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 Kedves Olvasó! 

Az év utolsó számában megint két témával foglalkozunk. Az egyik egy remek válogatás, mely a könyvtáros 

kollégáknak is hasznos keresőket és jellemzéseiket mutatja be. Drótos László gyűjteményéből különféle, 

általános, tudományos és új generációs magyar keresőket ismerhetünk meg. A másik érdekességet Szilassi 

Andrea kolléganőm ajánlja, „Okostelefon applikációk egészségünk védelmében” címmel.  

Hasznos olvasást kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Internetes keresőrendszerek és 

archívumok 

 

Drótos László munkájából 

válogatta:  

Vitéz Veronika  

Google:  

A legnépszerűbb általános kereső a 2006-os 
adatok szerint 25 milliárd weboldalt, és 1,3 
milliárd képet gyűjtött be és indexelt le. A 
jelenlegi mérete már közel járhat a 100 
milliárdhoz, és 2008 közepén jelentették be a 
fejlesztők blogjában, hogy a link-index mérete 
elérte az 1 billiót, ami 1012, de ezek persze nem 
mind vezetnek egyedi weboldalakhoz. A text-
index már jóval 100 millió Gigabyte felett van és 
naponta több mint egy milliárd keresés történik 
benne.  (A Google a nevét egyébként 
a googol szóról kapta 1998 szeptemberében, ami 
a 10 századik hatványát jelenti a matematikai 
szakzsargonban.) Ekkora adatbázisban való 
kereséshez már nagyon kifinomult keresőnyelv 
és felület kell, de tekintve, 
hogy a felhasználók 
többsége nem képzett 
információkereső, ezeket 
- amennyire lehet - elrejti 
előlük a Google és sok 
mindent automatikusan, a keresett szavakat 
"értelmezve" és a keresőkérdést átszerkesztve 
végez el a háttérben. Az egysoros keresőmező a 

Google sikerének egyik fontos eleme volt, és a 
szolgáltatás ismertetője szerint még a gyakorlott 
használói is csak az esetek 5%-ban veszik 
igénybe az Speciális keresés űrlap által kínált 
plusz funkciókat. A keresőfelület kevésbé ismert 
lehetőségeiről ugyanitt az Tippek a speciális 
kereséshez alatt tájékozódhatunk, de egy jó 
összefoglaló van az angol Wikipédiában is. 
Érdemes  a Google parancsnyelvét minél jobban 
memorizálni, mert gyorsabban és hatékonyabban 
tudunk úgy keresni (ebben  a Speciális 
keresés felső sora is segít, ahol látjuk az 
összeállított keresőkifejezés operátorokkal és 
prefixekkel kiegészített parancsmódú 
változatát).  Kevesen tudják például, hogy a * 
karakterrel teljes szavakat helyettesíthetünk (pl. 
az allintitle:Google * search  kérdésre többnyire 
a Google különböző jelzőjű keresőszolgáltatásai 
jelennek meg). Sokáig - magyar nyelvű 
keresésnél - különösen nagyon hasznos volt a + 
operátor,  amivel pontos keresést kérhettünk (így 
pl. a +koros és a +kórosteljesen más találatokat 
adtak), de ez a lehetőség 2011 októberében 
megszűnt a Google+ közösségi oldal miatt, 
helyette idézőjelek közé kell tenni a szót (vagy a 
pedig a találati lista bal szélén a Több 
eszköz alatt be kell kapcsolni a Szó 
szerint szűrőt).   Ez a kis változás is jól jellemzi a 
Google keresőpolitikájának két jelenlegi trendjét: 
minél inkább a felhasználó helyett gondolkodni 
és egyre több személyre szabott találatot keverni 
a találati listába (személyre szabott hirdetésekkel 
együtt persze). Ilyen eszköz például 
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az Autocomplete, mely a mások által beírt 
keresőkérdések és (amennyiben be vagyunk 
jelentkezve és az Internetes előzmények funkciót 
engedélyeztük) a saját korábbi kereséseink 
alapján ajánl fel javaslatokat az egysoros 
keresőmező vagy a toolbar használatakor, így 
egyrészt gyorsíthatjuk a kérdés bevitelét, mert 
elég csak néhány karaktert begépelni, majd 
választani a listából, másrészt időnként hasznos 
alternatívákat fedezhetünk így fel. Persze a "gépi 
intelligencia" mulatságos javaslatokat is 
produkál néha, például az élet nagy kérdéseire. 
Hasonlóan a keresőkérdés beírásának gyorsítását 
szolgálja azellentmondásos sikerű Google 
Instant funkció bevezetése, amit ha 
bekapcsolunk, már gépelés közben megjelennek 
az első potenciális találatok. 
A GoogleAlert szolgáltatással automatikus 
"témafigyelést" kérhetünk: a beírt 
keresőkérdésnek megfelelő új hírek, 
blogbejegyzések, weblapok, videók, könyvek 
címeit a rendszer naponta 
vagy hetente elküldi az e-
mail címünkre. A Google 
találati listája már 
alapesetben is sok 
lehetőséget kínál (pl. 
automatikus fordítás, 
gyorsnézet vagy HTML nézet, weblapok 
előnézete, tárolt változat (cache), +1 ajánlás), de 
bal szélső sávban további beállításokat és 
szűrőket is kérhetünk. A találati lista tetején 
megjelenő Nagyjából ...  szám egy nagyon 
közelítő érték (a gyorsabb válasz kedvéért a 
keresőszavak indexbeli gyakorisága alapján 
becsli meg a rendszer, vagyis nem azt számolja 
meg, hogy ténylegesen hány weblapon fordulnak 
elő), és valójában csak a legjobbnak ítélt 1000 
tételt keresi ki, majd ezekből a nagyon 
hasonlókat törli, továbbá egy site-ról csak 
néhány találatot ad vissza, így a végső, 
végiglapozható eredménylista mindig ezer alatt 
van. A központi kereső mellett a Google-t 
"honosíthatjuk" is: a Google Custom 
Search oldalon egy olyan keresődobozt 

állíthatunk be, amely csak az általunk megadott 
site-okon keres, a Google Desktop programot 
telepítve pedig a saját gépünkön is ugyanúgy - és 
csaknem olyan gyorsan - tudunk megtalálni 
bármit, mint a weben (a program támogatását 
2011 szeptembere óta nem folytatják). Érdemes 
még a Google Toolbar-t is kipróbálni, mert 
néhány hasznos kényelmi szolgáltatást tartalmaz. 
A cég az utóbbi időkben a mobil (Google 
Mobile) és a közösség-alapú (Search, plus Your 
World) keresések területére is kiterjesztette a 
szolgáltatásait. A még kísérleti fázisban levő 
vagy csak szórakoztató újdonságokról a hasznos 
tudnivalókkal is szolgáló Inside 
Search oldalPlayground menüpontja alatt 
értesülhetünk. 

