐kifejezés  természetes  nyelvi  kulcsszót  tartalmaz.  A  leszűkítés  célja  a 
keresés  és  szűrés megkülönböztetése.  Ebben  a  fejezetben  a  kereső‐kifejezés 
nyelvi  természetével  foglalkozom,  amely  témának  több  elágazása  is  van:  a 
nyelvtechnológiai  vonatkozások  éppúgy  ide  tartoznak,  mint  a  felhasználó 
kulcsszó‐választási kompetenciájának kérdése. 
 
A 3.3, 3.4 és 3.5 fejezetekben a 2.4 fejezetben előkészített elemzési eszköztárral 
megvizsgálom  a  keresőfelületeket  és  az  ezekhez  illeszkedő  (feltételezett) 
keresőprogramokat.  Ennek  a  vizsgálatnak  része  a  keresési  felület  és  kereső‐
program lépésről lépésre való vizsgálata is egy egyszerű keresési felületen. 
 
A 3.6 fejezetben összefoglalom az eddigi megállapításaimat a dolgozat céljaként 
kitűzött  hármas  (keresőprogram,  keresőfelület,  kereső  felhasználó  tudása) 
vonatkozásában. Ezeket a megállapításokat a 4. fejezetben fogom újratárgyalni. 

 
A  4.  fejezetben  a  dolgozat  előző  részében  megmutatott  tényeket  értelmezem,  az 
összefoglalás fő szempontjául a felhasználói tudást választva. Ebben a fejezetben ezért 
nem  sorakoztatok  fel  új  tényeket,  ismereteket,  csupán  többféle módon  igyekszem 
megvilágítani az eddig felhalmozottakat. 
 

A 4.1 és a 4.2 fejezetekben arra mutatok rá, hogy milyen elképzelések vannak a 
számítógépes  keresőket  és  általában  számítógépes  programokat  felhasználók 
felkészültségével  kapcsolatban,  és  hogy  én  milyen  tendenciát  látok 
kiolvashatónak az eddig feltárt tényekből. 
 
A 4.3  fejezetben összegzem a dolgozatomban az addig hol expliciten, hol csak 
impliciten  megjelenő  megállapításokat  a  vizsgált  hármas  (keresőprogram, 
keresőfelület,  kereső  felhasználó  tudása)  vonatkozásában.  Konkrétan  meg‐
jelölöm azokat a forrástípusokat, amelyeket a felhasználó tudásával kapcsolat‐
ban használhatónak és használandónak tartottam. 
 
A 4.4  fejezetben három  további  tanulmány eredményeit  ismertetem. A célom 
az,  hogy  ezekkel  az  eredményekkel  igazoljam  és  tovább  árnyaljam  a  4.3 
fejezetben összefoglalt állításaimat.  
 
A  4.5  fejezetben  visszatérek  a  2.4  fejezetben  felállított  vizsgálati 
szempontrendszerhez, és megválaszolom a nyitva maradt kérdéseket. 
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A 4.6  fejezetben pedig a 2.2 és a 2.6  fejezetekben  ismertetett  felkészültségek, 
tudástípusok  és  a  4.3‐4.4  fejezetekben  leírt  felhasználói  tudás  és  attitűd 
összefüggéseit mutatom meg.  

 
Az utolsó, 5.  fejezetben áttekintem a  korábbi  fejezetekben elhangzottakat: a  témám 
pontos körülhatárolását; a vizsgálat alkalmazott módszereit; a kiindulási hipotézisemet 
és azt, hogy milyen cáfolatokkal találkoztam; végül azt, hogy a kiindulási hipotézisem 
igazolásán  túl milyen  további  következtetést  lehet  levonni  ezzel  kapcsolatban. Az  5. 
fejezet  végén  részletezem  azt  is,  hogy  a  dolgozatom  témájának  vizsgálatát  milyen 
irányban lenne érdemes folytatni. 
 

1.2 A vizsgálat célja és eredményei 
 
A  dolgozatom  kiindulási  hipotézise  az,  hogy  a  vizsgált  hármas  (keresőprogram, 
keresőfelület,  kereső  felhasználó)  összefüggései  a  következők:  a  bonyolult  (és még 
rohamosan  fejlődő)  számítógépes  keresőprogramok  sikeres  használata  nem  kívánja 
meg  a  felhasználótól  a  keresőprogramok  természetének  ismeretét.  A  kereséssel  a 
felhasználók e nélkül  is  jól elboldogulnak. A kérdés az, hogy ez az állítás  igaz‐e, és ha 
igen, mi teszi lehetővé, hogy igaz legyen.   
 
A dolgozatom egyik eredménye, hogy megmutatom, hogy a „sikeres gyakorlat” milyen 
távol állhat a  tények  valódi  ismeretétől. Ez  valójában  régóta  ismert  tény a  kulturális 
antropológiában:  ebből  a  szempontból  egy  részletesen  kidolgozott  példát  tudok  rá 
mutatni.  
 
Másrészt a vizsgálatom kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy vajon az információs 
társadalom milyen mértékben  növeli  a  társadalmi  rétegek  közötti  szakadékokat3.  A 
szoftverek  változásait  a  keresés  szempontjából  ismertetem,  és  ennek  alapján  az 
állapítható meg,  hogy  a  keresés  vonatkozásában  a  felhasználótól  elvárt  tudás  egyre 
csökken. Ugyanakkor  az  is  tény, hogy  a  szoftverek  tervezői építenek  a már  kialakult 
keresési  szokásokra,  azaz  nem  feltétlenül  éreznek  megmagyarázandónak  olyan 
dolgokat, amelyeket egy‐két évtizeddel ezelőtt még annak éreztek volna (pl. nem írják 
ki, hogy „klikkeljen ide!”, ha felismerhetően egy linkről van szó stb.).   
 
A dolgozatom harmadik eredményének  tartom  a  keresőfelületek elemzésére Hall és 
Hymes  modellje  alapján  kidolgozott  szempontrendszert,  amely  alapján  tíz 
keresőprogram  különböző  felületeit  elemeztem,  és  ennek  alapján  általánosításokat 
fogalmaztam meg a keresőfelületekkel kapcsolatban. 
 
A  konkrét megállapításaimat  az  egyes  fejezetek  végén  és  az  5.  fejezetben  részlete‐
sebben összefoglalom. 

                                                 
3 A  „digitális  szakadék”  fogalmára utalok.  Lásd pl. Ropolyi  (2006), 83‐84. oldal,   Szekfű  (2007), 19‐24. 
oldal.  A  hozzáférés  lehetséges  vetületei  közül  a  készségi  hozzáférés  –  információs  készség  vetületre 
gondolok, vagyis semmi esetre sem arra, hogy a fizikai hozzáférések szempontjából milyen a társadalmi 
megosztottság.  A  hozzáférés  vetületeinek  meghatározásában  van  Dijk  felosztását  követem.  Forrás: 
Szekfű (2007), 22. oldal   
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  Mottó: 
  „Ki mer, nyer, és talál az, ki keres.4” 

2. A keresés 
 
Ebben  a  fejezetben  a  keresési  folyamatot  vizsgálom meg  különböző  elméleti  kere‐
tekben.  A  fejezet  célja  az,  hogy  a  végén  összefoglalhassam,  hogy  pontosan milyen 
típusú keresésekkel foglalkozom, milyen aspektusból. 
 

2.1 Mit lehet keresni? (Témabehatárolás nyelvészeti szempontból) 
 
A magyar nyelv szótára5 szerint a következő dolgokat lehet keresni6: 
 
1. jelentéslista 
 

1)  Körüljárva,  körültapogatódzva,  szemeit  körülhordozva  kutat,  vizsgál,  megtalálni 
iparkodik valamit.  
2) Járva kelve, sokfelé fáradozva valamit szerez, tulajdonává tesz. (pl. pénzt keres) 
3)  Törv.  ért.  kárpótlást,  elégtételt,  vagyontérítést,  büntetést  sürget.  (pl.  az  ellopott 
jószágát máson keresi) 
4)  Átv.  ért.  valakit  bizonyos  czélból  vagy  czélra  fölszólít, megint.  (pl. meg‐,  illetve 
felkeres valakit) 

 
Ebből  a  négy  lehetséges  jelentésből  csak  egy  olyan  van,  amivel  a  dolgozatomban 
foglalkozni  fogok,  és  ez  az  1.  jelentés. De  ennek  is  különböző  aljelentései  lehetnek, 
ahogy ezt A magyar nyelv értelmező szótárának7 szócikkében láthatjuk: 
 
2. jelentéslista 
 

I. fő jelentés: (Meg)találni igyekszik. 
 

1.  tárgyas <Meghatározott  személyt, dolgot, aki, amely elveszett,  ill. akiről, amelyről 
nem tudja (pontosan), hogy hol van,> megtalálni igyekszik.  

a. tárgyas <Személyt> el akar fogni, és ezért nyomoz utána.  
b. tárgyas (bizalmas, rosszalló) Keres vmit vkin: elveszett v. más okból hiányzó 
dolgot úgy követel vkitől, hogy az ezt jogtalannak érzi.  

 
2. Vkit keres: vkivel találkozni v. beszélni szeretne, és ezért tudakozódik utána.  

a. Vkinek a társaságát keresi: azon van, hogy vele együtt legyen. 
 
3.  tárgyas  (ritk.  tárgy nélkül  is) Találni  igyekszik <ismeretlen  személyt, dolgot, akiről, 
amiről még azt sem tudja, hogy  létezik‐e olyan minőségben, amilyenre szüksége van, 
amilyen neki megfelel>.  

a. Keresve sem  talál(sz) v.  találni  jobbat, szebbet stb.: nem  lehet  jobbat stb. 
találni; nincs v. nem található jobb stb.  

                                                 
4 Arany János: Írjak? Ne írjak? 
5 Az irodalomlistában Czuczor‐Fogarasi (1999) 
6  A  teljes  szócikkeket  a  példákkal  együtt  az  1. mellékletben  közlöm.  A  terjedelmük miatt  itt  csak  a 
legfontosabb információkat jelenítem meg belőlük. 
7 Az irodalomlistában: Bárczi‐Országh (1984‐1992). 
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b.  tárgyas <Megfelelő utat, módot, eljárást>  igyekszik  találni. Más módot, új 
módszert keres; keresi a megfelelő kifejezést.  
c. Keresi a szavakat: nem találja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, és ezért 
vontatottan v. akadozva beszél, v. nem szól.  
d. Vkiben, vmiben keres vkit, vmit: vmely személyben, dologban  igyekszik,  ill. 
szeretne feltalálni vmely kedves személyhez, dologhoz való hasonlóságot.  

 
4.  tárgyas  (csak  többes  szám  3.  személyben)  Vmit  keresnek:  vmely  áruból  sokan 
akarnak vásárolni, vminek kelete, kelendősége van. 
 
5. tárgyas <vmely cselekvést, állapotot> elérni törekszik; azt akarja, hogy vmely kívánt 
állapotba jusson, annak részese legyen.  

a. tárgyas <Vmilyen helyzetet, kül. a maga számára kedvezőtlen körülményt> 
létrehoz, okoz.  
b. Vkinek a kedvét, kegyeit keresi 
c. Vkinek a hasznát keresi: arra törekszik, hogy használjon neki.  

 
6. tárgyas <Vmit, amit még nem tud,> gondolkodva, töprengve ki akar deríteni; rá akar 
jönni.  

a. tárgyas Kérdezősködéssel igyekszik megtudni, felderíteni vmit.  
b.  tárgyas  Igyekszik  találni  v.  kitalálni  <vmely  rá  nézve  kedvező  v.  másra 
kedvezőtlen állítást>.  

 
7. (bizalmas, gyak. rosszalló) Mit keres vki, vmi vhol? (a beszédhelyzettől, hangsúlytól, 
hanghordozástól függően): a) miért van azon a helyen?; b) hogy került oda?; c) nincs 
ott helye.  
 
II.  fő  jelentés: Munkával,  szolgálattal  szerez.:  ennek  az  aljelentéseit  nem  fejtem  ki, 
mert a dolgozatom szempontjából nem relevánsak. 

 
Ebben  a második  listában  a  római  számok  a  főjelentéseket  különböztetik meg  (ezek 
közül  csak  az  I.  a  releváns  a  számomra),  az  arab  számok  az  adott  főjelentés 
jelentésváltozatait, a kisbetűk pedig az arab számmal jelölt jelentésváltozatok speciális 
kiegészítői.  Így pl. az  I/1 biztosan a dolgozatom  tárgyát képezi, de ennek az a) és b) 
alrészei  nem,  mivel  ezek  nem  a  szószerinti  értelemben  használják  az  I/1‐ben  leírt 
jelentésváltozatot. 
 
A 2.  listából  tehát a dolgozatom  témájába az  I/1 és az  I/3  jelentések  tartoznak, de a 
betűkkel jelölt aljelentéseik nélkül. 
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Összefoglalva a jelentéslisták tapasztalatait: 
 
3. jelentéslista 
 

Keres [a dolgozatomban vizsgált szempontból8] 
 

Körüljárva, körültapogatódzva, szemeit körülhordozva kutat, vizsgál, megtalálni 
iparkodik valamit. 
Két értelemben: 
1. tárgyas  <Meghatározott  személyt,  dolgot,  aki,  amely  elveszett,  ill.  akiről, 

amelyről  nem  tudja  (pontosan),  hogy  hol  van,>  megtalálni  igyekszik. 
Például: keresi a kulcsát, a kisfiát a tömegben. 

2. tárgyas (ritk. tárgy nélkül  is) Találni  igyekszik <ismeretlen személyt, dolgot, 
akiről,  amiről  még  azt  sem  tudja,  hogy  létezik‐e  olyan  minőségben, 
amilyenre  szüksége  van,  amilyen  neki  megfelel>.  Például:  keres  egy 
pszichológiai tankönyvet. 

 
Ahogy a dolgozatom bevezetőjében is említettem, a keresésnek csak azokat az eseteit 
vizsgálom,  amelyekkel  kapcsolatban  fel  lehet  tenni  a  dolgozatom  címében  szereplő 
kérdést:  „Miért mindig  az  utolsó  helyen  találjuk meg  a  keresett  dolgot?”.  Az  előbb 
definiált  két  jelentésből  az  első  biztosan  ebbe  a  kategóriába  tartozik.  De  vajon  a 
második is ide tartozik‐e? 
 
A Magyar  értelmező  kéziszótár  ehhez  az  aljelentéshez  (ami  az  eredeti  osztályozás 
szerint  az  I/3 pontban  volt)  a  következő példákat hozta: Alkalmazottat  keres; állást, 
kiadó  szobát,  lakást  keres;  feleséget  keres  magának.    Asztalt  keresett  a  sötétben.  
Nyilvánvaló,  hogy  ezek  a  keresések  nem  azok,  amelyek  végén  elhangozhatna  a 
mottóban  feltett  kérdés.  Ugyanakkor  a  pszichológiai  tankönyv  keresése  (ami  az  én 
példám  volt)  megfelelhet  ennek  a  kritériumnak:  ha  az  ember  már  több  polcot  is 
végignézett, és az utolsó helyen megtalálta a  témaválasztásának megfelelő, de eddig 
nem ismert pszichológiai tankönyvet. Mi a különbség a kétféle (az értelmező kéziszótár 
által  adott  és  az  általam  választott)  példa  között?  És mi  a  különbség  egyáltalán  az 
összegzett jelentésdefiníció két alpontja között? 
 
A különbség abban van, hogy mennyire  ismert az az entitás, amire a főnév referál. Az 
1.  jelentés  értelmében  teljesen  ismert:  egy  meghatározott  dolgot,  személyt  stb. 
keresünk.  A  2.  jelentés  értelmében  viszont  egyáltalán  nem meghatározott, még  azt 
sem lehet tudni róla, hogy létezik‐e.  
 
A meghatározottságot,  ismertséget a nyelvészetben specifikusságnak nevezzük: minél 
meghatározottabb  valami,  annál  specifikusabb, minél  kevésbé meghatározott,  annál 
                                                 
8 Meg kell jegyeznem, hogy ha lekérdezéseket végzünk a Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszából, akkor 
kiderül  számunkra,  hogy  az  általam  kimetszett  szelete  a  keres  jelentésének  nem  a  leggyakoribb  a 
használat szempontjából. Az átvittebb értelmű szóalakokat (megoldást keres, munkát keres, sokat keres, 
keresi a  lehetőséget, magyarázatot keres, keresi a választ, keresi a helyét, enyhülést keres, orvosságot 
keres  stb.) a mindennapi életben  sokkal gyakrabban használjuk. Ez  természetesen nem befolyásolja a 
dolgozatom  jelentésalapon  történő  szűkítését.  Link:  http://corpus.nytud.hu/mnsz,  a  használathoz 
regisztrálni kell, az általam végzett lekérdezések ideje: 2008. szept. 12.  
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kevésbé specifikus. Egyelőre úgy definiálhatjuk, hogy a specifikus tárggyal leírt keresési 
eseményeket vizsgálom a dolgozatomban. 

2.1.1 A specifikusságról  
 
A  nyelvészetben  megkülönböztetjük  az  ige  vonzatait  (argumentumait)  abból  a 
szempontból, hogy azok specifikusak vagy nem specifikusak. A specifikusságnak  több 
definíciója van, közülük a legismertebb talán az Enç (1991)‐féle definíció. Ennek alapján 
azt mondhatjuk, hogy specifikus egy főnév, ha a referense azon referensek halmazának 
egy  részhalmaza,  amelyek  már  léteznek  (amelyek  már  bevezetődtek)  a  diskurzus 
tartományában. Néhány példával könnyű megvilágítani a különbséget a specifikus és a 
nem‐specifikus vonzatok között9: 
 
(1)10    John  egy  olyan  lányt  szeretne  feleségül  venni,  akit  a  (John)  szülei  nem 

kedvelnek. 

 
Az (1) mondatban vagy egy konkrét lányról van szó (ekkor specifikus a főnévi csoport), 
vagy bármelyik  lányról, akit a  szülők nem kedvelnek  (vagyis akivel a házasságot nem 
helyeslik) (ekkor nem‐specifikus). 
 
(2)11    Egy gyerek kiszaladt az úttestre. 

 
A  (2) mondatban az alanyi  főnévi csoport  lehet  specifikus  (ha a kontextusból  ismert, 
azonosítható, pl. ha a kirándulócsoport egyik tagjáról van szó) és nem‐specifikus is (ha 
egy ismeretlen gyerekről). A kétféle értelmezésű mondatnak eltérő az intonációja is. 
 
A  keres  ige  vonzatai  között  is  meg  tudjuk  különböztetni  a  specifikusakat  a  nem 
specifikusaktól. Nézzük a következő mondatot12: 
 
(3) Péter keresett egy vonalzót. 
 
A  (3) mondat  tárgya  specifikus,  ha  Péter  egy  konkrét,  valahova  elrejtőzött  vonalzót 
keresett,  és  amikor megvan, mondhatjuk,  hogy  „Megtalálta.”.  A  (3) mondat  tárgya 
nem  specifikus,  ha  akkor  is mondhatjuk,  hogy  „Talált  egyet.”,  ha  valójában  nem  a 
keresett vonalzót találta meg, sőt, még csak nem is egy vonalzót talált, hanem bármit, 
amit  vonalzónak  lehet  használni:  kemény  kartonlapot,  megfelelő  méretű  kemény‐
kötésű könyvet stb. 
 

                                                 
9 Az idézett példák bemutatásán túl nem foglalkozom részletesebben a specifikusság kérdésével, hiszen 
csak  a  dolgozatom  témájának  körülhatárolását  szolgálja.  Részletesebb  leírás  és  ajánlott  irodalom 
található a disszertációmban, http://lingua.btk.pte.hu/viszketanitadissz.asp  
10 Partee (2004), 26. o. (1) mondat: John would like to marry a girl his parents don’t approve of. 
11 Maleczki (2000), 292. o. (10) mondat.  
12 A magyarban határozott névelős  főnévi csoport nem  lehet nem specifikus, pontosabban csak olyan 
speciális helyzetekben  lehet az, amelyeket  itt nem szükséges részletezni. Ezért van az összes példában 
határozatlan névelős alany vagy tárgy. 
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Tehát az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy mondhatjuk azt, hogy a 3.  jelentés‐
listában az első  jelentésben a keres  ige  specifikus  tárgyi vonzattal áll, míg a második 
jelentésben nem specifikus tárgyi vonzattal.  
 
Csakhogy  így  nem  magyaráztuk  meg  azt  a  különbséget,  ami  a  második  jelentés 
lehetséges  példamondataiban  jelentkezik:  nem  ugyanannyira  ismert  (és  ha  ennek 
alapján definiáljuk a specifikusságot, nem ugyanannyira specifikus) az egy pszichológia‐
tankönyv tárgy, mint az alkalmazott vagy a feleség tárgy.  
 
Az  Enç  (1991)‐féle  értelemben  a  specifikusságnak  két  lehetséges  értéke  van:  vagy 
specifikus valami vagy nem. Azóta  több nyelvész vitatta ennek a meghatározásnak a 
helyességét, sokan a specifikusság létét, vagyis pontosabban a fogalom megfelelőségét 
és használhatóságát  is  kétségbe  vonják  azért, mert  a  kutatások egy  részében előbb‐
utóbb felmerül a specifikusság fokozatokban való létezésének lehetősége.  
 
De a specifikusság fogalmának végleges tisztázása nem témája a dolgozatomnak, ezért 
a  nyelvészeti megoldás  helyett  egy,  nyelvészeti  fogalmakra  épülő,  de  kifejezetten  a 
dolgozatom témájának szűkítését szolgáló, gyakorlati megoldást választottam. 
 

2.1.2  A  keresési  specifikusság,  és  azon  kijelentések  (mondatok)  definiálása, 
amelyekkel leírhatók a dolgozatomban vizsgált keresési események. 
 
A továbbiakban bevezetek egy új „nyelvészeti” fogalmat, a keresési specifikusságot, és 
a  többé‐kevésbé  létező  nyelvészeti  specifikusság‐fogalom  alapján  definiálom  annak 
céljára, hogy pontosan megragadható  legyen a dolgozatomban vizsgált keresési ese‐
mények halmaza. 
 
A  dolgozatomban  csak  a  keresésileg  specifikus  tárgyakat  tartalmazó  mondatokkal 
leírható keresési eseményekkel foglalkozom. 
 
Ennek az új fogalomnak a definíciójához a már emlegetett halmazelméleti definíciót a 
következőképpen kell módosítani: 
 
(1) Ha a főnévi csoport referenseinek halmaza üres vagy egyáltalán nem létezik, akkor 
a  főnévi  csoport  nyilvánvalóan  nem  keresési  specifikus.  Az  ilyen  tárgyakkal  leírt 
keresési eseményeket nem vizsgálom13. 
 
(2) Ha a főnévi csoport referenseinek halmaza nem üres, akkor a főnévi csoport kere‐
sési specifikussága attól függ, hogy a referenshalmazból egyértelműen kiválasztható‐e 
az a  részhalmaz  (ez  lehet egy‐ vagy  többelemű), ami a keresés  találatát  jelenti. Ha a 
kiválasztás  egyértelmű,  akkor  a  tárgyi  főnévi  csoport  keresésileg  specifikus.  Ha  a 

                                                 
13  Ilyen  főnévi  csoport  pl.  a  feleséget  a  feleséget  keres  szintagmában.  A  feleség  főnév  ekkor  üres 
referenciájú, hiszen nincsen még olyan entitás, amire referálhatna. Az valószínűtlen, hogy aki feleséget 
keres, az a már  létező  feleségek között hajtaná végre ezt a keresést. Általában elmondhatjuk, hogy a 
névelőtlen  főnevek  referenciahalmaza  üres.  Ez  ugyan  nagyon  erős  általánosítás,  de  a  keresési 
specifikusság fogalmához elegendően pontos. 
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kiválasztás  nem  egyértelmű,  hanem  a  referenshalmaz  részhalmazai  közül  több  is 
megfelel találatként, esetleg akár rangsorolható módon, akkor a tárgyi főnévi csoport 
keresésileg nem specifikus. 
 
Ez az új definíció tulajdonképpen tartalmazza az Enç (1991)‐féle definícióból azt, hogy a 
specifikusság  valamilyen  módon  az  ismertség,  bevezetettség  alapján  dől  el,  de 
ugyanakkor nem kívánja meg, hogy a főnévi csoport referense valóban része  legyen a 
diskurzusban már bevezetett referenseknek. Azaz, egy még sosem látott és konkrétan 
nem  is  emlegetett  pszichológia‐tankönyv  esetében  is mondhatjuk  keresésileg  speci‐
fikus  módon  azt,  hogy  Keresek  egy  pszichológia  tankönyvet.  (az  Enç  (1991)‐féle 
specifikusság‐definícióban ez nem  lenne specifikus), akkor és csak akkor, ha a keresés 
végeredményeként egyértelműen el tudom különíteni a találatként elfogadott entitást 
azoktól, amelyek nem  számítanak  találatnak. Az elkülönítés módja nyilván egy olyan 
tulajdonság‐együttes, amelyet, ha kijelentések formájában nem  is, egy előre elképzelt 
tulajdonság‐halmaz formájában a keresés kezdetén definiáltam. 
 
Az új  fogalom eredménye az, hogy csak azokkal a keresésekkel  foglalkozom, amelyek 
keresésileg specifikusak, és ebből következően a keresés végeredménye vagy az, hogy 
„Nem  találtam meg a  keresett  objektumot.”  vagy  az, hogy  „Megtaláltam a  keresett 
objektumot.” 
 
Fontos még megjegyezni,  hogy  a  keresett  objektum  (és  ezt  a  keresési  specifikusság 
definíciójába is belefoglaltam) lehet egy többelemű halmaz is, de csak akkor, ha ezen a 
többelemű halmaz elemei együtt alkotják a  találatot, nem pedig egymással versengő 
objektumok halmazáról van szó.  

2.2 A keresés folyamata (a keresés biológiai alapjai) 
 
A  keresés  nem  csak  emberi  sajátosság.  Valaminek  a  megkeresése  éppen  olyan 
biológiailag motivált  cselekvés, mint a mozgás, a  táplálkozás  stb. A helyváltoztatásra 
képes  élőlények  általában  többféle  dolog  keresésére  kényszerülnek:  táplálék, 
pihenőhely,  fajtársak  stb.  Amennyiben  a  keresés  kifejezést  a  fizikai  objektumok 
keresésére  szűkítjük  (vagyis  eltekintünk  a  nyugalom,  a  biztonság  stb.  keresésétől), 
akkor  alapvetően  két  fő  típusát  különböztethetjük  meg  a  keresési  célnak  minden 
élőlény esetében14: 
 

1. egy  már  megismert  dolog,  helyszín,  fajtárs  (vagy  egyéb  élőlény)  újra‐meg‐
keresése  

2. még  ismeretlen,  de  feltételezetten  létező  dolog,  helyszín, más  élőlény meg‐
keresése 

 

                                                 
14 Az etológusok az állati viselkedésben többféle keresési osztályozást is alkalmaznak. Egy konkrét példa: 
a „ha nyersz, maradj”,  illetve a „ha nyersz, válts” stratégia megkülönböztetése, attól  függően, hogy az 
állatnak  hol  érdemes  a  keresést  az  első  találat  után  folytatnia  stb.  Ezzel  nem  foglalkozom, mert  a 
dolgozatom témája nem tér ki a sikeres keresés hatására a további keresések vonatkozásában stb. Lásd 
Csányi (2000). 
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A  keresés  szó  jelentheti  egy  ismert  dolog,  helyszín,  élőlény  felkeresését:  ez  az 
értelmezés különösképpen az első pontban  leírt keresés esetében merül fel könnyen.  
A  dolgozatomban  a  keresésnek  ezekkel  a  fajtáival  nem  foglalkozom.  Vagyis  a  fenti 
felsorolásba  nem  értem  bele,  amikor  egy  élőlény  ismét  felkeresi  az  ismert  vízlelő‐
helyet,  a pihenő  csordát  stb. Csak  abban  az esetben  tekintem ezt  a dolgozatomban 
keresésnek, ha a vízlelőhelyhez, pihenő csordához vezető út nem (vagy legalábbis nem 
minden  részletében)  ismert a kereső előtt, vagyis ha valóban keresnie kell a vágyott 
helyszínt, nem csak felkeresnie. 
 
Az  emberi  keresések  is  feloszthatók  a  fenti  kategóriák  szerint  ((1)  ismert,  konkrét 
példány keresése, (2) ismeretlen példány keresése ismert típusból). De mivel az emberi 
elméről  gyakorlatban  is  sokkal  többet  tudunk, mint  az  állatiról,  és mivel  az  emberi 
környezet  jelentősen  összetettebb, mint  az  állati,  ezért  a  kereséseket  is  tovább  kell 
osztályoznunk a keresés helye szerint: 
 

I. Kereshetünk az emlékezetünkben: (1) ismert: egy konkrét nevet; (2) ismeretlen: 
egy példát valamilyen állításra stb. 

II. Kereshetünk  a minket  körülvevő  fizikai  térben.  Ezt  a  fajta  keresést  az  elvég‐
zésének különböző módjai miatt ismét két részre bontom: 

a. kereshetünk egy birtokolt15 objektumon belül egy mintázatot,  jelet: (1) 
ismert:  egy  részt  egy  olvasott  könyvben,  versben,  egy  megmutatni 
vágyott részletet egy képen vagy zeneszámban; (2)  ismeretlen: egy szó 
előfordulásait egy szövegben, a betegség okozta kiütéseket valakinek a 
testén 

b. kereshetünk  egy  objektumot:  (1)  ismert:  az  elhagyott  tollat, 
szemüveget,  kulcscsomót;  (2)  ismeretlen:  az  édességek  polcot  egy 
áruházban,  egy  bizonyos  témájú  vagy  szerzőjű  könyvet  a 
könyvesboltban vagy a könyvtárban. 

III. Kereshetünk  olyan  terekben,  amelyek  a  fizikai  érzékelésünk  elől  el  vannak 
zárva, ezért a keresést segédeszközökkel kell végrehajtanunk. Ilyenek  lehetnek 
az érzékelésünk számára túlságosan kicsi vagy túlságosan nagy méretű világok, 
vagy  azok  a  világok,  amelyekben  az  információ  az  érzékszerveink  számára 
elérhetetlenül  van  tárolva,  pl.  elektromos  impulzusok  formájában.  Nem 
merülök  el  részletesen  ebben  a  témában,  mivel  valójában  a  dolgozatom 
szempontjából  egy  releváns  tér  van  ebben  a  kategóriában,  és  ez  éppen  a 
dolgozatom  fő  témája: a számítógépes adatnyilvántartás  tere, a számítógépes 
adathordozókon  való  keresés.  Ilyenkor  is  kereshetünk  (1)  ismert:  egy  fájlt, 
amiről nem tudjuk már, hogy hol van; (2) ismeretlen: adott témakörbe tartozó 
dokumentumokat. 

 
Az  (I)  és  a  (III)  típus  elvileg  összevonható  is  lehetne,  de  nyilvánvaló,  hogy  az  emlé‐
kezetünkben  való  keresésre  még  nem  állnak  rendelkezésünkre  hatékony  technikai 
eszközök. A keresés pedig elsősorban technológiai kérdés, ahogy ezt a későbbiekben a 
keresési  folyamat  részletesebb  leírásánál  igyekszem  is  bemutatni.  Ezért  az  (I)  típus 

                                                 
15 A  ’birtoklás’‐on  itt azt értem, hogy egy olyan objektumon belül  keresünk, amihez éppen  közvetlen 
fizikai hozzáférésünk van. Ennek semmi köze a valódi tulajdonviszonyokhoz. Az objektum természetesen 
nem csak tárgy, hanem élőlény, helyszín stb. is lehet. 
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megkülönböztetését  jogosnak  tartom.  Ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  az  (I)  típussal  a 
dolgozatomban nem foglalkozom, és a (III)‐ból is kizárólag a számítógéppel kapcsolatos 
keresés része a dolgozatomnak. 
 
A  típusvizsgálat  alapján megállapíthatjuk,  hogy  a  keresésnek  alapvetően  két  nagyon 
fontos szakasza van: 
  

1. Be kell járnunk a keresési teret,  
2. és előre meghatározott elvárások alapján mintázatokat kell keresnünk. 

 
További kiegészítések: 

3. Amikor  nem  találunk  olyan  mintázatot,  ami  az  előre  adott  elvárásainknak 
megfelel, szűkítjük a keresési teret és/vagy változtatunk az elvárt mintázaton.  

4. Ha a szűkítés nem járt eredménnyel, visszatérünk az eredeti keresési szintre és 
haladunk tovább. 

 
Ezt  az  elképzelt  eljárásrendet  konkretizálom  egy,  a  fizikai  térben  való  keresés 
példájával.  Például  keresünk  egy  könyvet  a  könyvespolcunkon.  Valamit  biztosan 
tudunk  róla:  a  szerzőjét,  a  címét,  esetleg  a méretét,  színét  is.  A  keresési  terünk  a 
könyvespolc lesz. A keresési térről és a keresett objektumról szóló előzetes ismereteink 
birtokában választjuk ki a mintázatot, amit keresünk:  

• ha  a  könyveink  téma  szerint  vannak  csoportosítva,  akkor  az  első  keresett 
mintázat a téma, amit vagy a polcainkra tett feliratok alapján keresünk, vagy a 
témában könnyen felismerhető könyvek alapján stb.;  

• ha  a  könyveink  szerző,  cím  szerint  vannak  abc‐rendben,  és  tudjuk  a  keresett 
könyv  szerzőjét,  címét,  akkor  a  gerinceken  fogjuk  keresni  a megfelelő  karak‐
tersor‐mintázatot; 

•  ha  a  könyv méretét,  gerincének  színét  tudjuk,  akkor  ennek megfelelő min‐
tázatot keresünk; 

• A  keresési  tér  szűkítésémár  említettem  az  előbb.  De  a  keresési  teret 
bővíthetjük is, ha mégsem találjuk meg az adott témánál a könyvet, és új témát 
kezdünk keresni, hátha az jobban illik a könyvünk besorolásához, illetve a teret 
kibővíthetjük az egész helyiségre vagy az egész lakásra, ha a könyvespolcon való 
keresés sikertelen. 

 
A fizikai térben való keresés alapvetően biológiai motiváltságú, nem túl valószínű, hogy 
a  különböző  kultúrákban  különböző  keresési  stratégiák  alakulhattak  volna  ki.  A 
szakirodalomban legalábbis nem találtam erre vonatkozó információkat16.  

                                                 
16 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy természetesen a rituális célú keresési viselkedésekkel, ha vannak is 
ilyenek,  nem  foglalkozom.  Csakis  a  mindennapi  élet  konkrét  célra  irányuló  kereséseit  tárgyalom. 
Megjegyzés:  előfordulhat, hogy  a  keresésnek maga  a  keresési  viselkedés  „lejátszása”  a  célja,  nagyon 
speciális helyzetekben. Ez  a  viselkedés  ismert  a pszichológusok előtt,  sok  tesztelési  eljárás  leírásában 
megtalálható.  Amikor  például  a  tárgyállandóság  vizsgálatánál  keresésre  szólítják  fel  a  vizsgált 
gyermekeket, ők a keresést akkor is lefolytatják a kijelölt keresési területen, ha pontosan tudják, hogy a 
kísérletet végrehajtó személy a zsebébe rejtette a keresendő tárgyat, vagyis a kijelölt keresési területen 
remény  sincsen  annak megtalálására.  Ennek  oka  a  szituáció  értelmezése:  a  feladatnak  nem  a  tárgy 
megtalálását, hanem a keresés végrehajtását tekintik. Természetesen az ilyen keresések nem tartoznak 
a  dolgozatom  témakörébe.  Ez  a  kísérletleírás  sok  szakirodalmi  forrásban megtalálható.  Az  etológiai 
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Természetesen  különböző  állatfajoknak  különböző módszereik  vannak  a  keresési  tér 
kijelölésében és a mintázatkeresésben egyaránt. Vannak állatfajok, amelyek, ahogy az 
emberek  is általában, a vizuális mintázatokat keresik, de mások a  szaglásukra vagy a 
hallásukra támaszkodnak inkább, vagy egyéb érzékszerveikre.  
 
A  keresési  tér  azonosítása  is  biológiailag  motivált  mind  az  állatoknál,  mind  az 
embereknél.  A  már  megvizsgált  és  a  még  megvizsgálandó  tér‐részletet  valamilyen 
könnyen  felismerhető mintázat‐információk alapján azonosítjuk: elhelyezkedése a  tér 
többi részéhez képest, színe, feliratozása stb. Ha a viszonyítási pontjaink elégtelenek a 
keresési  tér  azonosításához,  akkor  a  keresésünk  reménytelenné  válik.  Fekete  István 
regényéből17  ismerjük a cirkuszi kutya esetét, amelyik a csontját a cirkuszi kocsi alatt 
ássa el, és másnap az új faluban is a cirkuszi kocsi alatt keresi, természetesen hiába.  
 
Az, hogy a keresési téren belül hogyan tudják az egyes fajok a jó keresési útvonalakat 
meghatározni,  sokat  vizsgált  területe az etológiának. Egyes állatfajok  képesek  kerülő 
útvonalakra  a  cél megközelítésében, mások nem:  attól  függően, hogy  a mindennapi 
életükben a térben való mozgásuknak milyen  jellegzetességei vannak18. Az emberi faj 
által  használt mentális  térképeket  elsősorban  a  pszichológia19,  a  tér  érzékelésének 
folyamatait pedig a neurológia20 vizsgálta, vizsgálja.  
 
Vagyis  összefoglalva:  mi  kell  a  sikeres  kereséshez  a  fizikai  térben  való  keresések 
esetében? 
 

1. Előzetes ismeretek a keresett típus vagy példány felismerhető mintázatairól, és 
2. előzetes ismeretek arról, hogy hogyan érdemes kijelölni, szűkíteni és bővíteni a 

keresési teret, végül pedig 
3. a várt mintázat azonosításának képessége. 

 
A  fizikai  térben  való  keresések  esetében  ezek  a  képességek  alapvetően  biológiailag 
determináltak:  akár  abban  az  értelemben,  hogy  velünk  születettek,  akár  abban  az 
értelemben,  hogy  az  elsajátításuknak  vannak  erősen meghatározó  biológiai  oldalai. 
Ezért  a  fizikai  térben  való  keresés  nem  témája  a  dolgozatomnak.  Kommunikációs,  
ismeretelméleti  és  nyelvészeti  szempontból  is  a  keresések  (III)  típusa  az  érdekes 
számunkra, azon belül is a számítógépes rendszerekben való keresés. 
 
Egy  rövid  kitérő  a  fizikai  térben  való  keresés  lehetséges  kulturális  vonásaival 
kapcsolatban: az előbb felsorolt  ismeret‐képesség hármas természetesen csakis akkor 
teheti  sikeressé  a  keresést,  ha  a  kereső megindítja,  elkezdi  a  keresési  folyamatot, 
nyilván azért, mert hisz abban, hogy a keresett objektum megtalálható. Ezt a hitünket 

                                                                                                                                               
vizsgálatok  szerint a kutyák képesek ugyanerre a  folyamatra, azaz a keresés mímelésére, amennyiben 
úgy vélik, hogy a feladat nem a megtalálás, hanem a keresés maga. Csányi (2000), 51. oldal, illetve 115‐
118. oldal.  
17 Fekete István: Bogáncs. Sok kiadást ért meg, pl. Móra Könyvkiadó, Bp. 2007.  
18 Lásd pl. Csányi (2000), 22. oldal 
19 Lásd Pinker (2002), 275‐282. oldal 
20 Pl.: Sacks (2004), 131‐174. oldal 
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támogatja  a  pszichológusok  által  sokszor  vizsgált  tárgyállandóság  tudata21:  úgy 
gondoljuk, hogy a tárgyak nem tűnnek el, legfeljebb az érzékelésünk köréből kerülnek 
ki, de a kereséssel újra az érzékelésünk  számára elérhetővé  tehetők. Ha bármi oknál 
fogva  azt  képzeljük,  hogy  a  tárgyak  eltűnhetnek  (vagyis  kikerülhetnek  a  számunkra 
elérhető  keresési  terekből),  vagy  olyan módon  változtathatják meg  az  érzékelésünk 
számára  releváns  tulajdonságaikat,  hogy  a  mintázatuk  többé  nem  lesz  számunkra 
felismerhető,  akkor  a  keresési  folyamatot  sem  érdemes  elindítanunk.  Éppen  ez  az 
elképzelés  a  humor  forrása  Rowling  regényében22,  amikor  a  mugliugratásként 
megbűvölt zsugorodó kulcsokról ír: „Eladnak a muglinak egy olyan kulcsot, ami folyton 
icipicire  zsugorodik, hogy  sose  lehessen megtalálni,  amikor  szüksége  van  rá… Persze 
nehéz  ezt  bárkire  rábizonyítani,  hiszen  a mugli  nem  fogja  beismerni,  hogy  a  kulcsa 
összemegy, inkább azt mondja, hogy mindig elveszíti.” 
 
A tárgyállandósággal kapcsolatos kísérletek kapcsán szóba került, és a bevezetésben is 
említettem  olyan  eseteket,  amikor  a  keresés  célja  a  keresés maga:  ezt  okozhatja  a 
feladat  ilyen  értelmezése  vagy  a  keresésnek  mint  szórakozásnak,  időtöltésnek  a 
felhasználása  (böngészés  könyvesboltban,  áruházakban,  Interneten  stb.).  Ahogy  az 
első,  úgy  a  második  „öncélú”,  nem  a  megtalálásra  irányuló  keresést  is  kizárom  a 
vizsgálódásom köréből.  
 
Megfogalmazhatjuk  ezt  úgy  is,  hogy  a  keresési  cselekvésekben  is  megtalálhatjuk 
ugyanazt  a  dichotómiát,  ami minden  egyéb  emberi  cselekvést  jellemez: megkülön‐
böztethetünk  külső és belső  vonzatú  célokat23. Belső  vonzatú  cél, ha  azért  keresünk 
valamit,  mert  szükségünk  van  rá, meg  akarjuk  találni.  Külső  vonzatú  cél,  ha  azért 
keresgélünk  egy  könyvesboltban  vagy  az  Interneten,  mert  ez  (a  böngészés,  a 
keresgélés,  az  ott‐tartózkodás)  az  egyik  módja  a  szabadidőnk  eltöltésének.  A 
dolgozatomban a belső vonzatú célú keresésekkel foglalkozom. 
 

2.2.1  Az  eddigi megállapítások  összegzése  a  keresés  biológiai  alapjairól,  és 
ezáltal a dolgozat témájának további körülhatárolása 
 

1. A dolgozatomban megkülönböztetem a keresésnek a fizikai térben megvalósuló 
változatát a virtuális számítógépes terekben24 megvalósuló kereséstől. 

                                                 
21 Pl.: Cianciolo – Sternberg (2007), 28. oldal 
22 J. K. Rowling: Harry Potter és a Titkok kamrája. Anima, Bp. 2001, 41. oldal 
23 Schulze (2000) 
24 A „virtuális világ”, „virtuális valóság” kifejezést nyilván sokan használták a számítógépes hálózatok és 
közösségek megnevezésére. Néhány  forrásra  utalok:  Rosengren  (2008),  123‐126. Nyíri  (2002),  12‐13. 
oldal, Csányi (2000), 173. és 195. oldalak. De az internetes közösségekről szóló beszédben előfordulnak 
olyan megjegyzések is, amelyek a „virtuális” kifejezést nem megfelelőnek ítélik, és helyette a „digitális‐t” 
vagy  „elektronikus”‐t  javasolják,  arra  hivatkozva,  hogy  valójában  az  adatokat  tároló  számítógépek  a 
valóságos  térben  helyezkednek  el,  és  a  létrejövő  csoportok  is  valóságosak,  csak  éppen  nem  az  egy 
térben  létezés  jellemzi őket. A dolgozatomban én  többnyire mégis a virtuális  tér  fogalmát használom. 
Ennek  az  az  oka,  hogy  a  fizikai  térben  való  kereséssel  igyekszem  párhuzamot  vonni,  és  abban  az 
értelemben,  ahogy  a  fizikai  térben  keresünk,  a  számítógéppel  való  keresés  egy  képzeletbeli,  virtuális 
térben történik –  legalábbis a  felhasználó szemszögéből nézve, aki az adatok valóságos  fizikai helyéről 
nem  kell,  hogy  bármit  is  tudjon,  de  a  sikeres  kereséshez  valamilyen  keresési  tér‐képzettel  kell 
rendelkeznie, amiben előre‐hátra tud lépni stb. Hozzá kell tennem, hogy a „virtuális valóság” kifejezést a 
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2. Feltételezem, hogy a fizikai térben való keresés alapjai biológiaiak. 
3. Ezek a biológiai alapok: 

a. Előzetes  ismeretek  a  keresett  objektumról  (annak  felismerhető  min‐
tázatairól). 

b. Előzetes ismeretek a keresési tér célszerű kijelöléséről. 
c. Ismeretek  arról,  hogy  a  térben  hogyan  lehet  tájékozódni,  útvonalakat 

követni (mentális térképek építése és használata). 
d. Mintázat‐felismerési képességek. 
e. Az a  feltételezés, hogy a  keresett objektum nem  változtatja a  keresés 

szempontjából releváns mintázatát, és külön ráhatás nélkül nem tűnik el 
a keresési térből (tárgyállandóság). 

4. A kereséssel kapcsolatos biológiai készletünket alkalmazzuk akkor  is, amikor a 
virtuális  térben  keresünk,  de  természetesen  a  felsorolt  3a‐e  pontokban  új 
tudásokra kell szert tennünk ebben az újfajta térben. A dolgozatom elsősorban 
azt  vizsgálja,  hogy  valójában milyen  tudásra  van  szükségünk  a  számítógépes 
keresés esetében. 

