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EEbben a hónapban az infokommunikáció határterü-
leteihez, társadalmi vonatkozásaihoz kapcsolódó
négy cikk alkotja számunk speciális részét, ame-

lyek reméljük, hogy felkeltik olvasóink érdeklôdését.

Nyíri Kristóf „Mobiltárs a szélessáv sodrában” címû
cikkének tárgya a mobiltelefon: csúcstechnológiájú szer-
kezet, mely azonban ôseredeti emberi kommunikációs
szükségleteknek felel meg. Nem véletlenül lett minden
idôk legsikeresebb, példátlan sebességgel elterjedô ké-
szülékévé, amely a legjobb úton van afelé, hogy szert
tegyen az uralkodó médium szerepére, mind a tömeg-
média, mind az új média értelmében. A szerzô – más
érdekes gondolatok mellett – a kognitív filozófia nézô-
pontjából kifejti azt a tézist, hogy a mobiltelefon olyan
eszköz, amely mintegy az elme külsô-csatolt részeként
mûködik, így a mobiltárs gondolkodási mechanizmusunk
komponensévé válik. 

Jávor András és Szabó Csaba Attila áttekintô cik-
kükben a telemedicina kialakulását, technikai eszköze-
it, fô alkalmazásait és fejlôdésének irányait mutatják be.
Írásuk megmutatja, hogy a szélessávú hozzáférési meg-
oldások terjedése elôsegítheti az e-health és telemedi-
cina-szolgáltatások további fejlôdését, és hogy néhány
fejlettebb távgyógyászati alkalmazást nem is lehetséges
bevezetni megfelelô szélessávú hírközlési infrastruktúra
hiányában, míg más esetekben a szélessávú kommuni-
káció az alkalmazások és szolgáltatások minôségének
és teljesítményének jelentôs növelését teszi lehetôvé.

A „Hipertext, hipermédia: egy új gondolkodás alap-
jai” címet kapott rövid összefoglaló és szöveggyûjte-
mény célja annak megmutatása, hogy azok az alapvetô
elvek, melyekre a mai Internet mûködése épül, nem újak
és közelebb állnak a lingvisztikához és más diszciplinák-
hoz, mint a mûszaki tudományokhoz. Az eredeti közle-
ményekbôl összeállított kivonatos szöveggyûjtemény
remélhetôen érdekes olvasmány, s egyben megemlé-
kezés azokról a nagy emberekrôl, akiknek nevéhez az
új információ-tárolási és keresési alapelvek lefektetése
fûzôdik.

Tarnay Katalin és Gyôri Erzsébet érdekes irodalmi
összeállítást készítettek arról, hogyan jelennek meg a
telekommunikációs eszközök az elmúlt századok és nap-
jaink irodalmi mûveiben. A válogatás olyan irodalmi rész-
leteket tartalmaz, amelyek a közelmúltban még aktívan
létezô, mára azonban feledésbe merült eszközöket,
technológiákat villantanak fel. Ugyanakkor olyan kor-
társ írók, költôk mûvei is megidézésre kerülnek, ame-
lyekben a legfrissebb technológiák kapnak helyet, vagy
akár fôszerepet.

Jelen számunkban két beküldött kutatási cikknek ad-
tunk még helyet. 

Toka László és Vidács Attila „Peer-to-peer adattáro-
ló rendszer menedzselése önzô társadalomban” címû
cikkükben bemutatnak és összehasonlítanak két lehet-
séges menedzselési módot peer-to-peer adattároló rend-
szerekre, ahol a résztvevôk a hálózaton lévô egyéb fel-
használók lemezein tárolhatják a saját adataikat, ezál-
tal növelve a fontos adatok biztonságát, elérhetôségét
és hozzáférhetôségét. A nem-kooperatív játékelmélet
eszköztárával leírják a felhasználói önzést számításba
vevô játékmodellt és megvizsgálják a kétféle rendszer
nyújtotta társadalmi jólétet.

Muka László és Lencse Gábor írása egy újszerû meg-
közelítéssel, a szimulációs meta-módszerrel foglalkozik.
Ennek lényege az, hogy a meta-módszerrel a szimulá-
ció hatékonyságát úgy növeljük, hogy az adott problé-
ma-szituációban (szimulációs probléma-kontextusban)
a leghatékonyabb módszer használatát segítsük elô a
szimuláció minden fázisában.

Szabó Csaba Attila
fôszerkesztô

LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 1

Az infokommunikáció határterületeirôl

szabo@hit.bme.hu



1. A mobiltárs

A mobiltelefon diadalútja
Elôadásom témája a mobiltelefon: csúcstechnoló-

giájú szerkezet, mely azonban ôseredeti emberi kom-
munikációs szükségleteknek felel meg. Nem véletlenül
lett minden idôk legsikeresebb, példátlan sebességgel
elterjedô készülékévé. 2005 végén világszerte körülbe-
lül kétmilliárd mobilhasználó volt, ami 31 százalékos
mobilsûrûséget jelent. A 2004 folyamán eladott csak-
nem 700 millió mobiltelefon közül mintegy 250 millióban
volt beépített kamera, mialatt ugyanebben az idôszak-
ban csupán 80 millió digitális fényképezôgép talált gaz-
dára. Ma a mobiltelefon uralja a technikailag közvetített
személyek-közötti kommunikációt, történjék az hangban,
szövegben vagy képben.

Noha a különbözô társadalmi cselekvéstereknek a
nyilvános mobilhasználat következtében elôálló egy-
másra torlódása és idôbeosztásunknak a szüntelen el-
érhetôség által okozott állandó újrarendezése valósá-
gos, kulturálisan és pszichológiailag még megválaszo-
landó kihívást jelent, a mobiltelefont általában már alig
érezzük a társas közlést-közlekedést zavaró, sôt akár
durva udvariatlanságot képviselô tényezônek. Ellenke-
zôleg, ha a fejlett világban ilyen összefüggésben még
beszélhetünk udvariatlanságról, akkor inkább azon keve-
sekre vonatkozólag, akik mobilon nem elérhetôk. Fruszt-
rálva érezzük magunkat, ha valakivel nem tudunk mo-
bilkapcsolatba lépni, mert az illetônek nincsen mobilte-
lefonja, vagy nem kapcsolja be, vagy nem kellô gon-
dossággal ellenôrzi a beérkezô üzeneteket. Aszociális
személy, aki megzavarja az emberi kommunikáció nor-
mális folyamát. 

A mobiltelefon elterjedése talán a gyermekek kor-
csoportját érinti a legmélyebben. És itt a fiatal, sôt na-
gyon fiatal használók százalékszámának folyamatos

emelkedésével a figyelmeztetô hangok is egyre hango-
sabbak. A legnépszerûbb mumus: olyan gyermekek ké-
pe, akik elveszítik vagy el sem sajátítják a teljesértékû
szemtôl-szembe beszélgetés képességét, mivel annyira
hozzászoknak a közvetített kommunikációhoz. Ez per-
sze tiszta badarság. A gyermekek csoportosan tesznek-
vesznek mobiljukkal, játszanak vele, kézrôl-kézre adják;
a készülék szemtôl-szembe társas terüket szervezô kö-
zéppontot alkot. Persze arra is használják a mobiltele-
font, hogy egymással a távolból kommunikáljanak – amit
üdvözlendônek és természetesnek kell tekintenünk. A
mindenütt jelenlévô kommunikáció mélységes emberi
igényt elégít ki, s gyermekek kivált szenvednek, ha a kap-
csolattartás lehetôségét nélkülözniök kell. Ahogyan egy
2004-ben szakértôknek feltett körkérdés során az egyik
válaszadó fogalmazott: „Nézzék csak meg, hogy a gye-
rekek hogyan játszanak! Ha embereket rajzolnak, szin-
te mindig van mobiltelefon is a rajzban. Még középpon-
tibb a gyermekkultúrában, mint a számítógép, közel van
az autókhoz és állatokhoz.” (Bertschi, 2006, p.251.)

A beszédhívás lehetôségét SMS-sel, MMS-sel és
elektronikus levelezéssel ötvözve, és ama természetes
kezelôfelületté válva, amelyen át vásárlásainkat és ban-
ki ügyeinket intézzük, repülôjáratokat foglalunk és be-
csekkelünk, a mobiltelefon a közvetített kommunikáció
egyedülálló eszközévé lett, amely nemcsak embereket
emberekkel köt össze, hanem embereket intézmények-
kel, sôt embereket az élettelen tárgyak világával is. To-
vábbá a mobil a legjobb úton van afelé, hogy szert te-
gyen az uralkodó médium szerepére, mind a tömegmé-
dia, mind az új média értelmében. Sôt, filozófiai nézô-
pontból, jelesül a kognitív filozófia nézôpontjából még
az a tézis is megfogalmazódott, hogy a mobiltelefon
olyan eszköz, amely mintegy az elme külsô, csatolt ré-
szeként mûködik. A mobiltárs gondolkodási mechaniz-
musunk komponensévé válik.
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A VoIP és a cset lehetôségét együttesen nyújtó szoftverek – a legismertebb a Skype – hang, szöveg és ikonikus szimbólumok

totális integrációját jelentik. Ehhez az integrált világhoz már a mobilkészülék is hozzáférhet – noha nem mint telefon, hanem

mint WLAN-kapcsolódással bíró zseb-PC. Megmarad-e a mobil ezen változások közepette mentôkötélnek, amely mindenkor

összeköt szolgáltatónkkal, avagy inkább ama kulccsá válik, amellyel, akárhol vagyunk is, kinyithatjuk az internet világára

nyíló kaput?

* Az Alcatel-SEL Alapítvány és a Humboldt-Universität zu Berlin „SHAPES OF THINGS TO COME – Die Zukunft der Informationsgesellschaft” címû,
2006. február 15-17-én Berlinben rendezett konferenciáján tartott elôadás magyarra fordított, szerkesztett szövege. Az elôadás hátterét az az 
interdiszciplináris társadalomtudományi kutatás adta, amelyet az MTA és a T-Mobile Magyarország 2001 óta közösen folytat.
(Lásd: www.socialscience.t-mobile.hu). Megjelent a Magyar Tudomány 2006. júliusi számában.



A kiterjesztett elme
Ezen tézis legismertebb képviselôje a neves filozó-

fus, Andy Clark. 2003-ban megjelent, Natural-Born Cy-
borgs címû könyvében beszámol tíz évnyi távollét után
Brightonban tett sétájáról, s a belváros üzleteinek telje-
sen megváltozott képérôl. Brightonból, írja Clark, a je-
lek szerint olyan város lett, ahol kávén kívül már csak
mobiltelefonokat árulnak. S nemcsak árusítják, de hasz-
nálják is azokat. Az emberek, akiket az utcán látott, ha
nem mobilt szorítottak a fülükhöz, akkor éppen SMS-
üzenetet pötyögtek. Filozófusként Clark nagyon is ké-
pes ezt a fejleményt üdvözölni és megérteni. Már évek-
kel korábban megjelentette, David Chalmers-szel közö-
sen, „A kiterjesztett elme” címû tanulmányát (Clark and
Chalmers, 1998), amelyben ama felfogás mellet érvelt,
miszerint a gondolkodó alany szellemi jelenségeit és
eseményeit részben környezetének adottságai alkotják.
Ilyen adottságok voltak már a hangzó beszéd, az írás,
a nyomtatott könyvek – és ilyenek ma a mobilok. „Ami
az emberi agy esetében egészen különleges – írja Clark
– és ami az emberi intelligencia sajátos vonásait a leg-
jobban magyarázza, az nem más, mint képessége ar-
ra, hogy nem-biológiai szerkesztményekkel, támaszok-
kal és segédeszközökkel mély és összetett kapcsola-
tokba lépjen.” (Clark, 2003, p.5.)

Clark megközelítésmódjának persze vaskos elôtörté-
nete van. Ehhez tartozik az evolúciós pszichológus Mer-
lin Donald elmélete a külsô emlékezetrôl (Donald, 1991),
amelyre Clark hivatkozik is (nohabár nem elég hangsú-
lyosan emelve ki az „external memory” és az „extended
mind” közötti nagyon szoros párhuzamokat), továbbá
az írásbeliségnek mint a nyugati racionalitás alapjának
a magyar történész Hajnal Istvántól Marshall McLuhan-
en át Merlin Donaldig tartó felfedezése. „A természetes,
nyelvszerû gondolkozás és az írás ... egybeolvadása –
írta Hajnal 1933-ban –, egy új, írásbeli gondolattechni-
ka kialakulását jelentette. Az írás az ember külsô-belsô
életét elevenen kíséri, objektiválja és ezzel megfigyelés-
re képessé teszi. Múltat és jelent, mind az egyéni, mind
a közösségéletben, összekapcsolva, okszerû gondolko-
dásra ösztönöz, komplikált gondolatépítést tesz lehetô-
vé.” (Hajnal, 1993, p.45.) A Hajnal által megnyitott pers-
pektívából nem nehéz belátni, hogy miért részesíti az
ember oly sokszor elônyben az SMS-írást a telefonálás-
hoz képest.

És hát végtére Wittgenstein is a kiterjesztett elme
egyfajta elméletét képviselte. Emlékezzünk például egyik
megjegyzésére az 1933-ban diktált Kék könyv elején:
„Mondhatjuk, hogy a gondolkodás lényegében a jelek-
kel való mûveletek tevékenysége. Ezt a tevékenységet
a kéz végzi, ha írásban gondolkodunk; a száj és a gé-
gefô, ha beszédben gondolkodunk... Ha a helyszínrôl
beszélünk, ahol a gondolkodás zajlik, joggal mondhat-
juk, hogy ez a helyszín a papír, amelyen írunk, vagy a
száj, amely beszél.” (Wittgenstein, 1964, pp.6–7.) A ki-
terjesztett elme wittgensteini elméletében ugyanakkor
világosan jelen van az az álláspont is, miszerint a gon-
dolkodó alany nemcsak az egyéni agyon kívüli eszközök-
re terjed ki, hanem az egyazon nyelvjátékot beszélô

emberek közösségére is. „Thinking with a Word Proces-
sor” címû elôadásomat, melyet a 16. Nemzetközi Witt-
genstein Szimpozion alkalmából tartottam 1993-ban,
ezzel a megfigyeléssel zárhattam: „amikor szövegszer-
kesztôvel gondolkodunk, végsô soron egyidejû, a világ-
ra kiterjedô szellemi kölcsönhatásban állunk gondolko-
dó társainkkal. Mivel gondolkodunk tehát, amikor szö-
vegszerkesztôvel gondolkodunk? Az ‘amivel’ itt ... nem
eszközszerû alkalmazásra utal – hanem társszerû kö-
zösségre.” (Nyíri, 1994, pp.376–377.)

Nem-elidegenedett kommunikáció
Legalább másfél millió éven át, mintegy tízezer év-

vel ezelôttig, az emberi kommunikáció kizárólag szem-
tôl-szembe kommunikációt jelentett; szükségképpen
olyanok közötti kommunikációra szorítkozott, akik egy-
azon fizikai helyet lakták. Ahogyan azt az evolúciós
pszichológus Robin Dunbar látja, a nyelv az egyre na-
gyobbakká váló csoportokon belüli közösségi összetar-
tás megôrzésének eszközeként alakult ki, a szociális
információ állandó és hatékony kicserélését biztosítan-
dó (Dunbar, 1996; Dunbar, 2002). Dunbar a mobilkom-
munikáció társadalomtudományi kutatásában igen be-
folyásos munkájára hivatkozik többek között Kate Fox
is, gyakran idézett, „Evolúció, elidegenedés és pletyka”
címû esszéjében: „Gyorsan élô modern világunkban a
magunk társas hálózatával folytatott kommunikációnk
mennyiségileg és minôségileg komolyan korlátozott volt.
Most a mobiltelefonos pletykálkodás helyreállítja ösz-
szekötöttségünk és közösségünk érzését, és ezzel el-
lenszert kínál a modern élet kényszereivel és elidege-
nedettségével szemben” (Fox, 2001). 

Dunbar-ra elôadásom második részében még visz-
szatérek. Most elôbb azt szeretném aláhúzni, hogy a
mobiltelefónia más módon is egyfajta visszatérést je-
lent ôsi kommunikációs mintázatokhoz. Miképp azt a
már említett Merlin Donald megmutatta, ama mintáza-
tok keletkezéstörténetében két fô fázist különböztethe-
tünk meg. Az elsô a mimetikus ábrázolás – vagyis ese-
mények vizuális reprezentációja – képességének meg-
jelenése. A második fázis, amelynek kezdetei 50-100
ezer évre nyúlnak vissza, a taglejtések nyelvére épülô
verbális nyelv kialakulása. Mintegy 10.000 éve azután
teljesen újszerû kommunikációs mintázatok jöttek létre,
tudniillik a közvetített kommunikáció alapelemei: felé-
pültek a képi, ideografikus és fonológikus szimbólum-
rendszerek. 

Figyelmünket azonban nem kerülheti el, hogy ezen
a hosszú úton némely lépés nemcsak jobb kommuniká-
ciós lehetôségeket teremtett, hanem fokozódó diszhar-
móniát is az ôsi gondolkodás és az új kifejezési eszkö-
zök némelyike között. Elôadásomban többek között sze-
retném megmutatni: amellett, hogy a mobiltelefónia újabb
fejleményei új és jobb kommunikációs kapcsolatokat je-
lentenek, talán módot adnak arra is, hogy a mondott
diszharmóniát meghaladhassuk. 

A tartalom és a közeg közötti valamelyes elidegene-
désnek már a verbális nyelv kifejlôdésével jelentkeznie
kellett. Ez a fejlôdés a bal agyféltekére új feladatokat
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rótt, ám nem minden agy volt egyaránt alkalmas ezen
feladatok átvételére. Amit ugyanis ma tágabb értelem-
ben diszlexiának nevezünk, azaz a szómegértés nehéz-
ségeit, annak anatómiai alapjai vannak, s korántsem
ritka. Ezek a nehézségek az írás megjelenése elôtt per-
sze nem lehettek nyilvánvalóak. Ám a diszlexiának bi-
zonyos mértékig már a történelem elôtti idôkben meg
kellett mutatkoznia, midôn mondjuk a magasan fejlett
taglejtésnyelv mestere vagy a barlangrajzok ihletett al-
kotója egyszercsak kezét tördelve szavakat keresett és
dadogni kezdett. 

Mentális tartalmak átruházása valamiféle külsô em-
lékezetre általában szólva inkább felszabadítja, nem pe-
dig elidegenedetté teszi az emberi szellemet. Marx kri-
tizálta Hegelt, amiért az egyenlôségjelet tett a tárgyia-
sulás és az elidegenedés közé; a tárgyiasítás, vallotta
Marx, amely szerszámok készítésével veszi kezdetét,
éppenséggel az ember lényegi vonása. A tárgyiasulás
ugyanakkor valóban elidegenedéshez vezet, ha kény-
szerû munkamegosztás rendszere válik az anyagi ja-
vak termelésének alapjává. Mármost elmondhatjuk, hogy
a tapintásos, a vizuális, a hangzó, az írásos és egyéb
kommunikációs csatornák között egyfajta munkameg-
osztás áll fenn. A nem-elidegenedett kommunikáció ezen
csatornák spontán harmóniáját elôfeltételezi, ám az el-
sô írásrendszerek létrejöttével ilyen harmónia már alig-
ha volt fenntartható. 

A képi és hieroglifikus írásrendszerek nehezen ke-
zelhetôk; papi tudást testesítettek meg és idegenek vol-
tak a tömegek számára. Az alfabetizálás hozzájárul a
demokráciához és a racionális gondolkodáshoz, ugyan-
akkor viszont – ahogyan a platonizmus mutatja és aho-
gyan Nietzsche hangsúlyozta – az absztrakciókkal va-
ló túlzott foglalatossághoz és az érzéki világ elhanya-
golásához vezetett. Az alfabetikus íráskultúra további
torzító következményeként adódott, amint azt McLuhan
újra és újra kiemelte, a lineáris gondolkodás uralma. És
persze a McLuhan-kedvenc J. C. Carothers-nek is igaza
volt, amikor 1959-ben egy úttörô tanulmányban arra em-
lékeztetett, hogy az írott szavak a beszélt nyelvre jellem-
zô érzelmi felhangokat és hangsúlyokat csak részben
közvetítik. Emiatt az írott szavak „sokkal könnyebben
félreérthetôk; a legtöbb embernek igenis sikerül a be-
szélt nyelvben üzenetét és énje egy részét kommunikál-
nia, miközben az írásos szövegek ... az író személyiségé-
bôl keveset közvetítenek.” (Carothers, 1959, p.311.) Így
idegenít el minket az írás önmagunktól és egymástól.

S ami a leginkább következményekkel terhes: az
írás és könyvnyomtatás sokévszázados uralma során el-
idegenedtünk a képektôl. A fô ok technológiai. A kép-
nyomtatást 1400 körül találták fel. Addig nem létezett
megfelelô technika az illusztrációk sokszorosítására. A
fotográfia korszaka elôtt pedig lehetetlen volt az egyedi
tárgyak természethû ábrázolása (Ivins, 1953). Persze
fényképek is lehetnek mélységesen torzak. A Family
Snaps címû gyûjteményes kötet (Spence and Holland,
1991) még a konvencionális – a szeretet által megha-
tározott családi együttlétet mímelô, az esetleges elide-
genedett viszonyokra semmilyen utalást nem mutató –

házi fotográfia nyomasztó állapotleírását adja. Ám ma
már az ilyen állapotleírás elavult – köszönhetôen a so-
kat szidott indiszkrét gyorsfényképeknek, amelyeket a
mobilkamera tesz lehetôvé. Ezek a felvételek nem azt
célozzák, hogy jövôbeni szemlélôk számára eszményí-
tett képeket állítsunk elô, hanem azt, hogy MMS útján
autentikus vizuális itt-és-most-információkkal fordulhas-
sunk rokonainkhoz és közeli barátainkhoz. Látunk va-
lamit, nem akarjuk magunkba fojtani, és nem is kell ma-
gunkba fojtanunk. 

Hasonlóképpen a szövegek esetében. Eszünkbe jut
valami, friss hírt kapunk, egy emlék nem hagy minket nyu-
godni – mindezeket nem kell magunkba fojtanunk, és
nem is fojtjuk magunkba. A mindenütt jelenlévô multi-
modális összekapcsoltság jegyében, s ama készülékek
jegyében, amelyek a multimodális gondolatok gondolá-
sához és továbbításához szükséges erôfeszítéseket drá-
maian csökkentették, láthatólag egyfajta visszatérés vet-
te kezdetét a kevésbé elidegenedett kommunikációs
viszonyok világába.

Óda egy mobilkészülékhez
Hadd adjam itt meg annak a mobilkészüléknek –

mobil PDA-ról van szó – rövid leírását, amely jelen elô-
adásomat nem kis mértékben ihlette. Sznob értelmisé-
giek talán ízléstelennek találják, ha tudós gondolatme-
netbe mintegy technikai specifikációkat illesztek, ám jó-
néhány történelmi példa van arra, hogy írástudók na-
gyon is hatása alá kerülhetnek tudásfeldolgozó eszkö-
zeiknek. Emlékezzünk például a tizenkettedik századi
költôre, Baudri von Bourgueil-re, aki több verset is írt
viasztábla-jegyzetfüzetecskéihez. Számos ilyennel bírt.
Az egyik különösen szép darab nyolc fatáblácskából állt,
azaz tizennégy írófelületet kínált – a két külsô táblács-
kára kívül nem írtak. Szokatlanul kicsiny, de nagyon
praktikus méretûek voltak, a szemet kímélô zöld viasz
bevonattal. (Curtius, 1948, p.319.) 

Mobilkészülékem írófelülete egy széltében 5, hosz-
szában 6 centiméternyi érintôképernyô, négy különbö-
zô billentyûzet-szimulációval, kézírásbevitellel és rajzo-
lóblokkal. 1Gb-os SD-kártyával bôvítve minden saját,
illetve velem kapcsolatos 1987 óta keletkezett digitális
dokumentumomat tárolja. Beépített kamerája állóképek
és videoklipek rögzítésére is alkalmas. Zenét játszik és
hangfelvételeket készít. Persze telefonálni is lehet ve-
le. Ezenkívül barangol a világhálón, e-maileket és SMS-
eket fogad és küld. Kiválóak az MMS-üzenetek kompo-
nálására szolgáló lehetôségek. Több szöveg, rajz, fo-
tó, videoklip, hangfelvétel és zenei klip kombinálható,
tetszôleges sorrendben, egyetlen üzenetté. A készülék
szinte felszólít arra, hogy multimodális gondolatokat gon-
doljunk – mindenekelôtt azáltal, hogy az ilyen gondola-
tok közlését is lehetôvé teszi. 

És van még egy tulajdonsága e készüléknek, amely
gondolatmenetem szempontjából most különösen fon-
tos: a WLAN-konnektivitása. Mert ezzel mobiltársam,
anélkül, hogy valamely mobilhálózatra hagyatkozna, ké-
pes a szélessáv lehetôségeinek kihasználására – így
például a VoIP lehetôségeinek kihasználására is.

HÍRADÁSTECHNIKA

4 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2



2. Cset új hangszerelésben

A VoIP-forradalom 
Az internetes telefonálás, mint ismeretes, egyfelôl

az analóg beszéd digitalizálásán, másfelôl csomagkap-
csolt protokollokon nyugszik. Az eljárás nem új, de a szé-
lessávú elérhetôség általánossá válásával lett csak nagy-
korú, valamint azzal, hogy megteremtôdött a teljesítô-
képes, teljes mértékben a résztvevô felhasználók inter-
net-infrastruktúrájára alapozó megosztott (Peer-to-Peer,
P2P) technika – vagyis gyakorlatilag a Skype indulásá-
val, 2003-ban.

A mobiltelefónia és a VoIP hasonló vo-
násokat mutatnak abban az értelemben,
hogy utóbbi használói is mindenütt elér-
hetôk, tudniillik mindenütt, ahol van inter-
nethozzáférés. Ez lehet bárhol egy WLAN-
hotspot, vagy az otthoni szélessávú ösz-
szeköttetés, miközben odahaza is elsza-
kadhatunk a számítógéptôl, akár a ma-
gunk drótnélküli helyi hálózatába kötött
mobiltársunk segítségével, akár valami-
lyen drótnélküli USB-kapcsolattal – a hívó
félnek persze nem is kell tudnia, hogy ott-
hon vagyunk-e, avagy elutaztunk. A sze-
mélyt hívják, nem a helyet. 

A Skype-felhasználók száma látványo-
san nô. 2005 májusában fordult elô elô-
ször, hogy egyszerre 3 millió felhasználó
volt online; ma ez a szám már rendszere-
sen meghaladja az ötmilliós küszöböt. Át-
lagban a Skype naponta 150 ezer új részt-
vevôt regisztrál, a letöltések száma pedig
mindösszesen 250 millió felett van. A bár-
hová a világba korlátlanul és ingyen – vagy
csaknem ingyen – telefonálás lehetôsé-
ge, érthetô módon, nagy vonzerô. Nyilván-
való, hogy ez hatalmas kihívást jelent a
már berendezkedett telefontársaságok
számára és elôadásom végén az itt kiraj-
zolódó kérdésekre röviden még ki fogok térni. Elôbb
azonban a Skype egyik másodlagosnak látszó szolgál-
tatásával szeretnék foglalkozni, nevezetesen a Skype
Chat-tel és következményeivel.