Yippy Search: 

Az eredetileg pittsburgh-i székhelyű és Clusty 
névre hallgató metakereső 2004-ben indult a 
Vivísimo cég technológiájára alapozva; majd a 
szolgáltatást 2010 májusában felvásárolta a 
floridai Yippy Inc. vállalat. A Yippy Search több 
webes keresőgépet (pl. Bing) és 
információforrást (pl. New York Times) kérdez 
le és az eredményeket - a duplumok kiszűrése 
után - összefésüli és csoportosítja, vagyis 
klaszterezi. (A klaszterezés logikája 
a Remix gombra kattintva megváltoztatható.) 
Ezek a csoportok azután további alcsoportokra 
oszlanak (a kék + gombokra kattintva) és 
ezekből válogatva a felhasználó egyre 
relevánsabb eredményeket kap, melyekhez 
további hasonlóakat kérhet (Search for more 
results like these). Egyszerre csak néhány száz 
tételt mutat meg a rendszer, vagyis megkíméli a 
felhasználót a tízezres vagy milliós találati listák 
által okozott frusztrációtól - aki amúgy sem 
szokott 2-3 találati 
oldalnál többet 
megnézni. Hogy az éppen 
kiválasztott klaszter mely 
forrásokból és mennyi 
találatot tartalmaz, azt 
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a details feliratra illetve a sourcesfülre kattintva 
tudjuk megnézni; a sites fül alatt domain nevek, 
a time alatt pedig évek szerint böngészhetjük az 
eredményhalmazt. Minden találat mellett négy 
szürke ikon van: az első új ablakban/fülön nyitja 
meg az adott weblapot; a második (kis nagyító 
képe) ugyanezt a találati listán belül teszi meg, 
egyfajta "gyorsnézetet" nyújtva így; a 
harmadikkal megnézhetjük, hogy az adott találat 
mely klaszter(ek)ben fordul elő - ezeket ugyanis 
átszínezi a bal oldali hasábban; a negyedikkel 
pedig a nemkívánatos oldalakat jelezhetjük (a 
kereső adatbázisa több szempontból is 
cenzúrázott). A Yippy-vel nemcsak weblapokat, 
hanem híreket, képeket, blogokat, 
állásajánlatokat, termékeket stb. is kereshetünk, 
erre külön szűrők szolgálnak az oldal tetején - 
sőt a preferences alatt magunk is összeállíthatunk 
továbbiakat (természetesen csak a rendszer által 
lekérdezett forrásokból). A Google-szerű, 
mindent egyben láttató találati listákhoz képest a 
klaszter-technológia lényegesen hatékonyabb 
olyankor, amikor nem egy konkrét információt 
keresünk, hanem egy témában szeretnénk 
elmélyedni és megtalálni az azzal kapcsolatos 
néhány tucat igazán fontos forrást. A Yippy 
keresője eszköztárként is beépíthető a 
böngészőnkbe, néhány ügyes funkcióval (pl. 
mini-módban a Google mellett másodlagos 
keresőként használhatjuk). Van továbbá tabletre 
és mobiltelefonra, sőt Wii 
játékgépre optimalizált keresőfelülete is.  

Érdekes még a kísérleti állapotú fejlesztések közt 
a Yippy Cloud Creator, mellyel címkefelhőt 
készíthetünk egy általunk megadott keresőkérdés 
klasztereiből, és bemásolhatjuk azt a 
weblapunkba vagy blogunkba.  Így 
"előregyártott" kereséseket kínálhatunk fel 
különféle felhasználói csoportoknak, akik az 
őket érdeklő címkére kattintva megkapják a 
klaszterbe tartozó találatok aktuális listáját a 
Yippy-től. 

Picsearch:  

A 2000-ben alapított svéd vállalkozás a világ 
egyik legnagyobb képkeresőjét működteti az 
interneten. Jelenleg már több mint 3 milliárd kép 
adatait gyűjtötték be a webről és tették 
visszakereshetővé. Ebben számban a nagy 
képmegosztó (pl. Flickr) és más közösségi 
oldalak (pl. Facebook) 
képanyaga nincs is 
benne, mert a Picsearch 
ezeket nem indexeli 
le. Ugyan maga a felület 
nem sok opciót kínál és a 
keresőnyelv szintaxisa is 
kimerül a + (kötelező 
szó) és a - (kizárandó szó) jelek használatában, 
de a szabadalmazott - és több más keresőcégnek 
is eladott - technológiájának köszönhetően a 
találatok többnyire relevánsak, mert szigorúbban 
szűr a kb. egy időben indult Google Images-
nél  (az adatbázisa egyébként is erősen 
cenzúrázott). A bélyegképek gyorsan 
megjelennek, és ha valamelyikre rákattintunk, 
akkor egy osztott képernyőn egyszerre látjuk a 
kép adatait és az eredeti weblapot, ahonnan 
származik. A bal szélső sávban néhány szűrővel 
tovább szűkíthetjük a találati halmazt (animációk 
és arcok, színes vagy fekete-fehér képek, 
álló/fekvő téglalap- vagy négyzet-alakúak, 
illetve különféle méretűek). A találatokat 
tartalmazó táblázat tetején további kifejezéseket 
is ajánl a rendszer a keresés pontosításához, sőt 
azt is lehetővé teszi, hogy a keresőkérdésünket a 
leindexelt weblapok szövegében is lefuttassuk.  

Hasznos, bár az oldal alján eléggé eldugott, 
az Image Directory, ahol több ezer témakörből 
válogathatunk. A Picsearch keresőjét is 
beépíthetjük eszköztárként a böngészőnkbe. 
További képkeresők egy viszonylag friss listáját 
találjuk Phil Bradley honlapján.   
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Europeana:  

Az "Európai Digitális 
Könyvtár" néven is 
emlegetett szolgáltatás 
2008. november 20-án 
nyílt meg, azzal a céllal, 
hogy egy helyen tegye 

elérhetővé az európai uniós országok kulturális 
és tudományos jellegű digitális 
dokumentumainak minél nagyobb részét. A 
Europeana az OAI protokollt használja arra, 
hogy összegyűjtse a különböző digitális 
gyűjtemények (rendszerint Dublin Core alapú) 
metaadatait - tehát magukat a dokumentumokat 
nem gyűjti be és nem indexeli le, mint a 
szokásos webkeresők, hanem csak azok leíró 
adatait, majd pedig linkekkel kapcsolja hozzájuk 
a dokumentumokat az őket szolgáltató eredeti 
szerverekről.  

