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1. Bevezető, köszöntő 

1.2 Információs társadalomban élünk 

Az információs és kommunikációs technológiák múlt század kezdetén indult, az 1960-as 

évektől felerősödött, és máig rohamos ütemben zajló fejlődése miatt történő társadalmi 

változások következtében az ipari társadalmat fokozatosan felváltja az információs 

társadalom. Az elnevezéssel ebben a formájában, a japán társadalomtudományban 

találkozhatunk először a ’60 évek elején, de a gazdasági-társadalmi rendszer gyors ütemű 

változását és a szerkezetében bekövetkezett változásokat hangsúlyozó leírások az angol 

nyelvű irodalomban korábban is megjelentek, „post-indusztriális társadalomként” és 

„fehérgalléros forradalomként” megnevezve a megváltozott rendszert. Az „információs 

társadalom” elnevezést körülbelül a ’80-as évek óta használjuk egységesen az új, 

információ és technológia vezérelte társadalmak megjelölésére. (Z. Karvalics, 2007) 

 

1. ábra: A telekommunikációs szektor bevétele az OECD országokban 1991-2007 

(milliárd USD) 

 

Forrás: OECD Communications Outlook 2009 
www.oecd.org/sti/telecom/outlook  
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2. ábra: Szélessávú internet-penetráció a G7 országokban 2001-2010 

 

Forrás: OECD Broadband statistics, 1i. Fixed (wired) broadband penetration, G7 countries; 
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html  

 

Az 1. Mellékletben az információs társadalom fejlődésével és jellemző adataival 

kapcsolatos adatforrások listáját és internetes elérhetőségét tekintheti meg az olvasó. 

 

Hazánkban az elmúlt 20 évben történt technikai fejlődés és az ezzel együtt járó gazdasági 

változások és társadalmi átrendeződés alapján elmondhatjuk, hogy - az Egyesült Államok, 

Japán, a fejlett európai országok, Ázsia „kistigrisei” után, az EU-hoz később csatlakozó 

blokkal együtt - nagyjából az ezredfordulóra Magyarország is belépett az információs 

társadalmak körébe. (Z. Karvalics, 2007) 

Ekkorra érték el Magyarországon is azt az átfordulási értéket az egyes társadalmi 

alapkategóriák (termelés, foglalkoztatás, munka, végzettség, stb.) azon statisztikai 

mutatói, amelyek alapján egy adott országban / környezetben értékelhető az információs 

társadalomra történő váltás mértéke. (Pl.: az információs szektorhoz tartozó, információ- 

és tudásterméket gyártó vállalkozások aránya a többi szektorhoz képest; az információs 

és tudásszektorban foglalkoztatottak száma és aránya a többi szektorhoz képest; a 

felsőfokú végzettségűek [diplomások] aránya a társadalmon belül stb.1) 

  

                                                      

1
 Lásd.: Z. Karvalics László: Információs társadalom – mi az? Egy kifejezés jelentése, története és 

fogalomkörnyezete (Gondolat – Új Mandátum, Budapest 2007) 
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3. ábra: Az IKT szektor nemzetgazdasági súlya 2003-3008 

 

Forrás: Az információs és kommunikációs szektor Magyarországon, 2003–2008, KSH, 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/iksz0308.pdf  

 
Az információs társadalom számos lehetőséggel tette könnyebbé, alakította át az 

életünket: 

- távolról hozzáférhetőek lettek bizonyos szolgáltatások (pl.: online vásárlás, elektronikus 

tanulás) és bárhonnan intézhetővé vált a kommunikáció, az ügyintézés (mobiltelefonálás, 

elektronikus levelezés, online ügyintézési lehetőségek stb.); 

- a távmegoldások miatt megváltozott a munkavégzés és munkaszervezés jellege, 

formája (távmunka elterjedése, munkatársak tevékenységeinek elektronikus naplózása 

stb.); 

- új lehetőségek nyíltak a kutatás-fejlesztési módszerek, a nemzetközi együttműködési 

gyakorlatok terén; 

- a mindenütt jelenlévő technológia folyamatosan adatokat gyűjt mindenről, amelyek 

elemzése révén új távlatok nyíltak/nyílnak a személyreszabott szolgáltatások és termékek 

tervezésére. 

Összességében minden elektronikusan hozzáférhető szolgáltatás, illetve elektronikus 

alapon álló ügyintézés gyorsan elérhetővé, gyorsan változóvá, nyitottabbá, mobilisabbá, 

adatok alapján követhetővé vált az életünkben. 

 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/iksz0308.pdf
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A lehetőségekkel párhuzamosan mind a közszféra, mind a magánvállalatok szereplői - 

csakúgy, mint a magánemberek -, új kihívásokkal találják szemben magukat, amelyek az 

új, egyre táguló lehetőségekkel történő értelmes, hatékony, biztonságos és társadalmi 

értékeket megőrizni képes gazdálkodásmód kérdéseiből gyökereznek. 

 

Csak néhány egymástól különböző területről származó és más szemszögből 

megfogalmazott példát említünk illusztrációképpen: 

Milyen mértékű legyen gyermekeink életében a számítógéppel segített oktatás 

aránya? (oktatási programok használata, internetes kutatás, tankönyvek 

tableteken, stb.) 

Bevezessük-e az elektronikus aláírást, elfogadjuk-e a kizárólag elektronikus 

formában továbbított kérelmeket az önkormányzatoknál vagy ragaszkodjunk a 

papíron (is) beadott nyomtatványokhoz? 

Megéri-e irodaházat fenntartani cégünknek, amikor a munkatársak alapvetően 

otthonról is el tudnák látni a feladataikat? 

Járjunk–e szülői értekezletre, amikor az információkat e-mailben is 

megkaphatjuk? 

Szervezzünk–e szülői értekezletet, amikor az információkat alapvetően e-mailben 

is elküldhetjük a szülőknek? 

Tartsunk-e fenn ügyfélszolgálati irodát, amikor a lakossági ügyintézéseket 

alapvetően elektronikus platformra lehet terelni? 

Használjunk-e hűségpont gyűjtő kártyákat? 

Milyen rendezvényeket szervezzünk a kerületben a lakosság számára? 

 

Az információs társadalom különböző fejlettségi fokán lévő országokban más-más 

mértékben és eltérő időben teszik fel a fenti és a fentiekhez hasonló kérdéseket, a 

változásokból adódó kihívásokkal azonban mindenütt szembesülünk, és azok a 

társadalmak, országok előzik meg a többieket (gazdasági és jólléti2 szempontokból), 

                                                      

2
 Szerzői megj.:Itt szándékosan használjuk a „jóllét” szót, mint az angol well-being magyar megfelelőjét a 

„jólét” helyett arra utalva, hogy az emberek mindennapi jó érzése, boldogsága nem következik egyenesen 
a jólétből, ennél többre van szükség.  
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amelyekben kormányszintű nyitottság mutatkozik a lehetőségek értelmes kihasználására 

a hagyományőrzés fetisizálásával szemben. 

 

Jelen társadalmunk legfőbb ismérve az információ gyors és gyakran változó platformon 

történő terjedése. A gyakori változásokat az újabb és újabb technológiai fejlesztések 

generálják és fordítva: a változó igények a technikai lehetőségek által biztosított gyors 

visszacsatolása újabb és újabb technológiai fejlesztéseket generál. 

Ebben a megváltozott, felgyorsult világban elkerülhetetlen a rugalmasság, a folyamatos 

tanulás. Bármilyen munkakörben, pozícióra és feladatra tekintet nélkül mindig nyitottak 

kell, hogy maradjunk a fejlődésre, felkészülten kell fogadnunk a változásokat, lépést kell 

tartanunk velük és törekednünk kell arra, hogy az újabb lehetőségeket megértsük és 

munkánkban és / vagy magánéletünkben értelmesen használjuk. 

 

Ez a jegyzet humánszolgálati pályára készülő, illetve ezen a területen tevékenykedő 

szakemberek számára készült azzal a céllal, hogy segítséget, útmutatót nyújtson az 

információs társadalomban történő eligazodáshoz, boldoguláshoz az 

információmenedzsment szempontjából. 

 

1.3 A humánszolgálati tevékenység és az információmenedzsment 

 

A humánszolgálati szakemberek életét, akár a köz-, akár a vállalati szférában dolgoznak, 

átszövik az ügyfeleikkel és a környezetükkel kapcsolatos bejövő és kimenő információk. 

Információkat kell gyűjteniük szakterületükkel kapcsolatosan (oktatás, kultúra, járvány- 

és egészségügy, rend- és katasztrófavédelem, a lakosság különböző szokásai stb.), az 

információkat tárolniuk kell, fel kell dolgozniuk azokat és megfelelő formában, 

mennyiségben és bizonyos gyakorisággal továbbítaniuk kell az ügyfeleik: a lakosság, a 

közintézmények, a kormányzat, stb. felé. 

 

Ahhoz, hogy az információ-szerzési, tárolási, feldolgozási és továbbítási/közzétételi 

tevékenységeiket megfelelő idő- és pénzügyi kereteken belül, jó minőségben lássák el, 

optimálisan használva az erre a célra szánt köz- és magánforrásokat, tisztában kell 



 

10 / 150 

 

lenniük az információmenedzsment elméleti tudáskészletével, és naprakésznek kell 

lenniük az információs és kommunikációs (IKT) csatornák, platformok, technológiák, 

eszközök és rendszerek területén. Jegyzetünk ezekhez próbál segítséget adni az olvasók 

számára, szem előtt tartva azt a szempontot, hogy a tárgyalás mélysége nem informatikai 

szakembereknek, hanem az információs technológiák felhasználóinak szól. 

Ahogy a fenti bekezdés sugallja, az itt tárgyalt ismereteknek két rétege van, ehhez 

illeszkedik a jegyzet szerkezete. Minden témakörnél megjelenik az 

információmenedzsment elméleti hátterére vonatkozó ismeretek és a kapcsolódó 

alapvető matematikai, szociológiai, pszichológiai, informatikai és egyéb 

tudományterületekről származó általános érvényű elméletek bemutatása. Ezeket 

illusztrálják a leírt elméletekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és feladatok, amelyek a 

tartalom készítésének időpontjában (2011. szeptember) működő és közismert példákat 

kapcsolnak az elméleti anyagokhoz. Ez utóbbi rész gyorsan változó tartalom, ezért ezek 

legalább kétévente, de lehetőség szerint még gyakrabban újragondolást igényelnek a 

szerzők és a hallgatók részéről egyaránt. 

 

A jegyzet tartalmát és a feladatokat úgy állítottuk össze, hogy az olvasók az elméleti 

részek elolvasása és a gyakorlati feladatok megoldását követően - reményeink szerint – 

képesek legyenek a következőkre: 

1. Ismerjék fel és fogalmazzák meg információszükségletüket, rendszerezési, tárolási, 

kimutatási, elemzési igényeiket mind személyes, mind vállalati szinten; 

2. Értsék a különféle információszerzési (külső-belső), feldolgozási, kimutatási, tárolási 

lehetőségeket és azok ár-érték viszonyát; 

a. képesek legyenek meghatározni egy adott feladat elvégzéséhez, illetve adott 

cél eléréséhez szükséges információszükségleteket, felépítendő információs 

rendszereket; 

b. tudjanak költségtervet készíteni a feladat információigényével kapcsolatosan; 

3. Legyenek felkészülve információ-biztonsági, információhitelesség-vizsgálati és az 

információ jogtisztaságára vonatkozó ismeretek szempontjából; 

4. Ismerjék az internet és a mobilkommunikáció kínálta információs lehetőségeket, 

továbbá a legújabb kutatás-fejlesztési módszereket fogyasztói/felhasználói és 

szolgáltatói/terjesztői oldalakról egyaránt (marketing-vonatkozásokat is); 
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5. Értsék az információterjedési, közvetítési rendszerek szociológiai vonatkozásait: a 

közösségi hálók és egyéb közösségi platformok információ-terjedésének módjait, 

lehetőségeit, hatásait (politikai, marketing, oktatási, tájékoztatási szempontokból). 

Reméljük, hogy a jegyzet réteges felépítésével és a gyakorlatias megközelítéssel valódi 

segítséget és izgalmas tanulási lehetőséget nyújtunk az olvasók számára. 

Várjuk javaslataikat, észrevételeiket a jegyzet gyakorlati tartalmának folyamatos 

frissítéséhez a krisztina.meszaros@uni-corvinus.hu címen. 

 

Jó tanulást kívánunk! 

 

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás 

Mihályi Krisztina 

  

mailto:krisztina.meszaros@uni-corvinus.hu
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2. Az információmenedzsment főbb témakörei 

 

Előkészítő kérdések, feladatok: 

Mi az információ? Próbálja definiálni, mondjon rá példákat! 

Mi a menedzsment? Próbálja definiálni, mondjon rá példákat! 

Mi az információmenedzsment? Milyen területek tartoznak hozzá? Hol használják, 

alkalmazzák az információmenedzsment eszközeit, eredményeit? 

 

2.1 Információ, menedzsment, információmenedzsment 

2.1.1 Az információ 

 

Az információ, latin eredetű szó, jelentése felvilágosítás, értesülés, hír, üzenet, 

tájékoztatás. Köznapi értelemben azt a hírt tekintjük információnak, amely számunkra új 

és releváns ismeretet közvetít. Használjuk az „ennek a hírnek van/nincs információ-

értéke” szóösszetételt, amely arra utal, hogy egy adott hír a beszélő számára nem 

tartalmaz új vagy számára fontos, érdekes ismeretet. Ettől még egy másik befogadó 

számára ugyanaz a közlemény lehet informatív. Fred Dretske filozófus tömör 

megfogalmazását idézve: információ az az érzékszervekkel felfogható inger, amelyből 

tudás nyerhető. 

 

Egy adott közlemény információ volta eszerint függ annak tartalmától és függ a befogadó 

személyétől is. De vajon információ–e egy olyan állítás, ami új is, érdekes is számunkra, 

de nem igaz (csak mondjuk a befogadó ezzel nincs tisztában)? Vagy információnak 

nevezhetünk–e egy biztonsági jelzőberendezés által adott hangot? Ez a kérdéskör elvezet 

minket az információ köznapi értelmezésétől a különböző tudományterületek szerinti 

megközelítésekhez. 

  



 

13 / 150 

 

 

A filozófia, a logika különböző 

ágai (formális, szemiotikus), a 

társadalomtudomány, a 

közgazdaságtan, a matematika, 

az információelmélet vagy a 

hírközlés az információnak 

más-más lényeges 

momentumát megragadva 

építik fel az ezzel kapcsolatos 

értelmezésrendszert. 3 Az 

elméletek közül a legegzaktabb 

és legáltalánosabb információ 

definíciót a hírközlés illetve az információelmélet használja, melynek megalkotója az 

információelmélet atyjának nevezett amerikai matematikus, Claude Shannon (1916-

2001), aki az 1948-ban a „The Bell System Technical Journal”-ban megjelent, „A 

Mathematical Theory of Communication” (A kommunikáció matematikai elmélete) című 

cikkében határozta meg elsőként az információt, mint matematikai fogalmat 

(továbbgondolva Nyquist 1924-ben és Hartley 1928-ban megjelent cikkeit). Definíciójával 

elvonatkoztatott egy adott hír szemantikai tartalmától és az üzenetet mint véletlen 

jelsorozatot értelmezte. A valószínűségszámítás eszközeit felhasználva kidolgozta az 

információkódolás, továbbítás és dekódolás matematikai elméletét, amely a mai napig 

alapjául szolgál a hírközléselméletnek. 

 

                                                      

 

 

3
 A különböző elméletek szerinti megközelítésekről részletes leírás található az alábbi művekben: 

Dr. Tóth Mihály: INFORMÁCIÓTECHNIKA I., BMF KKVK, 2002, 
http://www.szgti.kando.hu/~mtoth/download/Informacio%20es%20kodolas%20elmelet/ 
 
Fülöp Géza: Az információ, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék, Budapest 
1996 
http://mek.oszk.hu/03100/03118/html/index.htm#3 

 

4. ábra: A Shannon-i információközvetítési modell 
Forrás: 
http://hapstancedepart.files.wordpress.com/2011/01/sha
nnon_comm_channel.jpg  

http://www.szgti.kando.hu/~mtoth/download/Informacio%20es%20kodolas%20elmelet/
http://mek.oszk.hu/03100/03118/html/index.htm#3
http://hapstancedepart.files.wordpress.com/2011/01/shannon_comm_channel.jpg
http://hapstancedepart.files.wordpress.com/2011/01/shannon_comm_channel.jpg
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Jelen kontextusban sem a Shannon-féle matematikai elméletet részletezését sem más 

tudományterület szerinti információértelmezést nem tekintünk át részletesen, 

megnézzük azonban az információközvetítés és az információ néhány olyan 

tulajdonságát, amely a humánszolgálati munka szempontjából fontos lehet: 

 

1. Az információnak értéke van. Az érték lehet pénzügyi formában realizálódó 

gazdasági érték, de lehet erkölcsi, pszichológiai vagy politikai érték is. 

Természetesen ezek kombinációja is elképzelhető. A tőzsdei spekulánsok 

számára pénzügyi értéket képvisel minden olyan hír, amely a részvények 

árfolyamának mozgását befolyásolja. Az ókori Egyiptomban a főpapok azzal 

(is) legitimálták uralkodói státuszukat, hogy csak ők rendelkeztek bizonyos 

információkkal a Nílus áradására vonatkozóan. Ez az erkölcsi-hatalmi jellegű 

felfogás a mai napig működik. Vezetőként, főnökként fogadjuk el azokat az 

embereket, akik nálunk több információval, információszerzési lehetőséggel 

rendelkeznek. Gondoljunk például a pályázati kiírások bennfentes ismerőire. 

Az információ értéke azonban nagyon sérülékeny is lehet. Az ”olcsó a krumpli 

egy adott árusnál” értékes hír mint szappanbuborék foszlik szét, ha egy perc 

múlva egy másik, „még olcsóbb krumpliforrásról” értesülünk. 

2. Minél meglepőbb egy esemény, annál értékesebb az arról szóló hír. Minél 

kisebb egy esemény bekövetkezési valószínűsége, annál nagyobb az arról 

szóló hír információtartalma. A biztos esemény információtartalma ezért 

nulla. Ha a kerületi rajzpályázaton sok kisgyermek vesz részt és ezért nagy a 

verseny, akkor az eredményhirdetés magas információtartalmú lesz, vagyis 

vélhetően sok résztvevő várható a rendezvényre. 

3. Az információ mással történő megosztása nem jelenti feltétlenül azt, hogy 

az információ számunkra képviselt értéke csökkent, ellentétben a materiális 

javakkal, amelyekre ez igaz. Ezért problémás az információ „átadásáról” szóló 

hétköznapi szófordulat, amely azt sugallja, mintha az információ küldője 

„információban szegényebbé” válna. Az információ másokkal történő 

megosztása emelheti, csökkentheti vagy változatlanul hagyhatja az információ 

számunkra képviselt értékét. Ha elmondom a barátomnak, hogy másnap 
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matematikából milyen feladatok lesznek a dolgozatban, azzal én magam nem 

vesztettem információt. Ha elmondom mindenkinek, hogy hol lehet olcsón 

megvásárolni egy különleges, divatos ruhadarabot, akkor számomra ez az 

információ már nem érdekes, mert mostantól mindenki vehet magának ilyen 

ruhát, így én már nem vágyom rá annyira. Ha megosztom egy pénzügyi 

befektetővel, hogy melyik részvény ára fog emelkedni és a nyereségből 

részesedést kapok tőle, akkor ez az információmegosztás értéknövelő volt. Ez 

tehát az információnak egy olyan érdekes tulajdonsága, ami lényegesen eltér 

a materiális javak hasonló viselkedésétől. 

4. Az információ nagyon ritkán továbbítódik zajmentes csatornán. Az üzenet, 

amit mi el szeretnénk juttatni valakinek, több közvetítőn át kerül a 

befogadóhoz. Az üzenetek útjuk során sérül(het)nek, torzul(hat)nak, így az 

hogy mi indult el és kihez mi érkezett meg függ a kibocsátott üzenettől, a 

közvetítőtől és a befogadótól is. Például a városi sportnapot hirdető plakát 

mást üzen távolról jól olvasható betűkkel, életközeli képekkel, mint 

ugyanerről egy apróbetűs fekete-fehér hirdetmény. De lehet olyan lakos, akit 

éppen egy bizonyos plakát képi világa riaszt el egy eseményen történő 

részvételtől. Az is sokat számít, hogy mikor hirdetünk egy rendezvényt. Pl. 

karácsony előtt, amikor rengeteg más reklámmal találkoznak a járókelők, 

nagyobb az esély arra, hogy hirdetményünk elveszik az információs zajban. 

mint egy reklámszempontból kevésbé exponált időszakban. 

 

Összességében az információszerzés, „-gyártás”, -továbbítás folyamatában mindig 

tisztában kell lenni azzal, hogy kiknek, milyen körülmények között, mikor és milyen 

formában szereznénk továbbadni valamit, illetve számunkra miért, meddig és milyen 

célból tűnik fontosnak egy adott információ megszerzése. (Hasonlóan a kommunikáció- 

és médiakutatás egyik sokszor citált alaptéziséhez, a Laswell-paradigmához: Who (says) 

What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect, azaz ki, mit, kinek, milyen 

csatornán és milyen hatással mond.) Soha ne feledkezzünk meg a konkurencia 

vizsgálatáról sem, vagyis arról, hogy az általunk közzétett vagy közzétenni tervezett 

információknak milyen „versenytársai” vannak jelen a kommunikációs piacon, illetve az 

általunk vágyott információk szolgáltatói közül milyen választási lehetőségeink vannak. 
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2.1.2 Menedzsment 

 

A menedzsment a vállalat/szervezet tevékenységeinek olyan szervezését, koordinálást 

jelenti, amely összhangban van a vállalat/szervezet meghatározott politikáival, értékeivel 

és a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával előre definiált célok 

megvalósításához vezet. 

Peter Drucker, a vezetéstudomány jeles képviselője két alapvető menedzsment-feladatot 

említ: az innováció és a marketing tervezése, szervezése. 

 

Az információ, akár vállalati belső, akár a külvilágról szól, kiemelt szerepet játszik a 

menedzsment feladatok ellátásában. Nagyon nem mindegy, hogy milyen információkhoz 

jutunk hozzá, milyen formában, mennyi pénzért, hogyan tároljuk azokat, milyen 

következtetéseket tudunk levonni belőlük, és a nálunk fellelhető információt kinek, mikor 

és milyen formában adjuk tovább / tesszük közzé. Egy szervezeten belül a hatékony 

menedzsment szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a vezetés mikor, milyen 

információkat kap és milyen formában. (lásd. 3. fejezet) 

 

A mindennapi irodai feladatok hatékony szervezése, a szükséges fejlesztések felismerése 

és tervezése, a piacon történő érvényesülés alapfeltétele a cégbe érkező és onnan 

kimenő információk megfelelő szervezése. Vagyis a menedzsment feladatok hatékony 

ellátásához erőteljesen szükség van az információk menedzsmentjére (is). 

 

2.1.3 Információmenedzsment 

 

Az információmenedzsment (IM) egy adott szervezetet körülvevő (beérkező-keletkező-

kimenő) információk megszerzésével, rendszerezésével, szervezésével, továbbadásával 

foglalkozó tudomány. Mivel az 1970-es évektől fokozatosan egyre több teret nyerő 

információs technológiák alapvetően megváltoztatták ezeket a folyamatokat, ezért mára 

az információmenedzsment alapvető feladata az, hogy információtechnológiai (IT) 

megoldásokkal tegye leghatékonyabbá a cégek információs folyamatait. A klasszikus IM 
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kurzusok, jegyzetek leginkább az IT megoldások áttekintését, megismerését tűzik ki célul, 

ezeket tárgyalják részletesen. 

 

Jelen tanulási segédanyag sajátossága, hogy az információmenedzsmentnek nem az 

információtechnológiai részére koncentrál, hanem a humánszolgálat szempontjából 

lényeges, az emberrel kapcsolatos legfontosabb információs folyamatokat és elveket 

tekinti végig. Érintjük természetesen az informatikai alapokat, legfontosabb ismereteket, 

de jegyzetünk - ahogy a bevezetőben is említettük -, nem informatikai szakemberek 

számára készült. 

 

5. ábra: Az információmenedzsment folyamatok összefoglalása az Association for 
Information and Image Management (AIIM) felfogásában 
 

  

Forrás: http://www.aiim.org/What-is-Information-Management  

http://www.aiim.org/What-is-Information-Management
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A következőkben a jelenleg az érdeklődés középpontjában lévő területeket tekintjük át.  

Mindenekelőtt röviden tárgyaljuk az IM szempontból fontos informatikai alapfogalmakat, 

majd a következő fejezetekben rátérünk az információs rendszerek, (3. fejezet), az 

információszerzés és tárolás: adatbázisok és adatbányászat (4. fejezet), az internet és a 

mobilkommunikáció (5. fejezet), a személyes információmenedzsment (6. fejezet) és az 

információmenedzsment emberi, erkölcsi kérdéseinek (7. fejezet) tárgyalására. A 8. 

fejezetben egy kis kitekintést adunk arról, hogyan képzeljük el a jövő információs 

társadalmát. 

2.2 Informatikai alapfogalmak 

2.2.1 Rendszer, rendszerfejlesztés, életciklus, módszertan 

 

Az IM-ben gyakran használjuk az információs rendszer vagy információrendszer, a 

rendszerfejlesztés, a rendszerfejlesztés módszertana fogalmakat. Nézzük, mit takarnak 

ezek a kifejezések! 

 

A kibernetika és a rendszerelmélet általánosan alkalmazott felfogása szerint a rendszer 

elemek és kapcsolatok halmaza. Egymással kapcsolatban álló részekből áll, amelyek egy 

közös cél érdekében működnek együtt. Részei lehetnek fizikai vagy absztrakt elemek. A 

rendszereket megkülönböztetjük a környezetüktől, amely azon elemeket tartalmazza, 

amik nem részei a rendszernek, tehát a rendszereknek van határuk. A rendszereknek 

általában vannak kisebb, egy adott funkciót önállóan végezni képes részei, ezeket 

részrendszereknek nevezzük, illetve a legtöbb rendszer részrendszere egy nála nagyobb 

rendszernek. Egy rendszer lehet zárt vagy nyitott, aszerint, hogy kapcsolatban van-e, 

kommunikál-e más rendszerekkel, a környezetével. A gyakorlatban leginkább nyílt 

rendszerekkel találkozunk (az információrendszerek is ilyenek). A rendszerek egymás közt 

kapcsolódási felületeken, interfészeken keresztül kommunikálnak. Ahhoz, hogy a 

kommunikáció létrejöjjön, olyan kapcsolódási felületet kell létrehozni, amely illeszkedik 

mindkét, illetve mindegyik összekapcsolni kívánt rendszer sajátosságaihoz. Ezt leginkább 

úgy képzelhetjük el, hogy veszünk két különböző típusú építőjátékot és megpróbálunk 

belőlük közös építményt készíteni. Ez csak akkor lehetséges, ha beteszünk közéjük olyan 

kapcsolóelemeket, amelyekre mindkét játék elemeit rá lehet illeszteni. 
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Az információs rendszer (IR, amit helyenként információrendszernek is neveznek) elemeit 

az információs technológia eszközei, az információs technológiai programok, az azokat 

használó emberek és a köztük lévő kapcsolatok alkotják. 

 

Az informatikai rendszerfejlesztés – vagyis egy információs rendszer megtervezése, 

létrehozása – komplex, sokszereplős, alapos tervezést igénylő folyamat. Az 1970-es 

években, amikor elindultak az IR fejlesztések, számos olyan termék született, amelyek 

rövid időn belül használhatatlannak, vagy alacsony kihasználtságúnak bizonyultak, 

módosításuk pedig magas összegekbe került (volna). Például a Pentagon statisztikája 

szerint a fejlesztők, cégek által valamilyen formában átadott alkalmazásfejlesztések 

szoftverrendszerek használatba kerülésének aránya az alábbi volt: 

47% leszállított, soha nem használt 

29% kifizetett, de soha le nem szállított 

19% átdolgozott, vagy kidobott 

3% használták a változtatások elvégeztetése után 

2% volt úgy használva, ahogy leszállították 

(Forrás: az USA hadseregének statisztikája; átemelve a Válogatott fejezetek az információmenedzsment 

témaköréből, BKÁE 2000 jegyzetből) 

A fenti (persze nem éppen mai) adatok eléggé lehangolóak, és idejétmúltságuk ellenére 

is erősen rávilágítanak arra, hogy az információrendszer-fejlesztés kimenetele igencsak 

kétes lehet, ha nincs körülötte megfelelő koncepció. 

 

A kudarcok okán kerültek előtérbe a 

rendszerfejlesztésben az életciklus modellek 

(system development lifecycle models- SDLC), 

amelyek sajátossága, hogy a fejlesztés 

folyamatát egymástól elkülönülő, egymást 

meghatározott sorrendben követő 

(taxonomikus), időnként periodikusan 

ismétlődő részekre bontja.  

 

6. ábra: Alapvető rendszerfejlesztési 
életciklus modell 
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CPT-
SystemLifeSycle.svg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CPT-SystemLifeSycle.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CPT-SystemLifeSycle.svg
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Legismertebb életciklus modellek: a vízesés-modell, a V-modell, a spirálmodell, a 

szinkronizálás-stabilizálás-modell, de számos más modell is létezik, amelyek a fejlesztés 

folyamatát mind eltérő aspektusból közelítik meg. Lényegük azonban azonos: az elemzés, 

tervezés, megvalósítás, tesztelés és értékelés fázisait tartalmazzák, szükség szerinti 

ismétlődésekkel és különböző pontokon felhasználói és fejlesztői visszacsatolások 

beépítésével. 

7.ábra: A vízesés-modell: 

 

Forrás: http://www.softwaretestingprocess.com/testmethod/waterfall.html 

 
8. ábra: A spirálmodell: 

Forrás: http://newton.cs.concordia.ca/~paquet/wiki/index.php/Spiral_model 

 

http://www.softwaretestingprocess.com/testmethod/waterfall.html
http://newton.cs.concordia.ca/~paquet/wiki/index.php/Spiral_model
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Az életciklus modellekből fejlődtek ki az informatikai rendszerfejlesztéseket 

specifikusabban szolgáló módszertanok. 

 

Módszernek nevezünk egy sajátos, egyedi, általában többször is alkalmazható eljárást 

vagy eljárások halmazát, amelynek megalkotása gondolkodást igényel, leírható lépések 

sorozatából áll, és valamely feladat vagy feladattípus megoldásához vezet. A legtöbb 

háziasszony például ismeri a lakásának kitakarítására alkalmas „legjobb” módszert és azt 

is tudja, hogy módszer nélkül nekifogni a házimunkának vagy időveszteséges, vagy 

értelmetlen. A módszerek összességét módszertannak szokás nevezni. 

 

Információrendszerek esetében a módszertannak hívjuk azon eljárások, technikák, 

eszközök és dokumentációs segédeszközök gyűjteményét, amely fázisokból, szakaszokból 

áll össze és egy adott célt vagy célokat szolgáló információs rendszer megalkotásához 

vezet. A háztartási munkákhoz hasonlóan a módszertanok azért jöttek létre, hogy 

szakszerűen meghatározzák IR-ek fejlesztésének lépéseit, és ezzel hatékonyabbá tegyék a 

fejlesztési folyamatot. A módszertanok alkalmazása az 1980-as években kezdett 

népszerűvé válni, amikor felismerték azt, hogy a szoftverfejlesztések nagy hányada 

értelmetlen volt, mert nem volt mögöttük megfelelő, átfogó tervezési folyamat. A 

legismertebb módszertanok, amelyek alkalmazása leginkább az USA-ban, 

Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Nagy-Britanniában terjedt el, a 

Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), a MERISE, az Integration 

DEFinition (IDEF), az Information Engineering (IE), a Jackson System Development (JSD) 

voltak. Ezeket követték az objektumorientált modellek, (pl.: Object Modelling Technique 

OMT) legújabban pedig a komponens alapú megközelítés (component based approach).4 

 

Anélkül, hogy részleteznénk az egyes módszertanokat, elég annyit megjegyeznünk, hogy 

az informatikai rendszerfejlesztést, mint bármilyen más komplex fejlesztési feladatot, 

érdemes valamely módszertan alapján végezni, hogy elkerüljük az idő- és pénzkidobást. 

                                                      

4 Dimitrios Papatsoutsos: Information Systems Development Methodologies in the Age of Digital Economy, 

University of Athens, Department of Informatics, 2000, http://ecis2001.fov.uni-mb.si/doctoral/Students/ECIS-
DC_Papatsoutsos.pdf 

 

http://ecis2001.fov.uni-mb.si/doctoral/Students/ECIS-DC_Papatsoutsos.pdf
http://ecis2001.fov.uni-mb.si/doctoral/Students/ECIS-DC_Papatsoutsos.pdf
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(Érdemes lehet például a rendszerfejlesztésre irányuló közbeszerzési kiírásban rögzíteni 

az erre vonatkozó feltételeket.) 

 

2.2.2 Hálózatok 

 

A hálózat elemek összességéből és azok összekapcsolási szabályrendszeréből áll. Attól 

függően, hogy mik a hálózat elemei, beszélhetünk társas hálózatokról, sejthálózatokról, 

közlekedési hálózatokról, számítógépes vagy informatikai hálózatokról, kommunikációs 

hálózatokról, stb. Közös nevezőjük a komplexitás, a modularitás, a skálafüggetlen 

viselkedés, a képesség a növekedésre, és az önfenntartás képessége. A hálózatok 

komplex dinamikus rendszerekként viselkednek, sok szempontból hasonló magatartást, 

vonásokat mutatnak, ezért is nyert teret az elmúlt évtizedekben a hálózatkutatás 

tudománya5. A hálózatkutatók a hálózatok működését, a benne történő változásokat, 

szabályszerűségeket vizsgálják matematikai (gráfelméleti, topológiai) módszerekkel és a 

megfigyelésekből vonnak le következtetéseket. 

 

Mivel az egymástól teljesen különböző elemeket tartalmazó hálózatok matematikailag 

hasonlóan viselkednek, a társas hálózatok kutatása alkalmas lehet például arra, hogy az 

emberi szervezet működésére vonatkozóan (amely egy sokkal nehezebben 

megfigyelhető hálózat, mint a társas hálózatok) olyan következtetéseket vonjanak le a 

tudósok, amelyek segítik az orvostudomány, a gyógyítástudomány fejlődését.6 

 

Erről a témáról nagyon érdekes előadásokat hallgathatunk meg a Mindentudás Egyeteme 

sorozatból: 

                                                      

5 Lásd például: Barabási Albert-László: Behálózva, Helikon Kiadó, 2011; Csermely Péter: A rejtett hálózatok 

ereje, Vince Kiadó, 2005; Szvetelszky Zsuzsanna: A hálózattudat történetisége, Tempus Közalapítvány, 
Hálózatok az oktatásért konferencia, 2010; Szakadát István: Egyben az egész: Egytől egyig., Budapest: Typotex 
Kiadó, 2007. További példákat lásd az irodalom jegyzékben. 

 
6 Barabási Albert-László, Csermely Péter, Kertész János, Lévai Balázs, Ruppert Péter, Szvetelszky 

Zsuzsa:  Nyilvántartanak - Éljünk adattudatosan! (kerekasztal, 2011.01.16.): 
http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2587-nyilv%C3%A1ntartanak-%C3%A9lj%C3%BCnk-
adattudatosan.html 

 

http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2587-nyilv%C3%A1ntartanak-%C3%A9lj%C3%BCnk-adattudatosan.html
http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2587-nyilv%C3%A1ntartanak-%C3%A9lj%C3%BCnk-adattudatosan.html
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Lovász László: Meddig 

nőnek a nagy hálózatok? 

(Mesterkurzus, 2008.02.02.) 

http://mindentudas.hu/elodasok-
cikkek/item/170-meddig-
n%C5%91nek-a-nagy-
h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html 

 

 

 

 

Barabási-Albert László: 

Behálózva - A hálózatok 

csodálatos világa a sejtektől a 

világhálóig  

(VII. szemeszter,2005.10.10.) 

http://mindentudas.hu/elodasok-
cikkek/item/117-
beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-
h%C3%A1l%C3%B3zatok-
csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-
sejtekt%C5%91l-a-
vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html 

 

Mivel a hálózatok működése nagy elvekre épül, ezért elvileg bármely hálózattal 

foglalkozhatnánk, de mi most az IM szempontból leglényegesebb hálózatokat, az 

informatikai hálózatokat és majd az 5. és 7. fejezetekben a társas hálózatokat nézzük 

meg részletesebben. 

 

A számítógép/informatikai-hálózat kommunikációs csatornákkal összekötött, egymással 

kommunikálni tudó számítástechnikai eszközök vagy csomópontok halmaza. A 

csomópontok számítógépek, terminálok, munkaállomások vagy különböző 

kommunikációs eszközök lehetnek, a térben tetszőlegesen elosztva. A kommunikáció 

megfelelő szolgáltatóktól (például telefontársaságoktól) bérelt csatornákon vagy a 

hálózat tulajdonosa által szolgáltatott vonalakon keresztül történik. 

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/170-meddig-n%C5%91nek-a-nagy-h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/170-meddig-n%C5%91nek-a-nagy-h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/170-meddig-n%C5%91nek-a-nagy-h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/170-meddig-n%C5%91nek-a-nagy-h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/117-beh%C3%A1l%C3%B3zva-a-h%C3%A1l%C3%B3zatok-csod%C3%A1latos-vil%C3%A1ga-a-sejtekt%C5%91l-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3ig.html
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/170-meddig-n%C5%91nek-a-nagy-h%C3%A1l%C3%B3zatok?.html
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A csomópontok el lehetnek osztva nagy térségben (száz vagy ezer kilométeres körzetben) 

vagy helyi környezetben (néhány métertől néhány kilométerig terjedő körzetben). Ennek 

megfelelően az előbbi hálózatot nagytérség hálózatnak (WAN – Wide Area Network), míg 

az utóbbit helyi hálózatnak (LAN – Local Area Network) nevezzük. 

 

A hálózatok alkalmazásának alapvető okait és előnyeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:7 

– Erőforrás megosztás: a hálózatok lehetővé teszik a speciális számítógépes erőforrások 

megfelelő elérését a felhasználók és erőforrások fizikai helyétől függetlenül. Ezek az 

erőforrások lehetnek speciális számítógépek, szoftverek vagy más eszközök, amelyek 

drágák és egyediek, s ezért meg kell osztani őket. Ilyen például egy szuperszámítógép, 

melyhez a kutatóhelyek távoli munkaállomásai számára is lehetővé kell tenni a 

hozzáférést. 

– Adatmegosztás: a hálózatok lehetővé teszik a helyi és távoli felhasználók számára az 

egyedi adatbázisok elérését. Ilyen alkalmazások például a tőzsdei, a szállodai vagy a 

repülőgép-helyfoglaló rendszerek. 