Hang, szöveg, kép
A cset szöveges üzenetek segítségével folytatott va-

lósidejû kommunikáció. Eredetileg csetszobák félhomá-
lyos névtelen nyilvánosságához kötôdô technika, amely
azonban az Instant Messenger prototípusa, az ICQ 1996-
as megjelenése óta általánosan elterjedt kommunikáci-
ós formává vált. A Skype nagyon jól kidolgozott csetfe-
lületet kínál, amely egyszerre teszi lehetôvé a hang- és
szövegkommunikációt, valamint emotikonok, ikonok és
minianimációk cseréjét (a háttérben pedig terjedelmes
fájlok küldését és fogadását). 2005 augusztusában a
Google is bevezette a maga VoIP- és cset-szolgáltatását,
néhány nappal késôbb pedig a fôként tinédzserek kö-
rében roppant népszerû MSN Messenger csetfelület gaz-

dagodott az internetes telefonálás lehetôségével. Emel-
lett immár mind a Skype, mind az MSN Messenger ese-
tében adott a valósidejû videokommunikáció opciója is. 

Olyan fejlemények ezek, amelyek megfelelô értelme-
zése társadalom- és bölcsészettudományi eszközök szé-
les spektrumának bevetését igényli, s a filozófiai perspek-
tívát sem nélkülözheti. „Cset új hangszerelésben” al-
címemmel Suzanne K. Langer Philosophy in a New Key
címû, elôször 1942-ben megjelent, a 40-es és 50-es évek-
ben igen népszerû könyvére próbálok utalni (Langer,
1942). A filozófia új hangját, amelyrôl Langer beszél, s

amelynek meghatározó munkáiként Witt-
genstein Értekezését, Ogden és Richards
The Meaning of Meaning-jét, valamint Cas-
sirer Philosophie der symbolischen Formen
címû mûvét említi, a nyelvre, a szimbólu-
mokra és a jelentésre történô koncentrá-
ció adja. A jelentésprobléma persze még
ma is a filozófiai érdeklôdés középpontjá-
ban áll, ám a nézôpont jócskán megválto-
zott. Amikorra a Philosophy in a New Key
harmadik kiadása 1957-ben a könyvesbol-
tokba került, ez a probléma már kommu-
nikáció és közösség kérdésévé bôvült. 

McLuhan Torontói Köre az 50-es évek-
ben jött létre és 1967-ben jelent meg a
McLuhan-tanítvány Walter J. Ong The Pre-
sence of the Word címû mûve. Ong itt alá-
húzza azt, ami magától értetôdô, ám a
mûvelt gondolkodásban valahogyan el-
felejtôdött, hogy tudniillik a nyelv elsôsor-
ban beszélt nyelv, azaz hang; és hogy az
írásnak mint a mûvelôdés közegének
sokévszázados uralmát követôen „ko-
runkat ma ... az auditív új hangsúlyozása
jellemzi. A telefonnal, rádióval és televí-
zióval élünk (amely utóbbi sohasem csak
képekbôl épül fel, hanem egyértelmûen
hangzó és vizuális médium egyszerre)... Ez
azonban nem jelenti, hogy visszatérünk

egy korábbi beszélt-hallott világhoz. Az egymásra kö-
vetkezô verbális médiumok nem kioltják egymást, hanem
egymásra rétegezôdnek.” (Ong, 1967, p.9.)

Ong híres „másodlagos szóbeliség” fogalmát egyéb-
ként – vagyis az olyan szóbeliségét, amely az írásbeli-
ségen alapul és arra következik –, már a fentebb hivat-
kozott, a Torontói Körre bizonyíthatóan hatott Hajnal Ist-
ván elôlegezte. Hadd idézzem itt Hajnal egyik gondola-
tát, az Újkor története 1935-ben írt, akkor publikálatla-
nul maradt bevezetôjébôl (amely éppen ebben a meg-
fogalmazásban ugyan nem lehetett ismert a Torontói Kör
számára): „Az írás-érintkezéseszköz a telítettség korá-
ban jár: felvett már mindent magába, ami azelôtt a hang-
nyelv birtoka volt. ... Önmaga szerepét kezdi bevégzet-
té tenni ezzel: különösen, amikor a mûvészetek és a
mozgó kép az érzékelhetô élet elénkvarázslásával kie-
légíti. A telítettség ez állapotában az írásbeliség egyol-
dalú szerepének meg kell szûnnie. ... Ismét a szóbeli-
ség a vágyunk, az írás lehetô kiküszöbölése: az ösztön-
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szerûség az érték, mûvészetben és életben egyaránt.”
(Hajnal, 1998, p.202.)

A kognitív tudományban ma csaknem általánosan el-
fogadott Allan Paivio úgynevezett kettôs kódolás elmé-
lete (Paivio, 1971; Paivio, 1986; Sadoski–Paivio, 2001),
vagyis az az elmélet, amely szerint az emberi megértés,
emlékezet és gondolkodás alapvetôen kétféle összete-
vôbôl, tudniillik perceptuális és verbális komponensek-
bôl áll. A kognitív tudomány ikonikus forradalma és a Haj-
nal–McLuhan–Ong-féle szóbeliség/írásbeliség-paradig-
ma felismeréseit összevetve arra az eredményre jutunk,
hogy a közvetett kommunikáció akkor ígérkezik a leg-
sikeresebbnek, ha abban beszéd, írás és kép egyetlen
egységes üzenetté ötvözôdik. 

A mobiltelefon – hang, SMS és MMS révén – min-
denütt jelenlévô egy-az-egynek (az SMS és MMS ese-
tében opcionálisan egy-a-soknak) kommunikációt tesz
lehetôvé; itt azonban csak nagyon ritkán jön létre töké-
letesen szinkron multimodális ingráció – nevezetesen
valamely gondosan, s persze nem nekikészülôdés nél-
kül kidolgozott MMS-kompozíció esetén. A mobilkom-
munikáció legtöbbször vagy hanghívást jelent, vagy rö-
vid szöveges üzenet küldését, vagy képküldést, ahol is
a különbözô módozatok kombinációja, ha egyáltalán,
diakron történik. Ezzel szemben a cset az új hangsze-
relésben hang, szöveg és ikonikus szimbólumok totális
integrációját jelenti, s a Pocketskype révén mobiltársam
is hozzáfér ehhez az integrált világhoz – nohabár nem
mint mobiltelefon, hanem mint WLAN-kapcsolattal bíró
zseb-PC. 

Ismeretségi körök 
Hadd térjek most vissza az evolúciós pszichológus

Robin Dunbar elméletéhez. Ez az elmélet, amelyet a
szociális agy elméleteként ismerünk, kovarianciát álla-
pít meg a fôemlôsök neokortexének mérete és társas
életük különbözô vonásai között, beleértve csoportjuk
nagyságát. Ha valamely fôemlôsfaj, ökológiai problémáit
sikeresebben megoldandó, nagyobb csoportban akar
élni, úgy megfelelô méretû neokortexet kell kifejleszte-
nie, hogy képes legyen a szükséges információfeldolgo-
zásra. Az elmélet alapján kiszámítható, hogy az embe-
reknek, neokortexük mérete alapján, 150-es csoportok-
ban kellene élniök. És ez a számítás ténylegesen be is
igazolódik. „Noha az ember – írja Dunbar – nyilvánva-
lóan képes megbirkózni a nagyon kiterjedt városi környe-
zettel, sôt a nemzetállamokkal is, ezeken a nagy popu-
lációkon belül sokkal kisebb azoknak az embereknek
a száma, akikrôl azt mondhatjuk, hogy velük közvetlen
személyes kapcsolatban vagyunk. A vadász-gyûjtôk cso-
portnagysága, az egyes szubdiszciplínákban dolgozók
száma, azoknak az embereknek a száma, akiknek ka-
rácsonyi üdvözlôlapot küldünk, illetve azoké, akiktôl szí-
vességet kérhetünk, mind 150 körül van.” (Dunbar, 2002,
p.56.) 

Ezen 150 személyes körön belül kisebb körök bôvü-
lô sora található – azon egyének körei, akikkel erôsebb
vagy gyengébb intenzitású kapcsolatokat tartunk fenn.
Azon személyek száma például, akikhez szoros viszony

fûz, 12-15-re korlátozódik és ezen a csoporton belül ta-
lálható az a mintegy 5 személybôl álló kör, akikhez kü-
lönösen erôs kapcsolat köt. Azután további csoportok
rajzolódnak ki: számosságuk felsô határa körülbelül 35,
illetve 80-100. Ezekben a kapcsolatok közelsége és az
érzelmi intenzitás egyre csökken. Olyan ez, írja Dunbar,
„mintha mindegyikünk egyre nagyobb, 5, 15, 35, 80 és
150 fôs körök középpontjában helyezkedne el” (Dunbar,
2002, p.57.).

Vessünk most a dunbari körök nézôpontjából egy pil-
lantást mobiltelefonunkra. Sok száznyi telefonszámot tá-
rolunk benne (mint ahogyan ezernyi e-mail címet szá-
mítógépes postafiókunkban). Azon személyek száma,
akikkel az idôk folyamán SMS-kontaktusunk volt, úgy-
szintén százakra rúg, hiszen gyakran kerülünk olyan hely-
zetbe, hogy idegeneket is kénytelenek vagyunk SMS-
üzenettel felkeresni. Emlékezzünk csak a némileg elu-
tasító, ám semmiképpen sem szokatlan szövegre a mo-
bil üzenetrögzítôn: „Kérem ezen a számon ne hagyjon
üzenetet. Küldjön SMS-t, vagy írjon e-mailt.” Rendsze-
res SMS-kapcsolatban viszont csak kevesekkel állunk
– számuk minden bizonnyal 35 alatt van, sôt legtöbb-
ször 15 alatt. Végül MMS-üzeneteket csak a legszû-
kebb baráti körön belül váltunk – átlagosan legfeljebb
5 személlyel. (Döring et al., 2006, p.198.)

Hogyan állunk mármost a Skype Contacts listával?
Informális kérdezôsködéseim nyomán arra következte-
tek, hogy ezen ritkán szerepel több, mint 35 Skype-név
– azon személyek köre tehát, akikkel olykor internette-
lefon-kapcsolatba lépünk, nem megy túl a harmadik Dun-
bar-körön. Az „olykor” szót választottam, mivel tapaszta-
lataim azt mutatják, hogy ama személyek száma, akiket
a VoIP-technika segítségével rendszeresen felhívunk,
közelebb van az 5-höz, mint a 15-höz. És a 15-ös szám
jelzi a körülbelüli felsô határát azon személyek körének,
akikkel cset-kapcsolatot ápolunk. Jómagam személy sze-
rint zavarónak érzem, ha Skype-kontaktlistám 15-nél több
személyre utal, így újra meg újra törlöm azoknak a ne-
vét, akikhez nem fûz igazán szoros viszony, hiszen ez
a lista folyamatosan a szemem elôtt van és bizonyos in-
timitásokról tájékoztat. Megtudom, ki mikor van online,
hogy az illetô 5 percnél tovább van távol számítógépétôl
(„Away”), vagy már 20 perce nem csapott a billentyûkre
(„Not Available”), esetleg hogy online van ugyan, de hagy-
juk békén („Do Not Disturb”). És, nem utolsósorban, ar-
cokat, arcképeket látok. A cset új hangszerelésben egy-
értelmûen a két legbensôbb Dunbar-körre korlátozódik.

15-ös listám persze olyan neveket is tartalmaz, ame-
lyek nem szerepelnek intim cset-partnereim listáján –
mindegyikünk más-más koncentrikus körök középpont-
jában áll. Barátaim barátai nem feltétlenül az én bará-
taim is – fontos azonban, hogy barátaimon keresztül ide-
geneket is elérhetek. Ezzel elérkeztünk Stanley Milgram
kisvilág-jelenségéhez.

Tulajdonképpen meglepônek találom, hogy Dunbar
sehol sem hivatkozik Milgram-re, sôt, hogy a kutatás a
két nevet gyakorlatilag nem kapcsolja össze (az egyet-
len kivétel Csermely Péter – vö. Csermely, 2005, p.32.).
Milgram 1967-ben elvégzett kísérlete (Milgram, 1967) a
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következôképpen zajlott: néhány, az U.S. középnyuga-
ti területén lakó személyt megkértek, hogy postai leve-
lezôlapok segítségével próbáljanak meg egy bizonyos
bostoni címzettet elérni. Amennyiben az illetôk a cím-
zettet személyesen ismerték – mely igencsak valószínût-
len feltételezés –, úgy a levelezôlapot közvetlenül neki
kellett címezniök. Egyéb esetben a lapot olyan szemé-
lyes ismerôsüknek kellett küldeniök, akirôl úgy gondol-
hatták, hogy valamiképpen közelebb áll a címzetthez.
A kérdés az volt, hogy az iterált próbálkozások során a
levelezôlap vajon hány lépésben érkezik meg – ha egy-
általán megérkezik – a címzetthez. A meglepô eredmény:
átlagosan 5,5 lépés. 

Mármost a nyilvánvaló érintkezési pontot Milgram és
Dunbar elméletei között abban látom, hogy az elôbbi kí-
sérletében szerepet játszó személyes ismeretségi kör ép-
pen a dunbari 150-es körrel azonos. És feltehetô, hogy
amennyiben azon személyek száma, akikkel közvetlen
személyes kapcsolatban állunk, meghaladná a 150-es
határt – ezt a lehetôséget Dunbar kognitív okokból ki-
zárja – a Milgram-szám is csökkenne. Ez utóbbi fejle-
mény napjainkban be is következett, a megismételt kí-
sérlet eredménye: 4,6. 

Ahogyan a The Economist 2006. január 21-iki száma
fogalmazott: „Azáltal, hogy e-mail és más hasonló tech-
nológiák révén emberek sokkal szélesebb körével tartjuk
a kapcsolatot, mindnyájan közelebb kerültünk egymás-
hoz.” Dunbar talán mégis alábecsüli a legmodernebb
kommunikációs technológiák hatását kognitív kapacitá-
sunkra.

Milgram problémáját Mark Granovetter gondolta to-
vább, aki 1973-ban megjelent, „The Strength of Weak
Ties” címû klasszikus tanulmányában azoknak a kapcso-
latoknak nélkülözhetetlen társadalmi szerepére utalt, me-
lyek túlmutatnak szûk baráti körünkön, és ezáltal egy-
mástól távolabbra esô köröket kötnek össze. Grano-
vetter munkáját azután Duncan Watts és Steven Stro-
gatz folytatta és általánosította (Watts and Strogatz,
1998), és igencsak szerencsésnek találom, hogy Thor
Alexander az internet-telefóniáról nemrégiben megjelen-
tetett könyve, midôn befejezésül a peer-to-peer hálóza-
tok sajátosságait szociológiai nézôpontból elemezi, Mil-
gram und Watts felismeréseit ismerteti (Alexander, 2005,
pp.307– 308.). 

Ám az is szerencsés, hogy ez az ismertetés éppen-
séggel nem utal a ma legbefolyásosabb hálózatkutató-
ra, Barabási Albert-Lászlóra. Mert noha az úgynevezett
skálafüggetlen hálózatok Barabási-féle elmélete (Bara-
bási, 2003) nagyon is hozzájárul a kisvilág-jelenség meg-
értéséhez, ennek az elméletnek a középpontjában nem
a peer-to-peer mintázat áll, hanem a nagy csomópon-
tok szerepe. A skálafüggetlen hálózatok sok olyan cso-
mópontból állnak, amelyeknek kevés kapcsolatuk van
(„node”) és kisszámú olyanból, amelyeknek nagyon sok
mindenirányú kapcsolata van („hub”). 

Sem a társadalom világában, sem a World Wide Web-
en nem az a helyzet, hogy az egyes résztvevôk közötti
kapcsolatok normális statisztikai eloszlást követnének;
sem az emberi társadalom, sem a világháló nem vélet-

len hálózat a szó matematikai értelmében. De éppen az
átlagon felüli számú kapcsolatokkal rendelkezô hubok
megléte folytán lesznek a hálózatok olyan kisvilágokká,
amelyekben a távolság tetszôleges két csomópont kö-
zött mindössze néhány lépés. 

Több, mint egymilliárd weboldal, írja Barabási, csak
19 kattintásra van egymástól. Hatmilliárd ember csak 6
kézszorításnyira van egymástól. A társadalom világának
node/hub mintázata a háttérben persze mindig ott mun-
kál, akár a mobiltelefóniát, akár a csetet, akár az e-mailt
vizsgáljuk. Ám ez a mintázat nem nyilvánvaló, amikor
cset-kontakt listánkra tekintünk. A mobiltelefon és az e-
mail minden Dunbar-körben szerepet játszik; a cset új
hangszerelésben ellenben, mint mondtuk, a két legben-
sôre látszik korlátozódni.

3. Diszrupció, interferencia, 
komplementaritás 

A VoIP nem valami „világot megmozgatóan új”, véli Thor
Alexander, „nohabár a telefonpiacot teljesen át fogja
alakítani” (Alexander, 2005, p.15.). A telefonpiac részt-
vevôi számára ez persze éppen eléggé megmozgatja
a világot. Az eddigi fejlemények ebben a vonatkozás-
ban is megfelelnek azoknak a várakozásoknak, amelye-
ket a Skype megteremtôi fogalmaztak meg. „Az igazi P2P
– írták –, ha érett piacokon alkalmazzák, diszruptív tech-
nológia. A P2P-telefónia lett az a természetes követke-
zô lépés, ahol a P2P szignifikáns diszruptív hatást érhe-
tett el és a Skype-ot azért alapítottuk, hogy kifejlesszük
az elsô P2P-telefonhálózatot.” (Lásd: www.skype.com/
products/explained.html) 

Amikor 2005 augusztusában az eBay 2,6 milliárd
USD-ért megvette a Skype-ot, a The Economist, 2005.
szeptember 17.-i számában, külön összeállítást közölt
„Hogyan ölte meg az internet a telefonüzletet” cím alatt,
ezzel az üzenettel: „a Skype és hasonló szolgáltatások
könyörtelenül elhozzák azt a jövôt, amelyben minden
hangkommunikáció, közelre vagy távolra, költségmen-
tes lesz”, a beszédforgalomra alapozott bevétel hama-
rosan jócskán csökkenni fog mind a vezetékes, mind a
mobil társaságok esetében, miközben az utóbbiak fel-
tehetôleg erôsebben lesznek érintve, hiszen a kiút a
különbözô szolgáltatások csokorba kötése ugyanazon
szolgáltató által: szélessávú internethozzáférés, szóra-
koztatás (IPTV) és hang. A csokron belül pedig a hang,
idôvel, alighanem ingyenes szolgáltatássá válik. 

Mi lesz mobiltársunkból mindezen változások köze-
pette? Megmarad-e a mentôkötélnek, amely mindenkor
összeköt bizalmas szolgáltatónkkal s azon át a hoz-
zánk közelállókkal és számunkra fontos intézényekkel
és tartalmakkal, avagy inkább azzá a kulccsá válik, mely-
lyel, akárhol vagyunk is, kinyithatjuk az internet világá-
ra nyíló kaput? Vagy csak képzelem azt, hogy itt vala-
mi dilemma van? Úgy gondolom, hogy a dilemma valós;
és hogy a mobilszolgáltatók nem fognak eltûnni. Azt hi-
szem, hogy a Skype-szerû felszabadító-diszruptív tech-
nológiák hosszabb távon nem lesznek képesek a glo-

Mobiltárs a szélessáv sodrában
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bális szolgáltatók teljes lefedésû, egységes szolgálta-
tásait kiszorítani, inkább az lesz a helyzet, hogy ezeket
a technológiákat éppen a globális szolgáltatók fogják
végképp kibontakoztatni. 

Az internetinfrastruktúra pénzbe kerül és a felhasz-
nálóknak elôbb-utóbb állniok kell a költségeket. A hot-
spotok, a drótnélküli internethozzáférés tisztásai, belát-
ható idôn belül aligha lesznek mindenütt jelenlévôk és
egymáshoz illeszkedôk. Rálelünk valamelyikükre, tábort
verünk és rákapcsolódunk a hálóra. A hotspotok inkább
nomád, mint mobil életformát feltételeznek. A mobilkom-
munikáció végülis azt jelenti, hogy útközbenrôl kommuni-
kálunk – mobiltársunk segítségével.
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1. Mi a telemedicina?

Kezdjük néhány  meghatározással és szakkifejezéssel,
melyeket cikkünk tárgykörében napjainkban széles kör-
ben használnak.

A telemedicina – más néven távgyógyászat – orvos
és beteg, vagy orvos és orvos közötti kölcsönhatásról
szól, amely magában foglalja a távolság elemét  – „tele”
– és a távolság áthidalásához szükséges elektronikus
hírközlés megfelelô eszközeinek használatát. Az Ame-
rican Telemedicine Society hivatalosan így definiálta a
telemedicinát: „Az orvosi információk egyik helyrôl a má-
sikra elektronikus hírközléssel történô továbbításának
alkalmazása, a beteg egészsége érdekében vagy az
egészségügyi szolgáltató képzése és a beteggondo-
zás fejlesztése céljából.” 

Meglepônek tûnhet, de a telemedicina elsô esetei
több, mint fél évszázaddal ezelôttre tehetôk. Egy példa
a korai idôkbôl: hajón utazó beteg ellátása és tanács-
adás a szárazföldrôl, a hajó és a part közötti rádióösz-
szeköttetés segítségével. Vagy egy másik példa: nyil-
vánvalóan már a kezdetektôl használták a távgyógyá-
szat néhány formáját az ember által vezetett ûrutazá-
sok során.

A leggyakrabban említett dokumentált telemedicina-
alkalmazás éppen 50 éves: ez az a mikrohullámú ösz-
szeköttetésen alapuló rendszer volt, melyet a Massa-
chusetts General Hospital és a bostoni Logan repülô-
tér orvosi ügyeleti szobája között létesítettek 1968-ban.
A cél az volt, hogy szükség esetén azonnal elérhetô le-
gyen egy specialista anélkül, hogy képzett orvosi sze-
mélyzetet kellene folyamatosan alkalmazni a repülôté-
ren. A vizsgálatok radiológiát, dermatológiát és kardio-
lógiát foglaltak magukban [1].

Itt jegyezzük meg, hogy a telemedicinával rokon „e-
health” megnevezés tágabb értelmû kifejezés, amely
általában az információs és kommunikációs technológi-
ák alkalmazását jelenti az egészségügyi ellátás teljes
területén, kezdve a diagnosztikai vizsgálatoktól a reha-

bilitációig, az egészségügyi szolgáltatók hálózatában
az alapellátástól a kórházakig és az egészségszolgál-
tatás adminisztrációján belül. Az e-health rokon a más
területeken használt elnevezésekkel, mint amilyen az
e-learning, vagy e-kereskedelem, utalva arra, hogy a szó-
banforgó szolgáltatások internet-alapon valósulnak meg.
Mindamallett, miközben az e-health-ben (e-egészség-
ügyben) is fokozott szerepet kap az internetes és IP-
alapú kommunikáció, az e-health tágabb értelemmel is
rendelkezik, ideértjük egyrészt egyéb távközlési lehetô-
ségek használatát, másrészt általában az információs
technológiák egészségügyi alkalmazását, továbbá a
technikai területek mellett a szabályozási és etikai kér-
déseket, hogy csak példákat említsünk.

2. A telemedicina-alkalmazások 
áttekintése

Vizsgáljuk meg most a legfontosabb telemedicina-alkal-
mazásokat és a használt technikákat. 

Két alapvetô technikára épülnek az alkalmazások:
a „store-and-forward” képtovábbításra és az élô audió-
vizuális kommunikációra. Az elsô technika az orvosdi-
agnosztikai berendezések által begyûjtött információ
tárolását, illetve a távközlési hálózatokon vagy össze-
köttetéseken  át történô továbbítását jelenti. A második
nem más, mint az egyéb területekrôl is jól ismert video-
konferenciázás.

Néhány alkalmazás során a fentiek közül csak egyik
használatos, például nem sürgôs esetekben elegendô
lehet, ha az orvosi képek továbbítását követô 24-48
óra folyamán történik meg az orvosok közötti telefonos
konzultáció. Vagy csak videokonferenciás konzultáció-
ra kerül sor a beteg és egy ápolónô vagy általános or-
vos illetve egy távoli specialista között. Mindamellett
számos alkalmazás a store-and-forward képtovábbító
eljárások és a videokonferencia használatának kombi-
nációjára épül. A modern videokonferenciás berende-
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zések egyesítik magukban a videokommunikációs ké-
pességet a diagnosztikai gépek képeinek és más mé-
rési adatoknak a továbbításával.

Hogy megpróbáljuk megérteni a fôbb alkalmazáso-
kat a telemedicina valóban igen tág területén, tekintsük
át a következô négy fô területet:

– távkonzultáció,
– távsebészet,
– távmonitorozás,
– távoktatás.

A távkonzultáció a telemedicina több területének a
gyûjtôneve. Ide tartozik a teleradiológia,  amelynél a ra-
diológiai képeket (amelyek röntgen-, CT, MRI vagy ult-
rahang-diagnosztikai berendezésrôl származnak) egyik
helyrôl a másikra továbbítják, abból a célból, hogy a tá-
voli specialista értelmezze a képeket és konzultáljon ró-
luk. A tele-dermatológiában speciális fényképezôgépek
segítségével készítenek a bôr állapotáról képeket és
videokonferenciás kapcsolat útján továbbítják azokat,
amely egyben biztosítja a két színhely közötti
audióvizuális kommunikációt is. 

A telepatológiában hagyományos módon
készített, vagy elektromikroszkópos patológiai
felvételek, a tele-endoszkópiában pedig az en-
doszkopikus berendezésrôl küldött videofelvé-
telek képezik a távkonzultáció alapját. A tele-
patológia egyik formája, amikor sebészeti be-
avatkozások során az asszisztens készíti és
küldi el a metszetet egy központi helyen dol-
gozó patológusnak, akinek a szakvéleménye
alapján döntenek a beavatkozás folytatásáról.
Más esetekben a patológus távoli helyszínen,
a konzultáns pedig egy központi helyen dolgo-
zik, élô, dinamikus kapcsolatban egymással.
A videokonferencia-összeköttetés itt is fontos eleme a
munkának, a távvezérelt mikroszkópberendezéssel együtt.
A konzultáló specialista vezérli a mikroszkópot, miköz-
ben videokonferencia-megbeszélést folytat a távoli he-

lyen lévô patológussal, aki természetesen szintén végez-
heti a vezérlést. A telekardiológia lényege az EKG-hullá-
mok és echo-kardiogrammok továbbításán alapuló táv-
konzultáció. Az utóbbi sávszélesség-igényes, mivel szá-
mos, nagyfelbontású kép sorozatának elküldésérôl van
szó. A képtovábbítás szempontjából hasonlóan komoly
igényeket támasztó alkalmazás a mammográfia, az igen
nagy képfelbontási követelmények miatt. Végül, a vir-
tuális endoszkópia egy viszonylag új és érdekes alkal-
mazás, ahol a háromdimenziós képet, amely szokásos
esetben a beteg vizsgálata közben egy optikai endosz-
kópon keresztül látható, a számítógép készíti a kérdé-
ses belsô szervrôl vett CT felhasználásával és jeleníti
meg a vizsgáló vagy konzultáló orvosnak. A számítógé-
pes rekonstrukció eredményét egy központi tároló be-
rendezésben tárolhatják (például a PACS rendszerben,
lásd késôbb) és tehetik hozzáférhetôvé a távközlési há-
lózaton keresztül a távoli vizsgálatok vagy demonstrá-
ciók számára [2]. 
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1. táblázat  

A leggyakoribb
diagnosztikai
berendezések
által készített
felvételek 
jellemzô 
fájlméretei

1. ábra  
A telemedicinát szemléltetô általános elrendezés
(1) A diagnosztikai információ gyûjtése és tárolása

(2) Távkonzultáció, esetleg a PACS-archívum felhasználása
(3) Távoktatás



Az 1. ábra a telemedicinára jellemzô általános el-
rendezést mutatja, amelynek fô részei a távoli helyszín,
a konzultáló helyszín, a központi adatbázis, és a táv-
közlési hálózat.

