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Kedves Olvasó! 

Engedd meg, hogy egy hosszabb, általam írt cikket mutassak be aktuális lapszámunkban. Egy olyan témát boncolgatok, ami 
mindennapjaink részévé vált, s talán a megszokás miatt figyelmünk sokszor el is halad mellette. Ha a crowdsourcing 
kifejezést tán még nem is, de a tömegek bölcsessége szókapcsolatot már biztosan hallottad. Íme, néhány példa az online 
tömegkútfő kihasználására a tudomány, a játék, az üzlet, a művészetek és a szórakozás világából. 

Másik cikkünkben a személyes családtörténet kutatásának számítógéppel támogatott lehetőségeit mutatja be Szilassi Andrea. 

Hasznos olvasást kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

Az online közösségi tudás építő ereje 
- Crowdsourcing kezdeményezések 
Vitéz Veronika 

„A crowdsourcing gyakori felhasználási területe, hogy aprólékos 
munkákat kis szeletekre darabolva sok közreműködő közt osztanak szét. 
A „crowd”, azaz tömeg kifejezés a folyamatban a résztvevők nagy 
számából fakad, akik lehetnek önkéntesek vagy részidőben dolgozók. 
Mindenki csak egy kis darabbal járul hozzá a nagyobb, közös eredmény 
eléréséhez. A crowdsourcing különbözik a hagyományos outsourcing-tól, 
mivel itt a kiszervezés jellemzően egy előre meg nem határozott 
közönségnek történik, nem pedig előre pontosan kiválasztott, 
megnevezett csoportnak.”1 

Adott egy probléma, ami megoldásra vár. 
Manapság már nem egy kisebb 
problémamegoldó team kezd el rajta dolgozni, 
vagy nem egy meghatározott, akár „külsős” 
közösség (outsourcing), hanem a „világ” elé 
tárják a feladatot, annak érdekében, hogy minél 
több ötlet születhessen, és a sokak tudása 
válaszolja meg a feltett kérdést. Itt egyszerűen 
arról van szó, hogy a tömeg tudása együttesen 
nagyobb lehet, mint egy kis csoporté. Nem egy 
„megmondóember” vagy „megmondócsapat” 
szórja az okosságokat, hanem egy decentralizált 
közösség. Számos eredmény bizonyítja, hogy a 
központ nélküli, elosztott rendszerek legyőzik a 
központosítottakat. S hogy miért lehet ez így? 
Bizonyításként lássunk néhány számadatot: 
- 1 byte az 8 bit 
- a Google-nek ma durván 1 exabyte adata van 
- a világ teljes könyvállománya 50 terabyte 
- a világ legnagyobb könyvtára a Library of 
Congress, ahol durván minden 5. könyv megvan, 
itt 10 terabyte adatot tárolnak 
- OSZK könyvállománya: 2 terabyte 
- Biblia: 4,5 megabyte 

- Korán: 750 kilobyte 
- János vitéz: 60 kilobyte 
A János vitézt és még a Koránt is vannak, akik 
kívülről tudják, de az egész Bibliát már 
kevesebben képesek kívülről teljesen 
visszaidézni. Valahol a megabyte-nyi 
mennyiségnél van az a határ, amit az emberi 
memória már nem képes megjegyezni. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy az egy-egy 
„megmondóember” által közvetített tudás nem 
lehet nyertes, hiszen ő a világ tudásának csak 7 
milliárdod részét képes a fejében tartani. Tehát a 
nagy csoport össztudása, a tömeg bölcsessége 
mindenhogyan több az egyes egyének, kisebb 
csapatok tudásánál, bölcsességénél. Így több jó 
ötlet is születhet egy-egy probléma megoldására. 
A bűvös szó minderre a „crowdsourcing”, az 
elosztott problémamegoldás és alkotás napjaink 
gyakran használt fogalma. Jelentése: tömegkútfő, 
tömegek bölcsessége. 