– Kommunikáció és adatcsere: a hálózatok lehetővé teszik a felhasználóknak az adatok és 

dokumentumok cseréjét és az egymás közötti kommunikációt elektronikus levelezés 

(Email) vagy hirdetőtáblák (Bulletin Board) segítségével, függetlenül attól, hogy hol 

tartózkodnak. 

 

Futó és Gelencsér összefoglalójában az informatikai hálózatoktól elvárt tulajdonságokat 

az alábbiak szerint adja meg: 

– Összeköthetőség: annak biztosítása, hogy különböző hardver- és szoftvertermékek 

összeköthetők legyenek, és egymással gond nélkül kommunikálhassanak. 

– Egyszerűség: a hálózati elemek könnyű installálásának és működésének biztosítása. 

– Modularitás: ami biztosítja, hogy relatíve kisszámú tömegtermékből, mint elemi 

építőkockákból a hálózati berendezések széles skáláját lehessen kiépíteni. 

– Megbízhatóság: hibamentes adatátvitel biztosítása megfelelő hibadetektáló és –javító 

képességekkel. 

                                                      
7
 Futó Iván-Gelencsér András: Informatikai hálózatok, BKÁE, 2000 
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– Hajlékonyság: lehetővé teszi a hálózat fejlődését, ha új szükségletek vagy technológiák 

kerülnek napvilágra. 

– Sokféleség: a hálózati szolgáltatások nagy száma, ezek használata nem igényli a 

felhasználótól a mély technikai ismereteket. 

 

Speciális számítógépes hálózatok például az internet, az intranetek, a virtuális 

magánhálózatok és az intelligens hálózatok. 

 

2.2.3 Adat, adatbázisok 

 

Az adatok, mint az információk alkotóelemei, forrásai mindenütt jelen vannak. Ahhoz, 

hogy a meglévő adatainkból információhoz jussunk, az adatokat valamely meghatározott 

használati célt szolgáló rendszer szerint kell rendeznünk és tárolnunk. Erre szolgálnak a 

szakszerűen tervezett, a felhasználási célokat figyelembe vevő adatbázisok, adatbázis 

rendszerek. A rendszerezés és tároláson túl fontos, hogy a meglévő adatokból új 

információkat tudjunk nyerni, kimutatásokat tudjunk készíteni, amelyek alapján 

következtetéseket vonhatunk le például döntéseink meghozásához vagy fejlesztési 

terveink szükségleteink meghatározásához. 

 

Adatnyilvántartás, adatbázisok, kereső rendszerek a digitális korszak előtt is léteztek 

(például a papír alapú könyvtári katalógus rendszer), de az adatbázis-kezelés 

forradalmasítását az elektronikus adatnyilvántartás megjelenése hozta. 

 

Adatbázison köznapi értelemben adatok valamely célszerűen rendezett, valamilyen 

szisztéma szerinti tárolását értjük. Ha az adatok számítógépen kerülnek tárolásra, 

számítógépes adatbázisról beszélünk. Az adatbázisok mellé egy adatbázis-kezelő 

rendszer (DBMS) is járul, amely az adatbázis vagy adatbázisok üzemeltetését biztosítja. 

Hagyományos adatbázis esetén ez a kezelő személyzet intelligenciájának része, 

elektronikus adatbázisok esetén pedig valamilyen szoftver. A számítógépes adatbázisok 

esetén egy egységnek tekintjük az adatbázisban tárolt adatokat és az azok 
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visszakeresését, aktualizálását, kezelését biztosító szoftvert: ez az adatbázis-kezelő 

rendszer (DBMS)8. 

 

Egy DBMS egyszerűbb és gyorsabb megoldást kínál az űrlapokon alapuló alkalmazások 

kidolgozásában, az adatbázis adatokon alapuló jelentések készítésében. A DBMS-ek 

megváltoztatták a végfelhasználók adatnyerési lehetőségeit az egyszerű lekérdezési 

nyelvek bevezetésével. A lekérdező nyelvek lehetőséget nyújtanak a nem számítógépes 

szakemberek számára is tetszőleges lekérdezés gyors végrehajtására. 

 

Az adatbázis-kezelők fejlődése során többfajta logikai modell alakult ki, amelyek főként 

az adatok közötti kapcsolatok tárolásában térnek el egymástól. Ilyenek, a teljesség igénye 

nélkül, a hierarchikus, a háló, a relációs, az objektum relációs és az objektum orientált 

modell. Ezek közül manapság a Windows illetve UNIX operációs rendszerekben döntően 

a relációs modellre épülő adatbázis-kezelőket használnak. A relációs adatbázis-kezelők 

lényege, hogy a különböző adatbázis táblák egy-egy adott, egyértelműen azonosító 

adattípuson keresztül vannak összekapcsolva egymással. (Lásd. 9. ábra) 

 

9. ábra: Példa relációs adatbázis-rendszerre 

 

Forrás: http://nytta.faludinet.hu/temak/elm/adatbazisalap1.htm 

 

                                                      

8 Dr. Siki Zoltán: Adatbáziskezelés és szervezés, http://www.agt.bme.hu/szakm/adatb/adatb.htm 

 

http://nytta.faludinet.hu/temak/elm/adatbazisalap1.htm
http://www.agt.bme.hu/szakm/adatb/adatb.htm
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Az adatbázis-kezelő rendszerek még egy fontos és gyakran használt ismérve a használt 

programozási nyelv. A számítógépes adatbázis-kezelés kezdetén csak nagyon bonyolult, 

kizárólag informatikai szaktudással használható programozási, lekérdezési nyelvek 

léteztek. Mára a grafikus felhasználói felületek használatával könnyedén készíthetünk 

adatbázisokat és azokból lekérdezéseket. A relációs adatbázisok programozási nyelve a 

Structure Query Language (SQL). 

 

A relációs adatbázisok lényegének megértése és az SQL nyelv alapjainak ismerete mára 

megközelíti a szövegszerkesztői ismeretek fontosságát. Minden munkaterületen 

számítógépen nyilvántartott adatokkal dolgozunk, és többnyire az adatokat nem csak 

felvisszük és nézegetjük, hanem azokból következtetéseket szeretnénk levonni.  

 

Bár a grafikus felületek segítségével boldogulhatunk az SQL nyelv ismerete nélkül is, nem 

árt azonban tisztában lennünk az alapvető SQL parancsokkal, főként azért, hogy értelmes 

kérdéseket/kéréseket fogalmazzunk meg az adatbázisainkkal kapcsolatban az 

informatikus kollégák felé, másrészt, hogy el tudjuk dönteni, hogy az informatikai 

osztálytól a kollégák lustasága miatt nem kapjuk meg a kért adatokat már hetek óta vagy 

a kérésünk valóban olyan bonyolult, hogy különleges programozási feladatot igényel. 

 

Ajánljuk megtekinteni az alábbi oldalakat, ahol ingyenesen és regisztráció nélkül 

tanulhatjuk meg a Microsoft Access 2007 használatát (magyarul) és az SQL alapjait 

(angolul): 

Access ingyenes tanfolyam: 

http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=adatbazis&szint=2 

SQL tutorial: http://www.w3schools.com/sql/default.asp 

  

http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=adatbazis&szint=2
http://www.w3schools.com/sql/default.asp
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Gyakorlat, feladat: 

1.Válasszon ki egy Ön által ismert vállalkozást/vállalatot/önkormányzatot, elemezze 

információmenedzsment szempontból! 

2. Rajzolja le baráti körének hálóját! 

3. Készítsen Access adatbázist az egyetemi hallgatói csoportról. Az adatbázist úgy készítse 

el, hogy ki lehessen listázni azokat a hallgatókat, akiknek tanulmányi átlaga az előző 

évhez képes több, mint 1 jegyet romlott, családjukban az egy főre eső havi jövedelem a 

hátrányos helyzetű kategóriába esik, és a hallgató által eddig teljesített kreditpontok 

száma meghaladja a képzéstípus teljes kreditszámának a felét. 
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3. Információs rendszerek a gyakorlatban9 

3.1 Az IT támogatások bevezetésének kezdetétől a folyamatszemléletig 

3.1.1 IT támogatások a vállalatokban a kezdeti időszakban (1960-as évek) 

 

Az IT támogatások kezdetben jórészt üzemgazdasági kérdésekre koncentráltak. Az 

elsődleges feladat a vállalati erőforrások gazdaságos felhasználásának elősegítése, illetve 

a hatékony feladat-végrehajtás ellenőrzése volt. Ezért amikor a II. világháborút követően 

megjelentek a vállalatoknál az első számítógépek, elsősorban az ilyen jellegű munkák 

követésére, automatizálására használták őket. 

 

Már a korai években elkezdték használni a számítógépeket tranzakciók rögzítésére. 

Ennek egyszerűbb változatát, az elektronikus adatbevitelt és feldolgozást szolgáló EDP - 

(Electronic Data Processing) rendszerek, fejlettebb formáját az események: tranzakciók 

vezérelte TPS (Transaction Processing System) képviselik. Az ilyen típusú rendszerek nagy 

mennyiségű és részletezettségű, de standard, főként vállalaton belüli adatok megbízható 

gyűjtésére és tárolására, egyszerű műveletek végzésére szolgálnak. A tranzakció 

logikailag összetartozó és egységként kezelt műveletsor, például egy nyersanyag raktárra 

vétele vagy egy szállítói számla lekönyvelése. Ezek általában rutinszerűen ismétlődő, 

strukturálható, rövid, atomi, izolálható feladatok. 

 

Az első évtizedekben a korlátozott kapacitások és az alacsonyabb fejlettségi szint miatt 

jellemzően kötegelt (batch) típusú adatfeldolgozásra volt lehetőség, míg ma már szinte 

elvárás a valós idejű (real-time) tranzakciókezelés, amelyet az OLTP (Online Transaction 

Processing) rendszerek valósítanak meg. Régóta tranzakciós rendszereket használnak a 

bankautomatáknál, a jegyrendelő-rendszereknél, a raktárnyilvántartásoknál -- az 

alapgondolat megmaradt, de természetesen itt is van fejlődés az adatfeldolgozás, a 

további nyújtott funkciók, vagy akár a megjelenítés terén. 

Kezdetben a cégek óriásszámítógépei főként anyaggazdálkodási, termelésirányítási, 

tervezési és bérszámfejtési feladatokat láttak el. Még a 70-es években - e nagygépes 

                                                      
9
 A fejezet tartalmának alapját a http://controllingportal.hu/ oldalon megjelent ismertető képezi. 

http://controllingportal.hu/


 

30 / 150 

 

korszakban -- házon belüli fejlesztések eredményeképpen a létrejöttek az MRP I. 

(Material Requirement Planning), vagyis anyagigény-tervezési rendszerek, majd az ennél 

is komplexebb MRP II. (Manufacturing Resources Planning), vagyis a gyártási erőforrások 

tervezésének rendszerei. 

 

Az informatikai támogatás egy minőségileg magasabb szintjét tette lehetővé az integrált 

áramkörök (chipek) elterjedése. A 80-as évek végére a vállalati informatikában alapvető 

változások mentek végbe: a központi nagygépek egyeduralmát felváltották az elosztott 

rendszerek, amelyeknél a nagy teljesítményű gépek mellett egyre több -- fokozatosan 

hálózatba szervezett -- személyi számítógép jelent meg.  

 

Egyre nagyobb adatmennyiséget tároltak elektronikusan a vállalatok, egyre több 

működési területen jelentek meg a számítógépek, s a vezetés egyre gyakrabban 

fogalmazta meg azt az igényét, hogy ezen adattömegekből számára hasznos elemzések 

készüljenek. 

 

3.1.2 Vezetői információs rendszerek megjelenése: MIS-, DSS- és EIS-

rendszerek (’70-es-80-as évek) 

A 70-es évekre egyes operatív tevékenységek automatizálását hatékonyan tudták 

megoldani a vállalatok, az adatok nagy tömegének viszonylag gyors és megbízható 

rögzítésére, tárolására és kinyerésére alkalmas számítógépes rendszerek felkeltették a 

vezetők érdeklődését. Érthető módon igényt támasztottak arra, hogy ebből a létező 

adattömegből elemzésük, viszonyaik megvizsgálása, révén értelemmel, jelentéssel bíró 

hasznos adatokat, vagyis számukra hasznos információt nyerjenek ki. A vezetők feladata 

és felelőssége, hogy döntéseik révén előmozdítsák a szervezet fejlődését. Ezen döntések 

minősége javítható, ha megfelelőbb információs háttérre épülnek. Az automatizálás 

rendszerei így váltak a menedzseri munkát támogató információrendszerekké. 

 

Az első próbálkozások kudarcaiért az a hibás elképzelés okolható, hogy a szervezet 

vezető beosztású alkalmazottainak információval való ellátása azt jelenti, hogy a korábbi 

tranzakciós rendszerek teljes adattömegét hozzáférhetővé tesszük számukra. A vezetői 
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döntéseket azonban mindenkor a döntés meghozatalához szükséges és megfelelő szintű 

/ aggregáltságú információval kell támogatni, vagyis a vezetői információs rendszerek 

kialakítása együtt járt a vezetői információigény feltérképezésével. 

 

A fejlesztések a 80-as 

években olyan új 

alkalmazásokat hívtak 

életre, mint az 

elsődlegesen középvezetői 

szint információigényét 

kielégítő, jellemzően egy-

egy funkcionális területre 

kialakított, rögzített 

formátumú jelentéseket 

biztosító vezetői 

információs rendszerek 

(MIS: Management 

Information System). Az elemzők és döntés-előkészítők statisztikai, modellező, 

szimulációs munkáját támogatják az úgynevezett döntéstámogató rendszerek (DSS: 

Decission Support System), amelyek szintén ekkortájt alakultak ki -- egy magasabb 

funkcionális, megjelenítési és kommunikációs szintet képviselve. A vállalati tranzakciós 

rendszerekből kinyerhető adatokat azonban egészen felsővezetői szintig igyekeztek 

hasznosítani, így alakultak ki az operatív rendszerekre épülő felsővezetői információs 

rendszerek (EIS: Executive Information System). 

 

A kialakított információrendszerek több szempontból sem működtek tökéletesen: 

Az alsó szint alkalmazásai szigetszerűek voltak, külön fejlesztésű vagy különböző 

szállítóktól vásárolt szoftvereknek kellett volna kommunikálniuk egymással és 

együttműködniük, hogy adatokat küldjenek „felfelé”. Ezt nem, vagy csak túlzottan nagy 

ráfordításokkal tudták megoldani a cégek informatikusai. 

A létrehozott vezetői alkalmazások is szigetszerűvé váltak, nem tudtak összekapcsolódni 

és adatokat cserélni összvállalati szinten. 

10. ábra: Információs rendszerek egymáshoz való viszonya 
Forrás: http://dipak-knowledgestore.blogspot.com/  

http://dipak-knowledgestore.blogspot.com/
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Másrészt a tranzakciós rendszerek adatbázisai eredeti feladatuknak megfelelően más 

elvárásokhoz lettek optimalizálva, ezért még egy-egy tranzakciós rendszer (például: csak 

az értékesítés, vagy a raktárnyilvántartás) szintjén is lassú és bonyolult volt az 

összetettebb lekérdezések megválaszolása. 

A tranzakciós rendszerek (és a későbbiekben bemutatásra kerülő ERP-rendszerek is) 

többnyire úgynevezett relációs adatbázisokra épülnek. 

 

3.1.3 A 90-es évek változásaiból adódó kihívások 

Az információrendszerek tehát fejlődésük első évtizedeiben megvalósították a vállalaton 

belüli adatkezelés automatizálását, valamint több-kevesebb sikerrel kísérletet tettek a 

tárolt adatmennyiségből döntéstámogató információk kinyerésére. A 90-es évek elején 

három komoly kihívással nézett szembe a vállalati informatika: 

 egyrészt szükség volt egy összvállalati integrált IT-környezet kialakítására, amely 

biztosítja az alkalmazások közötti kommunikációt, adatcserét, és amely nyitott a 

külső adatok, különböző formátumok bevonására is;  

 másrészt hatékonyabbá kellett tenni a vezetők információellátását és döntéshozói 

igényeiknek megfelelően kialakított vezetői információs rendszerek kifejlesztése lett 

a cél;  

 harmadrészt -- az előzőekkel szoros összefüggésben -- a funkcionális szemléleten túl a 

vállalat valódi működésének megjelenítése érdekében a szervezeti határokon átnyúló 

folyamatokkal, az értékteremtés dimenzióinak tudatos kezelésével kezdtek el 

foglalkozni.  

Az ezekre a kihívásokra adott válaszokat, IT-megoldásokat mutatják be a következő 

részek. 

 

3.1.4 Hálózatosodás, nyitott szervezet 

A felgyorsult változások azt eredményezik, hogy egyre rövidebb az új termékek 

életciklusa, a korábbi időszakokhoz képest rendkívül gyorsan követik egymást az új 

verziók, megoldások; a fejlett technológiákhoz való hozzáférés, ezek alkalmazása a fejlett 

világ országai, vállalatai számára szinte egy időben történhet. Az internet elektronikus 
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hálózata egyre sűrűbben szövi át az üzleti és a társadalmi szféra világát. Az internettel a 

vállalatok egy óriási információforráshoz jutottak hozzá -- a kihívást ennek a csatornának 

a helyes kezelése, a saját információk védelmének biztosítása, valamint a hatalmas 

adattömegből történő megfelelő információ képzésének megteremtése jelenti. További 

lehetőség és feladat a szervezet külső kapcsolataival való kommunikáció újraértelmezése 

a digitális hálózatok korában.  

 

A belső forrású adatok kezelése mellett tehát a szervezet információrendszereinek 

támogatniuk kell a külső forrásból származó adatok bevonását, értékelését; ezek - 

hasonlóan a belső forrásúakhoz - lehetnek személyközi kapcsolatokból származó 

információk is. 

 

A külső forrásból származó adatok vállalati információs rendszerbe történő 

integrálásának szükségességét kívánja meg a vállalatok ezredforduló környékén 

megváltozott innovációs filozófiája is, miszerint a fejlesztések a korábbi zárt innovációtól 

az úgynevezett nyitott innováció irányába mozdultak el.10 A nyitott innováció 

filozófiájának alapja, hogy a vállalatok felismerték: a rendelkezésre álló erőforrások 

bekebelezésének lehetősége korlátos, viszont – a megváltozott technológiai lehetőségek, 

pl.: az internet megjelenése miatt - magas potenciál van a külső erőforrások (humán és 

tőke) vállalati újításokba történő bevonásában. A nyitott innováció egy gyakorlati 

megvalósulási formáját képezik az élő laborok, melyek esetében az innovációban 

érdekelt különböző feleket (lakosságot, önkormányzatokat, kutató intézeteket stb.) 

vonják be a vállalati fejlesztésekbe. Az ily módon megvalósuló kutatások megváltozott 

információ-szervezési és feldolgozási feladatok elé állítják az információs rendszereket. 

  

                                                      

10
 Chesbrough, H.: Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, 

Harvard Business School Press, 2003 
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11. ábra: Zárt innováció   –     nyitott innováció 

 

Forrás: http://www.openinnovation.eu/openinnovatie.php  

 
Az internet példájára és technológiáját felhasználva a szervezetek maguk is hálózatokat, 

Intraneteket, Extraneteket építenek ki. Az Intranet egy olyan magánhálózat, amely az 

internet átviteli és megjelenítési módjait használva egy-egy vállalat, szervezeti csoport 

tagjai számára nyújt információ-megosztási lehetőséget. A vállalati magánhálózatok 

azonban nem csak a munkatársak, vezetők és alkalmazottak munkáját támogathatják, 

hanem kapcsolattartási és együttműködési fórummá válhatnak a cég és külső 

érintettjeinek (vevők, szállítók, egyéb partnerek) viszonyrendszerében is (ekkor 

Extranetről beszélünk). Ezek a magánhálózatok egymással és az internettel is 

összekapcsolhatóak; így épül és bővül a digitális hálózatok hálózata. 

Az internet mintájára nem csak hálózatokat építenek a cégek, hanem átvették a portálok 

koncepcióját is. A portál olyan honlap, amely további, speciális funkciókkal rendelkezik: 

ilyenek a jelentős mennyiségű, strukturált tartalom prezentálása -- összetett keresési 

lehetőségekkel kiegészítve, a személyre-szabhatóság és a fejlett jogosultságkezelés, a 

kommunikáció és az együttműködés digitális formáinak gazdag tárháza, vagy akár a 

témaorientált, illetve csoportkezelés. Attól függően, hogy milyen (széles körű és 

mélységű) funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt, különböző típusú vállalati portálokról 

beszélhetünk: információs, tartalommenedzsmentet ellátó, együttműködési, szakértői-

tudásmenedzsment; valamint külön típust képviselnek az üzleti tranzakciók 

lebonyolítására koncentráló B2B (business-to-business), B2C (business-to-customer) stb. 

portálok.  

 

http://www.openinnovation.eu/openinnovatie.php
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Az elmúlt években az IT-rendszerek elterjedésével radikálisan átalakult a mindennapi 

munka környezete is. Nemcsak a személyi számítógépek, a standard operációs 

rendszerek és az ezekre épülő személyi teljesítménynövelő szoftverek 

(szövegszerkesztők, táblázatkezelők, stb.) terjedtek el az üzleti élet szinte minden 

szintjén és formájánál, de a mobilkommunikáció eszközei is. Ugyanakkor nemcsak az 

üzleti szféra aknázza ma már ki ezeket a lehetőségeket, hanem a közszolgálat és a non-

profit szektor szervezetei is egyre nyitottabbak ezen új megoldások iránt.  

Új tendencia, hogy a vállalatok is felfigyeltek az internet önszerveződő jelenségeire 

(például: a Linux fejlesztése vagy egyes fogyasztói szegmensek találkozási fórumai, stb.), s 

felmérve az előnyöket, a hátrányokat és a lehetséges kockázatokat, egyre nyitottabban 

fordulnak ezek felé, s törekednek a pozitívumok megragadására, kiaknázására. (A 

munkakörnyezet átalakulásáról szólva nem feledkezhetünk meg a termelési rendszerek 

modernizálásáról, valamint a szolgáltatások jelentős részének digitalizálásáról sem.) 

 

Az élenjáró IT-támogatás kialakítása és fenntartása, védelme ugyanakkor növekvő 

ráfordításokat igényel, de akik lépést tudnak tartani ezekkel a változásokkal, egy új típusú 

szervezeti és működési modell felé tartanak. Napjaink kihívásainak megfelelve a 

hálózatalapú internet-technológiák segítségével olyan folyamatokat alakítunk ki, amelyek 

úgy kötik össze a vállalatokat egymással, illetve vevőikkel, hogy ezáltal drasztikus 

teljesítménynövekedést és minden érintett számára pótlólagos értéket teremtsenek.  

 

3.1.5 ERP-rendszerek 

A vállalatok további területeit kapcsolták be az informatikába, s létrejöttek a manapság is 

fejlődő és terjedő Enterprise Resource Planning (ERP), vagyis vállalati erőforrás-tervezés 

rendszerek. Bár még ma is a régi rövidítéssel (ERP) utalunk ezekre a vállalati 

rendszerekre, az elmúlt évek innovációi miatt már inkább tekinthetőek integrált 

vállalatirányítási alkalmazásoknak (IEA: Integrated Enterprise Application). 
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Az ERP-rendszerek olyan modulokból felépülő 

alkalmazások, amelyek szoftveres megoldást 

kínálnak a termelés, a logisztika, az értékesítés, 

az emberi erőforrás gazdálkodás és a pénzügyi 

elszámolás tranzakcióinak valós idejű, egységes 

és integrált kezelésére -- a szervezet funkcionális 

területeit és működési folyamatait lefedő, 

egységes és integrált vállalatirányítási 

rendszerek.  

 

Az ERP-knél hagyományosan továbbra is 

megmaradt tehát a funkcionális szemlélet: az 

ilyen szoftverek modulokból épülnek fel, amelyek megfeleltethetőek a vállalat egyes 

funkcionális területeinek, például: logisztikai, termelésirányítási, értékesítési, számviteli, 

kontrolling, eszközgazdálkodási modulokat alakítottak ki. 

Az ERP-rendszerek feladata tehát egyrészt a vállalatnál felmerülő tranzakciók kezelése, 

másrészt (a korai időszaktól kezdve) a vezetők számára információ nyújtása -- a tárolt 

összvállalati adattömegből. Az ERP-technológia így ötvözte a TPS/EDP-, illetve a MIS-

rendszereket, a középvezetői szint fölött azonban nem igazán alkalmas 

döntéstámogatásra, mivel a rendszerek óriásira növekedő, relációs adatbázisainál a 

korábbiakban bemutatottakhoz hasonló problémák merülnek fel. Középvezetői szinten 

máig működnek az ezekre az adatbázisokra épített, többnyire rögzített beszámolókat 

előállító alkalmazások, s míg nem jelent meg a vezetői információs rendszerek legújabb 

generációja, addig a közvetlenül az ERP-ből kinyert lekérdezések felsővezetői szinteken is 

használatosak voltak. 

Nagyjából ekkortájt dőlt el az informatikában a közgazdaságtan egyik hagyományos 

kérdése: Make or Buy? (Gyártani vagy megvásárolni?). Az informatikai szállítók standard 

szoftvereket alkottak, amelyek egy általános vállalati modellből levezetve nyújtottak 

sokoldalú támogatási lehetőségeket az üzleti tevékenység különböző feladatainál. E 

standard szoftverek személyre -- vállalatra -- szabhatóak, ugyanakkor ez korlátot is jelent, 

hiszen a használat során bizonyos mértékben a vállalati működést is kell a választott 

12. ábra: Vállalati erőforrás-tervezés 
rendszer modellje 
Forrás:http://www.arhun.com/what-is-
enterprise-resource-planning-erp/ 

http://www.arhun.com/what-is-enterprise-resource-planning-erp/
http://www.arhun.com/what-is-enterprise-resource-planning-erp/
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programhoz "igazítani". Ezt ellensúlyozza az, hogy az ERP-gyártók igyekeznek a szoftver-

bevezetések során szerzett iparági tapasztalatokat beépíteni a rendszereikbe. 

 

Az ERP-rendszerek évek (sőt lassan évtizedek) óta sikeresek azon célkitűzéseikben, hogy: 

 a vállalati tevékenység realizálásához és menedzseléséhez hatékony támogatást 

nyújtsanak,  

 s ezáltal csökkenthetőek legyenek a szervezet működési költségei, valamint  

 javuljon a belső integráció, az információáramlás és az együttműködés,  

 ennek révén jobb döntések és magasabb színvonalú szervezeti teljesítmény legyen 

elérhető,  

 ami tükröződik a vevőkör elégedettségében és a vállalat eredményességében. 

 

Az egyre szaporodó vállalati informatikai projektek sikeressége nagyban múlott / múlik az 

emberi tényező helyes kezelésén: ez nem csak a döntések következetes képviselését, a 

felhasználók tájékoztatását és oktatását jelenti, hanem az információnak, mint hatalmi 

forrásnak a kezelését is. Az új rendszerek megerősíthetik a régi hatalmi viszonyokat, de 

sokszor -- például a középvezetői szint helyett az alkalmazottak döntési jogkörének 

megnövelésével -- át is rajzolhatják azokat. 

 

3.1.6 A folyamatszemlélet megjelenése 

 

A 90-es években a vállalatszervezés és az informatika egymással szoros kapcsolatban, 

dinamikusan fejlődött. A menedzsment-szemléletek között a funkcionális szemlélettel 

szemben teret nyert a folyamatszemlélet, amely a vállalatokkal kapcsolatban lévő összes 

érdekcsoport megelégedettségére helyezi a hangsúlyt, és minden egyéb tevékenységet 

az érdekcsoportok szükségleteinek kielégítése alá rendel. A folyamatszemléletű 

megközelítésben az információs rendszerek központi feladata a folyamatok támogatása, 

egyszerűbbé, hatékonyabbá tétele lett. 

A vállalatok folyamatelvű megragadásához szükség volt a folyamatok 

operacionalizálására. Csakhamar megjelentek a folyamatok mentén történő 

átszervezéseket dokumentáló és támogató folyamatmodellező programok (például: 
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Micrografx Flowcharter, Visio, Aris stb.), és a folyamatok kontrollingját operatív szinten 

szolgáló folyamatköltség-rendszerek, amelyek bekerültek az ERP-k újabb változataiba 

(például: SAP CO moduljának ABC-része), de külön szoftverek formájában is kaphatók a 

piacon (például: H&P Prozessmanager). A fejlődés következő fázisát jelzik a vállalati 

teljesítmény értékelésébe a folyamatokat is bevonó koncepciók, mint például a Balanced 

Scorecard, illetve ezek informatikai támogatása. 

 

A beruházások és a projektek kontrollingja is rendelkezik informatikai támogatással: a 

személyi teljesítménynövelő szoftverek néhány formája (például: MS Projekt), illetve az 

ERP-rendszerek önálló moduljai említhetőek itt (például SAP IM, illetve PS modulok). 

 

A folyamatszemlélet jegyében új irányzatok indultak el ezekben az években, így az 

ellátási lánc menedzsment (SCM: Supply Chain Management), illetve az ügyfélkapcsolat-

kezelés (CRM: Customer Relationship Management). Mindkettő azon a gondolaton 

alapul, hogy a vállalati értékteremtés folyamata nem ér véget a vállalat határainál, 

valamint hogy a vállalat csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő módon tudja kielégíteni 

vevőkörének igényeit. Ezért döntő jelentőségű a vevőkkel, illetve a beszállítókkal 

kialakított viszony. Értéklánc, illetve még inkább: ellátási lánc szintű optimalizációra van 

tehát szükség. 

 

A kontrolling, logisztikai, értékesítési és marketing feladatok a hagyományos tranzakció-

kezelés mellett magas szintű, online, interaktív analitikai képességeket, testre szabható, 

biztonságos, gyors és a vezetői igényekre optimalizált jelentési formákat, tervezést és 

tényelemzést egyaránt lehetővé tevő alkalmazásokat igényelnek.  

Ezeknek az elvárásoknak a hagyományos logisztikai és értékesítési célszoftverek, a 

klasszikus ERP-rendszerekbe integrált modulok csak kevésbé tudnak megfelelni. Új típusú 

alkalmazások hozták a megoldást: ebben az időben kezdtek/kezdenek terjedni az 

adatpiacok és az adattárházak11, illetve az ezekre épülő, sokoldalú OLAP-rendszerű 

szoftverek. Ezekkel a technológiákkal újraértelmezték a vezetői döntések támogatását; az 

                                                      
11

 Egy szervezet történeti adatainak fő tárhelye. 
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egyes szakterületek információigényét kielégítve új informatikai területet nyitottak: az 

üzleti intelligencia rendszerek világát. 

 

3.1.7 Üzleti intelligencia rendszerek 

Jelenleg az üzleti intelligencia rendszerek (Business Intelligence Systems) jelentik a 

vállalatirányítási információs rendszerek integrációjának legmagasabb szintjét. Az üzleti 

intelligencia rendszerek adattárházon alapulnak. Az adattárházba különböző területekről, 

összegyűjtik, integrálják és maximális részletezettségig visszakereshető formában tárolják 

az össze olyan adatot, amely a vállalat működése során belső és külső (a konkurens 

cégekre, termékekre, a különböző piaci szegmensekre, a gazdasági, politikai környezetre 

stb. vonatkozó) forrásokból felmerül, illetve amelyre a vállalat eredményes működéséhez 

szükség lehet. Így egy olyan, rendkívül magas intelligenciájú rendszerhez juthatunk, 

amely valamennyi kérdésünkre „válaszolni tud”, ami egy vállalat irányítása során 

releváns lehet. 

Az üzleti intelligencia rendszerek egy fontos részét képezik az ügyfélkapcsolat (CRM) 

alkalmazások. 

A CRM alkalmazásának két fontos célja van: egyik, hogy az ügyfelekről rendelkezésre álló 

adatok alapján meghatározhassuk kik jelenleg, illetve potenciálisan kik lesznek a jövőben 

a legfontosabb ügyfelek, megismerhessük vásárlói igényeiket, preferenciáikat, 

szokásaikat és ezek ismeretében számukra megfelelő termékeket, szolgáltatásokat, 

kiszolgálást tervezhessünk; a másik cél a vásárlói kapcsolattartás módjának átalakítása 

során elérhető költségcsökkentés. A CRM adatok segítségével ugyanis a hagyományos, 

ügyfélszolgálati irodákban történő ügyintézést kiválthatják alternatív formák (call center, 

online ügyintézés stb.) melyek lényegesen csökkenthetik a kapcsolattartásra fordított 

költségeket. A fenti két célhoz igazodóan megkülönböztetjük az analitikus és az operatív 

CRM-et. 

 

Operatív ügyfélkapcsolat-kezelés (operatív CRM) 

Az operatív ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek, elnevezésükkel összhangban, 

elsősorban az ügyfél-kezelés operatív folyamatait, funkcióit támogatják, automatizálják. 

Ide tartozik az ügyfélszolgálat, az értékesítés, a marketing, a szerviz; továbbá 



 

40 / 150 

 

rendelkeznek olyan funkciókkal, amelyek a vállalati tervezés egészéhez kapcsolják ezeket 

a rendszereket, ezek például a szerződés-nyilvántartás, a jutalékszámfejtés, a mobil-

értékesítés, az ERP és a Supply Chain Management-integráció. 

 

Analitikus ügyfélkapcsolat-kezelés (analitikus CRM) 

Az ügyfél-központúság (mint vállalati filozófia) célja, hogy az ügyfelek igényeit, elvárásait, 

szokásait minél jobban megismerjük, majd kialakítsuk az egyes ügyfélcsoportokkal, 

ügyfelekkel történő kapcsolattartás legmegfelelőbb módját. Az analitikus ügyfélkezelési 

rendszer szolgáltatásai között így mindig megtalálható a piac-szegmentálás, az ügyfél-

szokások vizsgálata, ügyfél-viselkedés előrejelzése, az ügyfél-lojalitás vizsgálata, 

kampányok támogatása, a kampány-menedzsment (tervezés, elemzés) és így tovább. 

Ezen funkcionalitással összhangban az analitikus CRM szinte mindig adattárház-

technológia, adatbányászat, fejlett elemző, döntéstámogató és jelentéskészítő eszközök 

(standard és ad-hoc elemzések, lekérdezések) alkalmazásával jár együtt. 

 

Az jelenlegi éles piaci verseny idején a CRM rendszerek bevetése kiemelkedő fontosságú 

lehet a vállalatok életében, az ezekre épülő döntések és fejlesztések jelentős előnyhöz 

juttathatják a CRM alkalmazóit a többiekkel szemben. 

 

 

A fentiekben megpróbáltuk bemutatni az információs rendszerek fejlődésének 

legfontosabb szakaszait és rávilágítani a vállalti információs rendszerek használatának 

fontosságára, előnyeire. 

A globalizáció, a rendkívül erős technológiai fejlődés és az egyre élesebb piaci verseny ma 

már természetesen ugyanúgy jellemző az informatikai termékek és szolgáltatások piacára 

is, mint bármely más piacra: az információs rendszerek fejlesztői, nagy- és kiskereskedői 

ugyanúgy éles versenyt vívnak egymással a vevők megszerzéséért, megtartásáért, mint 

az e rendszereket üzleti céljaik elérése érdekében alkalmazó vállalkozások a saját vevőik, 

piacaik vonatkozásában. A vevőkért vívott harc folyamatos, nagyon gyors és egyre 

szélesebb körű modernizációra, korszerűsítésre ösztönzi e rendszerek fejlesztőit, amely 

fejlesztés növeli a funkcionalitást, bővíti a rendszer által nyújtott szolgáltatások körét, 
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javítja a kezelhetőséget, növeli a megbízhatóságot, a rendszer üzemeltetésére 

használható hardver, szoftver, hálózati stb. erőforrások választékát. 

Az információs rendszerek megválasztása alapjaiban határozza meg egy szervezet 

működési hatékonyságát, ügyfeleinek megelégedettségét, a munkatársak mindennapi 

hangulatát és a döntéshozók lehetőségeit. Nagyon fontos tehát, hogy a vállalati 

információs rendszerek kiválasztásának tekintetében kellő körültekintéssel és hosszú 

távú stratégiai szemlélettel gondolkodjunk. 

 

Gyakorlat, feladat: 

1. Nézzen körül a vállalati információs rendszerek piacán! Készítsen összehasonlító 

elemzést a meglévő termékekről, szolgáltatásokról! 

2. Válasszon egy Ön által ismert vállalatot/vállalkozást/önkormányzatot. Milyen 

információs rendszert használ a vállalat/vállalkozás/önkormányzat? Elemezze az IR 

hasznosságát, kihasználtságát, mutasson rá a szükséges fejlesztést igénylő 

területekre! 

3. Válasszon ki egy önkormányzatnál gyakori ügymenetet (Pl.: útlevél igénylése, 

házasságkötés)! Írja le az üggyel kapcsolatos információ tartalmú lépéseket! Tekintse 

át, hogy a különböző lépések esetében milyen információ beszerzése, tárolása, 

továbbítása történik, milyen csatornákon keresztül; milyen érdekcsoportok érintettek 

a folyamatban? 
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4. Információgyűjtés, -tárolás, biztonság, hitelesség, jogtisztaság 

 

Az eddigi fejezetekben láttunk, hogy a szervezeteken belül információs rendszerek 

működnek, amelyek jó esetben megfelelő tervezés folytán jól kihasználtak és egymáshoz 

kapcsolódók. 

 

Nem beszéltünk még arról, hogy milyen adatokat tárolunk az adatbázisainkban, fizikailag 

hol tároljuk az adatokat, hogyan biztosítjuk az adataink védelmét. Arról sem esett még 

szó, hogy miként jutunk hozzá a különböző adatokhoz, információkhoz, vagyis milyen 

forrásaink, információ-szerzési mechanizmusaink vannak. Hogyan győződhetünk meg 

arról, hogy a kapott információk hitelesek, és mit kell tennünk azért, hogy az adatok, 

információk, termékek és szolgáltatások felhasználása minden esetben jogtiszta keretek 

között történjen? Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a nálunk lévő adathalmazokból? 

Ebben a fejezetben ezekbe a témákba tekintünk be. 

 

4.1 Mit, hogyan? 

Amikor egy adott cél elérésének érdekében információra van szükségünk, akkor érdemes 

egy rövid kutatási tervet készítenünk, amelyben összefoglaljuk a megválaszolandó 

kérdéseinket és feltérképezzük a hozzájuk kapcsolódó lehetséges információs forrásokat, 

illetve az információk megszerzéséhez kapcsolódó költségeket. Első lépésben össze kell 

gyűjtenünk, hogy a kitűzött cél eléréséhez mit szükséges megtudnunk (kvantitatív és 

kvalitatív adatok). Majd tájékozódnunk kell, hogy rendelkezésre áll-e valahol az 

információ (adatbázis, tanulmány), vagyis elegendő e másodlagos kutatást végeznünk? 