3. Technikai követelmények 
az orvosi diagnosztikai információ 
továbbításánál 

Ebben a szakaszban megvizsgáljuk, hogy a különféle
korszerû orvosi képalkotó berendezések által szolgálta-
tott információ továbbításánál milyen átviteli sebesség-
igények merülhetnek fel.

A leggyakoribb képalkotó berendezések az alábbiak:
– MRI (Magnetic Resonance Indicator),
– ultrahang, Doppler-ultrahang,
– CT (komputer-tomográf),
– digitális röntgen,
– digitális mammográfia,
– digitális színes mikroszkóp.

A legtöbb esetben a korszerû MRI, CT és hasonló be-
rendezések kimenetén különbözô méretû és felbontá-
sú képek sorozata keletkezik, eleve már digitális formá-
ban, más esetekben a hagyományos berendezések ál-
tal szolgáltatott hordozókat (filmeket) digitalizálják. A kép-
méret és képfelbontás, így a keletkezett fájl mérete függ
a berendezéstôl és az alkalmazástól. 

Az 1. táblázat példákat mutat a különbözô diagnosz-
tikai berendezések által szolgáltatott képeknek megfe-
lelô fájlméretekre.

Amint látjuk, az eredeti fájlméretek elég nagyok és
ezért jelentôs továbbítási idôt eredményezhetnek kü-

lönbözô sávszélességû digitális összeköttetéseken tör-
ténô továbbításukkor. Ezért természetesen felmerül a
kérdés: milyen terjedelmûre lehetne a képeket tömörí-
teni ahhoz, hogy kevesebb tárolási helyet foglaljanak
és kisebb továbbítási sebességet igényeljenek? 

Két alapvetô lehetôség kínálkozik: a) veszteségmen-
tes tömörítés, ahol csak a természetes redundanciát tá-
volítjuk el a képekbôl úgy, hogy szemmel látható minô-
ségcsökkenés nem következik be, illetve b) a vesztesé-
ges tömörítés, amikor jelentôs fájlméret-csökkentést ész-
revehetô minôségromlás árán érhetünk el. A tömörítési
arány csupán 2-4:1 lehet az elsô esetben és 10:1, vagy
ennél nagyobb a második esetben. 

A telemedicinában az az általános hozzáállás, hogy
távoli tároláshoz és távdiagnosztikai alkalmazásokhoz
csak veszteségmentes tömörítést használnak, míg a
nagymértékben tömörített képeket fôként a távbemuta-
táshoz és távoktatáshoz alkalmazzák. 

A 2. táblázatban néhány jellemzô átvitelisebesség-
adatot mutatunk be. 

Amint a táblázatból is láthatjuk, kissebességû digi-
tális átviteli csatornák, mint amilyen az ISDN, nem alkal-
masak a legtöbb orvosi képi információ továbbítására,
még jelentôs tömörítés esetén sem. 2 Mbit/s-os kapcso-
lat csak a tömörített felvételek számára biztosít elfo-
gadható (néhány másodperces) átviteli idôt. Azokban
az esetben, amikor nincs megfelelô sebességû átviteli
lehetôség, egy érdekes lehetôség az, hogy továbbít-
sunk annyi képet, amennyit csak lehetséges tömörített,
kisfelbontású formában a szakértônek, aki aztán kivá-
logatja azokat, amelyek érdekesek számára. Ezt köve-
tôen a kijelölt képek tömörítetlen formában kerülnek to-
vábbításra.
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2. táblázat  
Példák átviteli idôkre és adatsebesség-igényre tömörítetlen és tömörített radiológiai képeknél

1) mellkasröntgen,  2) mammográfia,  3) CT,  4) MRI



A teleradiológiai rendszerek, valamint a kórhá-
zakban és klinikákon már széles körben alkalma-
zott PACS képarchiváló rendszerek (Picture Archiv-
ing and Communication System) szorosan kapcso-
lódnak egymáshoz (lásd 1. ábra). A PACS alapve-
tôen egy intézményen belüli rendszer, amely nagy-
sebességû lokális hálózaton alapul, ezen keresz-
tül lehet hozzáférni munkaállomásokról az archí-
vumhoz. A képinformációt a DICOM (Digital Imag-
ing and Communications in Medicine) szabvány
szerint tárolják és továbbítják, amely elvileg lehe-
tôvé teszi a különbözô gyártók orvosi rendszerei
közötti együttmûködést. (A jelenlegi PACS rend-
szerek átfogó tárgyalásáról lásd pl.: [3].)

A 2. ábra mutatja a PACS rendszer fô alkotóelemeit.
Az orvosi képalkotó eszközök a megfelelô interfészeke-
ken keresztül csatlakoznak a vezérlô és tároló egysé-
gekhez, az utóbbi a PACS rendszer szíve. A szakem-
berek nagyfelbontású képernyôvel rendelkezô munka-
állomásokról férnek hozzá az adatbázishoz. A jelenlegi
intézményi LAN-ok minimum gyors-Ethernet alapúak,
így 100 Mbit/s-os adatátviteli sebességet biztosítanak.
A távoli helyszínek különbözô távközlési összekötteté-
seken kapcsolódnak a központi rendszerhez, amelyek
lehetnek ISDN, különbözô sebességû bérelt vonalak,
optikai összeköttetések vagy rádiós kapcsolatok. Van-
nak új fejlesztési eredmények, amelyek lehetôvé teszik,
hogy a nyilvános interneten keresztül is el lehessen ér-
ni PACS adatbázisokat [4].

2. ábra  A PACS rendszer felépítése

4. Videokonferencia a telemedicinában

A beteg és környezetének megmutatásától kezdve az
orvosok közötti videó- és hangkapcsolatig az élô, jó mi-
nôségû mozgókép-kommunikáció lényeges szerepet ját-
szik a mai telemedicina alkalmazásokban. A távoktatás-
ra, üzleti tárgyalásokra és egyéb alkalmazásokra kifejlesz-
tett általános célú videokonferencia-rendszerek megfe-
lelnek a telemedicina céljára is, mindazonáltal a speciá-
lis igények miatt (például nagyfelbontású képek továb-
bítása a konferenciabeszélgetéssel egyidôben, vagy a
kórtermi alkalmazás különleges biztonsági követelmé-
nyei) külön e célra fejlesztett berendezéseket is ajánla-
nak a vezetô videokonferencia-berendezések gyártói. 
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3. ábra  
A Tandberg által kifejlesztett orvosi célú videokonferencia-berendezések 

a) HCS III

b) Intern II



A 3/a. és 3/b. ábrán két orvosi alkalmazásokra kifej-
lesztett rendszert mutatunk be, melyeket a Tandberg cég
kínál [5]. A nagy teljesítményû HCS III (Health Care Sys-
tem III) könnyû, kényelmesen tologatható kocsin helyez-
kedik el. Széles látószögû kamera, lengôkaros konzo-
lon elhelyezett 20 inch átmérôjû nagyfelbontású moni-
tor és irányérzékeny mikrofon képezik a rendszer audio-
vizuális eszközeit (3/a. ábra), melyekhez további orvosi
és általános célú perifériák, valamint személyi számító-
gép is csatlakoztathatók. A rendszer 15 frame/s-ot to-
vábbít alacsony adatsebességû összeköttetések esetén
(56-128 kbit/s) és 30 frame/s-ot 168 kbit/s-3 Mbit/s se-
bességû linkeken. Pont-pont kapcsolatban 60 frame/s
is lehetséges. A használható kommunikációs csatornák:
ISDN, 6 alapsebességû (BRI) interfésznek megfelelô
sebességig (768 kbit/s), vagy primér sebességû (PRI)
interfész, amely 2 Mbit/s-ot nyújt, bérelt vonal 2 Mbit/s-
ig és IP-alapú kapcsolat 10/100 Mbit/s-os Ethernet-in-
terfészen. A 3/b. ábrán látható Intern II rendszer kisebb,
mobilisabb eszköz, 15 inches lapos LCD kijelzôvel. 

További fontos, de nem átvitelisebesség-igényes in-
formációforrások a különbözô biometrikus mérôeszkö-
zök, mint amilyen a hômérô, a vérnyomásmérô, vagy a
sztetoszkóp elektronikus változatai. Még az EKG tele-
monitorozás sem igényel nagy sávszélességet, 12 el-
vezetés, 400 minta/s mintavételezési sebesség és 12
bites kvantálás mellett az eredô bitfolyam „belefér” egyet-
len ISDN „B” csatornába.

A videokonferencia alapvetô szerepet játszik egyes
távsebészeti alkalmazásokban, amikor a beavatkozást
távolról követi, felügyeli, sôt esetleg végzi is a specia-
lista. Katonai környezetben gyakran elengedhetetlen a
távoli szakértô bevonása, de az általános sebészeti gya-
korlatban is sokszor fontos a mûtét közbeni távtanács-
adás élô videokapcsolat segítségével. A megfelelôen
„bekamerázott” mûtôhelyiségbôl (panoráma-, mennyezet-
kamera) a távoli helyszínen mind az orvosok tevékeny-
sége, mind maga az operáció jól követhetô. A rendsze-
ren természetesen minden szükséges diagnosztikai in-
formáció is továbbításra kerülhet. Oktatási célokból is
fontos szerep juthat az élô mûtéti „közvetítéseknek”.  

A mostanra már széles körben elterjedt „egynapos
sebészet” (szokásos angol elnevezéssel: minimally in-
vasive surgery) során olyan technikákat alkalmaznak,
amelyekbôl a távsebészetre való továbblépés már csak
egy lépést jelent. Ezeknél a mûtéteknél (például a lapa-
roszkópos technika alkalmazása esetén) a sebész már
nem élôben, hanem monitoron látja a beavatkozásának
helyét és annak eredményét, bár még közvetlen eszkö-
zökkel manipulál. Az „igazi” távsebészet olyan technikai
eszközei is lényegében rendelkezésre állnak, mint a ro-
botkéz tapintásérzékeléssel.

5. Távmonitorozás

A távmonitorozás célja az otthoni ápolás, utókezelés
segítése vagy az egyébként ápolásra nem szoruló idôs
emberek tevékenységének, mozgásának figyelemmel

kísérése. Ez egy növekvô fontosságú terület, mivel az
egészségügynek is és a betegeknek is érdeke, hogy a
gyógyintézeti ápolás csak a szükséges legrövidebb idô-
re korlátozódjon és utána a beteg otthoni körülmények
között gyógyulhasson teljesen fel. A társadalom idôsö-
dése, amely európai szintû jelenség, komoly követelmé-
nyeket támaszt az idôsek ellátásával szemben. A cél
az, hogy az idôs emberek lehetôleg minél tovább foly-
tathassák normális életvitelüket, miközben bizonyos kró-
nikus betegségeikben, vagy az akut események bekö-
vetkezésének növekvô kockázata miatt állandó felü-
gyeletet igényelnek. A távmonitorozás technikailag igen
érdekes terület, már az legegyszerûbb otthoni ápolás
esetén is.

6. Új irányok és technikai lehetôségek

6.1. Mobil telemedicina, m-health
Az m-health, a mobil telemedicina a korszerû veze-

téknélküli és mobil kommunikációs eszközök alkalmazá-
sán alapuló rendszertechnikákat jelenti. Speciális ese-
tekben, például katasztrófasújtotta területeken, ahol a
távközlési infrastruktúra tipikusan megrongálódik, a mo-
bil telemedicina az egyetlen megoldás. 

Azonban itt többrôl van szó, mint kritikus helyzetek-
rôl, hiszen az orvos, az egészségügyi személyzet „no-
mád”, azaz tevékenységének egy jelentôs része az író-
asztalától, rendelôjétôl távol történik (lakáson vizit – akár
ügyeletben is, kórteremben kezelés vagy vizit, mentô-
autóban sürgôsségi ellátás). A mobil kommunikáció ro-
hamos fejlôdése és technikai fejlôdése egy sor új le-
hetôséget villant fel ezen a területen. Az alkalmazások
nem térnek el a korábbiakban ismertetett alapesetek-
tôl, de a környezet új megjelenítési és adatrögzítési for-
mákat igényel. Ezek fejlesztése már megindult. 

A szélessávú vezetéknélküli hozzáférés új rendszer-
technikája, a WiMAX, különösen jó lehetôséget nyújt
ritkán lakott, mobil szolgáltatók által még nem ellátott te-
rületek szélessávú kommunikációval való ellátására [6].

6.2. Pervazív számítástechnika és kommunikáció
A szakirodalomban évek óta divatos fogalom a „per-

vasive computing” kifejezés, amely intelligens eszközök
széles skálájának rugalmas hálózatokba kapcsolásán
alapszik és számos fontos új alkalmazást, vagy a jelen-
legiek továbbfejlesztését teszi lehetôvé. Itt csupán ér-
zékeltetni tudjuk ezt a rohamosan fejlôdô területet, ide-
iktatva egy kivonatot a szakterület egyik jelentôs nem-
zetközi konferenciájának a PervasiveHealth-nak a té-
máiból [7].

– Viselhetô, ambiens és otthoni egészségügyi 
mérô és monitorozó technikák

– Mobil és vezetéknélküli technikák 
egészségügyi információ tárolása, továbbítása
és feldolgozása számára

– Szenzorhálózatok
– Információmenedzsment, feldolgozás és analízis

a pervazív egészségügyben
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– Hálózati környezet a pervazív egészségügyi 
alkalmazások számára 
(helyfüggô követés, rugalmas architektúrák)

– Biztonság, személyiségi jogok és bizalmi kérdések
a pervazív egészségügyben

– „Intelligens” gyógyszercsomagolás 
a gyógyszerszedési fegyelem követésére

7. Összefoglalás

Cikkünkben áttekintettük a legfontosabb telemedicina-
alkalmazásokat és megmutattuk, hogy milyen követel-
ményeket támasztanak ezek az alkalmazások a táv-
közlô hálózatokkal szemben. Láttuk, hogy a szélessá-
vú hozzáférési megoldások terjedése elôsegítheti az e-
health és telemedicina-szolgáltatások további fejlôdé-
sét, és hogy néhány fejlettebb gyógyászati alkalmazást
nem is lehetséges bevezetni megfelelô szélessávú hír-
közlési infrastruktúra hiányában, míg más esetekben a
szélessávú kommunikáció az alkalmazások és szolgál-
tatások minôségének és teljesítményének jelentôs nö-
velését teszi lehetôvé.

A telemedicina-alkalmazások bevezetése számos
közvetlen (mérhetô) és közvetett elônnyel jár. Ezeknek
a gazdasági és szociális kérdéseknek a vizsgálatára
nem volt módunk, álljon itt csupán egy részleges lista a
várható elônyökrôl. 

Közvetlen elônyök:
• Gyógyítási költségek csökkentése 

a hatékonyabb belsô folyamatok következtében.
• Anyagmegtakarítás (filmek, papír).
• Utazási költségek és idômegtakarítás 

az egészségügyi személyzet részérôl.
• Utazási költségek, munkából kiesett idôk 

megtakarítása a betegek, vagy az egészségügyi
szûrôvizsgálatokon résztvevôk számára.

Közvetett elônyök:
• Egészségügyi szolgáltatások eljuttatása 

távoli, ritkán lakott területekre.
• Hatékonyabb, gyakran életmentô jellegû kezelés

biztosítása távolra.

Végül megjegyezzük, hogy a jelen, elsôsorban a te-
lemedicina mûszaki vonatkozásait tárgyaló cikkünkben
nem kerülhetett sor más nagyon fontos vonatkozások-
ra sem, így például az egészségügyi szervezési, gyó-
gyítási folyamatoknak a megfelelô tervezésére, a jogi,
etikai kérdésekre.

A szerzôkrôl

Szabó Csaba Attila kandidátusi (Ph.D.) és mûszaki tudomány doktora fokozatot
szerzett, jelenleg a Budapesti Mûszaki Egyetem professzora, a Híradástechni-
kai Tanszéken belül a „Multimédia-hálózatok” laboratóriumot vezeti. Évek óta ve-
zetô tanácsadója a Create-Net trentói székhelyû nemzetközi kutatóközpontnak.
Több nemzetközi folyóirat, köztük a „Computer Networks and ISDN System” szer-
kesztôbizottsági tagja is volt, jelenleg a „ Híradástechnika” folyóirat fôszerkesz-
tôje. Elnöki, társelnöki és Steering Committee társelnöki minôségben számos
nemzetközi konferenciát szervezett, köztük a Multimedia Services Access Net-
works-öt, a Tridentcom konferencia-sorozatot 2005 és 2008 között és a „ 1st Int’l
Workshop on Telemedicine over Broadband”-ot. A Wiley-nél 2005-ben megjelent
„Broadband Services” könyv társszerkesztôje és társszerzôje. Tagja az Int’l So-
ciety for Telemedicine and e-health”-nak és alapító tagja a magyar tagegyesület-
nek. Az IEEE Senior Member fokozatú tagja. 

Jávor András a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Fejlesztô és
Továbbképzô Intézetének igazgatója. A TÁRKI Egészség Tudáscentrum vezetôje.
1972-ben végzett a SOTE-n, mint általános orvos. Szakképesítést szerzett bel-
gyógyászatból és társadalomorvostanból. 1976 óta foglalkozik egészségügyi
informatikával. 11 évig volt igazgatója a GYÓGYINFOK-nak, illetve jogelôdjének
Szekszárdon. Ez idô alatt irányította az elsô hazai kórházi, késôbb megyei infor-
mációrendszer fejlesztést az egészségügyben. 1986-tól irányítása alatt dolgoz-
ták ki a magyar egészségügy rendszerváltozás után bevezetett új teljesítmény-
finanszírozási rendszerét. 1990-1994 között közigazgatási államtitkár a Népjó-
léti Minisztériumban. 1994-tôl nemzetközi tanácsadó egészségügyi szervezési
kérdésekben és egészségügyi informatikában. 2001-2003 között a Népegészség-
ügyi Program kidolgozását vezette, illetve ellátta az országos programigazgatói
feladatot. 1999-tôl egészségügyi informatikát oktat a Semmelweis Egyetemen.
2007-tôl vezeti a TÁRKI Egészség Tudásközpontját. Az egészségügyi informa-
tikai szakmai kollégium tagja, korábban két évig elnöke is volt. Tanácsadói
munkakörben számos projekt vezetôje, vagy résztvevôje. Négy évig a Nép-
egészségügyi Tudományos Társaság elnöke volt, jelenleg az IGP – Nemzetközi
Prevenciós Társaság és a Magyar eHealth és Telemedicina Egyesület elnöke.
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1. Bevezetô

Az igény a hírek, információk továbbadására ôsidôk óta
él az emberben. Amikor a régi korok hírközlésének tör-
ténetérôl olvasunk, igen gyakran találkozunk azzal a
módszerrel, hogy a kutatók az irodalomban megörökí-
tett esetek alapján következtetnek az adott kor hírköz-
lési eszközeire. Ez adta az ötletet arra, hogy a hírközlés,
az infokommunikáció, a protokollok fejlôdését a szépiro-
dalom tükrében nézve kövessük nyomon.

Lelkesített bennünket Simonyi Károly A fizika kultúr-
története címû mûve, amelynek nem titkolt célja volt,
hogy a humán és reál tudományokat, az irodalmat, mû-
vészeteket és a fizika tudományát közelebb hozza egy-
máshoz. Bizonyára van néhány irodalom-, történelem-,
vagy filozófiatanár, író és költô, aki Simonyi könyvének
olvasgatása után jobban értette a fizikát, vagy legalább
jobban megbecsülte a reál tudományokkal foglalatos-
kodó rokont, ismerôst. Azt pedig bizton állíthatjuk, hogy
jó néhány mérnök elolvasta azokat a mûveket, melyek
Simonyi könyvének széljegyzeteiben megjelentek.

Érdekelt bennünket az is, hogy a napjainkban meg-
élt, szédületesen gyors technikai fejlôdés hogyan tük-
rözôdik a szépirodalomban. Barát vagy ellenség a tele-
fon, a számítógép, az internet?

A mai kor felé haladva egyre több mû kerülhetne be
a válogatásunkba. Különösen nagy szerepe van a hír-
közlési eszközöknek a detektívregényekben, a kaland-
regényekben és a sci-fi-kben. Irodalmi példáink sorából
ezek többnyire hiányoznak, vagy csak érintôlegesen je-
lennek meg, hiszen olyan példákat – minden különö-
sebb kutakodás nélkül – triviálisan találunk, amikor pél-
dául egy krimiben a keresett személy tartózkodási pontját
mobiltelefonjának helyébôl következtetik ki, vagy az ak-
ció során a „banda” tagjai mobiltelefont használnak, il-
letve a rendôrség a telefon lehallgatásával informálódik
adatokról. Ehelyett arra törekedtünk, hogy válogatása-
inkba olyan irodalmi részleteket helyezzünk el, amelyek
a közelmúltban még aktívan létezô, mára azonban fe-
ledésbe merült eszközöket, technológiákat villantanak
fel. 

Ugyancsak érdekesnek tûnt olyan kortárs írók, köl-
tôk mûveinek megidézése is, amelyekben a legfrissebb
technológiák kapnak helyet, szerepet. Teljességre, iro-
dalomtörténeti alaposságra nem törekedtünk.

2. Régi korok, ôsi eszközök

Marco Polo [1] az utazásai során nemcsak a Nagy Kán
gazdagságát, birodalmának szervezettségét csodálta
meg és írta le, hanem rendkívül gyorsnak tartott hírköz-
lési rendszerét is. Megtudhatjuk, hogy a gyalogos, illet-
ve lovas futárokat alkalmazó rendszer mennyire szerve-
zett volt. Meghatározott távolságokon postaállomáso-
kat létesítettek, ahol több száz ló és futár állt állandó
készenlétben. A sürgôs üzeneteket nem egyszerû lo-
vas futárok vitték, hanem csengôkkel felszerelt futárok.
Ezzel a módszerrel a gyorsabb váltást lehetett elérni. A
csengô hangját hamarabb meghallották az állomáson,
mint a futár érkezését, így készenlétben várta már a ló
és az újabb futár, akinek átadta az üzenetet, így az már
indulhatott is a következô 100 mérföld megtételére. 

Kisebb távolságokra alkalmazták a kengyelfutókat,
akik gyalogos futárok voltak, a szó szoros értelmében.
Váltásuk a lovas futárokéhoz hasonlóan történt, de ér-
telemszerûen a kengyelfutó-állomásokat kisebb távol-
ságban kellett elhelyezni. A nagy postaállomások 25
mérföldenként helyezkedtek el, közöttük három mérföl-
denként majorságok voltak, ahol a kengyelfutók éltek.
A nagyon sürgôs üzeneteket a kengyelfutók, vagyis a
gyalogos futárok száznapi járóföldre tíz nap, tíz éjsza-
ka alatt juttatták el.

A lovas futárok éjszaka általában nem közlekedtek,
de ha az üzenet olyan sürgôs volt, hogy éjszaka is to-
vábbítani kellett, akkor a lovas futárok elôtt fáklyavivô
kengyelfutók mutatták az utat. 

Ekkora „mennyiségû” ló és ember ellátásához ter-
mészetesen infrastruktúra is kellett, ezért a postaállo-
mások környékére emberek települtek, akik a futárokról
és lovakról gondoskodtak. Mai szavakkal élve: ezeken
a helyeken fellendült a gazdaság...
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Azt is megtudjuk Marco Polótól, hogy futárnak lenni
„jó üzlet” volt a Nagy Kán idejében, vagyis az 1200-as
évek végén. De vajon a keleti, rettegve csodált gazdag-
ságú birodalom hírközlésének színvonala tényleg meg-
érdemelte-e azt az elismerést, amelyben az utazó része-
sítette? Vajon hogyan szereztek információkat ugyaneb-
ben az idôben, illetve ezt megelôzôen Európa uralko-
dói, lakói? 

Ha az európai irodalomban kutakodunk, már jóval
korábban is találunk példákat arra, hogy a gyors és pon-
tos információközlés sorsdöntô lehet. A régi korok ese-
ményeit „feltáró” mûvekben: drámákban, történetírások-
ban több helyen is találkozhatunk olyan leírásokkal, ame-
lyekben a csata kimenetelét az otthoniakkal „távközöl-
ték”. A hírek közlése nemcsak futárok útján lehetséges,
hanem másként is. Arra is hamar rájöttek, hogy a fény
és a hang eljuttatása egyik helyrôl a másikra akadály-
mentesebb, biztonságosabb, gyorsabb lehet, mint egy
futár elküldése. Egyetlen probléma van, hogy egyértel-
mû jelzésrendszer kidolgozása nélkül ez nem lehetsé-
ges. S ezzel elérkeztünk a protokollok szükségszerûsé-
géhez. 

A protokollok kezdetben rendkívül primitívek voltak:
a jelzôtüzek kigyulladtak vagy nem gyulladtak ki. Ilyen
„jelzôtüzes” példával találkozunk Aiszkhülosz görög tra-
gédiaköltô (Kr.e. 525-456) Agamemnón címû drámájá-
ban, ahol a címszereplô a trójai háború során megví-
vott csatában elért gyôzelemrôl értesítette az „otthon
aggódó” feleséget [2]:

„aranysugáru fáklya, mint ha éjbe nap,
emelkedik s ad hírt Mákisztosz ormain;
és ez se késett, nem nyügözte szunnyadás,
tovább lobogta híradóként, mit kapott,
és szállt a fény az Euriposz-habok felé,
fölverni messzi Messzapiosz-hegy ôreit: 
tûzzel feleltek ôk is, s küldték már tovább,
etetve száraz hanga-boglyákkal tüzük:
s a fény sosem homályosulva felszökellt,
az Ászóposz-síkságon át, miként a hold
sugára, ért Kithairón ormához, hogy ott
a híradó láng új sorát serkentse föl:
s a messzirôljött fényre nem mondott nemet,
de még nagyobb tüzet rakott az ôrcsapat;
a Gorgópisz taván is átfutott a fény;
s midôn az Aigiplankton ormáig hatolt,
halasztás nélkül tûzrakásra buzditott;
s ott visszanemfogott erôvel küldenek
nagy lángszakállt, mely végig a Szarón-öböl
vizébe nyúló szirtfokon lobog tovább;
szökkent, röpült a láng, elérte végül is
Arakhné városunkkal szomszéd ôrfokát,
s utána már az Átridák lakára szállt 
az Ída-bérci tûz nem fattyu magzata. 
a fáklyahordozóim íly szabály szerint 
egymást cserélve végezték parancsomat:
s a kezdô és a végsô futó gyôz egyaránt;
lásd, íly bizonyságom van, íly tanújelem,
Trójából férjem ezzel küldött hírt nekem.”