Mivel jelenleg csak a partnerként csatlakozott 
közgyűjtemények - rendszerint gondosan 
elkészített - rekordjait "aratja le", ezért nagyon 
értékes találatokat ad - igaz jóval kisebb 
halmazból mint az általános webes keresők. 
2012 elején a katalógus már több mint 20 millió 
dokumentum adatait tartalmazta. (Kereső-
kérdésnek egy *-ot beírva lekérhetjük az aktuális 
számot és a bal oldali hasábban ezek megoszlása 
is látszik.) A kínálat a könyvtárak, levéltárak, 
múzeumok és audio-vizuális archívumok 
gyűjtőkörét tükrözi, nagyrészt már nem 
jogvédett, régi anyagok közt lehet itt válogatni. 
A keresőfelület 26 nyelven áll rendelkezésre, 
köztük magyarul is (bár nincs minden rendesen 
lefordítva). Az egysoros kereső valamennyi 
fontos adatmezőben keres, így meglehetősen 
"zajos" találatokat ad. Pontosabb lesz az 
eredmény, ha prefixeket használunk a szavak 
előtt: ezekről és a keresőnyelv néhány egyéb 
képességéről a help Searching 
Europeana fejezete tájékoztat, de csak 
töredékesen (nem említi pl. a címre való keresés 
és a csonkolás lehetőségét, pl. 

title:rákóc*). Érdemes azt is észben tartani,  hogy 
mivel a metaadatok eltérő adatstruktúrákat 
használó  forrásokból származnak, különféle 
nyelven íródtak és különböző részletességűek, 
ezért sokféle módon kell próbálkoznunk, mire 
azt mondhatjuk, hogy nagyjából minden releváns 
tételt megtaláltunk, vagy hogy biztosan nincs 
meg az adatbázisban az, ami után kutattunk. 
(Egyes indexeknél - pl. a földrajzi neveknél - 
ugyan van már automatikus fordítás, így a 
keresőkérdésünket bármilyen EU-s nyelven 
beírhatjuk, de pl. a neveknél nincs, így a liszt 
ferenc és a franz liszt keresések egész más 
találati halmazt adnak.)  A találati listánál nyelv, 
ország, dátum, jogi státusz, szolgáltató és 
dokumentumtípus (szöveg, kép, videó, hang) 
szerint lehet tovább szűkíteni a halmazt.  

Van továbbá egy Timeline nevű nézet is, amely 
időskála mentén mutatja a találatok képeit. Az 
egyes dokumentumok adatlapjain a View 
item feliratra kattintva jutunk el az eredeti 
szolgáltató intézmény megfelelő weboldalára, 
ahol - jó esetben - megnézhetjük azt (nem 
minden digitális dokumentum érhető el 
nyilvánosan teljes terjedelemben). Ha 
regisztráljuk magunkat, akkor a My Europeana 
menüpont alatt belépve lehetőségünk van 
elmenteni kereséseket, illetve a számunkra 
fontos tételeket könyvjelzővel vagy címkékkel 
ellátni. A ThoughtLab oldalon a fejlesztés alatt 
levő projektek között egy szemantikus keresőt is 
kipróbálhatunk, melynek adatbázisa jelenleg 
három múzeum mintegy 140 ezer képét 
tartalmazza, és a találati eredményeket képes 
klaszterezett formában megjeleníteni,  illetve 
diagramokat készíteni az eredményhalmaz 
adataiból.  

Internet Archive:  

Az 1996-ban San Francisco-ban alapított non-
profit szervezet a weblapok tartalmának 
indexelése vagy a digitális dokumentumok 
metaadatainak összeszedése helyett a weboldalak 
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és dokumentumok tényleges begyűjtését és 
archiválását választotta céljának, hogy egy 
"Internet Library"-t építsen belőlük. A web 
aratását az Alexa cég végzi számukra, onnan 
veszik át és jelentetik meg a Wayback 
machine nevű 
szolgáltatásukban, 
legalább 6 hónapos 
késéssel. Emellett más 
szervezetekkel - köztük 
tömeges digitalizálást 
végző könyvtárakkal - is együttműködnek, 
valamint magánszemélyek feltöltéseit is 
elfogadják, így a jelenleg mintegy 150 milliárd 
lapot tartalmazó web-archívum mellett egy 3,2 
milliós szöveggyűjteményt, egy 615 ezer tételes 
filmarchívumot, valamint kb. 1,2 millió 
hangfelvételt és élő koncertfelvételt, és több mint 
37 ezer féle szoftvert is szolgáltatnak. 
(Sőt, tavalyi hírek szerint már a "veszélyeztetett" 
analóg dokumentumokat is elkezdték gyűjteni.)  

A web-archívum már 2,4 petabyte méretű és 
havonta több mint 20 terabyte-tal növekszik. (Az 
IA teljes digitális "könyvtára" 5.8 petabyte-ot 
foglal el.) A Wayback machine segítségével 
olyan tartalmakhoz is hozzáférhetünk, amelyek 
már régóta eltűntek az "élő" webről.  Sajnos csak 
URL cím szerinti keresés van, magukban a 
weblapok tartalmában nem tudunk keresni - bár 
ezt a lehetőséget évek óta ígérik az IA 
működtetői. Mivel a központi archive.org 
szerver néha leterhelt és lassú válaszidőket 
produkál, ezért érdemesebb lehet az International 
School of Information Science gépén levő 
részleges másolatot használni, amely az 1996-
2007 közötti mentéseket tartalmazza.  