Ha igen, akkor publikusak–e az adatok, ha nem publikusak, ki birtokolja őket és milyen 

feltételek mellett bocsátja azokat a rendelkezésünkre? Ha nem állnak rendelkezésre a 

számunkra fontos adatok, információk (vagyis elsődleges kutatást szükséges végeznünk), 

akkor meg kell terveznünk, hogy milyen felmérés elvégzésével jutunk hozzá a kívánt 

adatokhoz. A kutatási feladatot részben vagy egészben rábízhatjuk erre szakosodott 

cégre (piackutatóra) vagy végezhetjük magunk. 
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Nagyon fontos, hogy a kutatásokkal kapcsolatos döntéseinket minden esetben a célok, a 

célcsoportok, a rendelkezésre álló források és a várható haszon függvényében hozzuk 

meg! 

 

Elképzelhető, hogy kérdéseink megválaszolásához „csupán” a szervezeten belül fellelhető 

információkra van szükségünk. Ez esetben a vállalati információs rendszerből 

kérdezhetünk le adatokat, vagy adatbányászati módszerek (lásd. 4.4 szakasz) 

alkalmazásával juthatunk többlet információhoz. 

 

Ha kérdéseink megválaszolásához külső forrásból megszerzendő adatok szükségesek, 

akkor először nézzük végig a publikus adatbázisokat (OECD, Eurostat, CEDEFOP, EU 

főigazgatóságok, KSH; minisztériumok és háttérintézményeik, közalapítványok 

honlapjain), illetve tájékozódjunk a különböző aktuális kutatási tevékenységek 

tekintetében. A honlapokon publikusan megtalálható adatbázisokon túl számos olyan 

adatot gyűjtenek a statisztikai hivatalok, minisztériumok és háttérintézményeik, amelyek 

ugyan nem érhetők el mindenki számára, de bizonyos célokra (közérdekű 

fejlesztésekhez, kutatásokhoz) megkaphatók. Érdemes ezért felvenni a kapcsolatot a 

releváns szervezetekkel. 

Ha nincsenek elérhető adatok, vagy a másodlagos adatokból nem jutunk elég 

információhoz, akkor felmérést kell végeznünk, amelyet lebonyolíthatunk magunk vagy 

igénybe vehetünk kutatásra szakosodott céget is. Ez utóbbi olyan szempontból lehet 

hasznos, hogy a piackutatással foglalkozó cégek módszertana és eszköztára szélesebb, 

mint a miénk; de mérlegelnünk kell, hogy a piackutató igénybevételének költsége milyen 

arányban áll a kutatás információs hozadékával. 

Egy felmérés végzésére céljainktól és lehetőségeinktől függően számos lehetőség közül 

válogathatunk (kérdőív, fókusz csoport, interjúk stb.)12, és az adatok elemzésének, 

értékelésének a módja is – cél, forrás függvényében - széles skálán változhat (Excel, SPSS 

használat; grafikonok, tanulmány készítése stb.). 

                                                      

12 Lásd például: Kozák-Hoffman-Veres: Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, 2006 
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A piackutatás technikáiban most nem mélyülünk el, csak az információs társadalom 

vonatkozásában teszünk néhány megjegyzést: az internet alapú társadalmunkban 

érdemes – természetesen az ere vonatkozó illemszabályok betartásával (lásd 5. 

fejezetben) - az online felmérési lehetőségeket kihasználni. Az online felmérési 

lehetőségek egyike az online kérdőívezés, amely lebonyolítására számos ingyenes vagy 

alacsonyköltséggel igénybe vehető szoftver létezik (pl.: PhP ESP, SurveyMonkey). Ezekkel 

bárki, alapvető számítógép-felhasználó ismeretek birtokában egyszerűen készíthet 

kérdőíveket, és az adatokat xml formátumban (Excel-ben feldolgozhatóan) kapjuk meg. 

Az online kutatási lehetőségek közül – bár ez a legkézenfekvőbb - nem a kérdőívezés az 

egyetlen alkalmazható módszer. Az egyszerű szavazógép elhelyezése a honlapon, a 

kommentelhető blog írás és a videokonferencia alapú interjúzás vagy fókuszcsoport 

szervezés is elképzelhető megoldások bizonyos kutatási célokra. 

 

4.2 Adatbiztonság, adattárolás 

 

Akár belső, akár külső forrásokból származó adatainkból információ nyerhető, tehát az 

adatok értékesek, ezért vigyáznunk kell rájuk. Mindenki számára természetes, hogy 

amikor elmegy otthonról, bezárja a lakása ajtaját, hogy idegenek ne tudják onnan elvinni 

az értékeit. 

Vajon gondolunk-e arra, amikor a számítógépünkön dolgozunk, hogy az azon lévő, illetve 

arról továbbított adatokhoz, különböző szervereken tárolt munkáinkhoz ki férhet hozzá? 

A legbiztonságosabb megoldás, ha a számítógépünket otthon a bezárt lakásban tartjuk, 

soha nem kapcsolódunk vele az internetre, kizárólag saját magunk által létrehozott 

anyagokat tárolunk rajta és esetleg egy „szűz” (sehol máshol nem használt) pendrive-ra 

készítünk időnként biztonsági másolatot a munkáinkról. Ekkor a számítógépünk egy zárt 

rendszerként működik, nincs esélye „fertőzéseket” kapni és róla sem kerülhet ki semmi a 

világba. Ez manapság teljesen irreális gondolat, sőt az egyre inkább előtérbe kerülő 

megosztáson alapuló, új technológiai megoldások (pl. a „cloud computing”, peer-to-peer 

hálózatok használata; részletesen lásd később) abba az irányba mutatnak, hogy 

mindenki-mindenkivel össze lesz kötve és a rendelkezésre álló erőforrásokat, tudást, 
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információkat közösen használják. Ez a felfogás számos lehetőséggel gazdagítja a 

felhasználókat, azonban adatvédelmi szempontból körültekintőbb magatartást kíván. 

Úgy, ahogy mi magunk sem zárkózunk el a világ elől azért, hogy ne kapjunk el 

betegségeket másoktól és ne lopják el a pénztárcánkat a metrón, a számítógépünket 

sincs értelme elzárni. A számítógépünk és az azon készített vagy tárolt adataink 

védelmére megvannak az emberek védelmére alkalmas eszközökhöz, módszerekhez 

hasonló megoldások, amelyek biztonságossá teszik a használatot, a kommunikációt. 

 

Az adatvédelemi kérdéskört két szempontból érdemes átgondolnunk: (1) személyes 

adataink védelme; (2) munkahelyi, szervezeti adatok védelme. 

Előbbit a személyes információmenedzsment fejezetben tárgyaljuk részletesebben, az 

utóbbival foglalkozunk most. 

 

Egy szervezet szakszerű adatvédelemi rendszerének megszervezése és felállítása 

informatikusi szakfeladat. Felhasználóként érdemes tisztában lennünk azzal, hogy mi 

történik, mi kell, hogy történjen e tekintetben egy rendszerben. Tekintsük át az 

alapokat:13 

 

4.2.1 Adatvédelem, adatbiztonság 

 

Mit jelent az adatvédelem? 

Az adatvédelem szűkebb értelemben a személyes jellegű adatokat védi attól, hogy 

illetéktelen személyek megismerjék, kiértékeljék vagy megváltoztassák azokat. 

 

Mit jelent az adatbiztonság? 

Az adatbiztonság magába foglalja az adatok és a programok műszaki eredetű, 

hanyagságból eredő vagy célzatos megváltoztatása illetve törlése ellen foganatosított 

összes védőintézkedést. Ide tartozik az illetéktelen hozzáféréssel szembeni biztonság is. 

                                                      
13

 Az adatvédelem, adatbiztonság témájú áttekintés az alábbi forrás alapján készült: 
http://www.kariszoft.hu/  
 

http://www.kariszoft.hu/
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Az adatokra leselkedő legfontosabb veszélyforrások a következők: 

 illetéktelen hozzáférés (hacking, cracking); 

 a számítógép vagy az adathordozó meghibásodása, sérülése; 

 az információkezelő szoftver meghibásodása, sérülése (pl. vírus vagy programhiba 

következtében); 

 túlfeszültség, áramszünet miatt beálló adatvesztés. 

 

Illetéktelen hozzáférés 

A számítógépen tárolt adatokhoz sajnos azok is hozzáférhetnek, akikre azok nem 

tartoznak. Megtörténhet ez a lehető legbanálisabb módon: nyitva hagyott irodában 

olyan valaki ül a gép elé, aki eléggé ismeri az alkalmazott adatbázis-kezelőt ahhoz, hogy 

gond nélkül beletekintsen az állományokba, sőt akár beléjük is írjon vagy töröljön. A 

telefonvonalon keresztül összekapcsolt rendszerekbe is a legkülönfélébb módokon lehet 

„betörni”. A hétköznapi felhasználónak természetesen kevésbé kell félnie mindettől, bár 

nyilvános helyen használt adatbázisainak védelmére mindenképpen tanácsos ügyelnie 

(pl. internetkávézóban). Az sem kellemes, ha kíváncsi szemek „csak” szövegszerkesztővel 

írt és tárolt magánlevelezésüket olvasgatják. Belátható tehát, hogy – a tényleges veszély 

és az okozható kár mértékével arányos ráfordítással – nem árt bizonyos 

óvintézkedéseket megtenni. 

 

Illetéktelen hozzáférés megelőzése 

A mindennapokra leginkább alkalmazható, legegyszerűbb szabály a következő: ne 

engedjünk illetéktelent a számítógépünk közelébe, azaz tartsuk zárható helyen. Ez az 

egyszerű óvintézkedés az esetek nagy részében elegendő is. 

Amennyiben hálózaton dolgozunk, ügyeljünk a hozzáférési jogok korrekt, ámde 

korlátozott kiadására. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozására elterjedt módszer a 

jelszavak alkalmazása. Az adott rendszer jellemzőitől függően akár többszintű jelszavas 

védelem is alkalmazható, így a rendszer különféle elemeihez való hozzáférési jogosultság 

szabályozhatóvá tehető. 
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A jelszavas hozzáférés egyszerű és elegáns, de nem sokat ér, ha közben – valamelyik jól 

ismert adatbázis-kezelőben írt – adatállományaink szerkezete a rendszer megkerülésével 

felfedezhető. Egyszerűbb esetben elegendő, ha csak a rendszer megkerülését teszik 

megfelelően nehézzé. Ha azonban adataink nagyon fontosak, akkor komolyabb 

védelemre is szükség lehet. Ilyen, pl.: a hardvervédelem (cartridge kártya) alkalmazása, 

vagy az adatállományok rejtjelezése. 

 

Fontos szempont, hogy a védelem szintjét mindig olyanra szabjuk, amit a védendő 

állományok fontossága és a potenciális „kalózok” várható szakértelme megkíván. Minél 

bonyolultabb ugyanis a védelem, annál drágább, és a túlbiztosítás a rendszerünk 

sebességére is hatással lehet. 

 

A számítógép vagy az adathordozó sérülése 

Murphytől tudjuk, hogy ami elromolhat, az el is romlik, mégpedig úgy, hogy a lehető 

legnagyobb kár származzék belőle. Nincs ez másként a számítógépes rendszerek esetén 

sem. Tönkremehet a gép, sőt maga az adathordozó is. Az igazsághoz azért hozzátartozik, 

hogy amióta a winchester a munkaadatok tárolásában gyakorlatilag egyeduralkodóvá 

vált, az adathordozó sérüléséből származó adatveszteségek száma jelentősen csökkent, 

hiszen a hajlékonylemez (floppy) sokkal könnyebben tönkrement, mint a védett helyre 

beépített, pormentesen zárt winchester. Igaz viszont, hogy ha a winchester egyszer 

mégis megsérül, akkor hirtelen hatalmas adattömegek válhatnak hozzáférhetetlenné. 

Az adathordozó sérülésekor megkülönböztetjük a fizikai sérülést és a szoftveres sérülést 

(amikor az adat a hordozóról, bár fizikailag rajta maradt, „normális” módon 

megközelíthetetlen, pl. mert a fájlelhelyezési tábla, a FAT sérült vagy tönkrement). 

 

Fizikai sérülések megelőzése, megbízható adattárolás 

Adathordozóink élettartamát helytelen kezelésük is jelentősen megrövidítheti. A 

winchesterre az a legkárosabb, ha az éppen működő gépet emelgetjük, tologatjuk vagy 

lökdössük. Ezért a számítógép toronyházát sohase tegyük úgy az asztal alá, hogy a lábunk 

beleütközhessen. A hajlékony lemezeket, CD-ket, streamer kazettákat portól, hőtől, 

mechanikai hatásoktól egyaránt óvni kell. Valamennyi mágneses elven működő 

adattároló érzékeny a mágneses terekre. 
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Az adatveszteséget nagymértékben csökkentjük az által is, ha írásokat mindig két 

lemezen végezzük el. Az adatok hibatűrését a RAID technológiával (lásd lentebb) is 

növelhetjük. Ennél, ahelyett hogy az adatokat egy nagy lemezegységre tennénk, 

redundánsan (pl.: hibajavító kódolással) viszik fel több kisebb, és így olcsóbb 

lemezegységre, aminek következtében egy (esetleg több) egység kiesése esetén is vissza 

lehet állítani a tárolt adatokat. 

 

Vírusok 

A vírusok olyan programok, amelyek önmagukat másolják, szaporítják – vagyis 

„fertőznek”, a fertőzött környezet viselkedését pedig átalakítják. A vírusokat általában 

rosszindulatú emberek írják azzal a céllal, hogy adatállományokat tegyenek tönkre, és 

megbénítsák a számítógépeket. A vírusoknak öt fő támadási területük van: az operációs 

rendszer, a betöltőszektor, a merevlemezek partíciós táblája, a futtatható állományok, 

Word- és Excel-állományok. A vírusok működése kétirányú: fertőzés és rombolás. A 

fertőzés fázisában minden elindított programot megfertőznek, majd valamilyen feltétel 

teljesülésekor rombolnak. A rombolás lehet szelíd, de lehet igen goromba is. 

Fertőzési módjukat tekintve a futtatható állományokat támadó vírusok fertőzhetnek 

felülíró módon, hozzátoldással, lopakodva és többlaki módon. 

Vírusfertőzésre gyanakodhatunk gépünk bármely rendellenes viselkedését tapasztalva, 

eddig stabilan működő programok lefagyása, a számítógép gyakori újraindulása, 

indokolatlanul felszaporodó winchesterhez fordulás, szokatlan szövegek megjelenése, 

állományok és regisztrációs bejegyzések gyakori eltűnése vagy sérülése, meglepő, 

például nagyon lelassult hardverműködés stb. 

 

Védekezés a vírusok ellen 

A vírusok pusztítását legegyszerűbben úgy tudjuk elkerülni, ha nem engedjük meg, hogy 

a gépre kerüljenek. Ennek érdekében: 

 csak jogtiszta szoftvereket használjunk; 

 használjunk jogtiszta víruspajzsot, vírusfelismerőket és vírusirtókat; 

 állítsuk be a BIOS-ban a vírusvédelmet; 
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 ne engedjük a boot szektort felülírni, kivéve, ha azt az operációs rendszer 

kezdeményezi; 

 lemezt soha ne felejtsünk a meghajtóban; 

 alkalmazzunk többféle vírusölő programot, és azok a legfrissebbek legyenek. 

 

Túlfeszültség, áramkimaradás 

Az elektromos hálózatban időnként fellépő túlfeszültségek tönkretehetik a számítógépet. 

Áramszünet esetén értékes adatok veszhetnek el. Az adatvesztések közel 50%-át a 

tápellátás zavaraira lehet visszavezetni. 

Túlfeszültség és áramszünet kivédése 

A viharok idején fellépő túlfeszültségek ellen is védekezhetünk, ha túlfeszültségvédelmet, 

illetve szünetmentes áramforrást alkalmazunk. Az utóbbi lényegében villám- és 

túlfeszültség-védelemmel ellátott megbízható tápfeszültséget nyújtó akkumulátoros 

eszköz. A szünetmentes áramforrás lehetővé teszi, hogy váratlan áramszünet esetén is 

bőven legyen időnk menteni a munkánkat. 

Mit tehetünk, ha mégis bekövetkezett az adatsérülés? 

A biztonság fokozásának módszerei elsősorban technikai jelentőségűek: A biztonsági 

tartozékmásolatot mágneslemezen vagy mágnesszalagon tárolják. Ez olyan elkülönített 

archív adattároló, amely a felhasználó számára adataink véletlenül (pl.: áramszünet 

miatt) bekövetkező megváltozása esetén legalább azt a lehetőséget biztosítja, hogy az 

adatállapot legutolsó változatát visszaállítsa. 

 

Visszaállítási tartalékállomány: Ha egy olyan adatállomány kerül átdolgozásra, amely a 

mágneslemezen már rögzítve van akkor a rendszer az új változat mellett egy 

megkülönböztető (pl.: SIK vagy BAK) kiterjesztés szerepel. 

 

Az adatvédelem, adatbiztonság további lehetőségei 

A szoftvergyártók az adatok és programok illetéktelen másolása ellen technikai trükkök 

(pl.: a részletek speciális kódolása, másolása esetén önmegsemmisítés, spirális sávok 

alkalmazása, lézerrel előállított lyukak stb.) segítségével igyekszenek – általában 

sikertelenül – védekezni. 
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Sok felhasználó eredeti szoftvert használ, mert ezek szinte teljesen hibátlanok, nincsenek 

vírussal megfertőzve és bizonyos garanciára is, jogosítanak. A shareware valamint a 

public domain / freeware szoftverek kivételével a szoftvermásolás tilos. 

A programférgek (angolul: worms) eredetileg a számítógépben elhelyezett, helyzetüket 

szabadon változtató és a számítógéprendszert vagy a számítógép-hálózatot tesztelő 

programok voltak. Arra szolgáltak, hogy pl.: az egyes alkotórészek működését 

periodikusan ellenőrizzék. Időközben a programférgek gyakran „rosszindulatúakká” 

váltak, és a gazdaprogram egyes részeit letörlik. A vírusokkal ellentétben a 

programférgek nem szaporodnak. 

Érdemes szólni még egy lehetőségről: amennyiben adataikat vélhetőleg fizikailag még 

merevlemezen vannak, de valamilyen okból (pl. vírus) hozzáférhetetlennek, bizonyos 

segédprogramok, bonyolultabb esetben erre szakosodott cégek képesek az adatok még 

meglévő részét visszaszerezni. Ehhez a módszerhez persze csak akkor érdemes 

folyamodni, ha az eltűnt adatok fontossága ezt indokolttá teszi. 

 

Adatvesztés elleni védekezés 

A háttértárakra mentett adataink a legnagyobb körültekintés ellenére sincsenek soha 

tökéletes biztonságban. Felléphet például olyan előre nem látható hardverhiba, amely a 

merevlemezünkön tárolt adatok egy részét vagy akár a teljes merevlemezt 

olvashatatlanná teszi. Értékes adataink elvesztése ellen elsősorban más háttértárakra - 

például CD-re vagy streamerre - történő biztonsági mentések készítésével 

védekezhetünk. 

A váratlan áramkimaradás, illetve áramingadozás okozta adatvesztések esélyét 

szünetmentes áramforrás, más néven UPS (Uninterruptible Power Supply) beiktatásával 

csökkenthetjük. Az UPS-ek képesek a különféle áramingadozások kiegyenlítésére, illetve 

áramkimaradás esetén - korlátozott ideig - a tápfeszültség biztosítására. Egyes változataik 

hosszabb áramkimaradás esetén képesek a számítógép szabályos leállítására is. 

 

Hibatűrő rendszerek (RAID) 

Nagyvállalati rendszerben gyakran nem elegendő az adatok rendszeres mentésével 

védekezni az adatvesztés ellen, a kiszolgáló számítógépek folyamatos rendelkezésre 

állását is biztosítani kell. Ezt különféle hibatűrő rendszerek alkalmazásával érhetjük el. 
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A merevlemezes háttértárakon tárolt adatok - a hardver hibájából fakadó - sérülése vagy 

elvesztése ellen általában úgynevezett RAID (Redundant Array of Independent Disks) 

rendszereket alkalmaznak. Ennek lényege, hogy az adatokat több merevlemezes 

háttértár használatával ismétlődő (redundáns) formában tárolják. 

A felsorolt hibatűrő technikák megvalósítására szoftveres és hardveres megoldások is 

léteznek. A szoftveres megoldások olcsóbbak, de a hardveres megoldás nagyobb 

biztonságot nyújt. 

 

4.2.2 Adattárolás 

 

Tekintsük át, hol tárolhatjuk az adatokat, vagyis milyen adattárolási eszközök és formák 

léteznek! 

A jelenleg használatban lévő tároló eszközök 

mechanikai, mágneses, elektronikus vagy 

optikai elveken tárolják az adatokat. 

Mechanikai adattárolás például a papírra 

történő kézírás, de ilyen a 

zenélődobozokban forgó kis henger, vagy az 

ugyanezen az elven működő, az első 

számítógépek memóriájaként használt 

lyukkártya. 

 

Mágneses adattároló eszközök a mágnesdob, a mágnesszalag, a ZIP lemez, a merevlemez 

(hard disc drive – HDD vagy köznapi nevén winchester), a hajlékonylemez (soft disc vagy 

floppy). 

Optikai tárak a compact disk (CD), a digital video disc (DVD), a Blu-ray és a minidisc. 

Elektronikus elven tárolják az adatokat a pendrive, a leggyakrabban digitális 

fényképezőgépekben használt CompactFlash kártya, a Memory Stick, a Secure Digital 

kártya (SD) stb. 

13. ábra: Zenedoboz – illusztráció az első 
számítógépek memóriájának elvéhez 
Forrás: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Music_box_ele
ments.jpg  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Music_box_elements.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Music_box_elements.jpg


 

52 / 150 

 

Ami az adattárolás módját illeti, 

tárolhatjuk adatainkat a számítógépünk 

merevlemezén vagy más lokális 

tárolóeszközön, menthetünk egy 

központi, helyi hálózati szerverre (pl.: 

munkahelyünk szerverére), bérelhetünk 

helyet valamely szerver-szolgáltatótól 

vagy menthetjük dokumentumainkat 

egy peer-to-peer (P2P) hálózat valamely 

tárhelyére. Utóbbiak, amelyek a „cloud 

computing” elvet követik, egyre 

elterjedtebbek manapság. Számos, 

különféle szerverszolgáltató létezik 

(adatbázis szerver, file szerver, web szerver, mail szerver, stb.), akiknél tárhelyet 

bérelhetünk, és ott tarthatjuk az adatainkat, de léteznek ingyenesen elérhető tárhelyek, 

ahova bárki feltölthet dokumentumokat, videókat, képeket (YouTube, Flickr, Picasa stb.) 

A P2P-ben rejlő lehetőségeknek is számos fajtájával kísérleteznek (közös dokumentum-

kezelés, közös gépidő használat, közös letöltés, közös munkavégzés), melyek közül 

adattárolási szempontból a közös dokumentumkezelés releváns. A „cloud” filozófiájú 

gondolkodásmódnak, a források optimális kihasználásán túl – ami szintén fontos 

szempont -, az a nagyon nagy előnye, hogy adataink, levelezésünk bárhonnan elérhetővé 

és másokkal, általunk szabályozott módon megoszthatóvá válik. Ezzel lehetőség nyílik a 

sokkal rugalmasabb munkavégzésre, az egymástól távol lévő humán és tudásforrások 

integrálására és a távmunka könnyű bevezetésére is. 

 

Az adatbiztonság kapcsán jogosan merül fel az a kérdés, hogy mi alapján bízzunk egy 

távoli szerver-szolgáltatóban, hogyan győződjünk meg arról, hogy a nála tárolt adataink 

biztonságban lesznek. 

 

100%-os biztonság sehol nem létezik, mindig jöhetnek természeti katasztrófák, amelyek 

fizikailag megsemmisítenek adattárolókat, vagy éppen elpusztítják a Földet . A nagy 

14. ábra: Cloud computing 
Forrás: Sam Johnston, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg
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szerverszolgáltatók fel vannak készülve ezekre a veszélyekre, és a náluk tárolt adatokat 

több helyre is mentik, így az adatvesztés valószínűsége a nagy szolgáltatók14 esetében 

viszonylag kicsi. 

Az adatokhoz történő hozzáférés már kényesebb kérdés. Tisztában kell lennünk azzal, 

hogy a weben ingyenesen hozzáférhető szolgáltatások árát valamilyen formában 

ellentételeznünk kell, vagyis amikor ingyenes szolgáltatásokat veszünk igénybe (pl. 

Adobe Reader szoftver használata; Gmail), akkor a szolgáltatók adatokat gyűjtenek 

rólunk. Hogy ezeket pontosan hogyan használják fel, azt a Felhasználó feltételek / 

Felhasználói szerződés dokumentumban (licence agreement, terms and conditions, etc.) 

olvashatjuk el. A nagy szolgáltatóknál általában több nyelven is rendelkezésre áll a 

szerződés szövege. Pl. az Adobe termékek felhasználói szerződései az alábbi honlapról, 

termékenként listázva, 30 nyelven – köztük magyarul is – letölthetőek. 

http://www.adobe.com/products/eulas/?promoid=DIODL 

 

A felhasználói feltételeket szabályozó dokumentumok általában nagy terjedelműek, 

sokszor további dokumentumok tartalmára hivatkoznak, így azokat nagyon kevesen 

olvassák el. Vállalati felhasználás vagy vállalati rendszer gépein történő személyes 

felhasználás esetén – az onnan potenciálisan kikerülő adatok védelme érdekében – 

fontos, hogy a felhasználói feltételeket behatóbban tanulmányozzuk. Adatvédelmi 

szempontból a személyes adatok védelmére vonatkozó részt érdemes elolvasni. 

A 2. Mellékletben az Adobe Reader 10.0 felhasználói szerződésének 7. szakaszát 

olvashatjuk, amely rendelkezik a személyes adatok védelmével kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

Mindig fogadjuk gyanakodva azokat az ingyenes szolgáltatásokat, amelyek „nagy 

nyereménnyel kecsegtetnek”, „vissza nem térő lehetőség”-et ajánlanak, ha válaszolunk 

kérdéseikre, megadunk magunkról adatokat. Mindig legyünk tudatában annak, hogy 

adataink megadása olyan, mint amikor otthonról távozáskor benne hagyjuk a kulcsot a 

zárban. Ezek után ne csodálkozzunk, ha illetéktelenek mennek be a lakásunkba. 

                                                      

14
 Nagy szolgáltatók alatt azokra a stabil gazdasági hátérrel, szabályozott, több éves stabil működéssel 

rendelkező cégekre gondolok, mint pl. a Google, a me.com, stb. 

http://www.adobe.com/products/eulas/?promoid=DIODL
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4.2.3 További adatbiztonsági kérdéseket felvető területek 

Az adatbiztonság kérdései nem csak a számítógépünkön tárolt adatok vonatkozásában 

merül fel. Adatvédelmi szempontból lényeges folyamatok például az online vizsgázás / 

vizsgáztatás, az intelligens kártyák (pl.: bankkártya) használata, az online vásárlás, az 

elektronikus aláírás alkalmazása. Ez utóbbi nem a beszkennelt kézzel írott aláírást jelenti, 

hanem a kódolás egy speciális változata. Amikor elektronikusan írunk alá egy 

dokumentumot, bonyolult kódolást végzünk el rajta. Az így létrejött aláírt, kódolt 

dokumentum olyan speciális szerkezettel rendelkezik, amelynek alapján bizonyítható, 

hogy ki volt az, aki a kódolást elvégezte, és az is bizonyítható, hogy az illető pontosan 

mely dokumentumot kódolta. (Így ha ugyanaz a személy több dokumentumot ír alá, az 

egyes dokumentumokhoz tartozó aláírásainak különböznie kell egymástól. Ha egy 

bűnöző átmásolja valakinek az elektronikus aláírását egy másik dokumentumra (amit az 

illető nem írt alá), kimutatható lesz, hogy az aláírás és ez a másik dokumentum nem 

tartoznak össze.)15 

Az elektronikus aláírás hitelességét jogszabály is elismeri. Ahogy a papír alapú aláírás 

bíróság előtt felhasználható bizonyíték, az elektronikus aláírás is az. Technikai 

megbízhatósága és jogszabályba foglalt elismertsége ellenére az elektronikus aláírás 

széles körű elterjedésére és általános körben történő alkalmazására – legalábbis 

Magyarországon - még várni kell. 

 

4.3 Információszerzés: hitelesség, jogtisztaság 

4.3.1 Hitelesség 

Amikor valamilyen szolgáltatást igénybe veszünk, adathoz, információhoz hozzájutunk, 

fontos szem előtt tartanunk egyrészt a megszerzés körülményeinek jogtisztaságát, 

másrészt érdemes körüljárnunk, hogy a szerzett információ mennyire hiteles. 

 

                                                      
15

 https://srv.e-szigno.hu/menu/index.php?lap=tudasbazis_elektronikus_alairas  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100035.TV
https://srv.e-szigno.hu/menu/index.php?lap=tudasbazis_elektronikus_alairas
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Több példa is idézhető arra, hogy tudományosnak formátumban és stílusban előadott 

cikkek, milyen nagy mértékben képesek befolyásolni az emberek viselkedését, 

véleményét. Körülbelül 15 évvel ezelőtt – még az internet forradalom előtt- keringett 

Magyarországon egy papír, amelyet az emberek a munkahelyükön fénymásoltak és adtak 

tovább egymásnak. Az írás tudományos stílusban megírva, de minden hivatalos fejlécet 

vagy aláírást mellőzve - arról tájékoztatta az olvasót, hogy ne vásároljanak E330 

adalékanyagot tartalmazó termékeket, mert az egészségkárosító. Hónapokig lázasan 

kerülték az emberek az E330-at tartalmazó termékeket, amikor kiderült (valaki 

utánanézett), hogy az E330 nem más, mint a citromsav. 

 

Ehhez hasonló információs háború lobban fel újra és újra pl. a margarin-vaj kérdés 

kapcsán, és nyilatkoznak különböző szakértők arról, hogy egyik vagy éppen másik miért 

egészséges vagy nem. 

 

A fenti esetekhez hasonlót tucatjával sorolhatnánk fel. Ezek tanulsága, hogy mindig 

próbáljunk utánanézni annak, hogy egy „tudományosan”, „hitelesen” kommunikált hír 

mögött mi lehet a valóságtartalom. Az internet korszakában különösen egyszerű 

elterjeszteni valamit, ami nem igaz (ezt az online rémhírt nevezik az informatikai és a 

kommunikációs szakzsargonban hoaxnak), akár komoly károkat is okozva embereknek. 

Gondoljunk csak azokra az e-mailszemetekre, amelyek telefonszámot vagy 

bankszámlaszámot kérnek tőlünk, nagy nyereményeket ígérve cserébe. 

 

4.3.2 Jogtiszta felhasználás: a megváltozott szerzői jog a digitális érában 

 

A szerzői jog kérdése a könyvnyomtatás kialakulásával került középpontba. Eleinte nem a 

felhasználóktól, hanem a nyomdászoktól kellett védeni a műveket, akik a nyomtatáshoz 

szükséges infrastruktúra birtokában a szerző engedélye nélkül sokszorosították és adták 

ki a korábban sikeresnek bizonyult műveket.16 A felhasználók által történő sokszorosítás 

a 20. században nyert teret a magnó és a videó (később a fénymásoló) feltalálásával, 

                                                      

16
 Szakadát István: Egyben az egész: Egytől egyig, Budapest: Typotex Kiadó, 2007. 

http://mediaremix.hu/2-download.html 

http://mediaremix.hu/2-download.html
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amelyeket másolásra alkalmas funkcióik miatt kezdetben erőteljes támadások értek a 

kiadók és szerzők oldaláról. A videó ellen indított támadásból végül a fejlesztő (Sony) cég 

került ki győztesen azzal az érveléssel, hogy az eszköz jogszerű felhasználásra is alkalmas, 

és a jogszerűtlen felhasználás lehetősége miatt nem szükséges betiltani.17 

 

Az alkotók és a kiadók joga, hogy szellemi termékeik felhasználása felől rendelkezzenek, 

gazdasági érdekük pedig, hogy a felhasználásért (legalábbis a kereskedelmi forgalomban 

történő felhasználásért) díjazásban részesüljenek. Ennek alapján a szerzői jogok 

megsértésének (gyakorlatilag lopásnak) minősül a filmek, hangfelvételek, könyvek 

engedély nélkül történő másolása. A szerzői jogi rendelkezések szigorúan védik a szellemi 

tulajdont, oly annyira, hogy a szerzők, ha akarnának, sem mondhatnak le például a 

tulajdonlás bizonyos százalékáról. A szerzői jogvédelem az alkotó halálát követően még 

70 évig fenn áll, amikor a jogokat az örökösök gyakorolják. 

 

A digitális éra új alapokra helyezte, helyezi a szerzői jogvédelemmel kapcsolatos 

nézeteket. A digitális másolás technikailag egyszerű és – az analóg másolással szemben - 

nem jár minőségvesztéssel. Ez sokakat ösztönöz arra, hogy gondolkodás nélkül másolják 

a filmeket, hangfelvételeket. Az internet alapú társadalomban, amelyben minden 

könnyen hozzáférhető, és amelyben értéket képvisel a közös alkotás és a megosztás, 

átértékelődik a szerzői jogvédelem kérdése. 

 

Bodó Balázs A szerzői jog kalózai című, nemrégiben megjelent könyvében részletesen 

tárgyalja a szellemi tulajdon módszeres lopásának történetét az ókortól napjainkig. A 

szerző bemutatja az internet egy, az ezredforduló táján megjelent, a szerzői jogi 

kérdéseket a figyelem középpontjába helyező mozgalmát, a peer-to-peer (P2P) 

filecserélők esetét, amelyek az internetes kalózkodás egy speciális formájának 

tekinthetőek, és amelyek jogi megítélése jelenleg is vitatott és országonként változik. A 

P2P hálózatok lényege, hogy minden résztvevő egyenrangúan szerepel a hálózatban, a 

rendszer kitüntetett csomópont nélkül működik, a peremkapcsolatokon keresztül 

                                                      

17
 Szakadát István: Egyben az egész: Egytől egyig, Budapest: Typotex Kiadó, 2007. 

http://mediaremix.hu/2-download.html 

http://mediaremix.hu/2-download.html
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mindenki mindenkivel össze van kötve. A központi egység hiányából és a sűrű 

permkötésekből adódóan a P2P hálózatoknak két fontos tulajdonságuk van: (1) csak az 

összes állomás megszüntetésével lehet őket megsemmisíteni; (2) információátadási-

képességük magas. Éppen ezek miatt tudnak hatékonyan működni a filecserélés 

területén, amelynek – ahogy a magnónak is – számos előnye van, azonban a média file-

ok ilyen formában történő terjesztése a jelenlegi szabályozások szerint a szerőzi jog 

megsértésének kategóriájába esik.18 (Korábban - 4. fejezetben – már említettük a P2P 

hálózatok dokumentum-tárolással kapcsolatos szerepét, a 8. fejezetben beszélünk még 

az ilyen típusú P2P hálózatok egyéb területekre vonatkozó előnyeiről.) 

 

A KaZaA (www.kazaa.com) és a Napster 

(www.napster.com) korábban P2P 

filemegosztással indult oldalak például mára, 

a különböző jogi csatározások és 

zeneműkiadókkal történt egyezkedések után 

fizetős letöltő oldalakként üzemelhetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az internet filozófiája sok 

szempontból új 

megközelítést hozott a 

szerzői jogi kérdésekbe. 

                                                      
18

 http://en.wikipedia.org/wiki/Napster  

16. ábra: A Wikipedia nyitólapja 
Forrás: saját képernyőfotó 

15. ábra: A P2P hálózatok felépítése 
– központi egység nélküli 
peremkapcsolatok sokasága 
Forrás: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:P2P-
network.svg  

http://www.kazaa.com/
http://www.napster.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Napster
http://en.wikipedia.org/wiki/File:P2P-network.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:P2P-network.svg
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Vannak olyan „mozgalmak” a neten, amelyek alapvető szemlélete, hogy az általuk 

közzétett anyagok szabadon és ingyenesen felhasználhatóak legyenek. Ennek a 

legsikeresebb és legközismertebb példája a felhasználók által szerkesztett, folyamatosan 

bővülő, online enciklopédia: a Wikipedia. Mivel a Wikipedián megjelenő tartalom közös 

alkotás, ezért az ezzel kapcsolatos szerzői jogvédelmi filozófia a hagyományostól eltérő 

hozzáállást kíván. Erre vonatkozóan az enciklopédia saját szabályrendszert hirdetett a 

szerzői jogok kezelésére, melynek lényege a következőkben foglalható össze: a 

Wikipediára feltöltött anyagok kizárólag saját munkák lehetnek, illetve olyanok, amelyek 

nem jogvédettek, vagy szerzőjük engedélyezte a Creative Commons Attribution-

Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) vagy (korábban) a GNU Free Documentation 

License (GFDL) szerint történő felhasználásukat. A Wikipediára feltöltött munkák a 

szerzőik tulajdonát képezik, terjesztésük és közzétételük a CC-BY-SA, illetve a GFDL 

alapján szabályozott. 

A Creative Commons és a GFDL licencek használata a digitális korban megváltozott 

szerzői jogi hozzáállás érvényesítésére ad lehetőséget. 

A GFDL egy szövegekre vonatkozó szabad licenc, amelyet a Free Software Foundation 

tervezett a GNU projekthez. A licenc eredetileg a GPL programokhoz tartozó 

dokumentációk, kezelési útmutatók, tankönyvek és egyéb kiegészítő anyagok számára 

készült, de bármilyen szöveges műre alkalmazható; mára számos könyv és internetes 

oldal használja. Korábban a Wikipédia szövege is GFDL alatt volt felhasználható. 

A licenc lényege – más szabad licencekhez hasonlóan –, hogy a mű szabadon terjeszthető 

(akár pénzért is) és szabadon módosítható, feltéve, hogy feltüntetik az eredeti szerzőt, és 

a lehetővé teszik mindenkinek a mű – módosítás esetén az új mű – GFDL szerinti 

felhasználását, módosítását és továbbterjesztését.19 

A Creative Commons lehetővé teszi a copyright alá eső művek tulajdonosainak, hogy az 

oltalom alatt álló jogok egy részét a közösségre hagyományozzák, míg más részét 

maguknak megtartsák. Mindezt változatos licencformákkal segítik, amelyek lehetővé 

teszik például a teljes közkinccsé nyilvánítást éppúgy, mint számos szabad licencformát a 

                                                      
19

 http://hu.wikipedia.org/wiki/GFDL  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_licenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/GPL
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://hu.wikipedia.org/wiki/GFDL
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nyílt tartalom biztosításához. A cél a jelenlegi szerzői jogi törvények problémáinak 

elkerülése, amelyek a tudás megosztását akadályozhatják, tekintve hogy az innovációk és 

az új ötletek a már meglévőkre épülnek. 

A Creative Commons a teljes jogi védettség – „minden jog fenntartva” – és a közkincs 

(köztulajdon) közötti széles skálán kíván létrehozni rugalmas és korszerű védelmet 

(„néhány jog fenntartva”). A CC-licencek lehetővé teszik a szerzők számára, hogy szerzői 

jogaikat megtartsák, de ezzel egyidőben lehetőséget biztosítsanak – különböző korlátok 

között – a mű feldolgozására, terjesztésére. 