A történelmi példa bevonult a fikciók világába is: a
görögökéhez hasonló jelzôtüzekkel kér segítséget J.
R. R. Tolkien (1892-1973) híres regényében, a Gyûrûk
Urában Gondor Rohantól. [3] A regénybôl készült film-
változat jól kifejezi, hogy mennyire látványos volt ez a
híradási módszer és mennyire sokkoló hatása volt ezek-
nek a tüzeknek, amint egymás után felgyulladtak a hegy-
csúcsokon.

A jelzôtüzek természetesen csak akkor mûködhet-
tek, ha állandóan ott tartózkodott az egyes hegycsú-
csok közelében az a személy, akinek az volt a felada-
ta, hogy észrevegye és továbbadja a jelzést. Hátránya
volt a módszernek, hogy a jelzés csak egy konkrét, elô-
re megbeszélt esemény bekövetkezését jelentette.

A nagy birodalmakban egyre fontosabbá vált, hogy
a birodalom távoli pontjaira is minél gyorsabban lehes-
sen elküldeni az információkat. Nagy elôrelépést jelen-
tett ebben a kérdésben Polübiosz görög történetíró
(Kr.e. kb. 200-120) négyzete, aki egy 5x5-ös négyzet-
be írta be sorba az ábécé betûit, s az egyes betûket a
négyzet koordinátáival kódolta. A kellô számú égô fák-
lyával leadott jelek pár szavas információ eljuttatását
tették lehetôvé hosszabb távolságokra. Például Jeru-
zsálem ostrománál Titusz így üzent haza Rómába. Errôl
Josephus Flavius is megemlékezik Zsidó háború címû
mûvében.

Bonyolultabb információ közlése fényjelzésekkel meg-
lehetôsen nehézkes és költséges vállalkozás lehetett.
A „fénytávközlés” egy idôre el is tûnt. Vészjelzésre to-
vábbra is használták a hangot, sôt a mai napig hasz-
náljuk, lévén, hogy a hang terjedésének kevésbé van-
nak külsô akadályai: ködben, sötétben is hallatszik a
templom harangja, a dob, a kürt és a sziréna.

3. Levelek továbbítása régen és ma

Hosszú ideig az információ eljuttatásában meghatáro-
zó szerepe volt a levélnek. A sürgôs és fontos híreket
futárok vitték, a köznép számára pedig „ott voltak” a pos-
takocsik. Mindkét információhordozó módszerre renge-
teg irodalmi példát tudunk említeni. A postakocsit említ-
ve a legismertebb Krúdy Gyula Vörös postakocsi címû
regénye, bár itt a postakocsi sokkal inkább az utazás
eszköze, mint a levéltovábbításé.

Delizsánsznak hívta a népnyelv azt a postakocsit,
amely Budapest és Bécs között elôször hetente, majd
naponta szállította a leveleket és az utasokat. Késôbb
éjszaka is indultak járatok, ezeket hívták gyorskocsiknak.
Végállomásuk Budapesten a mai Batthyány tér mellett
volt; ennek emlékét ôrzi a Gyorskocsi utca. Gergely Ág-
nes egy kedves költeményének utolsó versszakával idéz-
zük fel ezt az elfelejtett hírközlési eszközt [4]: 

„Hejehuja kevi tánc!
Ôsi fészek tetejibe,
fejedelem eleibe,
hejehuja, kevi tánc!
berobog a delizsánsz.”
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Nem esett még szó a madarak gyorsabb és fôképp
észrevétlenebb közlekedését kihasználó galambpostá-
ról. A távíró feltalálásáig nem volt ennél gyorsabb lehe-
tôség az információtovábbításra. A baj csak az volt,
hogy a madarakat nem lehetett tetszôleges célpontba
küldeni. Zrínyi elbeszélô költeménye szerint Szigetvár
elestéhez „hozzájárult” az a postagalamb, amely a vé-
dôktôl vitt egy levelet a királyhoz, de véletlenül a törö-
kök kezére jutott. A levél, melyet a szárnya alatt talál-
tak, kódolatlan üzenetet tartalmazott, ebbôl aztán az
ostromlók megtudták, hogy Szigetvár utolsó tartalékait
is felélte [5]:

„Gyorsan sok bosztáncki megfogják galambot,
És eszekben vévék egy kis papirosot,
Ezt galamb Szigetbül szárnya alatt hozott,
Az császárhoz bevivék ezt az ujságot.

Gyorsan magyar tolmácsot behivatának,
Az keresztény levelet kezében adák.
Az fölin levélnek ily bötük valának:
Adassék ez levél az magyar királynak.

Ha kérded, mint vagyunk, mint közel halálhoz,
Kiknek reménséget már segitség nem hoz,
Ötszázan maradtunk, de mind koporsóhoz
Sebek miát közelb vagyunk, sem világhoz.”

Másik irodalmi példánk a holló, amely hosszú ideig a
magyar posta jelképe is volt. Arany János Mátyás anyja
címû költeményébôl (1854) megtudjuk, hogy a Nándor-
fehérvár-Prága távolság megtételét hét, illetve három
nap alatt vállalták volna a futárok. A holló náluk sokkal
gyorsabb volt: egy nap alatt vissza is tért a válasszal [6]:

„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló,
Teste fáradsága.”
“Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendô.”
“Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendô!”
“Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap.”
“Szerelmes
Szivemnek
Három egész hónap!”
“Istenem,
Istenem,
Mért nem adál szárnyat,
Hogy utól-
Érhetném
Az anyai vágyat!” –

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.
Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészbôl,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézbôl.
“Hamar a
Madarat!...
El kell venni tôle!”
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy lelôje.
Madarat
Nem egyet,
Százat is meglônek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélvivônek.
Napestig
Az erdôn
Ûzeti hiába:
Éjfelen
Kocognak
Özvegy ablakába.
“Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála meg
A levél,
Vagy ahhoz hasonló.
Piros a
Pecsétje;
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!”

A galambpostához hasonlóan különleges informá-
ció-, illetve üzenettovábbítási mód a palackposta. A nagy
felfedezések korában vélhetôen sokan megpróbáltak
egy utolsó hírt eljuttatni ilyen módon szeretteiknek. Er-
re mindenki sok példát talál az ifjúsági- és kalandregé-
nyekben, de mi most egy újabb és ironikusabb példával
élünk, Örkény István egyik egypercesét felidézve [7]:

Üzenet a palackban

„Innen, a déli szélesség 17., a nyugati hosszúság
151. fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságá-
ból, igen rossz idôjárási viszonyok között, az éjszaka
sûrû sötétjében, tomboló szélben, zuhogó esôben, az
erôs hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi
magyar, csupa derék matróz, a tengerbe veszett, én egé-
szen véletlenül rájöttem arra, hogy ha a két karomat elô-
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relököm, és mintha eveznék, hátracsapom, a lábamat
pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjelrúgom, akkor, ahe-
lyett hogy én is elmerülnék és a vízbe fulladnék, a fel-
színen bírom tartani magam. Drága földieim, Felsôpá-
hokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, mi-
ért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal,
talán idetéved egy hajó, és észrevesz, és kiment. De ha
nem, akkor ezúton üzenem minden hôn szeretett hon-
fitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló!
Figyelem! Hallgassatok szómra, és ha hasonló bajba
keveredtek, kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok, nehogy
a hullámok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm és
Isten óvja a szép magyar hazát!”

A levél túlélt minden változást, szinte csak a hordo-
zó eszköz, illetve a közeg változott meg: cserépre, bôr-
re, papiruszra, papírra, vagy e-mailben írjuk meg gon-
dolatainkat, üzeneteinket, szinte mindegy. Az persze
nem mindegy, hogy a címzett mennyi idô múlva kapja
meg. Ez utóbbi fôként attól függ, hogy gyalog, lóval,
vonattal, autóval, repülôvel vagy elektronikusan szállít-
ják-e.

4. A távíró diadala

Az üzenetek gyors továbbításában fontos mérföldkô volt
a Claude Chappe által kitalált szemaforos jelzôrend-
szer, amely rövid idô alatt elterjedt Franciaországban.
De nemcsak az információ gyors továbbítása a fontos,
hanem a hiteles továbbításon is rengeteg múlik. Erre
híres irodalmi példa Alexandre Dumas Monte Cristo
grófja címû könyvében található, ahol az imént említett
Chappe-féle távíró kap fôszerepet azáltal, hogy Monte
Cristo egy hamis hírt továbbíttat a „lefizetett” kezelôvel.
A hír hamis volta ugyan kiderül, de addigra annak ha-
tása érvényesül a tôzsdén, a gróf szándékai szerint ala-
kítva az eseményeket. Íme, ahogy a szerzô a telegráfot
a fôhôs által mintegy „bemutatja” [8]:

„– Hát, istenem, a te-
legráf. Láttam olykor egy-
egy út végén, egy kis dom-
bocskán, a szép napsü-
tésben, amint kinyújtja haj-
lékony, fekete karját, mint
egy óriási bogár a lábait,
és esküszöm, hogy mind-
annyiszor izgalom fogott
el, mert arra gondoltam,
hogy ezek a különös jel-
zések pontos mozdulatok-
kal hasítják a levegôt, és
háromszáz mérföldnyire vi-
szik el egy asztalnál ülô is-
meretlen ember gondola-
tait ahhoz az emberhez,
aki egy másik asztalnál ül
a vonal túlsó végén.”

A Morse-féle távíró megjelenésével a hírek minden
addiginál gyorsabban terjedtek, s kis idô kellett ahhoz,
míg az emberek ehhez a gyorsasághoz alkalmazkod-
tak. Ismert anekdota a London környéki gyilkosról, aki
vonaton szeretett volna menekülni, de nem számolt az
ördögi találmánnyal. A személyleírása elôbb ért a lon-
doni állomásra, mint a vonata, így nem volt nehéz dol-
guk a bûnüldözôknek, akik az állomáson várták és kö-
vették [9].

Ennél sokkal romantikusabb történet a távíró hasz-
náról Gabriel Garcia Marquez Szerelem a kolera idején
címû regényében olvasható. A regény fôszereplôje Flo-
rentino Ariza, aki távírdászként dolgozott, szenvedélye-
sen beleszeretett egy ifjú lányba, aki nem tudott ellen-
állni ennek a nagy érzelemnek. A lány apja nem nézte
jó szemmel a fiatalok kapcsolatát, és úgy döntött, hogy
legjobb „terápia” a lánya számára, ha hosszabb idôre tá-
voli rokonokhoz utaznak. Nem számolt azonban az ifjú
leleményességével, s fôképp távíró-tudományával, mert
mire a lány a viszontagságos utat megtette a rokonokig,
már nem is egy szerelmes levél várta a rajongójától  [10]:

„Mielôtt útnak indultak, Lorenzo Daza elkövette azt
a hibát, hogy megtáviratozta érkezésüket sógorának,
... úgyhogy Florentino Ariza nemcsak a teljes útvonalat
tudta kideríteni, hanem sikerült megszerveznie a távír-
dászok széles körû és testvéri együttmûködése révén,
hogy Fermina Dazát egészen a Cabo de la Vela legu-
tolsó tanyájáig nyomon kövesse.”

5. A telefon megjelenése az irodalomban

Ma is élvezettel nézegetjük a gyönyörû kézi kapcsolá-
sos telefonkezelô termeket, ahol egyforma ruhában,
egyenes derékkal ülnek a hölgyek. A saját korukban is
kellô csodálatot váltottak ki. Kosztolányi Dezsô Alakok
címû könyvében „A telefonos kisasszony” címû részben
[11] szerepel egy leírás egy kezelô teremrôl:

„Mint egy templom. Valóban, mint egy ismeretlen,
különös, huszadik századi vallás székesegyháza a te-
lefonközpont, hol soha véget nem érô imát zümmög-
nek, halk, alig hallható zsolozsmát mormolnak, melynek
moraja rejtélyes egyveleggé olvad. Állok fenn az erkély-
szerû emelvényen, a karfa mellett s áhítat fog el. Innen
belátni az egész helyiséget: az emeleten nôk, a föld-
szinten nôk, túl a másik szárnyon, az emeleten, föld-
szinten szintén nôk végeláthatatlanul, kötött kabátkák-
ban, leányok, asszonyok, húsz és harminc között, mind
a fal felé fordulva, bámulva a falat, kissé elôregörnyed-
ve, valami alázatos, imádkozó mozdulattal, mint a jám-
bor zsidók. Az eleven falon jelek gyulladnak, sárga kö-
röcskék, zöld köröcskék, piros köröcskék, melyek egy-
egy emberi akaratot jelentenek valahol a drót végén,
egy-egy hangot, mely fénnyé változott. Mûszerek acél-
zaja. Amint lemegyek az erkélyszerû emelvényrôl, hal-
lom az egyhangú, mindig egyforma litániát. Központ!
Halló, halló! Mással beszél! Központ! Tizenkét óra! Jó-
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zsef! Egyedül? Hozom már! Központ! Maradjon, kérem!
Teréz! Lépjen ki! Megvan, tessék! Központ! Csengetem!
Foglalt! Központ! Központ! Központ! Örökké. Egy le-
ány háta mögött állapodtam meg, aki acélkék ruhát visel
s még kontyot. Fekete hajjal koszorúzott fejét fölveti,
hirtelen föláll ringó székérôl, mely egy gyengéden haj-
lított talpú hintaszékhez hasonlít. Most váltják föl. Vele
beszélgetek.”

Kosztolányi Dezsô leírása tiszteletet és csodálatot
ébreszt bennünk a telefonos kisasszonyok iránt. Egy biz-
tos, hogy egyfajta „hatalmat” képviseltek azáltal, hogy
sok és gyakran bizalmas információnak is birtokába ju-
tottak. Garcia Márquez imént idézett regényének egy
késôbbi részletébôl kitûnik, hogy a telefonos kisasszo-
nyok „mindent tudása” kellemetlen is lehet [10]:

„A városban olyan kevés telefon volt, hogy egyetlen
kisasszony kezelte a központot: ismerte az összes elô-
fizetôt, életüket, viselt dolgaikat, és az sem volt baj, ha
nem voltak otthon: máshol is megtalálta ôket.”

A telefonos kisasszonyok nemcsak a magánéletet,
hanem az üzleti életet is befolyásolták. Sokszor rajtuk
múlott, hogy a konkurens vállalkozások közül melyiket
részesítették elônyben. Strowger, aki temetési vállalko-
zó volt, s vélhetôen nem ô volt a telefonos kisasszonyok
kedvence, ezt a számára kedvezôtlen helyzetet megol-
dotta az automata kapcsolású telefonközponttal. A ké-
zi kapcsolású telefon, a telefonos kisasszonnyal együtt
a múlté. S „vége” az említett intrikáknak is. Ma már nyil-
vánvaló, hogy része lett az életünknek, mindennapi
használati eszköz. Lehetetlen lenne azokat a mûveket
felsorolni is, amelyekben kulcsszerepe van a telefonnak.
Hogy mennyit használjuk a telefont, szokás kérdése, de
lehet, hogy ennél több, idegesítô szokás is lehet, mint
Esterházy Péter Egy nô címû regényében [12]:

„Egy nô (3)
Van egy nô. Gyûlöl. Akar. Szünös-szüntelen telefo-

nozik. Üzenetet hagy. Üzenetrögzítôt vett, hogy azon
is üzenetet hagyjon. Sok dolga van. Mindig máshonnét
hív. Nem beszélhetek nyíltan, súgja néha a kagylóba.
Ezt a következô hívásban megmagyarázza. (Többféle
oka lehet.) Ha találkozunk, a régebbi telefonokat értel-
mezi. Remeg a fürdôszoba, matáv és interurbán, kaca-
rászik alattomos jókedvében.

Egy nô (4)
Van egy nô. Szeret. Fölhív, és a nevemet mondja;

mint valami varázsszót ismételgeti a nevemet. Hónapo-
kon át. Nem is tudom, mikor alszik. Az iker persze a fal-
ra megy, csakis azért nem jelent föl, mert olykor bele
tud hallgatni a „beszélgetésünkbe”. Közben a leesett hó
elolvadt, a pocsolyák fölszáradtak, a fák kirügyeztek,
már lehet nem üvegházi paprikát kapni, igaz, még csak
darabra, a nyirkos testrészek, testodvak újra begombá-
sodtak, a parlament megszavazta a 2. zsidótörvényt
(május 3-a), és a török csapatokat is kinyomta már az

ifjú Bádeni Lajos az országból. Tíz másodperc alatt ti-
zenkétszer bírja kimondani a nevemet, de ez hosszú
távon nem egészen mérvadó, mert idônként iszik egy-
egy korty langyos vizet. Eddig még nem szóltam bele a
kagylóba, tartok tôle, hogy szörnyethalna. Vagy ki tud-
ja, téves kapcsolás.”

Az Esterházy-regényrészletben feltûnik több, mára
ismeretlenné vált fogalom, mint az ikertelefon, az inter-
urbán hívás vagy a téves kapcsolás. Az ikertelefon gyak-
ran keserítette azon szerencsések életét, akiknek egy-
általán volt otthon telefonjuk. Szinte hihetetlen, de az
elsô digitális telefonközpontoknak még kellett tudniuk
az iker elôfizetôket „kezelni”. Ma már eszünkbe se jut
interurbán hívásnak hívni, ha vidékre telefonálunk,
vagy például mobiltelefonról hívunk másik szolgáltató-
hoz tartozó készüléket.

Nem volt ritka, hogy évekig vártunk telefonra! S ad-
dig mit tehettünk, ha telefonálni akartunk? Kerestünk
egy mûködô fülkét! [13]

Karinthy Ferenc: Telefon 

„A kettôs telefonfülkének hátránya, hogy tudom, min-
den szavam hallják a szomszédos fülkében. Elônye vi-
szont, hogy én is hallok mindent, amit odaát beszél-
nek. Ezúttal egy fuvolázó, halk férfihangot:

– Halló, te vagy az? Én, igen, én... Nem, nincs sem-
mi újság, csak az, hogy sétáltam itt a parkban és eszem-
be jutottál. Hogy mi vagy nekem, mennyire szeretlek...
Halló! Nem hallod? – emeli föl hangját. – Azt mondom,
hogy szeretlek, nagyon szeretlek... Halló, rossz ez a te-
lefon, halló!... Azt mondtam: sétáltam itt, és eszembe
jutottál... Kérlek, én a kagylóba beszélek, de ez a ké-
szülék... – s már rázza, ütögeti. – Egyszóval csak any-
nyi, hogy rád gondoltam, nem érted? – üvölti, s teli tü-
dôbôl a kagylóba fúj. – Szeretlek!... Én vagyok, halló,
itt én vagyok, végtelenül szeretlek!... Hát ez hallatlan!...
Annyit akartam mondani, hogy szeretlek, mindenem
vagy... Halló, nem hallod?... – ordítja, és ököllel beleüt
a dobozba. – Imádlak, nem érted?... Dögölj meg! – s
lecsapja a kagylót, úgy vágja be maga mögött az üve-
gajtót, hogy a Janus-arcú fülke megremeg.”

Telefonfülkék már csak elvétve akadnak, s olyan ke-
vesen használják, hogy most már emiatt nehéz mûkö-
dô eszközt találnunk, ha mégis szükségünk lenne rá.
Optimális körülmények között nincs akadálya annak,
hogy bárhonnan bármikor telefonáljunk. Zsebünkben
ott lapul a kis készülék, a mobiltelefon, melyet a nyolc-
évestôl kezdve a nyolcvannyolc évesig mindenki hasz-
nál vagy próbál használni. 

Sikerszolgáltatás az SMS. Sokak kedvelt fiatal köl-
tôje, Varró Dániel így vall szerelmet SMS címû versében
[14]:

„azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyûzárát oldd ki szivednek.”
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Kevésbé romantikus, inkább hátborzongatóan bizarr,
amit Parti Nagy Lajos szürreális görbe tükrében látunk
a Turbógrill [15] címû versében:

„Egy délután, hogy nem volt térerô
Tubicáné és Tubica kiültek
a mûfûre a szviming paul elé,
és hoppon maradásban részesültek.
Kitátották az ápolt csôrüket,
és tollászkodtak, sült emberre várva,
kék volt az ég, a Nokia süket,
szôke manöken szállt át épp Budára.”

A mára tehát teljesen megszokottá vált mobiltelefon
a 90-es évek elején még státuszszimbólumnak számí-
tott. Umberto Eco a Bábeli beszélgetés [16] címû köte-
tében (1991) szellemes tanácsokat ad arról, hogy mi-
ként ne használjuk a rádiótelefonunkat. Öt csoportba
sorolja a mobiltelefon-használókat, s bár ez a csopor-
tosítás valószínûleg már elévült, azért még ma is vannak
igaz elemei:

„Az egyikbe olyan emberek tartoznak, akik csak ak-
kor tudnak bárhova is elmenni, ha tovább fecseghet-
nek mindenféle léha dolgokról azokkal a barátaikkal és
rokonaikkal, akiktôl épp az imént váltak el. Nehéz elma-
gyarázni nekik, hogy miért ne tegyék ezt: ha nem ké-
pesek rá, hogy levetkôzzék az interakciós kényszerüket,
és néha a magányt is élvezzék, hogy érdeklôdjenek az
iránt, amit éppen csinálnak...”

6. A számítógép,
mint a kommunikáció új eszköze 

A mai mobiltelefonok olyan kicsik, és akkora tudással,
olyan nagy memóriával rendelkeznek, amekkorát 40-50
évvel ezelôtt álmodni sem mertünk. Fényképeket és vi-
deofilmeket készítünk és küldünk velük. Ha vezetés köz-
ben szeretnénk telefonálni, akkor aktiváljuk a hangve-
zérlést és utasítjuk, kit hívjon fel... 

A tudományos-fantasztikus írások között sokan ked-
velik Stanislaw Lem mûveit. A Kiberiádában [17] az Elek-
trubadúr egy olyan gép, amely megrendelésre verseket
költ és szép, bariton hangon el is mondja ôket. Érdekes,
hogy 1967-ben hogyan képzelte el a gép felépítését,
méreteit az író:

„Trurl elôször bekapcsolta az indító áramköröket, az-
tán kisfeszültségû áramot adagolt, még egypárszor fel-
szaladt a kongó vaslépcsôkön – az Elektrubadúr ugyan-
is óriási hajómotorhoz hasonlított, mûszerekkel és csapó-
ajtókkal teli, szegecselt vaslemez falán acéljárdák vonul-
tak körbe –, majd gondosan ügyelve a kollektorfeszült-
ségre, izgatottan közölte, hogy a bemelegítés kedvéért
egy kis rögtönzéssel kezdi. Aztán persze Klapanciusz
olyan témát adhat meg a gépnek, amilyet csak akar. 

Mikor az amplifikációs mutatók szerint a lírikus kapa-
citás a maximumhoz közeledett, Trurl kissé remegô kéz-

zel meghúzta a fôkapcsolót, és a gép rekedtes, de igen
szuggesztív hangon szinte azonnal megszólalt: 

– Gendelidér borzikamarszuk. 
– Már befejezte? – érdeklôdött hosszabb szünet

után roppant udvariasan Klapanciusz. Trurl összeha-
rapta a száját, néhány áramrúgást adott a gépnek és
megint bekapcsolta. Ezúttal sokkal tisztábban zengett
a hangja; igazán gyönyörûség volt hallgatni ezt az ün-
nepélyes, de ugyanakkor behízelgôen gordonkázó ba-
ritont: 

– Célbenôkör hédereg,
Mácsul gondorásznak.
Hibra gindô... Léderek
Szunnya ferte nyászlag.”

Stanislaw Lem korában még csak kevesen, s fôképp
tudományos célra, gazdasági, ipari számításokhoz hasz-
nálták a számítógépet, s még hosszú ideig kizárólag
munkavégzés eszköze volt. Az adatok átvitele egyik
géprôl a másikra sem volt nagyon egyszerû. Kommuni-
kációs eszközzé napjainkban vált, amikor az e-mail, a
blogok, az on-line újságok, on-line lexikonok, on-line in-
formációs oldalak mind-mind elmaradhatatlan részei éle-
tünknek. 

A számítógépek tömeges elterjedésének ideje töb-
bé-kevésbé egybeesett azzal az idôszakkal, amikor a
programok megbízhatósága némi kívánnivalót hagyott
maga után. Nézzük, hogyan énekelte ezt meg a költô
1998-ban [18]:

Szilágyi Ákos: Gimnusz a Vendózhoz

Hommage a 
„Vendóz döglékeny állat”  névtelen szerzôjének

„A Vendózhoz száll himnuszom ma,
Ma éjjel vele aluszom – 
Szivemben édes rettenettel
Vágtázom rajta internettel –
De lám egy láma – s eluszom.
Tudjátok, hogy mi a vendóz?
Tudjátok? Mert én nem tudom,
Talán az Isten üzemmódja
Modus vivendi – kódjel, módjel,
Titok, északfok, Ekhnaton. 
Nézzétek, milyen virtuális!
Mint épit lomból templomot –
S gyúródik is, akár a gyurma,
Mert mindenki világot gyúr ma,
Aki Istentôl nem kapott. 
Ó, ember, egzisztenciaharcos,
Adjon a net neked nevet! 
Nézd könnyemet, teérted mint hull,
Ó te, kalapácsfejû pitbull,
Odalett emberkövület! 
Ó, vendóz, ne fagyj le, szerelmem! 
Ó, net, eredj és légy szonett! 
Ha ki belépsz, nem érhet itt baj, 
Hiába alt-kontrol-dilit, jaj, 
Kilépni többé nem lehet!”
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A ma élô írók közül talán a legtöbb ismeretet hasz-
nálja fel regényeiben a természettudományok, illetve a
számítástechnika területérôl John Updike. Bech-triló-
giájának egyik kötetében a Bech befut címûben [19] a
fôszereplô írói én a számára kellemetlen kritikusokat el-
távolítja az élôk sorából. Egyik kritikusát, aki az áldoza-
tok között van, azért segíti a túlvilágra, mert az interne-
ten, saját web-site-ján írogat Bech számára nem tetszô
dolgokat. Az ô elpusztítására programozó barátnôjét,
Robint veszi rá, hogy törjön be a kritikus számítógépébe,
és ott olyan, rövid ideig látható szövegeket helyezzen el,
amelyek arra késztetik a gép használóját, hogy öngyil-
kosságot kövessen el.