Ebben a problémamegoldó modellben 
általában olyanok vesznek részt, akik 
valamelyest is kompetensnek érzik magukat a 
felvetett probléma témakörében. Egyáltalán nem 
fontos az, hogy szakemberekről legyen szó, sőt 
legtöbbször laikusok közreműködésének 
köszönhetően oldódnak meg a feltett kérdések. 
„Az adott szakterület iránt érdeklő online 
közösséget új technológia fejlesztésére, 
algoritmusok pontosítására, szoftverek 
tesztelésére, új design kidolgozására, nagy 
mennyiségű adat szisztematizálására, elemzésére 
vagy az abban történő segédkezésre buzdítják. 
Előfordult olyan is, hogy valamelyik 
(biotechnológiai) projekt elindítói játék 
formájában bírták rá az együttműködőket 
különböző baktériumok működésének 
megfejtésére, bizonyos gyógyszerekkel szemben 

1 Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing 
Letöltés ideje: 2013. 09. 28. 
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ellenálló sejtek azonosítására.”2 A folyamatban 
résztvevő felhasználók megoldásokat generálnak 
és tesznek közkinccsé. Ezeket összehasonlítják 
és a legjobbakból akár tudományos felfedezések 
is születhetnek. „Fejlődésük párhuzamba 
állítható a genetikus algoritmusokkal, csakhogy 
ott programok, emitt viszont emberek evolválják, 
optimalizálják a lehetőségeket.”3 

Manapság már cégeken belül is 
alkalmazzák a megoldáskeresés eme formáját: a 
feladattal megbízott szervezet vagy személy 
„továbbosztja” a feladatot közösségi hálózatra, 
az ismerősök és barátok közé, akik akár még 
tovább küldik, s a beérkező megoldásokból 
válogatva, azokat összerakva válaszolja meg a 
felmerült kérdést. Ez a „buddysourcing”. 

A piaci szféra mellett a művészetekben is 
kezd elterjedni a crowdsourcing. A 
személytelenség önbizalmat ad és a művészek 
sokkal inkább megnyílnak, kreativitásuknak 
senki nem szab határt, kevésbé érzik mások 
bírálatát (pl: a leginkább közösségi 
művészetben, a videózásban a Swarm of Angels) 
. „A részvétel és az együttműködés új formái az 
alkotás és a szerzőiség (további) 
decentralizációját, globalizációját 
eredményezik.”4 A művészek körében (de más 
területen is: katasztrófa sújtotta népek 
megsegítésében, politikai kampányokban, stb.) 
jellemző a „crowdfounding”, a közösségi 
támogatás, finanszírozás. Lényege, hogy az 
interneten közösségek azért szerveződnek, hogy 
egy adott szervezet, személy vagy saját maguk 
kezdeményezését anyagilag támogassák. Példa 
erre az Age of Stupid című film, melyre 1,2 
millió amerikai dollár gyűlt össze a közösség 
erejével, vagy a www.creativeselector.hu oldal, 
ahol különböző témájú kreatív projektek 
megvalósulását lehet támogatni anyagilag. 

A profitorientált ágazatok és a 
művészetek mellett a tudományokban is jelentős 
eredmények köszönhetők a crowdsourcingnak. 
Egy ilyen tudományos projekt az „Ice Hunters” 
is, amiben laikus tömegeket vonnak be az 
űrkutatásba. Az előzményekhez hozzátartozik, 
hogy a NASA 2006-ban útnak indította a New 
Horizons nevű űrszondáját, amelynek feladata, 
„hogy 2015. július 14-ével kezdődően elhaladjon 
a Plútó mellett, hogy majdnem tízévi és 

2 Kömlődi Ferenc: A közösség bölcsessége: 
http://computerworld.hu/a-kozosseg-bolcsessege-
20120404.html Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 
3 Lásd u. o. 
4 Lásd u. o. 

rekordtávolságú, hárommilliárd mérföldnyi 
utazás után elsőként adatokat gyűjtsön róla, majd 
pedig, mintegy mellék-küldetésként az 
univerzum határán található, úgy 
nevezett Kuiper-öv objektumait is felderítse.”5 

