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Szombati Orsolya

D ig i t á l i s  evo lúc ió

(Mercedes Bunz: The Silent Revolution. How Digitalization Transforms 
Knowledge, Work, Journalism and Politics Without Making Too Much Noise. 
London: Palgrave Macmillan, 2014) 

Milyen hatással van a digitalizáció az újságírásra és a társadalmi nyilvánosságra? Mi a 
szakértők szerepe a mai világban, amikor a tudás már az internetről is letölthető? Ho-
gyan gondolkozunk és élünk egy olyan világban, ahol a technológia természetes része az 
életünknek? A könyv többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ, és különböző 
digitális platformok elemzése segítségével, mint a Google, Twitter vagy Facebook, le-
bilincselő módon ad képet a jelenkor tudástáráról. A digitális korszak társadalmi nyilvá-
nosságának strukturális átalakulását számos példán és kritikai elemzésen keresztül vé-
gigkövethetjük, csakúgy mint az új érában a kontroll technológiájának fejlesztésére tett 
kezdeményezéseket. Azzal, hogy a szerző a technológia által vezéreltnek látszó világban 
felhívja a figyelmet az aktívabb humán szerepre, akadémiai szintű filozófiai vitáknak is 
teret ad. 

A könyv első fejezetei a digitalizáció mint jelenség megértésével foglalkoznak. 
Feltárják a munka és tudás történelmi átalakulását, bemutatják, hogyan hatottak a kü-
lönböző algoritmusok az információs társadalomra. A mű második része a társadalmi 
nyilvánosság és digitalizáció összefüggéseit vizsgálja. A továbbiakban a könyv egyes fe-
jezeteiből emelném ki a főbb gondolatokat, és azokon keresztül szemléltetném a digi-
tális transzformáció és az információs társadalom szempontjából fontos összefüggéseket.

Anélkül, hogy észleltük volna, vagy tudatában lennénk, a digitalizáció mint társa-
dalmi innováció gyökeresen megváltoztatta világunkat. Ez részben a különböző algorit-
musok széles körű használatának köszönhető, másrészt pedig a Google keresőmotorá-
nak, amely napjainkra az információk összegyűjtésének legfőbb eszközévé vált. Bunz 
a digitális forradalom innovációjaként a Stats Monkey programot hozza fel példának, 
amelyet amerikai egyetemisták fejlesztettek ki 2010-ben.  A program sporttudósításokat 
és helyi újsághíreket automatikus módon, emberi erőforrás bevonása nélkül hozott létre, 
és célja az olcsóbb tartalom-előállítás volt. „A robotizált újságírás korszaka elkezdődött” 
– kommentálta a történést a híres francia újság, a Le Monde. Az újságírók felháborodással 
fogadták a kísérletet és aggodalmukat fejezték ki, hogy munkájuk egy részét a jövőben 
hasonló alkalmazásokkal helyettesítik. 

A szerző az ipari korszak találmányával, a Spinning Jennyvel von párhuzamot, 
amely az angliai szövőipar termelését korszerűsítette, és végső soron az ipari forradalom 
kirobbanását eredményezte. Az ipari forradalom gépei az emberi munkát automatizál-



Az ONLINE vILáG ÚJ HATALMASAI

145

ták, a digitális forradalom algoritmusai pedig az információfeldolgozást és az emberi tu-
dást. De mik is azok az algoritmusok? Hogyan hoznak létre tudást?

