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Pillantás egy szakmai blog hátterére 



Csizmazia István, NOD32 / Sicontact Kft. vírusvédelmi szakértő

Érdeklődés kezdete:
- BHP vírus és C64 floppy meghajtó „hiba”
- Lepotyogtak a karakterek a képernyő aljára

Szakmai tapasztalat:
- F-Secure adminisztrátorság 
  400 gépes hálózatban
- Kaspersky technikai support
- Vírus Híradó főszerkesztő
- PC World online szerkesztő, újságíró
- Virus Buster labor kártevő elemző

1. Bemutatkozás



- Célkitűzések megfogalmazása saját magunknak:
- például felvállalja az ember a népnevelői státust
- megpróbálni nem csak a szakemberekhez szólni szlengben, idegen 
  szakkifejezésekkel, hanem az átlagemberhez, Öveges professzorosan

- egy jó, még nem létező téma választása
- képben lenni a területen
- ne divatból tegyük
- előtte olvassunk blogokat
- ha úgy merül fel a kérdés, hogy „blogoljak vagy ne blogoljak”, akkor még NEM a    
            válasz. 

Ha az ember felkészült, akkor már a „hogyan tegyem ezt pontosan” kérdés 
motoszkál  a fejében, és tervezget.

2. Alapok 



Néha úgy érzem, olyan dolgokat van lehetőségem alkotni, amiket pedig 
legszívesebben készen olvasnék vagy alkalmaznék.

Aki a „cui prodest” alapján, Columbo felügyelősen gondolkodik, jó eséllyel látja át 
az eseményeket.

Inspiráció: 
„Az életet valami hímzett szövethez lehet hasonlítani, melyet mindenki élete első 
felében jobbik oldaláról, második felében a visszájáról lát: az utóbbi nem olyan 
szép, de tanulságosabb, mert megismerhető rajta a fonalak összefüggése”

(Arthur Schoppenhauer)

Ezt meglátni és láttatni jó dolog.

„Ne sikeres ember legyél, hanem értékes”  (Albert Einstein)

2. Alapok 



- a blog motorok (kész vagy saját) különböző lehetőségeket biztosítanak, 
látogatottság, továbbfejlődési lehetőségek tekintetében

- olvasható, tördelt, helyesírás

- emészthető stílus, fogyasztható hossz

- humor, rendes méretű képek, beszédes ábrák

- bőségesen átszőtt linkek: aki akar, kaphasson teljes hátteret

3. Forma



Közérthetőség:

„Fontosabb, hogy azt érezzem, figyelsz rám, minthogy egy szépnyelű csavarhúzóm 
legyen.” (L. Mathe: Anti-Murphy)

Friderikusz 1111 hangposta kód

Ebben a szakmában kockázatok vannak, és 
„az ellenfél ismerete az a mozzanat, amely elválasztja a győzelmet a vereségtől”.

(Riválisok című film)

„Ismerd meg az ellenséged.” (Szun Ce)

„Minden, ami egyszer megtörténik,  lehet, hogy soha többé nem történik
meg újra. De minden, ami kétszer történik, bizonyosan megtörténik harmadszor is.”

(Paulo Coelho: Az alkimista)

4. Stílus 



A stílus maga az ember:

4. Stílus



„Ha majom néz a tükörbe, nem nézhet vissza próféta.” 
(Lichtenberg)

Ha hosszú távra tervezünk, érdekes és értékes posztokat kell nyújtanunk.

Ha belemerülünk a részletekbe, mindig találunk új érdekességet.

A külföldi szakirodalom rendszeres figyelése kötelező.

„Ha Isten teremtette a világot, akkor az elsődleges célja az volt, hogy nehogy túl 
könnyen megértsük azt.” (Albert Einstein)

5. Tartalom



Eseménytelen napokban lehet elemzés, értékelés, de riadó van rendkívüli 
helyzeteknél.

Új Péter: mi történik ha az ufók leszállnak a Hősök terén?
- a Népszabadság csak 2 nappal később ír róla, tördelés, nyomdai átfutás stb.
- az online média viszont 5 perc múlva beszámol, félóra múlva már képpel, videóval.