Csakhogy, mikor ezen objektumok vizsgálatára 
kerülne sor, már igen kevés üzemanyag lesz az 
űrszondában, így egy olyan objektumot kell 
találni, ami közel esik a szondához és így a 
felderítése még kivitelezhető. Fotók készültek a 
vizsgálandó univerzumrészről, de a 
számítógépek nem alkalmasak a teleszkópok 
képeit értelmezni, ellentétben az emberi 
szemmel. Tehát a tömegek feladata lett az, hogy 
a fotókon látható objektumokat felfedezzék és 
megkülönböztessék csillagoktól, aszteroidáktól 
és más foltoktól. 2011-ig 1 026 207 objektumot 
találtak, de valószínűsíthető, hogy ebből 
mindössze 10-12 olyan, ami a szonda útjába esik 
majd. De ezen kívül még számos hasonló 
kezdeményezés ismeretes. Például a GalaxyZoo 
program, amiben önkéntesek morfológiailag 
osztályoznak galaxisokat felvételek alapján. „A 
GalaxyZoo végeredménye közel 35 millió 
besorolás lett, több mint 82 ezer önkéntes 
segítségével.”6 De az ESA és a NASA SOHO 
nevű napkutató űrszondája által készített 
felvételek amatőrök általi ellenőrzését is 
említhetnénk, akik a fotókon üstökösöket 
keresnek. 

Egy másik érdekes projekt, ami 
látássérültek mindennapjait segíti, a VizWiz 
nevű iPhone alkalmazáshoz kötődik. Ezt az 
applikációt a New York állambeli University of 
Rochester humán-komputer-interakciós 
kutatócsoportja fejlesztette ki. Lényege, hogy ha 
felhasználója valamilyen vizuális akadályba 
ütközik, egy fotót készít róla, és ezt egy szóban 
megfogalmazott kérdéssel kiegészítve továbbítja 
a rendszernek. Pár másodpercen belül választ 
kap, ami megadja az adott vizuális probléma 
válaszát. A „tömegek” jelen esetben a válaszok 
generálásban segítenek. A látássérült felhasználó 
háromféle lehetőség közül választhat, ahonnan 
feleletre vár. „Az egyik lehetőség az Amazon 
Mechanical Turk, ahol anonim és a felhasználó 
számára ismeretlen emberek válaszolnak; de 

5 Dolgozz a NASA-val… otthonról!: 
http://cloudsourcing.blog.hu/ Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 

6 Holl András: Amatőr kibertudomány. In: Természet 
Világa, 2011. december, 571.o. 
http://www.konkoly.hu/staff/holl/akitud.pdf Letöltés 
ideje: 2012. 05. 31. 
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emellett segíthetnek az illető ismerősei a 
Twitteren, illetve egy vagy több konkrét címzett 
emailben, ami pedig a személyes ismeretség 
előnyét adja, és mindezt a rendszer még 
megtámogatja az IQ Engines képfelismerő 
alkalmazással.”7 

A tudományos eredmények születése nem 
minden esetben tudományos kutatásokra 
vezethető vissza. Ismerünk olyan felfedezéseket, 
amiket az emberhez alapvetően hozzátartozó, rá 
jellemző egyik legtermészetesebb, legősibb 
cselekvés, a játék hívott életre. 

Erre jó példa a University of Washington 
mérnökei és biokémikusai által kidolgozott 
FoldIt nevű program és játék, amelyet 2008 óta 
bárki kipróbálhat. A fejlesztőknek hasonló céljuk 
volt, mint a korábbi SETI-program kitalálóinak, 
azaz laikusokat bevonni a természettudományos 
felfedezésekbe és az adatfeldolgozásba. A 
számítógépes játékosoknak feladatuk, hogy a 
fehérjemolekulákat a legkisebb energiájú térbeli 
alakzatokba hajtogassák össze. A DNS alap 
alkotóelemeivel, a fehérjékkel kapcsolatos 
komplex számítási információkkal segítik a 
biológusok munkáját. A játék elődje a 
Rosetta@home elosztott fehérjehajtogató, 
BOINC-alapra épülő program volt. „Bár a FoldIt 
fut Windows, MacOS és Linux alatt is, a munkát 
egy sokkal bonyolultabb, és minden háztartásban 
megtalálható processzor végzi, a cerebrum, az 
emberi agy. Az előd az elosztott 
számítógéprendszerek, a FoldIt a crowdsourcing 
modelljén alapszik. Ha mindenki elvisz egy kis 
követ a hegyről, végül az egész hegy eltűnik. 
Mindkét esetben a résztvevők olyan célok 
elérését segíthetik, mint a malária legyőzése és 
az Alzheimer - kór gyógyítása.”8 A FoldIt 
eredményeit a Nature című 
természettudományos folyóirat is publikálta. A 
Nature szakfolyóiratában, a Structural and 
Molecular Biology-ban közzé tették azt is, hogy 
a FoldIt segítségével laikusok fejtették meg a 
HIV-vírushoz hasonló retrovírus szerkezetét. A 
játékosoknak mindössze három hetükbe telt, 
hogy megalkossák a rertovírus térbeli modelljét. 
„Az enzim kibogozása "új betekintést ad a 
retrovírus elleni szerek tervezésébe". Ez az első 
eset, amikor a gép helyett számítógépes 