5. A vizsgálatomból ezért kizárom azokat az eseteket, amikor a keresés célja maga 
a keresési tevékenység és nem a keresett objektum megtalálása. 

6. Továbbá  kizárom  a  keresésnek  azokat  az  eseteit,  amikor  a  keresési  útvonal 
ismert, azaz valójában felkeresésről és nem megkeresésről van szó.  

2.3 A keresés mint kommunikáció? 
 

2.3.1 Miért nem használom a „kibernetikai modellt”? (Shannon) 
 
Em  Griffin  kommunikációelméleti  összefoglalójában25  Robert  Craig  nyomán  hét 
tradícióját  határozza meg  a  kommunikációs  elméleteknek.  Tekintve,  hogy  a  tárgyalt 
témaköröm  a  keresésen  belül  a  számítógépes  keresés,  magától  adódna  az  ún. 
kibernetikai hagyomány követése (a kommunikáció mint  információfeldolgozás). De a 
dolgozatomban  az  információfeldolgozásnak  sem  a  technológiai,  sem  a  biológiai‐
neurológiai  oldalával  nem  szándékozom  részletesen  foglalkozni,  magát  a  keresést 
pedig  alapvetően  egyágenses  folyamatként modellezem  (a  dolgozatom  céljainak  ez 

                                                                                                                                               
mesterséges  intelligenciakutatásban másképp  értik,  lásd  pl. Hausser  (1999),  17.  oldal.  Az  ember‐gép 
kommunikációnak  azt  a módját  hozzák  kapcsolatba  a  virtuális  valósággal,  amelyben  a  felhasználó  az 
aktivitásával közvetlenül hat a számítógépes környezetére. Pl. a user kézmozgása,  tekintetének  iránya 
befolyásolja,  mi  látszik  részletesebben  a  képernyőn.  A  virtuális  valóság  használata  az  ember‐gép 
kommunikációban azt  is  jelenti, hogy ez a  kommunikáció nem  szorítkozik nyelvi eszközökre. Ugyan a 
számítógépes keresés esetében is befolyásolhatja a user a környezetét, pl. a keresési teret (ha a korábbi 
keresések  és  a  választások  a  találati  listából  befolyásolják  az  újabb  találati  listákat),  de  ez,  éppen  a 
nyelvhasználatra  vonatkozó  megszorítás‐megengedés  miatt  nem  azonos  az  előbb  definiált  virtuális 
valósággal. Ennek ellenére a dolgozatomban továbbra is használom az előbb elmagyarázott jelentésében 
a virtuális tér kifejezést, mivel az MI‐kutatások virtuális valóságfogalma amúgy is kívül esik a dolgozatom 
témáján, tehát nem okozhat félreértést a fogalom használata.  
25 Griffin (2003), 34‐48. oldal 
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felel  meg  legjobban),  így  a  kibernetikai  modell  interperszonális  kibővítései  sem 
relevánsak számomra26. 
 

2.3.2 Szemiotikai alapvetések (Saussure, Hjelmslev, Barthes, Eco, Peirce) 
 
Egy másik  hagyománya  a  kommunikációs  elméleteknek  Griffin  szerint  a  szemiotikai 
hagyomány,  amely  a  kommunikációt  a  jelek  segítségével  történő  jelentésátvitel 
folyamatának tekinti. Mint az előző  fejezetből kiderül, a keresésben nagy  jelentősége 
van  a  mintázat‐felismerésnek:  mind  a  térben  való  eligazodásban,  mind  a  keresett 
objektumra  való  rátalálásban.  A  mintázat‐felismerés  nyilván  valamilyen  jelek 
felismerése, megértése, „olvasása”27 alapján történik.  
 
A jelek modern kutatását a legtöbben Saussure munkásságától eredeztetik28. Saussure‐
nek a jelekkel kapcsolatos egyik alapvető definíciója az, hogy a jelet a jelző (vagy jelölő) 
és a  jelzett (vagy  jelölt) együtt alkotja. Jelölő és  jelölt kapcsolata Saussure szerint (aki 
elsősorban a nyelvi jelet vizsgálta), konvencionális és önkényes. A képi jelek vizsgálata 
esetében  természetesen  belátjuk,  hogy  vannak  jelölő‐jelölt  kapcsolatok,  amelyek 
többé‐kevésbé motiváltak.  
 
A  jelentésnek  is  két  aspektusát  szokás  megkülönböztetni:  a  denotációt  és  a 
konnotációt  (a  megkülönböztetés  bevezetése  Hjelmslev  nevéhez  fűződik29).  A 
denotációt  általában  első  (közvetlen)  jelentésnek,  míg  a  konnotációt  második 
(közvetett) jelentésnek szokás tartani30.  
 
Már  Saussure  is  hangsúlyozta,  és  azóta  is  minden  szemiotikai  kutató  különböző 
szempontokból  ismét  megerősíti,  hogy  a  jel  soha  nem  magában  áll,  hanem  egy 
rendszer  eleme.  Barthes  több  szemiotikai  rendszert  írt  le31, miközben  a  szemiotikai 
rendszerek  közös  tulajdonságait  igyekezett  feltárni.  A  szemiotikai  rendszerek  egyik 
általános, minden  ilyen  rendszerre  igaz  sajátosságának  tartotta Barthes a konnotatív 
eltolódást:  vagyis  amikor  az  eredeti  jelhez  (jelölő  és  jelölt)  egy  új,  másodrendű 
szemiotikai  rendszer  társul  (konnotáció).  Barthes  ezeknek  a  konnotatív 
oldallépéseknek általában  ideológiai, mítoszképző  funkciót  tulajdonít.   Míg Barthes a 

                                                 
26  Szakadát  István:  Egyben  az  egész.  Egytől  egyig.  című  könyvének  témája  hasonlít  egy  bizonyos 
szempontból a dolgozatom témájához: multimédia és hálózatok, információtárolás és keresés stb. És ő a 
shannoni modellre építve mutatja be a gondolatmenetét. Viszont hangsúlyozza azt, hogy a könyvének a 
témájába nem  fér bele  a  „tudni hogyan”‐ok  (know how‐ok)  változásának  fontossága. Ezért  a  témánk 
hasonlít ugyan, de  a  célkitűzéseink  különböznek.  Így  érthető  a  különböző modellek  követése  is.  Lásd 
Szakadát (2007), 13‐16. oldal. 
27  Gripsrud  (2007)  a  norvég  olvasni  szó  latin  alapjaiból  kiindulva  az  olvasást  az  ötvözéssel  hozza 
összefüggésbe,  vagyis  amikor  a  különálló  jelekből  (betűk)  új  egységet  hozunk  létre.  Ezt  a metaforát 
alkalmazza a képek és egyéb jelek összesített értelmezésére is. 103. oldal.   
28 Pl. Griffin (2003), 335. oldal 
29 Lásd Gripsrud (2007), 105. oldal.  
30  A  jelentésdimenziókat  természetesen  ennél  sokkal  finomabban  is  osztályozzák,  lásd  pl.  Osgood 
faktoranalízise  (Rosengren  (2008), 77‐78. oldal). De az amúgy  is nagyon összetett  témámban az egyes 
megemlített  diszciplínáknak  csak  azokra  a  fogalmaira  térek  ki,  amelyekre  visszautalok  további 
bekezdésekben vagy fejezetekben. 
31 Griffin (2003), 334‐344. oldal 
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jelek ilyen módon való lebegésére, bizonytalanságára hívja fel a figyelmet, addig Eco a 
kiterjesztés kérdésére32: vagyis arra, hogy a jelölt nem egyszer maga is jel, ami az egész 
szemiotikai rendszert egy enciklopédiához teszi hasonlatossá, ahol az egyik szócikk egy 
másikra hivatkozik. 
 
Peirce modelljében  kissé máshova  esnek  a  hangsúlyok33.  Peirce‐ről mindenkinek  a 
jelölő és jelölt kapcsolatának hármas csoportja jut eszébe: szimbólum,  ikon,  index. De 
ugyanennyire  fontos,  hogy  Peirce‐nél  meghatározó  szerepet  kap  az,  aki  a  jelet 
értelmezi. Peirce vég nélküli szemiózis‐modellje azt ábrázolja, ahogy állandóan új és új 
interpretációkat hozunk létre.  
 
Noha  Peirce  modellje  közelebb  áll  az  érzékelés‐  és  az  ismeretelmélethez,  mint  a 
kommunikációelméletekhez,  és  ezért  az  én  dolgozatom  témájához  is, mégsem  az  ő 
gondolatmenetében fogom a témámat feldolgozni. Ennek az az oka, hogy a keresésnél 
felmerülő  jelértelmezésben és ezzel összefüggő mintázat‐felismerésben a kulturálisan 
rögzítettre és nem az egyéni interpretációkra koncentrálok. 

2.3.3 Merre tovább?  
 
Összefoglalva  a  szemiotikáról  eddig  elmondottakat:  a  dolgozatom  témájának 
szempontjából a legfontosabb az, hogy a jelek értelmezése semmilyen esetben nem áll 
„egyéni  kontroll  alatt”34.  Vagyis  igaz,  hogy  a  keresést  alapvetően  egyágenses 
modellben  igyekszem  leírni, és ebben az értelemben a többszereplős kommunikációs 
modellek  számomra most  alkalmazhatatlanok, de  az elkerülhetetlen, hogy  a  keresés 
során  szükséges  „jelolvasást” és  az ebben  szereplő  jelrendszert  kulturális  terméknek 
tekintsem, és mint ilyet vizsgáljam. Ezt teszem a következő fejezetben. 

2.4 Keresés, kultúra és kódolás (Stuart Hall, Dell Hymes) 
 
„A kultúrakutatás ott kezdődik, ahol a szemiotika véget ér.”35  írja Griffin a Stuart Hall 
munkásságáról szóló  fejezetében. Ennek szellemében alkalmazom most, a szemiotika 
fejezetben  összefoglalt  definíciók  után  Hall  Kódolás,  dekódolás36  című  munkájának 
alapvetően  a  tömegkommunikációra  vonatkozó  megállapításait  és  észrevételeit  a 
keresés jelenségkörére.  
 
Kiemelem Hall számomra legfontosabb állításait a szövegből: 
 

1. Alapállítás:  
a. Egy  eseménynek  sztorivá  kell  válnia  ahhoz,  hogy  üzenet  lehessen, 

ugyanis az „üzenetformába” való átváltás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
az esemény a forrástól a hallgatókhoz kerüljön. 

                                                 
32 Anderson (2005), 52‐53. oldal. Eco „határtalan szemiózis”‐áról lásd pl. Szőnyi (2004), 229‐242. oldal 
33 Lásd Gripsrud (2007), 110‐113. oldal 
34 Anderson (2005), 53. oldal 
35 Griffin (2003), 345. oldal 
36 Hall (2002) 
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2. Kódolás és dekódolás összefüggései:  
a. Az  üzenetformába  való  átváltás  és  az  abból  történő  visszaváltás 

szabályoknak  engedelmeskedik,  amely  szabályok  nem  tükörképei 
egymásnak. Vagyis  a  kódoláskor  és dekódoláskor használt  kódok nem 
szimmetrikusak.  

b. Az  üzenetformába  való  átváltásnak  (kódolásnak)  vannak  alapvető 
szabályai, de ezeket befolyásolják a  létrehozó szervezet belső szabályai 
is. 

c. Noha  kódolási  és  dekódolási  szabályok  között  nincs magától  értetődő 
megfeleltetés,  mégis  van  köztük  bizonyosfajta  kölcsönösség,  ami  a 
megfeleltetés létrehozását lehetővé teszi. 

3. Jelentéselemek:  
a. Denotáció  és  konnotáció  között  nem  minőségi,  inkább  mennyiségi 

különbség  van.  A  legegyszerűbb  jelentés  (dekódolás)  is  valamilyen 
értelemben tanult, legfeljebb annyira fiatal korban, hogy a működtetése 
automatikusnak  tűnik:  ezek  a  naturalizált  kódok.  Vagyis  a  denotatív 
jelentés sem esik kívül az  ideológián. Még a  látszólag természetes képi 
kódok is „kultúra‐specifikusak”. 

4. A dekódolás szabályairól: 
a. Amit  torzításnak  vagy  félreértésnek  tartunk,  az  a  közlési  helyzetben 

résztvevő felek közti ekvivalencia‐hiány. 
b. A  domináns  vagy  preferált  jelentések  felépítésénél  fontosak  a  perfor‐

matív  szabályok  (a  kompetencia  és  a  használat  szabályai,  illetve  a 
használati logika szabályai). 

c. Az interpretáció (dekódolás) nem privát ügy. Éppen fordítva: ha vannak 
is egyéni eltérések, mégis jelentősek a csoportosulások. 

d. A létrehozó (kódoló) intézmények nagy energiákat fektetnek abba, hogy 
növeljék  a  kommunikációjuk  hatékonyságát  azáltal,  hogy  igyekszenek 
megismerni a dekódolási működést. 

5. Három hipotetikus helyzet a televíziós diskurzus dekódolásáról: 
a. A néző a domináns kódon belül mozog. Ez abban az ideális esetben jön 

létre, ha a kommunikáció teljesen transzparens. Ezen belül lehetséges a 
professzionális kód. 

b. A  néző  „kialkudott”  kódot  alkalmaz.  A  néző  saját  szempontjain  belül 
definiálja a lehetséges jelentéseket. 

c. Ellenzéki kód: ez az eset tipikusan a diskurzuson belül zajló küzdelmeket 
jelzi. Vagyis a diskurzus minden  jelentésének megértését, de éppen az 
ellenkezőképpen való dekódolását jelenti, mint a domináns kód.  

 
Természetesen,  amennyire  lehetséges,  igyekeztem  a  társadalmi  vonatkozásaitól 
megfosztani  az  állításokat  úgy,  hogy  azokat  kulturális  vonatkozásokkal  lehessen 
helyettesíteni. 
 
Nézzük, hogyan jelennek meg ezek a szempontok a számítógépes keresés esetében! 
 



  24

1. Alapállítás:  
a. Minden  információnak  adattá  kell  válnia  és  be  kell  épülnie  egy  adat‐

struktúrába ahhoz, hogy kereshető  lehessen. Ez teremti meg a virtuális 
keresési terét az információnak. 

2. Kódolás és dekódolás összefüggései:  
a. Amikor  az  információt  adatként  kódoljuk,  és  aztán  a  kereső  számára 

ismét  információként  dekódoljuk,  a  kétfajta  kódolási  szisztéma  nem 
feleltethető meg egymásnak.  

b. Azt,  hogy  hogyan  lesz  az  információból  adat,  általános  matematikai, 
technikai,  informatikai  szabályok  befolyásolják.  De  ezek  nem  annyira 
kötöttek,  hogy  ne  lehetne  egyéni  döntése  az  adatot  létrehozó 
szervezetnek. 

c. Noha  nincs  egy  az  egyhez megfeleltetés  az  információból  adat  és  az 
adatból információ szabályok között, azért vannak olyan összefüggések, 
amelyek a megfeleltetések létrehozását lehetővé teszik. 

3. Jelentéselemek:  
a. A számítógépes kereséskor megjelenő  felhasználói  felületek elemeinek 

jelentésében nagyon nehéz a denotációt és a konnotációt elkülöníteni, 
hiszen minden  jelentéselem  valamilyen  értelemben  tanult,  és  ugyan‐
akkor  egyik  jelentéselemről  sem  állíthatjuk,  hogy  kulturálisan  erősen 
ideologizált lenne. 

4. A dekódolás szabályairól: 
a. Amikor  vagy  a  felhasználói  felületet  vagy  a  találatként  megkapott 

információt  félreérti  a  kereső,  az  a  keresést  biztosító  (a  kódoló)  és  a 
kereső (a dekódoló) közötti ekvivalencia‐hiányt jelenti. 

b. Vannak alapvető szabályai annak, hogy milyen mintázatot hogyan lehet, 
kell érteni: ezek a performatív  szabályok építik  fel elsősorban a domi‐
náns jelentést. 

c. A  felhasználói  felület  és  a  megjelenő  információ  értése  nem  egyén‐
függő.  Noha  vannak  egyéni  eltérések,  a  kezelési  sikeresség  jelentős 
csoportosulásokat mutat. 

d. A keresést  lehetővé tévő  intézmények nagy energiákat fektetnek abba, 
hogy minél jobban megértsék a keresést végrehajtók eljárási módjait és 
ezzel még sikeresebbé tegyék a kereséseket. 

5. Három hipotetikus helyzet a televíziós diskurzus dekódolásáról: 
a. A kereső a domináns kódon belül mozog: vagyis úgy használja a felületet 

és úgy érti a megjelenő információkat, ahogy az tervezve lett. Ez abban 
az  ideális esetben  jön  létre, ha a kommunikáció  teljesen  transzparens. 
Ezen belül lehetséges a professzionális kód37. 

b. A kereső „kialkudott” kódot alkalmaz. A kereső saját szempontjain belül 
definiálja a  lehetséges  jelentéseket: ez okozza a  legtöbb  félreértést és 
sikertelenséget. 

                                                 
37  Ez  utóbbival  nem  foglalkozom  a  dolgozatomban:  a  szakértők  keresési  stratégiái  egyrészt  nagyon 
technikaiak  lehetnek, másrészt nem egy keresési  felület nem  is ad  ilyesmire  lehetőséget, mivel eleve 
nem készül fel a professzionális keresőkre. 
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c. Ellenzéki kód: úgy gondolom, ennek a típusnak a „társadalmi küzdelem” 
minden  dimenziójától  megfosztott  eseményekben  (mint  amilyen  a 
számítógépes keresés) nincsen relevanciája. 

 
Úgy  vélem,  az  összehasonlítás  elég  transzparens  ahhoz,  hogy  külön  bizonyításra  ne 
szoruljon.  De  arról  mindenképpen  érdemes  szót  ejteni,  hogy  mit  is  értek  a 
számítógépes keresés esetében kódoláson és dekódoláson (a hall‐i értelemben). Hall‐
nál  érthető:  van  például  egy  politikai  esemény  (egy  tüntetés),  akkor  kódolás  az, 
ahogyan ezt hírszerkesztőként egy hírré alakítom, dekódolás pedig, ahogy a hírből mint 
hallgató  megértem  az  aktuális  történéseket  és  azok  jelentését,  jelentőségét.  Mi  a 
párhuzam a számítógépes keresés esetében? 
 
Az 1. pontban  arra hivatkoztam, hogy  az  információból  adatstruktúrabeli  adatot  kell 
gyártani,  úgy,  hogy  a  dekódoláskor  abból  a  kereső  számára  információ  lehessen. 
Példaként  tételezzük  fel,  hogy  keresek  egy  jó  cikket  egy  bizonyos  témáról  a  dolgo‐
zatomhoz. A keresést egy cikkadatbázisban hajtom végre: ez lesz az én keresési terem. 
Ahhoz, hogy én kereshessem az adatokat, nem elegendő a  cikkeket valamilyen  rend 
szerint elhelyezni egy adattárolón. Bár már a rend megalkotása adattá tehetné ezeket 
a  cikkeket, de ez nem  tenné  lehetővé a hatékony, gyors keresést  rajtuk  (a  technikai 
részletekről a 3.  fejezetben  részletesebben  írok). Ahhoz, hogy kereshetőek  legyenek, 
adatot,  sőt,  adatstruktúrát  kell  belőlük  csinálnom:  tárgyszavaznom  kell  őket,  fel  kell 
jegyeznem  a  szerzőiket,  a  címüket,  a  találati  helyüket,  a megjelenési  évüket  stb.  És 
természetesen ehhez az adatstruktúrához kell szabnom valahogyan a keresési felületet 
is. 
 
Feltételezhetjük,  hogy  a  könyvekről  és  cikkekről  szóló  adatok  alapvetően  hasonló 
struktúrájúak a világban (még ha technikailag nem is mindenhol ugyanúgy valósul meg 
ez a struktúra).  Nézzünk meg két keresőfelületet! 
 
1. ábra: keresés a Bookline adatbázisában38: 
 

 
 

 
 

                                                 
38 Link: http://bookline.hu/ (2008. okt. 12. Azóta a keresőfelület megváltozott.) 
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2. ábra: keresés egy cikkadatbázisban39: 
 

 
 
 

 
 
3. ábra: egy kereső‐felület részlete egy másik cikkadatbázis keresőjéből40: 
 

 
 

 
 
Az  1.  ábrán  azt  látjuk,  hogy  egyetlen  kereső‐kifejezést  adhatunk meg,  és  a  kereső 
számára  el  van  rejtve  az  az  információ  a  keresés  megindításakor,  hogy  a  beírt 
karaktersort  a  keresett  könyv mely  adataival  fogja  a  kereső  egybevetni.  Egyáltalán, 
milyen adatokat tárol a kereső mögötti adatbázis a könyvekről. A képen látható találati 
lista  fejlécéből  aztán  kiderül,  hogy  a  címben  és  a  szerzőben  kerestünk,  illetve  az  is, 

                                                 
39 Az oldal erről a linkről elindulva elérhető: http://ss7rc6tq3g.cs.serialssolutions.com/ (2008. okt. 20. A 
megadott időpontban csak a PTE hálózatából volt a link elérhető.) 
40 Az oldal erről a linkről elindulva elérhető: http://www.scopus.com/scopus/home.url  (2008. okt. 20.) 
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hogy a kereső úgy működik, hogy a beírt feltételnek csak részben megfelelő könyveket 
is lehozza.  
 
A 2. ábrán azt  látjuk, hogy többféle adatra (összesen nyolcfélére)  lehet keresni, sőt, a 
kereséskor  választani  is  kell  az  adatok  közül  (bár  van  egy  utolsó  elem  a  legördülő 
listában, ami azt  írja, hogy „bármilyen”  [mező]). A  találati  lista megjelenítése előtt, a 
keresés  folyamata  közben  megnézhetjük,  hogy  hogyan  értelmezte  a  kereső‐
kifejezésünket  a  keresőmotor:  ebben  az  esetben  pl.  úgy,  hogy  keressük  azokat  a 
könyveket, amelyeknek a teljes szövege tartalmazza a „verbal prefix” vagy az  igekötő 
sztringeket és 2000‐ben adták ki őket.   
 
A 3. ábrán egy keresőfelületnek csak egy  részletét mutatom meg. A  lényeges elem a 
kiadási  időre való keresés: mint  látható,  itt beállítható egy  tól‐ig  időtartam  (2000‐től 
napjainkig a beállítás), és a lefordított kereső‐kifejezés úgy hangzik, hogy 1999 után41.  
 
Most már a konkrét példákat figyelembe véve meg tudjuk fogalmazni, hogy mit értünk 
kódolás  és  dekódolás  alatt.  Kódoláson  azt  a  munkát,  eljárást  értem,  a  maga 
szabályaival  együtt,  aminek  során  a  cikkek  vagy  könyvek  halmazából  egy  strukturált 
adatbázis  lesz,  az  ehhez  illeszkedő  keresőfelülettel.  Ez  nagyjából  a  hírszerkesztők 
munkájának felel meg, akik az eseményből sztorit, hírt állítanak elő42. Dekódoláson azt 
értem, ahogy a kereső  felhasználó értelmezheti és értelmezi a kereső  felületet: hogy 
milyen  beállításokkal milyen  hatást  fog  elérni, mit  fog  keresni, milyen  eséllyel  fogja 
megtalálni. Továbbá azt is ide sorolom, ahogy a találatokat értelmezi: hogy mik is ezek, 
mit tud velük kezdeni, miért éppen ezek jelentek meg és ebben a sorrendben. 
 
Mind  a  kódolási, mind  a  dekódolási  kérdésekkel  a  dolgozatom  3.  fejezetében  fogok 
foglalkozni  néhány  konkrét  keresőfelület  vizsgálatán  keresztül.  A  dekódolással 
kapcsolatban azt fogom vizsgálni (a felhasználói értelmezések közvetlen megfigyelése 
helyett), hogy a  találati  felületeken hogyan  készítik elő az oldal  szolgáltatói a  találat 
értelmezhetőségét. 
 
Az  előbb  röviden  bemutatott  ábrákon  észrevehető  volt,  hogy  nem  ugyanolyan 
kereséseket hasonlítottam össze. Az 1. ábrán például egy ún. egyszerű keresés látható, 
a 2. ábrán pedig egy ún. összetett keresés (a 3. ábra pedig csak egy részletet ábrázolt). 
Funkcionálisan  is  különböztek némileg a  keresések, hiszen a  könyvkeresés és a  cikk‐
keresés már  csak  azért  is  eltér  egymástól, mert  a  könyvkeresés  esetében  általában 
meglehetősen  tág  témakörű  állományban  lehet  keresni,  ahol  a  teljes  szöveg  nem 
adott, míg a cikk‐keresésnél az esetek nagy részében jelentősen kisebb a témavariáció, 
ugyanakkor többnyire a cikkek teljes szövege is rendelkezésre áll. 
 

                                                 
41 Természetesen a beállított keresés nem az volt, hogy „cultural anthropology” or „sleeping behavior”, 
hanem  az, hogy  „cultural  anthropology” or  „seeking behavior”,  csak mivel  a  „seeking behavior” nem 
szerepelt  tárgyszóként, a kereső  felajánlott helyette egy  javított verziót. Az  ilyen  javításokra majd a 3. 
fejezetben nagyon röviden visszatérek. 
42  A  két  munkafolyamat  időben  való  megoszlása  nyilvánvalóan  más.  Hírszerkesztésnél  többszöri 
rövidebb  feladatról  van  szó,  keresési  terek  kialakításánál  pedig  inkább  egyszeri  nagyról,  aztán 
folyamatos frissen tartásról. De ez irreleváns a párhuzam szempontjából. 
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Ahhoz,  hogy  a  kódolás  és  dekódolás  jelenségeit  majd  sorban  megvizsgálhassam, 
szükségem  lesz  egy  osztályozási  rendszerre,  amiben  kijelölhető,  hogy milyen  dolgok 
hasonlíthatóak  össze  egymással  és  milyen  módszerrel.  Éppen  ilyen  osztályozási 
rendszer  felállítását  sürgette  a  beszéd  kulturális  vizsgálatával  kapcsolatban  Dell 
Hymes43.  
 
Hymes amellett érvel, hogy a beszédkutatáshoz a következő fogalmak alapján kellene 
taxonómiát felállítani: 
 

• beszédmódok: „kapcsolófogalom”, egyik oldalról a beszédesemények, beszéd‐
aktusok,  beszédstílusok, másik  oldalról  a  személyes  képességek  és  szerepek, 
kontextusok  és  intézmények,  nézetek  és  értékek,  valamint  attitűdök  közötti 
összefüggések 

• folyékony  beszélő:  vajon  a  „folyékonyság”  (a  leghatékonyabban  alkalmazott 
nyelvtani tudás: vagyis az eszményi beszélő) milyen képességprofilokat jelent az 
egyes közösségekben 

• beszélőközösség: nem annyira nyelvi, mint inkább társadalmi entitás 
• beszédhelyzet: azok a helyzetek, amikor a beszéd (vagy annak hiánya) jellemző. 

Például szertartások, küzdelmek, lakomák, szerelmeskedések stb. 
• beszédesemény: azok a tevékenységek, „amelyek a beszédhasználat szempont‐

jából közvetlenül szabályok vagy normák irányítása alá vonhatók" 
• beszédaktus:  a  beszédesemény  minimális  alapegysége.  Nem  azonos  a 

mondattal (pl. egy tréfa lehet több mondat, de egyetlen beszédaktus). 
• a beszéd összetevői:  

o az üzenet formája 
o az üzenet tartalma 
o elrendezés és színhely 
o résztvevők 
o szándékok – kimenetelek 
o szándékok – célok 
o kulcs (kb. a modalitás) 
o csatornák 
o beszédformák (elsősorban nyelvi eszközök használata) 
o interakció normái 
o értelmezési normák 
o műfajok 

• beszélés  szabályai  (viszonyai):  egy  szabály  létét  jelzi  egy  beszédösszetevő 
helyzetében való elmozdulás (pl. suttogásra váltás stb.). 

• beszédfunkciók: a beszédösszetevők közötti viszonyokkal tárhatók fel. Például: 
bizonyos nyelvekben bizonyos  toldalékok egyik műfajban ünnepélyes haszná‐
latúnak számítanak, másik műfajban ironikusnak.  

 
A keresés természetesen nem annyira összetett folyamat, mint a beszéd, így nem lesz 
szükségünk az összes fogalomra az elemzési taxonómia felállításához. Ráadásul, ahogy 
Hall előbb feldolgozott írásában a társadalmi küzdelmek motívuma teljesen kihagyható 

                                                 
43 Hymes (1997) 
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volt  a  keresés  vizsgálatából,  úgy Hymes  tanulmányából  is  kihagyható  az  etnikumok, 
nemzetek szerinti csoportosítás. McLuhan „globális falu”44 elképzelése a számítógépes 
hálózatok világát nem osztja fel nemzetekre45.  
 
Ennek alapján a  folyékony beszélő, a beszélőközösség, a beszédhelyzet és a beszéd‐
funkció  fogalmakat  kizárom  a  keresés  vizsgálatából,  ezek  ugyanis  mind  valamilyen 
módon  a  közösség  vagy  az  egyén  szempontjából  vizsgálják  a  beszéd  eseményeit. 
Nézzük a maradékot: 
 

• keresésmódok:  „kapcsolófogalom”,  egyik  oldalról  a  keresési  események, 
keresés‐aktusok,  másik  oldalról  a  keresési  célok,  kontextusok  és  keresést 
biztosító intézmények közötti összefüggések. Példa: egyszerű keresés, összetett 
keresés stb. 

• keresési esemény: egy‐egy keresési esemény, amely közvetlenül szabályok vagy 
megszokások irányítása alá vonható 

• keresés‐aktus: a keresési esemény minimális alapegysége. Példa: paraméterek 
beállítása, kereső‐kifejezések beírása stb. 

• a keresés összetevői  (nem csak csökkentettem az összetevők számát, de át  is 
sorrendeztem a listát):  

o csatornák (hol keresek, összevonva a műfajjal) 
o célok (mit keresek) 
o elvárt kimenetelek (találat) 
o értelmezési  normák  (mintázat‐felismerési  normák  mind  a  felületen, 

mind a találatban) 
o a keresőfelület 
o a kereső‐kifejezés formája (ennek két szintje van: a beírt és a lefordított 

kereső‐kifejezés) 
o a kereső‐kifejezés tartalma (ennek két szintje van: a beírt és a lefordított 

kereső‐kifejezés) 
• keresés  szabályai  (viszonyai):  egy  szabály  létét  jelzi  egy  keresés‐összetevő 

helyzetében való elmozdulás (másik keresési típusra váltás). 
 
A Hymes alapján elkészült  fogalom‐lista azt  teszi  lehetővé, hogy a 3.  fejezetben ezen 
fogalmak  alapján  csoportosítsam  és  vizsgáljam  a  keresési  eseményeket.  Egy  feltűnő 
hiányra  érdemes  felhívni  a  figyelmet:  sem  Hall,  sem  Hymes  listája  nem  ad  abban 
segítséget, hogy a keresések vizsgálatánál a keresőtől elvárt technológiai és kulturális 
tudásról számot tudjak adni, pedig a 4. fejezetben (nagyrészt) ezzel foglalkozom. A 4. 
fejezet további előkészítéséről ezen 2. fejezet további alfejezeteiben még lesz szó. 

                                                 
44 Lásd pl. Koltay (2007), 2.2. fejezet.  
45  Természetesen  vannak,  akik  nem  értenek  egyet  a  „globális  falu”  fogalmával.  Pl. Meyrowitz  (2003) 
szerint, ha nem  is nemzeti  vagy  társadalmi hovatartozás  alapján, de mindenképpen új  csoportosulások 
jönnek létre, és nem képzelhetjük az új média világát sem egyetlen nagy közösségnek. (226. oldal) 
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2.4.1  A  harmadik  és  negyedik  fejezetek  most  kialakított  elemzési  szem‐
pontjainak összefoglalása  
 
A  dolgozatom  2. mellékletében  összegyűjtöttem  néhány  ábrát  a  keresőfelületekkel 
kapcsolatban. A 3. fejezetben ezeken keresztül mutatom be a keresések számítógépes 
oldalát, a következő szempontok alapján: 
 

1. A keresés összetevői közül hármat kiemeltem, és azok alapján csoportosítottam 
a  kereséseket:  csatornák  (azaz  hol  keresek),  célok  (azaz mit  keresek),  elvárt 
kimenetek  (azaz  milyen  találatot  várok).  A  csoportosításaim  tartalma  a 
felhasználó szemszögeit tükrözi, nem pedig a programozóét.  

a. A felhasználó szempontjából a következő csatornák képzelhetők el: 
i. egy nyitott fájlon belül keresek 
ii. a saját számítógépe(i)men keresek 
iii. az Interneten keresek 
iv. egy adatbázisban keresek 

b. A felhasználó szempontjából a következő célok képzelhetők el: 
i. egy szó (karaktersor) előfordulásait keresem 
ii. egy fájlt (dokumentumot, weboldalt) keresek 
iii. egy adat(sort) keresek 
iv. információt keresek (pl.: Ki találta fel a gyufát?) 

c. A felhasználó szempontjából a következő találatok képzelhetők el: 
i. a keresett karaktersorok kiemelt megjelenítése a képernyőn 
ii. a keresett fájlok (dokumentumok, weboldalak) listája 
iii. a keresett adat(sor) valamilyen módon való megjelenítése 
iv. a keresett információ (válasz) természetes nyelven való kiírása 
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A jelenleg elterjedt keresőrendszerekben a következő társítások elképzelhetők46:  
 
1. táblázat: 

csatorna  cél  találat  példa 
ábra  
(2. sz. 

melléklet) 

a‐i: fájlon belül  b‐i: karaktersor 
c‐i: kiemelt 
karaktersorok 

Egy Word‐dokumentumban rákeresek 
a keres szóra. 

1.1‐1.3, 
2.1‐2.2 

a‐ii: saját gép 
b‐ii: 
dokumentum 

c‐ii: 
dokumentumlista 

A saját gépem keresőjébe beírom, 
hogy a keres szót tartalmazó fájlokat 
keresem egy adott folderen belül. 

3.1‐3.4 

a‐iii: Internet  b‐iv: információ 
c‐iv: természetes 
nyelvi válasz 

Egy internetes böngészőbe beírom, 
hogy Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen kiíródik, hogy Budapest. 

nincs 
példa 

a‐iv: adatbázis  b‐iv: információ 
c‐iv: természetes 
nyelvi válasz 

Egy adatbázis keresőjébe beírom, hogy 
Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen kiíródik, hogy Budapest. 

nincs 
példa 

a‐iii: Internet  b‐iv: információ 
c‐ii: 
dokumentumlista 

Egy internetes böngészőbe beírom, 
hogy Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen megjelennek azok a 
weboldalak, amelyek relevánsak. 

7.1‐7.5 

a‐iv: adatbázis  b‐iii: adat(sor) 
c‐iii: adat(sor) 
megjelenítése 

Egy könyvadatbázis keresőjébe 
beírom, hogy Móricz, és megjelennek 
az általa írt könyvek.  

5.1‐5.6, 
6.1‐6.3, 
8.1‐8.4 

a‐iii: Internet 
b‐ii: 
dokumentum 

c‐ii: 
dokumentumlista 

Egy internetes böngészőbe beírom, 
hogy Móricz Zsigmond és a felületen 
megjelennek azok a weboldalak, 
amelyek relevánsak. 

4.1‐4.3 

a‐iv: adatbázis 
b‐ii: 
dokumentum 

c‐ii: 
dokumentumlista 

Egy cikkadatbázis keresőjébe beírom, 
hogy Habermas, és letölthetem az 
általa írt cikkeket. 

9.1‐9.3, 
10.1‐10.5 

 
Vagyis az elvileg lehetséges 64 különböző keresés helyett csupán 8 különböző keresés‐
típussal kell így foglalkoznunk. 
 

2. A  felsorolt  nyolcféle  keresésnél  típusonként  meghatározom  a  leggyakoribb 
keresésmódokat  (3.  fejezet).  A  keresésmód  meghatározásánál  a  következő 
szempontokat fogom figyelembe venni: 

a. a keresőfelület milyen keresés‐aktusokat tesz lehetővé 
b. milyen tartalmú és formájú kereső‐kifejezések rögzíthetők 
c. milyen  értelmezési  normák  fedezhetők  fel  a  keresőfelületen  és  a 

találatban (denotáció és konnotáció egyaránt) 
 
További vizsgálatok: 
 

3. Melyek  azok  az  alapvetések,  amelyeket  az  információ  ‐>  kereshető  adat 
átalakításkor (azaz a kódoláskor) figyelembe kell venni? (3. fejezet) 

4. Melyek  azok  az  alapvetések,  amelyeket  a  kereshető  adat  ‐>  talált  információ 
átalakításkor (azaz a dekódoláskor) figyelembe kell venni? (3. fejezet) 

                                                 
46  Kettő  olyat  is  feltüntettem,  amire most még  valójában  nincsen  példa:  erre majd  a  3.  fejezetben 
visszatérek. 
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5. Milyen szabályok állapíthatók meg a keresési folyamat során (amelyek döntőek 
abból a szempontból, hogy melyik keresési módnál milyen keresési eseményt 
fogunk végrehajtani)? (4. fejezet) 

6. Milyen  tipikus  félreértések  jellemzik  a  keresőfelületek  és  a  találati  listák 
használatát? (4. fejezet) 

 
Az  5.  és  6.  kérdéshez  kapcsolódva  a  keresések  általános  vizsgálatánál  meg  kell 
állapítanunk,  hogy  vajon  milyen  módon  kell  a  kultúrával  kapcsolatos  ismereteket 
bevonni ezen kérdések vizsgálatába.  

2.4.2 Továbblépés a keresés és kultúra összefüggéseiben 
 
A  keresés  és  a  kultúra  kölcsönhatásának  vizsgálata  két  úton  folytatható  tovább:  az 
egyik  a  társadalmi  cselekvések  kommunikatív  elméletében  (Habermas), másrészt  a 
mindennapi  élet,  életvilágok,  természetes  világszemlélet,  ’common  sense’,  azaz  a 
fenomenológia és az etnometodológia  irányába  (Schütz, Garfinkel). A következőkben 
ezt a két megközelítésmódot veszem szemügyre.   

2.5 A számítógépes keresés mint cselekvés (Habermas) 
 
Habermas szerint47 a cselekvéseknek négyféle tiszta típusát különböztethetjük meg: 
 

1. konstatív beszédaktusok: nem  csak megjelenítenek valamilyen  tudást, hanem 
(a  többi  típussal  ellentétben)  a  tudás  explicit  ábrázolására  szolgálnak,  így  az 
igazság szempontjából bírálhatók.  

2. célracionális  cselekvések:  a  hatékonyság  szempontjából  bírálhatók,  de  a 
cselekvési  szabályokban  technikailag  és  stratégiailag  értékesíthető  tudás 
testesül meg, így ezek az igazságigény szempontjából is bírálhatók. 

3. expresszív  cselekvések:  a  cselekvő  saját  szubjektivitásával  kapcsolatos  tudást 
testesítik meg, és a hitelesség szempontjából bírálhatók. 

4. normavezérelt  cselekvések:  erkölcsi‐gyakorlati  tudást  testesítenek meg,  és  a 
helyesség szempontjából bírálhatók. 

 
A  keresés  a  négyféle  típus  közül  nyilván  a  2.  típusba,  a  célracionális  cselekvések 
típusába  tartozik.  Ennek  a  típusnak  a  leírásában  kétféle  bírálhatósági  szempont  is 
megjelenik:  a hatékonyság és  az  igazság  szempontja.  Felkai Gábor  is hangsúlyozza  a 
Habermas‐könyvében48,  hogy  a  célracionális  cselekvéskor  alkalmazott  szabályok 
Habermasnál,  azaz  a  „tudni  hogyan”  tudás,  mindig  megjeleníthető  a  cselekvési 
szabályokban  leírt „tudni mit”‐tudásként49. Ennek a tudásnak természetesen nem kell 
explicit tudásnak lennie. 
 

                                                 
47 Habermas (1994), 254. oldal 
48 Felkai (1993a) 
49 A kétféle tudás elkülönítése, és ezen a módon való megnevezése Gilbert Ryle A szellem fogalma című 
könyvéig megy vissza, ami magyarul 1974‐ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. Forrás: Szakadát (2007), 
24. oldal. 
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Amennyiben elfogadjuk ezt a felosztást, felmerül egy érdekes kérdés ennek a tudásnak 
a tartalmával kapcsolatban. Előállhat ugyanis az a helyzet, hogy a cselekvés sikeres (és 
nem  véletlenszerűen  éppen  most,  egyszer  sikeres,  hanem  rendszeresen  sikeres), 
miközben a sikeres cselekvés mögötti cselekvési szabályokat tartalmazó állítások nem 
igazak. 
 
Steve Krug könyvében található erre egy nagyon jó példa50: vannak olyan felhasználók 
(és Krug  szerint nem  kevesen),  akik úgy  keresnek meg egy weboldalt  az  Interneten, 
hogy elindítják a böngészőjüket  (Internet Explorer, Firefox, Opera  stb.), és beírják az 
oldal címét (linkjét) a kezdőlapként elmentett keresőprogramjuk (Google, Yahoo stb.) 
kereső mezőjébe.  Indoklásképpen azt mondják, hogy hiszen a Google  (Yahoo  stb.) az 
Internet, nem?  
 
Az  internetező  (weboldalkereső)  cselekvésük  sikeres  lesz,  hiszen  a  keresőprogram  a 
pontosan  beírt  linkre  éppen  a  keresett weboldalt  fogja megtalálni.  Sőt,  ha  úgy  van 
beállítva  a  keresőprogram,  akkor  többedszeri  alkalommal már  ki  is  egészíti  a  linket, 
nem kell mindig elölről begépelni  (ahogy a böngészők  is  teszik). Viszont a  cselekvési 
szabályt  tartalmazó  állítás  hamis:  nem  azonos  a  Google  (vagy  bármely  más 
keresőprogram)  az  Internettel,  sőt  az  internetezést  lehetővé  tévő  böngésző  progra‐
mokkal sem. 
 
A számítógépes világból sok hasonló példát  lehetne hozni, amikor a sikeres gyakorlat 
mögött  nem  a  valóságot  tükröző  tudás  van.  Ilyen  esetek  még  képzett  informati‐
kusokkal, fejlesztőkkel is előfordulnak, mivel a számítógépes rendszerek teljessége már 
számukra sem teljesen átlátható.  
 
Habermas  életvilágokról  szóló  írásában51  táblázatba  foglalja,  hogy  hogyan  függhet 
össze  a  különböző  társadalmi  rendszerek  komplexitásának  növekedése  és  az  egyes 
életvilágok  racionalizálódása. A  táblázatban azokat a  formákat definiálta 12 pontban, 
amelyek az emberek közötti kölcsönös megértést segítik. 
 
A profán  (vagyis nem  szakrális)  tevékenységek között  két nagy  típust  különböztetett 
meg: a kommunikációt és a  célt követő  tevékenységet.   Mindegyiken belül 3  szintet 
tételezett  fel  aszerint,  hogy  az  érvényesség  szempontjai mennyire  differenciáltak:  a 
skála  egyik  végén  a  rituális  gyakorlat  helyezkedik  el,  a  másik  végén  az  érvelési 
gyakorlat. 
 
Ami most a dolgozatom szempontjából  releváns, az Habermasnak az a megállapítása 
(amely  a  táblázatából  is  kiolvasható),  hogy  a  célra  irányuló  cselekvések  a  következő 
skálán haladnak a társadalmi rendszer bonyolódása szerint: 
 

1. A célra  irányuló cselekvés know‐how‐jában még keverednek a technikai tudás 
elemei és a mitikus‐rituális alkotóelemek. 

2. A célra  irányuló tevékenység know‐how‐ja a racionalitás magasabb fokára  lép. 
A gyakorlati tudás objektívebb, a technikai know‐how nagyobb szerepet kap. 

                                                 
50 Krug (2008), 37. oldal 
51 Habermas (2000), 9. ábra, A kölcsönös megértés formái 
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3. A  célra  irányuló  tevékenységben  a  tudományos  információk,  technológiák 
szerepet kapnak.  

  
Ezek  az  állítások  a  társadalmi  környezet  által  szabályozott  munkafolyamatokban, 
foglalkozási  szerepbeosztásokban nyilván ebben  a  sorrendben  jelennek meg: ezzel  a 
dolgozatomban  nem  foglalkozom.  Azonban  azon  célra  irányuló  tevékenységek 
körében, ahol nem a társadalmi környezet szabályozása dominál, és  ilyenek például a 
keresési cselekedetek, ez a leírt racionalizálódási út nem jelenik meg.  
 
Ez  a megállapítás  nem  csak  a  számítógépes  keresésre,  hanem  szinte minden  olyan 
cselekvésre  igaz,  amely  egy  bonyolult  szinten  szervezett  technológiai  eszköz  igény‐
bevételét  jelenti.  A mobiltelefonok,  a  tévékészülékek,  az  autók  és  természetesen  a 
számítógépek használatára egyformán  jellemző, hogy nem egyre  több, hanem egyre 
kevesebb tudományos‐technológiai információ kell hozzájuk, és éppen ez az egyik oka 
annak, hogy a használatuk széles körben elterjedhetett. 
 
A dolgozatomban azt kívánom megmutatni, hogy mekkora a szakadék a számítógépes 
keresés  valódi működése  és  a  kereső  ágensek  erről  szóló  tudása  között,  és  hogy  a 
legsikeresebb  keresők  (pl.  Google,  Amazon.com)  éppen  azok,  amelyek  a  lehető 
legkevesebb  tudást  várnak  el  a  felhasználóktól.  A  magasan  képzett  informatikai 
szakembereket  is  beleértve  nincsen  olyan  tudáselit,  amely  előnyben  részesítené  a 
finom  keresési  szempontok  megadására  alkalmas,  és  éppen  ezért  bonyolult 
keresőprogramokat  azokkal  szemben,  amelyekbe  egyszerűen  csak  be  kell  gépelni  a 
kereső‐kifejezést. 
 