A gépbe való bejutás konkrét megvalósításról szóló
rész így szól:

„Robin, miután beszélt néhány hacker ismerôsével,
elmagyarázta Bechnek, hogy a népszerû e-mail progra-
mot, a Sendmailt az 1970-es évek Unix lázában írták,
amikor nem sokat törôdtek a biztonsággal; a rendszer
híres volt arról, hogy tele van hibákkal. A Sendmail pél-
dául csak a felhasználó legelsô üzenetén végezte el a
biztonsági ellenôrzéseket; ha egyszer a felhasználó
bejutott, az összes késôbbi üzenete is gond nélkül át-
ment. 

A program másik hibája az volt, hogy szimpla |, a vo-
nalka szimbólum után következô üzenetet a számító-
gép kódként értelmezte. Ezek a parancsok megadhat-
ták a „log-in” státuszt egy behatolónak is, aki így egy
„hátsó ajtóhoz” jutott, amely érvényes volt mindaddig,
amíg a program észre nem vette és ki nem törölte on-
nan. A belépést fel lehetett használni arra, hogy egy
trójai falovat csempésszenek be, amely üzeneteket vil-
lant fel a képernyôn kívánság szerint, akár másodperc
töredékére is.”

Ugyancsak Updike regényében, az Így látja Roger
(Roger’s version) [20] címûben szerepel egy tehetsé-
ges programozó, aki háromdimenziós játékok fejleszté-
sében ér el sikereket. De ezeknél sokkal jobban érdek-
li, hogy be tudja-e bizonyítani Isten létét vagy nemlétét
egzakt módszerekkel, természetesen az információs tech-
nológia vívmányait felhasználva.

Az eljuttatott adatok biztonsága, a rólunk megjelení-
tett információk hitelessége, sérthetetlensége ma is ége-
tô kérdés. Egy cég honlapjának a tönkretétele, szerve-
reinek megbénítása a cég összeomlását is jelentheti,
függetlenül attól, hogy mi az adott tevékenységi köre. 

A mai magyar drámák közül Térey János Nibelung
lakóparkjából [21] idézünk erre példát, ahol a kisemmi-
zett öcs a bosszú egyik eszközeként a konszern szá-
mítógépparkja ellen intéz támadást. A jelenetben az IT
szakember (Wulf) épp beszámol a virtuális betörésrôl
fônökének, Siegfriednek:

„WULF
Túlterheléses támadás
A Walsung-honlapot mûködtetô
Központi szerver ellen: három óra

Alatt százezer vállalati szervert
Fertôzött meg.

SIEGFRIED
Nem hiszek a fülemnek.
S te közben –

WULF
Tehetetlenek vagyunk.

SIEGFRIED
Ha ez igaz, becsukhatjuk a boltot.
Kicsoda...

WULF
Egyelôre anonim.

SIEGFRIED (a gutaütés kerülgeti)
Azonnal letiltasz minden letöltést!
Wulf, minden egyes elcseszett csatolt fájlt,
Helyi levelezést...”

7. Összegzés

A technikatörténet pontosan nyomon követi azokat a
lépéseket, amelyek elvezettek a jelzôtüzektôl a mai kor-
szerû infokommunikációs eszközök létrejöttéig. Amikor
használjuk ezeket az eszközöket, nem nagyon gondo-
lunk erre a hosszú folyamatra. 

Bármelyik kort is tekintjük, mindegyikre egyformán ér-
vényes, hogy szeretnénk gyorsan, pontosan informá-
lódni a bennünket érintô eseményekrôl; gondolatain-
kat, örömünket, problémáinkat szeretjük megosztani má-
sokkal, de nem akárkivel. Az erre szolgáló hasznos esz-
köz a telefon, a számítógép, napjainkban egyre inkább
a számítógép. A családi eseményekrôl készült fényké-
peket, videókat már aznap közzétesszük a világhálón,
véleményünket a világ eseményeirôl blogban írjuk meg
és egyre többen vannak, akik csak on-line újságokat ol-
vasnak. 

Elmondhatjuk, hogy életünk minden területén jelen
vannak az infokommunikációs eszközök. Már régóta nem
csupán szakemberek használják ôket. Gyakran találko-
zunk olyan jóslatokkal, hogy a nyomtatott sajtónak, iro-
dalomnak „vége”, a jövôben csak és kizárólag elektro-
nikus eszközökkel kommunikálunk. Akik nem képesek
lépést tartani, végképp lemaradnak. Aki nem tudja hasz-
nálni a számítógépet, elôbb-utóbb ugyanolyan lehetet-
len helyzetbe kerül, mint az, aki száz évvel ezelôtt anal-
fabéta volt.

Idôrôl idôre feltámadnak a viták arról, hogy elfogad-
ható forrás-e az Internet? Jó lenne, ha sokkal több klasz-
szikus vagy modern mûvet találnánk meg a világhálón,
ugyanakkor jó lenne, ha a gyerekek tudnák használni
a hagyományos könyvtárakat, olvasnának igazi nyom-
tatott könyveket is. Valószínûleg elôbb-utóbb kialakul egy
optimális arány az elektronikus média és a nyomtatott
szövegek használatában. 

Végül, de nem utolsósorban, hogy kalandozásainkat
könnyebb legyen ismert eseményekhez, korokhoz kötni,
mellékelünk egy idôrendi táblázatot.

HÍRADÁSTECHNIKA
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1. Bevezetés

E rövid összefoglalónak és a cikk lényegi részét képezô
kis szöveggyûjteménynek az a célja, hogy megmutassa:
azok az alapvetô elvek, amelyekre a mai Internet mûkö-
dése épül, nem újak, és közelebb állnak a lingvisztiká-
hoz és más diszciplinákhoz, mint a mûszaki tudományok-
hoz. Egyben szeretnénk lapunk alapvetôen mûszaki ol-
vasóközönsége számára megemlékezni azokról a nagy
emberekrôl, akiknek nevéhez az új információ-tárolási
és keresési alapelvek lefektetése fûzôdik. Ilyen az alap-
jait tekintve több, mint fél évszázados hipertext-elv, vagy
a web-alapú információkezelés, az ember és számítógép
kapcsolatának, kommunikációjának, a digitális tudás
tárolásának, kezelésének, rendszerezésének, keresésé-
nek új paradigmái. Mondhatnánk, hogy az Internet ezek-
nek az elveknek – egyébként korántsem tökéletes –
gyakorlati megvalósulása. Használatuk az Interneten
annyira rutinná vált, hogy nem is gondolunk arra, hogy
például a hipertext egy merôben új dokumentumkeze-
lési elv: szakít az évezredes „kétdimenziós” struktúrával
és az azon való lineáris elôrehaladással (ahogyan egy
könyvet olvasunk). Ehelyett az olvasás sorrendjét, az is-
meretszerzés útját az elsôdleges szövegbe ágyazott elá-
gazások (hiperlinkek) segítségével teljesen magunk ha-
tározzuk meg. A hipermédia a hipertext kézenfekvô to-
vábbfejlesztése, amikor a hivatkozott dokumentumok nem
csupán szövegek, hanem hang, kép, videó, összefog-
laló néven multimédia anyagok.

Vannevar Bush az 1945-ben(!) megjelent munkájá-
ban [1] javaslatot tett egy olyan berendezés elkészíté-
sére, amelynek segítségével az emberiség által össze-
gyûjtött, egyre növekvô mennyiségû tudásanyag átte-
kinthetô lenne és abból az egyes részinformációk köny-
nyen és gyorsan kereshetôk lennének. Húsz év múlva,
1965-ben, Ted Nelson – Bush elképzelései által inspirál-
va – bevezette a hipertext fogalmát. Ezeknek az alap-
vetô elveknek a technikai megvalósításához aztán a szá-
mítógéphálózatok létrejötte, az Internet kifejlôdése és a
webszerver és a WWW koncepcióinak megalkotása te-
remtették meg a mûszaki lehetôségeket.

Az alábbiakban szemelvényeket bocsátunk közre
Vannevar Bush és Ted Nelson eredeti közleményeibôl.
E két forrásértékû munka lényegét és jelentôségét nagy-
szerûen foglalta össze George Landow 1992-ben meg-
jelent könyvében [3], ezért elôször ennek elsô fejeze-
tébôl idézünk rövid részleteket. 

A magyar fordítások Ivacs Ágnes munkái és elôször
[4]-ben jelentek meg. Ezeket most az Artpool bocsátot-
ta lapunk rendelkezésére, amelyért ezúton is köszöne-
tet mondunk. Az eredeti angol nyelvû, teljes publikáci-
ók több helyen is megtalálhatók az Interneten.

2. George Landow: 
Vannevar Bush és a hipertext 
gondolata – A memex

George P. Landow: Hypertext and Critical Theory, 
The Johns Hopkins University Press, 1992. 
Chapter One: Hypertextual Derrida, Poststructuralist Nelson? 

(Részletek)
A hipertext-szakértôk Vannevar Bush 1945-ös, At-

lantic Monthly-ban megjelent úttörô jelentôségû tanul-
mányára vezetik vissza a fogalom eredetét, melyben
Bush mechanikusan összekapcsolt információ-vissza-
keresô gépek megépítését sürgette az információs rob-
banással már akkor konfrontálódó tudósok és döntés-
hozók munkájának megkönnyítésére. A minden tudo-
mányágban megmutatkozó, „egyre terebélyesedô” ku-
tatás láttán, Bush felismerte, hogy a publikációk száma
máris „messze meghaladja azt a mértéket, amit képe-
sek lennénk feldolgozni. Hihetetlen sebességgel gya-
rapodnak az ismereteink, de a fonál, mellyel a minket
érdeklô információt keressük az így keletkezett labirin-
tusban, a keresztvitorlázatú hajók óta nem változott”. 

Bush felhívta a figyelmet, hogy „Hiába a számtalan
nagyszerû gondolat és hozzávezetô gazdag tapaszta-
lat, ha egyszer archaikus építészeti formákba vannak
zárva; s ha a kutatónak sikerülne minden héten a fel-
színre hoznia egy gondolatot, akkor sem valószínû, hogy
lépést tudna tartani a mai eredményekkel.” 

Hipertext, hipermédia: 
egy új gondolkodás alapjai

Egy kis szöveggyûjtemény...
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Bush szavaival élve, a probléma gyökere a „szelek-
cióban” – vagyis az információ-visszakeresésben – kere-
sendô, a szükséges információt pedig legfôképpen azért
nem találjuk meg, mert rosszak az információ tárolására,
rendszerezésére, iktatására szolgáló módszereink. 

Bush legkíválóbb tanítványa, Ted Nelson rámutat,
hogy „a kategorizálásban nincs semmi rossz, de tény,
hogy természeténél fogva átmeneti: a kategória-rend-
szereknek félélete van, és néhány év elteltével minden
kategória meglehetôsen ostobának tûnik... Abban, hogy
a ping-pong labdából a szabályos katonai névsorban
Pong Balls, Ping honvéd lesz, van némi univerzális.” 

Az információ elérése nehézkes, mert az információ
kezeléséhez használt jelenlegi eszközeink nyomtatás-
sal és más fizikai úton rögzítik az adatokat, ezzel szem-
ben nekünk egy olyan információhordozóra van szük-
ségünk, mely az emberi agyhoz hasonló módon mûkö-
dik. Az ismeretek tárolására és osztályozására szolgá-
ló módszerek bemutatása után Bush így panaszkodik:
„Az emberi agy nem így mûködik.” Asszociációkat kö-
vet. „Megragad” egy tényt vagy egy gondolatot, „és már
kapcsol is tovább arra, amerre az asszociációk vezetik
az agysejtek által hordozott bonyolult nyomvonal-szö-
vevénynek megfelelôen.“

Bush azon fáradozik, hogy felszámolja a rossz osz-
tályozási rendszerekbôl fakadó korlátokat és lehetôvé
tegye, hogy „az asszociáció útján történô szelekció”
iránti természetes hajlamainkat kövessük, szemben a
természetellenes „indexeléssel történô szelekcióval”.
Ehhez egy „memex” elnevezésû eszközt javasol, mely
jóval hatékonyabb, jóval emberközelibb mechanikus
módszert kínál a tények és a képzelet kezelésére. „A
memex – mondja – olyan eszköz, melyben egy magán-
személy az összes könyvét, feljegyzését, kapcsolatát
tárolja és olyan mértékben gépesített, hogy hihetetle-
nül gyorsan és rugalmasan kikereshetô a kívánt adat.
Az emlékezôtehetség meghosszabbítója.” Bush, aki a
digitális számítástechnika megjelenése elôtt írta cikkét
(a harmincas évek közepén kezdte a memex gondola-
ta foglalkoztatni), úgy képzelte el a memexet, mint egy
íróasztalt, mely áttetszô képernyôkkel, karokkal, gyors
mikrofilmkeresô motorokkal van felszerelve. 

A „memex lényege” azonban nem pusztán az infor-
máció-visszakeresés és a jegyzetkészítés, hanem az
„összekapcsoló indexelés” – ezt a jelenlegi hipertext
rendszerekben linkelésnek nevezzük –, „aminek az a
lényege, hogy utasításunkra bármelyik tétel azonnal és
automatikusan kiválaszt egy másikat”. Ezek után Bush
pontosan leírja, hogyan készítenek majd az olvasók
„végtelen nyomvonalakat” ezekbôl a linkekbôl: 

Bush látnoki leírása, melyben kifejti, hogy a memex-
felhasználó hogyan készíti és követi a linkeket, azzal a
lényegi felismeréssel párosul, hogy az ilyen linkekbôl
összeállított nyomvonalak egy újfajta textualitást és új-
fajta írást teremtenek. „Több tétel nyomvonallá történô
összekapcsolása... – magyarázza –, pontosan úgy mû-
ködik, mintha valós tárgyakat gyûjtöttünk volna össze
különbözô helyekrôl és kapcsoltunk volna egybe egy új
könyvvé.” „Ráadásul – teszi hozzá Bush –, bármely té-

telt korlátlan számú nyomvonallal összekapcsolhatunk”,
és minden szövegblokk, kép vagy egyéb információ sze-
repelhet egyszerre több könyvben is. 

Nem kétséges, hogy ezek az új memex-könyvek je-
lentik az új könyvet, vagy legalábbis az új könyv egyik
változatát és a könyvhöz hasonlóan ezeket a nyomok-
at vagy hálókat is megoszthatjuk másokkal. Bush ismét
csak helyesen felveti, hogy „elkészül majd a lexikon tel-
jesen új formája, összekapcsoló nyomvonalak haszná-
latra kész szövevényével, készen arra, hogy betápláljuk
a memexbe és továbbfejlesszük”. Nem kevésbé fontos,
hogy írók-olvasók dokumentumcsoportokat cserélhetnek
egymás között, és új problémák megoldására használ-
hatják azokat.

Bush, a technikai újítások iránt fogékony mérnök,
példával is illusztrálja a memex-felhasználót, aki „azt ta-
nulmányozza, miért volt a rövid török íj jobb a hosszú
angol íjnál a keresztes hadjáratok csatáiban. Memexé-
be számtalan e témába vágó könyv és cikk van betáp-
lálva. Elôször átlapoz egy lexikont, rábukkan egy érde-
kes ám vázlatos cikkre, és otthagyja a kivetítôn. Ezután
egy történelmi tárgyú könyvben talál egy másik odavá-
gó tételt, és összekapcsolja a lexikonban talált cikkel.
Így halad tovább, míg a sok tételbôl kiépít egy nyom-
vonalat. Idônként megjegyzéseket fûz a tételekhez,
melyeket vagy a fôvonalhoz köt, vagy egy mellékvonal-
lal egy specifikus tételhez. Amikor bebizonyosodik, hogy
az abban a korban fellelhetô anyagok tulajdonsága
fontos szerepet játszott az íjkészítésben, letér egy mel-
lékvonalra, ahol megnézheti a rugalmasságról írt szak-
könyveket és a fizikai állandók táblázatát. Ide hozzáfûzi
saját kézírásos elemzését. A rendelkezésre álló anya-
gok labirintusából tehát kiépít egy saját érdeklôdésé-
nek megfelelô nyomvonalat.” 

És a memex-nyomvonalak, teszi hozzá Bush, „nem
halványulnak el”, mint az emléknyomok, így amikor a
kutató „évekkel késôbb egy barátjával beszélget, és az
a különös jelenség kerül szóba, hogy az emberek még
a létfontosságú újításokat sem hajlandóak elfogadni”,
reprodukálni tudja az egy speciális téma vagy problé-
ma vizsgálatához készített nyomvonalakat, hogy vala-
mi máshoz felhasználja. 

3. Vannevar Bush: 
Út az új gondolkodás felé 
(Ahogy gondolkodhatnánk)

Dr. Vannevar Bush: As We May Think, 
Atlantic Monthly, 1945. július

(Részletek) 

6.
A szelekció esetében nem csupán az a probléma, hogy
a könyvtárak elutasítják ezeket a technikákat, vagy
nem fejlesztenek ki ilyen eszközöket a saját céljaikra.
Fôként az indexelô rendszerek természetellenessége
az oka annak, hogy képtelenek vagyunk elérni a rögzí-
tett adatokat. Amikor bármely adat tárolásra kerül, alfa-
betikusan vagy numerikusan iktatódik, az információ pe-
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dig alosztályról alosztályra követve található meg (ha
ugyan megtalálható). Csak egy bizonyos helyen lehet,
hacsak nem készítünk másolatokat; szabályokra van
szükség, hogy megtudjuk, milyen úton juthatunk el az
információhoz; a szabályok pedig fárasztóak. Annál is in-
kább, mert ha végre megtaláltunk egy adatot, ki kell lép-
nünk a rendszerbôl és újra belépnünk egy másik úton. 

Az emberi agy nem így mûködik. Asszociációkat kö-
vet. Megragad valamit és már kapcsol is tovább arra,
amerre az asszociációk vezetik az agysejtek által hor-
dozott bonyolult nyomvonal-szövevénynek megfele-
lôen. Természetesen ez csak a jelenség egyik oldala;
azok a nyomvonalak, melyeket nem követünk rendsze-
resen, elhalványulnak, az adatok nem rögzülnek vég-
legesen, az emlékezet mulandó. A gondolatok sebes-
sége, az asszociációk bonyolultsága, a mentális képek
részletei mégis a legcsodálatosabb dolgok a világon. 

Nincs mód arra, hogy mûvi úton teljes egészében le-
másoljuk ezt a mentális folyamatot, de bizonyára tanul-
hatunk belôle. Kisebb dolgokban talán még le is köröz-
hetjük az agyunkat, hiszen az általunk készített rekord
viszonylagos tartóssággal bír. Az analógia által sugallt
elsô gondolat azonban a szelekcióra vonatkozik. Az
asszociáció útján történô szelekció gépesíthetô, ellen-
tétben az indexeléssel történô szelekcióval. Nem való-
színû, hogy elérjük ugyanazt a sebességet és rugal-
masságot, ahogy az agy követi az asszociációs nyom-
vonalat, de annyit talán igen, hogy végérvényesen túl-
szárnyaljuk agyunkat a tárolásból elôhozott adatok tar-
tósságát és tisztaságát illetôen. 

Képzeljünk el egy egyéni használatra szolgáló maj-
dani eszközt, afféle gépesített magánaktát, vagy könyv-
tárat! Nevet kell adnunk neki, és hogy találomra mond-
junk egyet: „memex”, ez megteszi. A memex olyan esz-
köz, melyben egy magánszemély az összes könyvét, fel-
jegyzését, kapcsolatát tárolja és olyan mértékben gépe-
sített, hogy hihetetlenül gyorsan és rugalmasan kikeres-
hetô a keresett adat. Az emlékezôtehetség meghosz-
szabbítója. 

Egy íróasztal az egész, és noha alighanem mûköd-
tethetô a távolból, mégis mindenekelôtt a munkavég-
zéshez használatos bútordarab. A tetején enyhén meg-
döntött, áttetszô képernyôk állnak, melyekre olvasha-
tóan ki lehet vetíteni az anyagot. Billentyûzet, gombok
és karok tartoznak még hozzá. Máskülönben úgy néz
ki, mint egy közönséges íróasztal. 

Az egyik végében ott a tárolt anyag. A nagy terje-
delmû anyag jó minôségû mikrofilmen tárolható. A me-
mex bensejének csupán kis része fordítódik a tárolás-
ra, a többi különbözô mûveletek végzésére szolgál. En-
nek ellenére, ha a felhasználó naponta 5000 oldalnyi
anyagot betölt, akkor is több száz év kellene ahhoz,
hogy megtöltse a tárolási kapacitást, így szabadon be-
tölthet bármilyen anyagot. 

A memex tartalmának nagy része mikrofilmen meg-
vásárolható és azonnal betölthetô. Különbözô témájú
könyvek, képek, a legfrissebb folyóiratok, napilapok sze-
rezhetôk és illeszthetôk be ily módon. Ugyanez vonat-
kozik az üzleti levelezésre. Mi több, közvetlenül is vihe-

tünk be anyagokat. A memex tetején egy átlátszó le-
mez található, melyre kézírásos jegyzeteket, fényképe-
ket, emlékeztetôket és más dolgokat helyezhetünk. A
lemezen lévô anyagok egy kar lenyomásával befény-
képezôdnek a memex film következô üres kockájára,
száraz fényképezési eljárással. 

Természetesen a hagyományos indexelési rendszer-
rel is meg lehet nézni a rögzített adatokat. Ha a felhasz-
náló meg akar nézni egy bizonyos könyvet, beüti a kód-
ját a billentyûzeten és a könyv címlapja máris megjele-
nik elôtte a kivetítôn. A gyakran használatos kódokat
megjegyzi a gép, Tulajdonosának így ritkán kell kinyitnia
a kódfüzetét; de ha mégis, akkor egyetlen gombnyo-
mással kivetítheti. Kiegészítô karok is a rendelkezésére
állnak. Az egyik ilyen kar jobbra húzásával átfuthatja az
elôtte lévô könyvet, minden oldal csak annyi idôre áll
meg a szeme elôtt, hogy éppen csak felmérhesse. A kar
további jobbra húzásával tízoldalanként ugorhat a könyv-
ben; százoldalanként, ha még tovább húzza. A balra
húzás ugyanezt eredményezi, de visszafelé. 

Egy speciális gombot megnyomva a felhasználó
azonnal az index elsô oldalára jut. Ilymódon sokkal egy-
szerûbben behívhatja és megnézheti könyvtára bár-
mely könyvét, mintha a polcról venné le. Minthogy több
kivetítési pozíció áll a rendelkezésére, egyszerre több
anyagot is behívhat. Írhat lapszéli jegyzeteket és meg-
jegyzéseket valamelyik száraz fényképezési módszer-
rel, s ráadásul teheti mindezt egy olyan tollprogram se-
gítségével, amit ma a kézírást továbbító távíró készü-
lékeknél alkalmaznak a vasúti várótermekben, mintha
csak ott volna elôtte az igazi könyv. 

7.
Ebben nincs semmi szokatlan, a mai szerkezetek, ké-
szülékek majdani változatainak elképzelését kivéve. In-
nen azonban egyenes út vezet az összekapcsoló in-
dexeléshez. Ennek az a lényege, hogy utasításunkra
bármelyik tétel azonnal és automatikusan kiválaszt egy
másikat. Ez a memex lényege. Két tétel összekapcso-
lása – ez a legfontosabb tényezô. 

Egy nyomvonal kiépítése azzal kezdôdik, hogy a fel-
használó nevet ad neki, betáplálja a nevet a kódfüze-
tébe és beüti a billentyûzeten. A kivetítôn ott a két ösz-
szekapcsolandó tétel egymás mellett. Mindkettô alatt
üres kódhelyek találhatók, a pointer pedig úgy van be-
állítva, hogy egy-egy helyet mutasson mindkét tételnél.
A felhasználó megnyom egy gombot, és a két tétel má-
ris végérvényesen összekapcsolódik. Mindkét kódhe-
lyen megjelenik a kódszó. A kódhelyen emberi szemmel
nem látható pontok vannak, melyeket fotocella olvas le.
A pontok helyzete minden tételnél megadja a hozzákap-
csolt másik tétel index-számát. 

Ettôl kezdve, ha bármikor kivetítésre kerül az egyik
tétel, a másik azonnal behívható a megfelelô kódhely
alatti gomb megnyomásával. Több tétel nyomvonallá
történô összekapcsolása segítségével pedig sorjában
végignézhetjük a tételeket – a kívánt sebességgel –
egy olyan kar lenyomásával, amilyet a könyv lapozásá-
hoz javasoltunk. Mindez pontosan úgy mûködik, mint-
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ha valós tárgyakat gyûjtöttünk volna össze különbözô
helyekrôl és kapcsoltunk volna egybe egy új könyvvé.
Ráadásul bármely tételt korlátlan számú nyomvonallal
összekapcsolhatunk. 

(...)
8.

Elkészül majd a lexikon teljesen új formája összekapcso-
ló nyomvonalak használatra kész szövevényével, készen
arra, hogy betápláljuk a memexbe és továbbfejlesszük.
A jogászok egyetlen gombnyomással hozzáférhetnek
majd a praxisuk során hozott valamenynyi ítélethez és
bírálathoz, barátaik és a hatóságok szakmai tapaszta-
latához. A szabadalmi ügyvivôk végignézhetik a kiadott
szabadalmak millióit és a nyomvonalakon elindulva kike-
reshetik a kliensük érdekében felhasználható hasonló
tételeket. Ha egy orvos nem tudja mire vélni páciense
betegségét, behívja azt a nyomvonalat, ami egy hason-
ló eset tanulmányozásakor készült, és gyorsan átfutja a
párhuzamos esettanulmányokat, melyekbôl oldalági hi-
vatkozások vezetnek az anatómia és a szövettan témá-
hoz kapcsolódó klasszikusaihoz. Nem okoz problémát,
ha egy kémikusnak nehézsége támad egy szerves ve-
gyület szintetizálásával, hisz ott van a laboratóriumában
a kémia egész irodalma az analóg vegyületeket követô
nyomvonallal, valamint fizikai és kémiai reakcióikat köve-
tô melléknyomvonalakkal. 

A történész egy nép kronologikus történetét ugró-
nyomvonallal látja majd el, mely csupán a lényeges té-
teleknél áll meg, amelyektôl bármikor elindulhat az adott
kor nyomvonalán és mindent végignézhet e korszak kul-
túrájáról. Kialakul egy új mesterség, a nyomvonalvágó.
Az az ember, aki örömét leli abban, hogy hasznos nyom-
vonalakat készít a közös nyomvonalak sûrûjében. A nyom-
vonalvágó mester hagyatéka nem pusztán hozzájáru-
lás lesz a világ feltérképezéséhez, követôi számára az
egész építményt megtestesíti majd. 

(...)
Az adatrögzítéshez történô anyagteremtés és fel-

vétel valamennyi módszere valamely érzékszervünkhöz
kapcsolódott – a gombnyomás az érzékeléshez, a be-
széd vagy a meghallgatás az orálishoz, az olvasás a vi-
zuálishoz. Nem lehetséges, hogy egy nap közvetlenebb
utat találunk majd? 