A könyv részletes definíciókkal szolgál az algoritmusok különböző értelmezésére. 
A számítógépek nyelvétől kezdve, az adatfeldolgozáson át eljutunk addig, hogy algorit-
musok a kulturális tudás előállításának új eszközei. Parisi szerint (Bunz 2012: 6) az „algo-
ritmusok ma már nem egy feladat végrehajtásának eszközei”, hanem „végrehajtó entitá-
sok”, amelyek kiválogatják, értékelik és előállítják az adatokat. Ez az fajta megközelítés 
továbblép a korábbi felfogáson, miszerint az algoritmusok a számolás megkönnyítését 
segítik, vagy olyan programozási nyelvek, mint a Java vagy a C++. A big data korszaka – 
amelyben adatok sokaságát kell kezelni – amellett, hogy az algoritmusok hatékonyságát 
fokozta, vitákat is elindított az algoritmusok meghatározásáról. Maga az algoritmus szó 
egy nyelvcsaládba tartozik a kóddal. A szerző szerint a „kód a nyelv, amelyben az algo-
ritmusok íródnak”. Mindkettő ugyanazt jelenti, csak más perspektívából: az algoritmus 
– amely számítási feladatokat hajt végre bizonyos szabályok szerint – egy matematikai 
nézőpont, míg a kód – amellyel másokat jellemzünk – nyelvészeti. Az algoritmusok mi-
benlétére többféle megközelítés létezik. 

Algoritmus mint nem létező: Kittler (Bunz 2012: 7) híres mondása, hogy „a szoftver 
nem létezik”. Szerinte az algoritmus pusztán a hardver terméke, amely arra a célra lett 
kifejlesztve, hogy a hardverekkel kapcsolatos technológiai felfogásunkat megtévessze. 
Ez a radikális megközelítés számos problémát felvet: filozófiai szempontból az igazsá-
got a függöny mögött keresi; humán oldalról a technológiai determinizmust veszi ala-
pul. Algoritmus mint tevékenység: ennek a felfogásnak a középpontjában az áll, hogy 
az algoritmusok különböző módon tárolják az információkat, mint ahogy írják azokat: 
nem narrálnak, hanem számolnak. Ezért az online digitális archívumok „matematikailag 
meghatározott terek”. Algoritmus mint interakció: a szoftver tanulmányok az algoritmu-
sok működését tágabban értelmezik, és azt kutatják, hogyan lehet a szoftverek immate-
rializmusát legyőzni. Az interakcionális felfogásban a design, hiba és preferencia kerül 
előtérbe csakúgy, mint az algoritmusok működésének társadalmi feltételei. Algoritmus 
mint dolog: Yuk Hui filozófus  (Bunz 2012: 8) az adatokat „digitális objektumoknak” te-
kintheti, Parisi pedig „algoritmikus tárgyakról” beszél (Bunz 2012: 8). A digitális tárgyak 
különböző kapcsolatokkal írhatók le, amely megközelítésben a kapcsolatok az algorit-
musok interakcióinak színterei. Algoritmus mint eszköz: Berry megfogalmazásával élve 
az algoritmusok „digitális humánumok” és a kulturális tudás előállításának új eszközei 
(Berry 2012: 5). Az algoritmusok nem csupán azt a perspektívát adják, hogy jobban meg-
értsük a kultúrát a digitális technológia segítségével. Szerinte az algoritmusok ahhoz is 
elengedhetetlenek, hogy megértsük korunk tudását. 

A digitalizáció megváltoztatta az információs társadalom tudásról alkotott koráb-
bi képét. Míg a számítógépek információkat dolgoznak fel, addig az algoritmusok nem 
pusztán reprodukálják az információkat, hanem újrarendezik, rangsorolják azokat rele-
vancia szerint, és ezáltal új tudást hoznak létre. Sokan tartanak attól, hogy az algorit-
musok – és végső soron a digitalizáció - a humán intellektus hanyatlását eredményezik. 
Azonban az túlzott félelem, hogy az emberi agy keresőmotorokkal helyettesíthető, és a 
digitális tudás átveszi a hatalmat a humán tudás felett. A digitalizáció logikáját a humán 
használat hajtja, amely a tudás legitimitásának érdekes eltolódásához vezetett.
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Az ipari korszakban akkor vált valami elfogadott ténnyé, ha tudományos intéz-
mények deklarálták annak hitelességet, vagy ameddig egy új eredmény, innováció 
vagy kutatás meg nem döntötte a korábbi nézeteket. A digitalizáció korában a ténye-
ket nem intézményi szinten „állítják elő”, hanem az Internet felhasználók többsé-
ge igazolja azok hitelességét. A pluralitás fontos tényezőjévé vált az információs tár-
sadalom igazságának és hozzájárult az „információk demokratizálódásához”. A tudás 
transzformációja felveti a kérdést, hogy mi lesz innentől kezdve szakemberek szere-
pe? A régi tényekre mint antik darabokra tekinthetünk? Hogyan lehet az ember és gép 
interakcióját megnyugtatóan harmonizálni olyan kvalifikált területeken, mint például 
az újságírás vagy a tőzsde?