A  Kritikai megjegyzések...  című  cikkében  Felkai Gábor52  is  hasonló  kritikát  fogalmaz 
meg Habermas cselekvéselméletével kapcsolatban: ő arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
hétköznapi  cselekvéseinkben  nem minden  esetben  racionális mérlegelések  vezetnek 
minket,  és  hogy  „megdöbbentően  mély  szakadék”  tátong  a  tudományos‐technikai 
felismerések és gyakorlatok, valamint a mindennapok gyakorlata között. 
 
Összefoglalva  Habermas  cselekvéselméletének  és  a  keresésnek  (számítógépes 
keresésnek) a kapcsolatát:  

• Terestyéni  Tamás  könyvében  található  táblázatból53  látszik,  hogy  a 
„teleologikus  cselekvés:  instrumentális  stratégia”  sorban  a  megtestesülő 
tudástípus a stratégiailag és technikailag értékelhető tudás, az érvelés formája 
az elméleti diskurzus és az áthagyományozódott tudás mintája a technológiák, 
stratégiák.  

• Ugyanakkor a 4. fejezetben igyekszem megmutatni, hogy a keresésnél a kereső 
ágensek  nem  használnak  technikailag  értékelhető  tudást  (legalábbis  ahhoz  a 
technológiához  viszonyítva  nem,  amit  valójában  használnak),  sem 
áthagyományozódott tudást, és a keresési technikák mellé a legritkább esetben 
rendelhetők elméleti diskurzusbeli érvek.  

• Ráadásul  ez  a  tendencia  erősödik:  a  kereső  programok  abba  az  irányba 
fejlődnek,  hogy  a  lehető  legkevesebb  technikai  tudásra  legyen  szükség  a 

                                                 
52 Felkai (1993b) 
53 Terestyéni (2006), 161. oldal, 6/3. táblázat: A cselekvésracionalitás szempontjai Habermasnál. 
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használatukhoz.  Sokkal  könnyebben  értelmezhető  a  kereső  ágens  tudása  a 
„mindennapok gyakorlata” modellben. 

2.6 A keresés és a mindennapok gyakorlata (Schütz és Geertz) 
 
Ahogy  az  előző  fejezetben  is  említettem,  a  számítógépes  keresések  esetében 
alkalmazott tudás valamiképpen „magától értetődő” tudás, olyan, amit nem szükséges 
és  nem  is  lehet  sem  iskolai  oktatások,  sem  írásos  segédanyagok  (helpek)  alapján 
elsajátítani. Valójában a keresésekről szóló általános oktatás bizonyos értelemben csak 
ront(ana) a keresések hatékonyságán: a bizonytalanság‐érzetet növeli/növelné54. 
 
De mi  is az a „magától értetődő tudás”? Schütz‐Luckmann‐nak az életvilágokról szóló 
tanulmánya55  nyújt  elég  részletes  képet  arról,  hogy  hogyan  is  képzelhetjük  el  a 
mindennapi életvilágokat, és azoknak a tudáskészletét.  
 
Mindennapi életvilágon az egyszerűen adott valóságterületet értjük. Egyszerűen adott 
azért, mert  a  tényeket megkérdőjelezetlennek,  a  világot  problémamentesnek  éljük 
meg. Feltételezzük, hogy ez a valóságterület a többiek számára ugyanúgy adott. Ennek 
a  hozzáállásnak  a  lényege  az  abszolút  pragmatikusság.  Egy  olyan  tudáskészletnek  a 
rendszeréről  van  szó,  amely  vonatkoztatási  sémául  szolgál  a  további  tapasztalataim 
számára,  így  az  életvilág  tárgyai  és  eseményei  ennek  a  vonatkoztatási  sémának  a 
típusaiban jelennek meg számomra. A tanulmány két Husserltől56 származó kifejezéssel 
jellemzi ezt a  tudást: az egyik az „és  így  tovább”  feltételezése, azaz az a  feltételezés, 
hogy a világ továbbra is az ismereteimnek megfelelően fog működni. A másik az „újból 
és újból képes vagyok rá” feltételezése, vagyis az, hogy a korábbi sikeres cselekedeteim 
megismételhetőek.  
 
Nagyon  fontos  jellemzője ennek a  tudásnak, hogy nem alkot olyan módon  logikailag 
zárt  rendszert,  mint  a  „tudományos”  tudás,  de  az  esetleges  hézagok  és 
ellentmondások  mégsem  kérdőjelezik  meg  a  tudás  érvényességét  (ahogy  a 
„tudományos  tudás”‐ban megtennék)57. A  lényege ennek a  tudásnak az, hogy nem a 
logika,  hanem  a  leülepedett  tapasztalatok  alapján  összeállt  rendszer,  amely 
tapasztalatokat  különböző  (saját  és  társadalmilag  közvetített)  problémamegoldások 
alapján gyűjtöttem össze. A problémamegoldások során összegyűlt tapasztalataimnak 
az  értelmezése  mindig  a  kéznél  lévő  vonatkoztatási  sémákhoz  rendelődik,  idomul, 
illetve  azokra  visszahat.  De  ezek  a  magyarázatok  sohasem  teljesek  és  sohasem 
véglegesek: csak addig  terjednek, amíg az adott életvilágbeli  szituációban az aktuális 
gyakorlat szempontjából ez elengedhetetlen. Ennek az  is következménye, hogy ha az 
éppen alkalmazott típusba nem  illik az aktuális tapasztalat, de besorolható egy másik 
                                                 
54 Konkrét vizsgálati eredmény  is  igazolja ezt az állítást,  lásd Jóföldi (2003), 59‐60. oldal: olyan főiskolai 
hallgatók  keresési  szokásainak  összefoglalása  konkrét,  előre  kitűzött  keresési  feladatoknál,  akik  ilyen 
témájú tárgyakat már hallgattak a főiskolán.  
55 Lásd: Schütz – Luckmann (1984) 
56 Husserl és Schütz életvilág‐modelljeinek különbségéről lásd pl. Szombati (2003)‐at: itt nem térek ki rá.  
57 Az, hogy a tudásnak van explicitté tehető és expliciten nem (vagy kevésbé) kifejezhető és indokolható 
tartománya, nem csak a  fenomenológiai gondolkodás  része  (lásd pl. Zółkiewski  (2005), 279. oldal), de 
Schütz‐Luckmann  tanulmánya  nem  csak  ezen  megkülönböztetés  miatt  fontos  a  dolgozatom 
szempontjából. Sokkal jelentősebb e tudás kialakulásának magyarázatára tett kísérlet. 
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szituációból  ismert  vonatkoztatási  sémába,  akkor  a  szituáció  és  az  alkalmazott 
problémamegoldás nem is tudatosodik problémaként és problémamegoldásként.  
 
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a tudásrendszer mennyire dinamikus, az újabb és 
újabb  tapasztalatok  alapján mennyire  változékony  és mennyire  teret  ad  az  egyéni 
változatoknak, egyéni értelmezéseknek58.  
 
Schütz‐Luckmann  kétféle  formáját  különbözteti  meg  a  tudáskészlet  elemeinek.  Az 
egyik az a fajta ismertség, amikor felismerünk már korábbról ismert elemeket (tárgyak, 
személyek,  események,  tulajdonságok  stb.).  A  másik,  amikor  nem  az 
„ugyanolyanságot”, hanem a hasonlóságot  ismerjük  fel. Ez a hasonlóság‐felismerés a 
tudáskészletben található típusosságon alapul. Ahhoz, hogy típus‐alkotást tételezzünk 
fel,  fel  kell  tételeznünk  valamilyen  (akármilyen  kicsi)  tudáskészletet  is. Ez azt  jelenti, 
hogy az elemzéseket nem  lehet a mindennapi életben használt  tudás utolsó pontjáig 
folytatni: még ha fel is tételezhetünk valamilyen ilyen elméleti konstrukciót, valójában 
eddig  a  pontig  soha  nem  juthatunk  el  az  elemzésekben,  vagyis  „semmiféle 
tapasztalatot nem tekinthetünk mintegy „típuselőtti”‐nek.”59  
 
Ahogy magáról  a  tudásról  is  ezt  állapította meg  a  tanulmány,  a  létrehozott  típusok 
esetében  is  arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  ezeknek  a  típusoknak  a  léte  nem 
végérvényes, de ha egy adott típust gyakran használunk sikeresen egy adott probléma 
megoldására,  viszonylag  végérvényessé  válhat.  Gondoljunk  csak  arra  a  korábban 
idézett  esetre,  amikor  egyes  felhasználók  a  böngészőprogram  (pl.  Internet  Explorer) 
helyett  a  keresőprogramba  (pl.  Google)  írják  be  a  pontos  webcímet,  ahova menni 
akarnak. A  sikeres  gyakorlat miatt a  kétféle programtípus  számukra egy  kategóriába 
sorolódik,  sőt,  mivel  a  keresőprogrammal  keresni  is  lehet,  nem  csak  webcímekre 
eltalálni, ez „fejlettebb” programtípusnak is látszhat, mint egy böngészőprogram.  
 
Az utolsó állítás, amit kiemelek a  tanulmányból a  típusosság és a nyelv kapcsolatáról 
szól:  „...azt  mondhatjuk,  hogy  egy  bizonyos  nyelv  szemantikai  tagozódása 
messzemenően megfelel  a  társadalomban  uralkodó,  típusosan  releváns  tapasztalati 
sémáknak. Ennélfogva messzemenően megfelel annak a  típusosságnak  is, amely az e 
társadalomba  és  nyelvbe  szocializált  egyén  szubjektív  tudáskészletében  található.”60 
Ezzel a megállapítással nem értek egyet, és ezt éppen a keresőfelületek használatával 
kapcsolatban  is  meg  lehet  mutatni61.  Mivel  a  legtöbben  tudjuk  használni  a 
                                                 
58  Ez  a megállapítás  a  feldolgozott  tanulmányból  is  következik,  noha  elsősorban  nem  erre  tevődik  a 
hangsúly. Hangsúlyosabb ez a szempont Gyáni (1997) szövegében.  
59 Schütz‐Luckmann (1984), 314. oldal 
60 Schütz‐Luckmann (1984), 318. oldal 
61 Régi vita, hogy a nyelv és a világ érzékelése, feldolgozása hogyan hatnak egymásra. Ahelyett, hogy a 
klasszikus  Sapir‐Whorf‐hipotézissel  kapcsolatban  adnék  meg  hivatkozást,  inkább  egy  weboldalra 
hivatkozom,  ahol mint  városi  legendát  foglalják össze  a  szintén  klasszikus példával  (az  eszkimó nyelv 
havat jelentő szavai) kapcsolatos kétségeket: http://www.urbanlegends.hu/2005/01/28/az‐eszkimo‐ho/ 
(letöltés  ideje 2008.  szept. 29.). Egy másik,  ideillő gondolat a világ nyelveinek  fogalomkészletéről: pár 
évtizedes a Wordnet projekt gondolata (lásd pl. a Wikipédiában: http://en.wikipedia.org/wiki/Wordnet 
(letöltés:  2008.  okt.  14.)),  amelyben  mostanra  már  több  nyelv  szókészletének  ontológiai  jellegű 
gyűjteménye  is  feldolgozható.  Kb.  2000  óta  zajlik  a  magyar  Wordnet  elkészítése.  Míg  a  főnevek 
rendszerének kialakításánál az angol nyelvre meglévő  fogalmi hálót volt célszerű alkalmazni  (hiszen ez 
segíti majd a gépi fordításokat is), addig az igék rendszerének kialakításakor ez nem volt lehetséges. Az 
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keresőfelületeket, nyilvánvaló, hogy ez a  tudás része a mindennapi gyakorlatainknak. 
Ebből az következik, hogy ez a  tudás vagy ennek a  tudásnak az elemei kapcsolódnak 
valamilyen  általunk  alkalmazott  típusossághoz.  Mégsem  jellemző  az  átlagemberre, 
hogy  le  tudná  írni  a  keresőfelület  elemeit,  vagy meg  tudná  nevezni  a  helyet,  ahova 
beírja  a  kereső‐kifejezést  (magának  a  kereső‐kifejezés‐nek  sincsen  a  mindennapi 
nyelvben megfelelője).  Ez  az  oka  annak  pl.,  hogy  nagyon  nem  könnyű  elmagyarázni 
valakinek,  hogy  hogyan  találja  meg  a  Coospace‐ben62  a  „Kommunikáció  és 
Médiatudomány Digitális Könyvtár”  színteret. Egy általam  írt  tanács egy hallgatónak: 
„A  keresett  digitális  könyvtár  úgy  található meg,  ha  a  színtérkeresésbe  azt  írod  be, 
hogy %digitális könyvtár (vagyis kell eléje egy %, mert van előtte szöveg) és az Összes 
színtér van kijelölve (nem a Kezelt színterek).” Csakhogy amikor szóban adtam hasonló 
tanácsot és rögtön ki is próbáltuk a működését, kiderült, hogy ez a szöveg elsőre nem 
alkalmazható a felhasználók számára. 
 
4. ábra: a Coospace‐ben a színtérkereső felület: 
 

 
 
A képen  látható  felületen például nem egyértelmű mindenki  számára, hogy a  szürke 
csíkba  lehet  írni  a  kereső‐kifejezést, nem  felismerhető  a  keresést megindító  gomb  a 
jobb  oldalon,  és  ezért  az  egész  felületről  nem  is mindig  világos  elsőre,  hogy  ez  egy 
keresőfelület.  De  nem  csak  a  felület  elemeire  nem  lehetett  jól  hivatkozni  a  leírt 
tanácsban,  hanem  a  %  funkcióját  sem  lehetett  jól  megfogalmazni.  Természetesen 
ennek ellenére a diák elboldogult (nyilván némi próbálkozás után), de az, hogy a nyelv 

                                                                                                                                               
igék ui., mint eseményt  leíró  fogalmak, nyelvspecifikusabban  alkotnak  fogalmi hálót, mint  a  főnevek. 
Vagyis  a  körülöttünk  lévő  tárgyi  világ  objektumait  a  legtöbb  nyelv  hasonlóan,  de  legalábbis 
összehasonlíthatóan  bontja  fel  főnévi  fogalmakra.  Természetesen  közismertek  az  olyan  különbségek, 
mint hogy a  ’fa’ egyes nyelvekben két külön szóval  fejezhető ki  (’élő  fa’ –  ’holt  faanyag’), vagy hogy a 
magyarul ’sárgabarack’‐nak nevezett gyümölcs más nyelvekben nem a ’barackok’ közé tartozik, de ezek 
a  különbségek  viszonylag  könnyen  áthidalhatók  azokhoz  képest,  amikkel  az  igei  fogalomhálóknál  kell 
szembenéznünk.  Az  eseménynek  (amit  az  ige  leír)  több  szempontja  is  lehet,  amire  az  igei  jelentés 
támaszkodik.  Pl.  az  angol  clear  jelenthet  torokköszörülést  is,  ami  a  remove  angol  igével  állhat 
kapcsolatban abban az értelemben, hogy ’eltávolít vmit vhonnan’. Ugyanakkor a magyar (meg)köszörüli 
a  torkát  inkább  valami hangadással  kapcsolatos  igével  állhat  kapcsolatban. Vagyis  az  egyik nyelv  igei 
fogalma  az  akadály  (lepedék)  mozgására,  a  másik  a  hanghatásra  „teszi  a  hangsúlyt”.    Források: 
Kuti és tsai (2005) és Hatvani és tsai (2006). 
62  Tanulmányokkal  kapcsolatos  együttműködések  támogatására  szolgáló  rendszer.  A  Pécsi 
Tudományegyetem  polgárainak  a  http://coospace.tr.pte.hu  címen  érhető  el,  előzetes  kiosztott 
usernévvel, jelszóval.  
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szemantikai tagozódása „messzemenőkig megfelel” a releváns tapasztalati sémáknak, 
semmiképpen nem igazolható63.   
 
Clifford  Geertz  öt  terminussal  jellemzi  a  „józan  ész”  mindennapi  gyakorlatának 
fogalmát64:  természetesség,  praktikusság,  szikárság, módszernélküliség,  elérhetőség. 
Ezek azok a fogalmak, jellegzetességek, amelyeket a józan ész a valóságnak tulajdonít. 
Összefoglalom  ezeket  a  pontokat  a  fenomenológiai  témakör  lezárásaként:  részben 
megerősítik, részben kiegészítik az eddig megtárgyaltakat.  
 
A  természetesség azt  jelenti, hogy a  józan ész a dolgokat a maguk egyszerűségében, 
„úgy  látszik”‐jellegében  jeleníti  meg.  Praktikusságon  Geertz  nem  a  józan  ész 
hasznosságra törekvését érti, sokkal inkább a „légy körültekintő”‐jellegét. A szikárság a 
bonyolultság‐ellenességet  jelenti:  azt,  hogy  a  dolgok  ne  legyenek  se  többek,  se 
kevesebbek, mint aminek látszanak. A módszernélküliség leírható úgy, hogy a józan ész 
bölcsessége  ad  hoc:  azaz  egymástól  független  és  akár  egymásnak  ellentmondó 
megállapítások  rendezetlen  halmaza.  Az  elérhetőség  pedig  azt  fejezi  ki,  hogy  bárki 
felfoghatja és elfogadhatja a józan ész következtetéseit.  
 
Amikor  a  mindennapok  gyakorlatáról  és  ennek  értelmezéséről  beszélünk, 
elkerülhetetlen,  hogy  felmerüljön  az  etnometodológia  fogalma,  annak 
„alapítóatyjával”,  Garfinkelnek65  a  nevével  együtt.  Anne  Fearfull  (egy  munkahelyi 
képességeket  vizsgáló  tanulmányában)66  úgy  foglalja  össze  fenomenológia  és 
etnometodológia  hasonlóságát  és  különbözőségét,  hogy  alapvetően  mindegyik  azt 
keresi, hogy a hétköznapok szereplői mit tartanak magától értetődőnek, ugyanakkor az 
első a mindennapi élet  jelentését analizálja és  írja  le egy kiválasztott területen, míg a 
második azt vizsgálja, hogyan konstruálják meg az emberek a világukat, és hogyan élik 
meg  azt.  Mivel  a  dolgozatomban  elsősorban  a  kereső  felületekkel,  azok 
értelmezhetőségével  foglalkozom,  illetve  azzal, hogy  a  sikeres  keresés milyen  tudást 
követel  meg  a  felhasználóktól,  a  megközelítésemhez  a  fenomenológiai  módszer 
közelebb áll. 
 
Adatgyűjtésre  a  fenomenológiában  a  legkedveltebb  módszer  a  résztvevő 
megfigyelés67.  A  számítógépes  infrastruktúra  felhasználásának  és  a  kereséseknek  a 
világára  vonatkozóan  több,  ilyen  módszert  alkalmazó  tanulmány  született68.  Saját 

                                                 
63  Érdemes  körülnézni  fórum‐portálokon,  ahol  mindenféle  témában  adnak  tanácsot  egymásnak  az 
emberek,  így  a  keresők  használatával  kapcsolatban  is.  Az  Index.hu‐n,  ahol  megszámlálhatatlan 
mennyiségű  fórum  és  hozzászólás  létezik,  a  2008.  okt.  7‐én  lefuttatott  keresés,  amely  az  utolsó  egy 
hétben a keresés‐sel kapcsolatos hozzászólásokra irányult, csak három olyan hozzászólást talált, amiben 
valaki  tanácsot  adott  a  másiknak.  Mind  a  három  arról  szólt,  hogy  „keress,  mielőtt  hozzászólsz  a 
fórumban”. Ebből az egyikben a  tanácsadó megnevezte, hogy honnan  indítható a keresés  (a weboldal 
bal  oldala),  egy másikban  pedig megadta  a  tanácsadó  azt  a  szövegrészletet,  ami  alá  be  kell  írni  a 
megfelelő kifejezést  (az „így működik” szöveg alá  írd be, hogy...),   a harmadik nem adott segítséget a 
kereséshez. Egyik tanácsadó sem tudott magáról a keresőről beszélni. 
64 Geertz (2001), 259‐268. oldal 
65 Lásd pl. Bodor (1997) 
66 Lásd Fearfull (2005) 
67 Lásd Szombati (2003) 
68 Eddig kettőre hivatkoztam: Jóföldi (2003) és Fearfull (2005) 
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adatgyűjtés  helyett  ezeknek  a  tanulmányoknak  az  adataira  fogok  támaszkodni  a 
számítógépes keresés és a hozzá szükséges felhasználói tudás értelmezése közben. 
 

2.6.1 Összefoglalás: a mindennapi gyakorlat módszere hogyan alkalmazható a 
keresésre és rövid intencionalitási észrevétel (Dennett) 
 
Az  eddig  elmondottak  alapján  feltételezem,  hogy  a  számítógépes  keresések 
végrehajtása  során az ún. mindennapi  tudásunkat mozgósítjuk, annak  típusosságával 
együtt. Ez a tudás nem végérvényes és megváltoztathatatlan, és alapvetően probléma‐
megoldási  gyakorlatokon  keresztül  jött  létre,  nem  képzésen  keresztül,  ugyanakkor  a 
mások  megfigyelése  (a  saját  kísérletezés  mellett)  része  a  tapasztalatgyűjtésnek69. 
Ennek a tudásnak jelentős része nem verbalizálható. 
 
Jóföldi  (2003)  és  Fearfull  (2005)  megállapításait  a  keresésre  vetítve  a  következő 
feltételezésekkel élhetünk: 
 

• A vizsgálati alanyok kevés  ismeretet tudtak működtetni a webes kereséseknél, 
noha teljesítettek  ilyen tárgyat (logikai operátorok,  idézőjelek használata stb.). 
Aki használt ilyen ismeretet, az viszont akkor is használta, ha felesleges volt (pl. 
egyszavas kereső‐kifejezések idézőjelek közé tétele). 

• A  keresőfelületen  elhelyezett  helpet,  figyelmeztető  szövegeket  nem  vették 
figyelembe,  akkor  sem,  ha  az  a  logikai  operátorok  helytelen  használatára 
figyelmeztetett. 

• Ha  gépelési,  helyesírási  hiba miatt  nem  volt  találat,  vagy  nem  volt  releváns 
találat,  az  esetek  legnagyobb  részében  nem  javították  a  hibát,  hanem  új 
kifejezéssel próbálkoztak, noha a keresőfelület találathiány esetén kifejezetten 
felhívja a figyelmet a megfelelő gépelés ellenőrzésére. 

• A  figyelmetlenség  a  találatok  kiválasztásában  is  megmutatkozott:  gyorsan 
döntöttek, és sokszor kevésbé relevánst választottak a találati listából. 

• Inkább keresőmezőt használtak, mint téma szerinti katalógust. 
• Valójában  akkor  hatékony  a  számítógépes  eszköz  használata,  ha  az  érintett 

területet  (a  számítógépes  tudásától  szinte  függetlenül)  alaposan  ismeri  a 
felhasználó. Vagyis nem azért hibázik vagy nem ér el célt a számítógépes webes 
felületeken annak használója, mert a  felületet nem  ismeri, hanem azért, mert 
hiányzik a témáról való mögöttes tudása70. 

 

                                                 
69 K. Princz – Nagy (2005): A Debreceni Egyetem hallgatói között végzett felmérés alapján megállapítják, 
hogy  „A  felmérések  eredményei  azt  mutatják,  hogy  a  diákok  eléggé  magukra,  illetve  társaikra 
hagyatkozva tanulják a webről az információ visszakeresést”.  
70 Hiába tudja valaki tökéletesen használni a keresőfelületet egy könyvadatbázisban, ha nem jön rá, hogy 
a  ’mondattan’  kereső‐kifejezés mellett  esetleg  a  ’szintaxis’‐t  is  érdemes megpróbálni.  A  hétköznapi 
„józan ész” mellett fontos a „szakmai józan ész” is. Egy jó példája ennek a dolgozatom 1. mellékletében 
a  szócikkek  kiválasztása. A  keresés  tevékenység  az,  amiről  a dolgozat  szól, de ha egy  szótárban erről 
teljes  leírást akarunk kapni, akkor a keresés helyett a szótövét képező keres szót érdemes a szótárban 
megkeresni  (vagy  legalábbis  azt  is  érdemes  megkeresni).  A  szótárhasználati  „szakma”  tapasztalata, 
mindennapi gyakorlata ezt sugallja. 
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K. Princz – Nagy  (2005)‐ből  idézek: „A  sikeres kereséshez a megfelelő keresőszoftver 
kiválasztásán  túl  fontos  annak  tulajdonságainak  ismerete  is:  nem mindegy,  hogyan 
fogalmazzuk meg a lekérdezést, hiszen az az eredményhalmazt döntően befolyásolja. A 
tapasztalat  azt mutatja, hogy  a  hallgatók  jelentős  része nem  ismeri  a  lehetőségeket 
egy‐egy  információ  keresésekor:  nem  alkalmazzák  az  összetett  kereséseket,  s  nem 
ismerik  a  speciális  (vagy  részletes)  keresést  segítő  lehetőségeket  sem.  Az 
eredményeket értékelve azt a következtetést kell  levonnunk, hogy a keresés tanítását 
be kell vonni az iskolai tananyagba.”  
 
Ezek, a fontos információkat nem ismerő hallgatók (ahogy a tanulmányból is kiderül) a 
következőképpen  értékelték  saját  keresési  sikerességüket:  33%‐ban  jónak,  57%‐ban 
közepesnek  és  11%‐ban  gyengének.  Vagyis  alapvetően  sikeresnek  tartották  a 
stratégiáikat, noha a keresőfelület által adott paraméterezési lehetőségek közül szinte 
eggyel sem tudtak élni.  
 
Úgy  gondolom,  hogy  a  felhasználói  tudás  értékelésekor  érdemes  figyelembe  venni 
Dennett71 megállapítását arról, hogy a felhasználónak egy eszköz működtetésekor nem 
az a fontos, hogy hogyan működik, hanem, hogy mire tervezték. Nem akkor lesz sikeres 
a  működtetés,  ha  a  felhasználó  aprólékosan  ismeri  a  kereső‐kifejezések  logikáját, 
hanem akkor, ha a keresővel megtalálja, amire szüksége van, mert van egy képe arról, 
hogy a kereső mire való, és ennek a képnek megfelelően használja azt. 
 
Az  eddig  elmondottaknak  megfelelően  a  3.  fejezetben  összefoglalom,  hogy  mit  is 
tudnak  a  keresők,  a  4.  fejezetben  pedig  azt,  hogy  hogyan  tudják  a  felhasználók  a 
keresőket használni. Ez utóbbi témában azt feltételezem, hogy a felhasználók ezeket az 
ismereteiket  az ún. mindennapi  tudásból  szerzik, és elsősorban  a  kereső  funkciójára 
összpontosítanak a típusalkotásaikban, nem pedig arra, hogy a keresők mögött milyen 
struktúra és logika áll. 
 

                                                 
71 Dennett (1998), 270. oldal 
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  Mottó: 
  „only librarians like to search,  
  users prefer to find”72 

3. A keresés és a számítógép 
 

3.1 A keresés szó használata a számítógéppel kapcsolatos tudományok‐
ban és a keresés általam vizsgált modellje 
 
A 2.1 fejezetben összefoglaltam, hogy milyen eseményeket fogok keresésnek tekinteni 
a dolgozatomban: azokat az eseményeket, amelyek leírhatók a Keresem azt a(z) ... vagy 
Keresek  egy  ....  mondatokkal,  és  a  mondat  tárgya  keresésileg  specifikus,  vagyis  a 
találati halmaz egyértelműen azonosítható a főnév referenciahalmazán belül. 
 
A számítógéppel modellált mesterséges  intelligenciában a keresés szó mást  jelent: „A 
célt és azon módszerek, eszközök halmazát, amelyekkel a cél elérhető, problémának, 
míg  a  folyamatot,  amely  során  felfedezzük,  hogy  az  eszközökkel mit  tudunk  elérni, 
keresésnek  nevezzük.”  –  írja  Russel‐Norvig  (2000)73.    Gregorics  Tibor  kereső 
rendszernek  egy  problémamegoldó  algoritmust  nevez74,  amire  jó  példa  Hanoi 
tornyainak  problémája,  pontosabban  ennek  a  problémának  a megoldó  algoritmusa 
(Hanoi  tornyainak  problémája:  az  a  probléma,  hogy  hogyan  helyezz  át  három 
különböző méretű  korongot  egy A  rúdról  egy  C  rúdra  úgy,  hogy  egyszerre  csak  egy 
korongot mozgathatsz, soha nem helyezhetsz nagyobb korongot egy kisebb korongra, 
és felhasználhatsz egy B segédrudat).  
 
Ebből  is  látszik, hogy  a  számítógépes  rendszerek elméletében  a  keresési  feladat egy 
megfelelő  algoritmus megtalálása,  amelynek  tipikus  sémái  vannak  (pl.  szélességi  és 
mélységi keresések, vagy gráfkeresés, hegymászó keresés, szimulált lehűtés stb.). Noha 
a keresés szó használata más, de az bizonyos, hogy a keresőfelületeken beírt kereső‐
kifejezés  alapján  megtalálni  a  kereső‐kifejezésnek  megfelelő  tételt  valamilyen 
problémamegoldó algoritmussal  lehet, és ezért az általam  vizsgált  keresések mögött 
nyilván  ilyen  algoritmusokat  (azaz  kereséseket)  alkalmazó  programkódok  vannak.  A 
dolgozatomban nem foglalkozom a keresésnek ezekkel a részleteivel.  
 
Vagyis  ebben  a  fejezetben  is  keresés‐en  azt  értem,  amikor  a  kereső  ágens  a 
számítógépes  keresőfelületre  beírt  kereső‐kifejezéssel  elindít  egy  kereső  eljárást, 
aminek  a  részleteivel  csak  addig  foglalkozom,  amíg  a  kereső‐kifejezést  lefordítjuk  a 
keresőgép  számára,  vagyis  a  keresőgépben  működő  megtalálási  vagy  keresési 
algoritmussal már nem. 
 

                                                 
72 Roy Tennant, 2004. Forrás: Mi‐Weng (2008), 5. oldal 
73 Russel – Norvig (2000), 87. oldal 
74 Gregorics (1999), 38. oldal 
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Vagyis a számítógépes keresésen a dolgozatomban a következő modellt értem75: 
 
5. ábra: a keresés vizsgált modellje 
 

Adatbázis és keresőgép

A 
keresőfelületen 

megadott 
keresőkifejezés

Találat

Vizsgált kérdés: a 
keresőfelület elemei, és azok 

értelmezhetősége. 
Az egyes keresőfelületeket 
tekintem keresésmódoknak, 
és a keresőfelület tipizálható 
elemeit a keresésaktusokat 
lehetővé tévő elemeknek 

(Hymes, 2.4 fejezet).

Vizsgált kérdés: A kereső-
kifejezés lefordítása a 
keresőgép számára az 

adatbázis struktúrájának 
megfelelően (számítógép és 

nyelvészet kapcsolata)

Vizsgált kérdés: A találatot 
vagy találatokat megjelenítő 
felület, a kiírt információk és 

azok értelmezhetősége

Információk 
(rendelkezésre álló fájlok, 
weboldalak, sztringek és 

egyéb javak)
Kódolás1: információból adat 

(Hall, 2.4 fejezet)

Kódolás2: az információból lett adat 
kereshetőségének biztosítása

(Hall, 2.4 fejezet)

Dekódolás: a megtalált adat információként való megjelenítése 
(Hall, 2.4 fejezet)

 
 
Ezen az 5. ábrán mutatom meg, hogy milyen  részekből építem  fel a keresés általam 
vizsgált modelljét,  és  hogy  az  egyes  elemeknél milyen  vizsgálatokat  fogok  végezni. 
Ebből is látszik, hogy magának a keresőgépnek a működésével nem foglalkozom. 
 

3.2 A kereső‐kifejezés nyelvi természete 
 
Egy  kereső‐kifejezés  állhat  egyetlen  szóból  vagy  több  különböző  részből  is  (szavak, 
köztük  logikai operátorok mint az ÉS és a VAGY, valamint egyéb szűrési feltételek, pl., 
hogy  csak  az  éppen  megrendelhető  könyvek,  letölthető  cikkek  jelenjenek  meg  a 
listában stb.). A dolgozatomban csak azokkal a keresésekkel foglalkozom, amelyeknek 
a kereső‐kifejezése legalább egy természetes nyelvi szót tartalmaz. 
 
Miért  is  fontos  ez?  A  megszorítás  lényege  az,  hogy  a  kereső‐kifejezés  (illetve  a 
keresőfelület)  tulajdonságainak  megadásával  sikerüljön  azokat  a  kereséseket 
megragadni,  amelyek  megfelelnek  a  2.1  fejezetben  megfogalmazott  „keresésileg 
specifikus” kereséseknek. 
 
A keresőfelületeket lehet úgy használni, hogy beállítok néhány paramétert, és a találati 
listából  válogatok.  Vagyis  megszűröm  a  lehetséges  adatokat,  és  aztán  „szabad 
szemmel” válogatok közülük. A keresőfelületek használatának ezt a módját szeretném 

                                                 
75  Ez  Prószéky  –  Kis  (1999) modelljének  egy,  a  dolgozatomra  adaptált,  és  ezért  erősen  átdolgozott 
változata (177. oldal) 
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kizárni a vizsgálatom köréből. Vajon megragadható‐e formálisan, hogy mi a különbség 
keresés és szűrés között? 
 

3.2.1 A keresés és a szűrés különbsége 
 
A  kezelőfelületek  leírásában  a  különféle  kézikönyvekben  és  helpekben  a  szűrés, 
listázás,  keresés  gyakran  szinonimaként  szerepel.  Programozás‐technikailag 
különbséget tehetünk a szűrés és a keresés között: a kereső‐kifejezések feldolgozása az 
adatok  listázása előtt, az adatbázisból való  lekérdezéskor történik, a szűrési feltételek 
feldolgozása  a  lekérdezés  után,  a  már  lekérdezett  adatokon,  azok  filterezésével 
történik (vagyis az 5. ábrán megadott modellemben a szűrés a találat‐adathalmaz után, 
egy szűkebb találat‐adathalmazt megjelenítve szerepelne).  
 
Ha  a  felhasználó  szemszögéből  nézzük,  akár  azt  is mondhatnánk,  hogy  a  szűrés  a 
(keresés  által  vagy  a  nélkül)  lehozott  találati  listán  állítható  be,  újabb  szempontok 
megadásával.  A  probléma  az,  hogy  a  kereséshez  és  a  szűréshez  beállítható 
paraméterek a  felületen gyakran keverednek a kereső‐kifejezés megfogalmazásában. 
Például  a  kereső‐kifejezésbe  beilleszthetem,  hogy mikor megjelent  cikkekre  vagyok 
kíváncsi, és a találati lista megjelenése után ezt a beállítást módosíthatom, vagy ha be 
sem állítottam, megadhatom a kívánt értékeket, így továbbszűrve a találati listámat. 
 
A felhasználó szemszögéből ezért elvileg úgy is tekinthetnénk, hogy minden esetben a 
lehetséges  találatok  szűrése  történik:  az,  hogy  ez  a  programban  hol  és  hogyan 
dolgozódik fel, nem a felhasználó dolga. De a mindennapi nyelvhasználtunkban sokkal 
gyakrabban beszélünk keresésről az egyes programokban, mint szűrésekről. és ebből a 
szempontból  (ha  a  fenti  programozási  definíciót  vennénk  alapul)  a  felületeken 
található feliratok is megtévesztőek: 
 
6. ábra: ETR76, kurzusminták listája 
 

 
 
A  6.  ábrán  a  rendezés  alapjául  szolgáló  oszlopban  lehet  keresni  a  kereső‐kifejezés 
megadásával a Keress!  szó előtti Editboxban. Ehhez hasonlóan működik a keresés az 
MS Word, MS  Excel  programokban. Nyilvánvalóan  a  listázás  után,  a  találati  listában 
történik a keresés ezekben az esetekben, de ettől ezt még nem tekintjük szűrésnek. 
 

                                                 
76  Egységes  Tanulmányi  rendszer,  további  információ:  http://www.etr.hu/.  A  konkrét  kép  a  PTE 
rendszeréből van, http://www.tr.pte.hu, a letöltés ideje: 2008. okt. 21. 
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Felmerülhet  az  ötlet,  hogy  úgy  is  szétválaszthatjuk  a  két  fogalmat,  hogy  a  keresés 
találata egyelemű, míg a szűrés  találata engedélyezi a  többelemű  listát  (ami speciális 
esetben természetesen lehet egyelemű is). 
 
De ha megvizsgáljuk az MS Excel keresőfelületét, azt láthatjuk, hogy a felület alján lévő 
„Következő” gomb lehetőséget ad a találatok egyenkénti sorba járására (mint az előbbi 
értelemben  vett  igazi  kereső),  míg  a  felület  alján  lévő  „Listába  mind”  gomb  a 
találatokat úgy jeleníti meg, mintha szűrésről lenne szó. 
 
7. ábra: MS Excel, kereső felület 
 

 
 
Tehát a „mikor történik a keresőkérdés feldolgozása”, és a „hány elemű lehet a találati 
lista”  nem  megfelelő  fogalmak  a  keresés  és  szűrés  szétválasztására.  Persze  a 
megkülönböztetés valódi célja nem az, hogy ezeket a nem eléggé definiált fogalmakat 
sikerüljön  definiálni,  hanem  az,  hogy  sikerüljön  a  keresésileg  specifikus  tárgyakra 
irányuló  folyamatokat  szétválasztani  a  keresgéléstől,  böngészéstől,  és  így  majd 
egyértelművé  lehessen  tenni,  hogy  a  keresőfelületek  felhasználásával  kapcsolatban 
leírt megállapítások pontosan milyen használatra vonatkoznak. Ezért a cél, hogy meg 
tudjam  különböztetni  azokat  a  kereséseket  a  többi  keresgéléstől,  amelyek  a  lehető 
legjobb megközelítésű  találati  listát adják, amelyből már könnyű a megfelelő elemet, 
mint végleges találatot azonosítani. 
 
Az a feltételezésem, hogy az ilyen, jó megközelítésű találati listát adó keresések mindig 
tartalmaznak természetes nyelvi szót a kereső‐kifejezésben. Vagyis a dolgozatomban a 
nyelvi  természetű  elemet  is  tartalmazó  kereső‐kifejezéseket  tekintem  keresésnek 
(ezekkel  foglalkozom),  míg  a  többi  kereső‐kifejezést  szűrésnek  (ezekkel  nem 
foglalkozom). 
 

3.2.2  A  kereső‐kifejezés  nyelvi  elemének  specifikussága  és  összefüggése  a 
keresés tárgyának specifikusságával 
 
A  2.1  fejezetben  leszűkítettem  a  vizsgált  kereséseket  azokra,  ahol  a  keresés  tárgya 
keresésileg  specifikus. Ugyanakkor  abban  a  fejezetben megtárgyaltuk  azt  is,  hogy  a 
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nyelvészeti  specifikusság megkívánja  a  tárgy  (főnév)  determinánsát  (azaz  névelőjét). 
Igaz‐e ez a megállapítás a kereső‐kifejezésben szereplő nyelvi elemre? Azaz  igaz‐e az, 
hogy mindig névelős  formában használjuk a keresés  tárgyának megnevezését  (vagyis 
ezt a tárgyat megnevező főnevet) a kereső‐kifejezésben? 
 
Ez  a  feltételezés  két  szempontból  sem  igaz:  egyrészt  nem  a  keresés  tárgyának 
megnevezését  szoktuk  kereső‐kifejezésként  beírni, másrészt  a  beírt  kereső‐kifejezés 
szinte  soha  nem  tartalmaz  névelőt. Nézzünk  egy  konkrét  példát,  amikor  keresésileg 
specifikus  tárgyat  keresünk,  de  a  kereső‐kifejezés  nem  nevezi meg  főnévként  ezt  a 
tárgyat: 

„Melyik lehetett az a zöld kötésű geofizikai könyv?  

Egy  egyetemi  oktató,  aki  nemrég  tért  vissza  egy  kis  finn  egyetemen  tett 
tanulmányútról,  itthon  jött  rá,  hogy  az  a  könyv,  amit  az  ottani  könyvtárban 
olvasgatott, nagyon hasznos lenne neki itthon is. Sajnos nem emlékezett sem a 
könyv címére, sem a szerzőjére, csak annyit tudott, hogy elektromos geofizikai 
mérésekről szólt és zöld színű borítója volt. Az utóbbi információ egyelőre még 
nem segíti a keresést az online könyvtári katalógusokban, de miután beléptünk 
az  illető  egyetem  OPAC‐jába  és  kilistáztuk  az  összes  geofizikai  könyv  címét 
(szerencsére nem  sok  volt),  az oktató  végül  felismerte  a  keresett  könyvet. A 
pontos  bibliográfiai  adatok  alapján  azután meg  tudta  rendelni  a  könyvet  a 
kiadótól.”77  

 
Ugyan a leírásban nem szerepel, hogy pontosan milyen kereső‐kifejezés kellett ahhoz, 
hogy ki lehessen listázni az összes geofizikai könyv címét, de nagy valószínűséggel egy 
’geofizika’ jelentésű szót tartalmazó kereső‐kifejezés, ami minden lehetséges mezőben, 
vagy  a  tárgyszóban,  esetleg  még  a  címben  keresett  (ahogy  erre  a  keresőfelület 
lehetőséget  adott). Az  is  valószínű, hogy  a  kereső‐kifejezésbe beírt  szót  finnül  (ha  a 
tárgyszóban kerestek) vagy angolul (ha esetleg angol könyv volt és a címben kerestek) 
kellett megadni.  
 
Összefoglalva: a keresés tárgyának (keresési) specifikussága nem befolyásolja a kereső‐
kifejezésben  használt  szó  (nyelvészeti)  specifikusságát,  sőt  magának  a  szónak  a 
nyelviségét vagy konkrét  formáját  sem. Felmerül  tehát a kérdés, hogy akkor hogyan 
kapcsolódik  a  kereső‐kifejezésben  található  természetes  nyelvi  kifejezés  a  keresés 
tárgyához.  
 

3.2.3  A  kereső‐kifejezés  nyelvi  elemének meghatározása:  „cédulakatalógus‐
használati” kompetencia 
 
Az  előzőleg  idézett  geofizikai  könyvről  szóló  példában  szerepel  egy  figyelemreméltó 
megjegyzés:  „szerencsére nem  sok volt” – mármint geofizikai  témájú könyv.  Így volt 
lehetséges a keresett könyv megtalálása (természetesen a találati  listában a cím mint 

                                                 
77 Forrás: Drótos (1994) 
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mintázat  felismerése  is kellett a megtaláláshoz). Ha annyira sok  lett volna a  találat a 
’geofizika’  kereső‐kifejezésre,  akkor másik  kereső‐kifejezést  kellett  volna  választani, 
ami  (tekintve,  hogy  milyen  kevés,  illetve  könyvtári  katalógusok  szempontjából 
mennyire irreleváns információ állt rendelkezésre a könyvről) nem lett volna egyszerű 
feladat.  
 
Ahogy  a  2.6.1  fejezetben  összefoglaltam,  valójában  nem  technikai,  hanem  tartalmi 
tudásra van szükség a keresők sikeres használatához. Ez a tartalmi tudás nem a kereső 
vagy  az  adatbázis  tartalmára  vonatkozik,  hanem  a  keresés  tárgyával  kapcsolatos:  a 
keresés  tárgyáról  kell  eleget  tudni  ahhoz,  hogy  sikeresen meg  lehessen  azt  találni. 
Éppen ezért, szemben a 2.6.1 fejezetben idézett kutatók78 következtetésével, a sikeres 
kereséshez sokkal inkább a keresés tárgyáról kell ismereteket szerezni, mint a keresők 
működéséről  (pl.  az  iskolai  tanulmányok  során).  Fearfull  (2005)  megállapításával 
összhangban  (aki  az  irodai  munkaerők  munkahelyi  tudásával  kapcsolatban  végzett 
fenomenológiai  vizsgálatokat)  kijelenthetjük,  hogy  aki  például  sikeres  a  cédula‐
katalógusok  használatában  a  könyvtári  keresésnél,  az  nagyobb  eséllyel  sikeres  az 
elektronikus  katalógus  használatában  is,  mert  tudja,  hogy  milyen  tárgyszavakra 
érdemes keresni. De aki nem  tud hatékonyan keresni a cédulakatalógusban, annak a 
megfelelő  kereső‐kifejezések  meghatározása  az  online  katalógusban  sem  fog 
sikerülni79. 
 
Mivel a dolgozatom nem a könyvtárhasználatról,  illetve a  tematikai osztályozásokról, 
fogalmi  hálókról  és  az  ezekre  vonatkozó  tudásunkról  szól80,  ezért  a  kereső‐kifejezés 
tartalmi  kiválasztásával  nem  foglalkozom  részletesen.  A  3.2.6  fejezetben  még 
visszatérek erre a kérdésre.  
 