A Creative Commons licencei négy korlátozó feltétel különböző variációiból állnak össze, 

melyeket az alábbi táblázat foglal össze: 

 

Attribution Nevezd meg! by A szerző vagy a 
jogosult által 
meghatározott 
módon fel kell 
tüntetni a 
műhöz 
kapcsolódó 
információkat 
(pl. a szerző 
nevét vagy 
álnevét, a mű 
címét). 

 

Noncommercial Ne add el! nc A mű nem 
használható fel 
kereskedelmi 
célokra. 

 

No derivative 
works 

Ne változtasd 
meg! 

nd 

noDerivs 

A mű nem 
módosítható és 
nem készíthető 
belőle 
átdolgozás, 
származékos 
mű. 

 

Share alike Így add tovább! sa A mű a 
jelenlegivel 
megegyező, 
vagy azzal 
csereszabatos 
licenc alatt 
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terjeszthető. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

A Creative Commons 3.0 az alábbi licencek használatát teszi lehetővé: CC-BY, CC-BY-ND, 

CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA, CC-BY-SA, CC0 (közkincs).  

Ahogy említettük, a Wikipedia által jelenleg használt CC-BY-SA tehát a Nevezd meg! Így 

add tovább! elvet követi. 

A Wikipedia minden oldalához tartozik egy szerzői jogi információs oldal, amelyet az ott 

szereplő anyagok használata előtt ajánlatos megtekinteni.  

 

Bár a szerzői jogokkal kapcsolatos szabályozás – a megváltozott felfogás és új technikai 

lehetőség miatt – átalakulás előtt áll, sosem szabad megfeledkezni arról, hogy egy adott 

szellemi termék az alkotó tulajdona, és az azzal kapcsolatos felhasználási jogok 

meghatározása kizárólag őt illeti. 

 

A szellemi tulajdon tisztelete becsület és intelligencia kérdése. „Legártatlanabb” – 

büntetőjogi kategóriába nem tartozó, de erkölcsileg megkérdőjelezhető - formája az, 

amikor valaki a másik ötletét a sajátjaként tünteti fel akár egy baráti társaságban, akár a 

munkahelyén. Ahogy ezt elítéljük, úgy kell megtanulnunk elítélni azt is, hogy valamely, 

mások által alkotott, készített terméket vagy szolgáltatást engedély nélkül használunk. 

Fontos, hogy gyermekeinknek ezt egészen kicsi kortól kezdve jó példamutatással és 

beszélgetések keretében megtanítsuk mind otthon, mind az iskolában. 

 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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4.4 Adatbányászat 

 

Az adatbányászat (data mining), 

adatelemzési módszer, amelynek 

célja, hogy nagyméretű 

adatbázisból – újrarendezéssel, 

szabályszerűségek keresésével – 

olyan információkat nyerjen, 

amelyek segítik a vállalat 

nyereségesebb, vagy egy szervezet 

hatékonyabb működését. Az 

adatbányászat relatíve új 

tudományterület: az információs 

technológiák fejlődése értelemszerűen, az elektronikus adatbázisok térhódítását 

követően kezdett kibontakozni. 

 

Az adatbányászat filozófiáját, módszerét szemlélteti a 17. ábra. 

 

Számos, az adatbányászatra szakosodott szoftver kapható a piacon. A KDnuggets20 Poll 

on Data Mining Tools Used 2010-es felmérés szerint a leggyakrabban használt 

adatbányászati szoftver a nyílt forráskódú RapidMiner, majd az R, harmadik pedig a 

KNIME. 

A KDNuggets kutatás eredményei az alábbi oldalon olvashatók: 

http://www.kdnuggets.com/polls/2010/data-mining-analytics-tools.html 

 

Adatbányászati példa lehet, ha egy színház az online jegyvásárlási adatokat elemezve 

felismeri, hogy azok a női vásárlók, akik szombat esti felnőtt előadásokra vesznek jegyet, 

általában valamely gyerekdarabra is vásárolnak belépőt. Ők valószínűleg kisgyerekes 

anyukákról, akik csak szombaton tudnak színházba menni, amikor jelen van a nagymama, 

                                                      

20
 KD=knowledge discovery;KDD=knowledge discovery in databases;a data mining, vagyis databányászat a 

KDD egy eszköze 

17. ábra: Adatbányászat 
Forrás: http://www.kpidatamining.com/top-data-mining-
algorithm-learn-more-now/ 

http://www.kdnuggets.com/polls/2010/data-mining-analytics-tools.html
http://www.kpidatamining.com/top-data-mining-algorithm-learn-more-now/
http://www.kpidatamining.com/top-data-mining-algorithm-learn-more-now/
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aki vigyázzon a gyerekre. Ez alapján a színház személyre szabott ajánlattal tudja 

megkeresni az ügyfelét, nagyobb vásárlói megelégedettséget és magasabb bevételt 

könyvelve el. 

 

Gyakorlat, feladat: 

1. Készítsen árajánlatkérőt intézményük adatbiztonsági rendszerének kiépítéséhez! 

Keressen legalább 3 ezzel foglalkozó céget, akiknek elküldené az ajánlatkérést! 

2. Készítsen összehasonlító elemzést a jelenleg elérhető cloud computing 

szolgáltatásokról! 

3. Olvassa el a 2. Mellékletben található Adobe Reader felhasználói szerződést! Ön 

szerint milyen kockázatokkal járhat a szoftver használata? 

4. Látogassa meg a http://www.daemon-tools.cc/eng/downloads oldalt! Elemezze 

szerzői jogi aspektusból az oldalon kínált szolgáltatásokat! 

5. Lehet-e erkölcsi bizonyítványt kérni elektronikus ügyintézéssel? Ha igen, vázolja a 

lépéseket! 

6. Egy polgármesteri hivatal online fizetési lehetőséget szeretne biztosítani ügyfelei 

számára a különböző okmányok ügyintézéséhez. Tegyen javaslatot a település-

vezetés számára, hogy milyen szolgáltatást válasszanak a feladat megoldásához!  

http://www.daemon-tools.cc/eng/downloads
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5. Internet és mobilkommunikáció 

Feladat: 

Töltsön el egy napot úgy (munkájában és magánéletében egyaránt), hogy nem használ 

internetet és mobiltelefont. Hiányoztak ezek az eszközök? Volt-e olyan helyzet, amit 

nehéz vagy lehetetlen volt nélkülük megoldani? Beszéljék meg tapasztalataikat a 

tanulócsoportban! 

 

A fejlett világ országaiban az internet és a mobiltelefon használata az aktív lakosság 

körében napjainkra egyre inkább életformává válik. A munkahelyeken mindenütt van 

internet21, a háztartások nagy része is rendelkezik szélessávú internet-kapcsolattal. 

„Rendes” szervezet mára el sem képzelhető weblap és internetes kommunikáció nélkül; 

az okostelefonok rohamos terjedésével pár éve kezdett követelménnyé válni az is, hogy 

aki ad magára, az weboldalának mobiltelefonos változatát is elkészítteti. 

A technológiai fejlődés és a felhasználói igények oda-vissza hatnak egymásra: egy-egy 

újabb technológia piacra kerülése – az információs társadalom gyors üzenetátadási 

mechanizmusából adódóan - futótűzként kezd terjedni, és fordítva: a felhasználói 

igények könnyebb felkutatásával a fejlesztők folyamatosan valósítják meg ügyfeleik 

álmait. 

Az erősen kiélezett piaci versenyben azok a szolgáltatók, gyártók és szervezetek 

emelkednek ki a többiek közül, akik – a technológia lehetőségeket kiaknázva - nagy 

hangsúlyt fektetnek a különböző érdekcsoportokkal (vevők, beszállítók, kormányzat, 

befektetők, kutatók) történő kommunikációra és együttműködésre, akik működésükben 

megvalósítják a nyitott innováció alapelveit. 

 

A nyitott innováció (open innovation) a kutatás-fejlesztés és a marketingfolyamatok 

olyan szervezését jelenti, amikor egy adott szervezet nem tartja saját hatásain belül 

ezeket a tevékenységeket, hanem minden releváns érdekcsoporttal kooperációra 

törekszik annak érdekében, hogy fejlesztéseit a felhasználók igényeihez leginkább 

igazodva, a gyorsan változó világgal lépést tartva, a különböző helyeken rendelkezésre 

                                                      

21
 OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband], 2d. Business use of broadband, 2009 or latest 

available year 
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álló forrásokat (tudás és tőke egyaránt) maximálisan kihasználva végezze. A nyitott 

innováció egyik terjedőben lévő megvalósulási területe az élő laborok működtetése, 

amely az innováció-szervezés olyan konkrét megvalósulási formája, amelyben egy adott 

kutatás-fejlesztés érdekében együttműködnek a vásárlók / végfelhasználók, a kutatás-

fejlesztési csoportok, a kormányzatok / önkormányzatok, a befektető csoportok. Az élő 

laborokból jelenleg több ezer működik világszerte. Az Élőlaborok Európai Hálózata 

(European Network of Open Living Labs- ENoLL) évente folyamatosan növekszik, jelenleg 

274 tagot számlál. 

 

A nyitott innováció filozófiáját 2003-ban fogalmazta meg először Henry Chesbrough, a 

University of Berkeley, Haas Business School professora az Open Innovation: The New 

Imperative for Creating and Profiting from Technology című könyvében. Az innováció 

effajta megközelítését a magas szintű technológia fejlettség, a „mindenki mindennel 

össze folyamatosan van kötve” állapot, vagyis a magas internetpenetráció és a 

mobilkommunikáció elterjedése tette lehetővé. 

 

5.1 Az internet története és a mobilkommunikáció rövid története 

5.1.1 Az internet22 

Az internet számítógépes hálózatok egymással összekapcsolt rendszere, amelyek 

szabványos kommunikációs protokollokkal (TCP/IP) kapcsolódnak egymáshoz. Az internet 

kifejezés az internetwork (összekapcsolt hálózatok) szóból rövidült, néha „a Net”-ként 

vagy magyarul „a „háló”-ként beszélünk róla. 

Az internet – mint a legtöbb technológiai fejlesztés – a hadseregtől indult. A 60-as 

években az Egyesült Államokban az USA Védelmi Minisztériuma olyan decentralizált 

csomagkapcsolt hálózatot akart létrehozni, amelyben nincs egyetlen olyan kritikus 

csomópont sem, aminek egy nukleáris támadás esetén történő megsemmisülése 

magával rántaná az egész hálózatot. Ezt a kísérleti hálózatot ARPANET-nek nevezték el. 

 

                                                      

22
 Az internet történetének bemutatásához Futó Iván-Gelencsér András: Informatikai hálózatok, BKÁE 2000 

című írását vettük alapul. 
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Az ARPANet-hez való hozzáférés a hadsereg, a hadsereg szállítói és a hadsereg számára 

alvállalkozásban kutató intézetek számára volt megengedett. 1969 és 1983 között az 

alacsony szintű protokollok fejlődése vezetett a TCP (Transmission Control Protocol) és az 

IP (internet protocol) kifejlesztéséhez, miközben a hálózat fokozatosan terebélyesedett. 

Az TCP/IP protokollokat más hálózatoknál is használni kezdték, így pl. a National Science 

Foundation (NFS) NSFNet-jénél, ez az egyetemeket kötötte össze öt szuperszámítógép-

központtal. Ez a hálózat később hozzáférhetővé vált a nyilvánosság számára is. Az NSFNet 

és a hozzá kapcsolódó regionális hálózatok váltak ismertté internet néven. 1990-ben vált 

az internet olyanná, amilyennek napjainkban is ismerjük, miközben megszűnt az 

ARPANet. A hálózat jelenleg rendelkezésre áll mindenki számára, akinek van megfelelő 

eszköze a csatlakozáshoz. 

 

Az internet napjainkban több százezer hálózatot foglal magába, használóinak száma a 

Föld lakosságának 30%-ára tehető. 

Az internetet egyetlen intézmény sem irányítja, egymástól függetlenül irányított 

hálózatok együttműködéséből alakul ki. 

Az internettel kapcsolatos fejlesztések, az összehangolt működés biztosítása önkéntes 

alapon szerveződő nonprofit szervezetek tevékenysége alapján működik. A 3 

legfontosabb szervezet az ISOC, az IETF és az ICANN. 

Az internet fejlődését felügyelő, a vele kapcsolatos politikai, oktatási és sztenderdizálási 

kérdésekkel foglalkozó legmagasabb fórum az Internet Society (ISOC - 

http://www.isoc.org/). Az ISOC önkéntes tagságon alapuló szervezet, célja az internetnek 

az emberiség javára történő, nyitott fejlesztésének, fejlődésének és használatának 

biztosítása mindenki számára. 

Az internet technikai szempontú működésének tökéletesítését missziójának tekintő 

szervezet az Internet Engineering Task Force (IETF- http://www.ietf.org/). 

Az internetes protokoll (IP) címek kiadásáért és a domain nevek menedzsmentjéért felelő 

szervezet az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN - 

http://www.icann.org/). 

 

Az interneten elérhető szolgáltatások közül a legnépszerűbbek: 

– Elektronikus levelezés (E-mail):  

http://www.isoc.org/
http://www.ietf.org/
http://www.icann.org/
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– Filetranszfer (FTP): lehetőséget biztosít az egyik csomóponti gépről file-ok 

– Távoli beszállás (rlogin): más számítógépeken található alkalmazások és programok 

használata. 

– Terminálemuláció: telnet. 

– Információ-visszakeresés (Gopher): böngészés és keresés szöveges módban. 

– World Wide Web (www): grafikus információkeresés és -szolgáltatás, 

hipermédia-dokumentumok grafikus interfészen keresztül történő keresése. 

 

A www egy TCP/IP protokollon alapuló globális hálózat, amely az internet része. A www 

tulajdonképpen hipermédia adatbázis, objektumai szöveges dokumentumok, grafikák, 

animációk, audio- és videófelvételek. A www adatbázis objektumait egyetlen URL 

(Uniform Resource Locator) címkével címezi az interneten. Ez a címzési forma elegendő 

információt tartalmaz a visszakereséséhez: az átviteli protokollt, a host gép nevét, a port 

számát és a file nevét. A www alap átviteli protokollja a HTTP (Hypertext Transport 

Protocol) ez a kliens/szerver modellt használja a kommunikációra. A www rendszer két fő 

komponensre osztható: a böngészőre (browser) és a szerverre. A böngésző a felhasználó 

felügyelete alatt kéréseket küld a szerver felé, hogy dokumentumokat, file-okat vagy más 

szolgáltatásokat kapjon tőle. A szerver ezeknek a kéréseknek tesz eleget. A 

kliensalkalmazások vagy scriptek végrehajtását is kérheti a szervertől. Az eredményt 

ilyenkor a szerver visszaküldi a kliensnek. A legelterjedtebb böngészők jelenleg az 

internet Explorer, a Firefox, a Chrome, a Safari, és az Opera. 
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Az internet használóinak 

száma évről évre 

folyamatosan növekszik. A 

technológiai szempontból 

legfejlettebb országokban 

(USA, Kanada, Egyesült 

Királyság, skandináv országok, 

Japán, Németország, 

Franciaország, Izland) a 100 

lakosra jutó internethasználók 

száma 80 fölött van, a 

középmezőnybe tartozó 

országok esetében 

(Magyarország, Cseh 

Köztársság, Málta stb.) 60% feletti, a dél-amerikai országok esetében 40% körüli, 

Afrikában még alacsonynak mondható. 

A 3. mellékletben az International Telecommunication Union (www.itu.int) statisztikái az 

internethasználók számának 2000-2010 közötti idősoros adatait tekinthetjük meg. 

 

  

18. ábra: 100 lakosra jutó internet-használók száma 
1997-2007 
Forrás: http://www.itu.int/ITU-
D/ict/statistics/ict/graphs/internet.jpg 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/graphs/internet.jpg
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/graphs/internet.jpg
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5.1.2 A mobil kommunikáció 

A mobiltelefonálás története Ferdinand 

Fessendennek a hang és zene rádióhullámon 

keresztül történő továbbításra alkalmas 

találmányával kezdődött a 20. század elején. 

A telekommunikáció többi területéhez 

hasonlóan a zsinór nélküli telefon fejlődésének 

is a világháborús időszakok adtak nagy 

lendületet. 

A II. világháborút követően már készültek civil 

használatra, gépkocsiba szerelhető 

mobiltelefonálásra alkalmas eszközök 

(tömegük kb. 40 kg volt. használati költségük 

pedig mai áron számítva kb. 100.000Ft volt), de 

a kézben tartható készülékek megjelenésére 

azonban még a 70-es évekig várni kellett. 

1979-ben Japánban, 1981-ben Skandináviában, 

majd 1983-ban indultak kereskedelmi forgalmi 

útjukra az 1G-s hálózatok. 

A piaci verseny kiéleződését a 90-es évek 

hozták, amikor a finn Radiolinja kirukkolt a 

GSM alapú, 2G-s hálózatával. Azóta a vezető 

telefontársaságok folyamatosan próbálnak 

egymás fölé kerekedni, és az egyre magasabb 

minőségű technológiai szolgáltatások (3G, 4G) 

egyre kedvezőbb árakon történő kínálatával 

„harcolnak” az előfizetőkért, nem kis sikerrel 

(lásd 19. ábra). 

  

 
Reginald Fessenden (1866 – 1932): 
A rádióhullámon keresztül történő 
továbbítás atyja 
Forrás: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fessenden.JPG  

 

Idézet a The American Telephone 
Journal, 1907 január 26-i számából: 
 

„WIRELESS transmission of speech over 

a distance somewhat greater than ten 
miles was satisfactorily accomplished in 
the presence of a number of persons 
invited to witness demonstration of a 
new system of wireless telephony at the 
experimental station of the National 
Electric Signaling Company, Brant Rock, 
Mass., on Dec. 21st, 1906.  
    The representative of THE AMERICAN 
TELEPHONE JOURNAL who was present at 
these tests was furnished by Professor 
Reginald A. Fessenden, the inventor of 
the system, with many facts which have 
made it possible to trace in the present 
article the development of his work…” 
Forrás: http://earlyradiohistory.us/1907fes.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiolinja
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fessenden.JPG
http://earlyradiohistory.us/1907fes.htm
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19. ábra: Összes mobil előfizetések száma az OECD országokban 1991-2007 

 

Forrás: OECD Communications Outlook 2009 [www.oecd.org/sti/telecom/outlook] 

 

A mobiltelefonálás sikerének alapja, hogy az emberek szeretik egyrészt szabadnak, másrészt 

fontosnak érezni magukat. Mobiltelefonjainkkal szinte bárhol lehetünk, mégis elérhetőek 

maradunk mások számára és nekünk is lehetőségünk van a számunkra fontos emberek 

felhívására. Ez azonban sok csapdát is rejt: 

(1) Ha valaki nem használ mobiltelefont, azt vagy „hülyének” nézik, vagy sértésnek 

tekintik a környezetében lévők, hiszen ezzel azt fejezi ki az illető, hogy „nem vagyok 

számára fontos”. 

(2) Ha mindenkinek megadjuk mobilszámunkat, akkor megvan annak a veszélye, hogy 

folyamatosan hívogatnak ismerőseink, kollégáink és nem marad egy szabad percünk 

sem dolgozni, pihenni. 

(3) Lehet több számot használnunk, ahogy sokan teszik (lásd 20. ábra), ebben azonban 

ismét az a veszély, hogy kinek, melyik számot adjuk meg, és mi van akkor, ha éppen 

az a telefon nincs nálunk, amelyiken a „fontos” kapcsolataink hívnak minket. 

A fentieket inkább gondolatébresztőnek írtuk a jegyzetbe, nem fejtegetjük tovább a 

mobiltelefonálás pszichológiai hátterét. Információmenedzsment szempontból 

lényegesebb a mobiltelefonok internetalapú szolgáltatásainak áttekintése, ennek 

tárgyalásával folytatjuk a következő szakaszban. 
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20. ábra: Mobile előfizetők és feltöltőkártyák száma 100 lakosonként az OECD 
országokban, 2007 

 
Forrás: OECD Communications Outlook 2009 [www.oecd.org/sti/telecom/outlook] 

 

5.1.3 Internet a mobilon 

A mobiltelefon-társaságok legújabb közkedvelt kínálata az internet használatára alkalmas 

eszközök (telefonok, tabletek, PDA-k) árusítása, és az ezekhez kapcsolódó olyan, a 

lakosság számára megfizethető díjcsomagok kialakítása, amelyekkel az internetezés 

valóban mobil tevékenységgé változik. 

Ezt a lehetőséget erősíti az egyre több helyen ingyenesen rendelkezésre álló wifi 

környezet. Pl. Skandináviában már alapszolgáltatás a lakosság számára. Budapesten is 

sok helyen elérhető. 

A folyamatos kapcsolódás az internetre sok szempontból megváltoztatja a 

viselkedésünket, információ-szerzési és terjesztési szokásainkat. Például: 

- felerősíti a közösségi jelenlétet és a közösségi médiában történő aktív részvételt;23 

- mozgásunkat követhetővé teszi, elősegítve ezzel a már említett hálózatkutatás 

tudományának további fejlődését, illetve a 3. fejezetben leírt CRM lehetőségek 

ezirányú kibontakozását; 

                                                      

23
 „Social Media Around the World 2011” 

http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 
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- megváltoztatja e-mailezési szokásainkat: átalakul az elektronikus levelezés nyelvezete 

(sms irányba); a szofisztikáltabb levelezés iránti szükséglet új technológiák 

megjelenését kívánja meg; 

- a mobilon történő keresés átalakítja a honlap-készítés szemléletét. 

 

21. ábra: Az OECD országok lakosságának 3G-s lefedettsége 2010-ben (%) 

 

Forrás: OECD (2010), Indicators of broadband coverage, OECD, Paris. [www.oecd.org/sti/telecom] 

 

5.2 Lehetőségek és kihívások 

Az interneten történő megjelenés – akár hagyományos, akár mobil eszközön történik 

– számos lehetőséget nyújt, de egyben újszerű kihívások elé is állítja a cégeket, 

szervezeteket. 

Az alábbi táblázatban a néhány, jelenleg legaktuálisabb kérdéskört vetettük fel: 

Lehetőségek Kihívások 

Elvileg sok ügyfelet/vásárlót elérhetünk. Hogyan találják meg az ügyfelek a 

weboldalunkat, hirdetéseinket? 

Hogyan találjuk meg a célcsoportjainkat 

az interneten? 

Az egy főre eső elérési költség sokkal 

alacsonyabb, mint a hagyományos 

Hogyan győzzük meg a vásárlót/ügyfelet, 

hogy időzzön a weboldalunkon, illetve 
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marketing-eszközök esetében. térjen vissza gyakrabban? 

A weboldalunkon megforduló ügyfelektől 

hogyan gyűjtsünk fejlesztéshez hasznos 

információkat úgy, hogy közben nem 

ijesztjük el őket? 

A közösségi hálókon célcsoportok szerint 

„támadhatjuk”a felhasználókat. 

Milyen trükkökkel juthatunk az 

adatvédelem-tudatos csoportok 

közelébe? 

Mivel lehetünk mások a többi 

reklámozónál? 

A mobileszközökre optimalizált 

fejlesztésekkel növelhetjük ügyfeleink 

elégedettségét, vásárlóink számát. 

Hogyan hasznosítsuk a mobilon történő 

interakciókból származó forgalmi 

statisztikai adatokat a fejlesztésekhez? 

 

5.2.1 Az internetes jelenlét korszakai 

Az internet kutatói a hálón történő megjelenést jelenleg 3 szakaszra bontják24: 

web 1.0: Az online jelenlét korszaka, amely a papírvilág egyfajta online leképezése. 

Jellemzői: a megmutatkozás, a cégek esetében a prospektus jellegű, ritkán frissülő 

weboldalak, egyes személyek esetében a portfolió és egyéb bemutatkozó oldalak, a 

különböző híroldalak, ahol a visszajelzés formája az e-mail vagy a telefon. 

web 2.0: jelenleg tartó időszak, amely a felhasználók által generált tartalomról és a 

közösségekről, a közösségi cselekvésről szól.  

web 3.0: jelenleg van kialakulóban, és több elképzelés is létezik róla. Herendy Csilla 

összefoglalója szerint lehet ez szemantikus (semantic) web, érzékelő/érző (sentient) 

web, szociális (social) web, vagy talán mobil (mobile) web, a virtuális valóság valamely 

formája; vagy „Mindezek egyszerre, de még annál is több” (O'Reilly–Battele, 2009: 2). 

Valóban most valami forradalmian új következik, amelynek része lesz a mesterséges 

intelligencia (lásd 8. fejezet), a mobilvilág által rögzített mérhetetlen mennyiségű 

adatállományából származó következtetések alapján a felhasználóhoz 

                                                      

24 Herendy Csilla: A kereső, a dokumentumok és a user 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web
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simuló/alkalmazkodó web, a tökélesített keresők, az elektronikus készülékeink (nem 

csak a számítógép) személyreszabott működései stb. (részletesebben lásd 8. fejezet.) 

 

Mielőtt előre megyünk az időben, ejtsünk pár szót a jelenleg domináló, minden 

internetező által ismert web 2.0-ról: 

A web 2.0 a megosztásról, a közös kreálásról, a folyamatos visszacsatolásról, a weben 

történő aktív jelenlétről, együttműködésről szól. Az együttműködés értendő 

felhasználói csoportok (közösségek) között, de releváns az ügyfél / vásárló-szolgáltató 

viszonylatában is. 

Az effajta tevékenységnek számos eszköze ismert, amelyek zárt, részben nyitott, vagy 

teljesen nyitott közösségek esetében is alkalmazhatóak. Néhány web 2.0-ás eszköz: 

 a kommunikáció eszközei: az elektronikus levelezőlisták; pl.: GoogleGroups, 

Facebook-os levelezőcsoportok; a chat (bármelyik messanger, iChat, Gmail 

chat etc.); az internetes konferenciabeszélgetések (pl.: Skype); 

 a közös alkotás, komolyabb vélemény-megosztás eszközei: blog, a wiki; 

 a közösségi oldalak: az offline vagy online baráti, ismerősi társaságok virtuális 

megtestesülései, amelyek az életben is megtörténő interakciók leképezésével 

működnek; pl.: Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn. 

 a kép-dokumentum-videó-bemutató-audio megosztó rendszerek: pl.: Flickr-

Yahoo, Picasa-Google; Scribd; Youtube; SlideShare; 

 a file- szerverek, amelyek a közös munkát, a távoli együttműködéseket segítik, 

pl.: Dropbox, me.com; 

 a virtuális tanulási környezetek a fenti elemeket integrálva a klasszikus 

osztálytermi tanulást helyezik virtuális felületre (Moodle, Coospace és 

Coospace Extra, Blackboard); 

 online stratégiai játékok; 

 a felhasználók/vásárlók véleményét integráló online vásárlói felületek, pl.: 

Amazon.com, Bookline.hu, port.hu; 

 a felhasználók visszacsatolásait integráló keresők (fejlesztés alatt), pl.: Google 

próbálkozik ilyennel; 



 

74 / 150 

 

 az egyén és a hálózati szolgáltatások együttműködését (összesimulását) 

támogató eszközrendszer: online felmérések; RSS; weboldal 

személyreszabása; e-mail alerts; keresők, online vásárlás, online ügyintézés 

stb. 

5.2.2 A közösségi hálózatok 

A fentiek közül a 

közösségi hálózatok 

témája éli most 

virágkorát. A SlideShare-

en található „Social 

Media Around the World 

2011” előadásban 

(http://www.slideshare.

net/stevenvanbelleghem

/social-media-around-

the-world-2011) 

olvashatjuk: az internet 

használók 70%-a tagja valamely közösségi hálónak, esetleg többnek is. A 2011 

második negyedévben végzett online felhasználók körében reprezentatív felmérésből 

kiderül, hogy az internet használók 38%-a használ okostelefont, és ezek a 

felhasználók aktívabb közösségi oldalhasználók is, mint a többiek. A közösségi 

oldalakra belépők 50%-a kötődik márkákhoz; a márkaszimpátia sok esetben első 

lépése az online ismeretkötésnek. A fenti adatok ismerete azért fontos, mert ezek 

alapján lehet végiggondolni egy esetleges közösségi oldalhoz kötött PR 

kommunikációs stratégiát. Természetesen, az interneten zajló gyors változások miatt 

érdemes a statisztikák ügyében naprakésznek lenni, szükség esetén a célcsoportunkra 

vonatkozó online felméréssel feltárni a számunkra releváns információkat. Egy biztos: 

az online közösségek, mozgalmak, divatok kommunikációs és információ-szerzési 

szempontból történő figyelmen kívül hagyása cégek esetében jelentős piaci hátrányt, 

szervezetek esetében presztízsveszteséget okozhat. 

 

Awareness

Facebook 96%
Twitter 80%
MySpace 70%

Top 3 networks

In Europe

Membership

Facebook 62%
Twitter 16%
MySpace 12%

22. ábra: Közösségi hálózatok ismertsége és a bennük 
való részvétel 
Forrás: Social Media Around the World 2011, 
(http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-
around-the-world-2011 

http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
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Ahogy korábban kávéházakban, manapság a közösségi hálózatokon szerveződnek 

forradalmak (lásd 7. fejezet: egyiptomi lázadás), terjednek politikai kampány-

üzenetek (7, fej.: Obama-kampány), de ezek a fórumok kínálnak lehetőséget divatok 

elterjesztésére, fogyasztói preferenciák feltérképezésére is. 

A közösségi oldalakon zajló események megértését különböző mutatók, jelentések 

segítik. A „Radian 6 report”-ok (http://www.radian6.com/) naprakész összefoglalót 

adnak arról, hogy mit mondanak az emberek online saját üzletükről, márkájukról és a 

konkurenciáról. A „Klout score” (http://klout.com/home) egy egyén online befolyását 

mutatja meg, 35 különböző összetevőből számítva egy aggregát indexet. 

 

5.2.3 A honlap 

Az online kommunikáció egyik nagyon fontos és visszatérő eleme a honlap. A Web-en 

történő jelenlét fontosságát már a web 1.0 időszakban felismerték a cégek és a 

szervezetek, sokan azonban a mai napis sem fektetnek kellő hangsúlyt a megjelenés 

minőségére. Jakob Nilesen webhasználhatóság-kutató (web usability) szerint az 

internetes honlapok többsége rosszul szerepel a felhasználóbarát szempontú 

teszteken, ezért a felhasználók gyorsan továbblépnek róluk.25 A webes felhasználók 

türelmetlenek, a konkurens oldalra történő átnavigálás költsége alacsony 

(ellentétben a fizikai vásárlás esetében, amikor fáradságos más üzletbe átmennünk), 

így gondolkodás nélkül lépnek tovább azokról az oldalakról, ahol rövid időn belül nem 

érik el céljaikat. 

Non-profit szervezetek esetében nem a vásárláson van a hangsúly ugyan, azonban a 

felhasználók megítélése itt is értékes szempont (erkölcsi, politikai, áttételesen tehát 

gazdasági is). Nem mindegy tehát, hogy milyen élménnyel távozik weboldalunkról az 

oda látogató, és hogy hajlandó–e oda – akár rendszeresen is – visszatérni. Az 

alábbiakban áttekintjük azt a néhány területet (vizualitás, szerkezet, tartalom, 

illemtan, mögöttes információk), amelyeket érdemes figyelembe venni 

honlaptervezés esetében. 

 

                                                      

25
 Jakob Nielsen and Donald A. Norman: Usability On The Web Isn't A Luxury; 

http://www.informationweek.com/773/web.htm  

http://www.radian6.com/
http://klout.com/home
http://www.informationweek.com/773/web.htm
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5.3 Az internetes megjelenés és kommunikáció szabályai és 

illemtana 

5.3.1 A vizualitás szabályai 

Egy honlap vizuális megjelenése több szempontból is fontos: egyrészt ez adja az első 

benyomást a honlapról, ha most ismerkedünk a céggel/szervezettel, akkor a szervezetről 

is; másrészt a vizuális információ ereje sokkal nagyobb, mint a szövegeké, az általuk 

közölt üzeneteket sokkal inkább megjegyzik a látogatók, mint azt, amit olvasnak. 

A honlap képi megjelenése szempontjából az alábbiakat érdemes szem előtt tartani: 

Átláthatóság: belépéskor legyen egy-két főbb üzenetet hordozó kép, de semmi esetre se 

zsúfoljuk tele információval a képernyőt. Ne akarjunk mindent azonnal megmutatni, 

mert úgy járunk, mint a születésnapos gyerek, akivel egyszerre egy tucat ajándékot 

akarnak kibontatni, és elvárják, hogy örüljön mindnek. Természetes, hogy ilyenkor a 

gyerek elmenekül, és elvonul játszani. Sokkal hasznosabb, ha egy, maximum két 

funkcionálisan tervezett képet helyezünk a honlapra, és azok alapján tereljük tovább a 

látogatót. 

Koherencia: a képek kiválasztásakor mindig alaposan gondoljuk át, hogy mi a célunk 

azokkal figyelemfelkeltés, információ-átadás, érzelemkiváltás, megbotránkoztatás stb.). 

Mivel a vizuális üzenetek alapján vonnak le következtetéseket a látogatók a honlap-

gazdáról, ezért a képi üzenetek legyenek koherensek a cég filozófiájával. 

Statikusság-mobilitás egyensúly: a mindenütt forgó, mozgó, kiúszó-bemászó képek és 

ikonok lehet, hogy figyelemfelkeltőek, de csak abban az esetben használjuk azokat, ha 

jelentésük van, és semmiképpen ne zsúfoljuk az effajta „élvezeteket” a honlapon, mert 

egyrészt kioltják egymást az üzenetek, másrészt nagyon idegesítőek is. 

Elhelyezés: a tekintetkövetéses (eye-tracking) vizsgálatok szerint a felhasználók a 

képernyő (bal) felső részén található információkat figyelik legtovább, illetve a képek 

mentén navigálnak az oldalon lefelé, és az azok közelében lévő üzeneteknél időznek.26 

Érdemes ezért a legfontosabb üzeneteket a képernyő felső részére helyezni, és koherens 

képi üzenetekkel terelgetni a látogatót a továbbiakhoz. Honlaptervezést megelőzően 

                                                      

26 Jakob Nielsen: Scrolling and Attention; http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html  

http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html
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mindenképpen érdemes néhány cikket elolvasni a tekintetkövetéses vizsgálatokról. 

Például:  

Jakob Nielsen: Scrolling and Attention; http://www.useit.com/alertbox/scrolling-

attention.html 

Letöltés sebessége: a túl nagyméretű (nagy tárkapacitást, sávszélességet és memóriát 

foglaló) képek elhelyezése lassítja a honlap betöltésének sebességét. A türelmetlen 

felhasználók negatívan értékelik, ha egy honlap lassan töltődik be. Mindenképpen 

optimalizáljuk a képek méretét a lassabb internetkapcsolattal rendelkező felhasználók 

számára is, még akkor is, ha a szolgáltatók által kínált le- és feltöltési sebesség 

folyamatosan nő. 

Jogtisztaság, egyediség: a képek használatának tekintetében legyünk körültekintőek. 

Csak jogtiszta képeket használjunk, és kerüljük a közhelyes, sokak által használt kép-

adatbázisokból kiszedett képek használatát. Saját – természetesen szakember által 

készített - képek használata egyedivé teszi a honlapunkat, és használatuk is biztosan 

jogtiszta. 

 

5.3.2 Felépítés: logikai és tartalmi szabályok 

A logikai és tartalmi kérdések tekintetében a legfontosabb, hogy ne azt tegyük a 

honlapra, ami számunkra fontos, hanem azt, amit a felhasználó tudni szeretne, amivel 

segíthetjük őt céljai elérésében. A honlap logikai szempontból történő tervezése tehát 

arról szól, hogy megpróbálunk belehelyezkedni a felhasználó személyébe és elképzeljük, 

hogy ő mit keres az oldalunkon. Praktikus felvázolni a tipikus eseteket, leírni a 

leggyakrabban várható látogatótípusok kívánságait. 

Ezt követően tervezzük meg a szerkezetet úgy, hogy a főoldalon a lehető 

legáttekinthetőbb formában szerepeljen az a néhány (5-6) menüpont, ami mögött 

almenük formájában további információkat adunk. 

A menük elnevezése tekintetében is gondolkodjunk felhasználói fejjel: kerüljük az 

általunk jól ismert, de a látogató számára homályos elnevezéseket. 

A menük és almenük csoportosítása és felosztása legyen egyértelmű, vagyis egy adott 

menüpont egy adott témát takarjon, ne legyenek felesleges átfedések. Egy-egy 

menüpont mögött lehetőleg kb. féloldalnyi szöveget helyezzünk el, a hosszabb szakmai 

http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html
http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html
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anyagokat, tájékoztatókat inkább pdf formátumban letölthető változatban bocsássuk az 

érdeklődők rendelkezésére. 

Fordítsunk különös figyelmet a főoldal megtervezésére, mert ezen áll vagy bukik 

honlapunk sikere, vagyis az, hogy a látogató marad vagy megy. A legfontosabb 

információk (kapcsolatfelvétel, munkatársak, alapvető bemutatkozás) mindenképpen 

legyenek elérhetőek a főoldalról maximum egy kattintással. 

Globalizált világunkban illik a cégről, még ha nem is működik nemzetközi vizeken, 

legalább egy rövid angol nyelvű összefoglaló oldalt készíteni. Ha szervezetünk európai 

uniós pályázatokban kíván részt venni, akkor ajánlatos nagyobb terjedelmű angol nyelvű 

bemutatkozó anyagot készíteni. 

Többnyelvű honlap esetében figyeljünk arra (amennyiben ezt a szerkezet lehetővé teszi), 

hogy nyelv-váltáskor az oldal megfelelő párjára ugorjon a látogató. 

A menüpontokban történő navigálást segítsük azzal, hogy jól látható helyen mutatjuk a 

felhasználónak, hogy éppen hol jár. A hivatkozások egymásra mutatásában törekedjünk 

az egyszerű, könnyen követhető szerkezet megalkotására (kerüljük a körkörös 

hivatkozásokat és a tartalmatlan oda-vissza mutogatásokat), világosan átlátható 

honlaptérkép felajánlásával segítsük a látogatók tájékozódását. 

 

5.3.3 Illemtan 

Honlapunk nyelvezete – a képekhez hasonlóan – sokat elárul rólunk. Hacsak nem olyan 

nagyon szűk célcsoport számára készítünk honlapot, akiket jól ismerünk, érdemes a 

honlap stílusát „neutrálisra” venni: stilisztikailag úgy fogalmazni a szövegeket, hogy azon 

az egymástól nagyon különböző felhasználók se botránkozzanak meg; érthető legyen a 

kevésbé iskolázott látogatók számára is, de egyben a szofisztikáltabb olvasók igényeit is 

kielégítse. (Egyszerű, de értelmes mondatokból, logikusan felépített szöveget írjunk. Ne 

tegezzük a látogatót. Ne legyünk tolakodóak.) 

Nyelvileg és stilisztikailag is ellenőriztessük szakemberrel (nézessük át legalább egy 

magyar tanárral) a szövegeket, hogy elkerüljük a helyesírási hibákat és a nem megfelelő 

stilisztikai elemek használatát. 