Könyvtári szempontból különösen érdekes az 
IA digitális könyvgyűjteménye, amely a 
legnagyobb digitalizáló projektek (pl. a Google, 
a Microsoft, vagy a Yahoo által szponzorált 
programok, illetve a Universal Library 
Project/Million Books Project vagy a Project 
Gutenberg) anyagát teszi együtt kereshetővé és 

letölthetővé (köztük sok magyar vagy magyar 
vonatkozású könyvet is). Az egysoros 
gyorskereső mellett itt is van egy Advanced 
Search űrlap, amivel bármilyen metaadatra 
rákereshetünk (teljes szövegű keresés itt sincs). 
Viszont mivel a könyvek sokféle forrásból 
származnak, ezért számításba kell venni, hogy a 
metaadatok is nagyon vegyesek: eltérő mezőket 
használnak az egyes gyűjtemények, ill. eltérő 
teljességgel és módon töltik ki ezeket. Emellett a 
betűhibák is gyakoriak, pl. a magyar 
karaktereknél, ezért érdemes többféle módon is 
próbálkozni és kihasználni az Apache Lucene 
keresőnyelv lehetőségeit.   

A találati listákat többféle módon szűrhetjük és 
csoportosíthatjuk, és néhány további opció is 
megjelenik a képernyő jobb szélén (célszerű 
például a Turn off thumbnails-re kattintva 
kikapcsolni a kis animált képek megjelenítését, 
mert ezek eléggé lelassítják a nagyobb listák 
böngészését).  

Ha kiválasztunk egy 
tételt, akkor 
megnyithatjuk (Read 
Online menüpont)  vagy 
letölthetjük azt, a 
részletes leíró adataitól 
balra eső sávban felsorolt formátumokban: 
rendszerint PDF és DjVu, valamint különféle e-
book formátumok, illetve egyszerű OCR-es text 
(ez utóbbit a Google le szokta indexelni, 
úgyhogy a site:www.archive.org/stream opcióval 
lehet azért a teljes szövegben is keresni, ha nem 
is olyan kényelmesen, mint a Google Books-nál). 
A képoldalakat tartalmazó PDF és DjVu 
verziókban is van általában OCR-es szövegréteg, 
így ezeken belül is lehet keresni.  

Az All Files: HTTP feliratra kattintva még 
további fájlokhoz is hozzáférünk: pl. eredeti 
masterképek JPEG2000 (JP2) formátumban, ill. 
MARC és XML formátumú metaadatok. 
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Néhány további típusú kereső csak az említés 
szintjén: 

A Blekko egy slashtag-alapú kereső,  vagyis a 

keresőkérdésünket előregyártott vagy a 
felhasználók által definiált címkék (egy / jel után 
írt szavak) segítségével szűkíthetjük le adott 
témakör alá besorolt website-okra, így egyrészt 
pontosítani lehet a többjelentésű szavakat, 
másrészt kiszűrhetők a spam-oldalak. • Az 
ausztrál Lexxe 2011 szeptemberében indította el 
béta-változatban újszerű keresőjét, ami 
"szemantikus kulcsokat" használ, vagyis olyan 
kulcsszavakat is beírhatunk a 
keresőkérdésünkbe, amelyek mögött egy 
lexikon/tezaurusz van, így a rendszer ezt a tudást 
felhasználja a releváns weboldalak 
kiválasztásához, továbbá a találati listában a 
szavak kiemeléséhez és egy összefoglaló táblázat 
készítéséhez.  Jelenleg 500 ilyen szemantikus 
kulcsból választhatunk, ami nem sok, és a 
leindexelt weboldalak száma (322 millió) is 
eltörpül a nagy keresőgépek adatbázisától, de a 
koncepció tesztelésére már alkalmas. • A 
keresőszolgáltatások egy másik speciális fajtája a 
"real time" keresés, vagyis az éppen a hálózatra 
kerülő tartalmak néhány percen belül való 
visszakereshetővé tétele. Ezek legszebb példája a 
2010 nyarán sajnos leállított Collecta volt, egy 
évvel később pedig a Google 
Realtime  szüneteltetését is bejelentették. 
Jelenleg a Bing Social és 
a Twitter keresője  használható leginkább valós 
idejű keresésekhez. Utóbbinak egészen 
kifinomult nyelve van, operátorokat és különféle 
szűrőfeltételeket is használhatunk. A találatok 
persze önmagukban 
ritkán érdekesek (140 
karakterbe kevés 
információ fér bele), de a 
bennük szereplő linkek 
illetve ez őket közzétevő 
emberek követése 
hasznos lehet. • És végezetül még egy érdekes 
megoldás: aJoongel egyfajta közös keresőfelület 

különféle kategóriákban (pl. referensz, hírek, 
zene, vásárlás) a 10 legjobb keresőrendszer 
lekérdezésére. Miután beírtuk a kérdésünket, 
egy-két kattintással váltogathatunk az 
információforrások között, így sokkal könnyebb 
és gyorsabb több keresőben is megnézni egy 
témát (köztük olyanokban is, amelyekről eddig 
nem is tudtunk). 

Tudományos keresők 

Könyvtárosi szempontból különösen fontosak 
azok a webes keresőgépek, amelyek a web és a 
mélyweb értékesebb részére: a szakmai és 
tudományos tartalomra, publikációkra 
koncentrálnak. Természetesen keresési 
pontosságban nem érik el azt a szintet, amit a 
professzionális, előfizetéses online 
adatbázisszolgáltatók (pl. Dialog, EBSCO) 
nyújtanak, de az általános webkeresőknél jóval 
relevánsabb eredményeket szolgáltatnak 
szakirodalmi jellegű kereséseknél, és az ingyenes 
tartalmak mellett adott esetben a fizetős 
forrásokba mutató mélylinkeket is felkínálnak, 
amelyeket követve a felhasználó a teljes szövegű 
dokumentumig is eljuthat - amennyiben a 
könyvtára előfizető és az illető bejelentkezett a 
könyvtár információs rendszerébe (vagy 
könyvtári gépet használ). Fontos az is, hogy 
mivel ezek a keresők sokféle forrásból (pl. open 
access folyóiratokból, bibliográfiai 
adatbázisokból, kiadói katalógusokból, 
intézményi repozitóriumokból, sőt magukból a 
publikációk irodalomjegyzékéből is) gyűjtik az 
adatokat, ezért ezek részletessége nagyon 
egyenetlen és sokféle írásmód előfordulhat 
bennük. Ezért például ha szerzőnévre vagy 
folyóiratcímre keresünk, akkor érdemes többféle 
módon - pl. különböző rövidítésekkel - is 
próbálkozni, hogy biztosan megtaláljunk minden 
publikációt. Hasonló okból a dátumra való 
szűkítéssel óvatosan kell bánni, mert nem 
minden esetben van megadva publikálási év, 
vagy a keresőgép elemzője nem mindig tudja azt 
megtalálni, így fontos találatokat elveszíthetünk. 
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És viszonylag gyakoriak az egyéb elemzési 
hibák is - főleg a strukturálatlan HTML 
oldalakból és PDF fájlokból kigyűjtött adatoknál 
-, továbbá a hivatkozási számát is kritikával kell 
kezelnünk, mert az automatikus módszerek nem 
megbízhatóak a publikációk beazonosításában 
sem. 