                                                 
78 Jóföldi (2003) és K. Princz – Nagy (2005) 
79 „A kutatás azt mutatja, hogy a gyakorlott kutatóknak kevesebb időre van szükségük a megfelelő online 
anyag megtalálásához. A  torontói  felmérés  szerint minél  jártasabbak  az  oktatók  a  keresésben,  annál 
szakszerűbben elemzik a hivatkozásokat, és azonosítják a cikkeket. Az oktatók kevesebb  időt  töltenek 
online, mint  a  hallgatók,  akik  időnként  akár  három  órát  is  keresgélnek  a  hálózatban.”  Forrás:  Frank 
(2006) 
80 Úgy is megfogalmazhatjuk ezt a tudást, hogy mennyire vagyunk tisztában az információkereső nyelvek 
használatával. Lehetséges két fő csoportba osztani ezeket, annak alapján, hogy a „fogalomkészletüknek” 
mi  az  alapja:  a  természetes  (tárgyszavak,  tezauruszok)  és  a mesterséges  (ETO,  Cutter‐jelzet)  nyelv‐
alapúak  (lásd  Siró  (2007), 77‐84. oldal).  Egy másik  lehetséges osztályozás  szerint  vannak hierarchikus 
(ETO, Dewey‐féle Tizedes Osztályozás), mellérendelő (tárgyszó) és szemantikus vagy relációs (tezaurusz) 
információkereső  nyelvek  (lásd  Ungváry  –  Vajda  (2002),  24‐34.  oldal).  Az  említett  osztályozási 
rendszereket összefoglalja B. Hajdu – Babiczky  (1998), 16‐20. oldal. Azt  feltételezem, hogy ezeknek az 
információkereső  nyelveknek  a  sikeres  használatához  sem  szükséges  valódi  tanulás,  sokkal  inkább 
gyakorlat, de ez a gyakorlat valószínűleg más  típusú, mint a keresőfelületek használatának gyakorlata, 
éppen  azért,  mert  sokkal  inkább  nyelv‐alapú.  Nagyon  érdekes  kérdés  lenne  a  kétféle  „gyakorlat” 
összehasonlítása, de ez túlmutat a dolgozatom keretein.  
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3.2.4 A kereső‐kifejezés nyelvi elemének formája 
 
A  kereső‐kifejezés  formájának  vizsgálatához  a  2.  Melléklet  első  hét  felületének 
áttekintésére lesz szükség81.  
 

1. probléma: az ékezetek 

 
Az  1.  és  2.  felületek  ábrái  azt  ábrázolják,  hogy  az MS Word  és  az  Acrobat  Reader 
másként  kezeli  az  ékezeteket  a  keresésnél. A Word  (1.  felület)  karakterre  pontosan 
keres, azaz ha a keres karaktersorra keresünk, akkor éppen azokat a sztringeket fogjuk 
megkapni, amelyek ezt a karaktersort tartalmazzák (ez a keresési mód a szöveg nyelvi 
beállításától független).  Az Acrobat Reader (2. felület) ezzel szemben ékezetmentesen 
keres, azaz a keres és a kérés karaktersorok számára azonosak (a kereséskor).  
 
A 3. felület ábrái azt mutatják, hogy a számítógépünk fájlkeresője sem ékezetmentesít 
a  kereséskor  (és  ráadásul akkor  is keres a  fájl megnevezésében, ha a  fájl  tartalmára 
vonatkozó  keresését  választjuk:  de  ez  megállapítás  most  nem  ehhez  a  témához 
tartozik). 
 
A 4. felület ábrái azt (is82) mutatják, hogy a Google nem ékezetmentesít. Az, hogy a 4.1 
és a 4.3 ábrán közel azonos a  találati  szám, csak azt  jelzi, hogy azokban a  fájlokban, 
ahol a  ’kutya’  szerepel, a  ’kutyá’  is előfordul általában, és  fordítva. De a két kereső‐
kifejezés  nem  azonos,  hiszen  nem  ugyanabban  a  sorrendben  jelennek  meg  az 
oldalak83.  
 
Az 5.  felület ábrái  (különösen az 5.2 ábra) mutatják, hogy a  kereső‐kifejezés hogyan 
dolgozódik  fel  a  keresőprogramban:  ha  nincs  találat  a  karakterre  pontos  kereső‐
kifejezésre,  akkor  a  keresőprogram  ékezetmentesíti  azt  (sőt,  csonkolja,  ha  így  sincs 
találat, lásd később). 
 
A  6.  felület  ábrái  azt  mutatják,  hogy  a  keresőprogram  nem  végez  automatikusan 
ékezetmentesítést (sem csonkolást), de a keresőfelületen (kvázi helpként) felajánlja a 
kereső  ágensnek,  hogy  végezhet  ilyet  a  megfelelő  reguláris84  kifejezések  alkal‐
mazásával  (az  ékezetmentesítés  itt  a  „maszkolás”‐nak  nevezett módszerrel  hajtható 
végre).  

                                                 
81  Mivel  ez  nagyon  sok  képernyőképet  jelent,  ezért  helyeztem  őket  inkább  a  mellékletbe,  hogy  a 
dolgozat szövege folyamatosan olvasható maradjon. 
82  Azt  pedig még  inkább mutatják  az  ábrák  (a  4.2  és  a  4.2  találati  számának  különbsége),  hogy  a 
toldalékmentes  és  a  toldalékolt  alakok  nem  ugyanazt  a  kereső‐kifejezést  jelentik,  de  erről  a 
későbbiekben még lesz szó. 
83 Persze elvileg azt  is feltételezhetjük, hogy nem  is ugyanazok az oldalak  jelennek meg, de ez nem túl 
valószínű.  Az  oldalak  megjelenési  sorrendjét  nagyon  sok  minden  befolyásolja,  ezzel  foglalkozik  a 
keresőoptimalizálás, amelyre néhány lábjegyzetben elhelyezett link erejéig kitérek. 
84 A  reguláris kifejezés egy érthető definíciója:  „egy olyan, bizonyos  szintaktikai  szabályok  szerint  leírt 
sztring,  amivel meghatározható  sztringek  egy  halmaza.  Nevének  rövidítésére  gyakran  a  regexp  vagy 
regex  kifejezés  használatos”.  Forrás:  Wikipédia,  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabályos_kifejezés 
(letöltés ideje: 2008. okt. 11.) 
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Összefoglalva:  vannak  olyan  keresőprogramok,  amelyek  automatikusan  ékezet‐
mentesítenek, mások  csak  akkor,  ha  a  nélkül  nincsen  találat, más  programok  pedig 
lehetővé  teszik  olyan  reguláris  kifejezések  használatát,  amivel  a  kereső  felhasználó 
maga elvégezheti az ékezetmentesítést. A felhasználói szokások megfigyelése azonban 
azt mutatja, hogy a kereső ágensek többnyire sem nem élnek ezzel a lehetőséggel, sem 
nem  tudnak  róla. A  racionális  feltételezéssel  szemben  ez  általában  nem  rontja  vagy 
javítja a kereséseik sikerességét.  
 

2. probléma: a szavak toldalékolt alakja és tőváltakozásaik 

 
A  Google  Hejesírás  oldalon85 megvizsgálhatjuk,  hogy  egy‐egy  szó  különböző  alakjai 
közül melyiket hányszor keresték a felhasználók.  Így például ha megvizsgáljuk a kutya 
szó  néhány  (tetszőlegesen  választott)  szabad  és  kötött  alakváltozatát,  a  következő 
eredményt kapjuk: 
 
2. táblázat: 

keresési gyakoriság
(a felsorolt sztringek
100%‐os halmazán)

keresési 
darabszám

keresett sztring 

65%  (545000)  kutya 

21%  (174000)  kutyák 

8%  (64800)  kutyát 

4%  (31400)  kutyával 

3%  (25500)  kutyának 

0%  (2850)  kutyához 

0%  (1030)  kutyá 
 
Ez  a  táblázat  azt mutatja,  hogy  az  esetek  nagy  többségében  ragozatlan  szótöveket 
keresünk,  ritkábban  a  szavak  többes  számú  alakját,  és  kisebb mértékben,  de még 
mindig több tízezer keresési esetben toldalékolt szavakat.   
 
Ha  az  emberek  többnyire  szótövekre  keresnek,  akkor  felmerülhet,  hogy  hol  a 
probléma?  Nos,  a  többszavas  kereső‐kifejezések  esetén  (és  a  kereső‐kifejezések 
többsége többszavas) gyakran használunk toldalékolt alakokat. Íme, egy példa: 
 

                                                 
85  Link:  http://hejes.szerver.org.  Működési  elvek:  http://hejes.szerver.org/about.php.  Az  oldal 
elsősorban  különböző  helyesírású  alakváltozatok  keresési  gyakoriságának  ellenőrzésére  jött  létre,  de 
ilyen típusú keresésekre is alkalmas, amire én használtam. (Használat ideje: 2008. okt. 20.)  
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8.  ábra:  A Google‐ban  lefuttatott  keresésekben  a  „legnyerőbb”  kereső‐kifejezések 
2008 júniusában Magyarországon86: 
 

 
 
Ahogy azt  több vizsgálat  is kimutatja, a  többszavas kereső‐kifejezések gyakoribbak87, 
mint az egyszavasak, és ha a több szó nem egy név, akkor  (a magyarban és a ragozó 
nyelvekben  legalábbis)  legalább az egyik szó nem szótő a kereső‐kifejezésben  (ahogy 
ezt a 8. ábrán látható 6. helyezett, a múzeumok éjszakája is mutatja).  
 
Ahhoz, hogy teljesen világos legyen, ez miért probléma, röviden át kell néznünk, hogy 
hogyan is működik a keresés.  
 

Kitérő. Szavak a kereshető dokumentumokban és szavak a kereső‐kifejezésben: hogyan 
találkoznak össze? 

 
A  számítógépes  kereséseknél  egy  kisebb  sztringet  igyekszünk  megtalálni  egy 
nagyobban: körülbelül ez az alapelv. Ha valaki keresett már a saját számítógépén egy 
fájlt,  aminek  nem  emlékezett  a  címére,  de  néhány  olyan  szóra  igen,  ami  a  legtöbb 

                                                 
86  Link:  http://www.google.hu/press/intl‐zeitgeist.html#hu  (letöltés  ideje:  2008.  okt.  16.).  A 
„legnyerőbb” itt azt jelenti, hogy azok a kereső‐kifejezések, amelyek az előtte lévő időszakhoz képest a 
legtöbbször  szerepeltek. Vagyis  ez nem  jelenti  azt, hogy  abszolút  értékben  ezek  a  kereső‐kifejezések 
fordultak elő  legtöbbször, hanem azt, hogy az adott  időszakban az előző  időszak kereső‐kifejezéseihez 
képest ezek fordultak elő legtöbbször.  
87 pl.: Jansen és tsai (2007a), Jansen és tsai (2007b). Ezekben a tanulmányokban a kutatók elfogadják az 
internetes keresések három típusba osztását: navigációs keresések (amikor egy céget vagy egy személyt 
keresek); tranzakciós keresések (amikor olyan helyet keresek, ahol valamit meg tudok vásárolni vagy egy 
ügyet  el  tudok  intézni);  információ‐keresések  (amikor  munka  vagy  szórakozás  céljából  keresek 
adatokat).  Janson  és  társai megállapítása  szerint  az  információkeresés  uralja  az  internetes  keresések 
világát. Ezt a megállapításukat nem kérdőíves vagy  interjú‐módszerekre alapozták, hanem  több millió 
internetes  keresés  kereső‐kifejezéseinek  elemzésére,  továbbá  arra,  hogy  a  találati  listából  a  kereső 
személyek mely oldalakra  klikkeltek  rá. Vannak olyanok,  akik ugyanezt  a hármas  felosztást használva 
más eredményre  jutottak: Andrei Broder az „A Taxonomy of Web Search” c. művében amellett érvel, 
hogy az emberek leginkább tranzakciós és navigációs kereséseket hajtanak végre (forrás: Battelle (2006), 
31.  oldal).  A  különböző  statisztikák  természetesen  különböző  eredményt  adnak,  ha  a  kereső‐
kifejezéseket  különbözőképpen  csoportosítjuk  a  lehetséges  keresési  célokhoz.  Azzal  mindegyik 
tanulmány egyetért, hogy általában jellemző a többszavas kereső‐kifejezések használata, leggyakrabban 
a  két‐háromszavasoké,  és  ez  a  tendencia  erősödik.  (Hozzá  kell  tennem,  hogy  Pajor  (2006)  szerint 
Jansenék kutatócsapata 2000‐ben még az egyszavas kereső‐kifejezések többségét állapította meg. Ezek 
szerint valóban megfigyelhető a kereső‐kifejezések méretének növekedése.) 
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fájljában  nem  szerepel,  és  ezért  a  2. melléklet  3.2  ábráján megmutatott  fájlkeresőt 
használta  (szó  keresése  a  fájlon  belül),  az  tudja,  hogy  (nagyobb méretű,  több  fájlt 
tartalmazó  folder  esetében)  több  percbe  is  belekerülhetett,  amíg meglett  a  találati 
lista. Ha ezt összehasonlítjuk  azzal, hogy  az  internetes  keresésénél  a  keresőprogram 
néhány  másodperc  alatt  rengeteg  találatot  tud  lehozni,  akkor  világossá  válhat 
mindenki  számára,  hogy  a  két  keresésnek  teljesen más  alapelveken  kell működnie. 
Nyilvánvalóan lehetetlen, hogy a keresőprogramunk az alatt a néhány másodperc alatt 
az Interneten található dokumentumokat végigkeresi. De ha nem a dokumentumokban 
keresünk, akkor hol? 
 
Az internetes keresésekhez alapvetően három alkotóelem szükséges88:  

• egy olyan program, ami a keresés előtt végigböngészi az  Interneten  található 
dokumentumokat, összeszedi belőlük  az  információt, és  készít egy  adatbázist 
arról, hogy milyen kulcsszóra milyen weboldalt érdemes megmutatni89 

• ez  az  összeállított  adatbázis  (vagyis  index  –  hasonlóan  a  könyvek  végén 
található indexhez) 

• az  a  program,  amely  a  keresőprogramba  beírt  kereső‐kifejezést  összeveti  az 
indexszel,  és  ennek  alapján  összegyűjti  a  megmutatandó  weboldalakat, 
valamint azt is, hogy milyen sorrendben érdemes ezeket megmutatni 

 
Vagyis  a  keresőprogram,  amibe  a  kereső‐kifejezésünket  beírjuk,  nem  az  Interneten 
található  dokumentumokban  keres  (ez  a  keresés  már  korábban  lefutott  robot‐
segédprogramok használatával), hanem az  indexben. Ezért  tud az  internetes keresés 
sokkal gyorsabb  lenni, mint amikor a saját gépünkön a fájlok tartalmában keresünk: a 
saját gépünkön ugyanis nem történik előre indexelés90. 
 
A probléma, ami miatt ezt a  témakört a  toldalékolt  szavakon belül  tárgyalom, az az, 
hogy  nagyon  nem  mindegy,  milyen  szavak  kerülnek  az  indexbe:  ugyanis  ezeket  a 
szavakat  lehet  majd  egybevetni  a  kereső  felhasználó  által  megadott  kereső‐kife‐
jezéssel. 
 

                                                 
88 Rengeteg olyan szakkönyv van, amely a keresőprogramok működésével foglalkozik, és természetesen 
a  legleegyszerűsítettebb  formában ugyanezt a  felosztást  ismertetik valamennyien.   Egy konkrét példa: 
Battelle  (2006), 23‐28. oldal. Már az oldalszámokból  is  látszik, hogy a  lehető  legegyszerűbb  leírást én 
tovább egyszerűsítettem: csak annyi  információt vezetek be, amennyi a mondanivalóm megértéséhez 
szükséges. 
89 Egy korábbi fejezetben a számítógépes kereső‐kifejezéses keresést a könyvtári tárgyszavas kereséshez 
hasonlítottam.  Valójában  az  index‐nek  (mint  a  weboldalakról  készített  katalógusnak)  is  megvan  a 
könyvtártudományi  előzménye.  Az  elektronikus  dokumentum  kezelési  szabványainak  éppen  úgy  ki 
kellett  alakulniuk,  ahogy  a nyomtatott  dokumentumokra  vonatkozó  szabványoknak.  Szakadát  (2007)‐
ben  olvashatunk  arról,  hogy milyen  lassan  alakult  ki  a  könyvek  címoldalának  használata,  ami  pedig 
nagyon  is  szükséges  a  könyv  „felismeréséhez”,  az  alapvető  adataival  való  beazonosításához  és 
természetesen a könyvtári katalogizálásához (Szakadát (2007), 116. oldal). 
90 Ez ma már elvileg nem kell, hogy  így  legyen. A Windows XP  is  futtathat a háttérben dokumentum‐
indexelést,  hacsak  ki  nem  kapcsoljuk,  mert  túlságosan  erőforrásigényes.  (forrás:  szóbeli  közlés  Ács 
Pétertől) 
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Index kétféleképpen készülhet91:  
• az  internetes  dokumentum  (pl.  weboldal)  alkotója  maga  megadja  azokat  a 

kulcsszavakat,  amelyekre  keresve  szeretné,  ha  a  weboldala,  dokumentuma 
megtalálható lenne, 

• vagy  az  indexkészítő  segédprogram  a dokumentum  tartalma  alapján próbálja 
kitalálni a megfelelő, indexben tárolandó kifejezéseket.  

 
Az utóbbi az igazából érdekes probléma. Az egyik lehetséges megoldás, hogy szavakat 
indexelünk:  azaz  a  dokumentum  összes  szavát  egyenként  elhelyezzük  az  index‐
adatbázisban.  Ebben  az  esetben  nyilván  érdemes  azokat  a  szavakat  kihagyni  az 
indexelésből,  amelyek  gyakorlatilag  minden  dokumentumban  szerepelnek.  Ilyenek 
például  a  névelők,  a  kötőszavak,  a  névmások  stb.92.  Vagyis  össze  kell  állítani  a 
nemkívánatos szavak listáját93.  
 
Ha  csak  szavakat  indexelünk,  akkor  pl.  a  több  szóból  álló  nevekre  rákeresve  nem 
fogunk  jó  találatokat  kapni.  A  legtöbb  keresőben  az  idézőjelek  közé  tett  kereső‐
kifejezés  nem  lenne  használható,  hiszen  csak  az  egyes  szavak  lennének  eltárolva  az 
index‐adatbázisunkban, a  szavak egymáshoz való közelsége,  sorrendisége nem. Ezért 
szükség van a kifejezések indexelésére is. A számítógép nem csak a szó (lásd a korábbi 
lábjegyzeteket), de a szintagma, a tagmondat, a mondat fogalmakat sem ismeri. Vagyis 
a  kifejezések  indexelésénél  egyszerűen  csak  azt  mondhatjuk,  hogy  „több  szó 
indexelése”. Nyilván meg kell határoznunk a  felső  szóhatárt, amire  indexelni  fogunk. 
Ezt mindenki letesztelheti úgy, hogy keres egy olyan közismert weboldalt, ami biztosan 
bekerült már  a  keresőprogramok  index‐adatbázisába  (pl.  a http://www.index.hu egy 
régebbi  lapját),  egyre  hosszabb  szövegrészeket  másol  ki  belőle,  amikre  idézőjelek 
között rákeres pl. a Google‐n, és előbb‐utóbb elér ahhoz a szóhatárhoz, amerre az lesz 
a válasz, hogy „nincs találat”94. 

                                                 
91  Prószéky‐Kis  (1999),  178.  oldal.  Az  indexelés  nyelvészeti  problémáinak  listáját  Prószéky‐Kis  (1999) 
alapján állítottam össze, jelentősen leegyszerűsítve az ő megállapításaikat. 
92 Fontos folyamatosan szem előtt tartani, hogy a számítógép nem ismeri a szavakat. Számára definiálni 
kell a szó fogalmát, pl. úgy, hogy „két szóköz vagy egy szóköz és egy írásjel között lévő sztring”. Ebben az 
esetben  minden  ilyen  sztring  (karaktersor)  szónak  fog  számítani  a  számítógép  számára.  Próbáljunk 
rákeresni a Google‐ban egy értelmetlen karaktersorra, pl. a fgjh sztringre. Egy  ilyen értelmetlen sztring 
esetében is akár párszáz találatot is kaphatunk, ha valaki így nevezte el a feltöltött dokumentumát stb. 
(Én 2008. szept. 23‐án 96 db találatot kaptam az fghj sztringre keresve.)  
93 A Google‐n itt lehet erről leírást találni:  
http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=981&ctx=sibling&topic=13912.  Az  Index.hu 
oldal fórumkeresőjének is van egy „nemkívánatos szavak” listája, itt: 
http://forum.index.hu/Custom/showStopwords (letöltések ideje: 2008. szept. 25.). 
94  Vegyük  pl.  a  http://index.hu/kultur/khirek/364109  linken  elérhető  2008.  szept.  21‐i  cikket.  Ha  a 
Google‐n  rákeresünk  arra,  hogy  „Csillagszálló  kulturális  utcalap”,  akkor  az  5.  találatként  a  kinézett 
Index.hu‐oldal fog bejönni. Ha arra keresünk, hogy „A Csillagszálló kulturális utcalap 2008 októberében 
lesz  kétéves”,  akkor  a  keresett  Index.hu‐oldal már  a második  a  találati  listában.  Az  „A  Csillagszálló 
kulturális utcalap 2008 októberében lesz kétéves. A második születésnapot nagyszabású rendezvénnyel, 
kiállítással, irodalmi esttel és koncerttel, ünnepli meg a lap a Gödör Klubban” kereső‐kifejezés esetén az 
Index.hu az első és egyetlen találat. Az "A Csillagszálló kulturális utcalap 2008 októberében lesz kétéves. 
A második születésnapot nagyszabású rendezvénnyel, kiállítással,  irodalmi esttel és koncerttel, ünnepli 
meg a lap a Gödör Klubban. Ez alkalomból a Csillagszálló kiállítási lehetőséget hirdet mindazon művészek 
számára" kereső‐kifejezésre nincs találat. (A Google ez után lefuttatja a keresést úgy is, hogy elhagyja a 
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Mivel  nincs  értelme  teljesen  összefüggéstelen  szóláncokat  indexelni,  a  legtöbb 
indexelő‐eljárás  korlátozott  kifejezés‐indexelést  használ:  vagyis  nem  automatikusan 
minden szóláncot vesz  fel az  index‐fájlba, ami a maximális határon belül van, hanem 
igyekszik ezt bekezdésekre korlátozni (az előbbi lábjegyzetben leírt példa is akkor nem 
működött,  amikor  átléptünk  egy  bekezdéshatárt),  vagy  címekre,  nevekre  stb.  Ebben 
részben  a dokumentum  szerkesztésében megtalálható  információkra  támaszkodik  az 
indexelő‐program, részben nyelvtechnológiai eszközökre (pl. a nevek megtalálásánál).  
 
A  kifejezés‐indexelés  az  oka  annak,  hogy  nem  okoz  problémát,  ha  több  szóból  álló 
kereső‐kifejezésekben  toldalékolt  szavakat  használunk:  ezek  a  kifejezések  ugyanis 
általában éppen így, kifejezésként kerülnek be az index‐adatbázisba. 
 
A 2. mellékletben a 4.1 és 4.2 ábrák különbsége  (kutya és kutyák kereső‐kifejezések 
találati  listájának  különbsége)  abból  adódik,  hogy  ugyanakkor  lemmatizálást  (azaz 
szótövesítést)  nem  használ  a  Google,  vagy  legalábbis  a magyar  nyelv  szabályainak 
megfelelően nem95.   
 
Prószéky‐Kis  (1999)  amellett  érvel,  hogy  a  legelőnyösebb,  ha  a  kereső‐kifejezés 
feldolgozásakor  is  és  az  indexeléskor  is  lemmatizálunk:  ebben  az  esetben  szótövek 
vannak az  index‐adatbázisban és szótövekre van  lefordítva a kereső‐kifejezés, könnyű 
tehát  a  kettőnek  az  egybevetése. Ugyan  arról nincs  információ, hogy  az  egyes nagy 
keresőprogramok  pontosan  hogyan  működnek  az  indexelés  és  a  kereső‐kifejezés 
feldolgozásának  szempontjából  (ezek  a  megoldások  mindig  az  üzleti  titok  részét 
képezik),  de  ha  figyelembe  vesszük  a  korábban  bemutatott  statisztikákat,  és  azok 
alapján  feltételezzük,  hogy  toldalékolt  szóra  leginkább  csak  többszavas  kifejezések 
esetében  keresünk  (aminek  a  visszakeresését  a  kifejezés‐indexelés megoldja),  akkor 
beláthatjuk,  hogy  erre  valójában  nincsen  nagy  szükség.  A  lemmatizálás  (vagy 
stemming) amúgy sem kifejezetten grammatikai alapokon szokott megtörténni, inkább 
statisztikai  alapon:  ha  a  szót  alkotó  sztringnek  egy  nagy  valószínűséggel  előforduló 
részletét reguláris kifejezésként keressük96, akkor ez által a tőváltakozást nem használó 
nyelvekben gyakorlatilag lemmatizáltunk97.  

                                                                                                                                               
kereső‐kifejezésből az idézőjeleket, és így megjeleníti a keresett Index.hu‐oldalt). (A keresés lefuttatása: 
2008. okt. 21.) 
95 A http://www.google.com/support/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=basics&hl=en  oldalon 
ugyan olvashatunk a „stemming”‐ről, ami a tövesítés megfelelője, pl. hogy a „pet  lemur dietary needs” 
kereső‐kifejezés esetén a Google a „pet lemur diet needs” kereső‐kifejezésre is keres, de ez nem jelenti 
azt, hogy a magyar szavak tőváltakozásának ismerete is bele van építve a rendszerbe. Ilyen tőváltakozás 
pl.  a  tővégi  a/e  nyúlása  bizonyos  toldalékok  előtt,  amely  toldalékok  körébe  a  többes  szám  jele  is 
beletartozik. (letöltés ideje: 2008. szept. 25.)  
96 Pl. dietary helyett diet*, vagy múzeumokban helyett múzeum*. 
97  Sajnos  a  kutyák  helyett  nem  működik  a  kutya*,  vagy  a  terhek  helyett  a  teher*.  Viszont  az 
ékezetmentesítés és a  reguláris kifejezések  (no meg a  statisztika) együttes alkalmazása  szinte a  teljes 
morfológiailag előállítható  szó‐lista megalkotására képes. Vagyis a  terhek –  terhei, kutyák – kutyája – 
kutya  stb.  sorok mind  előhozhatók  vele.  Csak  éppen  a  terhek  –  teher  nem,  de  ez  nem  jelent  valódi 
veszteséget, mert általában, ahol az egyik alakváltozat előfordul a szövegben, ott a másik  is. A magyar 
nyelvben  az  alakváltozatok  és  az  ékezetek  problémáit  tárgyalja  az  internetes  keresés  szempontjából 
Berényi és tsai (2007), 46‐47. és 76‐80. oldal. Egy 2006‐os Index.hu‐cikk szerint a Morphologic (Prószéky 
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3. probléma: információkeresés természetes nyelven feltett, valódi kérdéssel 

 
 A  2.4.1  fejezetben  a  hymes‐i  (keresésre  alkalmazott)  összetevő‐listából  hármat 
kiemelve  (csatorna, cél, elvárt kimenet) csoportosítottam a kereséseket a „hol és mit 
keresek  és  mi  az  eredmény”  kérdésre  válaszolva.  Három  lehetséges  sorban  volt 
„információ” a „mit” kérdésre a válasz: 
 
3. táblázat: 

csatorna  cél  találat  példa 
ábra  
(2. sz. 

melléklet) 

a‐iii: Internet  b‐iv: információ 
c‐iv: természetes 
nyelvi válasz 

Egy internetes böngészőbe beírom, 
hogy Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen kiíródik, hogy Budapest. 

nincs 
példa 

a‐iv: adatbázis  b‐iv: információ 
c‐iv: természetes 
nyelvi válasz 

Egy adatbázis keresőjébe beírom, hogy 
Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen kiíródik, hogy Budapest. 

nincs 
példa 

a‐iii: Internet  b‐iv: információ 
c‐ii: 
dokumentumlista 

Egy internetes böngészőbe beírom, 
hogy Mi Magyarország fővárosa? és a 
felületen megjelennek azok a 
weboldalak, amelyek relevánsak. 

7.1‐7.5 

 
Kicsit  bővebben  megfogalmazva  az  „információt  keresek”  kifejezést:  azt  értettem 
alatta,  hogy  természetes  nyelven  keresek  információt.  Vagyis  a  kereső‐kifejezésben 
egy valódi kérdést teszek fel.  
 
A 2. melléklet 7.  felületének ábráin a 7.1‐7.4 ábrákon négy  ilyen kereső‐kifejezést és 
annak Google‐beli találati listáját láthatjuk: 
 

1. Ki találta fel a gyufát?  
2. Mi Magyarország fővárosa?  
3. Mi az a könyv?  
4. Mi a könyv definíciója? 

 
A négy kérdésből az első kettőre meglepően pontos találatok érkeztek: vagyis a találati 
lista elején olyan weboldalak szerepelnek, amelyek valóban  felelni  látszanak a  feltett 
kérdésre. A harmadik kereső‐kifejezés esetében nem ez a helyzet: gyakorlatilag nincs 
jó találat. A negyedik kereső‐kifejezés esetén a kereskedelmi könyv definíciója az első a 
találati listában.  
 
Vajon  speciális  tartalmi  indexelés  készül  a  természetes  nyelven  feltett  kérdésekhez, 
hogy  tartalmi  szempontból  lehessen  a  válaszokat megtalálni?  Hiszen  a  válaszok  (a 
harmadik kereső‐kifejezéstől eltekintve, ahol az is lehetséges, hogy az Interneten nincs 
olyan magyar  dokumentum,  ami  a  könyv meghatározását megadná), meglehetősen 
pontosnak tűnnek. 
                                                                                                                                               
Gábor cége) közreműködésével egy ismert metakeresőrendszert adaptáltak a magyar nyelv morfológiai 
jelenségeire is: http://index.hu/tech/net/polymeta0604/ (a letöltés ideje: 2008. szept. 25.) 
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Ha megnézzük a 7.5 ábrát, kiderül, hogy nem ez a helyzet. A Google egyszerűen csak 
„lefordítja”  a  kereső‐kifejezésünket  olyan  kereső‐kifejezéssé,  amiből  hiányzik  a 
kérdőjel, és azokat a  lapokat hozza  fel, ahol vagy ez a kifejezés  („könyv definíciója”) 
szerepel, vagy ezek a szavak szerepelnek. A találati  listában magasabb rangsort érnek 
el,  ezért  előbbre  kerülnek  azok  az  oldalak,  ahol  a  kereső‐kifejezésünk  összes  szava 
szerepel, és ahol ezek egymáshoz minél közelebb szerepelnek98.  
 

Kitérő. Természetes nyelven megadott válaszok, világmodellek és adatbázisok 
összefüggései. 

 
A  2.4.1  fejezetben  összeállított  táblázatból  az  előbb  idézett  három  sor  közül  a 
harmadikra találtunk példát (vagyis amikor a válasz egy dokumentumlista). Mi van az 
első  két  sorral,  amikor  a  természetes  nyelvű  kérdésre  természetes  nyelven  kapunk 
(kapnánk)  választ99?  Mivel  nem  szeretnék  hosszan  kitérni  a  nyelvtechnológia,  a 
tartalomelemzés  és  a  szöveggenerálás  kérdéskörére,  ezért  röviden  csak  azt  lehet 
mondani  ezzel  a  lehetőséggel  kapcsolatban,  hogy  ilyen  keresőprogramok még  nem 
működnek,  és  kérdéses,  hogy  a  közeljövőben  működni  fognak‐e.  A  legnagyobb 
problémát a jelentés okozza. A szövegeket morfológiailag ma már viszonylag könnyen 
fel tudjuk dolgozni, a kötött szórendű nyelvek szintaxisa nem okoz nagyobb problémát, 
mint  a  morfológia  feldolgozása  (a  magyar  nem  tartozik  ezek  közé,  így  itt  még  a 
szintaxis nyelvtechnológiai megoldása is várat magára), de a jelentések megadásához a 
számítógépnek  meg  kellene  értenie  a  mondatokat,  ehhez  pedig  szüksége  lenne 
valamilyen  világmodellre  is.  Egy  ilyen  világmodell  előállítása  nem  könnyű  feladat. 
Számos  ontológia  készül,  amely  a  szavak  jelentését  egymáshoz  képest,  valamilyen 
összefüggéshálóban próbálja „magyarázni” a számítógép számára, de ez még nagyon 
messze van a világ tényeinek feldolgozásától100.  
 
A  legígéretesebb eredmények az adatbázisokból való természetes nyelvi  lekérdezések 
területén  vannak. Az  adatbázisoknak  az  a nagy előnyük, hogy önmagukban  alkotnak 
világmodellt. Nézzünk például egy könyvadatbázist: ennek a világában könyvek vannak, 

                                                 
98 Prószéky‐Kis (1991) még azt feltételezte, hogy pl. a „Mi Magyarország fővárosa?” kérdés lefordítása (a 
nemkívánatos  szavak  kihagyása  után): Magyarország  NEAR  fővárosa.  (Prószéky‐Kis  (1991),  200‐202. 
oldal) Mostanra ez szemmel láthatólag nem így van: a közelség a találati rangsorba van beleépítve, nem 
a kereső‐kifejezés lefordításába.  
99 A kérdéskört részletesen tárgyalja Harabagiu‐Moldovan (2003). Ők elsősorban a szövegek elemzésével 
kinyerhető válaszokkal foglalkoznak. Én erre a területre nem térek ki, mert nem tartozik a dolgozatom 
témájába.  
100 Korábban már említettem a WordNet nemzetközi hálózatát, amelyre hoztam magyar példákat is. Egy 
korábbi,  önálló  kísérlet  volt  például  hasonló  célra  az  MTA  Nyelvtudományi  Intézetében  az  ún. 
GIN‐projekt (Generalised Inheritance Networks). A részleteket lásd Rádai (2000).  Egy pécsi példa: a PTE 
(akkor  JPTE)  BTK  Nyelvtudományi  Tanszékén  elindított  SZÉP‐projekt  (SzövegÉrtelmező  Program), 
elérhetőség: http://lingua.btk.pte.hu/szep.asp. Ahhoz, hogy az  Interneten megtalálható  információkat 
valamilyen  tudásbázisba  lehessen  foglalni,  egyik  lehetséges  út  a  szavak  hálózatának  felépítése.  Egy 
másik lehetséges út azonban az Interneten található adatok közötti kapcsolatépítés. Ez részben nyilván 
az  előbb  említett ontológiákra  támaszkodhat, de  akár  egyéb, például  klikkelésekre  és  kereséslogokra 
épülő statisztikákra. Ez a kapcsolatépítés  jellemzi az ún. „szemantikus web”‐et. A fogalomról egy rövid 
bevezető: Herman (2006).  
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amik adatokkal rendelkeznek. A szerző mezőbe beírt karaktersorral a cím mezőbe beírt 
karaktersor olyan viszonyban van, hogy a szerző mezőbe beírt karaktersor  (vagyis az, 
amire/akire  az  referál)  írta  a  könyvet  (esetleg  szerkesztette,  fordította,  de minden‐
képpen véges számú, előre lekódolható módon függ össze a szerző a könyvvel), a kiadó 
mezőbe beírt karaktersor (által referált entitás) felelős a könyv kiadásáért stb.  
 
Vagyis  elvileg  egy  könyvadatbázisba  be  lehetne  írni  ilyen  kereső‐kifejezéseket,  hogy 
Igaz‐e az, hogy aki ír egy könyvet, az többnyire ír egy másikat is? Ezt a kérdést (elvileg) 
le  lehetne  fordítani  a  könyvadatbázisban  használatos  lekérdező  nyelvre.  Például 
lefordítható lehet ez a kérdés egy olyan lekérdezéssé, hogy mennyi az egykönyves és a 
többkönyves  szerzők  száma, a két  számot összehasonlítva pedig meg  lehetne adni a 
választ, hogy Igaz vagy Hamis.  
 
Természetesen  a  könyvadatbázisunk  világát meghatározza  az  a  tény,  hogy  a)  nem 
biztos, hogy a  világ összes  könyvét  tartalmazza, ezért  csak a  saját  „tudása”, nyilván‐
tartása  alapján  válaszol; b) hogy mivel  a  szerzőknek nagy  valószínűséggel nincs más 
azonosítójuk,  mint  a  nevük,  az  ugyanolyan  nevű  szerzők  ugyanannak  a  szerzőnek 
fognak számítani.  
 
Mindenesetre  még  mindig  sokkal  nagyobb  az  esély  a  kérdés  megválaszolására 
természetes  nyelven  egy  könyvadatbázis  konkrét  adattábláinak  és  adatmezőinek 
kontextusában (világmodelljében), mint ha azt képzelnénk el, hogy a Google‐ba beírjuk 
ezt  a  kérdést,  és  weboldal‐lista  helyett  egy  Igaz  vagy  Hamis  választ  kapunk.  Ez 
utóbbinak (feltételezem, belátható módon) igen kicsi az esélye101. 
 

4. probléma: gépelési és helyesírási hibák. 

 
Azt,  hogy  a  gépelési  és  helyesírási  hibák  milyen  gondokat  okoznak  a  kereső‐kife‐
jezésben, nem szükséges különösebben taglalni. Jóföldi (2003) megállapításai szerint a 
felhasználók  ritkán veszik észre, hogy ez a probléma  (ezért kevés vagy sok vagy nem 
releváns a találati lista), és inkább új kereső‐kifejezéssel próbálkoznak. 
 
De  a  gépelési  és  helyesírási  hibák  az  indexeléskor  is  sok  problémát  okoznak102. 
Korábban már utaltam arra egy lábjegyzetben, hogy szavakként nem létező sztringeket 
is indexel az indexelő program, hiszen számára a szó fogalma csak a karakterek szintjén 
adott. De problémát okozhat az is, ha az indexelés éppen abban a pillanatban történik, 

                                                 
101 Krippendorff (1995) a mesterséges intelligencia alkalmazhatósága alapján kifejti, hogy a számítógépes 
tartalomelemzés (ami feltétele annak, hogy a kérdéseket a számítógép meg tudja válaszolni) akkor lehet 
sikeres, ha a szókészlet szintaxisa és szemantikája korlátozott; ha a tárgykör kontextusában rejlő logika 
(okság stb.) vagy explicite meghatározott vagy az adatok tárolási struktúrájában implicite van elrejtve; és 
ha a  tárgykörben  szükséges a priori  ismeretek és előfeltevések az adatok  tárolási  struktúrájából  vagy 
járulékos adatokból kiszámíthatóak. (Krippendorff (1995), 139. oldal) Ezek a feltételek az adatbázisban 
való  adattároláskor  adottak,  de  egy  szövegen  belül  nem,  vagy  csak  nagyon  speciális  esetekben  (pl. 
időjárásról szóló szövegek stb.).  
102 Mivel  nem  szándékozom  a  keresőoptimalizálásról  írni,  ezért  csak  egy  linket  jelölök meg  itt  a  sok 
közül, ahol történetesen a helyesírási és gépelési hibák problémáiról is részletesen szólnak:  
http://www.portalinternet.hu/keresooptimalizalas/keresooptimalizalas.html  
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amikor még a gépelési hibás  szöveg volt az oldalon: mivel az  indexelő program nem 
járja be naponta az összes megtalálható dokumentumot, ez a „hiba” csak sokára kerül 
javításra103. 
 

3.2.5 A kereső‐kifejezések gyakorisága. Az internetes keresések104 és a konkrét 
tematikájú adatbázisokban való keresések fő különbsége. 
 
A  kereső‐kifejezéseket elemző  cikkek  tanúsága  szerint nem  csak  az  a  jellemző, hogy 
általában  több  szóból álló  kereső‐kifejezéseket használunk az  internetes  keresésben, 
hanem az  is, hogy  sok olyan kereső‐kifejezést használunk, amit  soha  senki más nem 
használt: a keresések kb. 50‐60%‐ában  ilyen kereső‐kifejezéseket gépelünk be105. Ez a 
tény egészen  forradalmasította az üzleti világot. Ugyanis ez azt  is  jelenti, hogy olyan 
dolgokat  (termékeket)  is  megtalálunk  és  megveszünk,  amelyek  nagyon  ritkák,  és 
amelyekre az Internet nélkül nem találnánk rá.  
 
Ezt a közgazdasági tényt írja le Chris Anderson könyve106. A keresésnek és az eladásnak 
ez  az összefüggése  volt  az  egyik eleme  az Amazon.com  sikerének107.  Ez utóbbi  tény 
meglepő  lehet, ha végiggondoljuk, hogy mi a különbség az  internetes keresés és egy 
konkrét tematikájú adatbázisban való keresés között. 
 
Az  Interneten,  ahogy  az  előbbi  fejezetben  leírtuk,  a  feltett  dokumentumok  szinte 
minden  szava  és  szólánca  az  index‐adatbázis  része  lesz,  és  így  kereshető.  Egy 
adatbázisban  csak  azokra  az  adatokra  lehet  keresni,  amelyeket  kifejezetten  keres‐
hetővé  tettek  a  felületen,  és  ez  egészen  biztosan  nem  foglalja  magába  pl.  egy 
könyvadatbázis  (mondjuk  egy Amazon.com‐féle  könyvkereskedés)  esetében  a  könyv 
teljes tartalmának indexelését.  
 
Elvileg  egy  online  könyvesbolt  kereső  rendszere  nem  különbözik  egy  valódi,  fizikai 
térben  lévő  könyvesbolt  kereső  rendszerétől  (amit  általában  csak maguk  az  eladók 
használnak),  és  amiben  szerzőre,  címre,  kiadóra,  tárgyszavakra  stb.  lehet  keresni.  A 

                                                 
103 Egy ezzel kapcsolatos blog, ahol az extrém kereső‐kifejezésekről és találatokról lehet olvasni: 
http://optimalizalas.info/keresooptimalizalas_/extrem‐kulcsszavas‐talalatok.php  (letöltés  ideje:  2008. 
okt. 26.) 
104 Internetes keresésnek hívom azt a keresést, amelyik az Interneten tárolt dokumentumokban keres, a 
korábban leírt index‐adatbázis(ok) alapján. A különböző online áruházak adatbázisaiban történő keresés 
is  úgy  történik,  hogy  egy  böngésző  programban  használjuk  a  weboldalt,  amin  keresünk,  vagyis  a 
keresőfelület webes, de a keresési terület nem az Internet, hanem az áruház adatbázisa. 
105 Jansen és tsai (2007a) szerint az egyedi kereső‐kifejezések aránya 58,9% (748. oldal). Battelle (2006) 
kb. 50%‐ra teszi az egyedi kereső‐kifejezések számát (31. oldal). 
106 A Chris Anderson által megnevezett fogalom: Long Tail. A könyvének magyar címe: Hosszú farok. A 
végtelen  választék  átírja  az  üzlet  szabályait  (HVG  könyvek,  2007).  Forrás:  Battelle  (2006),  30.  oldal, 
valamint az Index.hu‐n található könyvismertetés (http://index.hu/tech/net/farok0621), és a Wikipédia 
szócikke (http://hu.wikipedia.org/wiki/hossszu_farok). A könyv megjelenése előtt már olvasható volt az 
erről a  jelenségről és a  fogalomról  szóló  cikke Chris Andersonnak a Wired Magazine‐ban    (Anderson, 
2004). És egy cikk, amely a „Long Tail”‐időszak végét jósolja:  
http://www.onlinemarketingwelt.hu/keresooptimalizalas/nyakunkon‐a‐google‐suggest.online‐
marketing#more‐202   (Letöltések ideje: 2008. okt. 25.) 
107 Spector (2003), 154. oldal 
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nagy  különbség  az,  hogy  az  online  könyvesbolt  olyan  tételeket  is  felvehet  az 
adatbázisába, amit aktuálisan nem raktároz, de valaha valahol kiadták, és van esély rá, 
hogy  be  tudja  szerezni.  Sőt,  olyan  tételeket  is  (ahogy  ez  az  Amazon.com‐nál  is 
előfordult),  amelyek  soha  nem  kerültek  könyvesbolti  forgalomba,  de  a  szerzők  kis 
példányszámban  megjelentették  a  művüket,  és  felvették  a  kapcsolatot  az  online 
könyvesbolttal értékesítésre108.  
 
Vagyis ez azt jelenti, hogy a Long Tail jelenség kialakulása nem elsősorban az internetes 
keresés  és  az  internetes  keresőprogramok  fejlődésének  köszönhető,  hanem  annak, 
hogy  kialakultak  olyan  kereskedői  adatbázisok,  ahol  az  információ  elérhető  és 
kereshető  volt. Az  internetes  keresők  index‐adatbázisába  az  akár webes  felülettel  is 
rendelkező  adatbázisok  rekordjainak  adatai  nem  kerülnek  be  automatikusan109.  Az 
indexelő  robotok  nem  tudják  kitölteni  a  weboldalakon  a  keresőfelületeket,  és 
elindítani a kereséseket, hogy  ilyen módon az összes (vagy minél több)  információhoz 
eljussanak110.  
 
Tehát  összefoglalásul  megállapíthatjuk,  hogy  az  internetes  kereséskor  és  az 
adatbázisokban való kereséskor az  információból a kereshető adatok előállítása nem 
ugyanazon az úton halad. A további fejezetekben még lesz szó erről a különbségről és a 
hatásairól. 
 

