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Személyes adataink védelme a mobilkorszakban

A cikk leírja a helyzetfüggő szolgáltatások (Location-Based Services – LBS) fejlődését, 
melyek jelenlegi csúcspontja az Apple és a Google által kifejlesztett olyan adatrend-
szerek, amelyek gyorsabb és pontosabb helymeghatározást tesznek lehetővé, mint a 
már jól ismert GPS. A cikk foglalkozik továbbá az ezen rendszerekben rejlő potenci-
ális veszélyekkel, mint például az adatvédelem, illetve a szolgáltatók általi manipulá-
ció lehetősége. A hozzáférési pont és a cellaközpontok helymeghatározási információi 
alapján a szolgáltatók cím szintű pontossággal férnek hozzá a felhasználók adataihoz, 
ami komoly adatvédelmi problémát jelent, hiszen ezen adatok alapján képet kapnak 
az egyén szociokulturális viselkedéséről. Az így nyert adatok akár hirdetési célokra 
is felhasználhatók. Ennek tükrében rövid áttekintést kaphatunk a helyzetfüggő rek-
lámokról (Local-Based Advertising – LBA). A szerző a személyes adataink kezelése 
problémájának megoldását a Shanon-féle elméletben találja meg, ezt az elméletet be 
is mutatja cikke zárásaként. 

The Loss of Location Privacy in the Cellular Age (2012). Communications of the ACM, 55(8), 
60–68.

Digitális befogadás és életmódváltás Orang Asliban, avagy a kultúra feláldozá-
sa a modernitásért? 

A digitális korszakban élni, a digitális társadalom tagjának lenni már nem választási 
lehetőség, hanem szükség különösen azok számára, akik a városok lakosai, hiszen a 
kifinomult információs és kommunikációs technológiák hulláma őket érintette legin-
kább. Közhely, hogy szakadék figyelhető meg az információs és a digitális írástudás 
tekintetében a város és vidék között. Szükséges-e vajon, hogy a vidéki csoportok is di-
gitális írástudókká váljanak? A cikk egy empirikus kutatás segítségével erre a kérdésre 
keresi a választ a malajziai Perak vidéki területein élő lakosok műveltségének, számí-
tógépes írástudásának a vizsgálatával. A felmérés a kormány e-befogadás (e-Inclusion) 
stratégiájával összhangban zajlott, amelyet a kutatás céljainak kontextusában ismertet 
a szerző. A cikkben Malajzia őslakosainak példáján keresztül kaphatunk képet olyan 
aktuális problémákról, mint a digitális írástudás, digitális megosztottság, e-befogadás, a 
digitális írástudatlanok integrálása az információs társadalomba. 

Hashim, R., Idris, K., Ustadi, Y., Merican, F., & Fuzi, S. M. (2012): Digital Inclusion and Life-
style Transformation among the Orang Asli: Sacrificing Culture for Modernity? Asian Social 
Science, 8 (12), 80–87.
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Egy kutatás a mobiltelefon alapú információszolgáltatás előremozdításáért a 
mezőgazdaságban

A cikk egy olyan ötéves kutatási projekt szakaszait és eredményeit ismerteti, amely 
hozzájárult az indiai termelők mezőgazdasági tevékenységét segítő mobiltelefon alapú 
szolgáltatás kialakításához. A szerző részletesen ismerteti a kutatás menetét, valamint 
átfogó képet kapunk magáról a szolgáltatásról, mi az, amit a termelőknek nyújt, milyen 
előnyökkel jár, hogyan realizálódik gazdasági haszonban az alkalmazása. A projekt si-
kerességét mi sem mutatja jobban, minthogy mára a szolgáltatás kiterjedt India 13 álla-
mára, csaknem 440 terményfajtát ölel fel, több mint 1400 piac számbavételével, komp-
lex időjárás előrejelzéssel. A kutatás eredményeit számos ábra, diagram szemlélteti.

Mistry, P., Samant, A. (2012): How research assisted the rollout of a mobile agriculture informa-
tion service. International Journal Of Market Research, 54 (5), 589–602. doi:10.2501/IJMR-54-
5-589-602

Személyi vonások és információs kompetencia nyugaton és keleten 

A tanulmány a nyugati (amerikai egyetemisták) és a nem nyugati (koreai egyetemis-
ták) információs kompetenciát vizsgálja az öt nagy személyiségjegy alapján, amelyek 
az extroverzió, neuroticizmus, nyitottság és tapasztalat, beleegyező-készség és lelkiis-
meretesség. Bár a kortárs koreai kultúra erősen nyugatos, még mindig hat a kollekti-
vista hagyomány, amely valószínűleg a konfucianizmusban gyökerezik, ami fejleszti a 
csoportöntudatot és elhomályosítja a nyugati önmegvalósítás-eszmét. A vizsgálat kimu-
tatta, hogy az amerikai diákoknak nagyobb az információs kompetenciája, majd megál-
lapították, hogy ez valószínűleg a koreaiak észlelési, mentalitásbeli különbözőségéből 
fakad. Mindkét csoport diákjainál azonos mértékű a lelkiismeretesség és a nyitottság. 

Svensson, M. (2012): Media and Civil Society in China. China Perspectives, 2012 (3), 19–28.

Az elektronikus kereskedelem bevezetésének problémái Szaúd-Arábiában 

A 21. század első évtizedében jelentős eredményeket értek el az informatika és infra-
strukturális fejlesztések területen Szaúd-Arábiában, az ország mégsem tudott teljesen 
felzárkózni a nyugati fejlett információs társadalmakhoz. A kutatás adatok elemzésé-
vel, statisztikákkal, analízismodellekkel keresi a problémákat, melyek a lemaradást 
okozzák. A tesztekben a válaszadók 13 szempontot pontoztak egytől ötig, mely alapján 
a három legfontosabb azonosított probléma a gazdasági vállalkozások jogi támogatottsá-
gának hiánya, a nem jól megoldott adatvédelem, és az e-kereskedelem integrálásának 
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hiánya a már meglévő rendszerekbe. A tanulmány célja még, hogy ösztönözze a kör-
nyező országokat, nemzeteket az elektronikus gazdaság bevezetésére, és támogatására. 

Ahmad, I., Agrawal, A. (2012): An Empirical Study of Problems in Implementation of Electronic 
Commerce in Kingdom of Saudi Arabia. International Journal Of Business & Management, 7 
(15), 70–80. doi:10.5539/ijbm.v7n15p70

Mágneses rezonancia a társadalomtudományokban?

A módszertani fókuszú cikk egy ajánlásgyűjtemény, mely összefoglalja az fMRI 
(functional magnetic resonance) társadalomtudományokban való használatának lépéseit 
általában, illetve specifikusan az információs rendszerek kutatásának területére. A mód-
szer iránti egyre nagyobb társadalomtudományos érdeklődés hatására a szerző meghatá-
rozza azokat a főbb lépéseket, amelyek a kívánt eredményre vezethetnek: (1) kutatási 
kérdések kialakítása, (2) az fMRI protokoll megtervezése, (3) fMRI adatok elemzése, (4) 
a jelentéssel bíró eredmények bemutatása. A tanulmány ezután részletesen be is mutat 
egy módszertanilag helyes példát, számos illusztrációval, szakirodalommal.

Dimoka, A. (2012): How to conduct a functional magnetic resonance (fmri) study in social science 
research. MIS Quarterly, 36 (3), 811–A11.