Tudjuk, a látás úgy mûködik, hogy a szem a látóide-
gen keresztül minden információt folyamatosan továb-
bít az agynak elektromos rezgésekkel a látóidegen ke-
resztül. Ugyanezt az analógiát követi a televíziókábel-
ben megjelenô elektromos rezgés: elszállítja a képet a
fotocelláktól, melyek továbbítják a mûsorszóró rádió-
adónak. Azt is tudjuk, hogy a megfelelô eszközök birto-
kában nem kell megérintenünk a vezetéket; elektromos
indukció segítségével is foghatjuk ezeket a rezgése-
ket, megnézhetjük és reprodukálhatjuk a közvetített je-
lenetet úgy, ahogy a telefonvezetéket bedugjuk a fal-
ba, hogy fogjuk az üzenetet. 

A gépíró karidegeibe érkezô impulzus az ujjaihoz to-
vábbítja a szeméhez vagy füléhez jutó, átalakított in-
formációt, hogy az ujjak leüssék a megfelelô billentyû-
ket. Nem lehetne ezt az áramlást az eredeti formájában

megragadni, ahogy az információ eljut az agyhoz, vagy
abban a csodálatosan átalakított formában, amelyben
az agytól visszajut a kézhez? 

A süketség gyógyítására már létezik egy olyan eljá-
rás, mely csontvezetéssel hangot juttat az idegcsator-
nákba. Nem lehetséges, hogy van egy másik módszer,
mellyel kiküszöbölhetô az elektromos rezgések mecha-
nikussá alakításának bonyolult eljárása, hisz a mecha-
nikus rezgéseket aztán az agy úgyis azonnal vissza-
alakítja elektromossá. Az encefalográf ma a koponyára
erôsített elektródákon keresztül vonalnyomokat készít,
ami bizonyos fokig hasonlít az agyban lejátszódó elek-
tromos jelenséghez. Tény, hogy az így rögzített adatok
értelmetlenek, azokat a jeleket kivéve, melyek az ideg-
rendszer durva eltéréseit mutatják ki; de ki merné kije-
lenteni, hogy az encefalográf módszere nem fejleszt-
hetô tovább? 

A külvilág megértésének minden formáját, legyen az
hang vagy látvány, az áram változására redukáltuk egy
áramkörben, hogy követhetôvé tegyük. Ugyanez a fo-
lyamat játszódik le az emberi szervezetben. Valóban
mindig szükség van-e a mechanikussá alakításra ah-
hoz, hogy eljussunk egyik elektromos jelenségtôl a
másikig? Érdekes gondolat, de aligha valósítható meg
anélkül, hogy ne veszítenénk el a valóságot és a köz-
vetlenséget. 

Az emberi szellemnek alighanem fel kellene nônie
ahhoz, hogy alaposan megismerje homályba boruló múlt-
ját és képes legyen teljesebben, objektívabban ele-
mezni a jelen problémáit. Olyan összetett civilizációt te-
remtettünk, ahol fokozottan gépesíteni kell az adatrög-
zítést, ha el akarunk jutni a tapasztalatainkból követke-
zô konklúziókhoz, nem megrekedni félúton túlbecsülve
korlátozott emlékezôtehetségünket. Az út sokkal kelle-
mesebb, ha újra elsajátítjuk a felejtés kiváltságát, azaz
elfelejtjük mindazt, amire éppen nincs szükségünk, mert
van esély, hogy ismét rátaláljunk, ha fontosnak bizonyul.

A tudomány lakályos otthont teremtett az ember szá-
mára, és arra tanítja, hogy egészségesen éljen. Lehe-
tôvé tette a tömeges öldöklést szörnyû fegyverekkel.
Talán azt is lehetôvé teszi, hogy elsajátítsa a nagy re-
kordot, az emberiség krónikáját és felnôjön a faj bölcses-
ségéhez. Az is lehet, hogy elpusztul a háborúkban, mi-
elôtt megtanulná javára fordítani a rekordot. A tudomány-
nak az ember javáért és boldogulásáért folytatott küz-
delmében azonban az lenne a leggyászosabb pillanat,
amikor véget kellene vetni ennek a küzdelemnek vagy
feladni az értelmébe vetett hitet. 

4. Ted Nelson: 
Hipervilág, a szellem új otthona

Theodor Holm Nelson: A New Home for the Mind?, 
Datamation, 1982. március

(Részletek)
Sok számítógépes program képes kezelni a komp-

lexitást. Sajnos, ahogy az már lenni szokott, ezek csak
még nagyobb bonyolultságot szülnek. Sok egyszerûen
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induló rendszer, mint például a rendelésfeldolgozás vagy
a számlázás, megdöbbentôen bonyolulttá válik kifejlett
formájában. Ebbôl kifolyólag a komputeres szakemberek
többsége e bonyolultságban való eligazodást és mûkö-
désének folyamatos fenntartását tekinti feladatának.

Az egyszerûsített kereteken alapuló, ám egyre bo-
nyolultabbá váló rendszerekkel szemben van egy másik
út. Meg kell alkotnunk egy olyan keretet, mely a gondo-
latokat és azok kapcsolatát a maga természetes formá-
jában és szerkezetében, teljes bonyolultságában kezeli.
Idôben, nyíltan szembenézni egy folyamat természetes
következményeivel, hosszú távon egyszerûséget ered-
ményez.

Az olcsó szövegszerkesztôk megjelenésével most
járhatóvá vált ez az út. A személyi számítógépek lehe-
tôvé teszik, hogy írásos dokumentumok formájában
dolgozzuk ki, kezeljük, tároljuk gondolatainkat. Ezek a
dokumentumok gyakran kapcsolódnak egymáshoz kö-
zös szövegrészeken, a lábjegyzeten és a bibliográfiai
referenciákon keresztül vagy csupán gondolati tartal-
muk folytán. Egy dokumentumból általában érdemes
több másolatot készíteni, hogy elkerüljük a véletlen tör-
léseket, hogy visszakövethessük a dokumentum létre-
jöttének különbözô fázisait, vagy újra felhasználhassuk
más dokumentumokban.

A dokumentumok mentésének automatikusan kelle-
ne történnie, ennek hiánya arra vall, hogy gyerekcipô-
ben jár még ez a technika. A megelôzô munkafázisok
visszakövetése fontos szempont. Igaz ugyan, hogy csak
ritkán van szükségünk rá, hogy visszakövessük a régi
anyagot, de ha mégis, akkor helyesen kell eljárnunk.
Hogyan járjunk el helyesen? 

Tegyük fel, hogy létrehozunk egy automatikus táro-
lási rendszert, mely automatikusan gondoskodik a visz-
szakövetésrôl. A felhasználó által végzett változtatások
közvetlenül egy kronologikus fájlokat készítô tárolási
rendszerbe kerülnek. A felhasználónak így nem csu-
pán a dokumentum aktuális változata áll rendelkézésé-
re, de visszamehet az idôben bármelyik megelôzô vál-
tozathoz. Ugyanakkor ennek a tárolási rendszernek azt
is lehetôvé kell tennie, hogy a felhasználó a dokumen-
tum egy specifikus részletének az elôzô változatait visz-
szakövethesse. Nem érdemes belemerülnünk a techni-
kai részletekbe, annyi azonban bizonyos, hogy egy ilyen
rendszer szakítana a hagyományos, blokkokban törté-
nô tárolással. Töredékekben tárolná az anyagot egy
törzskönyvtár kontrollja alatt, mely az idô és egyéb fak-
torok alapján indexelné. 

Ugyanezt a rendszert tovább lehet fejleszteni alter-
natív változatok kezelésére, ugyannak az anyagnak a
többféle elrendezésére, ami kapóra jönne az íróknak
vagy a programozóknak. Az alternatív változatok fon-
tos szerepet játszanak számos sajtóalkalmazásban,
például jogi és PR szövegekben, ahol ugyanazt az anya-
got újra meg újra felhasználják különbözô elrendezés-
ben és variációban. Egy indexelô törzsrendszer nagy
mértékben csökkentené ezeknek az alkalmazásoknak
a tárolási hely igényét, és segítségével egyértelmûbbé
válna a dokumentumok közötti kapcsolat. 

Egy olyan eszköznek, mely lehetôvé teszi, hogy egy
anyagnak több verzióját tároljuk, illetve megengedi az
elôzô változatok kronologikus visszakövetését, persze
csak akkor van tényleges haszna, ha lehetôvé teszi a
különféle változatok részletekben történô összehason-
lítását, ha ki tudja mutatni az akár csak egyetlen szó-
ban eltérô részeket.

(...)

A rendszer kibôvítése linkekkel 

Képzeletben van tehát egy új író-olvasó dobozunk, mely
többé-kevésbé úgy mûködik, mint egy nagy teljesítmé-
nyû szövegszerkesztô. Adjunk hozzá még egy eszközt,
a linkeket.

Kezdjük azzal, hogy a link nem más, mint lehetôség,
hogy a szöveg egyik pontjáról a másikra ugorjunk. A ha-
gyományos lábjegyzet jó péda erre. A csillag egy szö-
vegben például azt jelzi, hogy „innen valahová át lehet
ugrani”. Ha rámutatunk egy fényceruzával (egérrel vagy
bármely más eszközzel), – bingó! –, máris a lábjegyze-
tek között találjuk magunkat, vagy ahol a szerzô kíván-
ja. Ha nem tetszik, megnyomjuk a „vissza” gombot, és is-
mét a csillagnál vagyunk. Nem tettünk kárt a szövegben. 

Ez az egyszerû eszköz – nevezzük linknek, azaz ug-
rópontnak – számtalan új szövegformához elvezet: a tu-
dományhoz, a tanításhoz, a prózához, a költészethez. 

A lapszéli jegyzet, amit például a könyvek margójá-
ra írunk, képezi a linkek másik egyszerû és fontos típu-
sát. (Az, hogy mi legyen a képernyô „margója” – vagyis
hogyan mutassa a számítógép –, kizárólag a képernyô
tervezésén múlik.)

A link nem pusztán részek összekötését jelenti. Le-
hetôvé teszi a nonszekvenciális, azaz a folytonosság
nélküli írást a maga tiszta formájában. A szövegek ed-
dig azért voltak folytonosak, mert a könyv oldalai egy-
más után következtek. Milyen más lehetôség van? Nos,
a hipertext – a nem folytonos írás. 

Sok írónak kedvét szegi, hogy ki kell választania egy
szekvenciát gondolatai közléséhez. Minden szekven-
cia önkényes, és ami megfelel az egyik olvasónak, az
zavarja a másikat. Tulajdonképpen számtalan író kísér-
letezett és kísérletezik ma is az írás nem folytonos for-
máival. Én Nabokov Pale Fire címû mûvét szeretem a
legjobban és biztos vagyok benne, hogy hálás kísérlet.
Nem feltétlenül könnyû persze alkalmazni, hiszen a mai
gyakorlat a folytonosságot helyezi elôtérbe. Még a ke-
reskedelmi forgalomban lévô legjobb szövegszerkesz-
tôk is. 

Az eddigiekben ismertettem néhány, általam fontos-
nak tartott új lehetôséget: az alternatív változatot és a
kronologikus visszakövetést, mindkettô rendelkezik azo-
nosság-mutatóval és linkelhetô. 

Ezek egyidejûleg mûködnek, nem is lehetne más-
képp. A linkek lehetôvé teszik számtalan nem folytonos
szöveg és több részbôl összeállított grafika készítését.
De ha vannak linkek, akkor kronologikus visszakövetés-
re és alternatív változatokra is szükségünk van. Miért?
Mert ha hétfôn készítünk néhány linket, aztán megvál-
toztatjuk a fájlt, szerdán esetleg átvennénk a hétfôi lin-
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keket egy új verzióba. Jobb, ha a linkek a megfelelô ré-
szekhez kapcsolódnak, még akkor is, ha azokat már át-
helyeztük. Az azonosság-mutató pedig lehetôvé teszi,
hogy megnézzünk valamennyi linkkel összekötött alter-
natívát, és részleteiben összehasonlítsuk ôket. 

Nevezzük ezt Elsô Szintnek: olyan számítógépes
tárolási rendszerrôl van szó, mely nem blokkokban, ha-
nem parányi töredékekben ôrzi a dokumentumokat, és
azonnal képes belôlük összeállítani bármely változat
kért részét. Vagyis lehetôvé teszi, hogy bármilyen link-
kel összekössünk bármely két dolgot, ráadásul a két
változat azonos részeit is megmutatja. Nevezzük ezt a
tárolási rendszert hiperfájlnak. 

Abban mindenki egyetért, hogy már nem sokáig vá-
rat magára az elektronikus publikálás. De hogy ez pon-
tosan mit jelent, abban eltérnek a vélemények. Ötszáz
évig nyomtatott könyveket és újságot olvastunk. Most
ez valószínûleg megváltozik. 

A katódsugaras monitorok elterjedése fokozottan ki-
szorítja a nyomtatást. A cellulóz- és az üzemanyagkölt-
ség, a kiadás és az elôállítás több észázados gondja,
az olvasók fokozott specializálódása és az egyre ol-
csóbb komputerek megjelenése, monitorral, floppy disz-
kes tárolással, valamint a digitális kommunikáció lehe-
tôségével, mind ebbe az irányba mutatnak. 

A kezdôk ezen a területen sokszor azt gondolják,
hogy a képernyô-olvasónak pusztán egyénileg tárolt
dokumentumok állnak majd rendelkezésére, melyek
azonnal, on-line hozzáférhetôk ugyan, de a hagyomá-
nyos dokumentumok módjára szekvenciális kompjúter-
fájlként mûködnek. Én egészen másképp képzelem. 

Vegyük például az imént leírt hiperfájlt! Ha egyszer
ez az alkalmazási csomag lehetôvé teszi a linkelést és
a visszakövetést, miért ne fejleszthetnénk komplett pub-
likációs rendszerré? Miért ne tennénk lehetôvé, hogy a
felhasználók linkeket készítsenek a dokumentumok kö-
zött és egyik dokumentumról a másikra ugorhassanak?
Ha a dokumentumok elérhetôk és on-line használha-
tók, már csak egymáshoz kell tudnunk linkelni ôket, hogy
saját könyvjelzôket és széljegyzeteket készíthessünk
és közvetlenül idézhessük ôket. És azután miért ne
tennénk lehetôvé, hogy a felhasználók nagyobb doku-
mentumokat állítsanak össze több dokumentumból? 

(...)

Az eredeti dokumentum nem változik 

Ezeknek az összetett dokumentumoknak a logikája egy-
szerû és a szerzôség elképzelésén alapul. Minden doku-
mentumnak van tulajdonosa. A dokumentumok sérthe-
tetlenek, csak a tulajdonos változtathatja meg ôket.

Bárki készíthet azonban egy másik dokumentumot,
mely egy már meglévôt idéz vagy újrafogalmaz; és ez
az újabb dokumentum is sérthetetlen lesz. Vagyis kor-
látlan számú új dokumentumot készíthetünk a régiek-
bôl, azt változtatunk, amit akarunk, az eredeti soha nem
változik. 

Ráadásul, minthogy a szerzôi jog tulajdonosa auto-
matikusan jogdíjat kap, nem kell engedélyt kérnünk,
hogy idézhessünk egy szövegrészt. Más szóval, ha ezen

a hálózaton keresztül publikálunk, az azt jelenti, hogy
engedélyt adtunk munkánk tetszés szerinti idézésé-
hez. Közzéteszünk valamit, bárki felhasználhatja, és
automatikusan jogdíjat kapunk érte. Tisztességes eljá-
rás. Különösen úgy, ha az olvasó minden esetben rá-
kérdezhet az eredetire. 

Ez azonban egy sor teljesen új, pluralisztikus publi-
kálási formát jelent.

(...)
Nevezzük ezt a látomást „hipervilágnak”: a minden-

ki számára elérhetô szövegek és grafikák határtalan, új
birodalma ez; óriási könyvtár, ahol bárki tárolhat bármit
– szerzôi jogdíjat is kap – és közzétehet bármit, hiszen
lehetôsége van linkek és alternatív változatok készíté-
sére illetve visszakövetésre. 

Ebben a világban
– a dokumentumok szabadon kapcsolódnak egy-

máshoz, és lehetôvé válik ablakszerû megjelení-
tésük;

– minden idézet azonnal nyomonkövethetô és az
eredeti kontextusban vizsgálható; 

– mindenütt helyet kap a kisebbségek véleménye; 
– az olvasó már a „margón” helyesbítheti a neki

nem tetszô nézeteket, persze csak apróbb vál-
toztatásokkal; így gyorsan hozzáférhetünk a jó
magyarázatokhoz;

– a kollázsdarabokat bárki összerakhatja egységes
látomássá, ám a kételkedô olvasó kiválaszthat
egyetlen alkotórészt az egész helyett; 

– egy szerdán közzé tett cikket péntekre kiveséz-
nek az olvasók, a következô héten széles nyilvá-
nosság elé kerül, egy év múlva elfelejtik, egy év-
tized múlva pedig újrafelfedezik. 

A tudomány nagy népszerûségre tesz szert. A jó kér-
dések, jó ábrák úgy terjednek, akár a futótûz ebben
a mindenki számára hozzáférhetô elektronikus iroda-
lomban. 

A linkek egyre bonyolultabb szövevényt alkotnak.
Professzionális index-készítôkre lesz szükség, akik az
olvasók általuk vélt igénye szerint könyvtárakat hoznak
létre és szerzôi jogdíjat kapnak, valahányszor egy olva-
só megfordul az általuk készített könyvtárban. (A rend-
szernek nem lehet hivatalos könyvtára, mert az egy hi-
vatalos kategóriarendszert vonna magával, – ezt pedig
jobb a felhasználókra bízni.)

Nem vezet ez káoszhoz? Távolról sem. Hiszen egy-
szerre csupán egy szerzô munkájában, egyetlen doku-
mentumban lehetünk. Ha ebbôl a munkából ablakok
nyithatók más dokumentumokra, akkor sem kerülünk át
azokba, mindig egy bizonyos szerzô szövegének szû-
rôjén keresztül látjuk ôket.

Az aktuális dokumentumot úgy képzelem el, mint
egy üveglapot. Az üvegen ott van az aktuális szerzô
szövege és ablakok nyithatók róla más szövegekre, de
mintha színes fólia vagy átlátszatlan üveg takarná a ki-
látást. Csak ha kilépünk az ablakon – ami bármikor mó-
dunkban áll –, akkor jutunk az eredetihez. De ha kilé-
pünk az ablakon, már a következô üveglapra lapoztunk.
Ez pedig már egy másik munka. 

Hipertext, hipermédia: egy új gondolkodás alapjai
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Egyszerû és szabályos 

Vegyük most újra fontolóra, amit az egyszerûségrôl mond-
tunk. Az egyszerûséget meg kell tervezni, de tükröznie
kell a dolog valódi belsô szerkezetét. Az elektronikus
publikálást sokszor nagyon bonyolultan gondolják el. A
bonyolultság azonban nagyszámú felhasználó eseté-
ben nem mûködik, hisz maga a publikálás, azaz közzé-
tétel is a köz által való használatra utal. Vagyis az egy-
szerûségre. Sok ezer éve létezik egy hagyomány, me-
lyet (szak)irodalomnak hívunk. Belsô szerkezete meg-
egyezik a dokumentuméval, mindegyik dokumentum-
nak van tulajdonosa/alkotója és állandóan egy másikat
idéz vagy egy másikra hivatkozik, s dagad, mint egy hó-
golyó. 

Arra célzok, hogy ezt a hagyományos szerkezetet
kellene elektronikussá és minél gyorsabban hozzáfér-
hetôvé tennünk, a meglévô szoftverekre támaszkodva. 

Igaz ugyan, hogy az eredmény látszólag dokumen-
tumok anarchikus áradata, de végeredményben az iro-
dalom is csak az. Én azonban két szempontból mégis
szabályosnak látom ezt a világot. Ez a szabályosság
nem a számítógép vagy a számítógépkezelôk önkénye
– ahogy sokan feltételezik –, hanem olyasvalami, ami
eredendôen része az irodalom természetes szerkeze-
tének, és amit pusztán átveszünk. 

A rendet egyfelôl egyszerûen a dokumentumok és
a szerzôség érvényre juttatásának szétválasztása je-
lenti. A felhasználó mindig tudja, kinek a munkája az ép-
pen nézett dokumentum. A megdöbbentô pluralizmus
ellenére minden dokumentum elkülönül, megôrzi egy-
ségét, mert csak a szerzô vagy a közzétevô ellenôrzi.
Nem történhet többé meg az, hogy valakit hibásan idéz-
nek, csak akkor, ha idézet-link helyett kimásolják az idé-
zetet, az viszont azonnal szemet szúr. 

Másfelôl a gondolatok hosszú távú szabályossága
biztosítja a rendet, melyet folyamatosan meg- és újra-
teremtenek a szöveget magyarázók, átfogalmazók, gyûj-
teménybe szerkesztôk. 

(...)

Az egyre terebélyesedô fa 

Tudni ugyan nem tudjuk, de gyanítjuk, hogy létezik a le-
hetôségek egyre terebélyesedô fája. Szeretném felfe-
dezni, s bizonyos vagyok benne, hogy a többi gyerek
is szeretné. 

Képzeljük el a hiperköltészetet: szellemesen egymás-
ba fonódó, akár rímelô szövegtöredékek kollázsai. 

Képzeljük el a Bálint napi hiperüzenetet: küldjünk
egy olyan képet szerettünknek, melyrôl parányi ajtók nyíl-
nak a hipervilág csodálatos térségeire. 

Képzeljük el a kisebbség hangját: ezentúl valameny-
nyi vélemény hangot kap. Ez persze nem jelenti azt,
hogy meghallgatásra is talál. Mindenesetre a „média-
lefedettség” állandó konfliktust okozó kérdésére, azaz
hogy a kisebbségek úgy érzik, hangjuk nem jut el el a
külvilághoz, bizonyos szempontból megoldást kínál. 

Ideálok: az ideálok többnyire egy fabatkát sem ér-
nek. A számítógépes ideálok többnyire színtelenek, sót-
lanok, mintha kôbe vésték volna ôket: „A vezetés új

eszközei”, „Jobb átvitel”, „Gyors fájlkártyák könyvtárak-
nak”. Érdemes erre pazarolni az életet? A szövegszer-
kesztôkkel és a lövöldözôs játékautomatákkal az inter-
aktív kompjútertechnika és -grafika végül eljutott a hét-
köznapi emberekhez, mi több, szép lassan átalakítja a
társadalmat. De valóban komolyan kell vennünk ezt az
átalakulást? 

Azok, akik az országot naggyá tévô eszméken – mint
szabadság, pluralizmus, gondolat- és szólásszabadság
– nôttek fel, aligha zárkózhatnak el egy ilyen nyitás ígé-
rete elôl, noha talán elutasítják a videó-narkózis sötét
felhôjét. Szeretném, ha Hérodotosz, Nostradamus és
Matthew Brann írásai éppúgy elérhetôk volnának, akár-
csak Rod McKuen szövegei vagy a reneszánsz mûvé-
szet és a holnap mozija – egy mindent felölelô képes
enciklopédia-graffiti ország, a Világ Összes Mûve. 

Ha mindez hajmeresztô ötletnek tûnik, akkor jó úton
járunk. A korlátlan lehetôségek idejét éljük. A zsebszá-
mológépek, a fogamzásgátló tabletta, a hidrogénbom-
ba-hordozórakéta és a mûholdon közvetített szappan-
operák korában nincs lehetetlen. 

Ha a gyerekek az ûrbeli gyarmatokon születnek majd,
akkor is tartanunk kell velük a kapcsolatot. Papírt nem
postázhatunk, de hipertextet igen. 

Hiszem, hogy ezek a világok már nincsenek mesz-
sze. Szükségünk van rájuk és sok pénzt fognak hozni.
A szoftver már készül. De akik valóban nélkülözhetetle-
nek, azok a jövôbe látó mûvészek, írók, kiadók, befek-
tetôk, akiknek jó szemük van a lehetôségekhez és részt
vesznek ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítá-
sában. 
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1. Bevezetés 

Az Internet indulása óta szárnyaló digitális társadalom
fejlôdése megköveteli, hogy manapság már bármely di-
gitális tartalom létrehozható, hozzáférhetô és módosít-
ható legyen a hálózatba kapcsolt elektronikus eszkö-
zök széles palettájának bármelyikérôl. Ezért egy meg-
felelô, korszerû adattároló rendszer különféle szolgál-
tatásokat kell, hogy biztosítson a felhasználóknak, mint
például a könnyû hozzáférhetôség, a fizikai tárolóesz-
közök kimaradása elleni védelem, a rövid adatátviteli idô
a rendszer és egy adott eszköz között, vagy a verzióke-
zelés. Ebben a környezetben az adatok hálózaton be-
lüli (online) tárolási lehetôsége biztató megoldásként
jelenik meg. 

A megoldásban rejlô piaci lehetôséget számos vál-
lalat kihasználja: legtöbbjük az adott online adattároló-
kapacitás (2 és 25 között GB) szolgáltatását ingyen
nyújtja, amelyet tetszés szerint és éves díj ellenében
ki lehet bôvíteni (a GB-kénti ár hozzávetôleg 1 dollár).
Mindazonáltal, amíg egy ilyen „raktározó” szolgáltatás
kialakítása hatalmas tárolókapacitás meglétét kívánja
meg, elképzelhetô kisebb, de több lehetséges tároló
használata maguknál a szolgáltatás felhasználóinál,
ahogy a peer-to-peer rendszerekben szokás. Egy peer-
to-peer tároló rendszerben a résztvevôk a szolgáltatás-
nyújtók és -felhasználók egyben: mindegyik résztvevô
felajánlja a lemezkapacitásának egy részét a többi fel-
használónak, ugyanakkor igénybe vesz tároló szolgál-
tatást másoknál. A szolgáltatás hozzáadott értéke ek-
kor a meghibásodások ellen irányuló védelembôl, az
adatok könnyû hozzáférhetôségébôl, a beépíthetô ver-
zió menedzsmentbôl, és a felajánlott illetve igénybevett
szolgáltatás különbségébôl származik.

Egy online tároló szolgáltatás csak akkor értékelhe-
tô, ha az adatok mindig elérhetôek: ezért a lemez meg-
hibásodások és a rendszerrôl gyakorta lekapcsolódó

résztvevôk elleni küzdelem jegyében az adatok több-
szörös másolatait teríteni kell különbözô felhasználók
lemezein. A rendszer megfelelô szintû mûködéséhez te-
hát szükség van arra, hogy a résztvevôk felajánlják a
lemezterületük egy elegendô hányadát a rendszer szá-
mára, illetve hogy az idô elegendô részében elérhetô-
ek (online) maradjanak. Ezzel szemben – a szolgálta-
táshoz hozzájáruló felhasználóknak adott jutalom hiá-
nyában – a felhasználók nyilvánvalóan csak részesülni
akarnak a szolgáltatásból, de nyújtani nem, hiszen egy
ilyen szolgáltatás költségeket (vagy legalábbis kénysze-
reket) támaszt a résztvevôkkel szemben, akik vonakod-
hatnak a tárolókapacitásuk egy részének felajánlásától
és inkább saját céljaikra használnák azt.