                                                 
108 Spector  (2003)  leírása alapján az Amazon.com  indulásakor valóban a nagy mennyiségű könyv‐adat 
(úgy hirdették, hogy 1 millió könyv adata) volt a forrása a „Long Tail”‐jelenségnek (amit természetesen 
csak 2004‐től hívtak  így). Ekkoriban  (1995) az  Internet használói az ún. „korán alkalmazkodók” voltak, 
akik minden új  lehetőséget kipróbáltak,  sok esetben  technikai‐műszaki végzettségük volt, és könnyen 
megbirkóztak a kereséseknek akkoriban még sokkal kevésbé kifinomult platformjaival. Néhány év alatt 
azonban ez a helyzet megváltozott, és ahhoz, hogy a különleges, egyedi keresési igényeknek meg tudjon 
felelni az Amazon.com, nagyon nagy létszámú ügyfélszolgálatot kellett üzemeltetnie. Ez tette lehetővé, 
hogy megvalósítsák a maximálisan ügyfélbarát arculatukat például azzal, hogy kiszolgáltak különleges, 
nyilván nem a keresőfelületen végrehajtott, hanem emailben/telefonon eljuttatott keresési  igényeket. 
Két példa: a) valaki kislánykorában olvasott egy könyvet, aminek a  főszereplőjét Marynek hívták és ez 
meg ez történt vele. b) valaki látott egy filmet, amiben a főszereplő a kezében tart egy könyvet: melyik 
ez a könyv? (Spector (2003), 179‐180. oldal).  
109 Ezt az állítást mindenki maga is tudja igazolni a következőképpen: először érdemes átgondolni, hogy 
hol  lehetnek olyan webes  felületű adatbázisok, ahol a nevem előfordul. A PTE‐n oktatók és hallgatók 
esetében  adódik  az  egyetem  által  használt  ETR  és  Coospace‐rendszer  (ETR:  tanulmányi  nyilvántartó 
rendszer  és  Coospace:  oktatástámogató  rendszer).  Ezekben  minden  aktív  oktató  és  hallgató  neve 
megtalálható. Természetesen más, adatbázis‐alapú, webes rendszer is választható erre a tesztelési célra. 
Ha valaki rákeres a saját nevére az Interneten (ajánlott a teljes nevet használni, idézőjelek között), akkor 
egyértelműen meggyőződhet arról, hogy a  találati  listában ennek a kiválasztott webes programnak az 
oldalai nem  lesznek benne.  És nem  csak  azért, mert  az oldalak  tartalmának megtekintéséhez be  kell 
jelentkezni a rendszerbe, amit az indexelő program nyilván nem tud megtenni. Az ETR felületén vannak 
belépés előtt elérhető  linkek, pl. a meghirdetett kurzusokról, amelyeknél szerepel az oktatók neve. De 
ezek sem  jelennek meg a találati  listában, ugyanis az ezekhez vezető út  is keresőfelületeken megadott 
adatokon keresztül vezet, ami szintén meghaladja az indexelő‐programok képességeit. 
110 Az  Internetnek azt a részét, amely az  indexelő robotok számára elérhetetlen, mély vagy  láthatatlan 
webnek szokás nevezni. A keresésnek és a technológiák fejlődésének erre a kérdéskörére nem térek ki, 
mert a keresőfelületek és a felhasználók ezzel kapcsolatos tudása a témát, pontosabban annak engem 
érdeklő vonatkozásait, nem érinti közvetlenül. A témával sokan foglalkoztak, én egy olyan disszertációra 
hivatkozom, amely egyrészt a  könyvtári  keresésekkel összefüggésben  vizsgálja  az  internetes  keresést, 
másrészt a felhasználók szokásaira összpontosítva végzi a vizsgálatát: Pajor (2006). 
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3.2.6 A könyvtári keresések, a nyelvi háttér: esetleges kulturális különbségek 
 
A  korábbi  fejezetekben már említettem, hogy noha nem  találtam olyan  tanulmányt, 
ami  különböző  nemzetek  vagy  kultúrák  alapján  osztályozta  vagy  vizsgálta  volna  a 
webes111  keresési  szokásokat112,  a  különböző  tanulmányok,  amelyeknek  a  vizsgálata 
különböző  országokra  volt  érvényes,  hasonló  felhasználói  szokásokat mutattak  ki113. 
Így  feltételezhetjük,  hogy  nemzeti‐kulturális  alapon  nem mutatható  ki  különbség  a 
webes keresési szokásokban.  
 
A  vizsgált  kereső‐kifejezések  nyelvi  természete  azonban mindenképpen  felveti  azt  a 
kérdést,  hogy  vajon  a  nyelvhasználati  szokások  befolyásolják‐e,  befolyásolhatják‐e  a 
kereső‐kifejezések megfogalmazását. 
 
Ezzel kapcsolatos kutatásról nem  tudok, viszont vagy egy  terület, ami  (a meglátásom 
szerint)  szorosan  kapcsolódik  a  webes  keresésekhez:  és  ez  a  könyvtári  keresések 
területe.  Korábban  is  húztam  már  párhuzamot  a  két  keresés  között,  és  ezt  a 
párhuzamot a továbbiakban is feltételezem. 
 
A  könyvtári  nyilvántartásokban  által  használt  tárgyszavazás  megfeleltethető  az 
internetes  dokumentumok  indexelésének.  Nagy  különbség  természetesen,  hogy  az 
indexelés  automatikus  (amit  ugyan  a  weboldalakhoz  megadott  kulcsszavak  is 
segítenek), míg a könyvtári  tárgyszavazás manuális. Éppen e miatt a manuális  jellege 
miatt  kimutathatók  benne  különbségek,  amelyekhez  a  könyvtár  felhasználói  adap‐
tálódnak. Hogy az  így megszerzett gyakorlatukat a könyvtárfelhasználók érvényesíteni 
próbálják‐e  az  egyéb webes  kereséseknél  is,  az  kérdéses,  és  nehezen  ellenőrizhető, 
ugyanúgy,  ahogy  az  ellenkező  állítás  is,  vagyis  hogy  nincs  összefüggés  a  könyvtári 
kereséseknél megszokott tárgyszó‐rendszer és a webes keresések között. A  lehetőség 
ellenőrzése  túlmutat  ennek  a  dolgozatnak  a  keretein,  és,  mivel  a  dolgozatom 
alapvetően a keresőfelület mint  felület használatáról  szól, nem  is képezné  szigorúan 
részét a dolgozatom témájának. A kutatás jövőbeli folytatása érdekében azonban nem 
haszontalan  rendszerezni,  hogy  milyen  különbségek  lehetnek  az  egyes  könyvtárak 
tárgyszavazási módszereiben. 
 

                                                 
111  Webes  keresésnek  hívok  minden,  webes  felületről  elindított  keresést,  akár  az  internetes 
dokumentumokban  (pontosabban  az  azokhoz  tartozó  index‐adatbázisban),  akár  a webfelület mögött 
lévő „tematikus” adatbázisban keres. 
112  Jóföldi  (2003)  ugyan  egy  ilyen,  nemzetközi  összehasonlító  projekten  belül  készült  (a  saját 
meghatározása  szerint),  de  a  szakdolgozatban  a  szerző  csak  a magyarországi  vizsgálatokra  tér  ki,  a 
többinek a feldolgozását csak ígéri, de a projekt további sorsáról nem sikerült információt szereznem.  
113  Vagyis:  az  egyszerű  keresések  előnyben  részesítését  az  összetett  helyett;  két‐három  szóból  álló 
kereső‐kifejezések használatát; a keresésekkor kiírt  figyelmeztetések  (logikai operátorok használatáról 
és  gépelési hibákról)  figyelmen  kívül hagyását; önállóan  vagy  ismerősök megfigyelésével megszerzett 
keresési készségeket (szervezett oktatás helyett). A tanulmányok szerzőinek a következtetéseivel (hogy 
hogyan kellene növelni a keresési  jártasságot) általában nem értek egyet, de az összegyűjtött adatok 
olyan  feltűnően  hasonló  eredményt  mutatnak  (függetlenül  attól,  hogy  személyes  résztvevő 
megfigyeléssel vagy számítógépes  logolással és a  logok feldolgozásával gyűjtötték‐e őket), hogy azokat 
kétségtelenül el kell fogadni. 
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Egy három országot érintő összehasonlító vizsgálatot végzett ebben a témában Prókai 
Margit. A következőkben az ő tanulmányának114 megállapításait összegzem.  
 
Prókai  (2005) összefoglalja annak az 1999‐ben megjelent nemzetközi modellnek a  fő 
irányelveit, amelyek szabályozzák a tárgyszavas rendszerek működését. A legfontosabb 
alapelvek: 

1. egységesség (azaz ugyanúgy írjuk pl. a tulajdonneveket, vagy milyen helyesírási 
szabályokat alkalmazzunk (egybeírás‐különírás) stb.) 

2. szinonímia (azaz hogyan kell kezelni a rokon értelmű tárgyszavakat) 
3. homonímia  (azaz hogyan kell kezelni az azonos alakú, de különböző  jelentésű 

vagy referenciájú tárgyszavakat vagy neveket) 
4. szemantika (hogyan kell a tárgyszavak rendszerében alá/fölé és mellérendelési 

viszonyokat építeni) 
5. szintaxis  (hogyan  kell  az  összetett,  vagyis  több  szóból  álló  kifejezéseket 

megalkotni a tárgyszavas rendszerben) 
6. következetesség (a tárgyszavas szókészlet egyben tartásának módszerei) 
7. névhasználat (a tulajdonnév‐változatok kezelésének módszerei) 
8. szavatosság (hogyan kell fejleszteni a tárgyszókészletet) 
9. használói  elv  (a  szókészlet  szabályozása  a  különböző  könyvtártípusokban  a 

különböző felhasználói körnek megfelelően) 
10. alkalmazási  elv  (a  tárgyszóindex  fejlesztési  elvei,  rámutatási  elvek  és  egyéb 

specifikusságok) 
 
Prókai  (2005)  megállapítja,  hogy  a  vizsgált  angol,  portugál  és  lengyel  nyelvű 
rendszerekben  (azaz  könyvtárakban)  mind  a  tíz  elvet  alkalmazták  (a  nemzetközi 
szabványnak  megfelelően),  és  ennek  ellenére  a  tárgyszavazási  rendszer  mégis 
meglehetősen  különböző  lett,  részben  az  egyes  nyelvek,  részben  a  nyelvhasználati 
szokások és az alkalmazott nyelvpolitika miatt. 
 
Néhány példa:  

1. Az  egységesség  elvét  az  angol  nyelvű  könyvtárban  leginkább  a  morfológiai 
felépítés  egységességére,  illetve  ennek  gyakorlati  kezelésére  alkalmazták.  A 
portugál  elvek  ebből  a  szempontból  a  terminológia‐választást  helyezik  a 
központba,  a  lengyel  rendszerekben  pedig  a  szinonimák  kezelésének 
egységességére törekszenek elsősorban. 

2. A  szinonima‐kezelés  talán  a  legérdekesebb  a  webes  keresésekre  vetítve.  A 
három különböző rendszerben más és más a szinonima‐értelmezés. Pl.: idegen 
eredetű  és  saját  szavak;  különböző  tudományokban  enyhén  eltérő 
megnevezése ugyanannak; különböző szintű megnevezések. Az angol esetében 
elsősorban a köznyelvi normának való megfelelés  látszik,  továbbá az, hogy az 
egyes  szavakat  szinonimának  tekintik  szintagmákkal  is.  A  lengyel  mintában 

                                                 
114 Prókai  (2005). Nem csak három ország könyvtárainak  tárgyszavazási szokásait vizsgálja, hanem hat 
magyar  megyei  könyvtár  tárgyszavazási  szokásait  is,  illetve  a  tárgyszó‐rendszer  hazai  történetét.  A 
tanulmánynak ezt a  részét nem  ismertetem, mivel a  lényegi mondanivalója az, hogy Magyarországon 
korábban nem volt elterjedve a  tárgyszavas  feltárás  (csak az ETO alkalmazása), és a még  rövid múltra 
visszatekintő  tárgyszavazási  folyamat  kialakulatlansága  azt  okozza,  hogy  egyelőre  nincs  egységesítve 
hazánkban  a  tárgyszavazás  rendszere,  hanem  erősen  függ  az  adott  könyvtár  munkatársainak 
„intellektuális apparátusától”.  
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kevésbé,  a  portugál  mintában  hangsúlyosabban  megjelenik  a  nyelvvédelem 
(idegen eredetű és saját szavak kezelése). 

3. A  homonímia  kezelésére  a  portugál minta  fektette  a  legnagyobb  hangsúlyt, 
különösen az azonos alakú, de eltérő referenciájú nevek kezelése esetében. 

4. A  szemantikai  szabályozás  részének  tekinthető  asszociatív  vagy  rokonsági 
relációk  nagyon  különböznek  a  három mintában.  Ezen  kívül  a mellérendelő 
kapcsolatokat elsősorban a portugál minta támogatta, a másik kettő nem. 

5. A  szintaxis elvének kezelése nagyon  függ az adott nyelv  szerkezetétől:  inkább 
összetett  szavak  használata  vagy  inkább  szintagmáké;  a  szavak  milyen 
morfológiai alakjának használata stb. 

 
Ez a kiragadott néhány példa is illusztrálja azt, hogy a különböző nyelvű könyvtárakban 
más és más stratégiákat kell használni akkor, ha sikertelen a keresés egy adott tárgyszó 
használatánál,  egészen  pontosan  máshogy  kell  új  tárgyszót  választani.  A  könyvtár‐
használók feltételezhetően hozzászoknak ahhoz, hogy ha sikertelen a keresés egy adott 
tárgyszóra,  akkor mire  érdemes megismételni.  Ez  a  tudás  elvileg  átvihető  a webes 
keresési  gyakorlatra  is,  noha,  ahogy már  említettem,  ez  csupán  feltételezés,  amire 
egyelőre nincsen bizonyíték. 
 

3.3 A keresésmódok meghatározása és a keresőfelület tipizálható elemei 
(keresésaktusok biztosítása) 
 
Ha  alaposan  átnézzük  a 2.  számú melléklet 10  felületéhez  tartozó  ábrákat,  akkor  az 
ábrákon szereplő feliratok alapján következő keresési módokat találjuk: 
 
4. táblázat: a felületek feliratai alapján megkülönböztethető keresési módok 
sorszám  felirat  kereső‐kifejezés formája és tartalma  ábra 

1.  haladó keresés 
egy logikai nyelven megfogalmazott 
kereső‐kifejezés begépelése 

10.3 

2.  gyorskeresés  egy sztring begépelése  10.2 
3.  keresés  egy sztring begépelése  1.1, 2.1, 8.1 
4.  keresés a teljes szövegben  egy sztring begépelése  5.3 

5.  keresés 
egy sztring begépelése és paraméterek 
megadása 

4.1‐4.3,  
7.1‐7.4 

6.  kapcsolat keresése  kategóriákba sorolt sztring begépelése  10.5 
7.  keresés  kategóriákba sorolt sztring begépelése  3.1‐3.2, 6.1 
8.  keresés a gyűjteményben  kategóriákba sorolt sztring begépelése  5.1 
8.  összetett keresés  kategóriákba sorolt sztring begépelése  5.6 
10.  szerzőkeresés  kategóriákba sorolt sztring begépelése  10.4 

11. 
alapkeresés (vagy 
főkeresés) 

kategóriákba sorolt sztring begépelése és 
paraméterek megadása 

10.1 

12.  keresés 
kategóriákba sorolt sztring begépelése és 
paraméterek megadása 

9.2 

13.  összetett keresés 
kategóriákba sorolt sztring begépelése és 
paraméterek megadása 

5.5 

14.  részletes keresés 
kategóriákba sorolt sztring begépelése és 
paraméterek megadása 

8.3 

15.  speciális keresés 
kategóriákba sorolt sztring begépelése és 
paraméterek megadása 

7.5 
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sorszám  felirat  kereső‐kifejezés formája és tartalma  ábra 
16.  keresési beállítások  paraméterek megadása  1.2 
17.  további beállítások  paraméterek megadása  3.3 

18.  tallózás 
nincs kereső‐kifejezés, témakörökből 
választás 

8.5 

 
A 18 különböző  felirat‐értelmezés párból első ránézésre  látszik, hogy kiválik a 18.:  itt 
ugyanis  valójában  nem  lehet  kereső‐kifejezést  megadni,  hanem  témakörökből  kell 
választani. 
 
Az internetes kereséseket alapvetően két fő típusra szokták osztani115: 

1. sztringhasonlítás, 
2. linklistából (mint katalógusból) való választás 

 
A második típust már korábban kizártam a vizsgálatom köréből, amikor úgy definiáltam 
a  dolgozatom  témáját,  hogy  a  természetes  nyelvi  kifejezést  tartalmazó  kereső‐
kifejezésekkel  foglalkozom.  Ezért  a  továbbiakban  a  4.  táblázat  első  17  sorát  kell 
csoportosítanunk. 
 
Az  1.  sor  elkülöníthető  a maradék  16‐tól  abból  a  szempontból,  hogy  itt  van  ugyan 
kereső‐kifejezés,  de  azt  nem  természetes  nyelven,  hanem  egy mesterséges  logikai 
nyelven kell megfogalmazni. Így ez a fajta keresés sem tárgya a dolgozatomnak. 
 
A maradék  16  sorban  a  következő  keresőkifejezés‐típusok  jelennek meg  különböző 
csoportosításban: 

1. egy sztring begépelése, 
2. kategóriákba sorolt mezőkhöz sztring begépelése, 
3. paraméterek  megadása  (checkboxok116,  combobox117,  radiobutton118 

használatával). 
 
A 2. és a 3. típus a legtöbb felületen vegyesen jelenik meg, amiből azt a következtetést 
lehet levonni, hogy az, hogy szövegesen vagy egyéb eszközökkel kell megadni a kereső‐
kifejezés  elemeit,  a  kérdéses  adat  tulajdonságaitól,  illetve  a  tervezői‐fejlesztői 
attitűdtől függ, vagyis nincs éles határ a kétféle adatbevitel között. Az 1. és a 3. típus is 
együtt  jelenik meg  azokban  az  esetekben,  ahol  a  kereső  kulcsszókeresést használ:  a 
Google‐n és a Bookline‐on, ahol a paraméter megadása arra vonatkozik, hogy hol lehet 
keresni.  

                                                 
115  A  legtöbb  Internettel  foglalkozó  tanulmányt  fel  lehetne  sorolni,  én  két  hivatkozást  adok  meg: 
Wittinghof  (2001)  és  Mészáros  (1998).  Ez  a  megkülönböztetés  egyébként  kiterjeszthető  az 
adatbázisokban való keresésre  is. Hozzá kell  tennem, hogy szokásos egy harmadik  típus  felvétele  is: a 
metakeresőké, amelyek nem építenek saját  index‐adatbázist  (vagyis nem abban az értelemben, ahogy 
eddig  írtam  róla), hanem kvázi más  internetes keresőkön  futtatják  le a kereső‐kifejezést,  így a kereső 
usernek  nem  kell  keresőprogramot  választania,  a  metakeresővel  tulajdonképpen  egyszerre  több 
keresőprogramban  is  keres.  (Lásd  pl.  Nagy  (2007).)  Mivel  a  keresőprogram  belső  működésével 
kapcsolatban  csak  a  legalapvetőbb  információkra  korlátoztam  a  szakdolgozatomat,  ezért  a 
metakaresőkkel külön nem foglalkozom. 
116 jelölőnégyzet 
117 legördülő menüből választás 
118 több alternatív lehetőségből egynek a kiválasztására lehetőség kör alakú jelölőmezőben 
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Ebből az következik, hogy alapvetően kétféle felületet különböztethetünk meg:  

• egy olyat,  ahol  egy  természetes nyelvi  kifejezést  lehet megadni mint  kereső‐
kifejezést,  külön  kategoriális  és  egyéb  megszorítások  nélkül  (esetleg  a  „hol 
keressen” kérdés paraméterezésével),  

• és egy olyat, ahol külön editboxokba119 kell írni a különböző természetes nyelvi 
kifejezéseket a kereső‐kifejezésen belül, és ezen kívül  lehetőség  lehet  további 
adatok, paraméterek beállítására is. 

 
Vizsgáljuk  most  meg  a  keresési  módokat  jelző  feliratokat!  Ezek  a  feliratok  a 
következőket fejezik ki: 

1. milyen  típusú  a  keresés  (gyors,  egyszerű,  összetett,  részletes,  speciális, 
további,  beállítások,  illetve  külön  megjelölés  nélkül:  egyszerűen  csak 
keresés), 

2. mit keresünk (szerzőt, kapcsolatot), 
3. hol keresünk (a gyűjteményben, a dokumentumok szövegében). 

 
A  „mit  keresünk”  az  általam  vizsgált  keresők  közül  csupán  egy  esetben  jelent  külön 
felületet,  ráadásul  itt  két  külön  felület  is  van  a  szerző  és  a  kapcsolatkeresésre,  ami 
azért  különösen  érdekes, mert  a  szerzőkereső  felületen  a  kapcsolatkereső  felület  is 
megjelenik.  Mindezek  miatt  a  „mit  keresünk”  típusú  keresőfelületek  megkülön‐
böztetését  a  keresőkön  belül  nem  tartom  tipikusnak,  és  a  továbbiakban  nem  hasz‐
nálom a csoportosításaimban. 
 
A  „hol keresünk”  szintén  csak egy keresőben  jelent új  felületet az általam vizsgáltak 
közül.  Ráadásul  ez  a  „hol”  valójában  arra  vonatkozik,  hogy  a  kereső  keressen‐e  a 
dokumentumok  szövegében,  ami  más  keresők  esetében  vagy  egy  checkbox‐szal 
megadható  paraméter,  vagy  egy  másik  editbox‐ba  beírható  sztring  ugyanazon  a 
keresőfelületen.  Ha  az  5.1  és  az  5.3  ábrákon  látható  keresőket  egy  kereső  tagolt 
felületének tekintjük, akkor valójában ez is az utóbbi (külön editboxos) típusba tartozik. 
Ezért  ezt  a  megkülönböztetést  sem  tekintem  tipikusnak,  így  a  továbbiakban  nem 
használom.  
 
Az egyszerű, bővítetlen keresés megnevezést azok a keresők használják az összetettebb 
felület megnevezésére, ahol vagy csak egyfajta felület van (3., 6. és 9. felületek ábrái), 
vagy három  keresés‐típust  különböztetnek meg,  amelyből  az  egyik  a  logikai nyelven 
megfogalmazott  kereső‐kifejezés  (10.  felület  ábrái),  vagy  két  típust  különböztetnek 
meg, és abból a keresés az egyszerűbb (4., 7. és 8. felületek ábrái, vagyis a Google és a 
Bookline).  Egyéb  esetekben  a  bővítetlenül  használt  keresés  megnevezés  jelenti  az 
egyetlen editboxot  tartalmazó keresőfelületet. Mivel szeretném megkülönböztetni az 
általam  vizsgálandó  kétféle  keresőfelületet,  ezért  mindegyik  megnevezést  jelzős 
szerkezettel fogom használni. Az egy editboxos felületre egyetlen bővített kifejezés van 
az  általam  vizsgált  keresőkben,  a  gyorskeresés.  Ezt  a  megnevezést  félrevezetőnek 
tartom, mivel nem a keresés sebességéről, hanem a felület könnyű használhatóságáról 
van szó. Ezért az egyetlen editboxot tartalmazó keresőfelületeket egyszerű keresés‐nek 

                                                 
119 egysoros beviteli mező 
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fogom nevezni. Az egyszerű keresés‐nél (a Google mintájára) még megengedem a „hol 
keressen”  kérdésről  való  nyilatkozás  lehetőségét.  Az  összetettebb  felület  sokféle 
megnevezése közül az összetett keresés kifejezést választottam. 
 
Vagyis a 4. táblázat immár az általam használt keresési mód‐megnevezésekkel: 
 
5. táblázat: az általam megkülönböztetett keresési módok 

sorszám  felirat  kereső‐kifejezés formája és tartalma  ábra 

1.  egyszerű keresés 

Egy természetes nyelvi kifejezés mint 
kereső‐kifejezés. Megengedett még vagy 
a „hol keressen” paraméter 
megadhatósága, vagy a találat formájára 
vonatkozó paraméterezés. 

1.1, 2.1, 3 (1 és 2 
együtt), 4.1‐4.3,  
7.1‐7.4, 8.1, 10.2 

2.  összetett keresés 

Külön editboxokba begépelhető 
természetes nyelvi kifejezések és egyéb 
paraméterezési lehetőségek alkotják a 
kereső‐kifejezést. A felületen a találat 
formájára vonatkozó paraméterezés is 
megjelenhet. 

1.2, 3.3, 5 (1 és 3 
együtt), 5.5, 5.6, 
6.1, 7.5, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.4, 10.5 

 

3.3.1 Az „egyszerű keresés” felületek elemei 
 
Az  egyszerű  keresés‐felületek  valóban  egyszerűek:  általában  egyetlen  editbox‐ból  és 
egy gombból állnak, amivel elindítható a keresés folyamata. Lehetséges még, hogy két 
editbox  van,  vagy  esetleg  egy  radiobutton  vagy  combobox,  ami  a  keresés  helyét 
határozza  meg,  vagy  választani  lehet  egy‐két  találati‐megjelenítési  forma  közül.  A 
kérdés csupán ezek egymáshoz viszonyított helyzete és az egyes elemek gomb felirata. 
 
A  editboxhoz  (vagy  editboxokhoz)  képest  a  gomb mindig  jobbra,  esetleg  jobbra  és 
lefelé helyezkedik el. Ha van egyéb paraméterezési lehetőség, az az editbox alatt van. 
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8. ábra: az egyszerű keresés felületének sémája120: 
 

 
 
Fontos még a felületnek és a felület azonosítható elemeinek az elnevezése.  
 
6. táblázat: a felületen található elnevezések 
sor‐
szám 

felület felirata  editbox felirata  gomb felirata  ábra 

1. 
Keresés és csere.  
Keresés fül. 

Keresett szöveg:  Következő  1.1 

2.  nincs elnevezés, az editboxba van beleírva a „keresés” szó 

két ikon van, előre 
és visszamutatók, 
nincs elnevezés, 
hintben látszik pl. a 
„Következő 
keresése” kifejezés 

2.1 

3.   Kereső 
A fájlnév egésze vagy része: 
Egy szó vagy kifejezés a fájlban: 

Keresés 
3 (1 és 2 
együtt) 

4.  nincs elnevezés   nincs elnevezés   Keresés  
4. és 7. 
felületek 

5.   Keresés  nincs elnevezés  Keresés  8.1 

6.  
Ez a speciális gyorskereső egy találati lista felületén kerül elő. 
az editbox és a funkció neve egyszerre az, hogy Gyorskereső. 

Go (angol felület)  10.2 

 
Mint  a  táblázatból  látható,  az  esetek  fele  részében  a  funkció  valójában  nincsen 
megnevezve, az editbox megnevezése még ritkább. De ezt pótolja, hogy a gomb neve 
felismerhető: ekkor az egymáshoz rendeltségük (adatmező és gomb) kifejezi, hogy egy 
keresőfunkciót megvalósító programfelületről van szó. 
 
Krug  (2008)121 szerint a keresőfelület sémája nagyon egyszerű: „egy keresőmező, egy 
gomb  és  egy  ’keresés’  szó.”.  Az  általa  adott  felület‐mintákból  látszik,  hogy  a  gomb 
mindig  a  keresőmezőtől  jobbra  van,  a  ’keresés’  szó  pedig  vagy  a  gombon,  vagy  a 
keresőmező előtt vagy fölött.  

                                                 
120 A balról  jobb  felé,  fentről  lefelé  tartó elrendezés nyilván követi a kultúránkban megszokott  írás‐ és 
olvasásirányt. A jobbról balra író írásrendszerek esetében fordított lenne az elrendezés.  
121 Krug (2008), 77‐78. oldal 
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Steve  Krug  egyenesen  azt  állítja,  hogy  az  egyszerű  kereső  felület  bevezetése  volt  az 
Amazon.com sikerének egyik (Krug szerint fő) titka. Az, hogy az Amazon.com (elsőként) 
megszüntette  a  könyvkeresésben  a  cím/szerző/kulcsszó  hármast,  és  egyetlen 
keresőmezőben  lehetett megfogalmazni  a  kereső‐kifejezést,  nagyon  sok  felhasználó 
számára tette sokkal sikeresebbé a keresést. Krug megfigyelései szerint a felhasználók 
nem  értik  a  „kulcsszó” meghatározást,  és  nagyon  gyakran minden  kereső‐kifejezést 
(szerzőnevet is) kulcsszóként keresnek, és ilyenkor nem találják meg a keresett könyvet 
(hacsak az adatbázisban nincs minden szerző kulcsszóként is felvéve). 
 
Összefoglalva:  az  egyszerű  keresés‐nek  elnevezett  keresési módban  általában  kettő, 
maximum három keresés‐aktus122 végezhető el:  

1. kereső‐kifejezés beírása (egy természetes nyelvi kifejezés) 
2. esetleg: egy paraméter beállítása 
3. keresés megindítása a Keresés gomb megnyomásával 

 

3.3.2 Az „összetett keresés” felületek elemei 
 
Az általam kiválasztott 10 különböző keresőnél 12 különböző összetett keresés‐oldalt 
definiáltam. Ez a 10 különböző keresőből 8‐at érint (mert kettőnél nem volt összetett 
keresés‐i  lehetőség).  Amikor  az  egyszerű  keresés‐hez  hasonlóan  összeírtam  a 
felületelem‐funkciópárokat,  akkor  60  db  különböző  sorba  kellett  feljegyeznem  a 
lehetőségeket, amelyeket a 8 kereső 12  felületén meg  lehetett találni123. A 60 sorból 
csak  öt  olyan  sor  volt,  ahol  különböző  keresőprogramok  ugyanazon  a  módon 
valósítottak meg bizonyos funkciókat, és ebből az ötből kettő azért volt egyező, mert 
az egyik oldal keresője a másik keresőt  (konkrétan a Google‐t) hívta meg. Ez az öt a 
következő: 
 

1. kis  és  nagybetű megkülönböztetésnek  paraméterezése  checkbox‐szal  (1.2  és 
3.3 ábrák) 

2. és/vagy  logikai operátorok beállíthatósága az editboxok között, combobox‐szal 
(5.5, 9.2, 10.1 ábrák) 

3. az adott editbox‐hoz  tartozó  index előhívására  lehetőség  külön gombon, pop 
up ablakban (5.5 és 6.1 ábrák) 

4. a editboxok elnevezése: összes ide beírt szó; bármelyik ide beírt szó; pontosan 
az ide beírt kifejezés; e szavak nélkül (5.6, 7.5 – hozzá kell tennem, hogy ebben 
az esetben az 5.6 kereső a 7.5 keresőt „hívta meg”, ez okozta az egyezést)  

5. találatok  száma egy  listában  combobox‐szal  szabályozva  (5.6, 7.5:  szintén 5.6 
meghívta 7.5‐öt) 

 
Az  összes  többi  esetben  vagy  csak  egy‐egy  helyen  megjelenő  funkció  volt  a 
táblázatban,  vagy  ugyanannak  a  funkciónak  a  megvalósítását  a  különböző  keresők 
különbözőképpen  oldották meg.  A  kereső‐kifejezés  elemeinek  különböző  sorrendjét 

                                                 
122 keresés‐aktus: hymesi értelemben, a keresési esemény legkisebb alapegysége.  
123 Az összefoglaló táblázatot megmutatom a 3. számú mellékletben. 
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nem  számítottam  különbözőségnek!  De  az  editboxok  különböző  kategória‐megne‐
vezéseit igen. 
 
Voltak  továbbá olyan  felületelemek, amelyek nagyjából azonos  keresés‐aktust  tettek 
lehetővé,  nagyjából  azonos  technológiai megoldással,  de  annyira  különbözőképpen 
nevezték meg ezeket, hogy csak  több keresés  lefuttatása után  lehetett  rájönni, hogy 
ezek funkcionálisan azonosak.  
 
A  számok  megmutatják,  hogy  az  összetett  keresés‐felületekhez  nem  tudunk  olyan 
általános  leírást  adni,  amit  az  egyszerű  keresés‐ekhez  lehetett. Nem  csak  a  keresés‐
aktusok általában használatos  listája nem állítható össze  (hacsak nem megyünk el az 
általánosításoknak olyan  szintjére,  amelyek már  semmit nem mondanak, mint hogy: 
paraméterek  beállítása,  keresés megindítása),  hanem  az  általában  használt  felület‐
elemek sem, sőt, még a Keres‐gomb helyéről sem tehetünk általános megállapításokat. 
A paraméterezési lehetőségek nagy volta többnyire azt jelenti, hogy az oldal különböző 
pontjain  vannak  Keres‐gombok,  és  nem  is mindig  világos,  hogy melyik  gomb melyik 
paramétert fogja figyelembe venni. 
 
Az összetett keresés‐felületeknek ez a tipizálhatatlansága nyilván összefügg azzal, hogy 
a  keresések  igen nagy  százalékát az egyszerű keresés‐felületeken hajtják  végre.  John 
Battelle  (a Google‐ról és a keresésről szóló könyvében) hosszan méltatja az összetett 
keresés funkciót, hogy mennyivel biztosabban lehet vele elérni a jó találatokat, majd a 
fejezet végén megjegyzi: „őszintén szólva, a többséghez hasonlóan én  is  lusta vagyok 
használni  ezeket”124.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  összetett  keresések  még  egy  olyan,  a 
keresésben  igazán  képzett  szakembernek  is  nehezére  esnek,  mint  Battelle.  Nem 
csodálkozhatunk  hát  azon,  hogy  (az  általa  idézett  statisztikák  szerint)  a  felhasználók 
több, mint 95%‐a soha nem használ összetett keresés funkciót.  
 

3.3.3 A keresési módok összefoglalása 
 
Kétféle  alapvető  keresési módot  különböztettem meg:  az  egyszerű  és  az  összetett 
keresést.  
 
Az egyszerű keresésnél kettő vagy három keresés‐aktust  lehet megkülönböztetni. Az 
egyik  mindenképpen  a  természetes  nyelvi  fogalom  vagy  fogalmak  beírása  egy 
keresőmezőbe  (editbox).  A  kereső‐kifejezés  természetes  nyelvi  részének  formájáról 
részletesen  írtam a 3.2 fejezetben. Ami további  információ ebből a fejezetből: a beírt 
fogalomnak  vagy  fogalmaknak  megtalálhatóknak  kell  lenniük  az  indexben,  ami  jó 
fogalom‐kiválasztási képességet vár a kereső felhasználótól. A másik kötelező keresés‐
aktus a keresés megindítása, a legtöbb esetben egy Keresés feliratú gombbal, aminek a 
helye  kötött  a  keresőmezőhöz  képest.  A  harmadik  opcionális  keresés‐aktus  a  „hol 
keres”,  illetve  a  „hogyan  jelenít meg” paraméterezése. A  szokásos  formái:  checkbox 
vagy  külön  keresőmező  (editbox)  a  természetes  nyelvi  fogalom  beírásához,  esetleg 
combobox (a „hol keres” esetében). 

                                                 
124 Battelle (2006), 28. oldal 
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Az  összetett  keresésnél  annyira  különbözőek  a  keresőfelületek,  hogy  nem  lehet 
általánosításokat  megfogalmazni  sem  a  keresés‐aktusokra,  sem  azok  formájára 
vonatkozóan.  Legalább  20  teljesen  különböző  keresés‐aktus  tételezhető  fel  csak  a 
megvizsgált  felületeken,  és  újabb  felületek  bevonásával  ez  a  szám  feltehetően még 
tovább  nőne.  Ebből  is  következik,  hogy  a  felhasználók  csak  a  legritkább  esetekben 
használják ezeket a felületeket.  
 
A  keresőprogramok  a webes  programoknál  használatos  beviteli mezőkkel  élnek,  így 
ezek működése minden esetben azonos  (editbox, combobox, checkbox,  radiobutton, 
gomb stb.). Az egyszerű keresésnél ezeknek nem csak a formája, hanem a funkciója is 
mindig  azonos,  így  nem  lehet  kétséges  az  értelmezésük.  Az  összetett  kereséseknél 
azonban az adatstruktúra és az adatokat  leíró nyelv  ismerete  szükséges  lehet ahhoz, 
hogy  a  felület  elemeit  értelmezni  tudjuk125.  Ha  nem  tudjuk  pontosan,  hogy milyen 
adatokat  tárolunk a kulcsszó mezőben, és ennek van‐e összefüggése a dokumentum 
szerzőjével, akkor nem értelmezhető annak a keresés‐aktusnak a  jelentése, amikor a 
kulcsszó  kategóriájú  keresőmezőbe  beírt  kifejezés  mellett  megnyomjuk  a  kereső‐
gombot. Ezért nem csak a felület mintázatának azonosításánál ütközik nehézségekbe a 
felhasználó,  hanem  a  felület  jelentésrétegeinek  feltárásánál  is.  Az  összetett  keresők 
felületeinek  igazán sikeres  felhasználói az adatok rögzítői, akik pontosan tudják, hogy 
milyen adat milyen adatmezőbe kerül.  
 
Ez a problémakör átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy milyen alapvető szabályai vannak a 
kódolásnak  (Hall),  azaz  annak,  ahogy  a  kereshető  információból  a  keresőfelületen 
keresztül adatot állítunk elő. 
 

3.4 Kódolás: hogyan lesz az információból kereshető adat 
 
Az  internetes  keresések  kapcsán  részletesen  írtam  arról,  hogy  hogyan  lesz  az 
Interneten  található  információkból  (weboldalakból)  kereshető  adat:  a  kulcsfogalom 
ebben  az  indexelés.  Index‐adatbázis  készül  az  internetes  oldalakból,  és  ezekben  az 
adatbázisokban  keresik  a  keresők  a  felhasználó  által megadott  kereső‐kifejezést.  Az 
indexadatbázis elkészülésének nyelvi  szempontjait  is  részletesen  tárgyaltam. A nyelvi 
szempontok  azért  voltak  érdekesek,  mert  az  indexelést  indexelő‐robotok  végzik, 
amelyek  nyilván  nem  érzékenyek  a  nyelvi  kategóriákra  (szavak,  szintagmák, monda‐
tok), sem azok jelentésére. 
 

                                                 
125 Ez az elvárás expliciten  is megjelenik olyankor, amikor a kereső‐kifejezés összeállítása után a felület 
megmutatja  annak  fordítását  a  keresőprogram  számára  értelmezhető  formában.  Gyakran  lehet 
találkozni ezzel a  funkcióval  igazán összetett keresési  felületeken. Az általam vizsgált  felületek közül a 
10.2 ábrán lehet ezt látni. Itt nem csak a lefordítás, de még a kereső‐kifejezés javítása is megjelenik. Ez a 
javítás valójában annak a funkciónak felel meg, amit más keresők az  index  láthatóvá tételével oldanak 
meg: hogy lehessen tudni, milyen kulcsszavakra érdemes keresni.  
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3.4.1 A keresőfelület és az adatbázis struktúrájának összefüggései 
 
Az  adatbázisokban  való  keresések  esetében  az  „adattá  kódolást”  manuálisan  kell 
megoldani. Adatbázis sokféle lehet, a megállapításaimat most a relációs adatbázisokra 
korlátozom.  A  relációs  adatbázisokban  az  adatok  adattáblákban  (relációkban) 
tárolódnak126.  Egy  adattáblát  úgy  képzelhetünk  el,  mint  egy  táblázatot,  ahol  az 
oszlopok  fejlécei  adják  az  adattábla  mezőneveit,  és  az  oszlopfejléceknek 
(mezőneveknek) megfelelő  adatokkal  kitöltött  adatsorok  az  adattábla  rekordjait. Két 
adattábla  közötti  kapcsolatot  felfoghatunk  újabb  relációnak  (azaz  táblázatnak)127: 
például  a  könyvek  és  a  szerzők  közötti  kapcsolatot  reprezentálhatjuk  egy  harmadik 
táblában,  amelyben  a  sorok  az  összerendelt  könyvek  és  szerzők  azonosítóit 
tartalmazzák, valamint, ha szükséges, a kapcsolat egyéb adatait, pl. a szerzőség típusát 
(szerző, szerkesztő stb.). Ugyanígy  létrehozhatunk egy kapcsolat‐táblát a könyvek és a 
tárgyszók  között.  Az  adattáblákból  (vagyis  az  adattáblák  rendszeréből)  a  lekérdezés 
speciális  lekérdezőnyelvekkel  történik, egyik ezek  közül az  SQL nyelv128.  SQL‐nyelven 
meg  tudjuk  fogalmazni  azt  a  lekérdezést,  hogy  pl.  egy  adott  szerzőhöz  vagy 
tárgyszóhoz milyen könyvek vannak a kapcsolat‐táblákon keresztül hozzárendelve.  
 
Az  internetes kereséseknél  sok problémát okozó gépelési és helyesírási hibákat  segít 
csökkenteni, ha a gyakran használt adatokat  (pl. a  tárgyszavakat) külön adattáblában 
tároljuk, és kapcsolattáblával rendeljük a könyveinkhez.  Így minden tárgyszót egyszer 
jegyzünk  fel  az  adatbázisunkba,  és  nem  annyiszor,  ahány  könyvünknél  előfordul. 
Ugyanez igaz a kiadók megnevezésére, a szerzők neveire, a témakörök megnevezésére 
és általában a többször előforduló adatokra. Végül a könyveket tartalmazó táblánkban 
a  könyvnek  csak  azok  az  adatai  fognak  természetes  nyelven  megjelenni,  amelyek 
könyvenként egyediek129: például a cím, eredeti cím, kiadási év, hányadik kiadás, ISBN, 
esetleg egy rövid  leírás, ha azt  is tárolunk a könyvről. A könyv többi adata (a kiadó, a 
szerző(k)  a  tárgyszó(k),  a  témakör(ök)  stb.)  azonosítókon  keresztül  kapcsolódik  a 
könyvhöz.  
 
Amikor SQL‐nyelven megfogalmazunk egy lekérdezést, pontosan meg kell mondanunk, 
hogy mely  adattábla  (vagy mely  adattáblák) mely mezőit  vizsgáljuk. Azaz,  ha  egy,  a 
keresőfelületen megadott kereső‐kifejezést akarunk összehasonlítani az adatbázisunk 
adataival (hiszen a keresés, ahogy korábban írtam, mindig egy sztring megkeresése egy 
hosszabb sztringben), akkor pontosan meg kell mondanunk, hogy mely adattábla mely 
mezőinek  (oszlopainak)  értékeivel  fogjuk  a  kereső‐kifejezésben  megtalált  sztringet 
összehasonlítani.  
 

                                                 
126 Ullmann‐Widom (1998), 22. oldal 
127 Ullmann‐Widom (1998), 62‐64. oldal 
128 Structured Query Language, azaz Strukturált Lekérdezőnyelv. Ullmann‐Widom (1998), 22. oldal 
129  Mivel  ennek  az  összefoglalásnak  a  célja  a  kereshetőség  előkészítésének  elmagyarázása,  nem 
részletezem  jobban a könyvnyilvántartás elemeit. Az adatokat átnézve biztos mindenkinek eszébe  jut, 
hogy érdemes megkülönböztetni egymástól a könyvnek azokat az adatait, amelyek típusra vonatkoznak 
(ezeket  sorolom  fel  az  listámban)  azoktól,  amelyek  a példányra  (pl. hogy  a  raktárban,  vagy  könyvtár 
esetében  a  szabadpolcon hol  van  az  adott példány, milyen  a  kölcsönözhetősége,  az  állapota,  esetleg 
kinél van, ha ki van kölcsönözve stb.).  
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Ebből  az  következik,  hogy  amikor  megtervezzük  az  összetett  keresés  felületünket, 
akkor  a  felületre  kitett  beviteli  ablakokhoz  (legyenek  azok  bármilyen  formájúak) 
egyértelműen  „hozzá  kell  rendelnünk”  az  adattábláink mezőit.  Ezért  nagyon  fontos, 
hogy  a  keresőprogram  megtervezése  megelőzze  az  adatbázisunk  megtervezését, 
hiszen ahhoz, hogy keresni tudjunk valamilyen adatra, annak helyet kell biztosítanunk 
az adatbázisunkban, ráadásul a relációk struktúrájába illeszkedő helyet. Így már jobban 
érthető, hogy miért vannak olyan összetett keresés‐felületek, amelyekben 17‐20‐féle 
adatra  is  lehet keresni: nyilván  (legalább) ennyi adatot  tárolnak egy‐egy  rekordról az 
adatbázisban,  és  a  lehető  legpontosabb  találatok  érdekében  mindet  kereshetővé 
akarják tenni. Érthető az is, hogy hogyan mutatják meg az egyes keresési kategóriáknál 
az indexet bizonyos keresőfelületeken: ez gyakorlatilag azoknak a „készlettábláknak” a 
tartalma,  amelyeket  a  fő  adattáblánkhoz  (a  példámban  a  könyv‐adattáblához) 
rendelünk. Az is megmagyarázható, hogy miért különböznek olyan nagyon az összetett 
keresés‐felületek.  Azért,  mert  a  különböző  funkciójú  adatbázisokban  különböző 
strukturáltságú  és  mennyiségű  adatot  tárolnak  a  fő‐adattáblához.  Így  az  összetett 
keresés felületei is nagyon különbözőek lesznek. 
 

3.4.2  Az  egyszerű  keresés  és  az  adatbázismezők.  A  Bookline.hu  egyszerű 
keresésének tesztelésén keresztül. 
 
Ha egyértelmű megfeleltetés  kell  a  keresőfelületen  a beviteli mezők és  az  adatbázis 
adattábláinak  mezői  között,  akkor  hogyan  működhetnek  az  egyszerű  keresők?  Az 
egyszerű  keresők  esetében megvan  ugyanez  az  összerendelés,  csak  el  van  rejtve  a 
felhasználó  elől.  Az  egyszerű  kereső  beviteli  mezőjébe  beírt  kifejezést  a  kereső 
egyszerre  több  adatmezőben  is  leellenőrzi,  de  hogy melyikben,  azt  előre meg  kell 
határoznia  a  kereső  tervezőjének.  Például  ha  a  Bookline.hu130  oldalán  az  egyszerű 
keresésnél  beírom  Jennifer Widom  nevét,  akkor  a  kereső megtalálja  az  Adatbázis‐
rendszerek című könyvet. De ha a könyv ISBN‐számát írom be, akkor az eredmény az, 
hogy  nincs  találat.  Vagyis  az  egyszerű  kereső  a  Bookline.hu  oldalon  nem  keres  a 
könyvnél megadott ISBN‐mezőben131. Amikor kialakítják a felület megtervezői, hogy az 
egyszerű  keresés  mely  adatbázismezőkben  keressen,  nagyon  gondosan  kell,  hogy 
eljárjanak  a döntéseikben: ha  túl  kevés  adatbázismezőt  rendelnek  az egyszerű  kere‐
séshez,  akkor  az  használhatatlan  lesz, mert  nehezen,  túl  specifikus  adatokkal  lehet 
benne bármit megtalálni. Ha túl sok adatbázismezőt rendelnek hozzá, akkor sok lesz az 
irreleváns  találat,  ráadásul  túl  lassan  fog  végrehajtódni  a  keresés,  hiszen  a  kereső‐
programnak az összes rekord (ebben az esetben az összes könyv) olyan mezőivel  is el 
kell  végeznie  a  sztringhasonlítást,  amire  a  kereső  felhasználó  soha nem  is  gondolt  a 
kereső‐kifejezésének megadásánál.  
 