A komment ereje:
- sokszor a komment többet tesz hozzá, mint az eredeti poszt
- együtt olvasom a hírrel
- az online forma miatt a hír összes linkjét, előzményét egyben kapom meg

A hitelességet az idő adja meg.

5. Tartalom



- Ki nevel a végén (Jack Nickolson film).

- A blogíró is tanul a folyamatosan végzett kutatásból, fordításokból, a 
kommentekből.

- Felelősség is.

- Segíteni, ha valaki hozzánk fordul.

- Annál boldogabb az ember, minél több problémáját tudja sikeresen megoldani. 
(Domján László)

6. Hatások 



Állítólag: „Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.”

Rejtő szerint viszont: „Az embert a saját szerencséje kovácsolja.”

Mindkettő igaz...

- Aktívnak kell lenni, mindent tudni akarok, mi lenne ha... kísérletezés
szertar.blog.hu , buhera.blog.hu  stb.

- Sok olyan érdekes ember és szervezet vezet ilyet, akinek van 
mondanivalója, megfigyelése, felismerése, izgalmas tapasztalata.

pl. Dancho Danchev, Mikko Hypponen

7. Példaképek 



- Elfogultság-mentesség: bár a NOD32 magyarországi képviseletén dolgozom, és a 
példákat sok esetben ezzel a víruskeresővel mutatom be, ennek ellenére igyekszem 
a bejegyzéseimet elfogulatlan szellemben publikálni.

- Aktivitás, energiaigény.

- Folyamatos napi munkát rászánni a jövőben a posztokra, a kommentekre, a 
válaszokra sok munkát igényel. Például, mint a fogyókúra és súly hosszú időn 
keresztül történő megtartása.

„A bölcsesség nem az iskolázottságnak, hanem megszerzésére egy életen át
való próbálkozásunknak az eredménye.” (Albert Einstein)

„Ha az emberek tudnák, milyen alaposan, és mennyi időráfordítással készülnek a 
munkáim, nem csodálnának annyira.”

(Leonardo da Vinci)

8. Csapdák



8. Csapdák



- fikablog: néha a sok kritika mellett lehetőleg dicsérjünk is, ha van mit

- elvtelen reklámozás, marketing bullshit blog álruhában nem menő

- sietség, teljesítmény kényszer ne legyen

- ne másoljunk híreket, szövegeket elvtelenül 

- ellenőrizni a híreket: pl. fejbelőtt spammer, de az "Igazi Mao", az "afrikai magyar 
törzs"

8. Csapdák



- komment trollok és elhárításuk

8. Csapdák



- jó Google kulcsszavak és blogjellemzés

- például propeller.hu blogajánló

- blog.hu esetén időnként címlap, néhány óra alatt 5-10 ezer egyedi 
látogató

- együttműködési barterek, megállapodások pl. sg.hu, pcworld.hu 

- ők adnak ablakot és örülnek az aggregált minőségi tartalomnak

- mi örülünk a plusz látogatóknak

9. A nézettség emelése



9. A nézettség emelése



A Twitter például segíthet reklámozni, de jól ki is egészítheti a portfóliót 
amolyan sajtószemleszerű mazsolázással, ami posztnak rövid és suta 
lenne, de villámhírnek kiváló.

Ne szégyelljünk tanulni másoktól, járjunk nyitott szemmel, figyeljük a 
tendenciákat.

10. Hozzáadott érték



A jó előadás ismérve a frappáns kezdés, a szellemes befejezés, és hogy e kettő 
lehetőleg időben minél közelebb legyen egymáshoz.

Ha később valami díjat is adnak, akkor majd magamba kell nézzek, mit ronthattam
el ;-)

De ha valaki évek múlva egy új blog indítójában majd hivatkozik az antivirus.blogra 
is, hogy mekkora hatással volt rá, sok érdekességet talált itt, az számomra szép 
eredmény lenne.

Köszönöm a figyelmet.

i.csizmazia@gmail.com

11. Itt a vége
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