
Habár úgy tûnhet, témaválasztásom
pusztán egy online szolgáltatás bemuta-
tását és népszerûsítését célozta meg, en-
nél azonban összetettebb indítékaim vol-
tak. Mit, miért és hogyan archiválunk
munkánk és személyes életünk során? Ezt
a kérdéskört jártam be elõadásomban.
Mindenekelõtt három kérdés átgondolá-
sát javasoltam a hallgatóságnak. 

1. Van-e jövõje a papíralapú doku-
mentumok tárolásának az információs
társadalom korában? (Szerintem igen.)

2. Tudjuk-e megfelelõen kezelni azt
a hihetetlen mértékû digitális informá-
cióáradatot, amely napjainkat jellemzi?
(Nehezen, bár küzdünk vele derekasan.)

3. Képesek vagyunk-e megragadni
minden, megörökítésre méltó pillanatot?
(Nem.)

Ezt követõen áttekintettem az adattá-
rolás, archiválás jelenlegi általános gya-
korlatát, a papíralapú és az elektronikus
dokumentumokra egyaránt kitérve. 
Ennek során betekintést nyújtottam sze-
mélyes megoldásaimba is. Ezekrõl el-
mondható, hogy bár többszörösen is 
alkalmazom a különféle digitális adattá-
rolókat, mégis, nemcsak így õrzöm fon-
tos dokumentumaimat, olvasmányaimat,
értékes adatállományaimat. Véleményem
szerint nincs univerzális megoldás. Fon-
tos anyagainkat különbözõ eszközökön
érdemes tárolni ahhoz, hogy egy adott in-
formáció gyorsan visszakereshetõ legyen
azokról. Hozzáteszem, mind a hagyomá-
nyos, mind a digitális dokumentumokat,
adatállományokat lehet kifinomult tech-
nikákkal rendszerezni, ami az eredmé-
nyes és gyors visszakeresés alapja.

Mindezek ellenére – és éppen ezért –
alkalmazom, ajánlom mindenkinek a
SkyDrive-ot, amely sokoldalúan haszno-
sítható magáncélra és munkahelyi fel-
adatokra egyaránt. S ezzel eljutottunk a
Microsoft felhõalapú szolgáltatáscso-
magjához, amelyet egy Windows Live
ID-azonosító regisztrálása után kapnak a
felhasználók. Ez a tárhely ígéretes meg-
oldásokat kínál több szempontból is: 

1. Lehetõvé teszi múltunk fontos do-
kumentumainak, képeinek összegyûjté-
sét és archiválását a jelenlegi és jövõbeli
hozzáférés, megosztás és hasznosítás ér-
dekében. Ez történhet csoportmunkában,
sok számítógéprõl, vagy akár okostele-
fon segítségével.

2. A feltöltést követõen bárhonnan,
bármikor rendelkezésre bocsátja jele-
nünk aktuálisan fontos, értékes vagy akár
bizalmas dokumentumait számítógépen
és okostelefonon. Csupán internetkap-
csolatot igényel a mûvelet.

3. Office 2010-es verziójú szoftvere-
ket biztosít online munkára ingyen.

4. Teammunkát tesz lehetõvé e
szoftvereken – akár egyetlen dokumentu-
mon több munkatárssal egyidejûleg.

5. Differenciált hozzáférést adhatunk
ismerõseinknek titkos, kevésbé bizalmas
és nyilvánossá tehetõ anyagainkhoz.
Avagy dönthetünk úgy is, hogy nem oszt-
juk meg senkivel bizonyos feltöltött anya-
gainkat, de számunkra szükség szerint le-
gyenek elérhetõk, bárhol tartózkodunk is.

6. További hasznos szoftverek
offline használati lehetõségét kapjuk a
Windows Live Essential csomag letölté-
sével, szintén ingyen.
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7. Kitûnõen hasznosítható a tanfo-
lyami oktatásban. 

Meg kell jegyeznem még, hogy a ré-
gebbi Hotmail felhasználók 25 GB-os, az
újonnan csatlakozók viszont csupán 
7 GB-os tárhelyet kapnak, amely azon-
ban növelhetõ ingyen is, önálló csopor-
tok létrehozásával. Ez nagy szolgálatot
tesz nekem a tanfolyami oktatás során.
Csoporttulajdonosként további 5 GB tár-
helyhez jutok anélkül, hogy el kellene
hagynom saját fiókomat. Egyéb hasznos
dolgok mellett levelezõlista és a fájlmeg-
osztások szövevényes rendszere segíti az
egyszer már feltöltött anyagaink többszö-
ri hasznosulását.

Végezetül tekintsük át a SkyDrive
hasznosítását emberközelibb nézõpont-
ból. Könyvtárunk életében rengeteg
olyan fotó született, amelyet soha nem
töltöttünk fel honlapunkra. Munkahelyi
ünnepségek, események, nyugdíjba vo-
nulások, babaszületést követõ látogatá-

sok, szakmai programok, kirándulások,
költözések – és még folytathatnám a sort.
Általuk feltárható, megismerhetõ az in-
tézmény múltja.  Egy másik példa:
NetNagyi Klubunk öt éve alatt szintén
számtalan fotó született. Ezeket szintén
egy csoporttárhelyen õrzöm az elõadások
prezentációi mellett, habár létezik saját
honlapja is a klubnak. Ide a tagság is fel-
tölthet anyagokat, de nem nyilvános a
gyûjtemény, szemben a webhely anyagá-
val. Korábban már tettem említést arról,
hogy a könyvtárban folyó felnõttoktatás
támogatására milyen sokoldalú lehetõsé-
geket kínál a SkyDrive – a tanfolyamok
jellegétõl függõen. Utolsó példaként em-
lítem, hogy egyesületünk, az MKE
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
számára szintén létrehoztam és folyama-
tosan építek egy fotóarchívumot, amely
késõbb iratokkal is kiegészül. Örömömre
szolgál, hogy már hatvanas évekbeli fo-
tóalbumok is megtekinthetõk itt. ■
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