7 Instant szem: vakokat segítő iPhone-app: 
http://cloudsourcing.blog.hu/ Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 
8 Holl András: Amatőr kibertudomány. In: Természet 
Világa, 2011 december, 571.o. 
http://www.konkoly.hu/staff/holl/akitud.pdf Letöltés 
ideje: 2012. 05. 31. 

játékosok oldottak meg tudományos problémát. 
Seth Cooper, a Foldit egyik létrehozója ezt azzal 
magyarázta, hogy "az emberek képesek térben 
gondolkodni, ez olyasvalami, amiben a 
számítógépek még nem jók"”9 

A FoldIt egyik társszerzője, Adrien 
Treuille kezdeményezte egy hasonló játék 
kivitelezését, az eteRNA-t, melynek kivitelezése 
a Carnegie Mellon University és a Stanford 
University-n történt/ik. Ennek lényege, hogy a 
résztvevők RNS-t terveznek, amiknek 
legjobbjait megpróbálják létrehozni az eteRNA 
tudósai. Az RNS molekulák vázának, 
szerkezetének, felépítésének pontos 
feltérképezése a cél, mert a biológusok szerint 
ezek lehetnek a legfontosabb szabályozói 
mindennek, amik az élő sejtekben történnek. 

A FoldIt és az eteRNA előtti első játékos 
próbálkozás, ami az emberi agyakat használta ki, 
Luis von Ahn ötlete, az ESP Game volt. A játék 
alapja a képek címkézése. Két véletlenszerűen 
kiválasztott, egymás számára ismeretlen online 
játékos játszik együtt, akiknek feladatuk, hogy 
megadott idő alatt ugyanazon képre ugyanazt a 
szót, címkét állapítsák meg, ugyanezzel minél 
pontosabban jelöljék meg a kép tartalmát. 

A Phylo nevű játék pedig arra szolgál, 
hogy a játékosok genetikai betegségek kódjait 
oldják fel. A résztvevők összeillesztik a színes 
négyzeteket, eredményeikből pedig a 
tudományos közösség újabb és újabb lépéssel 
kerül közelebb egy ősrégi probléma, a 
többszörös szekvencia-illesztés megoldásához. 
Ez a kérdéskör túl nagy falat a számítógépeknek. 
A cél az, hogy a tudósok rájöjjenek, hogy hol és 
hogyan kódolt egy szervezet, organizmus 
funkciója a DNS-ben. A játék megérteti, hogy a 
szekvencia-illesztés egy út lehet a DNS, RNS 
vagy protein szekvenciák hasonlóságukon 
alapuló azonosítására. 

A Phrase Detectives egy annotációs, 
szövegmagyarázós játék az irodalom és a 
nyelvtan, a nyelv szerelmesei számára. A 
játékosok pontokért cserébe versenyeznek 
egymással, kapcsolatokat fedeznek fel szavak és 
mondatok között. Így egy adatbázist építenek, 
ami ez által nyelvészeti információkkal van tele. 
A játék a University of Essex tudósai: Jon 
Chamberlain, Massimo Poesio és Udo 
Kruschwitz nevéhez fűződik. 

9 Játékból bogozták ki az AIDS titkát: 
http://www.hir24.hu/tudomany/2011/09/19/jatekbol-
bogoztak-ki-az-aids-titkat/ Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 
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Az OnToGalaxy a Brémai Egyetemen 
Markus Krause agyából pattant ki. Felhasználói 
segítenek józanésszel ismereteket gyűjteni 
szavakról. 

Az EyeWire játék pedig a retinában lévő 
neuronok követésére szolgál. Célja, hogy 
konkrét sejttípusokat azonosítson a már jól 
ismertek mellett, valamint feltérképezni a 
neuronok kapcsolatát a retinában, ami a látás 
működésének megértéséhez nyújtana segítséget. 