                                                 
130 http://bookline.hu/ (letöltés időpontja: 2008. okt. 24). A 2. számú mellékletben a 8.1 ábrán látható az 
oldal keresőfelülete és a 8.2 ábrán egy onnan származó találati lista. 
131 A másik  logikus  feltételezés  lehetne, hogy a Bookline.hu nem  tárolja a könyveknél az  ISBN‐t, de ez 
természetesen nincs  így: az összetett keresés‐felületen  rá  lehet keresni erre az adatra az erre a célra 
létrehozott  és  így  elnevezett beviteli mezőben,  és  a  kereső  így meg  is  találja  az Adatbázisrendszerek 
című könyvet. 
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A könyvkeresésnél például a könyv címe és a szerző neve biztosan hozzárendelendő az 
egyszerű  keresés  beviteli  mezőjéhez.  A  felhasználó  által  begépelt  kereső‐kifejezés 
(amely az esetekben nagyobb részében több szóból áll) feldolgozása a következő lépés. 
A  Bookline.hu‐n  a  Jennifer Widom  és Widom  Jennifer  kereső‐kifejezésre  ugyanazt  a 
találatot kapjuk, valamint egy  linket, amin a „Részben megfelelt találatok” érhetők el 
(olyan  szerzőnevekkel,  ahol  az  egyik  név  a  Jennifer  vagy  a Widom,  de  a másik  nem 
egyezik  a  kereső‐kifejezésben  lévő  szóval).  Ebből  azt  a  következtetést  vonhatjuk  le, 
hogy  nem  mint  többszavas  kifejezésre  keres  a  megadott  kereső‐kifejezésre  a 
Bookline.hu, hanem a kereső‐kifejezés szavaira külön‐külön és ezeket külön hasonlítja 
az egyszerű keresés beviteli mezőjéhez rendelt adatbázismezők szavaihoz.  
 
Ellenőrzésképpen  kipróbálhatjuk  Steve  Krug:  Ne  törd  a  fejem!  könyvének  a  címére 
keresést  kétféle  kereső‐kifejezéssel:  ne  törd  a  fejem  és  a  törd  fejem  ne.  Mindkét 
keresésre ugyanazt a választ kapjuk: egy pontos találatot (éppen a keresett könyvet) és 
1590  részben  megfelelő  találatot.  Tehát  mondhatjuk  azt,  hogy  a  Bookline.hu 
(amennyiben relációs adatbázist használ) a kereső‐kifejezés egyes szavait hasonlítja az 
adatbázis  előre megjelölt  adatmezőinek  egyes  szavaival.  Ezzel  például  kiküszöböli  a 
kereső‐kifejezésekben  a  gyakori  bizonytalanságokat  a  nevek  elemeinek  sorrendjével 
kapcsolatban. 
 
Egy  következő  keresésben  a  ne  törd  a  feje  kereső‐kifejezésre  kerestem.  Ebben  az 
esetben  a  kereső  nem  tudott  pontos  találatot  adni,  viszont  a  részben  megfelelő 
találatok  listájában  az  első  elem  a  keresett  Krug‐könyv  volt.  Vagyis  a  Bookline.hu 
megkülönbözteti a találati  listájában azokat az eseteket, amikor a kereső‐kifejezésben 
és  az  adatbázismezőkben  található  szavak  karakterre pontosan egyeztek  (a  szórend‐
jüktől függetlenül), azoktól az esetektől, amiket reguláris kifejezések használatával (pl. 
csonkolással) talált meg.  
 
Az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy amikor a  raktárakban vagy könyvespolcokon 
tárolt könyvekből kereshető adatot készítünk (azaz a kódolás folyamatában) nem az a 
legjobb  eljárás,  ha  a  keresőt  egy  az  egyben  megfeleltetjük  a  tárolt  könyveink 
nyilvánvaló adatainak, és a lehető legpontosabb választ próbáljuk adni a lehető legpon‐
tosabban megfogalmazott kereső‐kifejezésekre. A kereső  felhasználók nincsenek  tisz‐
tában az általunk  létrehozott adatbázis  struktúrájával,  sőt, nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy nem is érdekli őket, és nagyon sokszor nem tudják pontosan az adatokat, amikre 
keresnek.  A  sikeres  keresőfelületnek  egyensúlyt  kell  tartania  aközött,  hogy  a  pon‐
tatlanul megadott kereső‐kifejezések alapján is tudjon találatot adni, és aközött, hogy a 
találati lista mégse tartalmazzon túl sok irreleváns elemet. 
 
A ne törd a fejem kereső‐kifejezésre 1590 részben megfelelt találatot kaptunk. Ebben a 
listában  az  első  Tordon Ákos:  Zabszem  Jankó  című mesekönyve,  aminek  semmilyen 
adatában nem jelenik sem a törd, sem a fejem karaktersor. Tételezzük fel, hogy nem az 
a karakterre való keresés adta az 1590 részben egyező találatot (az a névelőt még egy 
könyvkeresőnek  is  fel  kell  vennie  a  nemkívánatos  szavak  listájára),  ebből  viszont  az 
következik, hogy a Zabszem Jankó leírásában található népmeséinek szóban kellett a ne 
karaktersort megtalálnia a keresőnek ahhoz, hogy akár részben megfelelő  találatként 
lejöhessen ez a mesekönyv. Az  irreleváns  találatok ellen vagy újabb és újabb kereső‐
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kifejezésekkel  tud  küzdeni  a  felhasználó,  vagy  a  tallózás  segítségével,  esetleg  az 
összetett  keresés  használatával.  Mint  a  felhasználói  szokásokat  elemző  különböző 
tanulmányokból tudjuk, ebben a küzdelemben a legtöbben az első megoldást, az újabb 
kereső‐kifejezést választják. 
 
A  fejtörés  kereső‐kifejezésre  a  részben megfelelő  találatok  listájában  lejön  a  Törd  a 
fejed! című rejtvénykönyv, de a keresett Ne törd a fejem! webdizájn könyv nem. Más 
kulcsszavas  kereséseknél  (pl.  szintaxis,  mondattan  stb.)  is  azt  tapasztaljuk,  hogy  a 
Bookline.hu nem foglalkozik kulcsszó‐rendszer építésével, hanem az egyszerű keresés a 
szerzőn  és  a  címen  kívül még  a  könyvhöz  rendelt  leírásban  keres,  és  ha  a  találat  a 
leírásban  van  (akár  pontosan,  akár  reguláris  kifejezéssel),  a  könyv mindenképpen  a 
részben megfelelő  találatok  listájában  szerepel.   A Törd a  fejed!  című  rejtvénykönyv 
leírása  a  Jó  fejtörést!  elköszönéssel  zárul,  míg  hasonló  a  Ne  törd  a  fejem!  könyv 
leírásában nem  szerepel. Ez  a megoldás  a  keresések  igen nagy  százalékában  a meg‐
felelő eredményt hozza, holott az adatstruktúra szempontjából nem  tekinthetjük egy 
az egyben illeszkedő eljárásnak. De fontos hangsúlyozni, hogy a jó keresőprogram célja 
nem  a  tudományos  pontosság  és  struktúraépítés,  hanem  a  kellően  releváns  találati 
lista. 
 
Összefoglalva:  Az  5.  ábrán  megadtam  a  keresés  általam  vizsgált  modelljét.  Ott 
láthatjuk,  hogy  a  kódolás  valójában  két  részből  áll.  Az  egyik  rész  az,  ahogy  az 
információból  adatot  gyártok  (megtervezem  és  felépítem  a  nyilvántartó  adatbázis 
struktúráját és készlettábláit és rögzítem az adatokat). A másik rész az, amikor az  így 
létrehozott  adatot  elérhetővé  teszem  a  kereső  által,  azaz,  amikor  az  adatmezőket 
megfeleltetem a beviteli mezőknek, és meghatározom, hogy ha sztringegyezést találok 
a kereső‐kifejezés és az egyes adatmezők tartalma között, akkor ezekből az esetekből 
mit tekintek találatnak.  
 
A találatban  is építhetek struktúrát, mint a Bookline.hu példáján  is  láthattuk (teljesen 
egyező – részben megfelelő listák). Az 5. ábrán a találati lista „megalkotását” neveztem 
dekódolásnak. 
 

3.5 Dekódolás: hogyan lesz a kereséskor használt adatból megmutatható 
információ. A találati lista elemzése. 
 
A  keresési  esemény  nem  ér  véget  a  kereső‐kifejezés  megadásával  és  a  keresés 
megindításával.  Ahhoz,  hogy  a  keresési  esemény  sikeres  legyen,  a  keresés  lefutása 
után  a  találati  listából  ki  kell  tudni  választani  a  valóban  találatnak  számító  tételeket 
(vagy  fel  kell  tudni  ismerni,  ha  nincs  benne  ilyen,  és másik  kereső‐kifejezéssel  vagy 
másik keresési móddal kell próbálkozni).  
 
Ezért  a  találati  lista  felépítése  és  használata  (értelmezése)  fontos  részét  képezi  a 
keresési eseménynek.  
 
A  keresőfelületek  elemzésekor  már  találkoztunk  a  találati  lista  két  lehetséges 
paraméterezésével:  azzal,  hogy milyen  sorrendben  (milyen  rendezésben)  jelenjenek 
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meg az elemek a  listában,  illetve, hogy milyen hosszú  legyen az egy weboldalon  lévő 
lista  (azaz  hány  elem  legyen  egy  oldalon  a  listában).  Ezeket  a  paraméterezéseket 
általában a találati lista megjelenése után is be lehet állítani.  
 
A  sorrendezésen és az egy oldalra kerülő  találatok  számán kívül van még egy  fontos 
része  a  találati  listának:  az, hogy egy  találati  sorban milyen  információkat mutatunk 
meg, és hogyan mutatjuk meg ezeket.   
 
Nézzük, hogy az általam vizsgált felületeken milyen paraméterezési lehetőségei vannak 
a találati listának. 
 
7. táblázat: találati listák paraméterezési funkciói 

sor‐ 
szám 

rendezés 
egy oldalon a találatok 

száma 
egyéb  ábra 

1.  nincs 
checkbox (csak a 

következő vagy az összes) 
nincs  1.3 

2.  nincs  nincs  nincs  2.2 
3.  a fájlkezelő felület megszokott menühasználatával (egyéb: milyen adat jelenjen meg)  3.2 

4.  nincs 
Beállítások menü, 
Combobox (elmenthető) 

nincs 
4. és 7. 
felületek 

5. 

az összetett keresés 
felületen radiogombbal 
(cím / szerző / idő / ID), a 
találati lista ablakon nem 
módosítható 

nincs  nincs  5.4 

6. 

a kereső felületen és a 
találati lista felületén is 
két combobox‐szal: amire 
rendezünk (cím / szerző / 
év) és hogy növekvő vagy 
csökkenő sorrendben‐e 

a kereső felületen és a 
találati lista felületén is, 
editbox‐szal 

nincs  6.2 

7.  nincs  klikkeléssel (10/25/50)  nincs  8.2, 8.4 

8. 
a találati lista felületén 
(idő / relevancia), 
Combobox 

a találati lista felületén 
(5/10/20/40/40/50), 
Combobox 

Egy tétel adatai: a találati lista 
felületén (szabványos / csak cím / 
rövid / részletes), Combobox. 
Továbbszűrési lehetőségek (pl. 
megjelenés, tárgykör) 

9.3 

9. 

a találati lista felületén, a 
lista fejlécére klikkelve 
(relevancia, szerző, 
dátum, folyóiratcím, 
hivatkozások száma). 
Dupla klikk: 
növekvő/csökkenő rend. 

a találati lista felületén 
(/20/50/100/200), 
Combobox 

Keresőkérdés lefordítása adatbázis‐
lekérdezőnyelvre. További 
(egyszerű) keresés az eredményben. 
Szűrések: folyóirat, szerző, év, 
dokumentumtípus, témakör. 
Kijelölés: a nézett lapon / az 
összeset. 

10.2 

 
A 7.  táblázatból  láthatjuk, hogy a  leggyakrabban  létező paraméterezési  szempont az 
egy listában látható találatok számának megadhatósága. Ez csak két esetben hiányzik: 
az 5.4 ábrán minden találati elem egy  listában  jelenik meg, a 2.2 esetben pedig nincs 
találati lista, hanem egyenként lehet végigjárni a találatokat. Az ETR‐t és a Coospace‐t 
fejlesztő Dexter Kft‐hez beérkező support‐észrevételek alapján azt mondhatjuk, hogy a 
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felhasználók  általában  a  hosszabb  listákat  kedvelik132:  a minél  kevesebb  klikkeléssel 
áttekinthető minél több adatot. A rövid listák mellett egy érv szól: így a lista hamarabb 
jelenik meg.  Az  5.4  ábrán  látható  felületen  egy  párszázas  találati  lista  esetén  több 
percet  kell  várni  a  lista  betöltésére,  így  nyilván  itt  is  szerencsés  lenne,  ha 
alapértelmezésben egy 10‐20 darabos találati listát láthatnánk. 
 
A  találati  lista rendezhetősége  is gyakori paraméter. Általánosítva, az általam vizsgált 
felületek  közül  két  esetben  nincsen  erre  lehetőség.  Az  egyik  az  az  eset,  amikor 
technikai akadályai  vannak  a  rendezésnek, hiszen egy  fájlon belül  keresek egy  adott 
sztring‐előfordulást.  A másik  az  az  eset,  amikor  a  lista  sorrendjét  a  találati  elemek 
relevanciája befolyásolja. Ennek részben üzleti okai lehetnek (ilyen a Google által adott 
találati  lista és a Bookline.hu  találati  listája), de az  is nagyon  fontos  szempont, hogy 
éppen ezek az oldalak biztosítanak kulcsszavas keresést, ami azt jelenti, hogy a kereső‐
kifejezést  a  keresőprogram  több  adatmezőben  is  megtalálhatja.  Ilyen  esetekben 
nagyon fontos a találati relevancia megmutatása, hiszen nem mindegy, hogy a címben 
szerepelt a kereső‐kifejezés vagy csak a leírásban.   
 
További paraméterezés lehet, hogy a találatokat milyen adatokkal írjuk ki, illetve, hogy 
vannak‐e találati listában továbbszűrési lehetőségek. A táblázatból láthatjuk, hogy erre 
elsősorban a cikkadatbázisokban van lehetőség. A cikkadatbázisok esetében nem csak 
a  találati  lista  paraméterezhetősége,  hanem  a  keresőfelület  is  a  legbonyolultabbak 
közé tartozik az általam vizsgáltak közül, és ez nem véletlen. A cikkadatbázisok keresője 
a legelszántabb, legprofibb keresőknek készült, nem a hétköznapi internetező keresési 
rutinjára  épít.  A  cikkadatbázisok  leggyakoribb  felhasználási  módja  nem  az  a  fajta 
keresés,  amit  én  a  dolgozatomban  vizsgálok,  vagyis  nem  a  keresésileg  specifikus 
tárgyak  keresése,  hanem  éppen  ellenkezőleg:  a  tájékozódás,  a  böngészés,  az  infor‐
mációgyűjtés.  
 
Érdekes ellentét van abban, hogy míg a webes keresés (akár az internetes keresés, akár 
az  adatbázisokban  való  keresés)  fejlesztése  abba  az  irányba  halad,  hogy  a  felület 
legyen  minél  egyszerűbb,  és  a  mögötte  futó  keresőprogram  próbálja  minél  jobb 
algoritmusokkal kitalálni, hogy az egyszerű keresés beviteli felületén megadott kereső‐
kifejezéssel  vajon mit  akart megtalálni  a  felhasználó,  addig  bizonyos  keresőszolgál‐
tatások  (pl.  a  cikkadatbázisok)  egyre  bonyolultabb  keresőfelületeket  építenek.  Az 
EBSCO (9.3 ábra) esetében a felületek ábráin láthattuk, hogy létezik olyan keresésmód 
is,  hogy  vizuális  keresés.  Erre  nem  tértem  ki  a  keresésmódok  vizsgálatánál,  mivel 
annyira egyedi megoldás, hogy nem lehetett volna tipizálni. A vizuális keresés ebben az 
esetben azt jelenti, hogy a monitoron vizuálisan jelenítjük meg az egyre jobban szűkítő 
keresési  feltételek és a  találati  lista összefüggéseit. Ez körülbelül ugyanazt a  funkciót 
látja el, mint a SCOPUS (10.2 ábra) találati felületén látható témakör‐, folyóirat‐szűrők. 
Valójában  ezek  a  keresők  a  találati  lista  kezelését  megpróbálják  „visszavezetni”  a 
tallózásra,  hogy  a  keresés  által  visszaadott  nagy  találati  listákban  katalógusszerűen 
böngészni lehessen.  
 
Tehát a találati lista kezelésében két alapvető módot különböztethetünk meg:  
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1. a keresés eredményét jelentő, a hosszúságon és sorrendezésen kívül általában 
nem paraméterezhető találati listát – a webes keresések nagy része ezt a fajtát 
használja, 

2. és azt a találati  listát, ami még szorosan a keresés  folyamatát képezi, vagyis a 
keresés  alapértelmezett esetben  a  találati  lista  továbbszűrésével,  tallózásával 
folytatódik.  –  ez  a  használat  csak  speciális  keresésekre  (pl.  cikkadatbázisok) 
igaz. 

 
Az 1. találati lista‐típus olyan keresőprogramot kíván, ami a lehető legjobb találati listát 
adja, hiszen az tovább nem szűkíthető, gyakran nem is sorrendezhető, és a felhasználó 
várhatóan csak az első 10‐30 találatot fogja belőle megvizsgálni. A 2. találati lista‐típus 
esetében a keresőfelületen végrehajtott keresés csak a keresés első lépése. A keresés a 
találati listában tovább folytatódik. 
 
Jacsó Péter egy egész cikksorozatot szentelt a keresések kérdéseinek, és ebből két rész 
a találati lista formájáról és adatairól szól. Jacsó133 elsősorban azzal foglalkozik, hogy az 
egyes  találatokról mit közöl a  találati  lista, és ebben van‐e a  felhasználónak paramé‐
terezési lehetősége. A vizsgálatnak ez a fókuszálása nem meglepő, hiszen ő elsősorban 
a  könyvtári  kereséseket  kiegészítő  kereséseket, pl.  kifejezetten a  cikkadatbázisokban 
való kereséseket vizsgálja. Mint a 7.  táblázatból  látható, az általam vizsgált  felületek 
közül  ilyen  típusú  paraméterezési  lehetőség  egyedül  a  9.3  ábrán,  az  EBSCO 
cikkadatbázis  találati  felületén  van  (amely  felületet  amúgy  Jacsó  (2005)  is  elemzi). 
Jacsó  Péter  szerint  a  legfontosabb  a  rövid  találati  lista‐opció  (az  EBSCO‐n  ez  az 
alapértelmezett), mert néhány jól megválasztott adatból már látszik, hogy szükségünk 
van‐e a találatra vagy sem, és a rövid találati lista esetén gyorsan át tudjuk tekinteni a 
találatainkat. Jacsó a következő adatokat preferálja a rövid találati  listában (csökkenő 
fontossági sorrendben): 

1. cikk címe (30‐40 karakter) 
2. megjelenés éve (4 karakter) 
3. folyóirat címe (30 karakter) 
4. szerző neve 

 
Jacsó hangsúlyozza: hogy ha csak az első három adat jelenne meg a listában a melléírt 
számú karakterig, akkor minden  tétel elférne egy sorban. A  felületek elemzése során 
elmondja  az  EBSCO‐ról, hogy ott  a  rövid  változatban nem  jelenik meg  a  kiadás éve, 
noha ez alapvetően fontos  információ. Nos, az EBSCO‐n a négyféle opció a megjelení‐
tett  adatokkal  kapcsolatban  kissé  félrevezető.  Valójában  a  következő  adatokról  van 
szó: 

1. cikk címe 
2. szerző 
3. folyóirat (és a megjelenés adatai) 
4. leírás 

 
A „csak cím” opcióban érthetően a cím jelenik meg és a megjelenés adatai a cikk rövid 
leírásával elérhető kattintás nélkül, egér‐ráhúzással. A „rövid” formátumban kiegészül 
a  cím  a  szerzővel  és  a megjelenés  adataival  (marad  az egeres módszer  a  leíráshoz). 
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A „szabványos”  formátumban a  leírásból  is megjelenik néhány sor  (folytatás egérrel). 
A „hosszú”  változat  csak  azért  hosszú, mert  a  leírás  teljesen megjelenik.  Vagyis  van 
ugyan  négyféle  formátum,  de  valójában  kattintás  nélkül  minden  adat  minden 
formátumban  elérhető  (kivéve  a  szerzőt  a  „csak  cím”  opcióban),  és  a  „hosszú” 
formátumban sem érhető el több adat ezen a négyen kívül.  
 
Mint általában minden programfelülettel kapcsolatban, így a találati lista esetében is a 
felhasználók egyéni ízlése, véleménye megoszlik. Steve Krug egy egész fejezetet szentel 
az  „átlagos  felhasználó  mítoszának”134,  amelyben  kifejti,  hogy  nincs  „Átlagos 
Felhasználó”. A pontosabb megállapítása ezzel kapcsolatban az, hogy egy webes felület 
tervezése során nem lehet az „általános felhasználói szokásokat” a szereti/nem szereti 
dimenzió mentén  vizsgálni.  Az  EBSCO  négyféle  elem‐forma megjelenítése  a  találati 
listában elvileg kiszolgálhatja a  felhasználók egyéni  ízlését, de a valójában a négyféle 
megjelenítés  alig  különbözik  egymástól.  A  Jacsó  (2005)‐ben  megadott  adatok 
megjelennek  a  találati  lista  elemeinél,  de  nem  az  általa  megadott  sorrendben  és 
karakterszámban. Valójában ez nem  is probléma  (még ha  Jacsó  cikke  így  is próbálja 
feltüntetni),  mert  minden  ilyen  előírás  csak  egyéni  ízlést  tükröz,  és  ellenőrizhető 
módszerekkel  kimutathatatlan,  hogy  melyik  megjelenítés  lenne  a  „legjobb”  és 
pontosan kinek és milyen szempontból a legjobb. 
 
Vizsgáljuk meg, hogy az egyes találati felületeken milyen adatokat jelenítenek meg, és 
milyen információ nyerhető ki ezekből az adatokból! 
 
8. táblázat: találati listák elemeinek adatai 
sor‐ 
szám 

adatok  adatok formája  értelmezés  ábra 

1. 
A találatként megadható 
sztring. 

Az egész szót kijelölve. 
A kijelölt szó tartalmazza a 
keresett sztringet. 

1.3, 2.2 

2. 

Minimálisan a fájl neve, 
maximálisan a fájl neve, 
helye, mérete, típusa, 
utolsó módosítása. 

Táblázatban kiírva, 
fejlécekkel. 

A fájlkezelő 
rendszerekben 
megszokott módon. 

3.2 

3. 

A weblap címe, részlet a 
weblapból, webcím (link), 
esetenként 
dokumentumtípus, méret. 

Minden találat egy kis 
bekezdés, az adatok 
ugyanabban a sorrendben 
vannak kiírva, az aloldalak 
beljebb kezdett 
bekezdésben, a leírásban 
és a címben a kereső‐
kifejezéssel egyező 
sztringek bolddal. 

Egy‐egy bekezdés külön 
weboldal. Ha az oldal 
neve előtt nincs megjelölt 
dokumentumtípus, akkor 
weblapról van szó.  

4. és 7. 
felületek 

4. 

Szerző (ha van), 
dokumentum címe, link, a 
dokumentumból azon 
adatok (vagy adatrészlet, 
pl. leírásból), amelyben a 
kereső‐kifejezést 
megtalálta a kereső. 

Minden találat egy 
táblázatsor (több sorba 
törve), amit a táblázat 
formázása is megerősít. A 
megtalált sztring bolddal. 

A külön sorok külön 
dokumentumokat 
jelentenek. A bolddal 
megadott sztring 
megmutatja, hogy a 
címben vagy valahol 
máshol találta meg a 
program a kereső‐
kifejezést. 

5.4 
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sor‐ 
szám 

adatok  adatok formája  értelmezés  ábra 

5. 

Főcím, URL (ha van), 
Szerző(k)/közreműködő(k), 
megjelenés éve, hány 
példány van összesen / 
hány érhető el.  

Táblázat, az egyes adatok 
külön oszlopban, fejléccel 
megnevezve. A címre 
klikkelve pop upban 
előhívható a 
dokumentum részletes 
adatlapja. 

A leírás a könyvtári 
katalógusokra jellemző, 
így azoknak megfelelően 
értelmezhető. A cím színe, 
megformázása elárulja, 
hogy ez egy link, amire 
klikkelni lehet. 

6.2 

6. 

Könyv címlapjának fotója, 
szerző, cím, a leírás (vagy 
annak eleje), ár 
(kedvezményekkel), 
várható szállítási idő. A 
találatok két részre 
bontása: Pontos találat, 
Részben megfelelt 
találatok. 

Minden találati elem 
külön sor (több sorba 
törve) a táblázatban. A 
táblázatsorokat a színezés 
és a címlapfotók 
határolják el egymástól. A 
két rész megnevezése 
egy‐egy link, amire 
klikkelve a találati sorok 
megjelennek. 

Egy‐egy sor külön könyv. A 
bolddal kiemelt rész a cím, 
nem a találat kijelölése. A 
két rész megnevezése 
táblázatfejléc‐szerűen van 
formázva, nem linkként: 
az, hogy link, csak akkor 
derül ki, ha fölé húzzuk az 
egeret. 

8.2, 8.4 

7. 

Minimálisan a cím, és 
„buborékban” megjelenve 
a megjelenés adatai és a 
leírás. maximálisan a cím, 
a szerző, a megjelenés 
adatai és a leírás. Négyféle 
megjelenítés. 

Sorszámozott találati lista. 
Minden találat külön 
bekezdés, amelyben az 
adatok ugyanabban a 
sorrendben jelennek meg. 
A hosszú típus kivételével 
az adatok egy része egy 
buborékban jelenik meg, 
amihez egy ikon fölé kell 
húzni az egeret. 

A találati elemeket a 
sorszámozás elkülöníti. Az 
adatleírás a 
hivatkozáslistákban 
megszokott formában 
történik. A buborék‐ikon 
vizuálisan kifejezi a 
funkcióját, azonnal 
felismerhető. 

9.3 

8. 
Sorszám, cím, szerző, 
dátum, forráscím 
(folyóirat), hivatkozásszám 

Táblázatban, az adatokat 
a táblázat fejlécében 
megnevezve. Egy‐egy 
táblázatsor több sorból 
áll, ha a címek hosszúak.  

A táblázat fejléce miatt az 
adatok könnyen 
értelmezhetők. A 
forráscímnél nem csak cím 
van, hanem teljes 
megjelenés‐leírás 
(oldalszámok is) 

10.2 

 
A megjelenített adatokkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy  

• a dokumentum neve/címe minden esetben megjelenik a listában,  
• ha létezik ilyen adat, akkor általában a szerző is,  
• további  fontos  és mindig megadott  információ,  hogy  hogyan  lehet  elérni  a 

dokumentumot vagy annak részletesebb adatait. 
• A megjelenés vagy  létrehozás/módosítás dátuma fontos adat, de nem minden 

esetben  jelenik  (jellemzően  az  üzleti  szempontokat  is  figyelembe  vevő 
keresőknél nem, mint Bookline.hu (8. felületek) és Google (4. és 7. felületek)). 

• Ha tartozik leírás a találati elemhez, akkor az vagy annak egy részlete általában 
megjelenik. 

• Szintén releváns adat lehet, hogy miért találtuk meg ezt az elemet: ezt segíti a 
megtalált  sztring  bolddal  megjelenítése,  amit  a  Google  alkalmaz  (4.  és  7. 
felületek), és a Google‐rendszert (is) használó MEK (5. felületek). 
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Láthatjuk, hogy minden találati  lista alapvetően a „rövid  lista” elvén működik, azaz az 
egyes  találatokról  kevés,  lényeges  információt  közöl,  hogy  minél  több  találatot 
lehessen könnyen, gyorsan áttekinteni. 
 
Az adatok megjelenési  formája minden esetben  táblázatos, a  táblázat sorai  jelentik a 
találatokat. Az általam vizsgált felületek majdnem felében fejléces táblázatról van szó, 
a  másik  részében  egy‐egy  sort  egy  bekezdésként  felfogó,  az  adatokat  nem  külön 
oszlopokba  elrendező  megjelenítésről.  Ez  utóbbi  esetben  a  formázások  (bolddal 
kijelölés, beljebb kezdés stb.) segítenek abban, hogy tudjuk, hol ér véget az egyik adat, 
és hol kezdődik a másik.  
 
A megjelenített adatok értelmezésében az segít, hogy minden esetben tudhatjuk, hogy 
egy táblázatsor egy találat: így a találat elemeit könnyen felismerjük. A másik segítség, 
hogy  tudjuk, hogy az általunk keresett dolognak milyen adatai  lehetnek,  így akkor  is 
könnyen felismerjük ezeket, ha nincsenek fejléces táblázatba rendezve. Spector (2003) 
az  Amazon.com  megalapításával  kapcsolatban  azt  írja,  hogy    Jeffrey  Bezos  (az 
Amazon.com  alapítója)  eredendő  célja  a  cégalapítással  egy  online  üzlet  létrehozása 
volt,  támaszkodva  az  akkoriban  (90‐es  évek  első  fele)  rohamléptekben  terjedő 
Internet‐felhasználásra. Az, hogy ez az online üzlet mit áruljon, másodlagos kérdés volt 
Bezos számára. Azért döntött a könyvárusítás mellett, mert „mindenki  tudja, mi az a 
könyv”135.  Ez  azért  volt  nagyon  fontos,  mert  így  nem  kellett  elmagyarázni  a 
felhasználóknak, milyen adatai vannak egy könyvnek, és mit jelent a könyv keresése a 
beírt adatok alapján.  
 
Nem csak keresni nehéz olyan „terméket”, „jószágot”, amiről nem tudjuk, hogy milyen 
adatai vannak, hanem a találati listát is nehéz értelmezni. Mivel én semmit nem tudok 
a horgászatról, ezért egy ilyen online üzletet választottam illusztrálásképpen. A Horgász 
Online  Áruházban136  próbáltam  keresni.  Az  első  általam  választott  kereső‐kifejezés 
(damil) nem hozott találatot. A második kereső‐kifejezéshez előzetesen átböngésztem 
az oldal menürendszerét,  így kiválasztottam a műlégy kereső‐kifejezést. A találati  lista 
táblázatban jelent meg, egy‐egy táblázatsort a színezés különített el. Az egy‐egy találati 
elemnél megjelenő adatok:  

• Fotó (a termékről) ‐ felismerhető.  
• Megnevezés  (bolddal) – felismerhető a kiemelés miatt. Hogy ez valójában egy 

link, arra csak azért jöttem rá, mert „végigtapogattam” az oldalt az egérrel.  
• A  megnevezés  alatt  másik  betűtípussal  egy  másik  megnevezés  –  ennek  a 

funkciója  akkor  vált  világossá  számomra,  amikor  az  „Akciós  horgászcikkek” 
szöveg is ezen a helyen jelent meg az egyik találatnál. Ez feltehetően a termék 
besorolását  jelenti,  vagy  például  azt,  hogy melyik menüpontban  érhető  el. A 
többi ide írt megnevezés nem mondott nekem semmit. 

• Ár  –  ez  könnyen  felismerhető,  már  csak  a  számformátumról  és  a  Ft 
karakterekről is. 

                                                 
135 Spector (2003), 52. oldal 
136 http://www.horgaszonline.hu/. A letöltés ideje: okt. 26. 
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• Leírás: folyamatos szöveg, speciális formázás nélkül, szinte teljes mondatokban. 
– a  funkciója  felismerhető, a  tartalma  természetesen nem érthető számomra, 
így a választást sem segítené, ha választani akarnék a termékek közül. 

 
Vagyis  összefoglalóan  elmondhatjuk,  hogy  a  találati  listából  az  információkinyerést 
részben  a  lista  táblázatos  formája és  az elemek  jólformáltsága biztosítja,  illetve  az  a 
feltételezés, hogy releváns adatokat  fogunk  látni az elemeknél137. De  legalább ekkora 
részben a kereső felhasználó előzetes tudása szükséges azokról a dolgokról, amit keres. 
E nélkül a tudás nélkül a találati lista valójában nem használható.  
 

3.6 Összefoglalás: mit tud a keresőprogram, és ebből miről kell a kereső 
usernek tudnia 
 
Ebben a fejezetben keresőprogramokat vizsgáltam, a fejezet elején az 5. ábrán közölt 
modellnek megfelelően.  
 
Az egyik  legfontosabb  szempont a kódolás kérdése volt, azaz annak a kérdése, hogy 
hogyan  készítjük  fel  a  megkereshető  információkat  arra,  hogy  valóban  kereshetők 
legyenek:  hogyan  készítünk  belőlük  kereshető  adatokat.  Az  adatkeresést  minden 
esetben  sztring‐hasonlításnak  tekintettem.  A  kulcsfogalom  az  indexelés  volt:  az 
internetes  keresések  esetében  ezt  automatizált  algoritmusok  (indexelő‐programok) 
végzik, az adatbázisokban pedig manuális (vagy algoritmusokkal támogatott manuális) 
módszerekkel  történik  az  indexelés,  ami  nem más, mint  az  információ  adattáblákba 
osztása és rögzítése. A harmadik típusra, ahol nem történik ilyen módon kézzelfogható 
indexelés (mint az egy fájlon belül való kereséskor vagy egyelőre a legtöbb számítógép 
állományában  való  kereséskor)  csak egy említés erejéig  tértem  ki  (természetesen  az 
adatok  itt  is  egy  egyértelmű  adatstruktúrában  vannak  tárolva,  ez  teszi  lehetővé  a 
keresést és az adatok kiírását). 
 
A  vizsgálat  másik  eleme  a  keresőfelületek  vizsgálatán  keresztül  a  keresésmódok 
megállapítása  volt,  és  az,  hogy  az  egyes  keresés‐aktusokat  lehetővé  tévő  elemeket 
azonosítsam.  Két  keresésmódot  különböztettem  meg:  az  egyszerű  és  az  összetett 
keresést. Megmutattam, hogy a keresésmódok mindegyik, különféle  indexelést végző 
kereséseknél  azonosak.  Az  egyszerű  keresés  felületének  meg  lehetett  adni  egy 
általános  sémáját,  az  összetett  keresés  felületének  azonban  nem,  noha  a  kódolási 
eljárás ott is azonos. 
 
A  vizsgálat  harmadik  része  a  dekódolási  folyamat  vizsgálata  volt,  azaz  az,  hogy  a 
kikeresett  adatok  találati  listákba  szervezésével  hogyan  lehet  róluk  közölni  a 
megtaláláshoz  szükséges  információt,  és  ehhez  feltételezhetően milyen  értelmezési 
folyamatok társulnak. Azt állapítottam meg, hogy kétféle találati lista létezik. Egy olyan, 
amely valójában a keresés végét jelenti, és egy olyan, ami valójában a keresés második 

                                                 
137 A grice‐i maximák értelmében relevánsat: azaz minden szükséges adatot és éppen a szükségeseket. 
Lásd Reboul‐Moeschler (2000), 62. oldal 
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lépését készíti elő, noha ez utóbbi  leginkább akkor használatos, amikor nem keresés‐
specifikus tárgyat keresünk, és ilyen módon nem része a dolgozatom témájának. 
 
A  Bookline.hu  egyszerű  keresés  felületének  alaposabb  vizsgálatával  megmutattam, 
hogy a keresőfelületen megadott kereső‐kifejezés hogyan fordítható a számítógép által 
értelmezhető keresőkérdéssé, hogyan  rendelhető ez össze az  indexelést megvalósító 
adatstruktúrával, és milyen módon sikerülhet a találati lista összeállítása. 
 
A felhasználók által leggyakrabban használt egyszerű keresés felületek azok, amelyek a 
kódolás  folyamatát  leginkább  eltitkolják  a  felhasználó  elől.  Az  összetett  keresés 
felületeinek  struktúrája  többé  vagy  kevésbé  tájékoztatja  a  felhasználót  a  tárolt 
adatstruktúráról,  és  (gyakran  további  információk  kiírásával)  a  kereső‐kifejezés 
keresőkérdéssé  történő  lefordításáról.  De  a  felhasználói  szokásokat  elemző 
tanulmányok azt mutatják, hogy a  felhasználók nem kíváncsiak ezekre a struktúrákra 
és folyamatokra.  
 
Spector  (2003)  leírja,  hogy  az  Amazon.com  sikeres  üzletpolitikájának  volt  két 
kiemelkedő eleme: az egyik, hogy lehetővé tette, hogy a vásárló a bejutás után néhány 
perccel  megtalálja  amit  keres,  a  lehető  legegyszerűbb  felületen;  a  másik,  hogy  a 
rendszer lelkének a keresési nyelvet tartotta, amely a lehető legjobb találatokat tudja a 
vásárló  számára megjeleníteni138. Vagyis  a  keresőrendszer  nagyon  egyszerű  keresési 
felületet,  és  mögötte  nagyon  körültekintően  fejlesztett  keresési  rendszert 
tartalmazott, amelynek a működése nem volt  ismert a felhasználó számára, de ennek 
ellenére  elégedettséget  okozott  neki  az,  hogy  a  keresései  könnyűek,  sikeresek  és 
gyorsak voltak. 

                                                 
138 Spector (2003), 94‐95. oldal 
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  Mottó: 
  „users aren’t lazy,  
  they are human”139 

4. A kereső felhasználó tudása 
 

4.1  Helyes‐e  a  könnyű  és  könnyű‐e  a  helyes: milyen  irányba  halad  a 
világ, és jól van‐e ez így? (cikkismertetés) 
 
Ebben  a  fejezetben  egy  rövid  cikket  ismertetek140.  Ennek  nem  a  kiválasztott  cikk 
különlegessége az oka, hanem az, hogy  jól összefoglalja a mai webes keresésről szóló 
gondolkodás egyik irányzatát. 
 
A korábban már  idézett tanulmányokban141 a szerzők aggodalmukat fejezték ki a  jövő 
nemzedék  információszerzési  tudása,  szokásai  miatt.  Mindegyik  szerző  sürgette  a 
keresők  használatának  iskolai  oktatását,  mivel  a  kereső  felhasználók  szokásainak 
megfigyelésével arra az eredményre  jutottak, hogy a keresőket használó hallgatók142 
nem használják ki a keresők  lehetőségeit, és a  tesztekkel gyűjtött  információ alapján 
úgy tűnik, nem is ismerik ezeket. 
 
Rethlefsen  (2008)  még  radikálisabban  fogalmaz.  Egyenesen  arról  beszél,  hogy 
„egyszerű‐kereső  zombikat”  nevelünk  a  következő  generációban.  Cikkének  az 
„Easy ≠ Right” címet adta, utalva ezzel arra, hogy az egyszerű keresés felületei könnyen 
és gyorsan használhatók, de ezekkel nem lehet eljutni az igazán jó, érdekes, különleges 
találatokig.  Rethlefsen  úgy  véli,  hogy  az  egyszerű  keresők  használata  túlságosan 
egyszerűnek láttat egy nagyon összetett kérdést. Az újfajta kereső‐zombik ész nélkül és 
stratégia  nélkül  gépelik  a  kereső‐kifejezéseket  az  egyetlen  keresőmezőbe,  ahelyett, 
hogy megtanulnák, mi  is az az adatbázis, mi  lehet a struktúrája és hogyan kell benne 
keresni. Ahhoz, hogy valóban hatékonyan tudjunk keresni, komplex  információkereső 
képességek kellenek. A sikeres keresésnek több része van: keresés az adatbázisokban, 
konzultálás szakemberekkel, releváns folyóiratok manuális átlapozása, bibliográfiákban 
való  bányászkodás,  és  persze  képesség  arra,  hogy  felismerjük,  ha  megvan,  amit 
kerestünk.  Az  egyszerű  keresések  úgy  tüntetik  fel  ezt  a  folyamatot, mintha  könnyű 
lenne, pedig nem lenne szabad, hogy az legyen.  
 
Rethlefsen (más szerzők műveiből idézett) példája az egyszerű keresés problémájára az 
az  eset,  amikor  a  peloponnészoszi  háború  idején  a  görög  városállamok  közötti 
szövegségekről keresünk  információt. Véleménye  szerint ez nem olyan keresés, mint 
amikor  arról  keresünk  információt,  hogy  mekkora  Kína  lakossága.  Míg  az  utóbbi 
megoldható egyszerű kereséssel, addig ez előbbi nem. 
 

                                                 
139 Roy Tennant, 2004. Forrás: Mi‐Weng (2008), 5‐6. oldal 
140 Rethlefsen (2008) 
141 Jóföldi (2003), K. Princz‐Nagy (2005), Pajor (2006) 
142 Az idézett tanulmányok hallgatói szokásokat vizsgáltak. 
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Rethlefsen valójában nem bizonyítja a cikkében, hogy a két keresés valóban különböző 
nehézségű  lenne, sokkal  inkább azt a kételyét fejezi ki, hogy a keresések fejlődésének 
iránya  (egyre  jobb  kereső  algoritmusok,  szemantikai  keresések,  nyelvtechnológiai 
alkalmazások,  helyesírás‐ellenőrzés,  szókincsegyezési  vizsgálatok,  egyre  fejlődő 
indexelési  és  relevanciaszámítási‐algoritmusok,  metakeresők  használata)  valaha 
pótolhatja  azt,  amikor  tudatosan,  az  adatstruktúra  ismeretében  keresünk  az 
adatbázisban. Hiszen (érvel a szerző) minden adatbázis egyedi, és a keresési kapacitás 
és  a  jó  keresési  stratégia mindig  a  konkrét  adatbázis  struktúrájától  és  tartalmától, 
metaadataitól függ. Rethlefsen a jövő feladatai között nem az egyszerű keresés további 
fejlesztését  jelölné  meg,  hanem  a  felhasználók  képzését  és  az  adatbázisok 
népszerűsítését. 
 

4.2 Az  egyszerűség dicsérete. Még  tart az  „információs  korszak”,  vagy 
már véget ért?  
 
Néhány  évtizede  egyre  gyakrabban  felbukkanó  fogalom  a  tudományban,  aztán  a 
médiában és a politikában az információs társadalom, információs korszak fogalma143. 
A fogalmat összefüggésbe szokás hozni a technológiai változásokkal, a gazdaság‐ vagy a 
foglalkoztatás‐szerkezet  változásaival,  a  globalitás  és  a  hálózatiság  (új  térszerkezet) 
fogalmával. A fejezet címében feltett kérdésre nyilván nem fogok válaszolni. A kérdés 
maga azért merült fel a keresések vizsgálata kapcsán, mert vannak olyan kutatók, akik 
már az  információs korszak végéről és egy új korszak kezdetéről beszélnek. Ebben a 
fejezetben  azt  foglalom  össze,  hogy milyen  értelemben  használják  ők  az  új  korszak 
fogalmát, és hogy ennek mi a kapcsolata a keresőrendszerek és ‐felületek fejlődésével. 
 
Manuel Castells, az  információs  társadalom egyik  ismert kutatója, új  fejlődési módot 
különböztet meg  a  korábbiaktól:  ez  a  fejlődés  információs módja,  amikor  „a  tudás 
visszahat magára  a  tudásra mint  a  termelékenység  fő  forrására”144.  A  fejlődést  az 
információs  technológián alapuló új  technológiai paradigma hozza  létre úgy, hogy az 
információfeldolgozás  egyre  magasabb  szintre  emelése  pozitívan  visszahat  a 
technológiai tudásra és a technológia alkalmazására. Castells a hálózati társadalomban 
való  eligazodás  kapcsán  azt  feltételezi, hogy mivel  az új  technológia  és új  tartalmak 
használata  felkészültségeket  igényel,  ezért  fontossá  válik  az  a  tudás,  hogy  mit  és 
hogyan kereshetünk.   A  felhasználók  tudásbeli különbségei a  felhasználók  társadalmi 
rétegződésének növekedését okozzák145. 
 
