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Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés

könyvtárának nyilvános weboldalain végzetek tar-
talomelemzést. Vizsgálták a küldetésnyilatkozato-
kat, a stratégiai terveket, a felhasznált információs 
műveltségi modellt vagy keretrendszert, az informá-
ciós műveltség értékelésének módját és eszközét, 
valamint oktatását.
Az egyetemek 85,7%-a népszerűsíti weboldalán 
valamilyen mértékben az információs műveltséget 
legalább a fenti öt kategória valamelyikében. Csupán 
17,3% hivatkozik valamelyik modellre vagy keret-
rendszerre, 15,3% mutatja be információs műveltségi 
irányelveit, 9% a hallgatók információs készségé-
nek értékelésének módját. Az információs művelt-
ség oktatása (főként online formában) a weboldalak 
84,2%-án jelenik meg, azonban 52,6% csak egy-két 
aspektusával (leginkább az információkereséssel és 
a hivatkozással) foglalkozik. A legtöbbet használt 
információs műveltségi modell a SCONUL (Nagy-
Britannia és Írország nemzeti és egyetemi könyvtá-
rainak egyesülete) által kidolgozott Seven Pillars, 
azonban ennek részesedése is csak 10,5%, mivel az 
öt brit modell (a SCONUL modell mellett az ANCIL-
curriculum, a CILIP modell, valamint a skóciai és a 
walesi keretrendszer) közül egyik sem domináns a 
brit felsőoktatásban.

Az egyetemek 36,1%-a szerepelteti könyvtárának 
valamelyik kulcsdokumentumában az információs 
műveltséget. Ez azt mutatja, hogy az információs mű-
veltség előmozdítása a könyvtárosok feladata, viszont 
sikere nagyban függ attól, hogy ebbe a munkába be 
tudják-e vonni az oktatókat, és azok mennyire látják 
a könyvtár elkötelezettségét.
Ha az egyetemi könyvtárak az információs műveltség 
oktatásának fő propagálói és megvalósítói akarnak 
lenni, akkor aktívabban kell ezt megmutatniuk web-
oldalaikon. Érdemes volna a keresés és a hivatkozás 
mellett az információs viselkedés más aspektusaira 
is több figyelmet fordítani, valamint az információs 
műveltség oktatását és értékelését közelebb hozni az 
egyetemeken folyó oktatás egészéhez.
A könyvtárak közötti együttműködés érdekes mo-
delljét jelentheti az Amerikai Egyesült Államok 
egyetemi könyvtárainak gyakorlata, ahol egy közös 
információs műveltségi keretrendszer (az ACRL ál-
tal kiadott Az információs műveltség és kompetencia 
követelményrendszere a felsőoktatásban) használata 
nagyban segíti az együtt gondolkodást.

(Koltay Tibor)
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Foglalkozzanak-e a könyvtárak a visszatámadás gondo-
latával, ha hackelés áldozatává váltak?
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Elektronikus dokumentum; Programozás; Szoftver