A mai digitalizált világban gépek termelnek helyettünk. Az információs társadalom 
nem fizikai erőnlétre, hanem tudásra épül, ahol immateriális javakat immaterális mun-
kával állítanak elő. vajon a történelem ismétli önmagát, és a digitalizáció olyan hatással 
lesz a középosztályra, mint az ipari forradalom a munkásosztályra? A szerző jóslata, hogy 
az algoritmusok nemcsak az újságírás munkafolyamatát fogják megváltoztatni, hanem 
az élet minden olyan területére is hatással lesznek, ahol tudás előállítása vagy közvetí-
tése történik. „A kulturális technika automatizálása – amely fölött ezidáig csak az ember 
rendelkezett – [...] fundamentálisan megváltoztatja a világot” (Bunz 2012: 3). Közismert 
tény, hogy régen – főként a nyomtatás korszakában – a tudósok afféle exkluzivitást él-
veztek, mert náluk koncentrálódott a tudás, és ezáltal jelentős befolyásra, hatalomra 
tettek szert. Most a digitalizácó korában, amikor információ túlkínálat van, hogyan le-
het a tudás továbbra is hatalom? Az bizonyos, hogy az algoritmusok a humánnál sokkal 
gyorsabban és pontosabban képesek digitális tartalmak kezelésére. Ugyanakkor hiányik 
belőlük az a képesség, amely a humán sajátossága: az ítélőképesség. A digitális informá-
ciók „forrásanyagok”, amelyek „speciális robbanó erővé” válnak – írja Bunz a Wikileaks 
und die Folgen című könyvben (Bunz 2012: 134–151). A források ereklyeként működnek: 
igazolják a múlt valóságát, és a „hitelesség erejéből merítenek”. Ezek lehetnek valósá-
gosak, de nem automatikusan igazak. A valóság és igazság közötti szakadék a tudás által 
ellenőrizhető, és erre továbbra is csak az ember képes. 