A nyelvi, stilisztikai szempontok mellett illemtani kérdés az is, hogyan próbálunk a 

honlapon keresztül információhoz jutni a látogatóktól. A folyamatosan, tolakodóan 
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felugró online felmérésre felhívó ablak például sok látogatót elijeszthet az oldalról. Ne 

feledjük, hogy ami számunkra fontos, az nem feltétlenül fontos a látogató számára. 

Ahogy a mindennapi életben sem működik az „ajtóstul berontunk a házba” stílus, úgy a 

honlapon is érdemes kerülni az ilyen akciókat. 

 

5.3.4 Tesztelés 

A honlaptervezés folyamatában kiemelt szerepe van a honlap használhatósági 

tesztelésének. Nielsen és munkatársai szerint honlapot minden esetben teszteltessük a 

potenciális felhasználók egy csoportjával (6-10 tesztelő is elég) úgy, hogy egymástól 

függetlenül megkérjük őket, hogy használják a készülő honlapot általunk előre definiált 

célok elérésére. Semmiképpen se befolyásoljuk a tesztelőket segítségünkkel, előzetes 

magyarázatokkal. A teszteredmények begyűjtésének legalkalmasabb módszere a 

tesztelők figyelése, és viselkedésük feljegyzése. Minél korábbi fázisban kezdjük a 

tesztelést, annál eredményesebb visszajelzésekhez juthatunk, és annál könnyebben 

korrigálhatjuk a hibákat.27 

5.3.5 Mi van a háttérben? 

A „keresők” 

A honlap kinézete, logikája és tartalma tűnhet tökéletesnek, ha például egy kereső nem 

találja meg, vagy túl hátra sorolja az oldalt a legfontosabb kulcsszavak beírásakor. Ennek 

kivédése, illetve az ezzel kapcsolatos folyamatos gondozás egyrészt informatikusi feladat, 

másrészt tartalmi kérdés. A keresők különböző elvek alapján keresnek: 

Herendy Csilla a már idézett, Médiakutatóban megjelent cikkében28 így foglalja össze a 

hagyományos keresők működésének alapelveit: 

„A hagyományos keresőrendszerek mindegyike ugyanazon általános séma szerint 

működik: az egyes oldalakat a keresőrobotok (crawlerek) meglátogatják és összegyűjtik. 

                                                      

27
 Jakob Nielsen, Kara Coyne, Marie Tahir: Make It Usable; 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,33821,00.asp#fbid=Bdy8kJyHtws 
 
28

 Herendy Csilla: A kereső, a dokumentumok és a user 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web 
 

http://www.pcmag.com/author-bio/jakob-nielsen
http://www.pcmag.com/author-bio/kara-pernice-coyne
http://www.pcmag.com/author-bio/marie-tahir
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,33821,00.asp#fbid=Bdy8kJyHtws
http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web
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A megtalált oldalakat egy indexelő elemzi, kigyűjti belőlük a releváns – azaz az 

indexelendő – kifejezéseket és a könyveknél megszokott tárgymutatóhoz hasonló listát 

készít belőlük. 

Keresés során a felhasználó által feltett kérdést a rendszer elemzi, feldolgozza és a 

korábban beindexelt (tagelt) oldalak között elvégzi a keresést. Az eredmény weblapok 

halmaza, amelyek mindegyike kapcsolódik a feltett kérdéshez. A keresőrendszerek 

működésének talán leglényegesebb pontja, hogy ezeket a weblapokat milyen sorrendben 

mutatja a kereső a felhasználóknak. Így az ilyen rendszerek „lelke” az indexelésben és a 

találatok sorba rendezésében rejlik. 

Ez a fajta precíz sorrendezés a találatok számának növekedésével vált kiemelkedő 

fontosságúvá. Az egyes keresők legalapvetőbb sorrendezési szempontjai közé tartoznak 

többek között a megtalált kifejezések helyének és előfordulási gyakoriságának a 

vizsgálata és a frissítési gyakoriság. 

A keresőrendszerek között talán a Google a legnépszerűbb, ennek egyik egyértelmű oka, 

hogy, több oldalt térképez fel, mint más keresők (s így is csak a web kb. 30%-át látja!), 

ugyanakkor pl. a Yahoo.com a találatokat minőségileg jobban rangsorolja a 

vetélytársainál. Az általánosan elterjedt módszerek mellett a vezető keresők egy speciális 

algoritmust is megvalósítanak, amely az egyes oldalakhoz a linkstruktúrát alapul véve 

rendel fontosságot (pl. Google PageRank). 

A Google PageRank működése részben a bibliometria elvein alapszik. A bibliometria a 

tudományos publikációk világába vezet bennünket, ahol is egy adott kutató munkájának 

tudományos rangját és tekintélyét publikációinak idézettsége adja. A tudományos 

publikálás egyfajta rangsor-elven működik: egy adott mű hány más munkát idéz, később 

hány más mű idézi az adott írást, illetve, hogy az adott idézetek mennyire számítanak 

fontosnak. Ez a tudományos publikációk világában elterjedt szemlélet és rendszer a 

Google működésének egyik alapelve. Larry Page és Sergey Brin együtt alkották meg a 

Google rangsorolási elvét (algoritmusát), amely nemcsak azt tartja számon, hogy egy 

adott oldalról mennyi hivatkozás mutat más oldalakra, hanem azt is figyelembe veszi, 

hogy egy adott oldalra mennyi link mutat. Emellett a rendszer számon tartja az egyes 
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hivatkozásokhoz tartozó hivatkozások számát is, vagyis a hivatkozások alkotta gráfot 

(Battele, 2006). 

A hagyományos keresőrendszerek többsége azonban olyan problémákkal küszködik, 

amelyek speciálisan az internet és a rajta lévő tartalmak sajátosságaiból adódnak: több 

milliárd oldal, sok terabyte-nyi rendezetlen adat és a gyorsan változó tartalom. Keresési 

problémát okozhatnak továbbá a dinamikus oldalak, az elgépelések és a háttérben lévő, 

nehezen elérhető adatbázisok is.” 

Ami ebből „mezei” honlapgondozóként befolyásolható: 

1. A legfontosabb kulcs-szavak szerepeljenek legtöbbször a honlapon. 

2. Frissítsük az oldalainkat a lehető leggyakrabban. 

3. Próbáljuk meg elérni, hogy minél többen hivatkozzanak ránk. 

4. Adatbázisainkat lássuk el úgy metaadatokkal, hogy a keresők azokra is rátaláljanak. 

 

A látogatók 

Honnan tudjuk, hogy hányan látogatják a honlapunkat? Erre egyszerű a válasz: a 

honlapstatisztikából. 

Honnan tudjuk, hogy hogyan érkeztek hozzánk a látogatók? Ennek megválaszolására ad 

lehetőséget pl. a Google Analytics. A Google Analytics pontosan megmutatja, hogyan 

találtak rá a látogatók egy adott weboldalra, és milyen műveleteket végeznek el ott. 

Össze tudja hasonlítani a látogatók viselkedését és az általuk képviselt hasznot aszerint, 

hogy milyen hirdetés, kulcsszó, keresőmotor vagy e-mail továbbította őket a webhelyre, 

és a webhely tartalmával és kialakításával kapcsolatban szükséges fejlesztések 

tekintetében is értékes rálátást kínál.29 A Google Analytics szolgáltatásainak részletes 

leírását az alábbi oldalon tekintheti meg: http://www.google.com/analytics/index.html  

  

                                                      
29

 http://www.google.com/analytics/index.html  

http://www.google.com/analytics/index.html
http://www.google.com/analytics/index.html
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Egy intézmény internetes megjelenése stratégiai kérdés. A web-en történő 

kommunikáció, az ott zajló események megértése, követése, az azokkal történő 

lépéstartás fontos feladat, ami összetett (informatika, marketing, pszichológia) 

szaktudást igénylő feladat. Ne sajnáljuk a pénzt megfelelő szakember vagy szakmai 

csapat foglalkoztatására. A webkommunikáció már túl van azon, hogy az éppen aktuális 

titkárra vagy titkárnőre bízzuk az ezzel kapcsolatos ügyeket. 

 

 

Gyakorlat, feladat: 

1. Válasszon egy tetszőleges (önkormányzati, kormányzati) honlapot! Elemezze a 

honlapot az 5.3 fejezet szempontjai szerint. Készítsen ajánlást a honlap fejlesztésére! 

2. Készítse el egy képzelt nagyváros/kisváros/falu polgármestere/képviselő testülete 

számára a település CRM stratégiáját! 

3. Válasszon egy tetszőleges önkormányzatot, elemezze és illusztrálja példákkal, hogy az 

adott nagyváros/kisváros/falu hogyan használja a web 2.0 eszközrendszert! Készítsen 

fejlesztési javaslatot a település vezetése számára! 
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6. Személyes információmenedzsment (Personal Information 

Management - PIM) 

6.1 Mi a PIM? 

A személyes információmenedzsment (personal information management – PIM) mai 

formájában alig 10 éves múltra visszatekintő kutatási terület: a PIM-mel kapcsolatos első 

kutatások az ezredforduló környékén kezdődtek, és az első, a témára koncentráló 

meghívásos műhelytalálkozót 2005-ben szervezték Seattle-ben a University of 

Washington, the Information School munkatársai, a National Science Foundation 

támogatásával. Azóta évente rendezik meg a szakmai találkozót, melynek szervezői és 

résztvevői az USA legnagyobb egyetemei, a Microsoft , Google stb. 

A személyes információmenedzsment alapkérdései (hogyan rendszerezzük iratainkat, 

könyveinket stb.) a digitális korszakot megelőzően is felvetődtek, a PIM, mint valódi 

kutatási terület azonban csak 2000 körül kezdett megerősödni. 

 

A PIM kutatási területeiről és a tudomány fejlődéséről hallgathatunk meg egy előadást Dr 

Perez Quinones, a Viginia Tech PIM kutatójától a YouTube-on a képre kattintva, vagy a 

kép melletti útvonalat a böngészőbe beírva. 

 

Google Tech Talks 

Dr Perez Quinones 

(Virginia Tech): Situating 

Personal Information 

Management Practices 

within an Organization  

http://www.youtube.co

m/watch?v=eA9NT4b6U

NA 

 

A személyes információmenedzsment tudománya azt kutatja, hogy egy adott személy 

milyen információ- megszerzési, szervezési, tárolási, szerkesztési, karbantartási, 

tevékenységeket végez annak érdekében, hogy különböző szerepköreiben (szülői, baráti, 

http://www.youtube.com/watch?v=eA9NT4b6UNA
http://www.youtube.com/watch?v=eA9NT4b6UNA
http://www.youtube.com/watch?v=eA9NT4b6UNA
http://www.youtube.com/watch?v=eA9NT4b6UNA
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munkatársi, közösség tagja) helytálljon. Az információs tevékenységek lehetnek fizikai 

vagy digitális tevékenységek, a kutatási terület azonban - nem véletlenül - az erősen 

digitalizált információs korszakban erősödött meg, hiszen a digitális formában történő 

információs tevékenységek nyomon követése sokkal könnyebb, mint a fizikai (szóbeli, 

papír alapú) tevékenységeké, és az erősen digitalizált világban az egyén számára a 

beérkező információ mennyisége is jelentőse megnövekedett. 

Az ideális PIM-vízió szerint kívánt céljaink megvalósításához mindig rendelkezésünkre áll 

a megfelelő információ, a megfelelő formában, teljességben és minőségben. A PIM 

alkalmazásával elkerülhetjük az adatveszteségből, az adatok kereséséből, többszörös 

előállításából származó időveszteséget. 

A PIM alapelvei szerint törekednünk kell arra, hogy: 

 egy adott vonatkozásban a lehető legtöbb információhoz hozzájussunk; - KERESÉS 

 ne terheljenek minket felesleges információkkal (számunkra érdektelen 

reklámokkal, hírekkel); - SZŰRÉS 

 a megszerzett információkat megfelelően rendszerezzük úgy, hogy később 

könnyen megtaláljuk, amit keresünk; - RENDSZEREZÉS 

 mentsük az adatainkat gyakran és több helyre azért, hogy elkerüljük az 

adatvesztés; MENTÉS 

 alakítsunk ki megfelelő stratégiát adataink védelmére; ADATVÉDELEM. 

Így az információmenedzsment foglalkozik az elektronikus levelezés, a szöveges 

dokumentumok, a kép-, audio és videofájlok szervezésével, az online szolgáltatások 

igénybevételével, a világhálón történő információszerzési tevékenységekkel, a mobil 

környezet menedzselésével, az adattárolással és a személyes adatvédelemmel. 

 

A személyes információmenedzsment-tevékenységek segítését számos eszköz támogatja. 

Ezeket foglalja össze alkalmazástípusonként csoportosítva a Univetsity of Washington, 

Information School egyik, a PIM workshopok sorozatának honlapja alatt található 

weboldala: 

http://pim.ischool.washington.edu/tools.htm 

 

http://pim.ischool.washington.edu/tools.htm
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A személyes információmenedzsment eszközei többek között a személyes információ-

szervező alkalmazások is, amelyek részei a jól ismert szoftvercsomagoknak (Microsoft 

Outlook, iCal), illetve külön is kaphatók vagy ingyenesen letölthetők. 

 

Az alábbi oldalon 10 ingyenes personal information manager alkalmazás leírását találjuk 

meg: 

http://blog.dreamcss.com/project-management-tool/10-useful-personal-information-

managerspim/ 

Az ingyenes szoftverekkel - ahogy korábban is beszéltünk róla – legyünk óvatosak: mindig 

olvassuk el figyelmesen a felhasználói szerződést, de legalább az adatvédelemre 

vonatkozó részt. A PIM alkalmazásokból származó adatok más számára történő 

nyilvánossá tételével személyes életünk egy részét tesszük nyilvánossá. 

 

A személyes információ-menedzsment kutatásában élen járó csoport a – már említett – 

University of Washington „Keeping Found Things Found” nevű kutatócsoportja. 

(http://kftf.ischool.washington.edu/) A csoport tagjai által végzett legfrissebb kutatásról 

szóló tanulmányban arról olvashatunk, hogyan menedzselik személyes információikat 

kiválasztott projekt-munkáik kapcsán a különböző egyének. A kutatás két területre 

fókuszált: (1) hogyan változik az információ-rendszerezés, szervezés módja a projektek 

előrehaladtával; (2) milyennek képzelik a kutatás alanyai az ideális PIM segéd-eszközt. A 

kutatás eredménye szerint projektjeik előrehaladtával az emberek megváltoztatják, 

bővítik, átszervezik az előzetesen kialakított rendszerüket. Gyakran előfordul, hogy olyan 

anyagokat tárolnak, amelyeket valójában nem használnak a projekthez, illetve 

keresgélnek olyan információkat, amelyek már könyvtárukban fellelhetők, csak nem 

emlékeznek rá. Az ideális PIM eszközt intelligens, automata eszközként vízionálják, amely 

gördülékenyen segít megoldani a PIM kihívásokat. 

A teljes tanulmány az alábbi címen olvasható. 

http://kftf.ischool.washington.edu/docs/Bruce_et_al,2010_Seeking_an_ideal_solution_t

o_the_management_of_personal_information_collections.pdf 

 

http://blog.dreamcss.com/project-management-tool/10-useful-personal-information-managerspim/
http://blog.dreamcss.com/project-management-tool/10-useful-personal-information-managerspim/
http://kftf.ischool.washington.edu/
http://kftf.ischool.washington.edu/docs/Bruce_et_al,2010_Seeking_an_ideal_solution_to_the_management_of_personal_information_collections.pdf
http://kftf.ischool.washington.edu/docs/Bruce_et_al,2010_Seeking_an_ideal_solution_to_the_management_of_personal_information_collections.pdf
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6.2 Személyes digitális környezet 

6.2.1 Elektronikus levelezés 

 

Feladat: 

Önnek hány e-mail címe van, illetve hány volt már életében? Melyiket milyen célra 

használja/ta? (Mi történt a korábbi elektronikus postafiókjaiban tárolt információkkal?) 

Rendszerezi a beérkező leveleit valamilyen kritérium alapján? Ha igen, melyek ezek a 

kritériumok? 

 

Válaszolják meg kollégájával / padtársával a fenti kérdéseket és vessék össze válaszaikat! 

Valószínűleg ebből az egyszerű „kutatásból” is kiderül, hogy elektronikus levelezési 

magatartásunk különbözik egymástól, illetve különböző kontextusban eltérő: tehát függ 

az egyéntől, a kontextustól, és a levelezéshez használt technikai háttértől (alkalmazott 

levelező rendszertől) is. 

 

A levelező rendszerek megválasztásában éppen ezért nem igazán lehet általános 

javaslatot tenni, érdemes azonban néhány szempontot figyelembe venni, hogy elkerüljük 

a bosszúságokat. 

Minden levelezőrendszer alkalmas arra, hogy a leveleket időrend, feladó, illetve tárgy 

szerint rendezze. Ez ad egy bizonyos kiindulási pontot egy adott levél visszakereséséhez 

és magánlevelezésünkben általában elegendő is. Munkahelyi levelezés esetében szükség 

lehet a különböző feladattípusok, különböző projektek szerinti csoportosításra. A 

levelezőrendszerek többsége alkalmas arra, hogy a leveleinket mappákba rendezzük, 

vagy címkékkel lássuk el és ezek szerint rendszerezzük őket. Azért érdemes alkalmazni 

ezt, mert egyrészt mi magunk is könnyebben visszakeresünk egy adott levelet, ha csak 

egy almappán belül kell kutatnunk, másrészt munkánkat többnyire nem egyedül 

végezzük, így egyszerűbbé válik a kollégáinkkal történő együttműködés. A gördülékeny 

irodai kommunikációt segítheti, ha a nem személyhez kötött ügyek esetére olyan e-

mailcímeket, amelyeket több kolléga is megnéz, és éppen az válaszolja meg a kérdést, 

akinek van rá ideje. Ilyenkor különösen fontos a szabály-alapú rendezés, hogy a 

különböző munkatársak kiigazodjanak az elektronikus levelek között. 
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A hatékony elektronikus kommunikáció feltétele a választott levelezőrendszer 

megbízható működése is. Fontos, hogy mutassa a rendszer egy adott levelezés 

folyamatát, vagyis kereshetőek legyenek az egymáshoz kapcsolódó e-mailek, látszódjon, 

hogy egy levél meg lett e válaszolva stb. A mai mobil világban az is fontos kitétel, hogy a 

levelezőrendszer mobileszközökön is jól működjön. 

Sokat segíthet a munkánkban a felhasználóbarát címjegyzék funkció: könnyű legyen 

hozzáadni új címet, csoportosítani, levelező listákat létrehozni, szerkeszteni stb., illetve 

exportálni, importálni címeket, címlistákat. 

Érdemes lehet különböző szerepeinkben (magán és munka) más e-mailcímet használni. 

Alapvetően nem illik a magánlevelezésünket a munkahelyi e-mailcímről folytatni, és az 

sem veszi jól ki magát, ha a magánleveleink végén a munkahelyi aláírás szerepel. Ezért 

érdemes elkülöníteni egymástól ezeket a platformokat. Ezzel együtt, időnként szükség 

lehet a leveleink más fiókokból történő importálására, így nem árt, ha ezt is tudja a 

választott rendszer. 

Szűrők használatával már a beérkezés pillanatában csoportosíthatjuk a leveleinket. 

További hozzáadott értéket kínál a „beszélgetés” funkció megléte, a fiók 

személyreszabási lehetőségei, például rövid hírek beállítása, aláírás-szerkesztés és 

hasonlók. 

A jelenleg elérhető levelező rendszerek közül a Gmail nagyon sikeres fejlesztésnek 

bizonyult, ezért egyre elterjedtebb, hogy munka e-mailcímként használják a világon 

mindenfelé az emberek. (Például az egyetemi levelezőrendszerek általában sokkal 

kevesebb funkciót kínálnak, kevésbé felhasználóbarátak, nem mindig érhetők el 

mobileszközről.) Egyre elfogadottabbá válik (legalábbis a kutatók körében), hogy 

hivatalos levelezéseik Gmailen keresztül folynak. 

Az elektronikus levelezés kapcsán két fogalmat érdemes még ismernünk: az SMTP-t és a 

POP-t. Az előbbi a Simple Mail Transfer Protocol, amely az elektronikus levelek 

interneten keresztül történő szabványos továbbítója. A POP, Post Office Protocol, pedig 

az elektronikus levelek „kézbesítését”, gépre történő letöltését végzi. Leveleink az SMTP 

segítségével folyamatosan érkeznek postafiókunkba, és tárolódnak a mail szerveren. 

Amikor internet kapcsolatot létesítünk, a POP segítségével letöltődnek a gépünkre a 

szerverről levelek (beállítástól függően másolatot hagyva a szerveren is), amelyekkel 



 

88 / 150 

 

aztán offline dolgozhatunk. Internetkapcsolat létesítésével a rendszer a gépen történt 

változtatásokat és a szerveren tárolt állapotot szinkronizálja. 

 

6.2.2 Szöveges dokumentumok 

Feladat: 

Ön hány dokumentumot tárol számítógépén? Próbálja meg papírra lerajzolni 

könyvtárrendszerét. Milyen logikai szempontok szerint szervezi a mapparendszerét? 

Kollégájával / padtársával válasszanak ki a másik könyvtárai közül találomra egyet. Fel 

tudja idézni, mit tartalmaz a kiválasztott könyvtár? 

 

A szöveges dokumentumok rendszerezése – a nyilvántartott file-ok nagy száma miatt – 

elengedhetetlen. Számítógépünkön ugyanúgy rendet kell tartanunk, mint a lakásunkban, 

ugyanúgy takarítást, nagytakarítást kell végeznünk, ahogy otthon. 

 

Ahhoz, hogy az anyaginkat - akár évekkel később is - könnyen megtaláljuk, érdemes a 

könyvtárrendszerünket valamilyen szabály alapján felépíteni, a file-okat meghatározott 

szabályok alapján elnevezni. Különböző lehet ez a szabály-szerűség a munkahelyi 

állományok és a magándokumentumaink vonatkozásában. 

Ha munkahelyen közös mapparendszerben dolgozunk a kollégáinkkal, akkor 

mindenképpen szükség van arra, hogy megegyezzünk a könyvtárstruktúra és a file-

elnevezések szabályaiban. 

A szöveges dokumentumok tárolása kapcsán ne feledkezzünk meg a rendszeres 

biztonsági mentésről, vagy külső tárolóeszközre vagy interneten keresztül egy adott 

szerverre. 

A mobil munkavégzés szempontjából tanácsos lehet anyagainkat olyan file-szerver 

szolgáltatónál (is) tárolni, ahol bárhonnan elérhetjük azokat. Ilyen szolgáltatást kínál 

például a me.com vagy a Dropbox. A több helyen történő munkavégzés legnagyobb 

kihívása az, hogy egy idő után elveszítjük a fonalat a tekintetben, hogy hova is mentettük 

egy adott munka utolsó változatát. Ezt elkerülendő érdemes kiválasztani az elsődleges 

mentési helyet, amivel aztán rendszeresen szinkronizáljuk a többi helyen lévő 

tartalmakat. 
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6.2.3 Képi, audio és videofájljaink 

A szöveges dokumentumoknál leírt ajánlások a képi és video tartalmak tárolásával 

kapcsolatosan is érvényesek. Ez utóbbiak esetében van néhány szempont, amit még 

érdemes figyelembe venni: a képek és főként a videók nagy méretük miatt gyorsan 

elfoglalják a számítógépünk memóriáját. Így különösen fontos figyelni arra, hogy a 

tárolásnak „jó” rendszere legyen, hogy feleslegesen ne tartsunk duplikátumokat a 

gépünkön. 

Azokat a filmeket tároljuk csak a gépen jó minőségű változatban, amelyek feltétlenül 

szükségesek, egyébként használjuk a tömörítési funkciókat a videók „lebutítására”, illetve 

a képek kisebb felbontású változatainak létrehozására. A képek esetében, ha azokat csak 

képernyőn használjuk, sokkal kisebb felbontású változat is elegendő, mint a nyomtatási 

felhasználáshoz. Azokat a multimédiás anyagokat és képeket, amelyeket nagy méretben 

szeretnénk megőrizni, tanácsos CD-re, DVD-re írnunk. 

A képek tárolásának és megosztásának is vannak online módjai. A már említett me.com 

vagy a Dropbox is alkalmas erre, de a közösségi oldalak (pl. Facebook, iwiw) is ajánlanak 

képek tárolására alkalmas felületet. A Google képek tárolására és megosztására 

szakosodott része, a Picasa is egyfajta lehetőséget kínál. Ahogy voltak olyanok, akik a 

papíralapú korszakban dobozokba ömlesztve tárolták a képeiket, mások pedig szépen 

albumokba rendezték azokat, ugyanúgy a digitális képtárolás tekintetében sem vagyunk 

egyformák. Míg a papírképek készítésében megfontoltabbak voltunk (főként a negatív és 

a papírképek ára miatt), a digitális fényképezőgépekkel, mobiltelefonokkal, kamerákkal 

gondolkodás nélkül kattintgatunk, ezért előbb-utóbb, ha nem válogatunk és 

rendszerezünk, elönt minket a jobb–rosszabb fotók halmaza, és egy-egy kép 

visszakeresése hosszú órákat, napokat vehet igénybe. 
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Ejtsünk pár szót a kép és video formátumokról: 

 

Képformátumok30 

Alapvetően kétféle képtípus van: a bittérképes (vagy raszteres), illetve a vektorgrafikus. A 

bittérképes formátumban minden egyes képpont tartalmát külön-külön információként 

tároljuk. A vektorgrafikus ábrázolásnál az egyes ábrák matematikai formulákkal (téglalap, 

négyzet, kör, ellipszis, csomópontokkal leírt görbék, stb.) vannak leírva. 

A bittérképes formátumok előnye, hogy adatszerkezetük egyszerű, könnyen, gyorsan 

feldolgozhatóak. Hátrányuk, hogy a jó minőségű képek mérete nagy, a nagyításnál a 

minőség romlik. A nagy méretet általában tömörítéssel oldják meg az egyes formátumok. 

Ezek az eljárások lehetnek veszteségmentesek, illetve veszteségesek is. Ez utóbbi kisebb 

fájlméretet eredményez, de a kép részének jelentős információja elveszhet, így kevésbé 

lesz éles! Ezzel ellentétben veszteségmentes tömörítésnél az eredeti képet 

maradéktalanul visszaállíthatjuk.  

 

A vektorgrafikus képek könnyen szerkeszthetők, mivel az egymás mögötti objektumok 

kiválóan elmozdíthatóak, illetve átméretezhetőek. Bár a több objektumot tartalmazó kép 

nagyobb feldolgozási igényt jelent, de a minőség jelentősen nő ezzel a formátummal. A 

vektorgrafikus képek készítéséhez erős processzorra van szükség, szerkezetük a 

bittérképes képeknél bonyolultabb, feldolgozhatóságuk lassúbb, ezért ezt a formátumot 

főként a professzionális grafikusok használják.  Előnyük viszont, hogy a képminőség 

nagyításkor nem romlik és méretük kisebb, mint a bittérképes képeké. A vektorgrafikus 

formátumok legfontosabb felhasználási területe: ábrák, síkbeli és/vagy térbeli rajzok, 

animációk megvalósítása. 

A felbontás mértékegysége: képpont/hüvelyk. (Angolul: pixel per inch, azaz ppi) Ha pl. 

egy kép felbontása 200 ppi, akkor 1 négyzetinch-en belül 200*200 = 40 000 képpont 

található.  

 

A legelterjedtebb bittérképes formátumok: a JPEG, TIFF, GIF, PNG. 

                                                      

30
 A képformátumokról szóló szakasz megírásához az alábbi honlapon található összefoglalót használtuk: 

http://www.tferi.hu/kepformatumok-alapfogalmak  

http://www.tferi.hu/kepformatumok-alapfogalmak
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A JPEG (Joint Photographic Experts Group; kiterjesztései: .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif, .jfi) a 

digitális fotózásban és az interneten is leggyakrabban használt formátum, mert mérete 

viszonylag kicsi, minősége viszont jó. A JPEG viszont nem igazán alkalmas vonalas rajzok, 

vagy egyéb szöveges ábrák, illetve kis ikonok átvitelére, ahol a szomszédos képpontok 

között éles kontraszt van. Az ilyen képeket célszerűbb egy veszteségmentes tömörített 

formátumban elmenteni, mint például TIFF (Tagged Image File Format), GIF (Graphics 

Interchange Format) vagy a PNG (Portable Network Graphics). A JPEG nem kifejezetten 

alkalmas arra sem, hogy képeket ilyen formátumban szerkesszenek, mivel a képek ki-

betömörítésekor sok információ elveszhet, illetve az egyes képeken tárolt fontos 

információs tartalom is gyengülhet. Ennek elkerülése érdekében érdemes a 

szerkesztendő képet például a veszteségmentes PNG formátumban tárolni, majd a kész, 

megszerkesztett munkát végül JPEG-be exportálni. A legtöbb szerkesztőprogram 

támogatja a PNG, GIF, JPEG importálását és exportálását is. 

 

Video formátumok 

A legelterjedtebb video formátum az MPEG (Moving Picture Experts Group). 

Kiterjesztései: .mpg, .mpeg, .mp1, .mp2, .mp3, .m1v, .m1a, .m2a, .mpa, .mpv 

Alapvetően a JPEG mozgóképpé kiterjesztett változata, hiszen a filmek képkockákból 

állnak, ezért viselkedésük elve is hasonló a JPEG jellemzőihez: például viszonylag 

kisméretű, relatíve jó minőségű file-ok készíthetők (emiatt terjedt el az internetre 

feltöltött filmek esetében), a tömörítés adatvesztéssel jár. 

Szintén ismert a Microsoft által bevezetett AVI (Audio Video Interchange) formátum, 

amely azonban sok tekintetben korlátosabb, mint az MPEG. 

A képeknél említett vektorgrafikus formátum videós megfelelője a Flash technológiával 

készült, .flv kiterjesztésű Flash video fájlok. 

 

A filmfelvételek tárolásának tekintetében is hasonló a helyzet, mint a képekkel. 

Régebben, a szalagokra készített filmek esetében a költségvonzat miatt óvatosabban 

bántunk a felvételekkel, mint ma, amikor „csak”olcsó tárhelyet foglalnak a videók. Egy 

idő után azonban a videók esetében is elönt minket az információs szemét, ezért 

érdemes ezt szem előtt tartani a filmek tárolásánál. Hasznos lehet valamely videó vágó 
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program megismerése, hogy egy hosszabb felvételből a legjobban sikerült részeket 

tartsuk csak meg, és azt egy élvezhető kisfilm formájában tegyük el. Ebben a formában a 

Youtube-ra is jobb feltölteni, ahol nyilvánossá tehetjük mások számára a megtekintést, 

vagy korlátozhatjuk azt az általunk meghívott személyek körére. 

 

A Youtube-on nem csak a saját videóink miatt érdemes körülnézni. A reklámok, vicces 

videók, filmek, filmrészletek, családi felvételek mellett számos ismeretterjesztő előadás 

videóját is megtaláljuk a videomegosztó portálon. A jegyzetben is hivatkozott Google 

Tech Talks vagy a híres TED előadások például informális egyetemként is 

funkcionálhatnak. 

 

A hanganyagok tárolásának tekintetében is különböző lehetőségeink vannak. Magunk 

által rögzített hanganyagainkat, illetve máshonnan letöltött zenéinket különböző 

adathordozón tárolhatjuk (CD, pendrive, winchester, távoli szerver, P2P hálózat valamely 

gépe). A rendszerezést illetően itt is érdemes következetesnek lennünk: amikor 

bemásolunk egy CD-t a számítógépbe, vagy zenét töltünk le, érdemes albumba rendezni, 

felcímkézni a számokat (ha ezt a gép automatikusan nem teszi meg); saját alkotásaink 

visszakereshetőségének tekintetében érdemes valamely általánosan használ logika 

szerinti filestruktúrát és elnevezési rendszert alkotnunk és követnünk. 

 

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a videó és hanganyagok terjesztése a rohamos 

technológiai fejlődés következtében átalakulóban van, ezért nagyon valószínű, hogy a 

közeljövőben már nem beszélünk CD-kről, DVD-kről, kizárólag valamiféle szervereken 

keresztüli letöltések és távoli, megosztáson alapuló tárolási módok jönnek szóba. Ez 

gyorsan átalakítja a film- és hanganyagokhoz történő hozzáférési, birtoklási így a 

személyes tárolási szokásokat is.  

 

6.2.4 Prezentációk 

Prezentációt készteni ma már alapfeltétel minden nyilvános megjelenésnél. Nagy 

különbség lehet azonban a prezentációk külleme, funkciója és tartalma között. Az 
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unalmas szöveggel teleírt diák ideje lejárt, azok az előadók, akik a slide-okról olvassák az 

előadásukat ne csodálkozzanak, ha ásítozó közönség néz vissza rájuk. 

A jó előadás diái manapság gondolatébresztők, érzelemkeltők és rövid, vázlatos 

emlékeztetők az előadás témájával, legfontosabb mondanivalójával kapcsolatban. 

Jó példaként érdemes megnézni az alábbi, a társas médiáról szóló prezentációt a 

Slideshare-en: 

http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 

A Slideshare nem csak példavétel szempontjából, hanem információ gyűjtés tekintetében 

is hasznos oldal, ahol téma szerint kereshetünk a feltöltött prezentációk között. Az oldal 

kapcsolódik a vezető társas hálózatok oldalaihoz (Facebook, Twitter, Linkedin) és 

különböző blogszolgáltatókhoz, így az ott feltöltött bemutatók könnyen megoszthatók a 

Slideshare látogatóival is. Az oldal a prezentációk (ppt.,open office, keynote) megosztása 

mellett dokumentumok, pdf-ek, videók és webináriumok megosztásra is alkalmas. 

A Slideshare-ben rejlő lehetőségeket az alábbi címen elérhető bemutató illusztrálja 

részletesen: http://www.slideshare.net/about 

 

Az ismert prezentációkészítő szoftvereken túl (Power Point, Open Office, Keynote) az 

internet ezen a területen is ajánl újabb alternatívákat: a prezi.com használatával például 

látványos bemutatókat készíthetünk, munkáinkat a prezi.com szerverén tárolhatjuk, 

onnan letölthetjük és offline prezentálhatjuk. (A prezi.com-ra Facebook azonosítóval is 

be lehet jelentkezni.) 

  

http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
http://www.slideshare.net/about
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6.2.5 Információk a világhálóból 

Ha valamilyen kifejezést nem 

ismerünk, valamely témáról 

többet szeretnénk tudni, 

akkor „felmegyünk” az 

internetre, kinyitjuk kedvenc 

kereső programunkat, és 

beírjuk a kulcsszavakat, 

kifejezéseket. 

2010-ben a legismertebb 

webes keresőprogramok a 

Google, a Yahoo és a Bing, amelyek közül a legszélesebb körben használt a Google. 

 

Feladat: 

Állítsuk be ugyanazokat a keresési feltételeket két különböző keresőben! Vessük össze az 

eredményeket. 

 

A keresés eredményei között gyakori, hogy az első pár helyen találunk a Wikipediára 

mutató oldalt. A Wikipédiáról, az ingyenes, mindenki által szerkeszthető enciklopédiáról 

már a szerzői jogvédelemről szóló szakaszban is esett szó. Jelenlegi szempontunkból azt 

fontos kiemelnünk a Wikipediával kapcsolatban, hogy bár nagyon sok, a valóságnak hűen 

megfelelő, egy adott témát sok szempontból bemutató írás van fönn, a Wikipedia 

tartalmát nem minden esetben akadémikusok szerkesztik, ezért érdemes az 

információkat más forrásból is körüljárni; illetve az ott szereplő hivatkozásokat 

megtekinteni. A Wikipedia nagyon nagy előnye viszont az ingyenességen és a könnyű 

hozzáférhetőségen túl, hogy folyamatosan frissíthető, bővíthető, a szerkesztők 

folyamatosan lektorálják egymást, a közös szerkesztés új aspektusokat tár fel egy adott 

témához stb. ezért kiindulási információforrásként mindenképpen érdemes használni. A 

Wikipédiáról és az ahhoz hasonló mozgalmakról olvashatunk érdekességeket a HVG 

Kiadó: Wikinómia című, 2007-ben megjelent könyvében. 

  

23. ábra: Keresők használati aránya 
Forrás: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_biggest_web_search_e
ngines.svg  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_biggest_web_search_engines.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_biggest_web_search_engines.svg
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A webes keresésekből származó információkat többféleképpen kezelhetjük: 

 Elmenthetjük a talált weboldalt a kedvenceink közé a böngészőben. Ez esetben 

csak az éppen használt számítógépen tárolódik az információ, így ha legközelebb 

más gépen dolgozunk, akkor újra meg kell keresnünk az oldalt. Ez más böngésző 

megnyitásakor is előfordul, ha nem importáljuk a kedvenceket. 

 Lementhetjük a lapot weboldalként a könyvtár rendszerünkbe, ez esetben online 

állapotban bármikor újra odanavigálhatunk. 

 Kimásolhatjuk a számunkra legfontosabb részeket egy dokumentumba, és azt 

menthetjük szokásaink szerint. 

 Bizonyos oldalak lehetővé teszik, hogy tartalmaikat e-mailben küldjük el 

magunknak vagy ismerőseinknek. 

Mindenképpen érdemes a kereséseink eredményét úgy menteni és címkézni, hogy azt 

később is megtaláljuk. (Például, ha kimásoljuk a weboldal tartalmát egy dokumentumba, 

akkor érdemes az eredeti tartalom elérési útvonalát a dokumentum elején 

feltüntetnünk.) 

 

A weben tömérdek információ áll rendelkezésre. Az információs zaj kiszűrésére és az 

információs túlterheltség elkerülése végett érdemes igénybe vennünk a személyreszabási 

lehetőségeket, ezekből számos létezik: 

 RSS feed-ekre történő feliratkozás 

 olvasók (readerek) használata 

 honlapok testreszabása 

 levelezőlistákra történő feliratkozás 

 e-mail alert-ek beállítása 

 tematikus keresések 

 szűrők beállítása a mail fiókokban stb. 

 

Kérdésként merülhet még fel, hogy melyik böngészőt használjuk. A korábban nagyon 

elterjedt Netscape Navigator, az Explorer helyett ma már népszerűbbek a Firefox, a 

Google Chrome vagy a Safari. Döntésünk egyrészt személyes preferenciáinktól függ, 

másrészt attól, hogy milyen oldalakat látogatunk. Egyes programok például nem 
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támogatják a Sun Convergence levelező keretprogramot, ilyen és hasonló esetekben 

értelemszerűen olyat választunk, amely mindennapi feladataink elvégzéséhez a 

legjobban alkalmazkodik. (Ha valaki például kedveli és gyakran használja a Google 

szolgáltatásokat, annak a Google Chrome az ideális partner.) 