Google Scholar: Az 

egyik legnagyobb 
tudományos és jogi 
kereső a weben, mely 
2004 novemberében 
indult. Saját digitalizálási 
programjának és a nagy kiadókkal valamint 
könyvtárakkal való együttműködésének 
köszönhetően értéknövelt szolgáltatást tud 
nyújtani más hasonló szolgáltatásokhoz képest. 
Az egysoros kereső a Google általános 
keresőjéhez hasonló, de itt 
az intitle: vagy allintitle: prefix 
mellett author: előtagot is használhatunk, így 
szerzőre is tudjuk korlátozni a keresést (a 
neveket idézőjelek közé érdemes írni, és a 
keresztnevet csak rövidíteni, pl. author:"p 
jacso".) Az Advanced Scholar Search űrlapon 
jóval több opció közül választhatunk, különösen 
ha az angol felületre váltunk, mert a magyarított 
verzió nem teljesértékű. A legfontosabb 
lehetőség, hogy a keresést 7 nagy témakörre 
(egyszerre akár többre) is korlátozhatjuk, ami 
nagy segítség olyan fogalmaknál, amelyek több 
tudományterületen is előfordulnak eltérő 
értelemben (bár ezzel találatokat is veszíthetünk, 
mert nem minden forrás vagy cikk van 
témakörbe sorolva). Érdemes még a Scholar 
Preferences menüpontot is megnézni (a 
fogaskerék ikonra kattintva), mert itt adhatjuk 
meg, hogy milyen nyelvű publikációkat 
keresünk, hogy tagjai vagyunk-e valamelyik 
könyvtárnak, amely részt vesz a Google Scholar 
Library Links együttműködésben (ez esetben 
hozzáférhetünk a fizetős full text tartalmakhoz is 
- bejelentkezés után), illetve hogy szeretnénk-e a 
számunkra fontos publikációk adatait valamilyen 

bibliográfia-kezelő rendszerbe importálni (pl. 
Endnote, BibTeX, RefWorks), mert ez esetben a 
találatok alatt megjelenik egy erre szolgáló link. 
A találatokat a Scholar igyekszik a tudományos 
szempontokhoz hasonlóan rendezni: az absztrakt 
és a teljes szöveg (amennyiben elérhető) 
elemzése mellett előrébb helyezi azokat a 
publikációkat, amelyeket gyakran idézett szerzők 
írtak, vagy rangos folyóiratokban jelentek meg, 
és amelyekre sok hivatkozás történt a 
szakirodalomban. A Related Articles linkre 
kattintva a keresőrendszer hasonló tartalmú 
dokumentumokat mutat, így könnyen tovább 
bővíthetjük a találatok halmazát, ha sikerült 
legalább egy igazán releváns tételt találnunk. Ez 
esetben a sorrendezést - az egyes dokumentumok 
saját fontossága mellett - az is befolyásolja, hogy 
mennyire hasonlítanak a kiindulásként használt 
publikációra. Ha egy publikáció teljes szöveggel 
nyilvánosan hozzáférhető, akkor a Google 
Scholar a jobb oldali sávban közvetlen letöltési 
lehetőséget kínál föl (ezt néha 
a [CITATION]típusú találatoknál is megteszi, 
aminek az lehet az oka, hogy ugyan eredetileg 
csak hivatkozásként találta meg az adott 
dokumentumot valamilyen irodalomjegyzékben, 
de azután más forrásból a teljes szöveget is 
hozzárendelte). Hogy egy publikáció adatait 
hányféle helyen találta meg a keresőgép, azt 
az All ... versions linkre kattintva nézhetjük meg. 
A Cited by... link pedig azokat a 
dokumentumokat listázza ki, amelyek az illető 
publikációra hivatkoznak (ezek szintén 
érdekesek lehetnek a keresgélő felhasználó 
számára is). A szerzők saját profilt is 
létrehozhatnak maguknak, ezen az oldalon 
hasznos statisztikák és kontakt címek találhatók, 
valamint a szerző munkásságának követésére is 
lehetőségünk nyílik. 

Scirus:  

Az Elsevier cég által 
működtetett szolgáltatás 
2001 áprilisában indult és 
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egy dodonai látnokról kapta a nevét. Saját 
ismertetője szerint a web legnagyobb 
tudományos keresője, jelenleg több mint 460 
millió tételt tartalmaz az indexe (ebben nem csak 
full text anyagok vannak), és a forrásai közt a 
tudományos folyóiratok mellett tudományos 
honlapok, tananyagok, preprint archívumok, 
repozitóriumok és szabadalmi adattárak is 
vannak, és átvesz adatokat a Scopus-tól: az 
Elsevier előfizetős absztrakt- és idézettség-
adatbázisából is. Itt is az Advanced search alatt 
látjuk a rendszer valódi lehetőségeit (bár még itt 
sem mindet). Sokféle szűrési lehetőségből 
választhatunk (típus, formátum, forrás, téma, 
dátum), de sajnos a teljes szöveggel elérhető 
publikációkra nem korlátozhatjuk a keresést. A 
gyorskeresőben + és - jeleket használhatjuk 
egyes szavak kötelező előírására illetve 
letiltására; kifejezéseket idézőjelek közé 
írhatunk; továbbá * és ? joker karaktereket is 
megenged a keresőnyelv. A fontosabb mező-
prefixek: au: (szerző), ti: (cím), jo:(folyóirat), ke:
 (kulcsszó). Az információforrásokat három 
csoportba sorolja a Scirus: Journal 
sources(előfizetéses és nyílt tudományos 
folyóiratok), Preferred web (komolyabb 
tudományos archívumok, repozitóriumok), Other 
web (egyetemek és tudósok honlapjai, 
konferencia-oldalak, céges site-ok, tudományos 
hírforrások). A találati listák ezen háromféle 
típus, valamint formátum szerint is tovább 
szűrhetők. A keresés pontosításához a rendszer 
további kulcsszavakat (refine your search) és 
hasonló találatokat (similar results) kínál fel. A 
találatok fontosság és dátum szerint rendezhetők 
- előbbit a Scirus a keresett szavak előfordulási 
gyakorisága és a dokumentumra mutató linkek 
számának kombinációjából számítja ki. A 
metaadatokat nem használják a súlyozáshoz, 
mert azok manipulálásával befolyásolni lehetne a 
sorrendet. A kijelölt rekordokat elmenthetjük a 
Scirus szerverére (max. 25 tételt, melyek ezután 
a Saved results linkre kattintva nézhetők meg), 
vagy elküldhetjük e-mailben, továbbá 
exportálhatjuk a bibliográfia-kezelő szoftverek 