A felsoroltak mind a crowdsourcing 
modelljén és az emberi agyon, a józanészen, 
tapasztalaton alapuló számítási játékok körébe 
tartoznak, melyekben a számítási folyamatokat 
nem a számítógépek, hanem az emberek végzik 
el, ráadásul szórakozva. A játék pedig sokszor 
tudományos eredményekhez vezet. „Mint 
láthattuk, az amatőrök, önkéntesek élenjáró 
kutatási programokhoz járulhatnak hozzá, és 
esetenként maguk is tehetnek felfedezéseket. Az 
amatőr kibertudomány legnagyobb értéke 
véleményünk szerint mégsem ez. Még e 
közvetlen eredményeknél is fontosabb lehet, 
hogy sokakkal megszeretteti a tudományt, 
ismereteket terjeszt, növeli a tudomány 
barátainak táborát, értő közönséget szervez a 
tudóstársadalom köré.”10 

A fenti példák mind a tudomány 
világához kötődnek, de ezeknél hétköznapibb 
dolgokban is jelen van az online közösség építő 
ereje. 

Nem régiben, 2013. szeptember 2-án 
indult el a német hátterű Testbirds 
magyarországi tevékenysége. Ők mobil 
alkalmazások (Apple iOS, Google Android, 
Windows Phone, Blackberry OS platformokon) 
és webes alkalmazások (webáruházak, portálok, 
játékok stb.) tesztelésével foglalkoznak. 
Működésük lényege, hogy egy olyan online 
közösséget toboroznak maguk köré, akik 
vállalják ezeknek az alkalmazásoknak a 
tesztelését. Ez a crowdtesting, melyben a valódi 
végfelhasználók a megrendelő által kért 
szolgáltatást valós környezetben, saját 
eszközeiken (mobiltelefon, tablet, PC) tesztelik. 
Rengetegen jelentkeznek teszternek, s így a 
közösség erejével sokkal könnyebb egy-egy 
hibát kiszúrni, mintha egyetlen ember feladata 
volna, hiszen több szem többet lát. A tesztelők 

10 Holl András: Amatőr kibertudomány. In: Természet 
Világa, 2011 december, 571.o. 
http://www.konkoly.hu/staff/holl/akitud.pdf Letöltés 
ideje: 2012. 05. 31. 

körébe bárki regisztrálhat, legyen az szakember 
vagy laikus átlag felhasználó. Egy hibanaplót 
kell vezetnie, melyet a tesztidőszakon belül 
beküld a Testbird csapatához, akik 
pénzjutalomban részesítik azt a tesztert, aki 
először vesz észre egy adott hibát. „Az életszerű 
helyzetekben végzett tesztelés lehetővé teszi, 
hogy a laboratóriumi körülmények között nem 
jelentkező hibákra is fény derüljön.”11 

De nem is kell ennyire messzire menni, 
hogy megértsük közösségek erejét. Vegyük csak 
a Wikipédiát. Mi is az a wiki? „A név maga 
a hawaii wiki wiki kifejezésből ered, ami „fürgét” 
vagy „nagyon gyorsat” jelent. 
A wiki a hipertext rendszerek egyik fajtája, vagy 
pedig maga a szoftver, ami ennek készítését 
lehetővé teszi. A wikiwikiweb olyan webhely, 
amely wiki rendszer szerint, ennek 
felhasználásával működik, vagyis lehetővé teszi 
azt, hogy a szerkesztők (vagy általános esetben 
bárki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon 
tartalmat módosítsanak.”12 

A Wikipédia egy online, nyílt tartalmú 
enciklopédia, melybe az olvasók, egy önkéntes, 
webes közösség, a wikipédisták küldik be a 
szócikkeket. Így dagadt mára már 247 996 db 
szócikket tartalmazó enciklopédiává a magyar 
változat. Itt sem kell a téma szakértőjének lenni, 
lehet a szerkesztő pusztán csak érdeklődő is. 
Éppen ezért nem árt fenntartásokkal kezelni az 
olvasottak hitelességét, esetleg utánajárni 
azoknak. De kiindulópontnak kiváló. 