A cikkben bemutatott munka azokra az ösztönzô esz-
közökre koncentrál, amelyek alkalmazhatóak a résztve-
vôk szolgáltatáshoz való hozzájárulásának elôsegíté-
sére. Írásunkban – a játékelmélet terminológiáját hasz-
nálva – a felhasználókat „önzônek” tekintjük, akik csak
az általuk igénybevett szolgáltatás minôségére érzéke-
nyek, a cselekedeteik másokra gyakorolt hatásait figyel-
men kívül hagyva. A nem-kooperatív játékelmélet szer-
kezete [7] így különösen alkalmas a felhasználók kö-
zött létrejövô kölcsönhatások vizsgálatára. 

Amíg a peer-to-peer fájlmegosztó rendszerekben a
gazdasági szempontok már alapos elemzésre kerültek
([2,4,8,9] és referenciáik), tudomásunk szerint a peer-
to-peer adattároló hálózatok körében nincsenek ilyes-
fajta eredmények. A két alkalmazási terület gazdasági
modellezése néhány igen fontos kérdésben eltér egy-
mástól: fájlmegosztó rendszerekben, amikor egy felhasz-
náló közzétesz egy fájlt a közösség számára, értéket ad
a rendszerhez minden felhasználó szempontjából; eb-
ben az értelemben a felajánlott erôforrás közös jószág.
Ellenben egy adattároló rendszerben a felajánlott me-
mória minden kiosztott szelete csak egy felhasználónak
adható.

Peer-to-peer adattároló rendszer 
menedzselése önzô társadalomban

TOKA LÁSZLÓ, VIDÁCS ATTILA
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A cikkben bemutatunk és összehasonlítunk két lehetséges menedzselési módot peer-to-peer adattároló rendszerekre, ahol a

résztvevôk a hálózaton lévô egyéb felhasználók lemezein tárolhatják a saját adataikat, ezáltal növelve a fontos adatok biz-

tonságát, elérhetôségét és hozzáférhetôségét. A felhasználókat a szolgáltatás nyújtására ösztönzô eszközök hiánya miatt ja-

vasoljuk, hogy mindegyik résztvevô az általa igénybevett tárhellyel megegyezô méretû kapacitást ajánljon fel a társainak

(szimmetrikus rendszer), vagy a tárhelyeket egy profit orientált központi szolgáltató ossza szét a kínálatnak és keresletnek

megfelelôen (pénzalapú rendszer). A nem-kooperatív játékelmélet eszköztárával leírva a felhasználói önzést számításba ve-

vô játékmodellt, megvizsgáljuk a kétféle rendszer nyújtotta társadalmi jólétet. Ezt követôen szükséges és elégséges feltéte-

leket adunk a kedvezôbb rendszer kiválasztására.
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A peer-to-peer tároló rendszerekkel foglalkozó iroda-
lom fôleg a biztonságra, megbízhatóságra és mûszaki
megvalósíthatósági kérdésekre koncentrál [3,6,10], míg
az ösztönzô szempontok kevesebb figyelmet kapnak.
Csupán olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyek nem
támaszkodnak pénzügyi tranzakciókra, ezért a felaján-
lásra való ösztönzést a cserébe kapott szolgáltatás je-
lenti. Ez a megközelítés végül egy olyan rendszerhez
vezet, ahol minden résztvevônek legalább olyan mér-
tékben kell hozzájárulnia a rendszerhez szolgáltatás te-
kintetében, amennyit ô igénybe kíván venni másoktól
[5,11]. Ezt a szerkezetet nevezzük szimmetrikus rend-
szernek. 

A szimmetrikus mellett ebben a cikkben pénzalapú
megoldásokat is vizsgálunk: a felhasználók meghatá-
rozott egységáron vehetnek másoktól illetve adhatnak
el a sajátjukból tárhelyet a rendszerben. Gazdaságel-
méletbôl ismert, hogy ha az egységárakat a kínálati és
keresleti görbék határozzák meg (mint egy tökéletes
piacon), akkor az önzô felhasználók döntései egy tár-
sadalmilag is hatékony helyzethez vezetnek. Mindazo-
náltal valószínûbb eset az, hogy a rendszert egy pro-
fitorientált szerv menedzseli, amely a saját jövedelmét a
legvégsôkig fokozandó alakítja ki az árakat. Ekkor ez a
menedzselô szerv egy úgynevezett Stackelberg (vagy
vezetô-követô) játék vezetôjeként cselekszik [7].

A cikkben felvetett fô kérdés az, hogy vajon közjó-
léti szempontból jobb-e a szimmetrikus rendszer beve-
zetése, vagy érdemes egy profitorientált monopólium
kezébe adni az árak meghatározását. Néhány, a fel-
használók hasznossági függvényére vonatkozó felte-
vés után levezetünk egy szükséges és elégséges fel-
tételt arra vonatkozóan, hogy mikor célszerûbb szimmet-
rikus rendszert bevezetni. Arra a következtetésre jutunk,
hogy a felhasználói preferenciák körében tapasztalt el-
térések nagyobb mértéke inkább az árazás-alapú rend-
szereket helyezi elôtérbe, és egy adott felhasználói sok-
színûségi küszöb fölött még egy monopólium által ve-
zérelt rendszer is jobb lesz társadalmilag, mint a szim-
metrikus. 

A cikk felépítése a következô. Elôször is bemutatjuk
a modellt, amely leírja a felhasználói preferenciákat, és
a két vizsgálandó ösztönzô rendszert, a szimmetrikus
és a profitorientált monopólium rendszert. Ezt követôen
meghatározzuk a társadalmi jólét mértékét és a két rend-
szert jellemzô értékeket. Ezek összehasonlítása a 4.
fejezetben történik, ahol leírjuk az adott társadalomnak
legelônyösebb menedzsment rendszert, végül pedig köz-
zé tesszük következtetéseinket is.

2. Modell

2.1. Elérhetôség, redundancia és adatátvitelek
Egy adattároló rendszerben az elmentett adatok el-

érhetôsége tekinthetô a legfontosabb tényezônek a
felhasználók szempontjából. Mivel a tároló eszközök a
felhasználók magántulajdonai, nincs közvetlen eszkö-
zünk egy felhasználó hálózatban tartására és így az el-

érhetôség biztosítására az idô 100 százalékában. Azt fel-
tételezzük ezért a rendszer mûködésérôl, hogy ha ész-
leli egy felhasználó távozását, rögtön elindítja az adott
gépen tárolt adatok még a rendszerben lévô másola-
taiból való sokszorosítását, pótolva a kiesett másolato-
kat egyéb résztvevôk felajánlott tárhelyein. Továbbá,
amikor egy elôzôleg távozott felhasználó újra elérhetô-
vé válik a hálózaton, új adatmennyiség fog érkezni az ál-
tala felajánlott tárhelyre, függetlenül attól, hogy melyik
felhasználó milyen állományait tárolta azelôtt.

Egy ilyen adatvédelmi mechanizmus jelentôs adat-
átviteli forgalmat idézhet elô, ezzel erôforrásbeli költsé-
geket okozva a felhasználóknak (CPU, hálózati sávszé-
lesség stb.). Egy adott szereplôt két helyzetben is érin-
tenek adatmozgatások: amikor egy inaktív (offline) idô-
szak után visszatér a hálózatba (új adatteher) és mikor
más felhasználók elhagyják, illetve visszatérnek a rend-
szerbe (feltöltés ha az adott felhasználó tárol a távozó
felhasználó tárolt adataiból másolatot, letöltés ha az adott
felhasználóra nagyobb adatmennyiséget kell tárolnia a
távozók miatt). Az elsô helyzet által elôidézett átlagos
adatátvitel arányos a felhasználó (i) által felkínált kapaci-
tással (Ci) és a felhasználó átlagos elérhetôségével (πi).
Így a felhasználó átlagos aktív (vagy inaktív) idôtartamát
ti

on-al (illetve ti
off-al) jelölve az adatmozgatás átlagos nagy-

sága arányos Ci/(tion+ti
off)-nal. A második helyzetben fel-

lépô adatcserére jellemzô átlagos adatmennyiség, idô-
egységre vetítve, arányos a (felkínált tárhelyek nagysá-
gával) súlyozott átlagos állapotváltoztatási sebességgel
(µ– ) az összes felhasználóra vetítve. Ez a költség csak
azoknál jelenik meg, akik ajánlanak fel tárhelyet és csak
az elérhetô (online) idôben.

Egy adott felhasználó által érzékelt adatátviteli költ-
ségek kifejezhetôk a                        mennyiséggel,
ahol a δi és γi paraméterek olyan felhasználói jellemvo-
násokat írnak le, mint például az érzékenység, a hozzá-
férési sávszélesség vagy a hardverprofil teljesítménye.

2.2. Felhasználói preferenciák
Ebben a szakaszban bemutatjuk egy felhasználó pre-

ferenciáit az értékfüggvényének leírásával. Ez a függ-
vény megadja a felhasználó által igénybevett szolgál-
tatás értékelését a rendszerben tárolt adatai méretének
(Ci

s) függvényében és az adott mértékû (Ci
o:= πiCi) tár-

hely-felajánlása okozta költségeket, illetve a lehetôség
szerint megjelenô pénzügyi tranzakciókat. 

Definíció
Egy felhasználó Ui hasznosságfüggvénye a következô:

ahol
• Vi(Ci

s) a tárolószolgáltatás i felhasználó általi érté-
kelése, azaz az ár, amit még hajlandó kifizetni Ci

s

mennyiségû adat rendszerben való tárolásáért. Fel-
tételezzük, hogy Vi(·) pozitív, folytonosan differen-
ciálható, növekvô és paraméterében konkáv.
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• Pi(Ci,tion,ti
off) az i felhasználó által felajánlott Ci ka-

pacitással járó teljes költség. Ez két megkülönböz-
tethetô költségbôl áll:

– Oi(Ci πi) haszonáldozati költség, amely 
a tárolókapacitás másoknak való felajánlása
miatt keletkezik ahelyett, hogy a felhasználó
saját céljaira használná azt, 
ahol Oi(·) feltehetôen pozitív, folytonosan
differenciálható, növekvô és szigorúan konvex

– adatátviteli költség 
az adatvédelemi mechanizmus miatt, amelyet
a fentebb leírt módon alkalmaz a rendszer.

• a pénzügyi tranzakció, amit a felhasználó fizet a
szolgáltatásért. Ez a tag szimmetrikus rendszer ese-
tén nulla, egyébként megegyezik az adatai rend-
szerben való tárolásának ára és a lemezterületé-
nek felajánlásáért kapott díjazás különbségével.

2.3. Együttmûködésre ösztönzô mechanizmusok 
A felhasználók önzô módon választják ki azokat a

stratégiáikat, amelyek a lehetô legnagyobb szintre eme-
lik a hasznosságérzetüket. Feltesszük, hogy a saját tá-
rolandó adatmennyiség (Ci

s) és a felajánlott tárhely (Ci
o)

döntéseken kívül mindegyik felhasználó az elérhetôsé-
gérôl (πi) is tud dönteni. 

Ebben a fejezetben bemutatjuk azt a két fajta ösz-
tönzô mechanizmust, amelyet a késôbbiekben össze-
hasonlítani szándékozunk. Mindkét rendszer feltételez-
heti egy központi hatóság vagy engedélyezési szolgál-
tatás létezését, amely ellenôrzi a felhasználók viselke-
dését és/vagy kezeli a kifizetéseket. 

Mivel modellünk kereskedelmi szolgáltatáshoz kíván
alapot nyújtani, nem próbáljuk elkerülni a központi szerv
bevezetését.

Szimmetrikus rendszer 
Ahogy a bevezetésben felidéztük, ezen rendszerek

alapvetô elve az, hogy a felhasználókat legalább akko-
ra szolgáltatás nyújtására kötelezzük, amekkora szol-
gáltatást igénybe vesznek a többi felhasználónál, azaz
Ci

o ≥Ci
s. Mindegyik felhasználó elérhetôségét ellenôriz-

zük (akár véletlen idôközönként) annak biztosítása cél-
jából, hogy Ci

o=πiCi értéke nem esik Ci
s alá.

Pénzalapú rendszer
Egy olyan egyszerû fizetés alapú rendszert tekintünk,

ahol a felhasználók tárhelyet tudnak venni a rendszer-
ben ps egységáron (tár- és idôegységenkénti ár) és a sa-
ját lemezkapacitásukat el tudják adni (rendelkezésre
állási idôátlag szerinti) po egységáron.

A felhasználó által fizetendô pénz (amely érték akár
negatív is lehet, tehát pénzt kap a rendszerbôl):

Ebben a cikkben feltesszük, hogy az árakat egy köz-
ponti, profitorientált szolgáltató diktálja a saját jövedel-
mének növelését szem elôtt tartva, miközben a priori is-
merete van a felhasználók stratégiáiról. Az üzemeltetô
így el tudja érni az adott játékból kihozható maximális pro-
fitot, és ebben az értelemben egy Stackelberg (vagy ve-
zetô-követô) játék vezetôjeként cselekszik [7]. A rend-

szer valós implementációja esetén az üzemeltetô töké-
letesen nem tudhatja a felhasználói reakciókat, de az
árak iteratív változtatásával konvergálhat a maximális
profitot hozó kereskedelmi árak közelébe.

2.4. Felhasználók elérhetôsége 
A vizsgált játékban egy felhasználónak négy straté-

giai változója van, nevezetesen a rendszer felé felaján-
lott kapacitás (Ci ), az igénybevett hálózati tárhely nagy-
sága (Ci

s) és az átlagos online (ti
on), illetve offline (ti

off) töl-
tött idôtartamok. A hasznosság alapján ha Ci

s és Ci
o rög-

zítettek, a felhasználó hasznosságérzete növekszik ti
on-

ben, tehát érdekében áll ezt a lehetô legmagasabb ér-
tékre állítani. t-i

on-al jelöljük azt a maximális korlátértéket,
amit a felhasználót sújtó ellenôrizhetetlen események
(áramkimaradások, balesetek, hardver-meghibásodások
stb.) okoznak.

Vegyük észre, hogy az egyes felhasználók önzô vi-
selkedése jövedelmezô az egész rendszer számára: a
hosszabb online töltött idôszakok kevesebb adatvédel-
mi átvitelt jelentenek és ezért kisebb költségekkel jár a
rendszer fenntartása (kicsi µ– paraméter). 

Szintén figyelemre méltó, hogy ebben az esetben,
bevezetve a jelölést, az adatátvite-
li költség egyszerûen Ci

opi
min-ként íródik.

2.5. Keresleti és kínálati függvény
A közgazdasági tudományokban széles körûen hasz-

nált keresleti és kínálati függvények egyenesen származ-
tathatóak a fogyasztók értékfüggvényébôl és az ellátók
költségfüggvényébôl. Mindazonáltal a jelen esetben egy
felhasználó egyben fogyasztó és ellátó is lehet. 

Egy felhasználó kínálati (vagy keresleti) függvényé-
nek hívjuk az si(p) (illetve di(p)) függvényt, amely meg-
adja azt a tárolókapacitást, amit a felhasználó eladna
(vagy vásárolna) ha p egységárat kapna (illetve kellene
fizetnie) érte.

Az egyszerûség kedvéért a továbbiakban bemuta-
tott eredményeink bizonyos kvadratikus érték- és ha-
szonáldozati költségfüggvényekre és kvázi-lineáris ke-
resleti és kínálati függvényekre vonatkoznak.

Feltevéseink alapján a felhasználó leírható négy pa-
raméter segítségével (lásd az 1. ábrán):

– két árküszöb (pi
min és pi

max), 
melyek az egységárak minimális és maximális 
értékét mutatják a felhasználó szempontjából
lemezterület-eladás, illetve -vétel elhatározásához;

– két árérzékenység (ai és bi), 
amelyek egyenként mutatják az eladási 
egységár növekedése esetén az eladott 
tárhelymennyiség emelkedését, 
illetve a vételi egységár emelésével a vásárolt
tárhelykapacitás egyidejû csökkenését.

Az összkínálati függvény                    tehát egy (egy-
enként lineáris) növekvô konvex függvény a [mini pi

min,
maxi pi

min] intervallumon. Hasonlóképpen a teljes keres-
leti függvény    csökkenô konvex függvény [mini pi

max,
maxi pi

max] intervallumon, ahogy azt a 2. ábra illusztrálja
a következô oldalon.

Peer-to-peer adattároló rendszer menedzselése...
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3. Ösztönzô mechanizmusok 
társadalmi jólétbeli szerepe

Ebben a fejezetben bemutatjuk az ösztönzô rendszerek
összehasonlítására szolgáló teljesítményvizsgálat alap-
ját és megvizsgáljuk a társadalmi optimum és a két ösz-
tönzô mechanizmus nyújtotta értékeket.

Definíció
Társadalmi jólétnek (W) nevezzük a rendszerbeli felhasz-
nálók értékeléseinek az összegét:

Megjegyzendô, hogy a társadalom tagjaként tekintett
üzemeltetô által kezelt pénz (például amit a felhaszná-
lóktól kap) a rendszeren belül marad és ezért nem befo-
lyásolja a társadalmi jólétet.

3.1. Az optimális társadalmi jólét
A rendszer által elérhetô (a társadalmi jólét alap-

ján) optimális helyzet keresése egy maximalizálási
probléma, a                       kényszer alatt.

Ez a klasszikus konvex optimalizálási probléma
megoldható Lagrange-módszerrel: az elérhetô ma-
ximális társadalmi jólét (W*) és az úgynevezett p*
„árnyékár” láthatóak a 2. ábrán (balra). Megjegy-
zendô, hogy ez az optimális kifejlet elérhetô pénz-
alapú ösztönzô rendszer esetén ha po = ps = p*.

3.2. Szimmetrikus rendszer eredményei
A szimmetrikus rendszerben minden felhaszná-

ló úgy választja meg a stratégiáját (Ci
o és Ci

s), hogy
maximalizálja a saját hasznosságát, a Ci

o ≥ Ci
s szi-

gorú feltétel teljesítése mellett. 
Megmutatható [13], hogy a felhasználó érdekében a

Ci
s = Ci

o = Ci* stratégia megjátszása áll, ebben a pontban
éri el a lehetô legnagyobb hasznosságot (1. ábra). Eb-
ben az esetben minden felhasználó tárhely kapacitást
„cserél” a többiekkel pi* „virtuális egységáron”. Így azon-
ban az optimális esethez viszonyítva minden egyes fel-
használó „hasznot veszít”, ezért a rendszer a társadal-
mi összjólétet tekintve szuboptimális. 

Hangsúlyozandó, hogy ez a jólétcsökkenés a felhasz-
nálók pi*-jeinek sokszínûségétôl függ. Csak különleges
esetben, ha az öszszes felhasználó ugyanazzal a pi*-vel
bír, a szimmetrikus rendszer optimális társadalmi jóléthez
vezet.

3.3. Profitorientált, pénzalapú rendszer eredményei
Az itt tárgyalt árazó mechanizmusban a rendszer-ope-

rátor arra törekszik, hogy a lehetô legnagyobb profitot
vegye ki a rendszerbôl az árak (ps és po) megfelelô beál-
lításával.
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1. ábra  Felhasználói ár-reakciók és hasznosság

2. ábra
Balra: Összkínálati S és összkeresleti D függvények, maximális közösségi jólét (vízszintes vonalkázott zóna) 

és hasznosság-megoszlás (ferdén vonalkázott zónák) a profitorientált monopólium rendszer esetén. 
Jobbra: Az 1. állítás i l lusztrációja.



Vizsgáljuk meg egy profitéhes monopólium legjobb
választásait. A 2. ábra bal oldalán két görbe látható: a
teljes kínálat (S) és az összes kereslet (D) az eladási (po),
illetve vételi (ps) egységár függvényében. Az elsôdleges
észrevétel az, hogy úgy kell megválasztani po és ps egy-
ségárakat, hogy a kínálat pont kielégítse a keresletet,
különben az üzemeltetô tovább tudná növelni a bevé-
telét po csökkentésével (ha a kínálat meghaladja a keres-
letet), vagy ps növelésével (ha túlkereslet van). Ekkor a
helyes árak megválasztásával az üzemeltetô jövedelmét
a téglalap területe mutatja (2. ábra, balra), amelyet ma-
gába foglal az optimális jólét értékét jelzô, háromszög
alakú terület. 

Ahhoz, hogy képesek legyünk megjósolni az operá-
tor ténylegesen legnagyobb profitot nyújtó választásait,
feltesszük a következôket a felhasználók árküszöb-pre-
ferenciáival kapcsolatosan: A pmin és pmax árküszöb pre-
ferenciák eloszlása olyan, hogy a legkisebb és legma-
gasabb értékek különbsége nem túl nagy az értékek
átlagához képest (kicsi a szórás). Továbbá az ai (illetve bi)
felhasználói preferencia paraméterek függetlenek, azo-
nos eloszlást követnek, illetve ai és bi függetlenek.

Most már kifejezhetjük a monopol irányította rendszer
társadalmi jólétét: feltevéseink teljesülése esetén a pro-
fitorientált monopol-operátor irányította rendszer társa-
dalmi jólétére (Wmon) fennáll, hogy

1. állítás

4. Melyik rendszer a jobb?

A következôkben összehasonlítjuk a két javasolt (szim-
metrikus és pénzalapú) ösztönzô rendszer teljesítményét.

A fenti eredmények alapján megfogalmazhatjuk a kö-
vetkezô állítást: (a fenti feltételek teljesülése mellett) a
szimmetrikus rendszer elônyösebb, mint a profitorientált,
akkor és csak akkor, ha

2. állítás

Azaz, ha a globális árnyékár és a felhasználónkénti
virtuális árak különbsége nem számottevô, akkor a szim-
metrikus rendszer a jobb. 

A 2. állítás összefoglalja a négy felhasználói prefe-
rencia-leíró tényezôt (a pmin, pmax árküszöböket és a, b
árérzékenységeket) a magasabb társadalmi jólétet biz-
tosító szerkezet meghatározása céljából. Míg a jobbol-
dalon a pi* (ai +bi) által súlyozott szórása szerepel, a bal
oldali kifejezést nehéz értelmezni. Ezért javasoljuk kivé-
teles esetek kivizsgálását, ahol a felhasználók közötti
különbség csupán az árérzékenységben (illetve árkü-
szöbökben) mutatkozik.

4.1. Homogén árküszöbök
Ebben a szakaszban feltesszük, hogy a felhasználók

csak az árérzékenységükben (ai ,bi) különböznek, egyéb-
ként ugyanazokkal az árküszöb értékekkel (pi

min és pi
max)

jellemezhetôk. (Ez a leegyszerûsített modell volt egy elô-

zô munkánk [12] témája, ezért itt röviden megemlítjük a
fôbb eredményeket.)

Ekkor bizonyítható ([12]-ben belátva), hogy 

amibôl következik az alábbi összehasonlítás: a szim-
metrikus rendszer elônyösebb, mint a profitorientált, ak-
kor és csak akkor, ha

Ezen kívül ha az (ai ,bi) párok minden felhasználóra
függetlenül választódnak azonos eloszlással, a nagy
számok törvénye miatt a szimmetrikus rendszer az elô-
nyösebb, akkor és csak akkor, ha 

amikor a felhasználók száma a végtelenhez tart,
függvénnyel.

Megjegyezzük, hogy ha (a,b) determinisztikus, akkor
a bal oldali kifejezés megegyezik 1-gyel, és a szimmetri-
kus rendszer jobb, mint a profitorientált pénzalapú rend-
szer, ahogy ezt megjegyeztük fentebb.

Megmutatható, hogy ha a (illetve b) egyenletes elosz-
lást követ a [0,amax] (illetve [0,bmax]) intervallumon, a té-
telben szereplô egyenlôtlenség mindig igaz.

Ha a (illetve b) exponenciális eloszlást követ µa (ill.
µb) paraméterrel, a µa és µb paraméterek relatív értékei-
tôl függôen a profitorientált monopólium is végezhet jobb
eredménnyel.

4.2. Homogén árérzékenységek 
Itt azt az esetet tekintjük, amikor az árküszöb (pi

min és
pi

max) paraméterekben különböznek a felhasználók, de
az árérzékenység (ai és bi ) mindenkinél ugyanaz. To-
vábbá a (pi

min, pi
max) párok minden felhasználóra függet-

lenül választódnak azonos eloszlással, illetve pi
min és

pi
max függetlenek. Ebben az esetben azt állítjuk, hogy a

szimmetrikus rendszer mindig elônyösebb, mint a pro-
fitorientált rendszer, azaz a szimmetrikus rendszer maga-
sabb társadalmi jólétet eredményez, mint a pénzalapú
rendszer.

5. Összefoglalás

A bemutatott munka peer-to-peer adattároló rendsze-
rekben alkalmazandó felhasználói ösztönzô mechaniz-
musokkal foglalkozik. Játékelméleti modellel leírva a rend-
szerben szereplôk (felhasználók és az üzemeltetô) ön-
zô viselkedését két alkalmazható ösztönzô rendszer –
egy szimmetria-alapú és egy profitorientált fizetés-alapú
– bevezetésének kimeneteleit tanulmányoztuk és ha-
sonlítottuk össze. 

Nem csak a rendszer számára felajánlott magán tár-
helyméret volt az ösztönzés tárgya, hanem a felhaszná-
ló és ezáltal a tárolt adat elérhetôsége és a megbízha-
tósága is, hisz a tároló rendszerekben ezek különösen

Peer-to-peer adattároló rendszer menedzselése...
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fontos szempontok. Összehasonlítva a két rendszer-
ben elért társadalmi jóléti szinteket, néhány, a felhasz-
nálói preferenciákra tett feltevés alatt, egy szükséges
és elégséges feltételt állítottunk fel, amely teljesülése
esetén az egyik fajta menedzsment elônyösebb a má-
siknál: bebizonyosodott, hogy ha a felhasználók sok-
színûsége magas, a profitorientált fizetés-alapú rend-
szer társadalmilag kívánatosabb, mint a szimmetrikus.
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1. Bevezetés

Egy szervezetben az ICT rendszerek és a kapcsolódó
BP rendszerek tervezésének támogatására indított szi-
mulációs projektek hatékonyságát több tényezô, – kö-
zöttük módszertani tényezôk is – befolyásolhatja. Ko-
rábbi cikkeinkben már számos ilyen tényezôt vizsgáltunk
és a hatékonyság növelésének különbözô módjait tanul-
mányoztuk [16-21].

Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztett MM nemcsak
a közvetlen hatékonyságra (efficiency) kíván összpon-
tosítani – amely a kívánt eredmények és az elérésük-
höz felhasznált források mértékének arányával jelenít-
hetô meg –, hanem a hatékonyságot a célhatékonyság
vagy eredményesség (effectiveness) és a hatássosság
(efficacy) szempontjait figyelembe véve is javítja [9], el-
sôsorban az elôzetes modellezés és a szoft-rendszer
módszerek alkalmazásával.

