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A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság láthatósága a
Facebook-on 2016. februárban
Vitályos Gábor, e-szolgáltatások min sége szakosztály

“What Orwell feared were those who would ban books.
What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one wanted to read one.
Orwell feared those who would deprive us of information.
Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egoism.
Orwell feared that the truth would be concealed from us.
Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance.
Orwell feared we would become a captive culture.
Huxley feared we would become a trivial culture.

…

Orwell feared that what we fear will ruin us.
Huxley feared that what we desire will ruin us.

… the possibility that Huxley, not Orwell, was right.”
Neil Postman1: Amusing Ourselves to Death, 1985

Ha a Fabcebook-on megkeressük az NJSZT-t, sok különböz megjelenést látunk.

A “Neumann János” és “Neumann János
Társaság” névre több találat van, különböz
helyesírásokkal. Néhány példa:

A találatok a következ lapokhoz vezetnek:
1

https://www.goodreads.com/author/quotes/41963.Neil_Postman
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https://www.facebook.com/neumannsociety?ref=br_rs

https://www.facebook.com/groups/neumannsociety/?ref=br_rs
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https://www.facebook.com/pages/John-von-Neumann-Computer-Society/136168386415227?ref=br_rs

https://www.facebook.com/pages/Neumann-János-díj/319547471502446?ref=br_rs
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https://www.facebook.com/njszt.kem?ref=br_rs

Ez az oldal a pontatlan megfogalmazással azt az érzést kelti, mintha az egész NJSZT egy komáromesztergom megyei társaság lenne. Azonkívül el kellene már felejteni a 0-k és 1-esek 70-éves
metaforáját. Nem fejezi ki a mai információtechnológia lényegét.
https://www.facebook.com/pages/Neumann-János-Számítógép-tudományi-Társaság/351200745076256?ref=br_rs
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Találhatók még szakosztályok megjelenései, hol „hely”, hol „oldal”, hogy „csoport” titulussal.
például:
“Njszt Robotika Szakosztály Nonprofit szervezet”. Helyesen: “NJSZT Robotika Szakosztály”. A szakosztály nem
nonprofit szervezet.
“NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály Nyilvános csoport”
„NJSZT EServ Zárt csoport” Helyesen: “NJSZT e-szolgáltatások min sége szakosztály, Zárt csoport”
…

Mi a baj ezzel a sokféle megjelenéssel?
Az nem baj, ha az érdekl d sok helyen találkozik az NJSZT-vel, a reklámok világában ez jó. De
akkor azok a helyek ugyanazt közvetítsék. Az itteni megjelenések zavart keltenek, mert nem világos
els pillanatra, hogy ugyanazt a szervezetet látjuk-e. Rejtvényt fejteni, és kutatni pedig nem fog a
látogató.
Súlyosabb a helyzet, ha egy professzionális szervezet eseményeit, eredményeit akarjuk pontosan,
visszakereshet , beazonosítható, hiteles(íthet ) módon megjeleníteni. Erre az FB nem alkalmas, mert
az “itt és most” felhasználásra készült. A régebbi dolgok visszakeresése problémás: a kezel i felület
zagyva, ad-hoc, és váratlanul változik, nincs tartalomjegyzék, rejtvényt kell fejteni, hogy mi hol van a
képerny n, és mi minek a mije. Nincs megfelel help, az új fejlesztésekr l nincs pontos info, stb. Ezek
ergonómiai, vagy UX-beli hiányosságok A f probléma azonban szemantikai-ontológiai: egy
szervezetet a professzionális világban nem szabad többször regisztrálni – az ilyesmi hiteltelenné teszi a
szolgáltatót is és a szervezetet is. Még akkor sem szabad, ha az egyik regisztráció „hely”, a másik
“oldal” titulusú - ezek jelentése ugyanis nincs tisztázva. A professzionális e-szolgáltatásnak hitelesített
mechanizmusokkal kell rendelkeznie az ügyfelek beazonosításához. A FB nem ezzel az igénnyel
készült. Ingyen szolgáltatástól nem is lehet ilyet várni2.

2

A FB ebben nem rosszabb a többi, hasonló szolgáltatásnál, de nem is jobb. Nagyjából azonos színvonalú
szoftverfejleszt technológiákkal és hasonló tervezési elvekkel készülnek.
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Végül, ha az NJSZT szóra keresünk, akkor jön meg ez a lap, amelyik a legfrissebbnek t nik:
https://www.facebook.com/njszt/?fref=ts

Ha a FB-megjelenés kialakításával megbízott cég (Palencsár Miklós cége) ezt az arculatot találata ki,
és a Társaság elfogadta, akkor ezt tovább kellene vinni: Alkalmazni az NJSZT.hu-ra is, sárga eserny t
gyártani, és osztani, báthori utcai portál fölé sárga es véd t tenni, stb.

---------------Indokolt tehát, hogy a különféle megjelenéseket átgondoljuk, harmóniába hozzuk, a félreérhet
információkat, ha lehet, javítsuk, vagy töröljük. Eltervezzük, hogyan jelenítjük meg a szakosztályokat,
és hogyan a Társaságot. Így növelhetjük a megjelenések marketing-erejét és hitelét.

