Bio-optiskt Organisert Kunnskap - BOK
Nå introduseres det nye mediet Bio-optiskt Organisert Kunnskap - BOK. BOK er et
revolusjonerende teknologisk gjennombrudd: Ingen ledninger, ingen elektriske kretser,
ingen batterier, ingen knapper som må slås på og ikke noe som skal kobles sammen. BOK er
så enkel å bruke at selv barn kan gjøre det. Kompakt og mobil slik at den kan brukes overalt
- selv i godstolen foran peisen - og så kraftig at den kan inneholde like mye informasjon som
en CD-ROM plate. Slik fungerer BOK:
BOK er bygget opp av sekvensielt nummererte sider av papir (resirkulerbart), der hver enkelt side
har kapasitet til å romme tusentalls bits av informasjon. Papiret blir holdt sammen av en spesialbygd
enhet som kalles en innbinding, som ser til at alle sidene ligger i korrekt sekvens.
Takket være Anti-transparent Papir Teknologi (APT) kan produsentene brukebegge sidene av
papiret, og derved doble informasjons-densiteten og samtidig halvere kostnadene. Eksperter
debatterer gjerne hvordan man ytterligere kan øke et mediums informasjons-densitet, noe man
elegant har løst i BOK ved ganske enkelt å ta i bruk flere sider. Hver enkelt side scannes optisk og
informasjonen registreres automatisk i hjernen. En enkel bevegslse med fingeren, og man befinner
seg på neste side.
BOK kan anvendes når som helst og ganske enkelt ved å åpne den.
BOK krasjer aldri og behøver da heller aldri å startes om igjen. Men som med mye annet kan den
skades om man søler kaffe på den eller ved at den mistes på et hardt underlag for mange ganger.
Den innebygde bla-funksjonen gjør at man på et øyeblikk kan hoppe til hvilken side man vil,
fremover eller bakover. BOK har tilogmed en indeksfunksjon som viser den eksakte posisjonen for
den informasjonen man søker etter.
BOK-merke er et ekstra tilbehør som gjør at man kan åpne BOK på det samme stedet som man
avsluttet forrige gang - selv om BOK i mellomtiden har være stengt. Videre er BOK-merket
tilpasset den allmenne standarden og kan benyttes i BOK fra forskjellige leverandører. Flere BOKmerker kan dessuten anvendes i samme BOK på en gang. Antallet BOK-merker man kan ha i en og
samme BOK begrenses bare av antall sider i en BOK.
I en BOK kan man også gjøre små, personlige noteringer ved hjelp av en liten plug-in, Portabel
Enhånds Noterings-Navigator (PENN).
Mobil, holdbar og lite teknisk er egenskaper som gjør BOK til en absolutt ener når man snakker om
nye krav til underholdning. BOKs tiltrekningskraft er så stor at tusentalls personer med
oppfinnsomme hjerner helt og holdent har gått over til dette mediet, og investerer både tid og
penger for å kunne utgi en ny BOK.
Se for øvrig etter en overflod av nye titler med det aller første.