Több tízezer, a Wikipédiához hasonló 
wiki-rendszerrel üzemeltetett oldal található az 
interneten. Ebből a szemszögből a Wikipédia 
egyik testvére a WikiMedia 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/), ahol 
nem feltétlenül szócikkekkel, inkább a közösség 
által feltöltött fotókkal, hang és videó-fájlokkal 
találkozhatunk. A WikiMediához kapcsolódik 
„a Wiki Loves Monuments, mely egy évente 
megrendezett nemzetközi fotópályázat. Célja 
kulturális örökségünk megőrzésének és 
megismerésének elősegítése. A pályázat során a 
résztvevők az országos műemléki védettségű 
építményekről fényképeket készítenek és azokat 
szabad licenc alatt teszik közzé. A fotópályázat 
szervezői a Wikipédia és társprojektjei, valamint 
az ezeket létrehozó önkéntes közösségek 
támogatására létrejött Wikimédia szervezetek. A 

11 Testbirds: http://www.testbirds.hu/a-testbirds-
bemutatkozik Letöltés ideje: 2013. 09. 28. 
12 Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wiki Letöltés 
ideje: 2013. 09. 28. 

http://www.konkoly.hu/staff/holl/akitud.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/
http://www.testbirds.hu/a-testbirdsbemutatkozik
http://www.testbirds.hu/a-testbirdsbemutatkozik
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wiki


pályázatra feltöltött képek elérhetőek lesznek 
a Wikimédia Commonsban is, mely a Wikipédia és 
társprojektjei közös médiagyűjteménye. Sokuk a 
velük kapcsolatos Wikipédia-szócikket 
illusztrálja majd.”13 

S ha már közösség, nem szabad 
kihagynunk az online közösségek közösségét, a 
FaceBookot sem. Ott is számtalanszor 
találkozhatunk olyan esetekkel, amikor egy-egy 
tag a közösség segítségét kéri eltűnt dolgokkal 
vagy adományozással kapcsolatosan, esetleg 
éppen életeket megmentő információkat oszt 
meg. Gondolhatunk itt az eltűnt gyermekekre, 
kutyákra, macskákra, telefonokra, autókra, de 
akár a 2010. október 4-i iszapkatasztrófa híreire 
és segítségeire, vagy a 2013. március 15-i 
segélynyújtó akciókra, melyek szintén a 
szemünk előtt, a mi bevonásunkkal, az 
üzenőfalon zajlottak. 

A FaceBookhoz folyamodott egy 
budapesti házaspár is, akiknek nyáron ellopták 
az autóját. Egy fotópályázatot hirdettek a 
közösségi oldalon, melyben arra kérték a 
jelentkezőket, hogy olyan színű és márkájú 
autókat fotózzanak le, amilyen az övéké volt. 
Rengeteg pályamunka érkezett, s az egyik 
bizony az ő ellopott autójuknak bizonyult. A 
nyomravezető busás pénzjutalomban részesült. 

Egy másik online közösségi tér, amelyet 
szinte mindenki ismer és használ a Skype. Ki 
gondolná, hogy az ingyenes beszélgetéseink 
mögött egy tömegek (jobban mondva, a tömegek 
számítógépeinek) erejére támaszkodó program 
áll. A Niklas Zennstrom cége által kifejlesztett 
szoftver egyenrangú felhasználók összekapcsolt 
számítógépeinek közös kapacitását használja ki, 
lehetővé téve, hogy a felhasználók az interneten 
keresztül ingyen beszélgethessenek egymással. 
„Az eredmény egy olyan önfenntartó telefonos 
rendszer, ami nem igényelt központi 
tőkebefektetést, csak arra volt szükség, hogy a 
felhasználók megosszák egymással 
számítógépeik kapacitását.”14 

A fenti példák mind az online közösségek 
erejét igyekeznek bizonyítani. Legyen az üzlet, 
tudomány, játék vagy segítség a 
bajbajutottaknak, bármelyikhez köthető 
megvalósulás az ismeretlen tömegeknek, az ő 

Wiki Loves Monuments: 
http://wikilovesmonuments.hu/?pk campaign=Centralno 

ötleteiknek köszönhető. A felsoroltak is azt 
mutatják, hogy az online közösségek 
megjelenésével más aspektusból is 
megismerhetjük, s akár ki is használhatjuk a 
Tömegek Erejét. 