De  Bono  Simplicity  című  könyvében146  amellett  érvel,  hogy  az  információs  korszak 
véget  ért,  és  új  korszak,  a  koncepciós  kor  (vagyis  az  értéktervezés  kora)  következik. 
De Bono  információs korszakon az  információs technológia korszakát érti alapvetően. 
A  fő mondanivalója az, hogy a  fejlett  technológia már  lehetővé  teszi  (vagy  tehetné), 
hogy a rendszereinket a kijelölt értékek mentén egyszerűsítsük. Az érve e mellett az, 
hogy az egyszerűbb rendszerek hatékonyabbak és kevésbé sérülékenyebbek, továbbá 
                                                 
143 A különféle elméletek és fogalmak áttekintéséről lásd: Juhász‐Pintér (2006). 
144 Castells (2005), 52. oldal 
145 Castells (2005), 488. oldal 
146 De Bono (2007), 209‐210. oldal és 7‐8. oldal 
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az emberek számára használhatóbbak. De Bono nem csak a számítógépes felhasználói 
felületek egyszerűsítése mellett érvel (ez csak egy példa számára a sok közül), hanem a 
berendezések,  gépek,  térképek,  űrlapok  egyszerűsítése  mellett  is.  Megállapítása 
szerint a használati útmutatók nem  segítenek a bonyolult  rendszerek megértésében. 
Ezeket az útmutatókat azok  írják, akik  ismerik a rendszert,  így azok, akik nem  ismerik, 
nem sok hasznukat veszik.  
 
A kétféle vélemény (Castells és de Bono) úgy tűnhet, mintha ugyanannak a jelenségnek 
a  két  oldalát  fogalmazná meg:  az  információs  korszakban  való  eligazodás  bonyolult, 
ezért  jobb  és  hasznosabb  lenne,  ha  egyszerűsödne, mert  ennek  a  bonyolultságnak 
mind a gazdaságban, mind a társadalomban nagy ára van. 
 
Ha  azonban  megvizsgáljuk  az  információs  rendszerek,  ezen  belül  konkrétabban  a 
webes  keresőrendszerek  időben  végbement  változásait147,  és  ehhez  a  technológia‐
történethez még hozzáillesztjük a szakértők mai webfejlesztési  tanácsait148, akkor azt 
láthatjuk,  hogy  az  utóbbi  években  a  webes  programok,  és  ezen  belül  a 
keresőrendszerek igenis az egyszerűsödés felé haladnak. Ahelyett, hogy kialakult volna 
az  a  technológiai  elit,  amely  (a  többiekkel  ellentétben)  magabiztosan  használja  az 
Internetet, az  Internet használata egyszerűsödött odáig, hogy gyakorlatilag mindenki 
használni tudja. 
 
Ezzel természetesen nem azt szeretném állítani, hogy az információhoz való hozzáférés 
és hozzá nem férés ne okozhatna újabb társadalmi rétegződéseket. De a hozzáférésnek 
egyre  kevésbé  technológiai  és  technológia‐tudásbeli  akadályai  vannak.  Ahogy  a 
keresőrendszerek használatánál  is  láthattuk: nem a keresőfelület bonyolultsága  lehet 
az akadálya a sikeres keresésnek, hanem az, hogy ismernünk kell azt a területet, amin 
belül keresni akarunk. 
 
Castells  1996‐ban  publikálta  a  dolgozatomban  Castells  (2005)‐ként  meghivatkozott 
művét (2005 a magyar kiadás éve). Az Amazon.com 1995. július 16‐án indult, és ahogy 
Spector  írja:  „1995‐ben  még  forradalminak  számított  soha  nem  látott 
egyszerűségével”149. 1994‐ben a keresést még úgy tervezték, hogy a vásárló egy előre 
definiált formájú emailt küld a keresőgépnek, és válaszban kapja meg a keresett könyv 
adatait. A nyitáskor már nem volt szükség erre  (a  felhasználótól komoly  technológiai 
felkészültséget  feltételező) megoldásra, mert  az  Internet  annyira  általánossá  vált.  A 
Google  első  változata  1996  augusztusában  került  fel  a  Stanford weboldalára150. Ma 
már közkeletű jelszó, hogy „a Google a barátod”. És 2008‐ban Melissa Rethlefsen azért 
aggódik, mert túl könnyűnek tartja az egyszerű keresés felületeinek használatát, és attól 
tart,  hogy  ez  a  technológiai  egyszerűség  valamilyen módon meghamisítja  a  keresés 
művészetének  komplexitását  (az  aggodalmát  elsősorban  a  professzionális 
információkeresők, vagyis a könyvtárosok osztják).  
 

                                                 
147 Például: Gaffin (1995), Battelle (2006), 39‐60. oldal 
148 Például: Krug (2008), Berényi és tsai (2007) 
149 Spector (2003), az indulás dátuma: 93. oldal, az idézet helye: 102. oldal, további információk: 73‐74. 
oldal 
150 Battelle (2006), 71. oldal 
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Ezeket a dátumokat azért érdemes összehasonlítani, mert ezekből is látszik, hogy 1995 
és  2008  között  jelentős  változáson ment  keresztül  az  információs  technológia  és  a 
felhasználók viszonya. A változás (legalábbis ezen a területen) a de Bono által javasolt 
irányba történt (ő 1998‐ban publikálta eredeti nyelven a meghivatkozott könyvét).  
 
Steve Krug  többször meghivatkozott könyvének eredeti címe: Don’T Make Me Think! 
Elmondhatjuk,  hogy  a mai  szoftverek  felülettervezésének  ez  a  jelmondata,  és  a mai 
felhasználók hozzáállását is ez tükrözi151.  
 

4.3  Az  eddigi  megállapítások  összefoglalása  a  kereső  felhasználók 
tudásával és szokásaival kapcsolatban  
 
A  következő  fejezetben  néhány  további  tanulmány,  felmérés  eredményeinek 
ismertetésével  fogom  igazolni  az  eddigi  állításaimat  a  felhasználók  tudásával  és 
keresési gyakorlatával kapcsolatban. Előbb azonban ebben a fejezetben összefoglalom 
a  dolgozatom  eddigi  megállapításait  a  felhasználói  tudás  kérdéskörében. 
Mindenekelőtt megnevezem a különböző forrásokat, amiket felhasználtam.  

4.3.1 A megállapítások forrásainak listája 
 
Mint ahogy a dolgozatom bevezetőjében is írtam, nem végeztem a kereső felhasználók 
körében  primer  kutatást.  Ennek  az  az  oka,  hogy  kérdőíves módszerrel  véleményem 
szerint  ez  az  implicit  tudás,  amit  feltételezek,  nehezen  ragadható  meg,  résztvevő 
megfigyelési adatokat pedig mások kutatásaiban sokat lehet találni.  
 
A  dolgozatomban  felhasznált,  a  felhasználók  tudására  és  szokására  vonatkozó 
forrásokat a következőképpen csoportosítottam: 
 

1. Felhasználtam  mások  résztvevő  megfigyelés  alapú  kutatásainak  publikált 
eredményét152.  Ezekben  a  publikációkban  a  szerzők  részletesen  leírják  a 
kutatásaik  módszerét  és  eredményét:  elsősorban  erre  támaszkodtam,  nem 
feltétlenül az eredményekből levont következtetéseikre. 

                                                 
151 Anélkül, hogy a jelenség okait elemezni szeretném, egy összefüggés nyilvánvalóan adódik azon kívül, 
hogy a technológiai fejlődés lehetővé tette ezt a változást. A 90‐es évek második felében induló online 
cégek  azért  tudtak  annyira  sikeresek  lenni,  mert  nagy  tömegekhez  juttatták  el  az  információkat. 
Gazdasági  érdekük  volt,  hogy  elérjék  ezeket  a  tömegeket,  és  ezt  nem  a  tömegek  technológiai 
kiművelésén, hanem a felületek leegyszerűsítésén keresztül lehetett megvalósítani. Másik oldalról nem 
hallgathatom el azt a  tényt, hogy ezt a  jövőképet nem osztja mindenki. Hock  (2008) például amellett 
érvel, hogy egyre többen válnak „haladó keresővé”, és használják az összetett keresési  felületeket. De 
(én  úgy  látom)  az  ilyen  megállapításokat  azok  a  kutatók  teszik,  akik  (ahogy  Ran  Hock) 
információelméletet  és  ‐technológiát,  esetleg  éppen  keresés‐módszertant  tanítanak  különböző 
egyetemeken, és a megállapításaikat elsősorban benyomásokra, nem konkrét adatokra alapozzák. De a 
népesség  nagyobbik  része még mindig  nem  az  egyetemen  sajátítja  el  a  hétköznapi  életben  használt 
eszközökre vonatkozó tudását. 
152 Jóföldi (2003), Fearfull (2005), K. Princz‐Nagy (2005), Frank (2006), Pajor (2006) 
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2. Egyfajta  megfigyelésnek  tekintettem  azoknak  a  tanulmányoknak  az  adatait, 
amelyek keresési logokat elemeztek153. Ezekben a tanulmányokban is részletes 
leírás található a logolások módszeréről, az adatok feldolgozásáról és magukról 
az adatokról (természetesen a szerzők következtetései mellett).  

3. A  webes  szakértők  utóbbi  években  írt  tanácsadó  könyvei  is  forrásul 
szolgáltak154.  Feltételeztem,  hogy mivel  a webfejlesztőknek  sikeres,  a webes 
piacon  jól  teljesítő weboldalakat kell  írniuk, ezért a híressé vált webszakértők 
tanácsait  (mondhatjuk)  a  piac,  és  ez  által  a  felhasználó  közönség  igazolta. 
Ráadásul  ezekben  a  könyvekben  gyakran  hivatkoznak  az  előbb  említett, 
logelemzésekből levont tapasztalatokra, az adatok közlésével együtt. 

4. Forrásnak  tekintettem  a  híressé  és  sikeressé  vált  online  cégek  történetét 
elemző  forrásokat155.    Itt most az Amazon.com és a Google sikertörténetének 
okait  kutató  két  könyvről  van  szó. Mindegyik  könyv  (a  szakirodalom  további 
részéből  úgy  tűnik)  elég  nagy  ismertségnek  és  elismertségnek  örvend,  ezért 
feltételeztem,  hogy  a  siker  tényezőinek  elemzésében  adott  indoklásaik 
helytállóak lehetnek. 

5. Saját megfigyelést  közvetlenül  a  felhasználókkal  kapcsolatban  nem  végeztem 
ugyan, de elemeztem tíz különböző kereső keresőfelületeit156. Ezek mindegyike 
ismert, sok felhasználó által használt keresőprogram. Az elemzendő felületeket 
annak alapján válogattam össze, hogy a  csatorna,  cél,  feltételezett eredmény 
hármasban a  lehető  legszélesebb  spektrumot nyújtsák, és hogy  a  felületeken 
megteremtett  keresés‐aktus  lehetőségek  a  lehető  legszélesebb  körűek 
legyenek.  A  használt  felületeket  az  azokat  évek  óta  használó  userek 
(mondhatjuk)  „jóváhagyták”,  hiszen,  ha  a  felület  alapvetően  alkalmatlan  lett 
volna  a  felhasználók  számára,  az  üzemeltetők  már  nyilván  rákényszerültek 
volna a változtatásokra. Feltételeztem, hogy a  több éves üzemeltetés során a 
felületeket  fenntartó  cégek  már  megismerték  a  felhasználóik  szokásait,  és 
amennyire ez lehetséges, igyekeznek is az igényeiket kiszolgálni.  

6. Felhasználtam  olyan  felületelemző  tanulmányokat,  amelyeket  a  szerző  nem 
mások  keresésének  (közvetlen  vagy  logelemző)  megfigyelésére  alapozott, 
hanem a saját észrevételeit foglalta össze és indokolta a webfelületekről vagy a 
keresésről  szóló  keretelméletek  fogalomrendszerébe  ültetve157.  Magukat  a 
megállapításokat  természetesen  nem  fogadtam  el  kritika  nélkül,  viszont 
olyannak  tekintettem  ezeket  a  szövegeket,  mint  pl.  egy  irányítatlan  interjú 
anyagait. 

 
Mivel ezek  a  felhasznált  források  alapvetően mind ugyanazokra  a  következtetésekre 
vezettek, ezért azt  feltételezem, hogy  (jobb ellenőrzési  lehetőség híján) a különböző 
forrásokban található ezen összhang igazolta az adatgyűjtésük hitelességét, különösen, 
hogy  a  kutatási  módszerek  és  célkitűzések  különbözőek  voltak,  vagyis  (feltéte‐
lezhetően) nem egymásra hatásról van szó. 

                                                 
153 Jansen és tsai (2007a), Jansen és tsai (2007b) 
154 Krug (2008), Berényi és tsai (2007) 
155 Battelle (2006), Spector (2003) 
156 Lásd a 2. számú melléklet ábráit és a 3. fejezet ezekről szóló elemzéseit. 
157 Jacsó (2005), Hock (2008), Rethlefsen (2008) 
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4.3.2 A megállapítások listája 
 
Az 1990‐es évek elején az Internet használata még kevesek kiváltsága volt. Még 1995‐
ben,  az  Amazon.com  indulása  idején  is  többen  úgy  nyilatkoztak  a  könyvpiac  szak‐
emberei  közül,  hogy  nem  tudják, mi  az  az  Internet158.  Graffin  1995‐ös  tankönyve, 
amelyben  a  hozzá  nem  értőket  próbálja  bevezetni  az  Internet  világába,  a  mai, 
klikkeléshez és webes felületekhez szokott felhasználó számára ijesztő olvasmány159.  
 
A helyzet az elmúlt kb. másfél évtizedben gyökeresen megváltozott. Az Internet (de pl. 
a  mobiltechnológia  is)  „közkinccsé”  lett,  egyrészt  azért,  mert  a  társadalom  nagy 
részének  megfizethetővé  vált,  másrészt  azért,  mert  kezelhetővé  is  vált  a  tömegek 
számára. Ennek a ténynek nagyon nagy hatása volt az emberek mindennapi életére, a 
kommunikációra és az információkeresésre is. 
 
Korábban  a  papíralapú  (vagy  egyéb,  „megragadható”  alapokon  nyugvó) 
tapasztalatainkat  vittük  át  az  elektronikus  világra:  úgy  próbáltunk  keresni  az 
Interneten,  ahogy  a  könyvtárban,  a  fájlokat  úgy  szerkesztettük,  hogy  közben  a 
nyomtatási  képre  koncentráltunk,  fel  sem  merült,  hogy  a  könyvtárainkban 
elektronikusan tároljuk az amúgy elektronikusan is elérhető dokumentumainkat stb. A 
papírhoz ragaszkodásunk még biztosan sokáig fennmarad (a digitális aláírás használata 
is csak nagyon lassan tud terjedni), de a keresési szokásaink iránya már változhat. Az új 
generációkra  már  nem  igaz,  hogy  először  a  könyvtárban  gyakorolják  az  infor‐
mációkeresést.  Éppen  ellenkezőleg:  előbb  barátkoznak  meg  az  Internettel,  és  csak 
utána a könyvtárhasználattal.  
 
Az előbb felsorolt, a dolgozatomban felhasznált források alapján azt mondhatjuk, hogy 
a  keresési események  során a  felhasználók a  legtöbb esetben úgy próbálnak eljárni, 
mint amikor az Interneten (pl. a Google‐ban) keresnek: 

• az egyszerű keresést preferálják, 
• nem ellenőrzik a kereső‐kifejezésük helyesírását vagy  toldalékoltságát, hanem 

nem megfelelő találat esetén új kereső‐kifejezést választanak, 
• nem  vagy  ritkán  használnak  logikai  operátorokat:  az  ilyesmit  rábízzák  a 

keresőre, 
• nem  olvasnak  helpet,  tájékoztató  szövegeket,  inkább  „bozótharcos” módjára 

átvágják magukat az akadályokon (ha van motiváció a művelet folytatására), 
• a saját keresési gyakorlatukból, és esetleg a társaik megfigyeléséből tanulnak, 
• feltételezik, hogy a találati  listát a keresőprogram a relevancia szerint mutatja 

meg,  ezért  nem  kutatnak  mélyen  a  találati  listában:  megnézik  az  első 
valahány160  találatot,  és  ha  azok  között  nem  találnak megfelelőt,  új  kereső‐
kifejezést választanak. 

                                                 
158 Spector (2003), 91. oldal. Kern András még 1999‐ben is énekelhette, hogy „(...), és ha kérdezed, hogy 
mi az Internet, hát Isten bizony, nem tudom. Valami hu pont kukac hu...” (bár akkora ez talán már kissé 
humoros volt). 
159  Graffin  (1995).  Pedig  a  könyv  előszavában  a  következő  köszönetnyilvánítás  olvasható:  „Az  EFF 
szeretné  megköszönni  Adam  Gaffin  remek  munkáját;  azt,  hogy  ilyen  nem‐elijesztő  módon  tudta 
elmagyarázni a Hálózatot.” 
160 a különböző tanulmányokban különböző számok szerepelnek 10‐40 között 
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Ennek a megállapítás‐listának a pontosítását végzem el a következő fejezetben további 
négy tanulmány adatainak a megismertetésén keresztül. 

4.4 Tanulmányok a kereső felhasználók szokásairól  
 
Ebben  a  fejezetben  három  tanulmány  legfontosabb  megállapításait  összegzem,  és 
vetem egybe az előző fejezetben leírtakkal. Ezeket a tanulmányokat sok hasonló közül 
választottam ki azzal a céllal, hogy igazoljam az eddigi megállapításaimat, illetve újabb 
szempontokkal bővíthessem azokat. 

4.4.1 A könyvtárhasználók az OPAC helyett inkább az Interneten keresnek?  
 
Mi‐Weng  (2008)  szerint  az  utóbbi  években  drasztikus  változás  történt  a 
könyvtárhasználat terén. Egy 2005‐ös tanulmányra hivatkozik, amely szerint a vizsgált 
felsőoktatási hallgatók közel 90%‐a, de a kutatóknak is több, mint a fele az Interneten, 
nagyrészt  a  Google‐ban  kezdi meg  a  kutatásához  az  információgyűjtést.  A  keresési 
folyamatban  a  kényelem  az  egyik  legfontosabb  szempont  az  Internethez  szokott 
felhasználók  számára.  A  Google,  az  Amazon  és  a  hasonló  felületek  keresőinek 
használatához  nem  kell  a  keresést  megelőzően  információkeresési  tanulmányokat 
folytatni,  és  nem  kell  különösebben  odafigyelni  a  keresőkérdés  formájára  sem  a 
begépeléskor. Ezek a felhasználók a könyvtári katalógusokban való keresést túlságosan 
nehéznek találják.  
 
A  könyvtári  katalógusok  a  19.  századtól  a  szerző,  cím,  tárgyszó  hármasára  építenek 
elsősorban. Ez a felépítés a könyvtári adatbázisokban is megmaradt. Ez a nyilvántartás 
nagyon határozottan adat‐alapú: vagyis a keresésnél tudnom kell, hogy melyik adatot 
hol  kell  keresni, és mik a  lehetséges  kereső‐kifejezések  (pl. a  tárgyszavak esetében). 
Ezzel szemben az  internetes keresések sokkal  inkább természetesnyelv‐alapúak: azon 
kívül, hogy nem kell a kereső‐kifejezést pontosan eltalálnom, hiszen a szöveg minden 
szava gyakorlatilag tárgyszóként funkcionál, az internetes keresők nyelvtechnológiai és 
statisztikai  módszerekkel  is  segítik  a  keresést  (hasonló  oldalak,  relevancia  alapú 
rangsorolás stb.). Ezek a segítségek a könyvtári keresésben nem állnak rendelkezésre.  
 
Több,  Mi‐Weng  (2008)  által  meghivatkozott,  a  felhasználói  viselkedést  elemző 
tanulmány is azt állítja, hogy az új, az Interneten felnövő generációnak a „beviteli mező 
(ahova szavakat  lehet begépelni) + Keresés  feliratú gomb + rangsorolt találati  lista” = 
„A Kereső”, amelyben kulcsszavakkal  lehet keresni. Ezért a könyvtári keresésben  is a 
tetszőleges mezőre  vonatkozó  kulcsszókeresés  lenne  a  preferált  (vagyis  az  egyszerű 
keresés), de a  legtöbb könyvtári  rendszer csak a merev adatstruktúra‐alapú keresést 
támogatja.  
 
Mi‐Weng  (2008)‐nak  a  dolgozatom  szempontjából  legfontosabb  megállapításai  a 
következők: 

1. A  logikai  operátorok  használata  problémás,  annak  ellenére,  hogy  a  vizsgált 
könyvtárak felhasználóinak nagy része részt kellett, hogy vegyen a tanulmányai 
során  olyan  kurzusokon,  ahol  a  logikai  operátorok  használatát  is  tanulta  a 
könyvtári  keresésekben.  Ráadásul  a  vizsgált  rendszerekben  ezek  használata 
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nélkül  nem  is  lehet  jó  találati  eredményt  elérni.  A  kereső  logok  elemzése 
alapján  kimutatható,  hogy  ennek  ellenére  a  felhasználóknak  legalább 
egyharmada soha nem használ logikai operátorokat a könyvtári keresésében.  

2. A  kulcsszavas  keresés  esetén  (amit  a  kereső  bármely  adatmezőben  meg‐
találhat), a  legjobb  rendezési módszer a  relevancia  szerinti  rendezés. Minden 
más (cím, kiadás éve stb.) el fogja fedni azt a tényt, hogy a keresett kulcsszavak 
közül  hányat,  végül melyik mezőben  és  hány mezőben  talált meg  a  kereső. 
Tehát hiába egészítjük ki a könyvtári rendszereket a kulcsszó alapú kereséssel, 
ha a találati listában továbbra is a könyvtári hagyományokat követjük.  

3. A  kereső‐kifejezés meg  nem  jelenése  és módosíthatatlansága  a  találati  lista 
oldalán:  ha  a  találati  lista  elemeinek  böngészésekor  nem  tudjuk,  hogy mire 
kerestünk,  és  elégedetlenség  esetén  nem módosíthatjuk  a  kereső‐kifejezést, 
akkor  sokkal  nehezebb  a  találati  listából  kiválasztani  a  nekünk  releváns 
elemeket.  

4. Hiányzik a találatok elérhetőségére vonatkozó  információ a találati  listából: az 
információ elérhető ugyan az elemeken keresztül, újabb oldalakon, de ez nem 
segít abban, hogy eleve kihagyjuk az amúgy sem elérhető találati elemeket. 

5. A  címen  lévő  link  félreérthetősége:  a  felhasználók  a  találati  lista  elemének 
címén  lévő  linket  úgy  értelmezik, mintha  ott bővebb  információhoz  jutnának 
(ahogy  ez  az  internetes  keresők  találati  oldalán  szokásos),  pedig  valójában  a 
címre klikkelés egy másik  fajta  lista  (cím  szerint  rendezett  lista) megjelenését 
hívja  elő.  A  részletesebb  adatokhoz  a  sorok  kijelölésével  egy  gomb  meg‐
nyomásával juthatunk. 

 
Mi‐Weng  (2008) a következőképpen összegzi a mondanivalóját: ha az a kérdés, hogy 
hogyan  tanítsuk meg  a  felhasználóinkat  a  nyilvántartásunkban  való  keresésre,  a  jó 
válasz az, hogy készítsünk olyan rendszert, aminek a használatát nem kell tanítani.  
 
A tanulmány fő állítása, és a kiválasztott öt probléma is azt sugallja, mintha tényleg az 
internetes  keresés  lenne  az  a  „terep”,  ahol  az  új  generáció  elsajátítja  az  infor‐
mációkeresés  gyakorlatát.  Természetesen  az  is  lehetséges,  hogy  nincsen  ilyen 
egyértelmű  összefüggés,  időrendi  viszony,  hanem  egyszerűen  az  internetes  keresés 
könnyű, tanulás nélkül  is használható, míg a könyvtári adatbázisban való keresés nem 
az. Feltehetően soha nem volt az, de ma már van alternatívája, amivel a felhasználók 
élnek is. 

4.4.2 Mi az oka a gyerekek sikertelen kereséseinek? 
 
Kao és  tsai  (2008)  tanulmánya egy kognitív kutatás eredményeinek a bemutatása.   A 
kutatásuk  területe  így  nem  érintkezik  alapvetően  a  dolgozatom  témájával,  ezért 
egyetlen szempontot emelek ki belőle: azt, hogy milyen adatokat találtak a gyermekek 
sikertelen kereséseivel kapcsolatban.  
 
A tanulmány szerzői (más tanulmányokra hivatkozva) összefoglalják, hogy nem tudunk 
olyasmit keresni, amiről semmit nem tudunk. Kell valamilyen előzetes tudás a keresett 
témakörről  ahhoz,  hogy  a megfelelő  kulcsszavakat  ki  tudjuk  választani. Ugyanerre  a 
tudásra akkor is szükségünk van, ha a találati listából ki akarjuk választani a számunkra 
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legrelevánsabbat.  Szintén  korábbi  kutatások  tapasztalatait  összegezve  kijelentették, 
hogy  gyermekek  kereséseinek  a  vizsgálata  alapján  azt  lehet  megállapítani,  hogy  a 
leggyakrabban az adekvát kulcsszavak megtalálása a probléma. Az is gyakori hiba, hogy 
a keresési eredmény tételeit nem tudják a hasznosság alapján értékelni.  
 
A saját kutatásaik alapján a (számomra) legrelevánsabb megállapításuk az volt, hogy a 
vizsgálatban  résztvevő gyerekek keresései  során a  témához kapcsolódó  tárgyakban a 
gyerekeknek  az  iskolában  korábban  szerzett  jegyeik  nem  álltak  összefüggésben  az 
általuk  lefuttatott  keresés  sikerességével.  Ugyanakkor  a  vizsgálatot  megelőzően 
kitöltött  tesztekben  felmért  absztraháló  stb.  képességeik  igen.  Vagyis,  amikor  a 
kereséshez  szükséges előzetes  tudásról beszélünk az adott  témakörrel  kapcsolatban, 
nem  feltétlenül  az  „iskolai  tudás”‐ról  van  szó.  Azért  nem  teljesen  egyértelmű  ez  a 
megállapítás, mert  az  iskolai  jegyeknek  és  a  témakörről  való  „iskolai  tudás”‐nak  az 
összefüggéseiben  nem  mélyedt  el  a  tanulmány,  tehát  elhamarkodott  lenne  ezzel 
kapcsolatban végleges következtetéseket levonni.  
 
A vizsgálatban  résztvevő általános  iskolás  tajvani gyerekek számára a kitűzött  feladat 
témája  (lég‐  és  zajszennyezésről  információ  gyűjtése)  nem  volt  idegen,  mert  a 
mindennapjaik során gyakran előfordul ez a kérdéskör. Feltételezhető azonban, hogy a 
jó kulcsszavak kiválasztásához, de még  inkább a találati  lista elemeinek értékeléséhez 
szükséges  egyfajta  fogalmi  érettség,  amit  sem  az  iskolai  tanulás,  sem  a  hétköznapi 
társalgásban fel‐felbukkanó téma önmagában nem tud szolgáltatni.  
 

4.4.3 Függ‐e a keresés sikeressége a keresési tapasztalattól? 
 
Thatcher (2008) összegzi sok korábbi kutatás eredményét, amelyek azt vizsgálták, hogy 
a keresési gyakorlat növeli‐e a keresés sikerességét.  
 
Thatcher  (2008)  szerint  alapvetően  három  csoportba  sorolható  azoknak  a  felté‐
telezéseknek a típusa, amelyek a kereséshez szükséges tudásról szólnak: 

1. Az  egyik megközelítés  szerint  elsősorban  az  információkereső  rendszerekkel 
kapcsolatos  tudás  és  tapasztalat  az,  ami  növeli  a  kereső  felhasználó  sike‐
rességét. 

2. A másik megközelítés szerint a számítógépes rendszerek, a Web‐ és a hipertext‐
technológia ismerete segíti hatékonyan a felhasználót a keresések közben. 

3. A  harmadik  megközelítés  pedig  azt  állítja,  hogy  a  legfontosabb  a  témakör 
ismerete és a keresésben való gyakorlottság. 

 
Az  első  két  megközelítéssel  az  az  elvi  probléma  Thatcher  (2008)  szerint,  hogy  a 
különböző  adatstruktúrára  épülő  és  különböző működési  elvvel  rendelkező  keresők 
használatában  nem  világos,  hogy  az  egyes  részterületekre  vonatkozó  tudás  hogyan 
adhatna  segítséget.  A  harmadik  megközelítés  gyenge  pontjának  a  gyakorlottság 
mérését tartja a szerző, ezért is ezzel foglalkozik a tanulmányában. 
 
Thatcher (2008) 1997 és 2006 közötti kutatások eredményeit tekinti át. Kb. 15 kutatás 
eredményét mutatja be,  és  ezek  egyharmada  azt mutatta  ki, hogy  a  tapasztalt  és  a 
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kezdő kereső között semmilyen különbség nincsen. Az elemzett kutatások kétharmada 
mutatott ki különbségeket, de mondhatni minden tanulmány más és más területen (a 
keresésre  fordított  időben,  a  keresőprogram  kiválasztásában,  a  találati  lista  értéke‐
lésének  képességében,  a  klikkelések  számában,  abban,  hogy  mennyire  használt  a 
felhasználó segítő eszközöket  (mint history  list stb.), a kulcsszavak komplexitásában). 
Figyelemreméltóak azok a kísérletek, amelyeknek az lett az eredménye, hogy a kétféle 
felhasználó  között  attól  függően  van  vagy  nincs  különbség  (vagy  miben  áll  ez  a 
különbség), hogy mi a keresési feladat. Könnyű feladat esetén a tapasztalt felhasználó 
akár  fejből  tudja  a  linket,  amire  érdemes  elmenni,  nehéz  feladat  esetében  azonban 
azonosak  (vagy  közel azonosak) a  keresési  stratégiák  kezdő és  tapasztalt  felhasználó 
között. 
 
A kutatások ilyen szélsőségesen eltérő eredményét természetesen az is szolgáltathatja, 
hogy  kit  tekintünk  kezdő  és  kit  tapasztalt  felhasználónak.  A  definícióban  egyrészt 
fontos, hogy mennyi  idő után  tekintünk  tapasztaltnak valakit, másrészt, hogy milyen 
területeken gyűjtött tapasztalatot veszünk figyelembe.  
 
Thatcher  (2008)  részletesen bemutatja  a  saját definícióját  a  tapasztaltságra,  a  kísér‐
letének  lefolytatását,  és  az  eredményül  kapott  statisztikai  adatokat  (ennek  ismer‐
tetésétől most eltekintek). Az eredményei a következők: 

1. A tapasztalt keresők gyorsabbak és több kulcsszót használnak a keresések során 
(de ez nincs összefüggésben azzal, hogy sikeresebbek lennének a keresésben).  

2. A  keresés  eredményességében  a  négy  kitűzött  keresési  feladat  közül  csak 
egyetlen  esetben  volt  jelentősége  a  tapasztaltságnak:  amikor  a  kutató  által 
kitűzött  böngészési  feladatot  kellett  megoldani161.  A  konkrét  célra  irányuló 
kutató  által megadott  feladat,  vagy  az önállóan  választott  konkrét  célra  vagy 
böngészésre  irányuló  feladat megoldásában  nem  volt  kimutatható  különbség 
tapasztalt és kevésbé tapasztalt felhasználó között.  

3. A kereséshez használt stratégiákban volt különbség (pl. ismert címtartományra 
ugrás, vagy párhuzamosan több kereső használata stb.: ezek inkább a tapasztalt 
felhasználók stratégiái), de a tapasztalat és a kiválasztott stratégiák között nem 
tudott  Thatcher  (2008)  általánosan  érvényes,  világos  összefüggéseket 
kimutatni.  

4. Inkább egy olyan általánosítás fogalmazható meg, hogy a tapasztaltabb felhasz‐
náló gyakrabban vált stratégiát a kereséskor.  

 
Összegzésül Thatcher  (2008)  inkább azoknak a  táborát  tudta megerősíteni, akik nem 
találtak  (jelentős)  összefüggést  a  tapasztaltság  és  a  sikeres  keresés  között.  Ami  azt 
jelenti,  hogy  a  keresésben  való  sikeresség  valamilyen  más  tényezőktől  függ  (pl.  a 
keresési témakörben való tájékozottságtól). 
 
Hangsúlyozni  kell,  hogy  ez  a  vizsgálat  internetes  keresésre  vonatkozott,  tehát  nem 
igazolható,  hogy  az  adatbázis‐keresések  vizsgálata  is  ugyanezt  az  eredményt  hozta 
volna. 
 

                                                 
161 Amely keresés egyébként nem tartozik a dolgozatom vizsgálati körébe. 
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4.5 Összefoglalás: szabályszerűségek és félreértések  
 
Azt  feltételezem, hogy az  imént  ismertetett  tanulmányok megerősítették és némileg 
kiegészítették a felhasználó keresésre vonatkozó tudásáról eddig elmondottakat.  
 
Ezek  alapján  kijelenthetjük,  hogy  mostanra  az  internetes  keresőfelületek  egyszerű 
keresés  funkciójának  használata  általánossá  vált.  Ez  a  fajta  keresés,  amely  épít  a 
természetes  nyelvi  fogalomhasználatunkra,  nem  kíván  a  kereséshez  a  felhasználótól 
előzetes  tudást. Van  azonban  az  információkeresési  képességekkel  kapcsolatban egy 
olyan hatása, hogy csökken az igény a nehezebb keresési módok professzionális szintű 
elsajátítására. Ez azt az elvárást kelti a felhasználókban a weboldalak készítői felé, hogy 
hasonlóan  egyszerű,  természetes  nyelvi  kompetenciával  megközelíthető  kereső‐
felületeket  tervezzenek  az  adatbázisokhoz  is. A  felhasználói  felületek egyszerűsítése, 
közelítése  ahhoz,  hogy  a  felületeket  a  már  elsajátított  struktúra‐felismerési 
módszereinkkel, különösebb technológiai ismeretek nélkül kezelni tudjuk, felismerhető 
irányzat a fejlesztők körében is. 
 
A keresési események vizsgálatánál  (a hymes‐i beszédesemény‐vizsgálatok mintájára) 
törekedhetünk  annak  megállapítására,  hogy  melyek  azok  a  módváltási  szabályok, 
amelyeket  követünk,  illetve melyek  azok  a  félreértelmezések,  amelyek  az  esemény 
során rendszeresen előfordulnak. 
 
A keresésmódok közötti váltással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy  ritkán  jellemző a 
mai  felhasználókra.  A  többség  nem  a  keresésmódon,  sokkal  inkább  vagy  a  kereső‐
kifejezésen, vagy esetleg a keresőprogramon változtat (vagyis másikat választ).   
 
A  kereséshez  való  hozzáállásunk  nem  csak  a  keresőfelületekkel  kapcsolatos  elvárá‐
sokban változott meg. Valóban sokkal több az elérhető információ, mint akár csak egy‐
másfél évtizede is volt. És ez nem csak annak a következménye, hogy az Internet miatt 
az információk jobban elérhetőek, hanem annak is, hogy az Internet miatt sokkal több 
információ  is keletkezik, hiszen ez szabad, kontroll nélküli „publikációs  lehetőséget”  is 
teremt az embereknek.   
 
Eltekintve  a  nagyon  szélsőséges  esetektől,  az  internetes  találati  lista  mindig  meg‐
haladja azt a mennyiséget, amit át tudunk tekinteni. Ezért tudatában vagyunk annak, 
hogy a  találat  jellemzésére mindig csak azt mondhatjuk, hogy „eléggé  jó”, mert nem 
lehetünk biztosak abban, nincs‐e valahol egy még jobb. Vagyis az Interneten az „eléggé 
jó”  találatért  keresünk,  és  bízhatunk  a  keresőnkben,  hogy  ha  nagyjából  eltaláltuk  a 
kulcsszót, akkor az „eléggé jó” találat a találati lista első lapjain lesz.   
 
Az adatbázisokban való keresésnél  lenne esélyünk a  legjobb  találatra  is, hiszen  itt az 
információ  mennyisége  mindig  véges,  és  az  adatstruktúrában  kódolva  az  egyes 
„jószágok”  (rekordok)  egymástól  elvileg  közel  egyértelműen  elkülöníthetők. Mint  az 
első  feldolgozott  tanulmányból  láttuk,  a  többség  mégis  az  internetes  keresési 
szokásokat  igyekszik az adatbázisban való kereséskor  is érvényesíteni. Ennek az egyik 
oka  lehet  az,  hogy megváltozott  az  elvárásunk  a  találattal  szemben,  a másik  pedig, 
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hogy a keresésről alkotott elképzelésünk változott meg: nem gondoljuk (nem várjuk, és 
nem akarjuk), hogy szakképzettség kellene hozzá. 
 
A  keresési  eseményekben  félreértések,  félreértelmezések  alapvetően  két  esetben 
fordulnak elő. Egyrészt akkor, ha a felület elemei sértenek valamilyen konvenciót (pl. a 
linkek  meghatározott  módon  vannak  formázva,  ha  rájuk  klikkelünk,  más  színűek 
lesznek, a keresőgomb egy adott helyen van a beviteli mezőhöz képest stb.). Mivel a 
felhasználó  általában  nem  rendelkezik  olyan  elvárásokkal,  hogy  a  beírt  kereső‐
kifejezést mint adatot pontosan hogyan és melyik adatmezőben kellene a keresőnek 
megtalálnia  (utalok  a  Bookline.hu  oldalának  vizsgálatára),  így  ebből  a  szempontból 
nem  is  értheti  félre  a  felületet.  Félreértések még  akkor  következnek  be  (a  formai 
konvenciók megsértésén  túl),  ha  a  felhasználó  rákényszerül  arra,  hogy  értelmezze  a 
felületet  (azon  túl,  hogy  „keresd meg  valahol  valahogyan,  amit  beírtam”).  Ebben  az 
esetben például hiheti azt, hogy a kulcsszó mezőben kereshető a szerző neve is.  
 
Összefoglalva a mai elvárásokat a keresőkkel kapcsolatban: azt várjuk, hogy maximális 
tudást nyújtsanak úgy, hogy tőlünk a lehető legkevesebbet várják el. És a mai keresők 
fejlesztői  éppen  erre  törekszenek, mert  valójában még  érdekeltebbek  abban,  hogy 
keressünk, mint mi magunk. 
 

4.6 Visszacsatolás: a biológiai és a fenomenológiai megközelítésben már 
vázolt tudásképet sikerült‐e igazolni? 
 

4.6.1 A fizikai és a virtuális térben való keresés hasonlósága 
 
A  2.2.1  fejezetben  összefoglaltam,  hogy  melyek  a  fizikai  térben  való  keresés  fő 
összetevői. Kérdés, hogy ezek a megállapítások alkalmazhatók‐e a virtuális térben való 
keresésre is. A következőket tételeztem fel: 

1. Ahhoz,  hogy  sikeresen  tudjak  keresni,  előzetes  ismereteim  kellenek,  hogy 
legyenek  a  keresett  objektumról.  –  Ezt  a  számítógépes  keresés  esetében  is 
beláthattuk,  a  kereső‐kifejezés megválasztásának  problematikája  kapcsán.  Az 
ezzel kapcsolatos képességeink nem velünk születettek, és nem  is egyszerűen 
az  iskolában  megtanultakra  támaszkodunk,  hanem  a  tanult  fogalmak 
tudásunkba  való  beépülésére  ugyanannyira,  mint  a  fogalomrendszerünk  és 
absztrahálási képességünk fejlettségére (lásd 4.4.2 fejezet). 

2. A  sikeres  kereséshez  ismernem  kell,  hogyan  jelöljem  ki  a  keresési  teret.  – A 
számítógépes kereséseknél ez elsősorban a megfelelő keresőprogram kiválasz‐
tását  jelenti.  A  4.4.3  fejezetben  ismertetett  tanulmányból  tudhatjuk,  hogy  a 
keresőprogramok  közötti  váltogatás  az,  ami  növekszik  a  keresési  tapasztalat 
növelésével.  

3. Szükség  van  olyan  ismeretekre,  hogy  a  térben  hogyan  kell  tájékozódni, 
útvonalakat követni. – Ennek a képességnek a virtuális térben való keresésben 
megjelenését nem vizsgáltam, mivel az általam alkalmazott források (lásd 4.3.1 
fejezet) egyike sem tudta megkülönböztetni a virtuális térben teljesen  járatlan 
felhasználót a virtuális térben már tájékozódni képes felhasználótól. 
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4. Mintázat‐felismerési  képességek  kellenek  a  találat  felismeréséhez.  –  Erre  a 
képességre a számítógépes kereséseknél  is szükség van, éppen ezért a sikeres 
keresés  egyik  feltétele  a  találati  listából  történő  helyes, megfelelő  választás. 
Ehhez is szükség van megfelelő tudásra és a tudás alkalmazásának képességére 
(4.4.2 fejezet).  A  keresési  gyakorlat  ezt  a  fajta  képességünket  is  növelheti 
(4.4.3 fejezet). 

5. Ahhoz,  hogy  keresni  tudjunk,  fel  kell  tételeznünk,  hogy  a  keresett  objektum 
nem  változtatja meg  a  keresés  szempontjából  releváns mintázatát,  és  külön 
ráhatás nélkül nem tűnik el a keresési térből. – A számítógépes keresést ebből a 
szempontból  nem  vizsgáltam,  de  a  számítógépes  nyilvántartás  rendszeréből 
adódóan egyértelmű, hogy ezt a fajta állandóságot, megmaradást, amit a fizikai 
tárgyakkal kapcsolatban érzékelünk, a virtuális térben nem mindig tapasztaljuk 
meg162. A keresésekkel kapcsolatos frusztrációnak ez az egyik forrása.  

 
A  fentiek értelmében a 2.2.1  fejezet „szükséges és elégséges”‐listájával kapcsolatban 
elmondhatjuk, hogy a  fizikai és a virtuális  térben való keresés meglehetősen hasonlít 
egymásra.  A  4.  fejezetben  ismertetett,  a  felhasználói  tudásra  vonatkozó  tények  azt 
mutatják,  hogy  ugyanazokkal  a  felkészültségekkel  kell  bírnunk  a  számítógépes 
keresések terén, mint a fizikai térben való kereséskor.  
 

4.6.2 A mindennapi tudás a számítógépes keresésekben 
 
A  2.6  fejezetben  elsősorban  Schütz  megállapításait  összegeztem  a  mindennapi, 
magától értetődő tudással kapcsolatban.  Most megvizsgálom, hogy a 2.6 fejezetben a 
mindennapi  tudás  leírt  ismertetőjegyei  alkalmazhatóak‐e  a  4.  fejezetben  ismertetett 
felhasználói tudásra. 
 
A következő ismertetőjegyeket, megállapításokat soroltam fel: 

1. A mindennapi életvilágunkban a  tényeket nem kérdőjelezzük meg. – A számí‐
tógépes  keresők  világában  a  megkérdőjelezetlenség  szintén  adott.  Fel  sem 
tételezzük, hogy a dolgok nem jó helyen vagy nem jó szervezésben vannak.  

2. Feltételezzük, hogy ez a valóságterület a többiek számára ugyanúgy adott. – A 
számítógépes rendszerek világát (legalábbis a felhasználói felületekét) ugyanígy 
értelmezzük. 

3. Feltételezzük,  hogy  a  világ  továbbra  is  az  ismereteinknek  megfelelően  fog 
működni.  –  Ez  a  számítógépes  felületek  használatánál  is  így  van.  Minden 
fejlesztőcég  tudja, hogy  a  legjobb  szándékkal és  felkészültséggel  végrehajtott 
verzióváltás is mekkora ellenállást vált ki a felhasználókból.   

4. Feltételezzük,  hogy  a  korábbi  sikeres  cselekedeteink  megismételhetőek.  – 
Ahogy  a  4.6.1  fejezetben  is  írtam,  a  számítógépes  rendszerek  nagyon 
komplexek, és a  legkisebb változtatás  is azt okozhatja, hogy másodszorra nem 

                                                 
162 Az állandóság érzetének hamis  illúziójával és az ebből fakadó frusztráltsággal kapcsolatban egy vers 
linkjét  adom meg,  amit  egy  elkeseredett weboldal‐tulajdonos helyezett  el  az  Interneten. A Google  a 
barátom vagy sem? Ron Castle: Google on Your Shoe. Elérhetőség: http://www.roncastle.com/google‐
poems‐google‐on‐your‐shoe.htm (a letöltés ideje: 2008. okt. 29.) 
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ugyanaz történik, mint ami előszörre történt. Ez komoly frusztrációt okozhat a 
felhasználónak, de az elvárásainkat valójában nem változtatja meg. 

5. Ez  a  tudás  nem  alkot  logikailag  olyan  zárt  rendszert, mint  a  „tudományos” 
tudás.  –  Ez  az  állítás  a  keresőlogok  elemzéseiből  is  kimutatható. Nem  racio‐
nálisan  felépítve,  lépésről  lépésre  keressük  végig  a minket  érdeklő  területet. 
Nem  ritkán  újra  és  újra  beírjuk  ugyanazt  a  kereső‐kifejezést,  mert  vagy 
egyszerűen  elfelejtjük,  hogy már  beírtuk  egyszer,  vagy még  egyszerűbben:  a 
kereső‐kifejezések váltogatásánál ismét eljutunk ehhez a fogalomhoz. 

6. Az  esetleges  hézagok  és  ellentmondások mégsem  kérdőjelezik meg  a  tudás 
érvényességét.  –  A  Bookline.hu  oldalának  elemzésekor  láthattuk,  hogy  noha 
nem tudjuk biztosan (és a teszteléssel sem volt pontosan kideríthető), hogy hol 
keresi a program a beírt kereső‐kifejezést, és az esetleges  feltételezéseinknek 
teljesen ellentmondó eredményeket is kaphatunk, mégsem változtatunk azon a 
meggyőződésünkön,  hogy  a  keresőprogram  a  könyvek  között  keres,  és  a 
megfelelő kereső‐kifejezéssel a keresett könyv megtalálható. 

