
DIGITÁLIS INFLUENCEREK VILÁGA

A virtuális és a valóság keveredése
Értékteremtő tudomány – ezzel 
a hívó szóval tartott konferenciát 
múlt pénteken a magyar tudomány 
ünnepe alkalmából a Sapientia – 
EMTE Csíkszeredai Karán a Tár-
sadalomtudományi Tanszék és a 
KAM – Regionális és Antropológi-
ai Kutatások Központja. A rendez-
vény egy rendhagyó plenáris elő-
adással indított, amelyben Guld 
Ádám, a Pécsi Tudományegye-
tem Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Tanszék PhD adjunktusa 
Ne higgyen a szemének! Hírnév 
és ismertség transzformációi a 
digitálisan kreált influencerek és 
DeepFake alkalmazások korában 
címmel mutatta be kutatását.

Szőke Zsuzsa
szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro

Guld Ádám fő kutatási terü-
lete az elmúlt években a Z 
generáció kommunikáció-

jának és médiahasználatának a meg-
értése. A témakörön belül a másik 
kérdés, ami szintén foglalkoztatja 
őt, az az ismertség, a hírnév, a sztár-
ság jelenségéhez kötődik. A sztárság 
történetét vizsgálva, három nagy 
korszakot különböztet meg. Az első 
korszakot a sztárok világa jellemzi, ők 
a mozivásznon születtek meg, tehet-
ségük kimagasló, a teljesítményük 
páratlan. Ezzel szemben nagy válto-
zást jelentett a celebek megjelenése, 
ami a televízió korszakához köthető. 
Ők arról híresek, hogy híresek – je-
gyezte meg az előadó. A 20. század 
végén, a 21. század elején megjelent 
az újmédia világa, és ezzel együtt az 
in� uencerek, tartalomgyártók, vé-
leményvezérek. Ezek a személyek a 
közönség soraiból nőnek ki, sikerük 
titka a hétköznapiság, ezért is tud 
olyan könnyen azonosulni velük a Z 
generáció.

Virtuális avatárok 
mint influencerek
Az in� uencerség átformálta a 

marketing kommunikációt, ami 
egyre több pénzt hoz a módszer 
használóinak. Ez jelenti a � atalok el-
érésének legegyszerűbb és leghatéko-
nyabb módját. A nemrég megjelent 
és felkapott digitális in� uencereket 
három csoportba sorolja az előadó. 
Az első csoport a Realistic CGI 
(valósághű számítógéppel generált 
in� uencer). Ezek megjelenése való-
sághű, sokszor nehéz elkülöníteni a 
valós in� uencerektől, megjeleníté-
sükkor emberként tűnnek fel. A má-

sodik csoport a Stilizált CGI, ezek 
leginkább rajz� lm� gurákra emlé-
keztetnek. A játékosság köthető hoz-
zájuk, ugyanakkor nagy népszerű-
ségnek örvendenek az online térben. 
A digitális in� uencerek harmadik 
megoldása a DeepFake videókban 
jelenik meg. Itt videómódosításról, 
sok esetben videóhamisításról van 
szó, ahol egy ismert in� uencer arc-
vonásait másolják le, ezzel elérve azt, 
hogy a lemásolt in� uencer mozgó-
képes tartalomban jelenjen meg.

Az előadás további részében a 
valósághű CGI in� uencerekről me-
sélt részletesebben. Aki még nem 
hallott erről, megtudhatta, hogy 
ezek az in� uencerek a való világban 
is megjelennek, valós termékeket 
népszerűsítenek, valós hírességekkel 
dolgoznak együtt. Bemutatott há-
rom népszerű digitális in� uencert, 
amelyek közül a legismertebb Lil 
Miquela, aki egy 19 éves zenész, 
1,6 millió követővel rendelkezik, 
az Instagramon és a YouTube-n 
tevékenykedik. A Times magazin 
2018-ban a 25. legbefolyásosabb 
online személynek nevezte. A vir-
tuális együttműködés mellett valós 
személyekkel, valós kampányokban 
is szerepel. Ami különlegessé teszi 
ezt a karaktert, az a valóság és a di-
gitális tér (� kció) összemosódása, 
és ez nagyon elérhetővé teszi őt a 
� atalok számára, könnyen tudnak 
vele azonosulni.

Mire jó a CGI influencer?
Bármilyen marketing típusú 

kommunikációra fel lehet használ-
ni a digitális in� uencereket. A Z 
generáció nyitott és fogékony rá, 
ezért elég hamar komoly követőtá-
bor alakul ki. A CGI in� uencerek 
pozitív hozadéka a Brandsafety, 

vagyis a márkabiztonság. Ez a 
módszer megbízhatóságot sugall, 
alacsony a költsége és jellemző rá a 
kiszámíthatóság. Viszont negatív 
oldala is van a történetnek; a digi-
tális in� uencerek elvehetik a valós 
in� uencerek munkáját, rajtuk kívül 
a fotósok és a modellek is veszély-
ben vannak.