 

Feladat: 

Próbáljon ki három különböző böngészőt: használja mindegyiket kb. egy órán keresztül 

hasonló feladatokhoz. Jegyezze fel tapasztalatait! Ön számára melyik böngésző 

használata volt a legkényelmesebb, miért? 

 

6.2.6 Online szolgáltatások használata 

Számos (egyre több) online szolgáltatást használunk, amelyek sok szempontból 

könnyebbé teszik az életünket. Az online szolgáltatások használata valamiféle 

regisztrációhoz kötött, a felületüket belépési azonosítóval és jelszóval érhetjük el, ahol 

saját tranzakcióinkat, megrendeléseinket, tevékenységeinket követhetjük nyomon. 

 

Feladat: 

Sorolja fel, Ön milyen online szolgáltatásokat használ! Hány belépési azonosítója és 

jelszava van? Előfordult már Önnel, hogy elfelejtette belépési adatait? Milyen stratégiát 

alkalmaz Ön belépési azonosítói és jelszavainak megjegyzésére? 

 

Az online szolgáltatások használatának előnye számunkra, hogy bármikor és bárhonnan 

(internet kapcsolattal rendelkező helyről) intézhetjük azokat, és az igénybevett 

szolgáltatásokat, vásárlásokat később is megtekinthetjük. Visszanézhetjük például, hogy 

egy adott terméket, mikor, milyen áron vettünk meg. Ez utóbbi a szolgáltatók számára is 

jelentős értékű információ, hiszen ez által személyhez kötötten nyomon követhetik a 

különböző vásárlásokat és testreszabott ajánlatokkal bombázhatják ügyfeleiket. 

A leggyakrabban használt online szolgáltatások: 

az „e-bankolás”, a munkakeresés, a repülőjegy, a színházjegy, és tartós fogyasztási cikkek 

(pl.: könyv, CD, DVD) vásárlása. 
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Az online szolgáltatások esetében felmerülhet a biztonság kérdése. Mindig győződjünk 

meg arról, hogy a felület, ahol megadjuk bankkártyaszámunkat, kellően megbízható 

rendszert használ. 

Belépési azonosítónkat csak a saját számítógépünkön mentsük el, lehetőleg nyilvános 

terminálon ne használjuk, közösen használt gépek esetében figyeljünk arra, hogy mindig 

jelentkezzünk ki, amikor elhagyjuk az állomást. 

 

6.2.7 Mobil környezetünk (PDA-k, SmartPhone-ok, tablet-ek, MP3, MP4 

lejátszók) 

 

Feladat: 

Hagyja otthon mobiltelefonját egy napra! Jegyezze fel, hányszor jutott eszébe, hogy nincs 

Önnél a telefon! Ebből hány olyan eset volt, amit nem tudott a telefon nélkül megoldani? 

 

Sok szempontból megkönnyítik életünket a mobileszközök, azonban könnyen a rabjukká 

is válhatunk, és az sem mindig könnyű, hogy a rajtuk tárolt adatokat összhangban tartsuk 

a számítógépünk állományaival. A mobileszközöket tipikusan akkor használjuk, amikor 

úton vagyunk és nincs időnk átgondolni, mit csinálunk. Így gyorsan megkeresünk 

adatokat, megválaszolunk e-maileket, de előfordul, hogy egy későbbi pillanatban már 

nem is emlékszünk ezekre. 

A villamoson megválaszolt vagy éppen hosszúságuk miatt meg nem válaszolt 

elektronikus levelek például könnyen elfelejtődnek; a mobiltelefonnal készült fényképek, 

ha időnként nem szinkronizáljuk a számítógéppel és nem rendszerezzük őket, 

kezelhetetlen halmazzá növekednek; az itt-ott készített jegyzeteink, ha nem menjük őket 

megfelelő helyre, elkallódnak; a tableteken olvasott pdf-eket a legközelebbi alkalommal 

nem találjuk. 

Érdemes kialakítani magunknak egy szinkronizálási rendet, amelynek keretében 

összehangoljuk a mobileszközökön és a számítógépünkön végzett munkáinkat. 
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6.3 Éljünk adattudatosan! 

6.3.1 „Adathordozóink” 

Eddig azokról az információhordozókról beszéltünk, amelyekkel tudatosan készítünk 

adatokat, amelyeket mi mentünk el, tárolunk, őrzünk stb. Számos olyan „adathordozó” él 

velünk együtt, amelyek használat közben gyűjtik rólunk az adatokat. Az összegyűjtött 

adatokat mások tárolják, „bányásszák” és használják valamilyen velünk kötött 

megállapodás szerint. Az adataink felhasználásáról szóló feltételeket az ilyen 

szolgáltatókkal kötött szerződés szabályozza, illetve az adott ország vagy régió személyi 

adatvédelmi szabályozása. Ilyen adatgeneráló eszközök például: a hűségpont gyűjtő 

kártyák, a bankkártyák, a mobiltelefonok, a vonalas telefonok, az elektronikus levelezés, 

a társas média oldalak, de adatokat tárolnak rólunk a közüzemi szolgáltatók, az 

önkormányzat, az iskola, a rendőrség, a kórházak stb. 

 

Az internet alapú társadalom – és főként a web 2.0-ás fejlemények - jellemzője az is, 

hogy egyre nehezebb megtalálnunk a határt a személyes adatok és vélemények, a magán 

szféra illetve a nyilvánosságra tartozó információk között. Az internet nyilvánosságában 

„elhangzó” kijelentéseink, a közösségi oldalakon megadott adataink, viselkedésünkből 

következtethető nézeteink, még ha privát kommunikációs céllal jelennek is meg, 

nyilvánosságra hozatalukból adódóan esetenként komoly következményekkel 

számolhatunk. Három példát idézünk ennek illusztálására Bokor Tamástól31: 

„Az új média keretei között kialakuló posztmodern nyilvánosságban 
résztvevőknek azzal kell szembenézniük, hogy a klasszikus magán versus nyilvános 
fogalompár jelentősen átalakul és egybefonódik. A jelenség egyik eklatáns példáját 
szolgáltatja a T-Mobile Hungary szoftveres hiba miatt bekövetkezett 2009. 
december eleji szolgáltatásleállása és a körülötte kialakult csetepaté. A leállás első 
hírét a T-Mobile ugyanis Twitteren (egyfajta számítógépes csevegőcsatornán) adta 
ki, ezt retweetelte (továbbította saját követői felé) a Vodafone Twitter-csatornáját 
üzemeltető kolléga, egy akkor még viccesnek ítélt megjegyzést fűzve hozzá. („OK, 
csörögjetek ránk! ;) RT@tmobilehungary A hálózati problémával kapcsolatban lesz 
hivatalos tájékoztatás. Türelmeteket kérjük!”)32 Suba János, a Vodafone 

                                                      
31

 Bokor Tamás: Virtuális kommunikáció - rendszer és forma. In: A tartalom és forma harmóniájának 
kommunikációja. Szerk. Kukorelli Katalin. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2011. 130-137. p. 
 
32

 Kiemelés: Bokor Tamás 
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kommunikációs igazgatója néhány nappal később úgy nyilatkozott: „A Vodafone 
munkatársa engedély nélkül és sportszerűtlenül nyilatkozott versenytársunk 
műszaki problémájával kapcsolatosan. A tisztességes verseny szellemével 
ellentétes viselkedést olyan mértékű hibának ítéltük, amiért sajnos elbocsátás 
jár.”33 Az eset világosan megmutatta, hogy egy magánjellegű megnyilvánulás, 
amelynek a hagyományos munkahelyi kommunikációban talán semmilyen 
maradandó következménye nem lenne, online felületre, a posztmodern 
nyilvánosság egyik sajátos színterére felkerülve végzetes hibának bizonyulhat, s 
akár az illető állásának elvesztésével járhat. (Az esetet követő néhány napban a 
fiatalember tucatnyi állásajánlatot kapott, természetesen mindet interneten 
keresztül, s utóbb úgy hírlett, nehezen találták meg a Vodafone-nál az utódját…) 

 

Ugyancsak a magánszféra és a nyilvánosság „posztmodern” összemosódását 
bizonyítja a www.robmeplease.com (Rabolj ki, kérlek!) című weboldal. Ennek 
készítői azt a jelenséget lovagolták meg, hogy a felhasználók előszeretettel 
szolgáltatnak adatokat önként saját hollétükről, gyakorta hibátlanul láthatóvá téve 
aktuális lokalitásukat és tevékenységeiket más felhasználók számára. (Elég csak a 
közösségi portálokon lévő állapotjelzőkre és státuszfrissítésekre gondolni, a név 
mellett személyes bejegyzéseket lehetővé tévő szövegsávokra és az üzenőfalakra, 
ahová gyakran ilyen információk is felkerülnek: „Egy hétre nyaralni mentem”; 
„Estig dolgozom”; „Mulatás hajnalig”, nem beszélve a profiloldalakon szereplő 
lakcímekről, lakásfotókról és hasonló személyes adatokról.) Az ilyen információkat 
egymás mellé állítva rossz szándékú felhasználók könnyedén visszaélhetnek az 
önkéntes adatszolgáltatással, lakcímünk ismeretében például ki is rabolhatják 
otthonunkat, amíg mi máshol tartózkodunk. Itt ismét a privátszféra integrálódását 
látjuk az új nyilvánosságba. 

 

Régebbi történet, de még él a weben az az eset, amikor a Google-höz frissen 
elszegődött programozó magánblogot kezdett írni hosszú munkanapjait követően 
– az irodából. Írásaiban névtelenül feltárta az új munkahely visszásságait, de az IP 
címet visszanyomozva a cégnél hamar rájöttek, ki szivárogtatja ki a vállalat ügyeit. 
Az eredmény itt is villámgyors elbocsátás lett, s újabb példát találtak az olvasók a 
magánvélemények reprezentációjára az új nyilvánosság közegében.” 

 

                                                      

33
 Viccelt a Vodafone-os, kirúgták. Online: 

http://www.mobilport.hu/cegmobil/20091209/exkluziv_viccelt_a_vodafone-os_kirugtak/ (utoljára 
megtekintve: 2010.03.05.) 

http://www.robmeplease.com/
http://www.mobilport.hu/cegmobil/20091209/exkluziv_viccelt_a_vodafone-os_kirugtak/
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6.3.2 Személyes adatok védelme 

A személyes adatok védelméről és egyben a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

Magyarországon az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik. 

(http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200601/1992_63_torveny_avtv.pdf) 

A törvény szabályozza az adatkezelést, adatfeldolgozást, adattovábbítást, az adatok 

minőségét és egyes adatbiztonsági kérdéseket. Legfőbb alapelvei szerint az bárminemű 

adatok kezelése célhoz kötött kell, legyen, illetve az adatkezeléshez az adatok tárgyát 

képező személynek hozzá kell járulnia. 

A törvény rögzíti a közérdekű adatok körét és az ezekhez történő hozzáférési jogot kivéve 

bizonyos eseteket (pl.: nemzetbiztonsági kérdések), amelyek egyrészt valóban védik az 

állam érdekeit, másrészt kibúvót szolgáltathatnak kényes kérdésekben. 

Az adatvédelmi biztos hivatalát és hatásköreit is a hivatkozott törvény rögzíti. 

Európai uniós viszonylatban az adatvédelmi kérdések tekintetében az Európai Parlament 

és a Tanács 95/46/EK Irányelve - (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – 29. és 

30. cikkei irányadók. 

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekről részletes tájékoztatást talál az olvasó az 

adatvédelmi biztos honlapján: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=fooldal  

 

6.3.3 Előnyök, hátrányok 

A mindent átszövő információs technológiának köszönhetően nyilvántartott sok és 

sokféle adatnak, adatbázisoknak számos előnye, de egyben hátránya is van (lehet). A 

teljesség igénye nélkül említünk előnyöket és hátrányokat is: 

 

Előnyök: 

 Az anonim adatok erőteljesen szolgálják a különféle kutatási célokat, mint például 

a már korábban említett hálózat kutatást. 

 Az internetes nyilvánosság, a folyamatok és kezdeményezések nyilvántartásai 

segítik a demokrácia működését, megszilárdulását. (Lásd pl.: Do it Yourself 

Democracy, 7. fejezet.) 

http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200601/1992_63_torveny_avtv.pdf
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=fooldal
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 A digitális kommunikáció nyomonkövethetősége, az internetes nyilvánosság, a 

mobiltelefonok követhetősége segíti a bűnüldözést.  

 

Hátrányok: 

 A nagyobb láthatóság miatt megszűnnek a „kiskapuk”, vagyis a jogszabályok által 

le nem fedett réseken történő átbújási lehetőségek. 

 A privát és a nyilvános szféra közti határ elmosódása, illetve a digitális 

rögzíthetőség és tárolási lehetősége miatt folyamatosan figyelnünk kell arra, 

mikor, mit mondunk, milyen nyomot hagyunk magunk után. 

 

Tehát éljünk adattudatosan mindenütt, minden pillanatban! Legyünk tisztában a 

megváltozott világ kínálta lehetőségekkel és követelményekkel egyaránt. 

 

Gyakorlat, feladat: 

1. Self-searching: Keressen rá saját nevére az interneten! Elemezze a kapott 

információkat! 

2. Keressen rá padtársa / kollégája nevére az interneten, elemezze a kapott 

információkat! Küldje el az elemzést szóban forgó kollégájának, tárgyalják meg ez 

eredményt együtt! 

3. Válasszon ki egy tetszőleges közéleti személyt, keressen róla információkat az 

interneten! Összegezze következtetéseit! 
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7. Az információ szerepe a társadalmi folyamatokban 

 

A második fejezetben már beszéltünk az információ értékéről. Ismerjük, hogy akinél egy-

egy fontos információ van, az nyeri meg a „háborúkat”, az tesz szert gazdasági, politikai, 

erkölcsi előnyökre. Az információ, a titkok megszerzésére való törekvés ezért a 

történelem folyamán végig motorja volt a tudományos fejlődésnek. Gondoljunk csak a 

csillagászat és a matematika fejlődésére az ókortól napjainkig, vagy a szintén 

matematikai vonatkozású kriptográfia (kódfejtés tudomány) és híradástechnika 

fejlődésére a háborús időszakok alatt, amelyek végeredményben a számítógép 

feltalálásának és tökéletesítésének az alapját képezték. 

A tudományos felfedezési törekvések még a 20. században is a népek egymás fölé 

kerekedésének eszközei voltak (pl. űrkutatás), és – bár a globalizálódó 

világberendezkedés némileg finomít ezen – a nemzeti és regionális versengés (USA, 

Európa, Ázsia viszonylatban) például a telekommunikációs vagy az autópiacon a mai 

napig éles. 

Bár a tudományos kutatások a mobilitás növekedésének és a technológia lehetőségeknek 

köszönhetően mára már többnyire nagy nemzetközi együttműködések formájában 

valósulnak meg, és hajtómotorjuk sok esetben a társadalom életkörülményeinek 

jobbítása, az emberek életének jobbá tétele, mintsem a hadiipari törekvések 

támogatása, a nemzetek közötti bizalmatlanság meglétének bizonyítéka az országok 

titkosszolgálati rendszereinek működtetése, fenntartása. 

 

A hatalom megszerzése, és főként megtartása szempontjából az információ-szerzésen túl 

van egy másik, szintén nagyon fontos tevékenység: az információ terjesztése. Ebben is 

eredményesek voltak például az ókorban a nagy szónokok, vagy a középkorban a 

keresztény egyházak képviselői, akik kommunikációs erejüket a különböző aktuális 

hatalomnak felajánlva (annak támogatásáért cserébe) terjesztették és terjesztik a mai 

napig a népnek az „igazságot”. 

Az információ hatékony (értsd: sok mindenkit elérő és hitelesen hangzó) kommunikációja 

legitimálja a hatalmat, ezzel megerősíti a politikai, gazdasági, erkölcsi erőt. Ez pozitív és 

negatív vonatkozásban egyaránt működik. 
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A humánszolgálati szakemberek számára nagyon fontos, hogy értsék az információ 

terjesztésének társadalmi mechanizmusait, egyrészt hogy a nemkívánatos hatalom 

előretörésének megelőzésében tevékenyen részt vehessenek, másrészt hogy az általuk 

fontosnak vélt területek kommunikációját hatékonyan tudják ellátni. 

 

Bár a tömegek felé történő kommunikáció alapelvei a történelem során nem változnak 

(„Panem et circenses”), az új médiumok megjelenése bizonyos szempontból 

megváltoztatta az infokommunikációs folyamatokat. Információ menedzsment 

szempontjából olyan szegmensek kerültek előtérbe, amelyek korábban egyáltalán nem, 

vagy nem ilyen formában léteztek. 

A következő szakaszban olyan közelmúltban történt példákat tekintünk át, amelyekben 

az új média szerepe politikai, gazdasági, erkölcsi, hatalmi viszonyok rendezésében 

játszott jelentős szerepet. 

A jegyzet ezen szakasza szorosan kapcsolódik a marketing és a társadalmi nyilvánosság 

témaköreihez. 

 

7.1 Új média és a társadalmi folyamatok 

7.1.1 Obama kampánya és kormányzati kommunikáció 

„Egy szempont a sok közül, amiben Barack Obama elnökké választása emlékezetett John 

F. Kennedy-ére, az új médium – amely mindig is megváltoztatja a politikát - használata 

volt. Ami Kennedy számára a televízió volt, az Obama számára az internet.”34 

A New York Times Obama-kampányról szóló beszámolójában részletezi az új médium 

azon előnyeit, amelyeket Obama ügyesen kihasznált az elnökválasztási kampányában. A 

cikk leírja, hogy a YouTube-on elhelyezett videók előnye nem „csupán” az ingyenes 

hirdetésszerzés volt - bár nem elhanyagolható szempont, hogy az összesen 14,5 millió 

órán keresztül nézett YouTube videók TV reklámidőben megvásárolt ára 47 millió USD 

lett volna- , hanem az is, hogy a videómegosztóra felhelyezett filmek linkjeit az emberek 

egymásnak küldözgették, tehát ismerősi csatornán ajánlották egymás számára, és a 

                                                      

34 New York Times: How Obama’s Internet Campaign Changed Politics, November 7, 2008 (saját fordítás) 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07/how-obamas-internet-campaign-changed-politics/  
 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07/how-obamas-internet-campaign-changed-politics/
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videókat kedvük szerinti időben nézték az emberek, nem úgy, mint a TV reklámokat, 

amelyek félbeszakítják kedvenc műsorukat. 

 

Az cikk új média egy másik előnyére is rávilágít: az interneten elérhető információk 

növelik a választási kommunikáció transzparenciáját. Vagyis a visszakereshető korábbi 

kommunikációs anyagok lehetővé teszik a lakosság számára, hogy ellenőrizzék az 

elhangzottak valóságtartalmát, és összevessék az a képviselő-jelöltek korábbi 

kommunikációival. Egy ilyen valótlan elemet értek tetten az internetezők a John McCain 

kampányban, ami szintén Obama malmára hajtotta a vizet. 

 

Obama beiktatását követően is folytatja az új média erőteljes használatát. 

A fehér házi honlapon kívül aktívan gondozza a választási honlapját, Facebook 

rajongóinak száma 23,535,030 (USA lakossága: 313,232,044; 7,5%) a Facebook-on róla 

beszélők száma 382,026. (Vö.: Orbán Viktor rajongói: 116,175, Mo: lakossága: 10 millió 

(kb. 1%); róla beszélők száma: 3,312). 

Továbbra is aktív a YouTube-on, nevére közel 40,000 találat érkezik. 

A Fehér Ház egyik demokráciát segítő törekvése a 

https://wwws.whitehouse.gov/petitions oldalon elérhető online petíciókészítés és 

aláírási lehetőség. 

 

7.1.2 Do It Yourself Democracy mobil applikáció 

Szintén amerikai fejlesztés a Do It Yourself Democracy iPhone applikáció, amely lehetővé 

teszi, hogy az emberek mobileszközeik segítségével közvetlenül kapcsolatba lépjenek 

képviselőjükkel, ügyeket kezdeményezzenek náluk, naprakészen kövessék az ügymenet 

lépéseit, illetve lássák, más, a sajátjukhoz hasonló problémák beérkezését és azok 

kezelését. Az applikációban kereshetőek a vonatkozó törvénykezések is. Nyelvezete 

egyszerű, a mindennapi emberek számára közérthetően kommunikálja a hivatali 

folyamatokat. 

Vagyis az applikáció segítségével az emberek napi felügyeletet gyakorolhatnak 

képviselőjük munkája felett, megérthetik jogaikat, léphetnek az érdeksérelmek ellen, és 

lehetőséget kapnak a szerveződésre is. 

https://wwws.whitehouse.gov/petitions
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24. ábra: Do it Yourself Democracy! iPhone applikáció reklámja 
Forrás: http://www.diyapp.org/ 

 

Az ilyesféle eszközök, e közösségi média erejével karöltve komoly nyomást 

gyakorolhatnak az aktuális hatalmi erőkre. 

 

7.1.3 Egyiptomi forradalom 2011 január 

A közösségi oldalakon szerveződött legnagyobb hírű politikai esemény a 2011. januárban 

zajlott egyiptomi forradalom volt, amely a Facebook és a Twitter közösségeinek 

kezdeményezésére indult és híre ezeken a médiumokon keresztül terjedt. 

Bár a forradalom valójában az utcán realizálódott, a kezdeményezés mindenképpen az 

internet közösségi oldalainak segítségével történt. 

Az egyiptomi kormány, felismerve a lázadás forrását, „elzárta” az internetet és a 

mobiltelefonokat, de ez már nem tudta megfékezni a tömegek hatalom megdöntő 

elhatározását. 

 

7.1.4 Sztárcsinálás 

A média sztárt „csinál” gyakorlatilag bárkiből. Hiszen minden ember különleges 

valamilyen szempontból, és a szársághoz nem kell más, mint pozitív tulajdonságainak 

http://www.diyapp.org/
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vagy különlegességeinek kidomborítása, megfelelően gyakori megjelenéssel a különböző 

médiumokban. 

A sztárság nem azt jelenti, hogy valaki jobb a többieknél, hanem azt hogy több energiát 

fektetett abba, hogy magát „elterjessze” a kommunikációs csatornákon. 

Lehet persze valaki különlegesen okos, szép vagy valamely művészetekben tehetséges, 

de attól még nem feltétlenül válik sztárrá. És lehet egészen középszerű, miközben 

erőteljes médiakampánnyal, és a társadalmi szereplés alapvető elveinek megtanulásával 

sztárrá válik. 

A sztárság tulajdonság nagyon fontos szerepet játszik a társadalmi folyamatokban, mert a 

sztárok hangjára odafigyelnek az emberek, és akit egyszer elfogadnak, vagyis pozitív 

sztárként fut be, az nagy sikerrel mozgósít tömegeket adott célok érdekében. Kérdés, 

hogy hogyan segíthet minket az új média abban, hogy valakiből sztárt „csináljunk”, illetve 

honnan tudjuk meg valakiről, hogy valóban „sztár”. 

A közösségi oldalak lehetőséget adnak a „sztárcsinálásra” a rajongói oldalak 

létrehozásával. A rajongói oldalon a látogatók nem barátként jelölik meg a szóban forgó 

embert, terméket, céget, ötletet, hanem a „tetszik” (like) gomb megnyomásával, 

„lájkolással” nyilvánítják ki szimpátiájukat az illető mellett. 

Jelenleg – ahogy a felmérések mutatják35 - az Európában legelterjedtebb online közösség 

a Facebook, ezért ennek lehetőségeivel, működésével példálózunk a jegyzetben a 

legtöbbet. Ez nem jelenti azt, hogy a Facebook mindenható, vagy örökkévaló volna, 

csaupán azt, hogy jelen pillanatban a legismertebb és legtöbbek által használt. A 

Facebook mechanizmusok más közösségi oldalra vonatkozóan is relevánsak lehetnek, bár 

ez függ az adott közösségi oldal céljától is (pl.: LinkedIn célja alapjaiban eltér a Facebook 

és Twitter céljaitól). Kérjük, az olvasót, hogy a Facebookról szóló szakaszokat az 

internetes mozgalmak, divatok gyorsan változó voltának figyelembe vételével olvassák. 

  

                                                      

35
 „Social Media Around the World 2011” előadásban 

(http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 

http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011
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Nemrégiben (2011. október 

elején) vezetett be a 

Facebook egy újabb 

mérőszámot, amely a 

rajongói oldalak 

népszerűségét mutatja: ez a 

„talking about this”-mutató. 

A „beszélnek róla” index az 

oldallal kapcsolatos egy 

héten belül történt aktivitásokat számszerűsíti. Ilyenek például: az oldal lájkolása, 

posztolás az oldal falára, az oldal egy adott postjának, vagy más tartalmának, pl.: 

fotójának, videójának lájkolása, kommentálása vagy megosztása, feltett kérdés 

megválaszolása stb. 

Az index összetevőinek részletesebb leírása az alábbi oldalon olvasható: 

http://searchengineland.com/demystifying-facebooks-people-are-talking-about-this-

metric-96104  

 

7.2 Használjuk? Hogyan? 

A Facebook ugyan nem mindenható (más közösségi oldalak sem azok), de a 

közösségekben zajló események meghatározóak lehetnek. Humánszolgálati szempontból 

mindenképpen érdemes figyelmet szentelni annak, hogy mi zajlik az éppen aktuális 

internetes közösségi média portálokon. Fontos lehet ez egyrészt információszerzés, 

másrészt információterjesztési szempontokból is. Kérdés, hogyan használjuk az új médiát 

a humánszolgálati munkában? Ahogy említettük, az internetes médiumok használatának 

két célja lehet: az információ-szerzés és az információ-terjesztés. 

 

7.2.1 Információszerzés 

 

Az információszerzés lehet direkt vagy indirekt. Direkt információszerzésen azt értjük, 

amikor az internetet használjuk arra, hogy segítségével elsődleges kutatásokat 

25. ábra: Obama „like this” és „talking about this” 
indexei 2011. október 17-én. 
Forrás: saját képernyő fotó 

http://searchengineland.com/demystifying-facebooks-people-are-talking-about-this-metric-96104
http://searchengineland.com/demystifying-facebooks-people-are-talking-about-this-metric-96104
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bonyolítsunk le. Ilyenek az online kérdőívek, a honlapon elhelyezett internetes mini-

szavazások, vagy a mobilkészülékeken, wifi környezetben felbukkanó rövid 

feleletválasztós kérdések, stb. 

Indirekt információgyűjtésnek nevezzük, amikor az interneten fellelhető információkat 

gyűjtjük össze valamely cél érdekében, illetve az interneten zajló folyamatok 

megfigyeléséből jutunk adatokhoz. Ez primer vagy szekunder kutatás is lehet. Szekunder 

kutatás például, ha a fiatalok internethasználatával kapcsolatos információk 

megismerése érdekében a publikus adatbázisokban fellelhető különböző szempontból 

gyűjtött mutatók összeszedését végezzük. Primer kutatás, ha egy kisebb mintát 

kiválasztunk, és megfigyeljük, hogy az adott csoport tagjai pl. hogyan Facebook-oznak. 

Végezhetünk tesztakciókat is: például a „Lehet –e több rajongója a piros almának, mint 

Orbán Viktornak?” Facebook mozgalom elemzése sok érdekes információval szolgálhat a 

politológusoknak, társadalomkutatóknak, kommunikátoroknak. 

 

A megfigyelés másik lehetősége az online környezetben történő megjelenések 

elemzésére szakosodott riportok, indexek figyelése, megrendelése. Saját honlapunkkal és 

hirdetéseinkkel kapcsolatos statisztikák tekintetében fejlett megoldást ajánl például a 

Google analytics és a Google AdWords. Az online kommunikációban elhangzottak 

összegzésére, nyomon követésére alkalmasak a Radian6 (http://www.radian6.com/) 

elemzések, a hangadók megtalálását segíti a Klout Score (http://klout.com/home). 

 

7.2.2 Információterjesztés 

Az internetes információ-terjesztés sikertörténeteiből láttunk néhány példát a 7.1-es 

fejezetben. Mivel az internet költséghatékonyabb alternatívát kínál a kommunikációra, 

mint a rádió, a TV vagy a nagy példányszámban fogyó nyomtatott sajtóorgánumok, ezért 

az aktuálisan sikeres közösségi oldalakat mindenképpen érdemes használni a 

kommunikációban. Ahogy az egyéb csatornákon keresztül történő kommunikációs és PR 

tevékenység összehangolt tervezést igényel, úgy az interneten keresztül folytatott 

megjelenéseknek is kell, hogy legyen koncepciója; fontos, hogy ezek a szervezet 

kommunikációs stratégiájának részét képezzék, és formailag és tartalmilag összhangban 

legyenek a szervezet más csatornákon közvetített üzeneteivel. 

http://www.radian6.com/
http://klout.com/home
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Gyakorlat, feladat: 

1. Keressen fel egy közösségi oldalon belül egy politikai témájú fórumot! Elemezze a 

posztolók magatartását, a fórum dinamikáját! 

2. Keresse fel körzeti képviselőjének honlapját! Próbáljon kommunikációt 

kezdeményezni vele valamely helyi ügy megoldásának érdekében! Jegyezze fel a 

tapasztalatait! 

3. Gyűjtsön statisztikai adatokat publikus adatbázisokból az internet tanulási célra 

történő felhasználásának vizsgálatára (világviszonylatban)! Készítsen néhány 

informatív grafikont és rövid összefoglalót a témáról! 
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8. Jövőbeli kitekintés 

 

Az információs és kommunikációs technológiák nagymértékű fejlődésen mentek 

keresztül az elmúlt évszázadban. Az utóbbi 20 évben különösen robbanásszerűen tört be 

a fejlett társadalmak életébe a digitalizáció, az internet és a mobilkommunikáció. 

Természetesen a változások világ minden részét nem azonos ütemben érik el, jelenleg is 

lényeges különbségek vannak például az internetpenetrációs mutatókban a világ 

különböző országaiban, régióiban. (lásd. 3. melléklet) 

A jövőbe tekintve az egyik változási irány az kell, legyen, hogy a jelenleg elmaradottabb 

régiók (Dál-Amerika, Afrika) IKT ellátottsága közelítsen a fejlett országokéhoz. 

 

A fejlett országokban azonban tovább zajlik az innováció: évente kerülnek a piacra újabb 

és újabb termékek, szolgáltatások, amelyek a cégek, szervezetek hatékonyabb 

működését és/vagy a magánemberek életének kényelmesebbé tételét szolgálják. 

Az alábbiakban néhány bekezdésben összefoglaljuk a potenciális fejlődési irányokat, és 

ejtünk néhány szót a digitális társadalmi élet megtanulásával kapcsolatos felelős nevelés 

kérdéseiről. 

 

8.1 20 év múlva… 

8.1.1 Online leszünk 

Tekintve az elmúlt évek internet-elérési statisztikáinak változásait és a demokratikus 

államok kormányzati törekvési tendenciáit nagyon valószínű, hogy 20 éven belül a fejlett 

országok lakói számára a legtöbb helyen elérhető lesz az ingyenes wifi. 

A számítógépek fejlődési irányát figyelve vélhetően azok a készülékek lesznek egyre 

népszerűbbek, amelyek biztonságosan és könnyen hordozhatóak, átmenetet képeznek a 

mobiltelefonok és a laptopok között. A vezeték nélküli internetcsatlakozás lehetősége a 

mobiltelefonálás Skype-típusú telefonálással történő felváltására ad majd lehetőséget, 

így a mobiltelefon-társaságok bevételeinek aránya is várhatóan átrendeződik majd. 

A hordozható számítógépek méretének csökkentését támogatja a „cloud computing” 

elterjedése (lásd 4. fejezet), az asztali számítógépek szükségessége megkérdőjeleződik 

majd az idő előrehaladtával. 
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A kis, hordozható számítógépek egyre inkább könyvhelyettesítő funkciót töltenek be. Az 

oktatás számára különösen nagy potenciál rejlik a tablet-szerű fejlesztésekben. Jelenleg 

számos amerikai és ázsiai iskolában kísérleteznek a tankönyvek, tananyagok iPad-re vagy 

más tablet-platformokra történő áthelyezésével (pl.: 

http://www.hmheducation.com/fuse/pilot-1.php ), ez a folyamat az interaktivitás, a 

személyre szabott tanulási lehetőségek számos előnye, és a gyártók erőteljes lobbija 

miatt vélhetően terjedni fog, és 20 év múlva talán már nem lesz téma, hogy a nehéz 

iskolatáskák gerincferdülést okoznak a gyerekeknek. 

Ahogy az iskolákban, úgy a mindennapjainkban is megszűnhetnek/csökkenhetnek a 

papíralapú tárgyak. A könyvek tableteken történő olvasása nem csak a környezetvédelem 

szempontjából hozhat lényeges változást, de biztosan átalakítja a könyvkiadási, a 

könyvforgalmazási üzletágakat, és a könyvtárak rendszerét is. 

Az online ügyintézések területén is jelentős változások előtt állunk, hiszen ahhoz, hogy 

távolról intézhessük hivatalos ügyeinket, nem kell más, mint egy megfelelően 

biztonságos elektronikus aláírási rendszer. Ehhez már ma is minden eszköz adott, a teljes 

körű bevezetésnek is hamarosan meg kell történnie. 

Az online ügyintézések elterjedése (az internetes hozzáférhetőség általánossá válása és 

az online ügyintézés lehetőségének megteremtése által) felveti az ügyfélszolgálatok 

megszüntetésének kérdését. Ez mind a magán-, mind a közszférában jelentős szervezeti 

kulturális változásokat fog hozni, amelyre társadalmi szinten (oktatás és képzés, 

társadalmi kommunikáció) fokozatosan kell majd felkészülni. 

 

8.1.2 Méginkább középpontban lesz a felhasználó 

A felhasználókról, vásárlókról személy szerint nyilvántartott adatbázisok ügyféltörténetei 

alapján ma is jól látható a személyre szabott termékfejlesztési törekvés, illetve a 

személyre szabott reklámozás elterjedése. 

Az online és a kártyás vásárlások térhódításával és a CRM adatbázisok egyre szélesebb 

körű kiépülésével (lásd 3. fejezet) a vállalatok képesek lesznek arra, hogy a vásárlóikat 

teljesen egyénre szabott reklámokkal keressék fel és aktívan bevonják őket a 

termékfejlesztésbe. 

http://www.hmheducation.com/fuse/pilot-1.php
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A vásárlói adatok elemzése és az ehhez igazodó termékfejlesztés csak egy eleme a 

személyre szabott fejlesztéseknek.  

A személyhez igazodó 

termékek nagy jövője a 

környezeti intelligencia 

(Ambient Intelligence – AmI) 

tudományának fejlődésében 

rejlik, amelynek víziója szerint 

a számítógép beleolvad a 

környezetünkbe, a mindenütt 

jelenlévő számítástechnika 

lehetőségeit kihasználva 

folyamatosan gyűjti rólunk az 

adatokat, azok alapján 

megismer minket, igazodik 

szükségleteinkhez, 

szokásainkhoz, és esetenként 

helyettünk cselekszik. 

 

A környezeti intelligencia az 

elektronikus készülékek azon 

tulajdonságát jelenti, amellyel 

a készülékek érzékelik a 

környeztükben lévő embereket és reagálnak a jelenlétükre. Az AmI fogalmát a múlt 

század végén használták először a Philips elektronikai cég szakértői.36 Egyszerű – ma is 

használatos - példája az ujjlenyomat-felismerő készülék, amely a beprogramozott 

személyek érintésére kinyitja az ajtót. Nem túl távoli jövőbeli elképzelés, hogy a 

háziasszony mobilkészülékén láthatja az otthon fellehető nyersanyagok listáját, ami 

alapján ajánlott vásárlási listát készít számára a számítógép, amelyet egy érintéssel 

                                                      

36
 Zelkha, Eli; Epstein, Brian; Birrell, Simon; Dodsworth, Clark (1998), "From Devices to "Ambient 

Intelligence"", Digital Living Room Conference, June 1998 
 

26. ábra: Az Ambient Intelligence Group által fejlesztett 
tükör az alapján jeleníti meg a híreket, tőzsdei 
információkat, hogy ki áll előtte. 
Forrás: http://www.digitaljournal.com/article/255391  

http://www.epstein.org/brian/ambient_intelligence/DLR%20Final%20Internal.ppt
http://www.epstein.org/brian/ambient_intelligence/DLR%20Final%20Internal.ppt
http://www.digitaljournal.com/article/255391
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jóváhagyhat, és ezzel továbbküld a szupermarketnek. Eközben a meglévő összetevőkből 

készíthető lehetséges menükből kiválasztja, amit vacsorára főzni fog. Esetleg bizonyos 

alapműveleteket (pl.: krumpli hámozás) elkészítenek a konyhai robotok, amíg hazaér.  A 

környezeti intelligenciával rendelkező elektronikus készülékekkel kapcsolatos kutatás-

fejlesztés erőteljesen zajlik: az EU külön forrásokat allokált az ilyen irányú kutatásoknak a 

6. Keretprogramban (FP6); 2004 óta konferenciák és nemzetközi kutatási 

együttműködések keretében folynak a környezeti intelligenciával kapcsolatos 

fejlesztések. 

AZ FP6 keretből 2008-ban a Future of Identity in the Information Society hálózat készített 

helyzetjelentést az AmI kutatásokról, melynek összefoglalója – amely az alábbi oldalon 

érhető el – részletesen bemutatja a tudomány eddig elért vívmányait és potenciális 

fejlődési területeit: http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/deliverables/fidis-wp12-

d12.2_Study_on_Emerging_AmI_Technologies.pdf  

 

8.1.3. Sokmindent megosztunk 

A web 2.0 közös kreálás és megosztás alapelvei valószínűleg tovább fokozódnak és újabb 

területekre gyűrűznek be. A P2P hálózatok a már korábban említett közös 

dokumentumkezelésen túl lehetőséget teremtenek a közös gépidő használatára: a 

processzorkapacitások összefűzésére, vagy a sávszélesség-kapacitás megosztására is. Az 

előbbi a számítógépek összeadódó munkaképességét eredményezi, amelynek jelentős 

hozománya lehet a kutatások területén, az utóbbi a médiaipart változtathatja meg 

gyökeresen.37 

 

                                                      
37

 Szakadát István: Egyben az egész: Egytől egyig, Budapest: Typotex Kiadó, 2007. 
http://mediaremix.hu/2-download.html  
 

http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/deliverables/fidis-wp12-d12.2_Study_on_Emerging_AmI_Technologies.pdf
http://www.fidis.net/fileadmin/fidis/deliverables/fidis-wp12-d12.2_Study_on_Emerging_AmI_Technologies.pdf
http://mediaremix.hu/2-download.html
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8.1.4 Együttműködik az ember és a robot38 

A környezeti intelligencia-kutatások támogatója is a másik fontos intelligenciatudomány: 

a mesterséges intelligencia. 