többsége által támogatott RIS (Research 
Information Systems) formátumba. A Scirus-nak 
is van könyvtári partnerprogramja, így ha 
bekapcsoljuk ezt a funkciót a Preferences alatt, 
akkor a könyvtári azonosítónkkal hozzáférhetünk 
az előfizetős 
cikkadatbázisok 
rekordjaihoz is. 

OAIster: 

 A Mellon Alapítvány 
által támogatott projektet 
2002-ben indította a University of Michigan 
Libraries, 2009-től pedig az OCLC-vel (Online 
Computer Library Center) együttműködve, 
annak a WorldCat rendszerbe integrálva üzemel 
tovább ez a szolgáltatás. Ahogy a neve is utal rá, 
ez a kereső az OAI-PMH szabvány szerint 
begyűjthető metaadatokra épül, és 2010-ben már 
több mint 25 millió rekordot tartalmazott az 
adatbázisa, melyek 1,100-nál is több forrásból, 
nyílt archívumból (köztük a MEK-ből is) 
származnak. A dokumentumtípusok közt 
digitalizált és eleve digitálisan született könyvek, 
cikkek, disszertációk, kutatási jelentések, képek, 
hangfelvételek, videók, adatgyűjtemények és 
honlapok egyaránt találhatók. Az Advanced 
Search alatt szerző, cím, kulcsszó mellett kiadó, 
témakör, típus, formátum, dátum és még néhány 
egyéb adatmező segítségével állíthatjuk össze a 
keresőkifejezésünket. A gyorskeresőben a 
mezőnevekre prefix-ekkel hivatkozhatunk, ezek 
listája ebben a táblázatban látható. De itt is 
számításba kell venni azt, hogy mivel az OAIster 
indexe nagyon sokféle forrásból származik, ezért 
az adatmezők tartalma és kitöltöttsége erősen 
szóródik. A találati lista mellett balra 
formátumok, szerzők évek, nyelvek stb. szerinti 
szűkítési lehetőségünk van, és a találatok 
sorrendjét is átállíthatjuk (fontosság, szerző, cím 
és dátum szerint). A listákból kijelölt tételek, 
valamint a keresőkérdések elmenthetők 
(amennyiben van ingyenes WorldCat 
accountunk), vagy megoszthatók másokkal. A 



9 

 

metaadatok ki is exportálhatók különböző 
szabványos formátumokban. Az OAIster 
digitális forrásgyűjteménye az OCLC 
FirstSearch és WorldCat Local szolgáltatásaiból 
is elérhető, jó példaként a hagyományos 
könyvtári adatrekordok és az online publikációk 
metaadatainak együttes kereshetőségére. 

Újgenerációs magyar keresők 

A három "klasszikusnak" számító hazai 
keresőgép, a Heuréka, a Góliát és 
az ok.hu mellett 2010 elején szinte egy időben 
két új magyar fejlesztésű webkereső is megjelent 
(az azóta már meg is szűnt Szörcs és a jelenleg 
éppen átépítés alatt állóBluu), a valamivel 
korábban indult Miner, a Johu (amely PolyMeta 
néven is futott egy ideig) és a RichPOI után, 
valamint bemutatták az azóta már nemzetközi 
sikereket is elért iGlue szemantikus 
keresőrendszert. A hazai webes keresőgépek 
közt van, amelyik saját robotot működtet az 
oldalak begyűjtésére, mások a nagy külföldi 
rendszerek indexeit kérdezik le. A beépített 
magyar nyelvi eszközök (pl. szótövezés, 
beszédfelismerés) mellett speciális kiegészítő 
funkciókkal, a találatok relevánsabb 
sorbarendezésével és újfajta megjelenítésével 
próbálnak minél több felhasználót - és ezzel 
együtt persze hirdetőt - magukhoz csábítani. Bár 
teljesítményben, kiterjedésben nem 
versenyeznek a Google, Yahoo, Bing hármassal 
és a hosszabb távú fennmaradásuk is 
bizonytalan, de a magyarországi sajátosságokhoz 
való optimalizálásuk és 
újszerű megoldásaik miatt 
érdemes kipróbálni és 
esetleg alternatív 
eszközként használni 
vagy a laikusabb 
könyvtárhasználóknak 
ajánlani őket.  

Érdemes elolvasni az Origo összehasonlító 
tesztjét is. 

Miner:  

A Bártházi András (a webakademia.hu bloggere) 
által vezetett projekt egy automatikus hírportál és 
egyben egy vertikális kereső, mely 2006-ban 
blogkeresőként indult, de idővel és időnként a 
webkettes világ más szegmensei: pl. 
videómegosztó helyek, fórumok, Twitter/Csirip, 
Buzz! is kereshetők lettek vele, sőt néhány éve a 
teljes magyar web is (korábban a Bing, 2009 
végétől pedig egy ideig a Szörcs adatbázisára 
épülve). A felület 2009-2010-ben jelentősen 
megújult, azóta viszont nem olvasható új hír 
a fejlesztők blogján. A Miner blogkeresője 
kategóriák szerint is szűkíthető, ami különösen 
hasznos, ha 
például recepteket vagy könyveket keresünk 
(egész más találatok jönnek így pl. 
aparadicsom kérdésre). Míg a webes keresőkkel 
az emberek inkább tényeket/adatokat próbálnak 
megtalálni, a blogkeresők a vélemények és az 
aktuális trendek/témák megtalálására és 
áttekintésére jók. A Miner 2011 áprilisában több 
mint 362 ezer blog mintegy 25 millió 
bejegyzésében keresett. A keresőt a puszta 
növekedés mellett szemantikus irányban is 
fejlesztették: a rendszer megpróbálja értelmezni 
a beírt keresőkérdéseket, és felismerni, hogy a 
beírt szó pl. név vagy cím, vagy hogy milyen 
fogalomkörhöz tartozik, és ezt az információt 
felhasználni a források lekérdezéséhez, illetve a 
legjobb találatok összeválogatásához. 