A könyv az információs társadalom és a technológia kapcsolatát szociológiai és filo-
zófiai szempontból is vizsgálja. A francia filozófus, Simondon frissítő gondolatai új értel-
mezést adnak annak a vitának, amelynek középpontjában az áll, vajon minimalizálja-e 
a technológia a humán képességet, és befolyásolja-e a szabad akaratot. Simondon sze-
rint a humán és technológia kapcsolata valamiféle elkötelezettséget jelent: a humánt a 
gépek interpretálójaként határozza meg (Simondon 1958: 128). A technológia társadal-
mi aspektusa nem a gépek funkcionalitásából fakad, hanem saját logikája van, amelyet 
nem lehet előre megjósolni vagy kontrollálni, csak figyelemmel kísérni. A cél az lenne, 
hogy megpróbáljuk feltérképezni a technológia „hálózati realitását”, amely végső soron 
a társadalmi nyilvánosság megváltozását is eredményezte. Korábban a privát és a nyilvá-
nos kommunikáció különböző csatornákon zajlott. Személyes jellegű információkat az 
emberek az otthon falai között, telefonon vagy postai levelek útján osztottak meg, míg 
publikus kommunikációnak az számított, ami ennél szélesebb körben történt. A digitali-
záció olyan látható közösségi mintákat hozott létre, mint a Facebook vagy a Twitter, ahol 
a tömegben az egyén nem veszti el a saját hangját. Sőt, az algoritmusokra épült komm-
munikációs platformok még inkább felerősítik a digitális közösség erejét és hangját.
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Az Internet a televízió, rádió és sajtó triumvirátusát is komoly kihívásoknak teszi 
ki. Az újságírás és olvasók közötti kapcsolatot „civilizációs anomáliaként” jellemezte 
Lippmann (1920: 13), ahol az újságírók az információk kapuőrei, és templomhoz méltó 
szigorúsággal tudósítanak az eseményekről. A digitális közönségek megjelenésével ez 
a templom erős nyomás alá került: az újságírás elvesztette korábbi exkluzív szerepét. 
Ma már bárki egy mobiltelefon vagy kamera segítségével eseményeket tud rögzíteni, és 
valós időben az interneten közzétenni. A „publikáló társadalmat” sok kritika éri, hogy 
ellenőrzés és anyagi ráfordítás nélkül csökkennek az újságírási sztenderdek, ami miatt 
a megbízhatóság romlik. A különféle blogokon megjelenő hírek sok esetben nélkülözik 
a pontosságot, ezért sokan úgy tekintenek a blogokra, mint az „újságírói média parazi-
táira”, amelyek elveszik a munkahelyeket a tradícionális újságíróktól (Bunz 2012: 73). 
Fontos azonban különbséget tenni a kettő között. Digitális nyilvánosságról akkor be-
szélhetünk, amikor valami potenciálisan a technológia által elérhető válik mindenkinek, 
míg az újságírói nyilvánosság az, amikor valami potenciálisan elérhetővé és egyben rele-
vánssá válik mindenki számára.

A magánélet széles körű és nyilvános tematizálásán túl a digitális nyilvánosság új 
politikai lehetőségeknek is teret ad. A múltban a tömegeket politikailag nehezebb volt 
kezelni és aktivizálni. A digitális társadalom (digital society) lehetőséget teremt arra, 
hogy a reprezentatív demokrácia a participatív demokrácia felé haladjon. A könyv szá-
mos példán keresztül szemlélteti, miként növelik a digitális kommunikációs platformok 
a politikai aktivitást. A digitalizáció új eleme politikailag nem az, hogy megtaláljuk egy-
mást, és innentől kezdve ki sem mozdulunk a lakásból, hanem az interneten megosztjuk 
egymással gondolatainkat. A forradalmi momentuma az, hogy a politikai eseményeket 
ezeken a platformokon koordinálni, szervezni tudjuk, és a mozgósítás eredményeképp 
egyszerre hagyjuk el a lakást. A közelmúlt arab tavasza ezt jól igazolja, ahol több ezer 
ember egyszerre csatlakozott a tüntetéshez, és valós időben Twitteren és Facebookon 
tudósított a kairói Tahrír tér történéseiről. Felmerül továbbra is az a kérdés, hogy digi-
talizáció mennyire segíti az állampolgári aktivitás emelkedését és a demokráciába való 
bekapcsolódást? valóban a „politikafogyasztók” új közösségi hálózatait termelheti ki, 
vagy csak az aktív állampolgárokat tesz még aktívabbá? Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
a digitális szakadék egyre mélyül, és egyre többen kerülnek az információs társadalom 
perifériájára, akkor azon is érdemes elgondolkozni, miként lehet a digitalizációt a társa-
dalmi egyenlőtlenségek csökkentésének hatékony szolgálatába állítani. 

A The Silent Revolution című könyv jelentősen hozzájárul az információs társadalom 
és tudásdigitalizáció szakirodalmához, segíti a technológia által irányított új társadalmi 
nyilvánosság jobb megértését. A könyv – tudományos és ismeretterjesztő szerepe elle-
nére is – igen olvasmányos, jó stílusban megírt munka, amely ajánlható mindenkinek, 
aki a digitális korszak iránt érdeklődik.