A DeepFake videók világa
Rossz célokra is felhasználható 

a DeepFake videó. A szórakoztatás 
mellett gyakori a híres személyek 
személyiségével való visszaélés. A 
videóhamisításhoz számos appliká-
ció látott napvilágot, ezek a pornó-
iparban, esetleg megtévesztés cél-
jából, politikai manipulációként is 
funkcionálnak. Az első, 2018-ban 
megjelent alkalmazás óta rohamo-
san terjed. Éppen ezért fontos fog-
lalkozni a témával, mert most érte 
el a technológiai fejlettségi szint 
csúcsát. Ijesztő, hogy bárki hozzá-
fér ezekhez az alkalmazásokhoz. 
Mivel az emberek � gyelmetlenek, a 
DeepFake hatása egyre nagyobb va-
lószínűséggel fogja átverni azokat, 
akik nem ásnak mélyebbre egy tar-
talomban. De így felmerül a kérdés: 
mit kell tenni? Guld Ádám azt ja-
vasolta, hogy ismerjük meg az app-
likációkat, barátkozzunk meg azzal, 
hogy ez jelen van az online térben. 
Ha jó szándék vezéreli a használó-
it, akkor felhasználható márkák 
megismertetésére, üzenetek létre-
hozására. Az is fontos, hogy megis-
mertessük a jelenséget a � atalokkal, 
tanítsuk a közösséget.

Az előadáson elhangzottak iz-
galmas kérdéseket fogalmazhatnak 
meg mindannyiunkban, mindezek 
etikai, gazdasági és kulturális té-
mákat is feszegetnek.
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Csergő Tamás

Vajon lekörözi a valósághű CGI a valós influencert?  FOTÓ: INSIDER.COM

lencsevégen...

Egyetemista zsebpénzből olykor nehéz túlélni hétről hétre. Az otthoni 
kosztot semmi sem szárnyalhatja túl, s amikor az édesanyja � nomságokat 
csomagol fel neki az útra, bizony könnyezik a szeme. Az otthonról felpakolt 
anya kosztja mennyei ajándékként fogy el szép lassan az első pár napban. 
Viszont akadnak olyan hallgatók is, akik kevésbé tehetősek, nem kapnak 
akkora útravalót, hogy hat napot túléljenek vele. Mások inkább saját ma-
guk gondoskodnak az ételről, és bemerészkednek a bentlakás konyhájába 
szerencsét próbálni. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel, néha ehető ebédet vagy 
vacsorát „kotyvasztanak” össze, amit majd jóízűen hamar el is tüntetnek 
a tányérról. A kis kukták ilyenkor meg is osztják a gondosan felszolgált 
„remekművet” az online térben, próbálva eloszlatni a kételyt arról, hogy 
az egyetemista három évig csak pástétomos kenyéren s vízen él. A helyszín 
adott, jól felszerelt, már csak egy csipetnyi kreativitás választ el a � nom la-
komától. Az élelmesebb egyetemisták ilyenkor kinyitják a hűtőszekrényt, 
végigpásztázzák a polcokat, kiveszik, amit éppen megkíván a szemük, s 
felteszik a tízpontos kérdést: – Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, mi 
� nom lesz ma az ebédem? A szalma-bécsi együttese már nem játszik, pás-
tétomos kenyeret vízzel nem ehet mindennap, az idő sem áll mellette… Az-
tán rövid gondolkodás után – amibe belefájdul a feje, no meg a gyomra is 
az éhségtől – eldöcög a konyháig, közben próbálja feleleveníteni, hogy anyu 
hogyan is szokta csinálni. Ilyenkor mindig a mesebeli boszorkányra gondol, 
aki hordja a kútból a vizet, beleönti azt a nagy vasüstjébe, minden elkép-
zelhetőt és elképzelhetetlent beledobál, majd a titokzatos, mágikus rituálé 
(kavargatás) elvégzése után, elkészül a mágikus főzet. No, hál’ istennek a 
bentlakás konyhájában senki sem főzött még boszorkánykosztümben, bo-
szorkánykalappal a fején. De azt meg kell említeni, hogy ha boszorkány-
rituáléknak nem is, de nem evilági rituáléknak azért sokszor lehet szem- és 
fültanúja az ember� a, vagy épp leánya. Hiszen szomorú, de tény, hogy so-
kuk még életében nem járt a konyhába, legfeljebb csak akkor, amikor várta 
azt a pillanatot, hogy eltüntethesse a csokikrémet a fakanálról. Ha ilyen 
egyed mellett próbál varázsfőzetet alkotni az ember� a, vagy épp leánya, 
úgy érezheti magát, mint aki visszautazott az időben, a tűz feltalálásáig. 
Egyetemista kuktánk kedvenc jelenete az volt, amikor egy legény felhívta 
egyetlen édesanyját, kérve őt, hogy avassa be egy szem � át a nagy titokba: 
– Anyu, mikor tegyem bele a tojást az olajba? Jó, jó, de honnan tudom 
meg, hogy mikor forrósodott már fel az olaj?... Ilyenkor a bátrabbak – akik 
nem félnek felvenni a konyha szagát – büszkén kavargatják illatosan gő-
zölgő varázsfőzetüket, mert tudják, hogy bár nem ötcsillagos kosztról van 
szó, mégis benne van szívük-lelkük, no meg az az egy csipetnyi kreativitá-
suk, amivel megszületett a saját recept.
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A pástétomos kenyértől 
a saját receptig…