7. Ez a  tudás nem a  logika, hanem a  leülepedett  tapasztalatok alapján összeállt 
rendszer.  –  Az  eddigiek  alapján  elmondhatjuk,  hogy  ez  a megállapítás  teljes 
mértékben  igaz  arra  a  tudásra,  amit  a  számítógépes  felületek  használatánál 
mozgósítunk.  A  4.4.3  fejezetben  ismertetett  tanulmány  eredményei  is  azt 
igazolják, hogy a  logikusan  felépített,  iskolában elsajátított  tudás nem segíti a 
keresőfelületek  használatát,  hiába  szól  a  számítógépes  rendszerekről, 
hálózatokról  stb. A  fogalomhasználati képességeinkre és a  felületek használa‐
tának gyakorlatában megszerzett tudásra van szükségünk a sikeres kereséshez.  

8. Kétféle  felismerést  különböztethetünk  meg:  az  ugyanolyan  és  a  hasonló 
felismerését. Az utóbbi a tudáskészletben található típusosságon alapul. – Ezzel 
kapcsolatos  az  egyszerű  keresés  felületeinek  előnyben  részesítése  és  gyakori 
alkalmazása. Ha nem  is ugyanolyan az egyik kereső, mint a másik, de nagyon 
hasonlítanak egymásra, és így könnyen felismerjük a felületen A Kereső‐t, amit 
aztán a korábban megtapasztaltaknak megfelelő elvárásokkal kezelünk  (lásd a 
4.4.1 fejezetben ismertetett tanulmányt). 

9. Ez  a  tudásrendszer  dinamikus,  teret  ad  az  egyéni  változatoknak,  egyéni 
értelmezéseknek.  A  tudásunkban  felépülő  típusok  nem  véglegesek,  de  ha 
gyakran alkalmazunk egy tipizálást sikeresen, „véglegessé” válhat. – Elég azokra 
a  felhasználókra  utalnom,  akik  a  Google‐t  használják  a  böngészőprogram 
„helyett”. 

10. Az  aktuális  tapasztalatot  vonatkoztatási  sémákhoz  rendeljük,  és  ha  ez  nem 
sikeres,  igyekszünk  másik  sémát  választani.  Ha  ez  problémamentesen 
megtörténik,  akkor  a  problémamegoldás  nem  is  tudatosodik.  –  Ez  történik, 
amikor  apróbb módosításokat  hajtunk  végre  a  keresési  gyakorlatunkban.  Ez 
lehet  a  kereső‐kifejezés  másként  való  megválasztása,  új  keresőprogram 
választása  stb.  Minél  tapasztaltabb  keresők  vagyunk,  annál  többféle 
vonatkoztatási  séma  közül  tudunk  választani,  és  annál  könnyebbek  ezek  a 
váltások,  annál  kevésbé  értelmeződnek  problémaként  és  probléma‐
megoldásként. 

11. A típusosság és a nyelv kapcsolata: a 2.6  fejezetben érveltem az ellen, hogy a 
kapcsolat ezek között „messzemenőkig megfelelő” lenne. Vagyis az ellen, hogy 
a  nyelv  szemantikai  tagolódása messzemenőkig megfelelne  a  típusosan  rele‐
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váns  tapasztalati  sémáknak.  Ezt  az  érvelésemet  a  2.6  fejezetben  egy 
keresőfelülettel és a róla  folytatott kommunikáció nehézségeivel  illusztráltam. 
Noha  továbbra  is  azt  gondolom,  hogy  nem  lehet  ennyire  erős  állításokat 
bizonyítani ebben a kérdéskörben, az biztos, hogy valamilyen szintű tükröződés 
kimutatható a nyelvi kategóriák és a tapasztalati sémák között, például abban 
az esetben,  amikor  a Google‐t  az  Internetnek nevezi  az,  aki nem  ismeri  fel  a 
böngészőprogram és a keresőprogram közötti különbséget. 

12. A geertz‐i fogalmak összefoglalják a mindennapi tudás legfontosabb jellemzőit: 
természetesség,  praktikusság,  szikárság,  módszernélküliség,  elérhetőség.  – 
Ezekkel  a  fogalmakkal  a  számítógépes  keresésre  vonatkozó  tudásunk  is  jól 
jellemezhető. Némelyek  persze  jobban,  némelyek  kevésbé  alkalmazhatóak,  a 
vizsgált  tevékenység  jellege miatt. Pl. a  „légy körültekintő” alapelv a minden‐
napi életünkben fontos szempont, ami a számítógépes keresések gyakorlatában 
kevésbé  releváns.  Igaz  viszont  az,  hogy  elfogadjuk  a  felületek  által  sugallt 
értelmezéseket az „úgy  látszik”  szellemében; hogy elvárjuk, hogy a dolgok ne 
legyenek bonyolultak, hanem éppen annyira egyszerűen kezelhetőek legyenek, 
mint  amilyennek  látszanak;  hogy  nem  törekszünk  arra,  hogy  logikailag  zárt 
rendszerbe  rendezzük  a  tapasztalatainkat,  illetve  hogy  feltételezzük,  hogy  a 
józan  ész  alkalmazásával  bárki  ugyanezekre  a  következtetésekre  jut,  mint 
amelyekre mi jutottunk. 

13.  Az  utolsó  megállapítás  Dennett‐től  származik:  egy  eszköz  működtetésében 
nem  arra  koncentrálunk,  hogy  hogyan  működik,  hanem  arra,  hogy  mire 
tervezték. – Ez a megállapítás messzemenőkig  igaz a számítógépes rendszerek 
használatára, ezen belül a keresőkére is. Éppen ezért népszerűbbek az egyszerű 
keresés  felületei. Az összetett keresés  felületeinél mindenképpen kénytelenek 
vagyunk  azzal  is  foglalkozni,  hogy  hogyan működik,  és  ez  fárasztó  a  legtöbb 
felhasználónak, emiatt aztán feleslegesnek és bosszantónak is tűnik számára. 

 
Úgy  gondolom,  a  fenti  listában  megmutatott  egybevetések  igazolják,  hogy  a 
számítógépes  keresésre  vonatkozó  tudásunkat  a  mindennapi  tudás,  a  józan  ész 
keretrendszerén belül értelmezzük.  
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  Mottó: 
  „Google Is Your Friend” 

5. Fő megállapítások, eredmények 
 
A dolgozatom a kereséssel, azon belül is a számítógépes kereséssel foglalkoztam. Mivel 
még ez a téma is hatalmas, többféle módszerrel igyekeztem szűkíteni. 
 

1. Egyrészt a keresés  tárgyának a meghatározásával  (2.1  fejezet): csak azokkal a 
keresésekkel  foglalkoztam,  amelyeknek  a  tárgya  keresésileg  specifikus,  azaz 
valamilyen értelemben meghatározott.  

2. Másrészt  a  keresés  céljának  és  terének meghatározásával  (2.2.  fejezet):  csak 
olyan keresésekkel foglalkoztam, amelyek számítógépes terekben zajlanak, és a 
céljuk belső vonzatú cél, azaz a keresés célja valóban a megtalálás. Ugyanekkor 
kizártam  azokat  a  kereséseket  a  vizsgálatból,  amelyekben  a  keresési  útvonal 
pontosan ismert, azaz sokkal inkább fel‐, mint megkeresésről van szó.  

3. Harmadrészt  annak  érdekében,  hogy  a  vizsgált  keresési  eseményeket  meg 
tudjam  különböztetni  a  vizsgálatból  kizárt  szűrésektől,  a  kutatásom  tárgyát 
azokra  a  keresési  eseményekre  korlátoztam,  amelyekben  a  kereső‐kifejezés 
természetes nyelvi szavakat tartalmaz (3.2 fejezet).  

4. Ezt a szűkítést  tovább hangsúlyoztam azzal  (a 3.3  fejezetben), hogy  típusokba 
soroltam a vizsgált felületeket, és az így megtalált típusokból kizártam a tallózás 
és  a  természetes  nyelv  helyett  logikai  nyelven  megfogalmazott  kereső‐
kifejezések  eseteit.  Ugyanebben  a  fejezetben  emeltem  ki  azt  is,  hogy  első‐
sorban a webes keresésekkel  foglalkozom, kiegészítve ezt a kört az egy  fájlon 
belüli,  illetve a saját számítógépen  lefuttatott keresésekkel. A webes keresést 
két  részre  osztottam:  az  automatikus  indexeléssel  előkészített  internetes 
keresésekre és az adatbázisokban való keresésre. 

5. A  kereső  felhasználó  tapasztaltságának és  sikerességének összefüggését  tesz‐
telő vizsgálatok során is bebizonyosodott (4.4. fejezet), hogy valóban más típus‐
ba tartoznak a célra  irányuló keresések és a böngészések, és ezért  jelentősége 
van a kutatási téma ilyen alapú körülhatárolásának. 

 
A  felsorolt  módszerekkel  leszűkített  kereséseket  is  nagyon  sok  szempontból  lehet 
vizsgálni.  A  dolgozatom  céljául  azt  tűztem  ki,  hogy  megmutassam,  hogy  milyen 
összefüggés  van  a  számítógépes  keresés  komplex  volta,  a  keresőfelületek  bonyo‐
lultsága  és  a  felhasználótól  elvárt  tudás  között.  Ennek  érdekében  a  következő meg‐
közelítéseket alkalmaztam: 
 

1. Számba vettem a keresés biológiai alapjait (2.2 fejezet) és megvizsgáltam, hogy 
biológiai értelemben mi szükséges a sikeres kereséshez (a mintázat felismerése, 
a keresési térben való tájékozódás). 

2. Hall  és  Hymes  megállapításaira  és  tipológiájára  alapozva  előkészítettem  a 
keresőfelületek vizsgálatának és osztályozásának szempontjait (2.4 fejezet). 

3. A  mindennapi  tudással  kapcsolatos  elméletek  ismertetésével  (2.6  fejezet) 
meghatároztam azt a keretet, amelyben a felhasználó tudása értelmezhető.  
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4. Mivel a dolgozatom  témáját a  természetes nyelvi szavakat  tartalmazó kereső‐
kifejezések használatára korlátoztam, ezért összefoglaltam a keresés és a nyelv 
kapcsolatában felmerülő nyelvtechnológiai problémákat (3.2 fejezet). 

5. Ez  után  az  előkészítés  után  a  2.4  fejezetben  megalkotott  módszertannal 
elemeztem a keresőfelületeket (3.3‐3.5 fejezetek), és ezen keresztül mutattam 
be a célkitűzésemben megfogalmazott hármas első két elemét: a számítógépes 
keresés komplex voltát és a keresőfelületek bonyolultságának mértékét. 

6. A  kereső  felhasználó  tudásának  vizsgálatakor  egyrészt  azokat  a  tendenciákat 
vizsgáltam,  amelyek  a  programfelületek  változásában  és  a  felhasználók 
hozzáállásában megfigyelhetők (4.1‐4.2 fejezetek), 

7. másrészt  összegeztem  az  általam  használt  forrásokat  a  felhasználói  tudással 
kapcsolatban és azok megállapításait (4.3 fejezet), 

8. harmadrészt  három  kiemelt  tanulmány  eredményeinek  ismertetésével 
árnyaltam az így kialakult képet (4.4 fejezet). 

 
A  kiindulási  hipotézisem  azt  volt,  hogy  a  vizsgálati  célul  kitűzött  hármas  (keresés, 
felületek, tudás) a következőképpen alakulnak a mai programokban:  
 

komplex keresés – egyszerű felület – a keresés komplexitására nem reflektáló, 
a keresésben „csak” mindennapi rutinokat alkalmazó tudás. 

 
Ez  a  feltételezés  triviálisnak  tűnhet,  pedig  mind  a  megállapítással,  mind  a  tények 
értelmezésével  kapcsolatban  vannak  ellenvélemények  a  szakirodalomban.  Vannak, 
akik  úgy  vélik,  hogy  a  számítógépes  programok  alkalmazásához  speciális,  technikai 
tudásra van szükség, amelynek megléte vagy hiánya újabb társadalmi rétegződésekhez 
vezet163.  Vannak,  akik  a  tényekkel  (vagy  a  tények  egy  részével)  egyetértenek,  de  a 
jelenséget aggasztónak  tartják, és azt a  félelmüket  fogalmazzák meg, hogy a  felhasz‐
nálók  valójában  nem  találják meg,  amit  keresnek,  ráadásul  ezzel  a  ténnyel  nem  is 
szembesülnek, illetve oktatási programokat sürgetnek a helyzet javítása érdekében. 
 
Úgy  gondolom,  hogy  a  hipotézisemet  a  tényekkel  kapcsolatban  sikerült  igazolnom 
(elsősorban  az  ezt  a  kérdéskört  összefoglaló  4.3‐4.4  fejezetben).  A  jelenséget mint 
tendenciát mutattam ki a programfelületek és a felhasználói hozzáállás változásában. A 
tendenciát  nem  értékeltem  pozitív  vagy  negatív  jelenségként,  de meggyőződésem, 
hogy  különféle  „keresési  képzés”  típusú oktatási programokkal ezen  változtatni nem 
lehet,  ebből  következően  nem  is  szükséges.    A  felhasználók  és  a  keresést  biztosító 
alkalmazások tulajdonosainak a célja végül  is közös (az  információra és a  javakra való 
rátalálás), és a közös érdekek mentén  fog összehangolódni a keresés vizsgált hármas 
aspektusa: a keresőprogram, a keresőfelület és a keresési képességek ezekhez igazodó 
tartalma. 
 
Úgy gondolom, hogy a kutatásomat három irányban lenne érdemes folytatni. 
 

                                                 
163 A dolgozatomban csak Castells (2005) megállapításait összegeztem, de az információs társadalomról 
szóló tanulmányokban jellemző ez az elképzelés. Az első fejezetben közölt hivatkozásokon kívül lásd még 
Dessewffy (2004), 25. oldal és Melody (2003), 248. oldal. 
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Az egyik ezek közül nyelvészeti természetű. A dolgozatomban több ponton kitértem a 
kereső‐kifejezés nyelvi  természetére, de a dolgozat  témája miatt nem volt  lehetőség 
ezt a kérdést nyelvészeti szempontból igazán mélyen vizsgálni.  
 
Az  egyik  nyelvészeti  kérdés  a  szöveg  megformáltságának  a  módja.  Az  internetes 
kereséseknél (de egyéb területeinél is az új kommunikációs technológiáknak) használt 
nyelvi kifejezések vizsgálata felveti azt a kérdést, hogy vajon hol húzódnak a szóbeliség 
és az írásbeliség határai. Többen állítják azt a nyelvészek és a kommunikációkutatók164 
közül,  hogy  az  internetes  kommunikáció  egy  része  (chat,  fórumok  stb.)  valójában 
szóbeli  kommunikációnak  minősül.  2002  tavasszal  a  PTE  BTK‐n  tartottam  egy 
szemináriumot „Internetes minidiskurzusok elemzése” címmel. Ezen a szemináriumon 
a résztvevő hallgatókkal chat‐ és  fórumszövegeket elemeztünk különféle szempontok 
alapján. A kiindulási hipotézisünk ugyanaz volt, ami sok más kutatóé: ezek a szövegek a 
szóbeliség jegyeit fogják majd mutatni. De az elemzésünk mást eredményezett. Először 
definiáltuk  az  írásos  és  a  szóbeli  szövegek  különbségeit,  és  úgy  találtuk,  hogy  a 
legmarkánsabb  eltérés  az  előforduló  grammatikai  hibák  típusaiban,  és  a  szövegek 
referenciális  viszonyaiban  (azaz  pl.  a  névmáshasználatban)  vannak.  A  chat‐  és 
fórumszövegek mindkét szempontból egyértelműen az írott szövegek jellegzetességeit 
mutatták.  Fontos  feladatnak  tartanám  a  végére  járni  ennek  a  dilemmának.  Egy 
lehetséges módszer lenne például, ha fel tudnánk mérni, van‐e különbség a szóbeli és 
az  írásbeli kommunikációban az  fogalmakra vonatkozó asszociációs  technikák között, 
és ha van (amit a szóbeli és írásbeli szövegek különböző feldolgozási sebessége esetleg 
indokolhat),  akkor  meg  lehetne  vizsgálni  a  kereséskor  használt  kereső‐kifejezések 
változtatását és a köztük kimutatható asszociációs  láncot abból a szempontból, hogy 
vajon a szóbeli vagy az írásbeli megformáltság jellegzetességeit mutatja‐e. Ez a kutatás 
kiegészíthető  lenne  azzal  a  vizsgálattal,  hogy  a  könyvtártudományban  használt 
információkereső  nyelvek  kapcsán  leírt  fogalomhasználatot  hogyan,  milyen 
sikerességgel ismerik fel a könyvtárakban kereső felhasználók. 
 
Egy másik lehetséges vizsgálata a kereséskor használt természetes nyelvnek az lehetne, 
amiről  Bell  (2003)  ír:  kezdetben  az  adatbázisok  építésekor  és  a  bennük  való 
információkereséskor  felszínre került a  természetes nyelv kifejezéseinek  többértelmű 
és sok más szempontból is problémás volta. Újra és újra felmerült az a lehetőség, hogy 
valamilyen  mesterségesen  létrehozott  logikai  nyelven  kellene  a  félreértelmezések 
elkerülése  végett  az  adatbázisokkal  „kommunikálni”. Mint  a  dolgozatomban  bemu‐
tattam, a tendencia ennek éppen az ellenkezője. A keresések világa egyre erősebben 
és erősebben épít a  természetes nyelvre. Még a könyvtári katalógusok  rendszerét  is 
érdemesnek látszik feladni a természetes nyelvi keresés helyett. Pontosan nem tudom 
meghatározni, hogy milyen megközelítéssel vagy milyen keretben lenne érdemes ezt a 
jelenséget vizsgálni, de az biztos, hogy valami minőségileg új dolgot tudhatunk meg a 
nyelv természetéről és működéséről, ha a keresési eseményeket vizsgáljuk.  
 
A második lehetséges kutatási irány a kereséskor használt képi és egyéb sémák kognitív 
vizsgálata  lehetne. Erre én a dolgozatomban nem vállalkoztam, mert úgy gondoltam, 
előbb meg kell vizsgálni a keresőfelületek felépítését ahhoz, hogy a felhasználók által 
                                                 
164  A másodlagos  szóbeliség  fogalmát  nagyon  sok  tanulmány  használja,  kettőre  utalok: Nyíri  (2000), 
44‐46. oldal és Sándor (2001) 
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létrehozott  lehetséges  sémákat meg  lehessen  határozni.  A  sémaelmélet  a  kognitív 
antropológiában elfogadott módszer, és a segítségével pontosabb képet lehetne kapni 
arról, hogy miért kerülik a felhasználók az összetett keresések felületeit. Ez a kutatási 
irány  bizonyos  értelemben  ellentétes  az  előbb  felvázolttal, mert  a  sémák  nem  vagy 
nem  feltétlenül  nyelvi  természetűek165.  Ezzel  a  gondolattal  lehetne  folytatni  a 
mindennapi tudás keretében vizsgált keresési események feldolgozását. 
 
A harmadik  lehetséges folytatása a dolgozatomnak azoknak a hézagoknak a kitöltése, 
amelyek a  fizikai és a virtuális  térben való keresés összehasonlításában mutatkoztak. 
Például nem foglalkoztam a tapasztalatszerzés és a térkezelés módszereivel a virtuális 
terekben. A webes kereséseknek az a vizsgálata, amely a  felhasználók megfigyelését 
választja  adatgyűjtésre,  a  legtöbbször  ezen  a  ponton  válik  bizonytalanná:  nehéz 
elkülöníteni  a  keresésnél  mutatkozó  kompetenciákat  a  virtuális  tér  kezelésének 
kompetenciáitól,  nincsenek  egyértelmű  definíciók  és  vizsgálati  módszerek  az 
adatgyűjtésre. Úgy gondolom, hogy ez a kutatási  irány vezet  legtávolabbra az általam 
preferált nyelvészeti‐kommunikációs megközelítéstől, de az  ismereteknek ez a hiánya 
az általam feltett kérdésre is megnehezíti a válaszkeresést. Éppen az ilyen adatgyűjtési 
problémák  miatt  preferáltam  a  dolgozatomban  a  fejlesztési  szempontok  figyelem‐
bevételét,  bízva  az  „elektronikus  piac”‐nak  a  felhasználói  igényekre  vonatkozó 
érzékenységében és gyorsan reagáló voltában.  

                                                 
165 Lásd Mester (2002), 22. oldal 
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: a keres ige jelentése a szótárak szerint 
 
A magyar nyelv szótára166 szerint a következő dolgokat lehet keresni: 
 

KERES, (ker‐es, mongolul: kihr, Beregszászi;  latinul: quaerit) áth. m. keres‐tem, ~tél, ~ětt, par. 
~s. Gyöke a görbe mozgást jelentő ker. V. ö. KER.  
 
1)  Körüljárva,  körültapogatódzva,  szemeit  körülhordozva  kutat,  vizsgál, megtalálni  iparkodik 
valamit.  Az  elveszett  jószágot  házról  házra,  az  eltévelyedett  csikót,  lovat  tanyáról  tanyára 
keresni.  Valamit  sötétben  keresni.  Valakinek  fejében  keresni.  (férgeket).  Helyén  keresd, 
megleled.  (Km.). Megtaláltad  amit  nem  kerestél.  (Vörösmarty).  Könyvből  valamit  kikeresni. 
Valakit a nagy embertömegben fölkeresni. Minden zsebet öszvekeresni. 
 
2)  Járva  kelve,  sokfelé  fáradozva  valamit  szerez,  tulajdonává  tesz.  Munkával,  aratással, 
kaszálással  pénzt,  kenyeret  keresni.  Nyáron  télrevalót  keresni. Mindennapi  kenyerét  véres 
verítékkel keresni. Árvákra, gyermekekre keresni. Hivatalt, szolgálatot keresni. Ki mint keresi, 
úgy veszi hasznát.  (Km.). Ki mit keres, megleli  (Km.). Talál az aki keres  (Km.). Ahol nincs, ne 
keress. (Km.). Elfogy a vagyon, ha reá nem keresnek. (Km.). A házi szükségre valót bekeresni.  
 
3)  Törv.  ért.  kárpótlást,  elégtételt,  vagyontérítést,  büntetést  sürget.  A  szenvedett  kárt,  az 
ellopott  jószágot másokon  keresni. Valakin  pénzt  keresni. Valakit  fején  keresni,  am.  halálos 
büntetését kérni, követelni. 
 
4)  Átv.  ért.  valakit  bizonyos  czélból  vagy  czélra  fölszólít, megint.  A  szomszéd  birtokosokat 
valamely jótékony czélra megkeresni. 

 
A magyar nyelv értelmező szótárának167 listája: 
 

keres [e‐e] ige ‐tem, ‐ett, ‐sen [e, ë, ë] 
I. (Meg)találni igyekszik. 
 
1. tárgyas <Meghatározott személyt, dolgot, aki, amely elveszett, ill. akiről, amelyről nem tudja 
(pontosan), hogy hol van,> megtalálni  igyekszik. A kulcsot keresi. A kisfiát keresi a tömegben. 
Tollát keresi az asztalon. Elvesztette a címet, és most hiába keresi. Halványan  járt  [a hold] a 
megszakadt felhőkben, Miként a bús hölgy, aki férjinek Sírhalmát keresi a temetőben. (Petőfi 
Sándor)  Jaj!  eszem  a  lelked,  beh  jó,  hogy  meglellek,  Harmad  napja  már,  hogy  mindenütt 
kereslek.  (Arany  János)  Keresheted  őt,  nem  leled,  hiába,  |  se  itt,  se  Fokföldön,  se Ázsiába. 
(Kosztolányi Dezső) Az a kis olló  is  [előkerült] …, amit Nelli hajdan oly sokat keresett.  (Babits 
Mihály)   

a. tárgyas <Személyt> el akar fogni, és ezért nyomoz utána. A rendőrség keresi a tettest. 
Már keresik a szökevényt.  
b. tárgyas (bizalmas, rosszalló) Keres vmit vkin: elveszett v. más okból hiányzó dolgot úgy 
követel vkitől, hogy az ezt  jogtalannak érzi. Rajtam keresi az elvesztett könyvet. Rajta ne 
keresd, nála nem volt. 

 

                                                 
166 Az irodalomlistában Czuczor‐Fogarasi (1999) 
167 Az irodalomlistában: Bárczi‐Országh (1984‐1992). 
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2. Vkit keres: vkivel találkozni v. beszélni szeretne, és ezért tudakozódik utána. Telefonon keres 
vkit; halálra keres vkit. Kit tetszik keresni? Távolléte alatt többször is keresték.  

a. Vkinek a társaságát keresi: azon van, hogy vele együtt legyen. 
 
3.  tárgyas  (ritk.  tárgy  nélkül  is)  Találni  igyekszik  <ismeretlen  személyt,  dolgot,  akiről,  amiről 
még  azt  sem  tudja, hogy  létezik‐e olyan minőségben,  amilyenre  szüksége  van,  amilyen neki 
megfelel>.  Alkalmazottat  keres;  állást,  kiadó  szobát,  lakást  keres;  feleséget  keres magának; 
lámpával,  lámpással  keres  vkit,  vmit;  lámpával,  lámpással  kell  keresni.  Társat  keresett  terve 
megvalósítására. Mindig  csak  keres,  keres,  de  sohasem  talál  kedvére  valót.  Vevőt  kezdett 
keresni a privoreci jószágára. (Mikszáth Kálmán) Félszegen keresett asztalt a szokatlan fényben. 
(Babits Mihály)  

a. Keresve sem talál(sz) v. találni jobbat, szebbet stb.: nem lehet jobbat stb. találni; nincs v. 
nem található jobb stb.  
b.  tárgyas  <Megfelelő  utat, módot,  eljárást>  igyekszik  találni. Más módot,  új módszert 
keres; keresi a megfelelő kifejezést. Én a vidámság hangját keresém. (Petőfi Sándor)  
c. Keresi a szavakat: nem találja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, és ezért vontatottan 
v. akadozva beszél, v. nem szól. Sokáig keresve a szót, megszólítá Alit. (Jókai Mór)  
d.  Vkiben,  vmiben  keres  vkit,  vmit:  vmely  személyben,  dologban  igyekszik,  ill.  szeretne 
feltalálni  vmely  kedves  személyhez,  dologhoz  való  hasonlóságot. Minden  nőben  téged 
kerestelek, | sokáig. (Szabó Lőrinc) 

 
4.  tárgyas  (csak  többes  szám  3.  személyben)  Vmit  keresnek:  vmely  áruból  sokan  akarnak 
vásárolni, vminek kelete, kelendősége van. Nyáron a vásznat és a selymet keresik. Régebben 
inkább keresték, de mostanában csak kevés fogy belőle. 
 
5.  tárgyas  <vmely  cselekvést,  állapotot>  elérni  törekszik;  azt  akarja,  hogy  vmely  kívánt 
állapotba  jusson,  annak  részese  legyen. Megnyugvást, pihenést,  szórakozást  keres;  futásban 
keres menekülést; (népies) az  igazságot keresi: <törvénykezés útján> vmely ügyben  igazságos 
döntést kíván. Albertus … borban kereste a feledést. (Mikszáth Kálmán) A nyomott lelkiismeret 
beszélgetést keres. (Gárdonyi Géza)  

a.  tárgyas  <Vmilyen  helyzetet,  kül.  a maga  számára  kedvezőtlen  körülményt>  létrehoz, 
okoz. Keresi a veszélyt; (gúnyos) megkapta, amit keresett: addig mesterkedett, hogy végül 
ő keveredett bajba. Maga kereste magának a bajt. Eleven [= elevenen] rothadsz meg: de 
magad  kerested.  (Arany  János)  Szerették az olyan embereket  feltréfálni  [= megtréfálni], 
akik maguk keresték maguknak a bajt. (Jókai Mór)  
b. Vkinek a kedvét, kegyeit keresi: meg akarja nyerni vkinek a  jóindulatát, s ezért annak 
kívánsága,  ízlése  szerint  jár  el,  kedvez  neki.  Nehogy  azt  gondold,  mintha  kegyedet 
keresném. (Arany János) Itt mindenki csak az ő kedvét keresi. (Tolnai Lajos)  
c. Vkinek a hasznát  keresi: arra  törekszik, hogy használjon neki. Én  csak a  te hasznodat 
keresem.  Egész  életében  mindig  csak  arra  törekedett,  hogy  népének  és  hazájának  a 
hasznát keresse. 

 
6. tárgyas <Vmit, amit még nem tud,> gondolkodva, töprengve ki akar deríteni; rá akar  jönni. 
Vminek  az  okát  keresi;  keresi  az  összefüggést  az  események  között;  a  kérdés megoldását 
keresi;  (mennyiségtan)  logaritmust  keres:  vmely  szám  v.  több  szám  logaritmusát  igyekszik 
megállapítani vmely  logaritmustáblá(zat)ból. Folytatta a rajzot, melyet megkezdett. Vonalakat 
húzott, logaritmust keresett. (Kosztolányi Dezső)  

a.  tárgyas  Kérdezősködéssel  igyekszik  megtudni,  felderíteni  vmit.  Ne  keresd,  miért 
csináltam ezt. Sátán küldött vagy vihar vert hozzám, én nem keresem. (Babits Mihály–Poe‐
fordítás)  
b.  tárgyas  Igyekszik  találni  v.  kitalálni  <vmely  rá  nézve  kedvező  v. másra  kedvezőtlen 
állítást>. Kifogást, mentséget, ürügyet keres; (mindenben, mindig) hibát keres. 

 
7.  (bizalmas,  gyak.  rosszalló)  Mit  keres  vki,  vmi  vhol?  (a  beszédhelyzettől,  hangsúlytól, 
hanghordozástól függően): a) miért van azon a helyen?; b) hogy került oda?; c) nincs ott helye. 
Mit keresel itt? Mit keres itt ez az olló az ablakban? Mit keresel te a becsületes emberek közt? 
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A Tisza‐parton mit keresek?  (Ady Endre) Hát  te mit kerestél | ezen a  földön …?  (Kosztolányi 
Dezső) 
 
II. Munkával, szolgálattal szerez. 
 
1.  tárgyas  <Személy>  rendszeres munkájáért  ellenszolgáltatásként  szerez,  ill.  kap  vmit,  kül. 
vmely összeget. Kenyeret keres; pénzt keres;  sokat keres. Havi kétezer  forintot keres. Maga 
keresi a kenyerét. Azzal kereste kenyerét, hogy  zsákokat cepelt,  selyemre  festett és énekelt. 
(Kosztolányi Dezső) Szakadatlanul pénzt kell keresnie, nyaralni sem ér rá. (Nagy Lajos)  

a.  tárgyatlan és  (ritka)  tárgyas  (Vhogyan) keres: munkájával  (vmilyen)  javadalmat szerez. 
Jól, szépen keres; vkire keres: vkit anyagiakkal ellát, v. vkinek  rendszeresen  juttat abból, 
amit megszolgál. Gennyesre keresi magát. Legnagyobbik fia már keres. Jócskán keresett is, 
hol  napi  számmal  [=  napszámmal].  Hol  szolgálattal.  (Fazekas Mihály) Mondd, mit  érlel 
annak a sorsa | ki maga él, maga keres …? (József Attila)  
b.  tárgyas és  tárgyatlan  (átvitt értelemben,  ritka) Vmit, vmennyit vhogyan keres: <vmely 
eszköz>a vele végzett munkával bizonyos hasznot hajt. A rajta valót is a két keze kereste. A 
gép a nyáron jól keresett. A malom kereste a földeket. (Eötvös József) 

 
2.  tárgyas  (tárgy  nélkül  is)  Vkin,  vmin  (vmennyit)  keres:  vkinek  a munkájából  v.  vminek  az 
eladásából  (vmennyi)  haszna  van.  Ezreket  kerestek  a  kizsákmányolt  munkásokon.  Sokat 
keresett  az  üzleten.  Tíz  fillért  keresett  az  árucikk  darabján.  Ezen  a  vállalat  nem  keresett 
semmit. Nem akarok ezen a cserén keresni. 
 
Szólás(ok):  ld. káka, ökör. Közmondás(ok): Aki keres, (az) talál: céltudatos munka eredményre 
vezet. 
 
Igekötős  igék:  bekeres;  előkeres;  felkeres;  kikeres;  megkeres;  összekeres;  végigkeres; 
visszakeres.f 
 
Egyéb igék: keresget; kerestet. 

 



  102

2. számú melléklet: keresőfelületek képei 
 

1. felület: Az MS Word  
 
1.1. ábra: a keresőfelület 
 

 
 
1.2. ábra: az „egyebek”‐kel bővített keresőfelület 
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1.3. ábra: a találatok (a színezés nem a Word jelzése, de a kijelölés igen)168 
 

 
 

2. felület: Az Acrobat Reader  
 
2.1. ábra: a keresőfelület 
 

 
 
2.2. ábra: a találatok (a színezés nem az Acrobat Reader jelzése, de a kijelölés igen) 
 

 
 

                                                 
168  A  keresésre  ötleteket  a  Szóvégmutató  szótár  segítségével  gyűjtöttem.  Az  irodalomlistában:  Papp 
(1994). 
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3. felület: A számítógép fájlkeresője (Windows XP) 
 
3.1. ábra: a keresőfelület és a találati lista fájlnévben való keresés esetén 
 

 
 
3.2. ábra: a keresőfelület és a találati lista a fájl tartalmában való keresés esetén 
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3.3. ábra: egyéb opciók részletei 
 

 
 
3.4.  ábra: milyen  fájlok  voltak  elérhetőek, milyen  tartalommal,  és  a  fájltartalomban 
való keresés milyen eredményt adott 
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4. felület: Weboldalkeresés az Interneten (Google169)  
 
4.1. ábra: a keresőfelület és a találati lista a „kutya” kereső‐kifejezés esetén 
 

 
 
4.2. ábra: a keresőfelület és a találati lista a „kutyák” kereső‐kifejezés esetén 
 

 
 

                                                 
169 Link: http://www.google.hu/ (2008. okt. 29.) 
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4.3. ábra: a keresőfelület és a találati lista a „kutyá” kereső‐kifejezés esetén 
 

 
 

5. felület: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)170 
 
5.1 ábra: az 1. keresőfelület: 
 

 
 
5.2. ábra: az 1. találati felület: 
 

 
 

                                                 
170 Link: http://www.mek.oszk.hu/ (2008. okt. 15.) 
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5.3. ábra: a 2. keresőfelület  
 

 
 
5.4 ábra: az 2. találati felület: 
 

 
 
5.5 ábra: a 3. keresési felület (a „keresés a gyűjteményben” blokk „összetett keresés” 
gombjára jön elő): 
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5.6 ábra: a 4. keresési felület (a „keresés a teljes szövegben” blokk „összetett keresés” 
gombjára jön elő): 
 

 

6. felület: MTA Nyelvtudományi Intézetének könyvtára171 
 
6.1.  ábra:  a  keresőfelület  (a  legördülőben  vagy  pop  upban  feljövő  elemek  külön 
odaillesztésével) 
 

 
 
                                                 
171 Link: http://193.6.194.230/kisteka/ (2008. okt. 15.) 
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6.2. ábra: találat felülete: 
 

 
 
6.3. ábra: találat felületéről meghívható pop up: 
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7. felület: Információkeresés az Interneten (Google172)  
 
7.1. ábra: a keresőfelület és a találati  lista a „Ki találta  fel a gyufát?” kereső‐kifejezés 
esetén 
 

 
 
7.2.  ábra:  a  keresőfelület  és  a  találati  lista  a  „Mi Magyarország  fővárosa?”  kereső‐
kifejezés esetén 
 

 
 

                                                 
172 Link: http://www.google.hu/ (2008. okt. 19.) 
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7.3. ábra: a keresőfelület és a találati lista a „Mi az a könyv?” kereső‐kifejezés esetén 
 

 
 

7.4. ábra: a keresőfelület és a találati lista a „Mi a könyv definíciója?” kereső‐kifejezés 
esetén 
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7.5. ábra: a „lefordított kereső‐kifejezés” a „Mi a könyv definíciója?” kereső‐kifejezés 
esetén 
 

 
 

8. felület: Bookline / könyv173 
 
8.1 ábra: az 1. keresőfelület: 
 

 
 

                                                 
173 Link: http://bookline.hu/ (2008. okt. 15.) 
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8.2 ábra: az 1. találati felület: 
 

 
 
8.3 ábra: a 2. keresőfelület: 
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8.4 ábra: a 2. találati felület: 
 

 
 
8.5 ábra: a 3. keresőfelület: 
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8.6 ábra: a 3. találati felület: 
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9. felület: EBSCO adatbázis174 
 
9.1 ábra: a keresőfelület, kereső‐kifejezést segítő eszközzel: 
 

 
 
9.2 ábra: a keresőfelület, megadott kereső‐kifejezésekkel: 
 

 
                                                 
174 Link: http://search.ebscohost.com/ (2008. okt. 15.) 
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9.3 ábra: a találati lista, további szűkítései lehetőségekkel: 
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10. felület: SCOPUS adatbázis175 
 
10.1 ábra: az 1. keresőfelület: 
 

 
 
10.2 ábra: az 1. találati lista és a „gyorskeresés” keresőfelülete: 
 

 
 

                                                 
175 Link: http://www.scopus.com/scopus/home.url (2008. okt. 15.) 
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10.3 ábra: a 2. keresőfelület: 
 

 
 
10.4 ábra: a 3. keresőfelület: 
 

 
 
10.5 ábra: a 4. keresőfelület: 
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3.  számú  melléklet:  az  „összetett  kereső”  felületeken  talált  keresés‐
aktusok funkciója és formája 
 

sor‐ 
szám 

megnevezés a 
felületen vagy annak 

értelmezése 

keresőkifejezés‐rész 
formája  

feltételezett funkció 
ábra (a 2. sz. 
mellékletből) 

1.  
Kis‐ és nagybetű 
megkülönböztetése 

checkbox  csonkolás stb.  1.2, 3.3 

2.   Ékezet nélkül  checkbox  csonkolás stb.  5.5 

3.  
csak a karakterre 
pontos egyezések 

checkbox  csonkolás stb.  10.4 

4.  
Csak ha ez a teljes szó 
Hangzás alapján 
Minden szóalak 

checkbox (általában: 
nyelvi‐karakterkezelési 
beállítások) 

csonkolás stb.  1.2 

5.  
hasonlókat is (cím, 
szerző) 

checkboxok  csonkolás stb.  8.3 

6.   hasonlóság alapján  editbox  csonkolás stb.  7.5 

7.  
help a reguláris 
kifejezésekhez 

keretezett szöveg  csonkolás stb.  6.1 

8.  
dátum: kiadási év 
VAGY mikor került az 
adatbázisba 

1 db radiobutton + 2 db 
combobox (tól/ig évben) + 
1 db combobox 

dokumentum ideje  10.1 

9.   kiadási év  2 db editbox (tól/ig)  dokumentum ideje  8.3 

10.   találatok szűkítése: 
megjelenés dátuma 

combobox (hónap), 
editbox (év) *2: tól/ig 

dokumentum ideje  9.2 

11.   Mikor volt módosítva 

radiobutton a 
választáshoz, az egyik 
opciónál begépelhető 
dátumok 

dokumentum ideje  3.3 

12.   Mekkora a mérete  checkbox  dokumentum mérete  3.3 
13.   Fájl típusa  combobox  dokumentum típusa  3.3 
14.   dokumentumtípus  combobox  dokumentum típusa  10.1 

15.   fájlformátum 
combobox (2 db: milyen 
fájl, milyen viszony) 

dokumentum típusa  7.5 

16.   fájltípus  gombok  dokumentum típusa 
5 (1 és 3 
együtt) 

17.   eddigi paraméterek 
törlése 

gomb 
eddigi paraméterek 
törlése 

10.1, 10.4 

18.   új keresés 
gomb (eddigi beállított 
adatok törlése funkció) 

eddigi paraméterek 
törlése 

6.1 

19.  

a találatok 
tartalmazzák a 
keresőszavak 
mindegyikét / 
bármelyikét / a pontos 
kifejezést 

combobox 
és/vagy logikai 
operátorok 

8.3 

20.  
és/vagy logikai 
operátor az editboxok 
között 

combobox 
és/vagy logikai 
operátorok 

5.5, 9.2, 10.1 

21.  

összes ilyen szó, 
bármelyik szó, pontos 
kifejezés, e szavak 
nélkül 

így elnevezett editboxok 
és/vagy logikai 
operátorok 

5.6, 7.5 
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sor‐ 
szám 

megnevezés a 
felületen vagy annak 

értelmezése 

keresőkifejezés‐rész 
formája  

feltételezett funkció 
ábra (a 2. sz. 
mellékletből) 

22.  

keresési mód: Boole‐
operátor / összes 
megadott szó / 
bármely megadott szó 

radiobutton 
és/vagy logikai 
operátorok 

9.2 

23.   indexalapú 
keresőkérdés ajánlás 

editboxhoz combobox a 
gépelést követő 
kiegészítéssel 

index‐megmutatás  9.2 

24.   index‐előhívási 
lehetőség 

gomb, pop up  index‐megmutatás  5.5, 6.1 

25.   csak a tartalomban és 
a fülszövegben 

checkbox 
keresés helyének 
megadása 

5.6 

26.   keresés a cikkek teljes 
szövegében is 

checkbox 
keresés helyének 
megadása 

9.2 

27.  
előfordulás helye (a 
kifejezés hol fordul elő 
a dokumentumban) 

combobox 
keresés helyének 
megadása 

7.5 

28.   Keresés a teljes 
szövegben 

másik editboxba írható 
kulcsszó 

keresés helyének 
megadása 

5 (1 és 3 
együtt) 

29.  
keresőkategória és az 
editboxba beírható 
érték között relációjel 

combobox 

keresőkategória és 
az editboxba 
beírható érték között 
relációjel 

6.1 

30.   további keresőkérdés 
hozzáadása 

link 
keresőmezők 
bővítése 

9.2 

31.   keresőválasztó  két különálló keresőfelület  keresőválasztó  5.6 
32.   ár  2 db editbox (tól/ig)  kitüntetett kategória   

33.   keresés a következő 
nyelven 

combobox  kitüntetett kategória  7.5 

34.   a következő országban 
található oldalak 

combobox  kitüntetett kategória  7.5 

35.   domain 
combobox (viszony) + 
editbox (hol) 

kitüntetett kategória  7.5 

36.   példa a kereső‐
kifejezésre 

szöveg  példa 
10.1, 10.4, 
10.5 

37.   linkek alapján  editbox 
sajátos keresési 
szempont 

7.5 

38.   Feldolgozás alatt lévő 
dokumentumok 

checkbox 
szűrés a 
dokumentum 
funkciójára 

5.5 

39.   előjegyezhető könyvek 
is 

checkbox 
szűrés a 
dokumentum 
funkciójára 

8.3 

40.   Keresés helye 
checkbox (inkább úgy 
értendő: milyen funkciójú 
adatok közti keresés) 

szűrés a 
dokumentum 
funkciójára 

3.3 

41.  

találatok száma egy 
listában (találati lista 
megjelenítésére 
vonatkozó paraméter) 

combobox  találati lista mérete  5.6, 7.5 

42.   találati ablak mérete  editbox  találati lista mérete  6.1 

43.   Találati lista, rendezési 
paraméterek 

checkboxok 
találati lista 
rendezése 

5.5 
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sor‐ 
szám 

megnevezés a 
felületen vagy annak 

értelmezése 

keresőkifejezés‐rész 
formája  

feltételezett funkció 
ábra (a 2. sz. 
mellékletből) 

44.   találati lista rendezése 
combobox (2 db: 
miszerint és milyen 
sorrendben) 

találati lista 
rendezése 

6.1 

45.  
találatok szűkítése: 
csak teljes szövegű 
cikkek 

checkbox  találatok szűkítése  9.2 

46.  
találatok szűkítése: 
csak bizonyos 
folyóiratok 

checkbox  találatok szűkítése  9.2 

47.   felhasználási jogok  combobox  találatok szűkítése  7.5 

48.  
találatok szűkítése: 
csak bizonyos 
kiadványok 

editbox  találatok szűkítése  9.2 

49.   adatbázisonkénti 
szűkítők 

változó módszerrel  találatok szűkítése  9.2 

50.  
keresőterület 
(adatbázis) 
kiválasztása 

checkboxok  témakör kiválasztás  9.2 

51.   tématerületek  checkboxok  témakör kiválasztás  10.1, 10.4 
52.   témakör‐választó  combobox  témakör kiválasztás  5.6 
53.   kategóriák  fa, checkboxok  témakör kiválasztás  8.3 

54.  

szerzőnév‐vezetéknév, 
szerzőnév keresztnév 
vagy kezdőbetűk, 
kapcsolat 

3 db editbox 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: kötött 
elemek 

10.4 

55.   Szerző, cím, téma, 
sorszám: kötött lista 

4 db editbox 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: kötött 
elemek 

5 (1 és 3 
együtt) 

56.   cím, szerző, kiadó, 
ISBN 

4 db editbox 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: kötött 
elemek 

8.3 

57.   kapcsolatnév  editbox 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: kötött 
elemek 

10.5 

58.  

bárhol, cím‐szerző‐
kulcsszavak, stb. (össz. 
17 opció, 
csoportosításokat is 
tartalmazva) 

2 db editbox, 
comboboxból választható 
kategóriamegnevezéssel 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: 
választható elemek, 
kötött darabszám 

10.1 

59.  

Főcím, szerző, 
dokumentumtípus, 
tárgyszó, nyelv (össz: 
20féle kategória) 

5 db editbox, 
comboboxból választható 
kategóriamegnevezéssel 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: 
választható elemek, 
kötött darabszám 

5.5 

60.  
Bárhol, teljes szöveg, 
szerző, cím, tárgyszó 
stb. (össz: 7 opció) 

3 db editbox (de 
tetszőlegesen növelhető 
az editboxok száma), 
comboboxból választható 
kategóriamegnevezéssel 

természetes nyelvi 
kifejezések 
kategóriái: 
választható elemek, 
növelhető 
darabszám 

9.2 
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