A mesterséges intelligencia az a tudomány, amelynek célja „okos” gépek, programok 

létrehozása, amelyek olyan feladatokat oldanak meg, amelyeket intelligenciát igénylő 

tevékenységnek tekintünk, ha ember végzi őket. (Például: idegen nyelvű szöveg 

fordítása, betegség diagnosztizálása)39 

Az intelligencia jegyeit mutató rendszerek létrehozásával a mesterséges Intelligencia 

két eltérő célt valósíthat meg. A mesterséges Intelligencia egyfelől műszaki tudomány, 

így célja olyan számítógépes programok készítése, amelyek bizonyos területeken 

kiváltják az embert, vagy pedig hatékonyan támogatják munkájában. Ahhoz, hogy 

ezekre a feladatokra jó minőségű programokat írjunk, elvileg nem szükséges az, hogy 

ismerjük és kövessük az emberi problémamegoldó tevékenység módját. Elképzelhető, 

hogy egészen más módszerek is célra vezetnek, mint amilyeneket az ember – 

feltehetően – követ. 

A mesterséges intelligencia másrészt lehetőséget ad arra, hogy az emberi intelligencia 

természetét közelebbről megismerjük. Ebben a megközelítésben nem az említett 

hatékonyság elérése a cél, hanem az, hogy a létrehozott működés minél inkább 

hasonlítson az ember gondolkodásmódjára – annak erényeivel és hibáival együtt. A 

kutatásnak ez az iránya a kognitív pszichológia célkitűzéseihez illeszkedik, mert az 

emberi gondolkodás mechanizmusairól szóló ismereteink és elképzeléseink 

modellezésére, kipróbálására törekszik. Ma már nyilvánvaló, hogy a két megközelítés 

kölcsönhatásban áll egymással, mindkettő használja a másik eredményeit. 

A mesterséges intelligencia alkalmazási területei szerteágazók. Példaként említhetjük a 

kétszemélyes játékok vizsgálatát, a természetes nyelvű szövegek megértését, az emberi 

beszéd megértését, a gépi látást, az intelligens robotvezérlést, az alakfelismerést, az 

                                                      

38 A mesterséges intelligenciáról szóló szakasz alapját Aranyi László: Mesterséges Intelligencia, 

szakdolgozata képezte. Aranyi László: Mesterséges Intelligencia, szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, 
2002, http://www.freeweb.hu/aranylaci/mesterseges/mi.htm  
 

39
 Mérő László: Az érzelmek logikája, Tericum, 2010 

http://www.freeweb.hu/aranylaci/mesterseges/mi.htm
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automatikus programkészítést, vagy az élet számos területén működő szakértői 

rendszereket. 

A mesterséges intelligencia története évezredekkel ezelőttre nyúlik vissza: Ázsiában Csin-

Si Huang-Ti első kínai császár kincstára számára (ie. 200 körül) elkészült az első 

automatának számító önműködő bábzenekar; Európában pedig az alexandriai 

szenteltvíz-adagoló automata az időszámításunk kezdete idején. 

A középkorban is voltak próbálkozások: Magnus, német mérnök, 1250. körül készített 

életnagyságú szolgája, amely egy beszélő- és ajtónyitó automata volt; vagy a Leonardo da 

Vinci által 1500 körül épített működő oroszlán. 

A magyarok számára a legjelentősebb efféle találmány Kempelen Farkas (1734-1804) 

sakkozó automatája volt. 

A mesterséges intelligencia-kutatások a számítógép feltalálása és elterjedését követően 

erősödtek meg. A kezdetektől eltelt közel fél évszázadot három korszakra szokás osztani: 

1. korszak: Az első korszak bő tíz évében a kutatók nagyra törő terveket állítottak 

maguk elé (világbajnok sakkprogram, univerzális gépi fordítás), a kutatás fő irányának 

pedig az általános célú problémamegoldó módszerek kidolgozását tekintették. Ez az 

irány nem bizonyult feltétlenül sikeresnek. 

2. korszak: Az előző periódus negatív tapasztalata az volt, hogy nem lehet általános célú 

hatékony programokat készíteni. Ezután már egy-egy szűkített feladatosztály 

megoldását tűzték ki célul, felhasználva ebben az arra jellemző specifikus 

ismeretanyagot. Ekkor már például nem általános fordítóprogramot akartak készíteni, 

hanem olyat, amelyik egy jól körülhatárolt témakörön belüli szöveget fordít egyik 

nyelvről a másikra. Egy ilyen program már nemcsak egy szótár és az általános nyelvtani 

szabályok tudásanyagára támaszkodhat, hanem felhasználhatja a szűkebb témakör 

belső szemantikus összefüggéseit is. A második korszak programjait ennek a 

szemléletváltásnak köszönhetően már hatékonyabbak. Ekkor jelentek meg a szakértői 

rendszerek is. 

3. korszak: A harmadik korszak napjainkban is tart. A mesterséges intelligencia 

konzekvensen továbbvitte a megkezdett szemléletváltást és az ismerettechnológia felé 

fordult. A kutatók ma már erősen speciális célú programokat készítenek nagy 

mennyiségű szakértői ismeretanyag felhasználásával. A harmadik korszak hozta meg azt 
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a frontáttörést, amellyel a mesterséges intelligencia kilépett a kutató laboratóriumok 

falai közül és ma már piacképes termékek sorát állítja elő. 

A mesterséges intelligencia legismertebb találmányai a különféle robotok. Jelenleg 

Japánban több kutatócsoport is nagy erőkkel dolgozik a legkülönfélébb robotok 

előállításán. Találkozhattunk már orgonista, futballista, pincér, kutya, macska és ki tudja 

még miféle robotokkal cégeik gyártmányai közt. 

Az ipar sem maradt le a fejlesztések terén. A hegesztőrobotok például az 1980-as 

években forradalmasították az autógyártást. Megszülettek a „szellemgyárak”. 

Az önálló robotgépek csapatmunkában is tudnak dolgozni, mint például a repülőterek 

bombahatástalanító robotjai. Egymást közt kommunikálva folyamatosan közlik a 

többiekkel az újabb feladatokat. Más robotok a víz alatt is képesek a homokba vagy az 

iszapba telepített aknák hatástalanítására.  

A cirkálórakéta szintén egyfajta robot és az űrkutatásban számos roboteszközt 

használnak, illetve terveznek használni. 

Egyszerű mesterséges intelligenciát már a hétköznapi eszközökben – 

fényképezőgépekben, autókban – is megtalálhatunk, és számuk a jövőben növekedni fog. 

A mesterséges intelligencia kutatása során a tudósok végső célja gondolkodó 

számítógépek létrehozása. Ezek a gépek önmaguk karbantartása mellett olyan kérdések 

eldöntésére is alkalmasak lesznek, amelyekhez jelenleg emberre van szükség. 

 

A mesterséges intelligencia fejlődése számos filozófiai kérdést vet fel, melyeknek 

boncolgatását nagysikerű filmekben is megtalálhatjuk: 

Stanley Kubrick 1968-ban rendezett 2001: Űrodüsszeia című vagy a Cris Columbus 

rendezte, Robin Williams brilliáns főszereplésével 2001-ben bemutatott „A kétszáz éves 

ember” című művekben. 

A minden területet eluraló technológia és a „gondolkodó, döntéseket hozó, érző”, de 

egyben halhatatlan gépek gondolata félelemmel tölti el az emberiséget, és új 

dimenziókat hoz az emberi élet értelmének és az alapvető humán kapcsolatok 

értékének kérdéseiben. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
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8.1.5 Megváltozik a társadalom 

A fent vázolt fejlődési irányok a társadalomban már rövid távon is lényeges változásokat 

hozhatnak: 

A home office elterjedése például lényegesen megváltoztathatja a szervezeti kultúrákat, 

ami hatással lesz a vállalatirányításra, és az oktatás-képzés tartalmára, céljaira is. 

Az interneten keresztül elérhető oktatási tartalmak fejlesztése az oktatás-képzési 

rendszert új formába öntheti. A távoktatás hangsúlyosabbá válik, a felsőoktatás 

lényegesen átalakul, a közoktatásba is begyűrűzik az elektronikus eszközökkel segített 

személyre szabottabb tanulás, tanulás-támogatás. 

Az információk szélesebb körű rendelkezésre állása, az online ügyintézési, tájékozódási, 

szerveződési lehetőség kiterjesztése elvileg a demokratikusabb működés irányába kell, 

hogy elmozdítsa az államokat. 

A környezeti intelligencia vívmányai eredményezte hosszú távú változásokat ma még 

csak a tudományos-fantasztikus filmek vásznain tudjuk elképzelni, holott egyik-másik 

eredmény alkalmazása – a rohamos fejlődésnek köszönhetően - talán közelebb van 

hozzánk, mint gondolnánk. 

 

8.2 Gyermekeink a digitális társadalomban (felelős nevelés: 

korlátozás, irányítás, tanítás) 

Hogyan segítsük gyermekeinket a megváltozott társadalomban történő aktív és sikeres 

részvételhez? Hogyan készítsük fel őket és magunkat is az újdonságok befogadására? 

Gyorsan változó világunk lehetőségeivel nem könnyű lépést tartani. Az oktatási rendszer, 

leginkább a tanárképzés és tanár-továbbképzés hiányosságai miatt, gyakran az aktuális 

fejlemények mögött jár, így humánszolgálati szakembereknek kiemelt feladata kell, hogy 

legyen az oktatási rendszer fejlesztése iránti elkötelezettség, a kutatás-fejlesztés 

elősegítése, és a lakosság (a családok) támogatása az ezekben történő aktív részvételben. 

Az információ-technológiai újdonságok pozitív és negatív hatásainak megértése és a 

társadalom jobbítását szolgáló innovációs folyamatok támogatása kulcs fontosságú a 

jövő társadalmában való boldoguláshoz. 
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Nyitottság, élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL): Az ismeretlentől való 

félelem gyakran strucc-politikát eredményez. Ha valamit nem ismerünk, nem értünk, 

akkor hajlamosak vagyunk nem venni róla tudomást, gyermekeinknek pedig megtiltani 

azt. Az ok nélküli elfordulás helyett több értelme van a problémával szembeni nyitott 

viselkedésnek. A fiataloknak nem megtiltani kell a sok számítógépezést, nem elítélni 

őket, hogy őket semmi más nem érdekli csak a képernyő, hanem olyan számítógéppel 

segített tevékenységek végzéséhez segíteni őket (oktatást támogató tartalmak, 

programok használata), amelyek tudásuk gyarapítását, személyiségük fejlődését teszik 

lehetővé. A „csutkababát” és a falovat felváltja ugyan a programozható robot Barbie és 

az irányítható kisautó, de a gyerekek érzelmi és szellemi fejlődése ezek mellet is teljes 

lehet, ha az új eszközeikkel együtt fogadjuk el és szeretjük őket. A felnőtt támogatása 

fontos az új eszközök használatának megtanulásában. Ami nehéz, hogy olyan eszközök 

használatába kell segítenünk a gyerekeinket, amelyek tekintetében mi is segítségre 

szorulunk. Az ismeretlen ne riasszon el minket, használjuk ki, hogy együtt fedethetjük fel 

a világ egy bizonyos területét. Maradjunk mindig nyitottak a technikai újdonságok 

megértésére, kipróbálására, és ezt a szemléletet kommunikáljuk a lakosság felé is a 

humánszolgálati munkavégzés során. 

 

Kutatás-fejlesztés: Az oktatás mellett a másik kiemelten fontos terület a kutatás-

fejlesztés. A nyitott innováció (lásd 3. és 5. fejezetek) egyre inkább előtérbe kerülő 

filozófiája lehetővé teszi, hogy a kutatás-fejlesztésekbe bárki (pl.: önkormányzatok, 

lakosság) bekapcsolódjon, hozzájárulva ezzel közös jövőnk jobbításához. Legyünk 

figyelmesek a kutatás-fejlesztési folyamatok iránt, kövessük nyomon az aktuális 

irányvonalakat, és lehetőség szerint kapcsolódjunk be K+F tevékenységekbe (pl.: helyi 

kísérleti projektek támogatásával). 
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Gyakorlat, feladat: 

1. Keressen gyermekek számára készült közösségi oldalakat! Mik lehetnek az előnyei, 

melyek a veszélyei a használatuknak? 

2. Nézzen utána a legfrissebb mesterségesintelligencia-kutatásoknak! Mutasson be egy 

közeljövőben várhatóan piacra kerülő, mesterséges intelligenciát alkalmazó 

gyakorlati példát! 

3. Készítsen összehasonlító elemzést a világ különböző országainak IKT használatáról! 

(OECD, Eurostat, CIA Factbook, stb.) Véleménye szerint amely statisztikák adnak 

leginkább képet a valóságos használatról, fejlődésről, változásról. 

4. Amely statisztikák gyűjtése/áttekintése lehet fontos egy önkormányzat számára egy 

adott település IKT fejlesztési stratégiájának elkésztéséhez? (Válasszon egy 

települést, valós vagy képzelt adatok használatával készítsen egy vázlatos IKT 

fejlesztési stratégiát!) 
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Összegzés, zárszó 

 

Az információmenedzsment – az információ-szerzés, szervezés és továbbadás/terjesztés 

folyamatával foglalkozó tudomány - az információs társadalom kialakulásával 

párhuzamosan fejlődött, az egyre bővülő technológiai lehetőségek mentén vált egyre 

komplexebb, az ismeretek széles skáláját magáénak tudó területté. 

Míg kezdetben csupán a legfontosabb vállalati adatok digitális nyilvántartása volt a cél, 

mára az információmenedzsment a vállalatokon kívül és belül fellelhető összes adat 

megszerzési, tárolási és innovációs célú elemzési módjával, illetve a vállalat által 

továbbítani, terjeszteni kívánt üzenetek információs folyamatainak szervezésével 

foglalkozik. 

A bármely területre jellemző éles piaci verseny és a rohamos változás az 

információmenedzsment eszközök piacán is érvényesül: a szolgáltatók újabb és újabb 

megoldások kínálatával próbálják szolgálni a vásárlói igényeket és követni, integrálni a 

digitalizált világból eredő lehetőségeket. 

Az információmenedzsment eszközök tekintetében ezért csak pillanatkép rajzolására 

nyílhat lehetőségünk, az eszköztár, a kommunikációs csatornák, internetezési szokások, 

divatok hónapról-hónapra változnak. A természet- és a társadalomtudományok nagy 

elvei azonban a változó eszközrendszer mentén is érvényben maradnak. 

Ebben a kettősségben próbáltuk az információmenedzsment széles tudományterületét a 

humánszolgálat szempontjából legfontosabbnak ítélt témakörök kibontásával bemutatni. 

Terjedelmi korlátok miatt sok téma esetében csak a gondolatfelvetésig, vázlatszerű 

bemutatásig jutottunk, de fontosnak gondoltunk minél több ágat megvilágítani, hogy az 

érdeklődő olvasó kezébe fogódzót adjunk a továbblépéshez, mélyebb ismeretek 

elsajátításához. 

Őszintén reméljük, hogy jegyzetünkkel egy újabb irányt alapoztunk meg az Olvasó 

élethosszig tartó tanulásának folyamatában. 
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1. Melléklet: Adatforrások listája „Az információs társadalom 

számokban” című téma feltérképezéséhez 

 

OECD Broadband Portal: 

http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.ht

ml  

 

OECD Factbook: 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364  

 

EUROSTAT: „Information Society” portál: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/introduction 

 

International Telecommunication Union: Statistics: 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/ 

 

Internet Society: 

http://www.isoc.org/internet/stats/  

 

CIA The World Fact Book: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  

 

KSH Információ-statisztika: 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=1&theme=ON&lang=hu  

 

KSH Információ és kommunikáció témájú kiadványok: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.shop.lista?p_session_id=22369998&p_lang=HU&p

_temakor_kod=ON  

  

http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/introduction
http://www.itu.int/ITU-D/ict/
http://www.isoc.org/internet/stats/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=1&theme=ON&lang=hu
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.shop.lista?p_session_id=22369998&p_lang=HU&p_temakor_kod=ON
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.shop.lista?p_session_id=22369998&p_lang=HU&p_temakor_kod=ON
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2. Melléklet: Adobe Reader felhasználói szerződés szövege ének 7. 

fejezete40 

 

ADOBE 

Szoftver-felhasznalasi Szerz.des Szemelyi Szamitogephez 

7. Osszekapcsolhatosag es Bizalmassag. Elismeri es egyetert a kovetkez.k kel: 

7.1 A PDF-allomanyok Hasznalata. Ha a Szoftvert olyan PDF-allomany megnyitasara 

Hasznalja, amely engedelyezi hirdetesek megjeleniteset, szamitogepe csatlakozhat egy, 

az Adobe, egy hirdet. vagy valamely mas, harmadik fel altal uzemeltetett weboldalhoz. 

Ha ez tortenik, az On internetprotokollcime (.IP-cime�h) elkuldesre kerul. El.fordulhat, 

hogy az oldalt fenntarto fel hirdeteseket vagy egyeb elektronikus tartalmakat kuld. (vagy 

.szolgaltato�h) technologiat hasznal, es ezek a megnyitott PDF allomanyban vagy 

amellett jelennek meg. A weboldal uzemeltet.je JavaScriptet, webes iranyjelz.ket (web 

beacon, mas neven action tag vagy egypixeles gif) es egyeb technologiakat is hasznalhat, 

hogy novelje es merje a hirdetesek hatekonysagat, valamint hogy szemelyre szabja a 

hirdetesi tartalmat. Az On es az Adobe weboldalai kozotti kommunikaciot az Adobe 

Online Adatvedelmi Szabalyzata szabalyozza, amely a kovetkez. cimen talalhato: 

http://www.adobe.com/go/privacy_hu (.Adobe Online Adatvedelmi Szabalyzat�h). 

Azokhoz a funkciokhoz, amelyeket harmadik fel hasznalhat, az Adobe nem fer hozza es 

nem is ellen.rizheti azokat, a harmadik felek weboldalainak informacios gyakorlatara 

pedig nem vonatkozik az Adobe Online Adatvedelmi Szabalyzat. 

7.2 Frissites. Amennyiben Szamitogepe csatlakozik az internethez, a Szoftver tovabbi 

jelzes nelkul Frissiteseket keres, amelyeket automatikusan letolthet es telepithet a 

Szamitogepere, es tajekoztatja az Adobe-t arrol, hogy a Szoftver telepitese sikeresen 

megtortent. A Reader eseten a Frissitesek automatikusan letolt.dhetnek, de tovabbi 

jelzes nelkul nem telepulnek, kiveve, ha az egyeni beallitasait ugy modositja, hogy 

elfogadja az automatikus telepitest. Ha sor kerul erre, csak nem szemelyes azonosito 

informacio kerul az Adobe-hoz tovabbitasra, attol eltekintve, hogy az IP-cim a szemelyes 

                                                      

40 A teljes szerződés eredeti szövege pdf-ben letölthető innen: 

http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Reader10_combined-20100625_1419.pdf 
 

http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Reader10_combined-20100625_1419.pdf
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azonositast lehet.ve tev.nek min.sulhet egyes joghatosagok eseteben. Ezeknek az 

informacioknak, beleertve az automata frissitesi folyamatban megadott IP-cimenek a 

hasznalatat is, az Adobe Online Adatvedelmi Szabalyzat hatarozza meg. Kerjuk, 

tanulmanyozza at a Dokumentaciot az alapertelmezes szerinti frissitesi beallitasokra 

vonatkozo informaciokkal kapcsolatban; vagy a Flash Playerr.l online a 

http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hu cimen, a Reader-r.l a 

http://www.adobe.com/go/update_details_url_hu cimen (vagy jogutod weboldalan), es 

az Adobe AIR vonatkozasaban a http://www.adobe.com/go/air_update_details_hu es 

http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air 

oldalon olvashat. 

7.3 Helyi Tarolas. A Flash Player es az Adobe AIR megengedheti harmadik felnek, hogy 

bizonyos informaciokat helyi megosztott objektumkent ismert helyi adatfajlban taroljon 

az On Szamitogepen. Alkalmazasonkent valtozhat az arra vonatkozo informaciok tipusa 

es mennyisege, hogy a harmadik fel alkalmazasat helyi megosztott objektumban kell 

tarolni, es ezeket az igenyeket kizarolag a harmadik fel ellen.rzi. A helyi megosztott 

objektumokra vonatkozo tovabbi informaciok: 

http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hu. Kerjuk, latogassa meg a 

http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_hu oldalt arra vonatkozoan, hogy hogyan 

lehet limitalni vagy ellen.rizni a helyi megosztott objektumok tarolasat a sajat 

Szamitogepen. 

7.4 Beallitasok Vezerl.. A Flash Player es a Adobe AIR szuksegesse teheti, hogy bizonyos 

felhasznaloi beallitasokat a Szamitogepen taroljon helyi megosztott objektumkent. Ezek a 

beallitasok a sajat Szamitogepen lev. Flash Player vagy Adobe AIR peldanyaval vannak 

osszefuggesben, de nem tartalmaznak szemelyes azonositasra alkalmas informaciokat 

Onr.l, es lehet.ve teszik, hogy bizonyos beallitasokat konfiguraljon a Flash Player 

programon belul, beleertve azt a kepesseget, hogy harmadik feleknek korlatozza a helyi 

megosztott objektumok tarolasat. Tovabbi informaciokat talal arrol, hogyan konfiguralja 

a sajat Flash Player vagy Adobe AIR verziojat, ill. hogyan tiltsa le a helyi megosztott 

objektumokat a Beallitasok Vezerl.jeben, az alabbi cimeken talal a Flash Playerhez: 

http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hu, az Adobe AIRhez 

http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air. 

http://www.adobe.com/go/air_update_details_hu
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7.5 A Tarstamogatasu Halozati Technologia. Az Adobe Flash Player es az Adobe AIR 

runtimes lehet.ve teszi a harmadik fel alkalmazasai szamara, hogy egy Adobe Szerverhez 

vagy Szolgaltatashoz kapcsolodjanak es engedelyezi ket Adobe Runtime kliens kozott a 

kozvetlen kommunikaciot, vagy hogy egy Adobe Runtime kliens egy olyan tars reszekent 

vagy megosztott halozatkent kapcsolodjon, mint halozati savszelesseg, amely kozvetlenul 

elerhet. egyeb resztvev.k szamara. Az ilyen tarshoz vagy elosztott halozathoz kapcsolodas 

el.tt lehet.seg nyilik az ilyen osszekapcsolhatosag elfogadasara. A Tarstamogatasu 

Halozat beallitasok kezelesehez kerjuk, nezze meg a Beallitasok Vezerl.t a 

http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_hu oldalon. Tovabbi informaciokat talal 

a Tarstamogatasu Halozatrol az alabbi oldalon: http://www.adobe.com/go/RTMFP_hu. 

7.6 Tartalomvedelmi Technologia. Ha az Adobe Runtimes programot olyan tartalmak 

eleresere Hasznalja, amelyeket az Adobe Flash Media Jogok Kezel.szervere vagy a Flash 

Access szoftver (.Tartalomvedelem - Content Protection�h) ved, hogy a vedett tartalmat 

le tudja jatszani, a Szoftver automatikusan kerheti a media hasznalati jogait es az 

internetes beazonosithatosagot a joggal rendelkez. szerveren, es letoltheti es telepitheti 

a Szoftver szukseges osszetev.it, beleertve nehany elerhet. Tartalomvedelmi Frissitest is. 

A Tartalom Vedelmere vonatkozo tovabbi informaciok: 

http://www.adobe.com/go/protected_content_hu. 7.7 Az Adobe Online Szolgaltatasok 

hasznalata. Amennyiben Szamitogepe csatlakozik az internethez, a Szoftver tovabbi 

jelzes nelkul rendszertelenul vagy rendszeresen el.segitheti, hogy olyan tartalmat va gy 

szolgaltatasokat erjen el, amelyek az Adobe vagy kapcsolt vallalkozasai (.Adobe Online 

Services�h) altal fenntartott weboldalakon vannak. Ilyen Adobe Online Szolgaltatas lehet 

tobbek kozott az Acrobat.com. Egyes esetekben az Adobe Online Szolgaltatasok a 

Szoftveren beluli funkciokent vagy annak kiterjesztesekent jelenhetnek meg annak 

ellenere, hogy azok honlapon tarolodnak. Egyes esetekben a valamely Adobe Online 

Szolgaltatashoz valo hozzafereshez kulon feliratkozasra vagy mas dij megfizetesere lehet 

szukseg, es/vagy kiegeszit. hasznalati feltetelekhez kell hozzajarulnia. El.fordulhat, hogy 

az Adobe Online Szolgaltatasok nem erhet.k el minden nyelven vagy minden orszag 

lakosai szamara, es az Adobe barmikor es barmely okbol modosithatja, illetve 

megszuntetheti barmely Adobe Online Szolgaltatas rendelkezesre allasat. Az Adobe 

fenntartja tovabba a jogot, hogy egy el.z.leg dijmentesen kinalt Adobe Online 

Szolgaltatashoz valo hozzaferesert vagy annak hasznalataert dijat kezdjen el felszamitani. 

http://www.adobe.com/go/protected_content_hu
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Ha a Szamitogep az internethez csatlakozik, a Szoftver tovabbi jelzes nelkul frissitheti az 

Adobe Online Szolgaltatasoktol letolthet. anyagokat annak erdekeben, hogy az On 

szamara azonnal, akar kapcsolat nelkuli uzemmodban is biztositsa az azokhoz valo 

hozzaferest. Amikor az Adobe Online Szolgaltatas egyik funkciojakent a Szoftver 

kapcsolodik az internethez, a felhasznalo IP-cime, felhasznaloneve es jelszava a Kiegeszit. 

Felhasznalasi Feltetelek, illetve a Szoftver Sugo menuje ertelmeben tovabbitodik, es 

mentesre kerul az Adobe szerverein. Ezeket az informaciokat az Adobe tranzakcios 

uzenetek kuldesere hasznalhatja fel, amelyek segitik az Adobe Online Service 

hasznalatat. Az Adobe a termekein belul is eljuttathat marketinguzeneteket a 

felhasznalokhoz a Szoftverrel es mas Adobe termekekkel es szolgaltatasokkal 

kapcsolatban, beleertve peldaul . de nem kizarolag . a platform vagy a Szoftver 

verziojaval, vagy a nyelvekkel kapcsolatos informaciokat. A termekeken beluli 

marketinguzenetekkel kapcsolatos tovabbi informaciok a Szoftver Sugo menujeben 

olvashatok. Amikor a Szoftver kapcsolodik az internetre, es valamely Adobe-honlappal 

kommunikal, akar automatikusan, akar a felhasznalo kifejezett keresere, az Adobe Online 

Adatvedelmi Szabalyzata alkalmazando. Ezenfelul, amennyiben Onre az adott id.pontban 
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3. Melléklet: internethasználók és mobilelőfizetők 

   internet users per 100 inhabitants 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Afghanistan   0,00 0,00 0,09 0,11 1,22 2,11 1,90 1,84 3,55 4,00 

Albania 0,11 0,33 0,39 0,97 2,42 6,04 9,61 15,04 23,86 41,20 45,00 

Algeria 0,49 0,65 1,59 2,20 4,63 5,84 7,38 9,45 10,18 11,23 12,50 

American Samoa                       

Andorra 10,54   11,26 13,55 26,84 37,61 48,94 70,87 70,04 78,53 81,00 

Angola 0,11 0,14 0,27 0,37 0,46 1,14 1,91 2,84 3,05 3,28 10,00 

Anguilla 22,41 25,88 24,80 24,52 25,04 29,00 36,00 41,00 44,00 48,00   

Antigua & Barbuda 6,48 8,90 12,50 17,23 24,27 34,72 62,64 70,06 75,03 74,20 80,00 

Argentina 7,04 9,78 10,88 11,91 16,04 17,72 20,93 25,95 28,11 34,00 36,00 

Armenia 1,30 1,63 1,96 4,58 4,90 5,25 5,63 6,02 6,21 15,30 37,00 

Aruba 15,44 17,10 18,80 20,80 23,00 25,40 28,00 30,90 34,20 37,70 42,00 

Australia 46,76 52,69       63,00 66,00 69,45 71,67 74,25 76,00 

Austria 33,73 39,19 36,56 42,70 54,28 58,00 63,60 69,37 72,87 73,45 72,70 

Azerbaijan 0,15 0,31 5,00     8,03 11,99 14,54 17,08 27,40 35,99 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bahamas 8,00 11,80 18,00 20,00 22,00 25,00 26,00 27,00 31,54 33,88 43,00 

Bahrain 6,15 15,04 18,05 21,55 21,46 21,30 28,24 32,91 51,95 53,00 55,00 

Bangladesh 0,07 0,13 0,14 0,16 0,20 0,24 1,00 1,80 2,50 3,10 3,70 

Barbados 3,97 11,94 27,84 39,69 49,80 56,07 63,00 64,70 66,50 68,70 70,20 

Belarus 1,86 4,30 8,95       16,20 19,70 23,00 27,43 31,70 

Belgium 29,43 31,29 46,33 49,97 53,86 59,81 64,18 69,27 71,25 76,20 79,26 

Belize 5,96   5,68   5,79 9,21 10,40 10,86 11,31 11,73 14,00 

Benin 0,23 0,36 0,70 0,95 1,18 1,27 1,54 1,79 1,85 2,24 3,13 

Bermuda 42,95 47,51 52,03 56,52 60,99 65,45 69,90 74,35 82,30 83,25 84,21 

Bhutan 0,40 0,86 1,68 2,44 3,16 3,85 4,52 5,92 6,55 7,17 13,60 

Bolivia 1,44 2,12 3,12 3,51 4,44 5,23 6,20 10,50 10,83 14,30 20,00 

Bosnia and Herzegovina 1,08 1,20 2,65 3,97 15,47 21,33 25,12 27,92 34,66 37,74 52,00 

Botswana 2,90 3,43 3,39 3,35 3,30 3,26 4,29 5,28 6,25 6,15 6,00 

Brazil 2,87 4,53 9,15 13,21 19,07 21,02 28,18 30,88 33,83 39,22 40,65 

British Virgin Islands     18,89               39,00 

Brunei Darussalam 9,00 12,92 15,33 19,60 29,72 36,47 42,19 44,68 46,00 49,00 50,00 

Bulgaria 5,37 7,61 9,08 12,04 18,13 19,97 27,09 33,64 39,67 45,00 46,23 

Burkina Faso 0,08 0,16 0,20 0,37 0,40 0,47 0,63 0,75 0,92 1,13 1,40 

Burundi 0,08 0,11 0,12 0,20 0,35 0,54 0,66 0,70 0,81 1,90 2,10 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cambodia 0,05 0,08 0,23 0,26 0,30 0,32 0,47 0,49 0,51 0,53 1,26 

Cameroon 0,25 0,28 0,36 0,59 0,98 1,40 2,03 2,93 3,40 3,84 4,00 

Canada 51,30 60,20 61,59 64,20 65,96 71,66 72,40 73,20 76,70 80,30 81,60 

Cape Verde 1,82 2,69 3,52 4,32 5,32 6,07 6,81 8,28 20,00 29,67 30,00 

Cayman Islands           38,03 44,50 52,00 61,00 64,50 66,00 

Central African Rep. 0,05 0,08 0,13 0,15 0,22 0,27 0,31 0,38 1,00 1,80 2,30 

Chad 0,04 0,05 0,17 0,32 0,36 0,40 0,58 0,85 1,19 1,50 1,70 

Chile 16,60 19,10 22,10 25,47 28,18 31,18 34,50 35,90 37,30 38,80 45,00 

China 1,78 2,64 4,60 6,20 7,30 8,52 10,52 16,00 22,60 28,90 34,30 

Colombia 2,21 2,85 4,60 7,39 9,12 11,01 15,34 21,80 25,60 30,00 36,50 

Comoros 0,27 0,44 0,55 0,85 1,33 3,24 3,33 3,42 3,48 3,59 5,10 

Congo 0,03 0,03 0,16 0,46 1,08 1,46 2,01 2,76 4,29 4,50 5,00 

Congo (Dem. Rep.) 0,01 0,01 0,09 0,13 0,20 0,24 0,30 0,37 0,44 0,56 0,72 

Cook Islands 15,66 18,08 20,02 22,87 23,99 26,20 25,86 25,60 25,41 30,29 35,71 

Costa Rica 5,80 9,56 19,89 20,33 20,79 22,07 25,10 28,40 32,29 34,33 36,50 

Côte d'Ivoire 0,23 0,40 0,50 0,76 0,85 1,04 1,52 1,80 2,00 2,30 2,60 

Croatia 6,64 11,56 17,76 22,75 30,91 33,14 37,98 41,44 50,60 56,27 60,32 

Cuba 0,54 1,08 3,77 5,24 8,41 9,74 11,16 11,69 12,94 14,33 15,12 

Cyprus 15,26 18,82 28,32 30,09 33,83 32,81 35,83 40,77 42,31 49,81 52,99 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Czech Republic 9,78 14,70 23,93 34,30 35,50 35,27 47,93 51,93 62,97 64,43 68,82 

D.P.R. Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Denmark 39,17 42,96 64,25 76,26 80,93 82,74 86,65 85,03 85,02 86,84 88,72 

Djibouti 0,19 0,34 0,49 0,63 0,78 0,95 1,27 1,62 2,26 4,00 6,50 

Dominica 8,81 13,25 18,42 23,62 30,32 38,54 39,40 40,27 41,16 42,02 47,45 

Dominican Rep. 3,70 4,43 6,82 7,90 8,87 11,48 14,84 17,66 20,82 27,72 39,53 

Ecuador 1,46 2,67 4,26 4,46 4,83 5,99 7,20 10,80 18,80 22,30 24,00 

Egypt 0,64 0,84 2,72 4,04 5,15 11,70 12,55 16,05 18,01 24,28 26,74 

El Salvador 1,18 1,50 1,90 2,50 3,20 4,20 5,50 6,11 10,08 12,11 15,00 

Equatorial Guinea 0,13 0,17 0,32 0,52 0,84 1,15 1,28 1,56 1,82 2,13 6,00 

Eritrea 0,14 0,16 0,23 0,73 1,16 1,79 2,16 2,51 4,06   5,40 

Estonia 28,58 31,53 41,52 45,32 53,20 61,45 63,51 66,19 70,58 72,50 74,10 

Ethiopia 0,02 0,04 0,07 0,11 0,16 0,22 0,31 0,37 0,45 0,54 0,75 

Falkland (Malvinas) Is. 58,62 64,60 64,15 64,02 67,32 84,01 87,10 90,06 92,96 95,84 95,84 

Faroe Islands 32,92 43,25 53,30 58,91 66,53 67,90 69,36 75,98 75,57 75,18 75,10 

Fiji 1,50 1,86 6,15 6,73 7,41 8,45 9,60 10,90 12,20 13,45 14,82 

Finland 37,25 43,11 62,43 69,22 72,39 74,48 79,66 80,78 83,67 82,49 86,89 

France 14,31 26,33 30,18 36,14 39,15 42,87 46,87 66,09 70,68 71,58 80,10 

French Polynesia 6,36 6,25 8,20 14,12 17,88 21,54 25,11 28,59 33,87 44,60 49,00 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gabon 1,22 1,35 1,94 2,66 2,98 4,89 5,49 5,77 6,21 6,70 7,23 

Gambia 0,92 1,34 1,80 2,44 3,31 3,80 5,24 6,21 6,88 7,63 9,20 

Georgia 0,48 0,99 1,59 2,56 3,89 6,08 7,53 8,26 10,01 20,07 27,00 

Germany 30,22 31,65 48,82 55,90 64,73 68,71 72,16 75,16 77,91 79,26 81,85 

Ghana 0,15 0,20 0,83 1,19 1,72 1,83 2,72 3,85 4,27 5,44 8,55 

Gibraltar 19,13 21,17 23,67 28,33 32,89 39,07 45,30 51,61 58,00 65,07   

Greece 9,14 10,94 14,67 17,80 21,42 24,00 32,25 35,88 38,20 42,40 44,40 

Greenland 31,75 35,46 44,15 54,53 56,10 57,70 59,36 61,07 62,82 62,83 63,00 

Grenada 4,06 5,13 14,76 18,65 19,57 20,49 21,40 22,29 23,18 24,05 33,46 

Guam 16,11 25,38 31,19 33,72 36,16 38,56 43,85 46,15 48,42 50,64   

Guatemala 0,71 1,74 3,39 4,55 5,10 5,70 6,50 7,30 8,30 9,30 10,50 

Guernsey 31,90 44,47 53,57 59,14 64,52 73,57 83,63         

Guinea 0,10 0,18 0,40 0,45 0,51 0,54 0,64 0,78 0,92 0,94 0,96 

Guinea-Bissau 0,23 0,30 1,02 1,35 1,81 1,90 2,06 2,21 2,35 2,30 2,45 

Guyana 6,61 13,21             18,20 23,90 29,90 

Haiti 0,23 0,34 0,89 1,65 5,40 6,38 6,80 7,20 7,60 8,10 8,37 

Honduras 1,20 1,42 2,60 4,80 5,60 6,50 7,80 9,40 9,60 9,80 11,09 

Hong Kong, China 27,83 38,67 43,08 52,20 56,40 56,90 60,80 64,80 66,70 69,40 69,40 

Hungary 7,00 14,53 16,67 21,63 27,74 38,97 47,06 53,30 56,00 61,81 65,27 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Iceland 44,47 49,39 79,12 83,14 83,88 87,00 89,51 90,60 91,00 93,00 95,00 

India 0,53 0,66 1,54 1,69 1,98 2,39 2,81 3,95 4,38 5,12 7,50 

Indonesia 0,93 2,02 2,13 2,39 2,60 3,60 4,76 5,79 7,92 8,70 9,10 

Iran (I.R.) 0,93 1,48 4,63 6,93 7,49 8,10 8,76 9,47 10,24 11,07 13,00 

Iraq   0,10 0,50 0,60 0,90 0,90 0,95 1,90 3,70 4,50 5,60 

Ireland 17,85 23,14 25,85 34,31 36,99 41,61 54,82 60,55 65,34 67,38 69,85 

Israel 20,87 17,38 17,76 19,59 22,77 25,19 27,88 48,13 59,39 63,12 67,20 

Italy 23,11 27,22 28,04 29,04 33,24 35,00 37,99 40,79 44,53 48,83 53,68 

Jamaica 3,12 3,86 6,10 7,80 10,00 12,80 16,40 21,10 23,60 24,30 26,10 

Japan 29,99 38,53 46,59 48,44 62,39 66,92 68,69 74,30 75,40 78,00 80,00 

Jersey 9,22 16,06 19,41 22,73 30,68 31,25 31,82 32,39       

Jordan 2,62 4,71 6,03 8,47 11,66 12,93 13,87 20,00 23,00 26,00 38,00 

Kazakhstan 0,67 1,01 1,67 2,00 2,65 2,96 3,27 4,02 11,00 18,20 34,00 

Kenya 0,32 0,62 1,21 2,94 3,02 3,10 7,53 7,95 8,67 10,04 20,98 

Kiribati 1,79 2,34 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 6,00 7,00 8,00 9,00 

Korea (Rep.) 44,70 56,60 59,40 65,50 72,70 73,50 78,10 78,80 80,99 81,60 83,70 

Kuwait 6,73 8,55 10,25 22,40 22,93 25,93 28,79 31,57 34,26 36,85 38,25 

Kyrgyzstan 1,04 3,00 3,00 3,91 5,09 10,53 12,31 14,03 15,70   20,00 

Lao P.D.R. 0,11 0,18 0,27 0,33 0,36 0,85 1,17 1,64 3,55 6,00 7,00 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Latvia 6,32 7,22 21,94 26,98 38,58 46,00 53,63 59,17 63,41 66,84 68,42 