A könyvtáros szakma egyik fontos célkitűzése a hosz-
szú távú megőrzés, amely az e-könyvekre és a digitá-
lisan létrejött (born digital) anyagokra is vonatkozik. 
Az elektronikus dokumentumokat azonban a hackelés 
veszélye is fenyegeti, a jogtalanul hozzáférők módo-
síthatnak, törölhetnek vagy ellophatnak fontos infor-
mációkat. A kibertámadásokra a könyvtáraknak is fel 
kell készülniük.
A hackelés folyamata általában: 1. egy nyitott port 
keresése a rendszerben; 2. a jelszó feltörése; 3. 
puffertúlcsordulás előidézése; 4. „hátsó ajtós” betö-
rés egy fontos rendszerfolyamatba, mint például az 
SSH; 5. online tartalmak vagy dokumentumok ész-
revétlen manipulálása; 6. annak elkerülése, hogy ezt 
észrevegyék, a nyomok eltüntetése.
A hackereket néha csak a kihívás és a kíváncsiság 
vezeti, mint azt a 15 éves fiút, aki a Mafiaboy álnevet 
viselve 2000-ben olyan nagy weboldalakat támadott 
meg, mint például az eBay, a Yahoo és a CNN. Aaron 
Swartz 2011-ben több mint 4 millió tudományos do-
kumentumot lopott el az MIT JSTOR adatbázisából, 
amiért 1 millió dollár bírságot és 35 év börtönbün-
tetést kaphatott volna, végül öngyilkos lett. Swartz 
ismert hacktivista volt, aki ilyen módon próbálta 
felhívni a figyelmet a tudományos munkákhoz való 
szabad hozzáférés fontosságára.
A dokumentumok eltulajdonítása mellett módosítá-
suk lehetősége is fennáll. Vannak olyan történelmi 
események, amelyek folyamatos tudományos vita 
középpontjában állnak. A könyvtár által a weben 
közreadott, az adott korból származó hiteles doku-
mentumokat is átírhatják, vagyis történelmi tényeket 
másíthatnak meg, amit talán soha nem fog észrevenni 
senki. Hasonló történt például a Principles of Biology 
című elektronikusan közreadott tankönyv esetében, 
amelyben egy hackertámadás után a rabszolgákat 
„fizetés nélküli gyakornokoknak” nevezték, vagyis 
a gyerekek nem arról tanultak, hogy elrabolták és 
kihasználták őket.
Több könyvtár használ LOCKSS rendszert, vagyis 
olyan zárt hálózatot, amelyben a dokumentumokból 
több helyen több másolat is mentésre kerül, és egy 

esetleges támadás esetén a rendszer automatikusan 
helyreállítja a károkat. Ez azonban sajnos nem min-
denhol jellemző.
A legjobb védekezés a támadás elve alapján a legra-
dikálisabb óvintézkedés a „hacking back”, vagyis a 
visszatámadás. Az ilyen rendszerek lényege, hogy a 
megtámadott szerverek azonosítják a hackelés for-
rását, és visszafordítják a támadást a küldő félre. 
Ez tulajdonképpen önbíráskodásnak számít, és tör-
vénytelen, ami sokak számára elfogadhatatlan. Az 
ügyesebb hackerek egy komolyabb támadás esetén 
olyan „zombi számítógépeket” használnak, amelye-
ket már korábban feltörtek, és most csak átfuttatják 
rajtuk a célpontnak szánt programot. A legtöbb visz-
szatámadásra tervezett program esetében azonban a 
visszafordított feltörés csak ezekre a zombi gépekre 
irányul vissza, így a „hacking back” elvet vallók ko-
moly károkat okozhatnak olyanoknak, akik szintén 
az őket támadó hacker áldozatai. Mégis van példa 
ennek alkalmazására: a Kereskedelmi Világszervezet 
ezzel a módszerrel verte vissza az elektrohippik cso-
portjának támadását. Egy másik cég, a Blue Security 
esetében azonban a visszatámadás nem járt hasonló 
sikerrel: a hacker az eset után egy még nagyobb tá-
madást irányított ellenük, mely után kénytelenek 
voltak bezárni.
Az interneten más, a „szemet szemért” elvet köve-
tő védekezési módszerek is elérhetők, például tró-
jai vírus is elhelyezhető a támadó hacker gépén. A 
Zombie Zapper nevű program azonban egy sokkal 
elfogadhatóbb megoldás: nem tesz kárt azokban a 
zombi gépekben, amelyeket a hacker felhasznál, 
csupán megakadályozza őket abban, hogy továbbra 
is küldhessék a támadó üzeneteket. A programot a 
publikálását követő első két hétben több mint 7 ez-
ren töltötték le.
A veszély tehát valós, valamennyi elektronikus tarta-
lom, vagyis a könyvtári állomány egy része is veszé-
lyeztetett, így a szakmának komolyan foglalkoznia 
kell ezzel a kihívással is.

(Jávorka Brigitta)

Lásd még 187