1 . Ben Lorica, practicalquant.blogspot.hu 

Felhasznált és ajánlott irodalom, további 
érdekességek a témával kapcsolatban 

Csordás Tamás: Crowdsourcing: Mi is a 
közösségben rejlő valós üzleti potenciál? : 
http://www.mediapiac.com/blogzona/kozonssegb 
log/Crowdsourcing-Mi-is a-kozossegben-rejlo-
valos-uzleti-potencial/7557 
Letöltés ideje: 2012. 05. 12. 

Dolgozz a NAS A-val… otthonról!: 
http://cloudsourcing.blog.hu/ Letöltés ideje: 
2012. 05. 31. 

FoldIt: http://fold.it/portal/ 

Foldit WIKI: 

http://foldit.wikia.com/wiki/Foldit Wiki Letöltés 
ideje: 2012. 05. 31. 

http://foldit.wikia.com/wiki/Online Resources 
Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 

Holl András: Amatőr kibertudomány. In: 
Természet Világa, 2011. december, 571.o. 
http://www.konkoly.hu/staff/holl/akitud.pdf 
Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 

tice Letöltés ideje: 2013. 09. 28. 
14 Don Tapscott-Anthony D. Williams: Wikinómia. Hogyan 
változtat meg mindent a tömeges együttműködés. 
Budapest: HVG Kiadó, 2007. 
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Howe, Jeff: The Crowdsourcing of Talent: 
http://www.slate.com/articles/technology/future 
tense/2012/02/foldit crowdsourcing and labor . 
2.html Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 

New game taps crowdsourcing to help 
scientists: http://dailycrowdsource.com/20-
resources/projects/302-new-game-taps-
crowdsourcing-to-help-scientists 

Human-based computation game: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Human-
based computation game 
Letöltés ideje: 2012. 05. 12. 

Human Computation: 
http://dm.tzi.de/en/human-computation/ 
Letöltés ideje: 2012. 05. 31. 

Instant szem: vakokat segítő iPhone-app: 
http://cloudsourcing.blog.hu/ Letöltés ideje: 
2012. 05. 31. 

Játékból bogozták ki az AIDS titkát: 
http://www.hir24.hu/tudomany/2011/09/19/jatek 
bol-bogoztak-ki-az-aids-titkat/ Letöltés ideje: 
2012. 05. 31. 

Játékból lett tudományos eredmény: 
http://www.hir24.hu/it-
mobil/2010/08/06/jatekbol-lett-tudomanyos-
eredmeny/ 
Letöltés ideje: 2012. 05. 12. 

Kömlődi Ferenc: A közösség bölcsessége: 
http://computerworld.hu/a-kozosseg-
bolcsessege-20120404.html Letöltés ideje: 2012. 
05. 31. 

Mindentudás Egyeteme portálja, Kornai András 
előadása: Szóból ért? Ember, gép, 
nyelvtechnológia, 2011. 02. 08.: 
http://mindentudas.hu/elodasok-
cikkek/item/2520-sz%C3%B3b%C3%B3l-
%C3%A9rt?-%E2%80%93-ember-g%C3%A9p-
nyelvtechnol%C3%B3gia.html 
Letöltés ideje: 2012. 05. 12. 

Letöltés ideje: 2012. 05. 12 

Az online játék a jövő kulcstechnológiája?: 
http://vilagtudomany.hu/index.php?data%5Bmid 
%5D=7&data%5Bid%5D=297&azonlinejatekaj 
ov337kulcstechnolgiaja Letöltés ideje: 2012. 05. 
31. 

Surowiecki, James: A tömegek bölcsessége. 
Budapest: Napvilág Kiadó, 2007. 358. p. 

Tapscott, Don- Williams, D., Anthony: 
Wikinómia. Hogyan változtat meg mindent a 
tömeges együttműködés. Budapest: HVG Kiadó, 
2007. 336. p. 

Testbirds: http://www.testbirds.hu/ 

Vályi-Halácsy-Wellmann: Hatalom a 
mobiltömegek kezében. Budapest: Typotex, 
2007. 284. p. 