Johu:  

A kereső egyik fejlesztője Jóföldi Endre, aki 
emellett a Kereső 
Világ blog szerzője és az 
ő cége készítette többek 
közt a National Institutes 
of Health Library 
számára aFirst Step nevű 
metakeresőt illetve az Elseviernek 
a HealthMash szemantikus keresőgépet. A Johu, 
ahogy a neve is utal rá, a Yahoo! keresőjének 
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indexére épül, de a nyelvi elemzőbe beépítették a 
témában élenjáró MorphoLogic eszközeit (pl. a 
magyar szótövező algoritmust).  

A kereső másik jellemzője a legjobb 50 
találatból klaszterezett "tartalomjegyzék" a bal 
oldali hasábban, amely grafikus nézetre is 
átváltható, és segít az áttekintésben, a kérdés 
pontosításában, vagy további keresőszavak 
megtalálásában (pl. mobil televíziózás) Sajnos a 
kiválasztott kategórián belül további találatok 
kérésére nincs lehetőségünk, a megfelelő 
kulcsszavakat nekünk kell átmásolnunk a 
keresőmezőbe, ha azokra szűkítve szeretnénk 
újabb 50 találatot lekérni. A találati listákban 
előnézetet is kérhetünk a kis nagyító ikonokra 
kattintva. A Johu keresődobozát saját 
honlapunkba vagy blogunkba is beágyazhatjuk. 

Bluu: 

 A 2010-ben bemutatott rendszer az addigi 
legfejlettebb hazai 
webkereső volt, komoly 
szövegértelmező 
képességekkel és sokféle 
speciális funkcióval. A 
szövegelemző modul a 
rendhagyó eseteket, a 
szinonimákat és asszociációkat (kapcsolódó 
fogalmakat), továbbá egy határig az 
elgépeléseket is kezelte. Képes volt a 
természetes nyelven beírt kérdések értelmezésére 
is, valamint voltak benne bizonyos előre definiált 
"mondatszerkezetek" a leggyakoribb 
kérdéstípusokra: pl. Szeged Budapest vonat, 
servus magyarul, android mobil hírek, legalább 
20 gigás pendrive 10 ezer forintig, képek Szabó 
Magdáról.  

A Google által bevezetett PageRank értékelést 
kiegészítették egy CSS elemzésen alapuló 
minősítéssel is: így nagyobb súlyt kaptak azok a 
találatok, ahol a keresett szavak az oldal elején, a 
görgetési határ fölött, kiemelt pozíciókban (pl. 
címekben) fordulnak elő. A rendszert 2012 

elején újratervezés miatt leállították, és bár 
jelenleg már ismét működik, de egyelőre csak 
minimális funkcionalitással. 

Mindroom:  

A Digital Native Kft. rendszere automatikus 
beszédfelismeréssel teszi lehetővé a hang- és 
videóállományokban való keresést, ami a 
népszerű szövegalapú webkeresők számára 
egyelőre megoldhatatlan feladat (különösen 
magyar nyelven). Afelismerés pontossága 20 és 
95% között van, az 
előzetes tanítástól és 
más tényezőktől 
függően, de még egy 
gyengébb felismerés is 
több, mint a semmi.  

A szolgáltató által biztosított tárhelyre is 
feltölthetők a médiaállományok, de egy API-n 
keresztül külső szerverről is meghívhatók a 
felismerő, címkéző és kereső funkciók. A cég 
jelenleg egy híradókereső szolgáltatást biztosít 
nyilvánosan a mindroom.hu címen, ahol 5 hazai 
televízió és 1 rádió hírműsoraiban tudunk keresni 
egy hónapra visszamenően. Használhatók az 
AND, OR és - (NOT) operátorok; kifejezések 
keresésére idézőjelet, betűk helyettesítésére 
pedig kérdőjelet ill. csillagot kell beírnunk. A 
találatok relevancia/előfordulási gyakoriság 
szerint vannak rendezve. A kiválasztott felvétel 
néhány másodperccel a keresett szó első 
előfordulása előtt indul, illetve lehetőségünk van 
az adott felvételen belül is továbbkeresni. 
Regisztráció után ingyenes témafigyelést is 
rendelhetünk. 

 

Forrás:  

Drótos László:  

Internetes keresőrendszerek 1. 
http://mek.oszk.hu/~mekdl/keresok2012/index.htm 
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Okostelefon applikációk 
egészségünk védelmében 
 
Szilassi Andrea 

Az előző lapszámban már foglalkoztunk 
okostelefon alkalmazások bemutatásával. Ebben 
a hónapban ismét innen merítem témámat. 
Ugyanis akárcsak az idegenvezetős 
Guide@Hand, ez is valami olyan pluszt nyújt a 
telefon használójának, amit PC-vel vagy 
laptoppal nem lehetséges ilyen mértékben 
hasznosítani. Mindenekelőtt azonban lássuk a 
mindkét platformon elérhető sajátosságokat! 

A www.webbeteg.hu  egy orvos csoport által 
működtetett webhely, amely 4 év alatt négyszer 
vitte el az Év honlapja díjat a webhelyek 
versenyében. Orvos válaszol rovatában közel 
100 szakorvos, pszichológus és jogász szakértő 
áll rendelkezésre az ingyenes tanácsadáshoz. 
Elmondható tehát, hogy ez a portál az 
egészségügyi ismeretterjesztés hiteles és 
elismert forrása, fóruma. Ízelítő a webhely 
tartalmából: gyakran frissülő ismeretterjesztő 
cikkek, betegséglexikon, tünetellenőrző, 
kalkulátorok, térképes egészségügyi 
szolgáltatáskereső az egész ország területére, 
patikák, defibrillátort tartó helyek , stb. 
Okostelefonra kifejlesztett applikációik közül 
hármat ismertetek részletesebben, kettőt csak 
röviden.  

