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Naşteri
1690: Francesco Maria Veracini, compozitor italian (d. 1768)

1838: Nicolae Gane, scriitor, membru şi vicepreşedinte al Academiei Române (“Novele”) (d. 

1916)

1848: Sava Henţia, pictor , participant la Războiul de Independenţă, schiţând şi pictând, ca un 

veritabil corespondent de război, scene de campanie (d. 1904)

1852: Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, poet român (d. 1912)

1860: Gustav Weigand, fi lolog german (d. 1930)

1868: Ştefan Luchian, pictor (d. 1916)

1894: Lucian Grigorescu, pictor (d. 1965)

1901: Clark Gable, actor american (d. 1960)

1922: Renata Tebaldi, soprană, marea rivală a Mariei Callas (d. 2004)

1926: Leslie Nielsen, actor canadian

1928: Octavian Sava, dramaturg, realizator TV, autor de texte umoristice

1931: Boris Nikolaevici Eltîn, om politic, primul preşedinte al Federaţiei Ruse (d. 2007)

1934: Nicolae Breban, scriitor

1944: Lucian Boia, istoric, director fondator al Centrului de Istorie a Imaginarului

1944: Petru Popescu, poet, scenarist şi prozator stabilit în SUA din 1975

1968: Lisa Marie Presley, fi ica lui Elvis Presley

1970: Nico (Nicoleta Matei), cântăreaţă
Nicolae Breban

Ion Luca Caragiale



Newsletter al Bibliotecii publice “Dimitrie Cantemir” din Ungheni

ausufl et
Cărţile 

2

de Carmen DIACONESCU
(urmare din nr. 4) 

Dacă însă căutăm după 

termenul “cluster analysis”, numărul 

de documente se reduce la circa 

100; deci, folosind cuvintele-cheie 

compuse, situaţia se simplifi că foarte 

mult.

În cazul tezaurului tipic, pentru 

fi ecare termen se deschide o lista de 

cuvinte în care s-ar putea încadra 

chiar şi termenii în relaţie cu 

termenul dat. 

Tezaurul poate fi  construit 

manual sau automat. Cele automate 

sînt dependente de corpusul folosit 

la crearea lor, pentru că folosesc co-

ocurenţa termenilor în document 

pentru a construi asociaţii de 

cuvinte. 

Aceasta determină şi o 

actualizare în acest mediu care se 

schimbă perpetuu. Co-ocurenţa 

cuvintelor în interiorul propoziţiilor 

poate realiza în mod automat 

crearea cuvintelor-cheie compuse (o 

metoda mai veche). De exemplu, se 

alege un termen principal pe bază 

unei frecvenţe de ocurenţă în text 

şi se stabilesc asociaţiile acestui 

termen cu alţi termeni în aceeaşi 

propoziţie. Din păcate, acest sistem 

este în mare măsură arbitrar şi poate 

produce asociaţii fără sens. Noile 

metode generează difi cultăţi precum 

nevoia de a te raporta la relevanţă în 

generarea cuvintelor-cheie.

O altă metodă de generare a 

cuvintelor-cheie este cea care constă 

în folosirea frecvenţei cuvintelor 

în documente. Există o lista a 

termenilor indexaţi din bază de 

date la care ne referim, listă care 

este generată automat prin tehnici 

simple de indexare. Se grupează 

apoi cuvinte înrudite semantic în 

aşa-numite clase semantice. Dacă se 

face o căutare după un singur cuvînt-

cheie, se face încadrarea acestuia 

într-o clasa, reducîndu-se plaja de 

căutare a asociatiilor fără sens (din 

punct de vedere semantic).

Cuvintele-cheie compuse 

sînt generate folosind informaţii 

din clasele semantice. Sistemul 

utilizează raportarea la o măsură 

de similaritate, pentru a aranja 

documentele într-o ordine în acord 

cu relevanţă fi ecărui document faţă 

de o întrebare.

Internetul conţine milioane de 

pagini web şi miliarde de cuvinte. În 

prezent nu exista un catalog cu toate 

resursele Internet. Exista totuşi 

peste 100 de instrumente de căutare, 

dezvoltate de diferite companii şi 

organizaţii, care încearcă sa indexeze 

sau să clasifi ce aceste resurse. Acestea 

sînt motoarele de căutare.

MOTOARELE DE CĂUTARE
Căutarea pe Internet se face în 

mai multe moduri.

1.    Simplu - folosind un browser 

grafi c standard (cum ar fi  Netscape) 

şi o adresă deja cunoscuta (ex. bcu-

iasi.ro, bnf.fr, dntis.ro, etc.). În acest 

caz se ajunge la pagina web dorită, 

de unde se navighează pînă la găsirea 

informaţiei cerute. Informaţiile 

căutate pot fi  foarte greu accesibile 

în condiţii “clasice”, cînd nu există 

o bază documentară pentru un 

subiect.

2.   Făcînd recurs la motoare de 

căutare care apelează mai multe baze 

de date, motoare de tipul: Alta Vista, 

Infoseek, HotBot, Lycos, Yahoo. 

Aceste tipuri de căutări devin din ce 

în ce mai curente şi de aceea merită 

efortul de a fi  cunoscute.

3.   Folosind metamotoare 

de căutare. În prima linie sînt 

metamotoarele de căutare care  

interoghează simultan mai multe 

motoare pentru fi ecare opţiune. 

Este cazul lui Internet Sleuth, unul 

din cele mai complete, care, printr-o 

simplă comandă, interoghează Alta 

Vista, Excite, Ultraseek, HotBot, 

Infoseek, Lycos, Open Text, Yahoo, 

Webcrawwler sau MataCrawler, 

care lansează simultan Yahoo, 

Excite, WebCrawler, Alta Vista, 

Lycos, Galaxy.

Alte motoare mai modeste 

propun o căutare limitată (ex. Savy 

Search - care interoghează trei 

motoare în paralel).

Pentru a le descrie mai în detaliu 

“forţa”, vom aminti că, de exemplu, 

www.isleuth.com - efectuează o 

căutare în   2000   de   baze   de   date   

diferite; http://guaraldi.că.colostate.

edu:2000 permite interogarea a 26 

de motoare diferite; 

(continuare în nr. 6)

REGĂSIREA INFORMAŢIEI PE INTERNET: 
METAMOTOARELE DE CĂUTARE

Internetul 

conţine 

milioane de 

pagini web 

şi miliarde 

de cuvinte. 

În prezent 

nu există 

un catalog 

cu toate 

resursele 

Internet. 

Există totuşi 

peste 100 de 

instrumente 

de căutare, 

dezvoltate 

de diferite 

companii şi 

organizaţii, 

care încearcă 

sa indexeze 

sau să 

clasifi ce 

aceste 

resurse. 

Acestea sînt 

motoarele de 

căutare.

Termeni: Internet; indexare; cuvinte-

cheie; cuvinte-cheie compuse; motoare 

de căutare; metamotoare de căutare
Tendinţe noi în biblioteconomie
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