Cikkünkben elôször meghatározzuk azoknak a rend-
szereknek a körét, melyekhez a szimulációs meta-mód-
szert használni kívánjuk, megadjuk a szimulációs folya-
mat definícióját. Általunk használt új megközelítés a di-
namikus szimulációs probléma kontextus: azonosítjuk
a dinamikus probléma kontextusokhoz vezetô tényezô-
ket, azaz az egyszerû-komplex és unitér-plurális problé-
ma jellemzôkre ható tényezôket, (amelyek természete-
sen a komplex-plurális kontextusok kialakulásáért is fe-
lelôsek), majd ennek alapján új módon megfogalmazzuk
egy szimulációs meta-módszerrel szembeni követelmé-
nyeket.

A következô részben a szimulációs meta-módszer
elemkészletével foglalkozunk. Megmutatjuk az SM szin-

tézisét megalapozó szimulációs módszertan-fejlôdést.
Bemutatjuk a javasolt tipikus szimulációs módszertan ál-
talános tulajdonságait, illetve az SM-re vonatkozó új kö-
vetelményeket, amelyeket mint egyedi jellemzôket hatá-
rozunk meg. Mind az SSM (Soft Systems Methodology),
mind az MCM (Modified Conceptual Models) választá-
sához rövid megfontolásokat fûzünk. A „További elemek”
pontban a gyors, elôzetes modellezéshez javasolt TFA
(Traffic Flow Analysis) és EFA (Entity Flow-Phase Ana-
lysis) módszerek említése mellett röviden leírjuk a „Cél-
redukció és összekapcsolás” szimulációs meta-módszer
elemet. Végül fontos új elemeket ismertetünk: a szimulá-
ciós meta-módszer alternáló mûködését és a probléma
kontextusok sorozatából képzôdô módszertani láncokat.

2. A szimulációval vizsgált rendszerek, 
a szimuláció és környezete

A szimulációs meta-módszer alkalmazási területe
Ebben a cikkben infokommunikációs rendszerek és

a kapcsolódó folyamatok vizsgálatához alkalmas szimu-
lációs meta-módszer fejlesztésével foglalkozunk.

Szokásos fogalmakkal úgy is meghatározhatjuk a vizs-
gálandó rendszerek csoportját, hogy itt kapcsolódó ICT
rendszerekre és BP rendszerekre vonatkozik a szimulá-
ció. Az egymással kapcsolódó ICT és BP rendszerek tulaj-
donképpen vállalati (Enterprise Information System, EIS),
illetve kicsit tágabban értelmezve szervezeti (Organisa-
tional Information System, OIS) információs rendszere-
ket alkotnak (ahol a Business Process szervezeti környe-
zeti megfelelôje az Organisational Process, azaz OP).

Meta-módszer fejlesztése
infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok

hatékony szimulációjához
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A szimulációs folyamat és a szimuláció alkalmazása
A számítógépes szimuláció szokásos definíciója sok

szerzônél megtalálható (pl. [25]). A szimulációs meta-mód-
szer fejlesztéséhez a következô meghatározásokat al-
kalmazzuk:

A szimuláció a vizsgálandó rendszer szimulációs mo-
dellje kifejlesztésének és az azzal való kísérletezésnek
a folyamata meghatározott célok elérése érdekében.

A szimuláció folyamata a vizsgálandó rendszer szi-
mulációs modelljének kifejlesztésére vonatkozó igény
azonosításától és elemzésétôl a szimuláció eredményei-
nek implementálásához nyújtott támogatásig terjed [15].

Szervezeti környezetben a szimuláció folyamata egy
projekt folyamat, amelynek az elôre meghatározott cé-
lokat a projekthez rendelt erôforrások használata mel-
lett, a megkívánt minôségi jellemzôkkel, megszabott idô-
és költségkeretek között kell elérnie.

A dinamikus szimulációs probléma kontextus
A modellezési projektek gyakran kezdôdnek struktu-

rálatlan probléma szituációval: még ha egyetértés is volt
a szimulációs módszer alkalmazásáról, a „Cél meghatá-
rozási” fázisban kiderülhet, hogy nincs egyetértés arról,
hogy milyen kérdésekre keressük a választ [22].

A szimulációs módszert gyakran kell szoft-rendszer
környezetben alkalmazni: már a probléma strukturálása
a „Célok meghatározása” komplex-plurális (complex-
pluralist) szimulációs probléma kontextushoz vezethet,
ami szoft-rendszer megközelítést kíván, holott a szimulá-
ciós módszer egy hard-rendszer módszer, amely az egy-
szerû-unitér (simple-unitary) probléma kontextusokhoz
alkalmas (a probléma kontextusok leírását [11], a hard-
és a szoft-rendszer típusú megközelítések jellemzôit pe-
dig [8] tartalmazza).

Fontos megjegyezni, hogy a szimulációs probléma
kontextus jellemzôi dinamikusan változhatnak a szimu-
láció folyamatának bármelyik fázisában. A következôk-
ben megvizsgáljuk azokat a tényezôket (a [11]-ben leír-
takból kiindulva), amelyek a szimulációs probléma kon-
textusra hatnak az egyszerû-komplex (simple-complex),
valamint az unitér-plurális (unitary-pluralist) jellemzôknek
megfelelôen, s amelyek gyakran eredményeznek komp-
lex-plurális probléma kontextusokat.

Az egyszerû-komplex jellemzôkre ható tényezôk:
– a rendszerek gyakran csak részlegesen 

megfigyelhetôk,
– a rendszerek nehezen definiálhatók 

(pl. a rendszer-határok nem megfigyelhetôk),
– a rendszerek valószínûségi jelleggel bírnak, 

és van aktív, saját céllal bíró részük,
– a rendszerek komplexitása növekedhet más

rendszerekkel való kölcsönhatásuk figyelembe
vétele miatt.

Az unitér-plurális jellemzôkre ható tényezôk:
– A szimulációs projekt sokszereplôs környezetben

folyik. A szereplôk (döntéshozók, probléma-
megoldók (felhasználók, elemzôk, modellezôk))
világlátása/világképe (Weltanschauung) hat 
a szimulációs probléma kontextusra. 

– A kezdeti problémastrukturálás gyakran vezet 
véleménykülönbségekhez az elérendô célokat 
illetôen [22].

– Plurális probléma kontextushoz vezethetnek 
az implementációra vonatkozó vélemény-
különbségek [22].

Mivel a szimulációs módszer akkor hatékony, ha hard-
rendszer megközelítésként, egyszerû-unitér probléma
kontextusokhoz használjuk, ezért a szimulációs folya-
mat hatékony végrehajtásához olyan módszerkészletre
van szükségünk, amely alkalmazható a különbözô elô-
forduló probléma kontextusokhoz, valamint szükségünk
van egy formalizált folyamatra, egy szimulációs meta-
módszerre, amely irányítja a módszerek használatát a
dinamikus szimulációs probléma kontextusokban.

3. A szimulációs meta-módszer 
elemeinek meghatározása

A szimulációs meta-módszer módszerkészletében szük-
ség van tradicionális szimulációs módszertanra (hard-
rendszer módszertan), szükség van olyan módszertan-
ra, mely alkalmas a szoft-rendszer megközelítést igény-
lô kontextusokhoz, valamint szükség van a szoft- és a
hard-rendszer szintet összekapcsoló módszertanra is.
Célszerû olyan további módszerekkel is rendelkezni, me-
lyek teljessé teszik a szimulációs folyamat lefedését és
elôsegítik a szimuláció hatékonyságának javítását. A kö-
vetkezôkben ezekkel a módszerkészlet-elemekkel fog-
lalkozunk.

Hagyományos szimulációs módszertan szintézise, 
egyedi jellemzôkkel
A hagyományos szimulációs módszertanok 
értékelése
A szimulációs módszertant, amely fázisok sorából

áll, számos szerzô leírta már [1-3,7,26]. Ezek a fázisok
a szimulációs modell fejlesztésének és alkalmazásának
felsô szintjét mutatják. A szimulációs folyamat ilyen fel-
sô szintû leírása nem változik, függetlenül a probléma
típusától és a szimulációs vizsgálat céljától [7] és ezen
a szinten a szimulációs modellek mind a humán, mind a
technikai erôforrások viselkedését képesek megmutatni
[26]. Ha a fenti szerzôk által leírt módszertanokat vizs-
gáljuk, a módszertanok fejlôdését figyelhetjük meg a
kezdeti szigorúan probléma-megoldás típusú hard-rend-
szer megközelítéstôl a mai, inkább szoft-megközelíté-
sekig.

A mai állapot a módszertanok három fô szakaszának
megfelelôen a következôképpen összegezhetô:

Modellezést megelôzô szakasz:
A szimuláció megközelítése projekt szemléletû, a szi-

mulációs projekt több résztvevôs, kooperatív jellegû.
Modellezési és kísérleti szakasz:
A különbözô feladatokhoz a szimulációs eszközök

széles választéka áll rendelkezésre, különbözô modell-
építési és kísérlet-végrehajtási jellemzôkkel, amelyeket
a módszertanok célszerûen figyelembe vehetnek.

HÍRADÁSTECHNIKA

38 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2



Modellezés utáni szakasz:
A szimuláció döntéstámogató eszköz: a szimuláció

eredményeit inkább megértés-típusú, döntéstámogató
eredményeknek, mint megoldás-típusú, az adott prob-
lémához pontos megoldást nyújtó eredménynek tekint-
jük. Fontos a szimulációs projekt eredményeirôl a pro-
jekt meghatározott szereplôinek nyújtott riport.

Tipikus szimulációs módszertan 
A következôkben ismertetjük annak a tipikus, hat lé-

pésbôl álló szimulációs módszertannak a jellemzôit, ame-
lyet a szimulációs meta-módszerünkben használunk (az
SM részletes leírása a [20]-ban található). Megjegyezzük,
hogy ez nem egy új módszertan, hanem az elôzô elem-
zés következtetésein alapuló szintézis eredménye, vi-
szont ebben a módszertanban néhány, általunk megfo-
galmazott, különleges követelménynek megfelelô egye-
di jellemzôt is definiálunk.

Az 1. ábrán látható hatlépéses szimulációs módszer-
tan lépései (fázisai) a következôk:

SM1: Célok meghatározása, 
SM2: Adatgyûjtés és elemzés, 
SM3: Modelltervezés és modellépítés, 
SM4: A szimuláció végrehajtása, 
SM5: Eredmények elemzése, 
SM6: Implementáció támogatása.

Az SM jellemzôinek összefoglalása
Egyedi jellemzôk:

• A kommunikáció elôsegítéséhez, minden egyes fá-
zishoz külön outputot definiálunk.

• A hatékonyság növelése céljából külön figyelmet
fordítunk a módszertanban az elôzetes modellezésre.

• Az implementációs fázisban szimulációs támogatást
rendelünk az implementációról szóló 
döntéstámogatáshoz.

Általános jellemzôk:
• Az SM eszközfüggetlen.
• Az SM a három fô szakasz mindegyikére 

egyforma hangsúlyt helyez.
• Az SM ICT és BP rendszerek szimulációjához is

használható.
• Az SM, mint a vizsgált többi módszertan is, 

iteratív jellegû, egyes fázisok vagy fázis csoportok
addig ismételhetôk, amíg a kívánt eredményt nem
kapjuk.

• Az SM ciklikus jellegû, azaz a módszertani ciklus
lehet zárt, rövid vagy hosszú ciklusban:

– a rövid ciklus az adott szimulációs projektben
záródó ciklus,

– a hosszú ciklus a szimulációs modell 
életciklusa alatt késôbb záródó ciklus.

Az SSM a szimulációs meta-módszerben: 
rövid megfontolás az SSM-rôl és más lehetôségekrôl
Az MM-hez választott SSM klasszikus szoft-rendszer

megközelítés [8]. Az SSM választásról a következôk
mondhatók: 

A választott módszertannak alkalmasnak kell lennie
a szoft-rendszer típusú problémákhoz, valamint alkal-
masnak kell lennie mind ICT, mind BP rendszerekhez.
A jól ismert UML (Unified Modelling Language) tudja ke-
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1. ábra 
Hatlépéses 
szimulációs módszertan
egyedi jel lemzôkkel



zelni mind az ICT, mind pedig a BP oldalakat, de nem
alkalmas a szoft-vonatkozások kezelésére [6]. A [12]-
ben leírt TSI (Total Systems Intervention) módszertan in-
kább egy keret a módszertanokhoz (nagyszámú hivatko-
zott módszertannal) és nincs ismert gyakorlata ICT és
BP területeken. Az SSM alkalmazására (önállóan vagy
más módszerekkel együtt, vagy más módszerekben hasz-
nálva) jelentôs ismert tapasztalat van [10,5].

Az MCM a szimulációs meta-módszerben: 
rövid megfontolás az MCM-rôl és más lehetôségekrôl
A szimulációval a rendszerek dinamikus tulajdonsá-

gait vizsgáljuk, ezért elengedhetetlen az idô bevezetése.
A [24] leírja az idô bevezetését az UML-be, de mint

korábban már írtuk, az UML nem kezeli a szoft-szituáció-
kat. Gregory módszere [13,17] az SSM-re épülô szoft-
módszer és fejlett („enhanced”) koncepcionális modelle-
zést tesz lehetôvé, azonban az idô kezelésére nem ren-
delkezik kellô eszközökkel (modell idôk szinkronizáció-
ja, idô dekompozíció, ami szükséges a szimulációs kör-
nyezetben), nem különbözteti meg az ICT és P rend-
szereket, amelyek explicit kezelése szintén szükséges
a hatékony szimulációhoz. Az MCM kiküszöböli ezeket
a hiányosságokat, így válik a szimuláció támogatására jól
alkalmazható módszerré.

Az SSM és más módszerek szokásos összeépítési
módszerei a beültetés (grafting) és a beágyazás (em-
bedding) [23]. (Beültetésre található példa a [4]-ben, be-

ágyazásra pedig a [5]-ben.) Az MCM (SSM módosított
koncepcionális modellekkel) a klasszikus SSM koncep-
cionális modellje tulajdonságainak kiegészítését és a
kiegészített tulajdonságokkal rendelkezô koncepcioná-
lis modellek használatának az SSM-be történô beülte-
tését jelenti. Ilyen módon az MCM alkalmazható hard-
rendszer szinten és szoft-rendszer szinten is, segítve a
módszertani rés megszüntetését.

További elemek
További elemek a gyors, elôzetes modellezéshez ja-

vasolt TFA [17,18] és az EFA [16-18], valamint a célre-
dukció és összekapcsolás. Egy szervezetnek formális és
informális elemekbôl álló célrendszerrel kell rendelkez-
nie. A célrendszer elemei hatnak egymásra és konfliktus
is lehet közöttük [14]. A szimulációs projekt szintjének
megfelelô célokat ezekbôl a célokból kell levezetnünk
és meg kell találnunk a kapcsolatot ezen levezetett cé-
lok és a szimulációs projekt céljai között. Ebben nyújta-
nak támogatást az „SSM probléma megismerés” a „cél-
redukció és összekapcsolás” meta-módszer elemek.

4. Ciklusok és mûködés

A szimulációs meta-módszer ciklusai
Az MM elemeinek, outputjainak és fázisainak részle-

tes leírását [19] és [20] tartalmazza.
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2. ábra  A szimulációs meta-módszer ciklusai és elemei



Az MM fô módszertani ciklusa az MM1-MM4 ciklus
(üres nyilakkal jelölve a 2. ábrán). Ebben a fô haladási
irány az SM1-SM6 lépések szerint történik. Egy-egy MM
fázison belül lehetnek szokásos alciklusok, amelyeket
a szaggatott vonalakkal és nyilakkal jelzett kapcsolatok
mutatnak. Az elôzetes modellezés az MM1 és az MM2
ciklusaihoz is kapcsolódhat és indukálhat alciklust az
MM1 és MM2 fázisok között. Az MM3-ban pontozott vo-
nalakkal és nyíllal jelöljük az MCM ciklusát, amely a fá-
zison belül saját alciklust képezhet (2. ábra). (A ciklusok
egy lehetséges sorozatát adja meg a 3. ábra.)

A szimulációs meta-módszer mûködése
Ahhoz, hogy a hatékonyság követelményének meg-

feleljünk és kezelni tudjuk az elôforduló probléma kon-
textusokat is, a teljes szimulációs folyamat probléma kon-
textusait lefedô és egymással kompatibilis módszerkész-
lettel kell rendelkeznünk. (Ezt a módszer-készletet írtuk
le SM, SSM, MCM, és „a További elemek” pontban hivat-
kozott módszerekként.)

A szimulációs meta-módszer szerepe az, hogy ve-
zeti a módszerek használatát a szimuláció folyamatá-
ban: a meta-módszer támogatja azt, hogy minden egyes
szituációhoz (szimulációs probléma kontextushoz) a meg-
felelô módszert használjuk, illetve más nézôpontból, a
dinamikusan változó probléma kontextusokban annak
figyelembe vételével irányítja a munkánkat, hogy a szi-
muláció egy hard-rendszer módszer.

A szimulációs projekt végrehajtásának folyamatában
rendszerint dinamikus szimulációs probléma kontextu-
sokkal találkozunk. Ezért a szimuláció bármely fázisában
rendelkeznünk kell a módszer „lágyításának” (soften up)
lehetôségével, aztán a probléma kontextus feltárása után
újra „keményíthetjük” (harden up) az alkalmazott mód-
szert. Az alkalmazott módszer egymás utáni keményíté-
sének és lágyításának – azaz „alternáló” módszer hasz-
nálatnak – az a jelentôsége, hogy hard ciklusok után (me-
lyek megoldás megtalálására irányulnak az adott lépés-
ben) szükséges (vagy inkább tanácsos) szoft ciklusokat
használni, hogy az egész szituációt áttekinthessük.

A meta-módszer alkalmazása során a használt hard
és szoft módszerek sorozata módszer-láncot alkot: a lánc-
ban minden egyes elem (használt módszer) felhasznál-
ja az elôzô eredményeit és elôkészíti a következô hasz-
nálatát. A láncot célszerûen szoft módszer használata
indítja és zárja. A módszertani láncot a szimulációs prob-
léma kontextusok sorozata és a hozzájuk alkalmazott
módszerek írják le.

A 3. ábrán látható, hogy a „Szervezeti-rendszerek vi-
lág” tartománya két tartományból áll, amely tartományok
a „Hard-rendszerek világ” és a „Szoft-rendszerek világ”.
A szoft-rendszer módszereket „Szoft-rendszerek világ”
tartományában, míg a hard-rendszer módszereket a
„Hard-rendszerek világ” tartományában helyeztük el. Az
MCM a két tartományt összekapcsolva mûködik. A szi-
mulációs meta-módszer mûködése az „SSM probléma
megismerés” szoft-rendszer módszerrel indul és azzal is
fejezôdik be. 

A különbözô módszereket kétirányú kapcsolat köti ösz-
sze, aminek az a jelentése, hogy a módszerek haszná-
lata során visszaléphetünk az elôzô lépéshez, ha szük-
séges. Az összekötéseknek megfelelô lépések soroza-
ta mutatja a szimulációs meta-módszer alternáló mûkö-
dését. (Természetesen a szimulációs meta-módszer mû-
ködése során szükség lehet más, az ábrán nem jelzett
ugrásokra is a módszerek között.)

5. Összefoglalás

Ebben a cikkben folytattuk a szimulációs meta-módszer
fejlesztését. A fô célunk az volt, hogy a szimulációs me-
ta-módszerrel a szimuláció hatékonyságát úgy növeljük,
hogy az adott probléma-szituációban (szimulációs prob-
léma kontextusban) leghatékonyabb módszer haszná-
latát segítsük elô a szimuláció minden fázisában.

Ehhez meghatároztuk azoknak a rendszereknek a
körét, amikhez a szimulációs meta-módszert használni
kívánjuk, és megadtuk a megfontolásainkhoz használt
szimulációs folyamat definíciót.
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3. ábra  
A szimulációs meta-módszer
„al ternáló” mûködése



Azonosítottuk a szimulációs probléma kontextusok-
ra ható és azokat dinamikussá tevô tényezôket. Meg-
fogalmaztuk az MM-re vonatkozó, a dinamikus szimulá-
ciós probléma kontextusok által meghatározott követel-
ményeket, figyelembe véve a hatékonyságot és a szi-
mulációs módszer hard-rendszer módszer jellegét.

Meghatároztuk az MM-hez a különbözô szimulációs
probléma kontextusokban alkalmas hard- és szoft-rend-
szer módszer készletet és bemutattuk az MM mûködé-
séhez fontos jellemzôket. Röviden áttekintettük a mód-
szerkészlet elemeit, részleteztük a tipikus, szintetizált SM
általános és egyedi jellemzôit, leírtuk az MM ciklusait, be-
mutattuk az MM mûködési folyamatát, benne a dinami-
kus szimulációs probléma kontextusokhoz alkalmazható
alternáló mûködéssel és módszertani láncokkal.

A jelen cikkben leírtak jelentôsége abban van, hogy
a szimuláció hatékonyságának kérdését komplex mó-
don, a modellezés és szimuláció teljes folyamatát figye-
lembe véve közelíti meg, elôször fogalmaz meg átfogó
módon erre vonatkozó követelményeket és a bemuta-
tott szimulációs meta-módszerrel (és annak módszerta-
ni elemeivel) megoldást is javasol a problémakör haté-
kony kezelésére.
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HHHH íííí rrrr eeee kkkk Etikai kódex a biztonságos mobilhasználatért

Közös önszabályozó etikai kódexet írt alá a Pannon, a T-Mobile és a Vodafone, a fiatal tizenévesek és gyerme-

kek biztonságosabb mobiltelefon-használata érdekében. Az aláírást több mint fél éves közös munka elôzte meg,

melyet Magyarországon a Vodafone koordinált.

Magyarországon is egyre több gyerek és fiatal rendelkezik mobilkészülékkel. A fiatalok körében a legked-

veltebb és legelterjedtebb készülékek azok, melyek alkalmasak multimédiás szolgáltatások igénybevételére,

valamint különféle tartalmak letöltésére is. Az így elérhetô tartalmak között azonban olyanokhoz is hozzáfér-

hetnek, amelyek elsôdlegesen felnôtteknek szólnak – a probléma fontosságára és hatékony megoldások kidol-

gozására hazai és nemzetközi téren is kiemelt figyelmet fordítanak. 

A 2008. február 20-án aláírt önszabályozási kódex alapján mindhárom mobilszolgáltató egyetért abban, hogy

fontos a fiatal felhasználók védelme. Ezért vállalják, hogy támogatják a felnôtteknek szánt tartalomhoz való hoz-

záférés ellenôrzését, figyelemfelhívó kampányok kidolgozását, a mobiltelefonokon megjelenô illegális tartalmak

elleni küzdelmet, illetve biztosítják a kereskedelmi tartalom transzparens osztályozását. A kódexet a három vál-

lalat évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosíthatja. 

A biztonságosabb mobilhasználatot támogató magyarországi etikai kódex elôzménye egyébként a tavaly

februárban, Brüsszelben aláírt Európai Keretmegállapodás, mely a vezetô európai mobilszolgáltatók saját kó-

dexe volt, a kiskorúak védelme érdekében. Az akkori aláírók között szerepelt a három hazai cég anyavállalata

is; a Deutsche Telekom Group, a Telenor és a Vodafone Limited. 
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The mobile companion in the broadband stream
Keywords: chat, philosophy, network, mobilephone,
Skype, pocket-PC, broadband, VoIP

Software offering the joint possibility of VoIP and chat
– Skype being the best-known of these – imply a total
integration of voice, text and iconic symbols. The mobile
device, too, has access to this integrated realm – not
as mobile phone however, but as pocket-PC with WLAN
connectivity. Will the mobile, under such circumstances,
remain the safety line connecting us anytime to our pro-
vider, or will it, rather, become the key to open, wherever
we are, the gate to the world of the Internet?

Telemedicine in practice
Keywords: telemedicine, video-conference systems, 
e-health, broadband access

In this paper, we give an overview of current and
emerging telemedicine applications. Our objective is al-
so to understand the requirements these applications
represent for the delivery or interconnection networks,
and to show that the penetration of broadband can fa-
cilitate the further development of e-health service. We’ll
see that some advanced medical applications are im-
possible to introduce without having a suitable broad-
band communication infrastructure, while, in other cas-
es, the quality and performance of aplications and ser-
vices can be greatly improved by using broadband.

Messengers on Parnassus
Keywords: Marco Polo’s voyage, homing pigeon, security,
telegraph, signal-beacons, telephone, encryption

In our paper we present the appearance of tele-
communications devices in literature through the past
centuries and nowadays. We present that the worldwi-
de spread of internet and mobile devices are not only
influence our everyday life, but also play an important
part in literature. Telecommunications tools and devices
have a special impact under times of war, which we al-
so present briefly.

Hypertext, hypermedia: 
the origins of a new way of thinking
Keywords: hypertext, memex, links, hypermedia, WWW

The paper’s short summary and the collection of ex-
cerpts from original works demonstrates that the basic
principles of the today’s Internet, are not new and did
not come from technology world. The presented origi-
nal texts also give a tribute to Vannevar Bush and Ted
Nelson, who laid down the foundations for a new way
of information storage and search.

Managing a peer-to-peer data storage system 
in a selfish society
Keywords: peer-to-peer, backup, storage system, 
game theory, incentive, pricing

We compare two possible mechanisms to manage a
peer-to-peer storage system, where participants can

store data online on the disks of peers in order to inc-
rease data availability and accessibility. Due to the lack
of incentives for peers to contribute to the service, we
suggest that either each peer's use of the service be li-
mited to her contribution level (symmetric schemes), or
the storage space be bought from and sold to peers by
a system operator that seeks to maximize profit. Using
a non-cooperative game theory model to take into ac-
count user selfishness, we study those mechanisms with
respect to the social welfare performance measure, and
give necessary and sufficient conditions for one scheme
to socially outperform the other.

Developing a meta-methodology 
for efficient simulation of 
infocommunication systems and related processes
Keywords: simulation methodology, dynamic simulation
problem context, hard and soft systems method, 
collaborative modelling environment, business process,
information and communication technology (ICT) system

The efficiency of simulation projects aimed to sup-
port the design of Information and Communication Tech-
nology (ICT) and related Business Process (BP) systems
in an organisation is influenced by some key factors. In
this paper, the development of our simulation meta-
methodology (MM) aimed to support the use of the most
efficient method to any phase of the simulation process
is continued. First, the factors influencing simulation
problem contexts and making them dynamic are identi-
fied. Then, the requirements, which are determined by
the dynamic simulation problem contexts, on simulation
meta-methodology (MM) are formulated from the point
of view of efficiency, taking also into account, that simu-
lation method itself is a hard-systems approach. On this
base, a set of hard and soft systems methods for MM
is defined, which is appropriate for different simulation
problem contexts. Important features of methodology
elements of MM are introduced. These elements, which
have already been described in our previous papers,
are: the typical synthesised Simulation Methodology (SM)
with added special features, the Modified Conceptual
Models (MCM) methodology, and other methods. The
Soft Systems Methodology (SSM) is also presented as
the basic soft-systems approach for MM. The phases,
the cycles, and the process of MM (including the alter-
nating way of work and the methodology chains)- which
make MM suitable for dynamic simulation problem con-
texts – are described. In the end, the functioning of MM
in a collaborative modelling environment is examined,
which is a frequent situation.
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