 

Webbeteg app 

Az alkalmazásban a honlap 
cikkeit internetkapcsolat 
alatt tudjuk olvasni, más 
részek viszont offline is 
elérhetők. A hírfolyam 
érdeklődési kör szerint 
testreszabható. Megjelölhet-
jük kedvencként a fontos 

tartalmúnak ítélt cikkeket, hogy később 
bármikor, könnyedén elővehessük ismét azokat.  
Tünetellenőrző menüjében testtájanként 
megjelölve kaphatunk információkat, hogy az 
adott területen milyen típusú rendellenes 
működés, probléma fordulhat elő. A választások 
során egyre közelebb kerülünk panaszaink 
kiváltó okához. Lehetséges további tüneteket is 
beírni az alkalmazásba. A folyamat végén 
eljutunk a lehetséges betegség megnevezéséig. 
Internetkapcsolatban elérhető a betegségre 
vonatkozó átfogó ismertetés. Találunk még 
egészségügyi kalkulátorokat is, aminek megadva 
bizonyos személyes adatainkat - kiszámolja és 
értékeli az eredményeinket.  
Kalkulátorai: BMI testtömeg index, 
testzsírszázalék, BMR alapanyagcsere, optimális 
vérnyomás, pulzusszám és pulzushatár, 
energiaszükséglet, energiafelhasználás. Hasznos 
rovata még ennek az alkalmazásnak a 
bevezetőben már említett Orvos válaszol rovat. 
 

Elsősegély app 

Amint az a honlapon olvasható, a lakosság 80 %-
a már részt vett élete során valamilyen 
elsősegélynyújtó tanfolyamon, de éles 
helyzetben csupán 18 % képes és mer azonnal 
beavatkozni. Már pedig a gyors és megfelelő 
segítségnyújtás sok életet tudna megmenteni!  
Ezt az alkalmazást az Országos Mentőszolgálat 
munkatársaival együttműködve fejlesztették ki 
kettős céllal. Egyrészt egy könnyen elsajátítható 
elsősegély-nyújtási tananyagot kívántak adni 
vészhelyzetekre. Másrészt gyors és adekvát 
segítséget szerettek volna biztosítani a mentők 
megérkezéséig. És itt van a nagy különbség a 
számítógépes és a telefonos felhasználás 
között! A telefon kicsi és könnyű, velünk lehet 
szinte mindenhol, így az esetleges baleseti 
helyszíneken is. Ha tudjuk, mi történhetett, a 
Helyzetek menü segít a következő opciókkal: 
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Szívinfarktus, stroke, vérzés, sérülés, csonttörés, 
égés, mérgezés, vegyszeres sérülés, áramütés, 
szemsérülés, fulladás, légúti problémák, ájulás, 
hőártalmak, roham és görcs, cukorbetegség, 
harapás és csípés, allergiás reakció.  

 
Ha nem tudjuk eldönteni, mi lehet a probléma 
forrása, egy linket megérintve azonnal hívhatjuk 
a mentőket. A diagnosztika segíthet azonban 
ilyen helyzetekben is.  Amennyiben sikerült 
eldöntenünk, milyen eredetű a baj, az érintéses 
menüválasztás nyomán alkalmazható tanácsokat 
olvashatunk röviden, majd további kérdéseken át 
közelítünk a pontos diagnózishoz. Az 
alkalmazás nagyszerűsége részben ebben 
rejlik! Egyszerre csak kevés, de lényeges 
információk jól áttekinthető felületen − a 
segélyhívó telefonálást is beépítve. A feltett 
kérdések pedig rövidek, számuk maximum 
három. Ennek köszönhetően erős izgalmi 
állapotban is képes lehet egy ember átgondolni 
az olvasottakat, és ujjával megérinteni a 
megfelelő cselekvési ajánlatot. Minden ablakban 
rendelkezésre áll egyébként a segélyhívás 
lehetősége, ha valaki nem lenne képes 
mérlegelni az információk tartalmát. 
Ez az alkalmazás tartalmaz még egy újraélesztő 
menüt. Ennek egyik opciójaként választható, 
hogy rendelkezésre áll a helyszínen defibrillátor. 
Amennyiben nincs, két eset van. Bekapcsolt GPS 
mellett egy defibrillátor-keresővel találhatunk 
újraélesztő készüléket a közelben. A leggyorsabb 

megoldás azonban ilyenkor az, ha a segítséget 
nyújtó azonnal maga lát hozzá az életveszély 
elhárításához. Elsőként a mellkas depresszió 
bemutatása, alkalmazása következik. Ebben segít 
a program szakszerű tanácsokkal is, és a telefon 
sípoló hanggal,  ütemesen jelzi, milyen 
ritmusban szükséges a nyomásokat végezni. 
Második lépésben a mesterséges lélegeztetés 
ismertetése következik képpel is illusztrálva. Ezt 
követően el kell döntenünk, hogy rendeződött-e 
a beteg állapota, megszűnt-e az eszméletvesztés, 
vagy sem? Ez az okos kis program a telefonon 
keresztül lépésről lépésre nyújt segítséget egy 
baleset optimális kezelésére. Tartalmaz az 
applikáció még egy praktikus összeállítást egyéb 
hasznos lehetőségekből: Defibrillátor- és 
kórházkeresőt, diagnosztikát, Celerus-tesztet 
(tudásfelmérő elsősegélynyújtást igénylő 
helyzetekről), elsősegély videókat, általános 
tennivalók ismertetését. 
 

Vigyázunk rád! App 

Ez egy kifejezetten nőknek kifejlesztett 
onkológiai alkalmazás. Betegségekre vonatkozó 
tudástár, rizikófaktorok ismertetése, és a 
megelőzés érdekében javasolt tanácsok 
olvashatók három menüjében. 
A rosszindulatú betegségek közül nem minden 
szerepel benne. Mellrák, méhnyakrák,  
petefészek daganat és melanóma − ezekre 
vonatkozó betegségleírást találhatunk ebben a 
programban. Tájékozódhatunk a tünetekről, a 
betegség kialakulásáról és rizikófaktorairól, 
valamint az adott beteg életben maradási 
esélyeiről. Mindegyik betegségnél találunk még 
diagnosztizálást segítő menüt is. Prevenció 
menüjében szűrővizsgálati útmutatót, 
önvizsgálati és életmódbeli tanácsokat 
olvashatunk. 
További, a Webbeteg portálhoz kapcsolódó két 
applikáció még a Súlypont és a Kell a dohány? 
Előbbi a tudatos diétát, illetve a fogyást és a 
súlytartást szolgálja, utóbbi pedig a dohányzásról 
való leszokásban nyújt segítséget. Valamennyi 
applikáció ingyen elérhető, letölthető. 