Játékok: http://game.cyc.com/ 

http://eterna.cmu.edu/eterna page.php?page=me 
tab 

1. Jodi Ann Reid, usselfstoragelocator.com 
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Családfakutatás számítógépes 
segítséggel 
Szilassi Andrea 

Minden ember életében előbb vagy utóbb eljön az 
az idő, amikor foglalkoztatni kezdi szűkebb és tágabb 
családjának históriája. A felmenőkről szóló 
történeteket, a családi emlékeket mindenkinek 
kötelessége lenne őrizni és továbbadni utódainak! Az 
idős emberek - bár feledékenyek a hétköznapi 
teendőket illetően - de többnyire remek memóriával 
rendelkeznek a távoli múlt eseményei tekintetében. 
Ezért is ajánlottam néhány hónapja a NetNagyi 
Klubban a program részeként e témát a 
jelenlévőknek. Csupán elhatározás, idő, megfelelő 
alkalom és némi IT tudás szükséges a családtörténet 
feltárásához, dokumentálásához. Egyébként a népek 
olvasztótégelyének is nevezett Egyesült Államokban, 
Salt Lake City-ben van egy kifejezetten 
családtörténetre specializálódott könyvtár is: 
http://familyhistorylibrary.com/ 

A hazai közvetlen kutatáshoz levéltári források, 
anyakönyvek digitalizált másolatai is rendelkezésre 
állnak szabadon hozzáférhetően az interneten. A 
születési, halotti és házassági anyakönyvek mellett 
sok egyéb forrás is fellelhető. A Magyar Országos 
Levéltár 184 adatbázist bocsát rendelkezésre online 
1715-től http://193.224.149.8/adatbazisokol/osszes-
adatbazis Habár ezekből a feltáró munka bizonyára 
időigényes, de előny, hogy saját erővel, önálló 
időbeosztással kényelmesen haladhatunk a 
kutatásban, otthonunkban. Azonban nem minden 
forrás ingyenes, vannak fizetős adatbázisok is. 
Szintén nélkülözhetetlen lehet egyeseknek a 
világháborús hadifoglyok adatbázisa, amely 
tartalmaz információt az elcsatolt területeken 
elhunyt katonákról is. 
http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-
muzeum/adatbazisok 

Létezik családfakutatáshoz készített DVD adatbázis 
is, amely offline használható. Az Arcanum Kft által 
készített lemez családtörténet, heraldika és 
honismeret vonatkozásában rengeteg könyv és 
egyéb forrás digitalizált anyagát tartalmazza. 
Keresője kitűnően használható a konkrét 
családnevekre történő lekérdezésekhez, a célirányos 

kereséshez. Ez a DVD Népház 
Fiókkönyvtárunkban megtalálható. 

Úti 

A világhálón sokféle családfakészítő honlap, illetve 
letölthető alkalmazás található. Pl.: 
www.myheritage.hu Jellemző rájuk, hogy mutatós és 
rendszerezett adatokat tartalmazó fát kapunk 
illusztrálva arcképekkel, amelyek kitűnően 
megmutatják a családi kapcsolatokat és a még 
fennálló hiányosságokat. Nemcsak a vizuális 
memóriával megáldott embereknek nagy segítség 
egy ilyen ábra - akár félkész állapotban is. Ez a 
modell sem nélkülözi azonban a személyes 
kutatómunkát. Mindazonáltal a Facebookon is 
megtalálhatók a családfakutatással foglalkozó 
szervezetek, személyek, közösségek. 

Végezetül megvásárolt szolgáltatásként is 
hozzájuthatunk egy részletes és mutatós 
családfához, amely átvállalja helyettünk a gondos, 
aprólékos kutatómunkát. Kétségtelen előnye ennek 
a megoldásnak, hogy leveszi vállunkról az idő- és 
munkaráfordítást, továbbá nem igényel szaktudást. 
Egyetlen hátránya a fizetendő számla lesz. Utolsó 
példám egy amerikai webhely, amelyik talán a 
legprofesszionálisabb e területen: 
http://www.dnaancestryproject.com/ 
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1. Szalai Katalin és Zacher András munkája 

További ajánlat az internetről: 

• Egy fontos összefoglaló portál: 
www.genealogia.hu 

• Nemzetközi adatbázis. Benne magyarországi 
anyakönyvek, az elcsatolt részekről is: 
https://familysearch.org/ 

• Zacher András oldala: 
http://members.chello.hu/zacher.andras/ 

• http://csaladfakutato.uw.hu/index.php 
• http://www.ittvoltam.hu/csaladfa/default.as 
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