Lebanon 7,95 6,78 7,00 8,00 9,00 10,14 15,00 18,74 22,53 23,68 31,00 

Lesotho 0,21 0,26 1,08 1,53 2,18 2,58 2,98 3,45 3,58 3,72 3,86 

Liberia 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03     0,55 0,53 0,51 0,07 

Libya 0,19 0,37 2,24 2,81 3,53 3,92 4,30 4,72 9,00 10,80 14,00 

Liechtenstein 36,52 45,12 59,47 58,81 64,01 63,37 64,21 65,08 70,00 75,00 80,00 

Lithuania 6,43 7,18 17,69 25,91 31,23 36,22 43,90 49,90 55,22 59,76 62,12 

Luxembourg 22,89 36,16 39,84 54,55 65,88 70,00 72,51 78,92 82,23 87,31 90,62 

Macao, China 13,61 22,52 25,17 25,74 31,48 34,86 46,40 47,33 49,24 54,00 56,80 

Madagascar 0,20 0,22 0,34 0,42 0,53 0,57 0,61 0,65 1,65 1,63 1,70 

Malawi 0,13 0,16 0,22 0,28 0,35 0,38 0,43 0,97 0,70 1,07 2,26 

Malaysia 21,38 26,70 32,34 34,97 42,25 48,63 51,64 55,70 55,80 55,90 55,30 

Maldives 2,20 3,62 5,35 5,98 6,59 6,87 11,04 16,30 23,20 24,80 28,30 

Mali 0,14 0,19 0,23 0,31 0,43 0,51 0,73 0,81 1,57 1,92 2,70 

Malta 13,11 17,88 28,92 31,64 34,62 41,24 40,41 46,90 50,08 58,86 63,00 

Marshall Islands 1,53 1,71 2,34 2,57 3,60 3,88 3,80 3,71 3,63 3,55   

Mauritania 0,19 0,26 0,36 0,42 0,48 0,67 0,98 1,43 1,87 2,28 3,00 

Mauritius 7,28 8,78 10,25 12,19 13,69 15,17 16,70 20,22 21,81 22,51 24,90 

Mayotte 1,21                     
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mexico 5,08 7,04 11,90 12,90 14,10 17,21 19,52 20,81 21,70 26,30 31,00 

Micronesia 3,73 4,66 5,57 9,23 11,02 11,88 12,75 13,62 14,49 15,35 20,00 

Moldova 1,28 1,49 3,79 7,41 10,63 14,63 19,62 20,45 23,39 37,00 40,00 

Monaco 42,18 46,65 48,05 49,49 52,49 55,46 61,48 64,38 67,25 70,10 80,00 

Mongolia 1,26 1,65 2,04 5,75         7,00   10,20 

Montenegro         25,35 28,82 32,18 37,04 40,97 44,86 52,00 

Montserrat             25,91 20,43 20,32 20,26 35,00 

Morocco 0,69 1,37 2,37 3,35 11,61 15,08 19,77 21,50 33,10 41,30 49,00 

Mozambique 0,11 0,16 0,26 0,42 0,68 0,85 0,84 0,91 1,56 2,68 4,17 

Myanmar   0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,18 0,22 0,22 0,22   

Namibia 1,64 2,42 2,63 3,36 3,80 4,01 4,40 4,84 5,33 5,87 6,50 

Nauru   2,99                 6,00 

Nepal 0,20 0,24 0,31 0,38 0,45 0,83 1,14 1,41 1,73 1,97 6,78 

Neth. Antilles                       

Netherlands 43,98 49,37 61,29 64,35 68,52 81,00 83,70 85,82 87,42 89,63 90,72 

New Caledonia 13,94 18,24 22,39 26,41 30,30 32,36 33,52 35,05 34,51 33,99   

New Zealand 47,38 53,24 59,08 60,96 61,85 62,72 69,00 69,76 72,03 79,70 83,00 

Nicaragua 0,98 1,45 1,71 1,88 2,32 2,57 2,81 3,90 5,30 7,30 10,00 

Niger 0,04 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 0,39 0,70 0,76 0,83 
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Nigeria 0,06 0,09 0,32 0,56 1,29 3,55 5,55 6,77 15,86 28,43 28,43 

Niue 26,51 32,66 39,15 43,13 47,34 51,70 56,25 61,01 65,92 74,48   

Northern Marianas                       

Norway 26,76 29,25 72,84 78,13 77,69 81,99 82,55 86,93 90,57 92,08 93,39 

Oman 3,52 5,89 6,87 7,26 6,76 6,68 8,30 16,68 20,00 51,50 62,60 

Pakistan   1,32 2,58 5,04 6,16 6,33 7,08 10,11 15,77 16,59 16,78 

Palau     20,24 21,60 26,97             

Palestinian Authority 1,11 1,84 3,10 4,13 4,40 16,01 18,41 21,18 24,36 32,23 37,44 

Panama 6,55 7,27 8,52 9,99 11,14 11,48 17,35 22,29 33,82 39,08 42,75 

Papua New Guinea 0,84 0,90 1,32 1,37 1,51 1,72 1,75 1,79 1,15 1,61 1,28 

Paraguay 0,75 1,10 1,79 2,11 3,45 7,91 7,96 11,21 14,27 17,40 23,60 

Peru 3,08 7,58 8,97 11,60 14,10 17,10 20,70 25,20 30,57 31,40 34,30 

Philippines 1,98 2,52 4,33 4,86 5,24 5,40 5,74 5,97 6,22 9,00 25,00 

Poland 7,29 9,90 21,15 24,87 32,53 38,81 44,58 48,60 53,13 58,97 62,32 

Portugal 16,43 18,09 19,37 29,67 31,78 34,99 38,01 42,09 44,13 48,27 51,10 

Puerto Rico 10,47 15,63 17,55 19,71 22,13 23,40 25,44 27,86 38,00 41,50 45,30 

Qatar 4,86 6,17 10,23 19,24 20,70 24,73 28,97 37,00 38,00 43,00 69,00 

Romania 3,61 4,54 6,58 8,90 15,00 21,50 24,66 28,30 32,42 36,60 39,93 

Russia 1,98 2,94 4,13 8,30 12,86 15,23 18,02 24,66 26,83 29,00 43,00 
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Rwanda 0,06 0,24 0,29 0,36 0,43 0,56   2,12 3,09 4,50 7,70 

S. Tomé & Principe 4,64 6,31 7,58 10,16 13,32 13,76 14,18 14,59 15,48 16,41 18,75 

Samoa 0,57 1,69 2,24 2,80 3,08 3,35 4,47 4,75 5,03 6,00 7,00 

San Marino 48,80 50,34 50,83 50,00 50,57 50,26 50,21 50,36 54,52 54,21   

Saudi Arabia 2,21 4,68 6,38 8,00 10,23 12,71 19,46 30,00 36,00 38,00 41,00 

Senegal 0,40 0,98 1,01 2,10 4,39 4,79 5,61 7,70 10,60 14,50 16,00 

Serbia         23,50 26,30 27,20 33,15 35,60 38,10 40,90 

Seychelles 7,40 11,02 14,30 14,59 24,27 25,41 34,95 38,38 40,44   41,00 

Sierra Leone 0,12 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26   

Singapore 36,00 41,67 47,00 53,84 62,00 61,00 59,00 68,00 69,00 69,00 70,00 

Slovak Republic 9,43 12,53 40,14 43,04 52,89 55,19 56,08 61,80 71,31 75,17 79,42 

Slovenia 15,11 30,18 27,84 31,85 40,81 46,81 54,01 56,74 58,00 64,00 70,00 

Solomon Islands 0,48 0,47 0,50 0,56 0,65 0,84 1,65 2,00 3,00 4,00 5,00 

Somalia 0,02 0,08 0,12 0,38 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16   

South Africa 5,35 6,35 6,71 7,01 8,43 7,49 7,61 8,07 8,43 10,00 12,30 

Spain 13,62 18,15 20,39 39,93 44,01 47,88 50,37 55,11 59,59 62,62 66,53 

Sri Lanka 0,65 0,79 1,05 1,46 1,45 1,79 2,54 3,88 5,80 8,78 12,00 

St. Helena 5,92 7,99 10,13 12,34 14,62 15,91 17,23 18,57 18,82 19,07 24,94 

St. Kitts and Nevis 5,86 7,71 21,15 22,97 24,74 26,46 28,13 29,75 31,33 32,87   
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St. Lucia 5,09 8,18 14,64 20,98 21,40 21,57 24,50 27,90 32,00 36,00   

St. Vincent and the G. 3,25 5,09 5,55 6,46 7,37 9,20 32,15 52,29 60,49 69,59   

Sudan 0,03 0,14 0,44 0,54 0,79 1,29 8,09 8,66 10,16     

Suriname 2,51 3,06 4,16 4,72 6,08 6,40 9,50 14,11 21,06 31,36 31,59 

Swaziland 0,93 1,28 1,82 2,44 3,23 3,70 3,70 4,10 6,85 7,60 8,02 

Sweden 45,69 51,77 70,57 79,13 83,89 84,83 87,76 82,01 90,00 91,00 90,00 

Switzerland 47,10 55,10 61,40 65,10 67,80 70,10 75,70 77,20 79,20 81,30 83,90 

Syria 0,18 0,35 2,09 3,40 4,32 5,65 7,83 16,60 6,50 13,80 20,70 

Taiwan, Province of 

China 

28,10 34,90 47,60 51,94 53,81 58,01 63,68 64,45 65,84 69,90 71,50 

Tajikistan 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,30 3,77 7,20 8,78 10,07 11,55 

Tanzania 0,12 0,17 0,22 0,68 0,88 4,30 5,80 7,20 9,00 10,00 11,00 

TFYR Macedonia 2,49 3,47 17,33 19,07 24,44 26,45 28,62 36,30 46,04 51,77 51,90 

Thailand 3,69 5,56 7,53 9,30 10,68 15,03 17,16 20,03 18,20 20,10 21,20 

Timor-Leste     0,00     0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,21 

Togo 1,91 2,78 3,60 3,69 3,78 4,00 4,30 4,50 4,80 5,10 5,38 

Tokelau       1,50 11,87             

Tonga 2,43 2,83 2,91 2,99 3,95 4,91 5,85 7,18 8,11 10,00 12,00 

Trinidad & Tobago 7,72 15,38 22,00 25,97 27,02 28,98 30,00 32,30 34,80 44,30 48,50 

Tunisia 2,75 4,30 5,25 6,49 8,53 9,66 12,99 17,10 27,53 34,07 36,80 
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Turkey 3,76 5,19 11,38 12,33 14,58 15,46 18,24 28,63 34,37 36,40 39,82 

Turkmenistan 0,13 0,18 0,30 0,43 0,75 1,00 1,32 1,41 1,75 1,95 2,20 

Turks & Caicos Is.                       

Tuvalu 5,24 10,43           10,00 15,00 20,00 25,00 

Uganda 0,16 0,24 0,38 0,46 0,72 1,74 2,53 3,67 7,90 9,78 12,50 

Ukraine 0,72 1,24 1,87 3,15 3,49 3,75 4,51 6,55 10,55 15,60 23,00 

United Arab Emirates 23,63 26,27 28,32 29,48 30,13 40,00 52,00 61,00 72,00 75,00 78,00 

United Kingdom 26,82 33,48 56,48 64,82 65,61 70,00 68,82 75,09 78,39 83,56 85,00 

United States 43,08 49,08 58,79 61,70 64,76 67,97 68,93 75,00 74,00 78,00 79,00 

Uruguay 10,54 11,12 11,42 15,94 17,06 20,09 29,40 34,00 39,30 41,80 43,35 

Uzbekistan 0,48 0,60 1,08 1,91 2,59 3,34 6,39 7,49 9,08 17,06 20,00 

Vanuatu 2,11 2,83 3,51 3,90 4,75 5,08 5,85 7,46 7,27 7,09 8,00 

Venezuela 3,36 4,64 4,91 7,50 8,40 12,55 15,22 20,83 25,88 31,20 35,63 

Viet Nam 0,25 1,27 1,85 3,78 7,64 12,74 17,25 20,76 23,92 26,55 27,56 

Wallis and Futuna 4,77 5,09 5,42 5,74 6,06 6,70 7,33 7,95 8,22 8,48   

Yemen 0,08 0,09 0,52 0,60 0,88 1,05 1,25 5,01 6,89 9,96 10,85 

Zambia 0,19 0,23 0,48 0,98 2,01 2,85 4,16 4,87 5,55 6,31 6,74 

Zimbabwe 0,40 0,80 3,99 6,39 6,56 8,02 9,79 10,85 11,40 11,36 11,50 

source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database        
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    Mobile cellular subscriptions per 100 inhabitants 

Country   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Afghanistan   0,00 0,00 0,10 0,78 2,25 4,35 8,87 16,02 26,47 39,24 41,39 

Albania   0,97 12,76 27,54 35,41 40,31 48,71 60,50 73,27 98,74 130,35 141,93 

Algeria   0,28 0,32 1,43 4,53 15,07 41,54 62,88 81,29 78,52 93,65 92,42 

American 

Samoa 

  3,46 3,68 3,41 3,46 3,64             

Andorra   36,43 44,33 47,49 71,87 77,52 82,89 86,39 78,02 77,75 77,14 77,18 

Angola   0,19 0,52 0,94 2,27 4,64 9,77 17,96 28,31 37,55 43,70 46,69 

Anguilla   19,54 15,42 25,34 35,28 55,25 96,22 122,43 163,45 179,71 164,86 156,27 

Antigua & 

Barbuda 

  28,33 31,58 47,46 56,41 65,19 102,48 129,69 130,77 157,22 153,67 184,72 

Argentina   17,57 18,07 17,44 20,64 35,24 57,28 80,75 102,63 117,11 131,00 141,79 

Armenia   0,57 0,83 2,33 3,74 6,64 10,37 41,04 61,04 75,87 84,93 125,01 

Aruba   16,62 57,38 65,33 72,21 99,34 102,40 106,15 108,98 114,48 120,06 122,62 

Australia   44,68 57,43 64,63 72,31 81,97 90,28 95,26 100,66 102,82 101,36 101,04 

Austria   76,42 81,37 83,33 89,42 97,64 105,26 112,18 119,28 129,66 136,61 145,84 

Azerbaijan   5,18 8,91 9,59 12,62 17,18 26,11 38,19 51,23 73,21 85,56 99,04 

Bahamas   10,59 20,08 39,82 39,40 59,10 71,32 78,07 113,73 107,31 106,05 124,94 

Bahrain   32,24 46,63 60,58 68,47 96,73 105,84 111,83 120,55 136,91 119,87 124,18 

Bangladesh   0,22 0,39 0,80 1,00 2,01 6,40 13,44 23,88 30,68 35,66 46,17 

Barbados   10,64 19,80 36,16 51,97 74,14 76,22 87,48 94,84 106,06 123,58 128,07 

Belarus   0,49 1,38 4,64 11,27 22,68 41,72 60,96 71,54 83,96 100,52 107,69 

Belgium   55,32 75,38 79,01 83,53 88,17 92,23 94,01 101,89 106,98 110,45 113,46 

Belize   6,71 15,26 19,69 22,47 27,29 34,17 41,11 40,36 53,48 52,97 62,32 

Benin   0,85 1,86 3,15 3,30 6,21 7,81 13,41 25,29 43,39 58,52 79,94 

Bermuda   20,69 21,13 47,33 62,84 76,68 82,21 93,43 106,97 122,18 131,17 135,82 

Bhutan   0,00 0,00 0,00 0,36 2,98 5,46 12,17 21,70 36,13 47,49 54,32 

Bolivia   7,01 9,20 11,84 14,51 20,05 26,47 30,90 34,39 52,38 66,14 72,30 

Bosnia and 

Herzegovina 

  2,53 11,86 19,83 28,41 37,22 42,17 49,92 64,84 84,23 86,45 80,15 

Botswana   12,64 18,62 18,38 24,31 28,23 30,06 43,30 59,75 76,01 94,58 117,76 

Brazil   13,29 16,25 19,46 25,53 35,68 46,35 53,16 63,74 78,65 90,02 104,10 
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British Virgin 

Islands 

      37,81         91,96 101,05 104,32 105,40 

Brunei 

Darussalam 

  29,05 42,77 44,98 50,85 56,88 64,14 81,39 96,99 103,68 105,37 109,07 

Bulgaria   9,22 19,50 32,91 44,65 60,72 80,69 107,33 129,54 138,32 140,21 141,23 

Burkina Faso   0,21 0,60 0,85 1,78 2,87 4,46 6,95 12,34 19,49 23,92 34,66 

Burundi   0,26 0,51 0,78 0,94 1,43 2,11 2,68 3,50 6,05 10,26 13,72 

Cambodia   1,05 1,77 2,96 3,83 6,53 7,95 12,74 18,90 30,65 44,84 57,65 

Cameroon   0,66 2,60 4,28 6,42 8,92 12,83 17,47 24,72 32,84 41,74 41,61 

Canada   28,46 34,39 37,95 42,05 47,02 52,71 57,46 61,49 66,29 70,71 70,66 

Cape Verde   4,51 7,08 9,49 11,60 14,09 17,28 22,76 31,51 56,97 59,11 74,97 

Cayman Islands   26,62 40,00 42,11 44,00 67,23 154,87 172,32 185,62 177,80 194,93 177,65 

Central African 

Rep. 

  0,13 0,29 0,33 1,03 1,52 2,49 2,69 4,81 5,90 13,89 23,18 

Chad   0,07 0,26 0,39 0,71 1,30 2,15 4,62 8,85 16,98 20,86 23,29 

Chile   22,06 32,69 39,56 45,54 57,41 64,84 75,60 83,90 88,10 97,02 116,00 

China   6,72 11,33 16,02 20,87 25,74 30,09 35,07 41,42 48,28 55,97 64,04 

Colombia   5,68 8,08 11,19 14,82 24,54 50,77 68,11 76,53 91,91 92,35 93,76 

Comoros   0,00 0,00 0,00 0,33 1,34 2,41 5,58 9,15 13,16 17,13 22,49 

Congo   2,23 4,67 6,74 9,81 11,13 15,80 25,29 34,52 47,10 55,08 93,96 

Congo (Dem. 

Rep.) 

  0,03 0,29 1,07 2,30 3,57 4,78 7,47 10,85 15,91 14,73 17,21 

Cook Islands   3,10 5,23 8,19 18,10 19,13 20,64 27,48 33,32 33,34 34,49 38,46 

Costa Rica   5,40 8,17 12,31 18,71 21,79 25,56 32,95 33,87 41,72 42,48 65,14 

Côte d'Ivoire   2,85 4,31 5,98 7,34 9,44 13,04 22,18 40,05 55,03 68,14 75,54 

Croatia   22,93 39,16 51,78 56,93 63,73 82,16 99,13 113,75 133,08 136,82 144,48 

Cuba   0,06 0,08 0,16 0,32 0,67 1,20 1,36 1,76 2,94 5,52 8,91 

Cyprus   23,14 32,69 42,65 55,28 64,80 75,78 82,78 92,97 94,40 89,64 93,70 

Czech Republic   42,43 67,94 84,33 95,19 105,69 115,22 120,93 128,26 132,79 136,58 136,58 

D.P.R. Korea   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,77 

Denmark   62,99 73,94 83,38 88,53 95,68 100,55 107,08 115,34 119,28 123,64 124,41 

Djibouti   0,03 0,40 1,96 2,95 4,34 5,45 5,44 8,28 13,19 14,77 18,64 

Dominica   1,72 11,10 17,57 34,37 60,56 75,44 104,08 130,05 134,98 139,87 144,85 
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Dominican Rep.   8,21 14,55 19,19 23,26 27,76 39,11 49,01 57,84 74,60 88,09 89,58 

Ecuador   3,91 6,84 12,23 18,46 26,83 46,52 62,21 71,77 83,12 92,85 102,18 

Egypt   2,01 4,06 6,41 8,11 10,49 18,37 23,82 39,11 52,71 69,44 87,11 

El Salvador   12,52 14,38 14,84 19,14 30,40 39,86 63,41 100,60 113,40 122,82 124,34 

Equatorial 

Guinea 

  0,96 2,79 5,77 7,26 10,50 15,94 19,18 23,29 27,18 29,36 57,01 

Eritrea   0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,90 1,33 1,76 2,20 2,77 3,53 

Estonia   40,63 47,78 64,94 77,68 93,12 107,39 123,41 125,24 121,03 117,06 123,24 

Ethiopia   0,03 0,04 0,07 0,07 0,21 0,55 1,14 1,55 2,46 4,99 7,86 

Falkland 

(Malvinas) Is. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 76,71 100,00 99,93 108,32 107,86 

Faroe Islands   37,10 52,82 74,00 80,10 86,19 87,10 103,07 107,41 112,89 117,21 122,05 

Fiji   6,78 9,93 11,01 13,44 17,36 24,92 34,38 63,46 71,12 93,86 116,19 

Finland   72,07 80,53 86,91 91,11 95,44 100,49 107,67 114,92 128,47 144,15 156,40 

France   49,20 62,29 64,55 69,29 73,51 78,84 84,17 89,66 93,36 95,35 99,70 

French 

Polynesia 

  16,79 27,87 21,33 24,20 38,15 47,08 58,89 66,90 70,74 77,80 79,73 

Gabon   9,71 11,87 21,64 22,77 36,41 53,74 64,27 82,11 89,64 92,93 106,94 

Gambia   0,43 4,12 7,27 10,53 11,98 16,46 26,13 50,29 71,28 78,07 85,53 

Georgia   4,10 6,43 10,89 15,56 18,60 26,23 38,35 58,87 62,70 64,87 73,36 

Germany   58,53 68,13 71,73 78,56 86,43 96,04 103,78 116,62 127,95 127,42 127,04 

Ghana   0,68 1,24 1,92 3,86 8,03 13,28 23,49 33,48 49,73 63,42 71,49 

Gibraltar   20,32 35,48 43,47 55,97 63,88 68,79 75,25 81,92 88,78 97,75 102,59 

Greece   54,00 72,19 84,11 80,43 83,65 91,75 97,87 109,23 122,21 117,38 108,22 

Greenland   26,90 28,16 35,19 52,33 68,43 81,27 94,10 115,85 97,38 93,31 100,09 

Grenada   4,24 6,30 7,41 41,38 42,28 45,61 44,83 49,71 57,87 109,92 116,71 

Guam   17,53 20,69 43,98 48,92 59,07             

Guatemala   7,63 9,96 13,36 16,82 25,54 35,46 55,07 89,06 109,19 123,33 125,57 

Guernsey   34,90 56,10 65,32 74,43 78,54             

Guinea   0,50 0,66 1,05 1,28 1,74 2,09   21,34 28,77 35,74 40,07 

Guinea-Bissau   0,00 0,00 0,00 0,10 2,94 7,23 11,27 20,80 34,40 37,76 39,21 

Guyana   5,43 10,24 10,76 18,62 23,08 37,71 53,45 71,83 59,58 68,20 73,61 

Haiti   0,64 1,04 1,57 3,53 4,34 5,35 12,66 26,02 32,87 36,98 40,03 
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Honduras   2,50 3,74 5,04 5,74 10,49 18,63 31,93 58,46 85,05 112,63 125,06 

Hong Kong, 

China 

  80,31 84,59 93,55 107,72 120,66 125,47 138,21 156,44 167,19 180,27 190,21 

Hungary   30,13 48,77 67,78 78,39 86,32 92,40 99,02 109,83 121,97 117,90 120,32 

Iceland   76,42 87,37 90,81 96,53 99,00 95,41 100,30 106,67 108,45 107,66 108,72 

India   0,34 0,61 1,19 3,05 4,65 7,91 14,35 19,90 29,13 43,48 61,42 

Indonesia   1,72 3,02 5,34 8,34 13,51 20,64 27,75 40,17 59,83 67,08 91,72 

Iran (I.R.)   1,47 3,15 3,39 5,07 7,37 12,20 21,80 41,67 59,48 71,86 91,25 

Iraq   0,00 0,00 0,08 0,31 2,16 5,60 33,21 48,41 58,78 64,19 75,78 

Ireland   64,70 76,83 76,22 87,27 94,48 102,69 110,97 115,83 115,97 106,63 105,18 

Israel   73,15 89,71 100,94 104,19 111,60 117,45 124,41 128,64 126,64 124,25 133,11 

Italy   74,13 89,59 94,26 98,11 107,70 121,87 136,11 150,94 150,84 146,08 135,42 

Jamaica   14,21 22,96 47,41 59,57 68,95 73,89 84,36 99,09 100,11 108,25 113,22 

Japan   53,12 59,43 64,35 68,67 72,43 76,34 78,94 84,84 87,24 90,81 95,39 

Jersey   51,56 70,44   92,27 95,34             

Jordan   8,06 17,63 24,40 26,00 31,17 58,74 79,04 84,19 90,85 99,81 106,99 

Kazakhstan   1,32 3,91 6,89 8,90 16,26 35,58 50,78 79,62 95,24 107,71 123,35 

Kenya   0,41 1,87 3,61 4,71 7,34 12,95 20,09 30,28 42,40 49,07 61,63 

Kiribati   0,36 0,46 0,57 0,59 0,68 0,71 0,75 0,79 1,04 1,02 10,05 

Korea (Rep.)   58,31 62,85 69,67 72,05 78,12 81,50 85,04 93,41 95,54 99,96 105,36 

Kuwait   24,53 43,69 59,28 66,77 91,35 100,57 107,59 113,31 114,07 146,47 160,78 

Kyrgyzstan   0,18 0,54 1,06 2,76 5,25 10,74 24,82 42,19 65,22 85,13 91,86 

Lao P.D.R.   0,24 0,55 1,00 2,01 3,60 11,43 17,28 24,93 33,58 52,92 64,56 

Latvia   16,83 27,75 39,02 52,25 66,26 81,18 95,23 97,17 101,21 101,87 102,40 

Lebanon   19,85 20,16 20,04 20,21 22,12 24,52 27,00 30,47 34,25 56,95 68,00 

Lesotho   1,10 2,87 6,86 6,21 9,59 12,09 17,16 21,65 27,88 30,76 32,18 

Liberia   0,05 0,07 0,17 1,56 3,05 5,03 8,45 16,19 23,36 28,29 39,34 

Libya   0,76 0,94 1,29 2,29 8,85 34,66 66,64 74,71 119,99 152,24 171,52 

Liechtenstein   30,44 33,09 33,91 73,52 74,20 79,27 82,17 90,78 95,72 97,84 98,52 

Lithuania   14,97 29,26 47,53 60,98 88,90 127,45 138,86 145,37 149,49 148,50 147,16 

Luxembourg   69,64 93,07 106,80 120,76 104,24 111,55 153,14 143,89 145,24 144,68 143,27 



 

142 / 150 

 

Country   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Macao, China   32,66 44,17 61,44 79,23 91,99 110,67 129,01 157,07 179,88 195,29 206,43 

Madagascar   0,41 0,93 1,00 1,68 1,92 2,85 5,68 11,68 24,74 31,23 39,79 

Malawi   0,44 0,48 0,73 1,11 1,78 3,28 4,70 7,73 10,77 16,44 20,38 

Malaysia   21,87 30,82 36,93 44,39 57,10 74,88 73,21 86,31 100,77 107,85 121,32 

Maldives   2,80 6,80 14,84 23,19 38,92 68,97 90,53 103,29 141,61 146,84 156,50 

Mali   0,09 0,21 0,38 2,00 3,19 5,78 11,13 18,05 23,78 29,92 47,66 

Malta   28,80 59,89 68,83 71,64 75,17 79,16 84,36 89,32 93,16 101,65 109,34 

Marshall Islands   0,86 0,94 1,06 1,15 1,24 1,27 1,92 2,86 3,78 5,62 7,03 

Mauritania   0,58 4,06 8,83 12,18 17,62 24,47 33,87 44,01 63,48 64,61 79,34 

Mauritius   15,05 22,55 28,46 37,48 43,97 52,26 60,98 72,80 80,48 84,14 91,67 

Mayotte   0,00 0,00 12,77 20,23 28,41             

Mexico   14,08 21,47 25,26 28,97 36,56 44,26 51,37 60,94 68,07 74,56 80,55 

Micronesia   0,00 0,00 0,09 5,42 11,73 12,88 16,96 24,92 30,81 34,33 24,78 

Moldova   3,38 5,57 8,52 12,21 20,56 28,93 36,56 51,28 66,67 77,30 88,59 

Monaco   39,65 40,53 42,09 42,69 44,64 48,75 51,91 57,80 62,26 65,01 74,31 

Mongolia   6,41 8,01 8,78 12,84 17,05 21,87 29,99 45,52 66,10 82,94 91,09 

Montenegro           77,17 86,67 102,65 111,95 184,05 205,28 185,28 

Montserrat   9,92 26,04 32,19 36,28 40,96   75,00 60,87 51,06 51,74 70,78 

Morocco   8,13 16,38 21,05 24,72 31,04 40,78 52,13 64,59 72,84 80,01 100,10 

Mozambique   0,28 0,82 1,33 2,21 3,50 7,24 10,99 14,12 19,72 26,12 30,88 

Myanmar   0,03 0,05 0,11 0,15 0,20 0,28 0,46 0,53 0,78 1,05 1,24 

Namibia   4,33 5,51 7,60 11,14 14,00 21,58 28,74 37,07 47,81 54,28 67,21 

Nauru   11,95 14,93                 60,46 

Nepal   0,04 0,07 0,09 0,31 0,44 0,83 4,16 11,52 14,53 19,02 30,69 

Neth. Antilles         110,13 108,93             

Netherlands   67,80 76,47 75,41 81,80 91,22 97,11 105,61 117,28 124,99 127,92 116,23 

New Caledonia   23,56 31,46 36,41 43,45 51,24 58,10 65,96 73,81 80,88 84,89 88,02 

New Zealand   39,97 58,56 61,81 64,64 74,21 85,39 90,86 100,44 108,00 108,73 114,92 

Nicaragua   1,78 3,20 4,55 8,83 13,79 20,64 33,32 44,98 55,15 56,12 65,14 

Niger   0,02 0,02 0,49 0,68 1,37 2,49 3,59 6,45 13,13 17,36 24,53 
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Nigeria   0,02 0,21 1,21 2,37 6,71 13,29 22,55 27,49 41,81 48,24 55,10 

Niue   21,58 21,60 27,09 33,94 37,62             

Northern 

Marianas 

  4,38 19,08 24,70 26,94 29,93             

Norway   71,79 79,60 83,56 89,08 98,64 102,84 104,29 106,68 109,04 110,87 113,15 

Oman   7,15 14,17 20,11 25,43 33,90 54,88 72,99 97,61 122,09 146,40 165,54 

Pakistan   0,21 0,50 1,13 1,57 3,22 8,05 21,36 38,22 52,57 55,33 59,21 

Palau       12,56 19,92 19,82 30,40 41,71 53,14 60,35 64,66 70,89 

Palestinian 

Authority 

  0,22 5,36 7,50 7,72 12,53 15,96 22,59 27,40 34,35 45,79   

Panama   13,88 15,77 17,13 22,15 39,60 54,00 66,00 89,85 114,94 175,24 184,72 

Papua New 

Guinea 

  0,16 0,19 0,27 0,30 0,81 1,23 1,60 4,69 13,35 21,15 27,84 

Paraguay   15,36 21,09 29,96 31,19 30,22 31,99 53,80 76,71 92,95 88,60 91,64 

Peru   4,93 6,84 8,68 10,89 15,02 20,26 32,73 54,74 73,61 85,87 100,13 

Philippines   8,35 15,40 19,08 27,35 39,24 40,66 49,21 64,68 75,54 82,43 85,67 

Poland   17,62 26,14 36,35 45,56 60,50 76,42 96,27 108,38 114,93 117,14 120,18 

Portugal   64,48 76,86 83,18 95,58 100,62 108,57 115,59 127,05 132,11 139,38 142,33 

Puerto Rico   34,56 42,65 43,19 44,93 48,73 52,71 58,28 64,58 67,67 72,26 78,26 

Qatar   20,45 29,26 42,73 57,62 68,56 87,31 94,01 107,30 102,39 121,97 132,43 

Romania   11,26 17,40 23,22 32,11 46,76 61,34 73,67 94,25 113,34 117,94 114,68 

Russia   2,22 5,30 12,10 24,94 51,09 83,42 104,99 119,47 139,37 161,12 166,26 

Rwanda   0,48 0,77 0,95 1,48 1,52 2,42 3,33 6,54 13,22 23,56 33,40 

S. Tomé & 

Principe 

  0,00 0,00 1,36 3,26 5,15 7,83 11,89 19,13 31,56 39,38 61,97 

Samoa   1,42 1,41 1,51 5,86 8,90 13,32 25,17 47,44 68,20 82,78 91,43 

San Marino   53,78 57,56 59,32 58,25 57,48 56,60 56,61 56,44 76,93 76,53 76,11 

Saudi Arabia   6,86 12,23 23,33 32,41 39,53 58,92 79,44 111,35 137,58 167,35 187,86 

Senegal   2,63 3,09 5,52 7,60 10,60 15,91 26,70 31,64 45,72 57,00 67,11 

Serbia           47,80 71,80 86,80 110,48 125,59 129,25 129,19 

Seychelles   32,99 46,06 55,47 60,29 65,80 70,42 83,45 90,94 109,24 128,57 135,91 

Sierra Leone   0,29 0,62 1,49 2,39       14,17 17,98 20,21 34,09 

Singapore   70,10 75,15 82,16 87,54 95,93 102,78 108,59 129,21 134,42 139,11 143,66 
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Slovak Republic   23,01 39,71 54,06 68,01 79,00 83,84 90,25 111,73 101,45 100,84 108,47 

Slovenia   61,23 73,93 83,73 87,20 92,53 87,87 90,67 95,83 101,82 103,77 104,55 

Solomon Islands   0,28 0,23 0,23 0,24 0,66 1,28 1,45 2,20 5,88 5,72 5,57 

Somalia   1,08 1,12 1,28 2,51 6,12 5,98 6,43 6,87 7,03 7,03 6,95 

South Africa   18,63 23,77 29,78 36,16 44,13 71,06 82,06 86,60 91,24 93,34 100,48 

Spain   60,23 72,74 81,06 88,53 90,38 98,38 103,81 108,56 109,92 111,93 111,75 

Sri Lanka   2,30 3,53 4,87 7,19 11,28 16,94 26,98 39,38 54,13 78,89 83,22 

St. Helena   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

St. Kitts and 

Nevis 

  2,60 4,50 10,57 45,91 59,74 103,72 128,49 146,67 156,55 160,38 161,44 

St. Lucia   1,59 1,70 8,92 61,09 61,72 63,93 86,83 91,83 99,40 102,05 102,89 

St. Vincent and 

the G. 

  2,19 6,94 9,23 58,06 66,32 64,93 80,46 101,31 119,16 110,84 120,54 

Sudan   0,07 0,30 0,53 1,44 2,80 4,76 11,90 20,36 28,95 36,11 40,54 

Suriname   8,79 18,38 22,57 34,62 43,15 46,62 63,38 74,49 127,58 146,95 169,64 

Swaziland   3,10 5,12 6,28 7,81 13,24 18,10 22,37 33,54 46,22 56,15 61,78 

Sweden   71,92 80,86 89,30 98,50 97,85 100,83 105,68 110,43 108,41 112,12 113,54 

Switzerland   64,71 73,19 79,07 84,70 85,24 92,17 99,57 109,14 117,48 122,32 123,62 

Syria   0,19 1,22 2,36 6,78 13,03 15,96 24,71 32,27 35,83 49,78 57,30 

Taiwan, 

Province of 

China 

  81,48 98,59 109,55 115,03 100,77 97,55 101,72 105,73 110,16 116,44 119,91 

Tajikistan   0,02 0,03 0,21 0,75 2,11 4,11 32,95 32,29 54,90 72,24 86,37 

Tanzania   0,32 0,79 1,69 3,53 5,14 7,63 14,05 20,09 30,77 40,14 46,80 

TFYR Macedonia   5,76 11,07 18,07 38,27 48,48 55,49 61,86 87,62 95,86 94,48 104,51 

Thailand   4,84 11,82 15,73 33,39 41,44 46,68 60,53 78,14 90,58 95,99 100,81 

Timor-Leste         2,15 2,64 3,27 4,73 7,37 11,58 30,00 53,42 

Togo   1,04 1,93 3,27 4,71 6,29 8,02 12,80 21,06 26,82 37,06 40,69 

Tokelau   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00           

Tonga   0,18 0,24 3,39 11,24 16,35 29,60 29,58 45,50 49,04 51,20 52,18 

Trinidad & 

Tobago 

  12,53 19,75 20,19 25,75 49,69 70,25 115,02 113,89 135,69 138,16 141,21 

Tunisia   1,26 4,08 5,96 19,72 38,06 57,31 73,26 77,42 83,95 94,52 106,04 

Turkey   25,36 30,32 35,64 42,04 51,62 64,00 76,25 88,55 92,81 87,38 84,90 
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Country   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Turkmenistan   0,17 0,18 0,18 0,20 1,07 2,21 4,52 7,86 23,08 42,83 63,42 

Turks & Caicos 

Is. 

      39,28 75,56 88,98             

Tuvalu   0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 13,41 16,44 18,44 20,44 20,40 25,44 

Uganda   0,52 1,13 1,52 2,91 4,23 4,63 6,84 13,83 27,30 28,99 38,38 

Ukraine   1,67 4,59 7,69 13,64 29,05 63,96 105,33 119,36 121,10 121,04 118,66 

United Arab 

Emirates 

  47,08 60,62 74,60 87,40 100,69 111,42 118,37 143,03 150,77 153,80 145,45 

United Kingdom   73,80 78,32 82,96 91,03 99,66 108,75 115,76 121,25 125,24 130,17 130,25 

United States   38,75 45,00 49,16 55,15 62,85 68,63 76,64 82,47 85,68 89,15 89,86 

Uruguay   12,38 15,64 15,44 14,97 18,06 34,76 70,02 90,07 104,84 122,46 131,71 

Uzbekistan   0,21 0,51 0,74 1,26 2,12 2,77 9,65 21,47 46,16 60,52 76,34 

Vanuatu   0,20 0,18 2,52 3,90 5,11 6,01 6,92 11,69 15,79 54,09 119,05 

Venezuela   22,37 26,09 25,88 27,26 32,14 46,86 69,26 86,33 97,71 98,61 96,20 

Viet Nam   1,00 1,57 2,36 3,37 6,03 11,54 22,47 52,96 87,11 113,03 175,30 

Wallis and 

Futuna 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Yemen   0,18 0,81 2,58 3,48 7,37 11,03 13,99 19,82 28,48 35,63 46,09 

Zambia   0,97 1,16 1,30 2,20 4,15 8,28 14,16 21,89 28,59 34,63 37,80 

Zimbabwe   2,13 2,50 2,69 2,88 3,38 5,15 6,78 9,82 13,29 23,98 59,66 

source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database         
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