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1. BEVEZETÉS 

 

Munkám során nagyon sok URL- l dolgozom. Innen az ötlet a vissza.hu, mi lenne, ha 

……lerövidítve, rendszerbe foglalva próbálnám tárolni a linkeket?  

Külföldön ilyen jellegű üzleti szolgáltatást általában média vállalatok nyújtanak. 

Tanulmányoztam web oldalaikat és a saját tudásomra alapozva kezdtem a téma kutatását. 

Az URL a különböző honlapcímeket jelöli, használjuk még képek, videók, szoftverek és 

egyéb fájlok letöltésére. 

Szörfözés közben sokszor olyan weboldalakra is eljutunk, amelyek címe – az URL - akár 

több sornyi hosszúságú is lehet. A hosszú internetes linkek ma már régimódiak, de 

szerencsére ezen könnyen változtathatunk az URL rövidítéssel – ez egy technika a 

világhálón. Használatával minimalizálódik a hivatkozásokban szereplő karakterek száma, 

a lerövidített URL közvetlenül a kívánt oldalra irányít. 

Miért lehet hasznos számunkra?  Nem terheljük hosszú, követhetetlen címekkel 

kapcsolatainkat, csupán csak néhány karakterrel - így könnyebben megjegyezhető, 

rendszerezhető, lerövidül a keresési idő, új ismereteket tárhat fel, esztétikus. 

A drámaian megnövekedett/megváltozott internet tartalom - asztali weboldalakon, 

alkalmazásokon, mobil eszközökön - a mikroblogok megjelenésével, számuk növekedésével 

az URL rövidítéssel kapcsolatos szolgáltatások rendkívül népszerűvé váltak. 

A szolgáltatást igénybe vevő könnyebben megoszthatja a linkeket/ forgalmat az interneten - 

csökken az írás mennyiség, megkönnyíti a személy emlékezését. 

Rengeteg külföldi szolgáltatás lehetőség adódik már a link rövidítésére – egyes szolgáltatók 

még további lehetőségeket is kínálnak, mint a linkek könyvjelzői, elemzések a 

kattintásokra.  

Az URL rövidítés webhelye részletes információt nyújt a kattintásokról, melyek egy 

márkanévvel ellátott linket kapnak, ezek különböző rendszerbe foglalhatók. A rendszerbe 

foglalás holisztikus/elfogulatlan nézetet alakít, ami objektivitást eredményez, így a 

marketing kutatás kiváló eszköze lehet - hisz a legtöbb marketinges számára a legnagyobb 

kihívás az adatgyűjtés. Az egyre összetettebb digitális környezetbe hatékony módja annak, 

hogy a marketingesek az interneten keresztül megnézzék, irányítsák és saját felhasználói 

élményt nyújtsanak. 

Külföldön az URL rövidítés már majd egy évtizede használatos a magán és üzleti szférában. 
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Hazánkra ez a tendencia nem jellemző, ha esetleg valaki használja csak külföldi érdekeltségű 

szolgáltatást tud igénybe venni. Nincs magyar fejlesztésű URL rövidítő rendszer, pedig már 

adottak lennének elkészítéséhez a technikai feltételek. 

A szolgáltatóknál/vállatoknál dolgozók naponta majdnem egy órát töltenek információk 

keresésével/gyűjtésével. 

Ehhez nyújtana segítséget pl. a vissza.hu szolgáltatás. 

A vissza.hu alkalmazása a szolgáltató/vállat marketing/egyéb tevékenységéhez kapcsolható 

releváns URL link bázist alakítana. A rövidített URL - t rendszerbe foglalná egy adott idő 

intervallumban – így alkalmassá tenné vállalati workflow optimalizálásra, 

marketingkutatásra - új marketing koncepciók/hibák feltárására. 

A felvetett probléma annyira újszerű, hogy még nem született róla írott szakirodalom. 

A szakirodalmi áttekintést az URL rövidítéssel foglalkozó cégek web oldalának 

információiból készítettem. 

Közben keresem a választ: 

Mi az oka annak, hogy az ilyen jellegű alkalmazások/szolgáltatások miért kevésbé 

elterjedtek/népszerűek hazánkban? 

Első lépésként személyes, egyedi interjút készítek az egyik célcsoport általam ismert 

tagjával – véleményével összevetem a víziót. 

Telefonos felmérést készítek - kérdőívvel megszólítok olyan célcsoportokat, akik sok URL 

– t használnak tevékenységükhöz. Pl. média vállalatok, sokat hirdető cégek, tv csatornák, 

rádiók. 

Célom felmérni a potenciális célcsoportot – kik ismerhetik a szolgáltatást, 

alkalmazzák/alkalmaznák? 

Megjegyzem online kérdőíves kutatást szerettem volna készíteni, de a kiküldött 30 db 

kérdőívre csak a Coca – Cola reagált, továbbítják a kérést az illetékesnek, mindeddig nem 

kaptam választ – lehet nem találták az illetékest? 

Mindenestre nagyon lesújtott az tény, hogy a kiküldött kérdőívekből egy sem került vissza 

feldolgozásra - elgondolkodtató az ekkora érdektelenség? Ekkor nyúltam a telefonhoz, 

gondoltam így nem ráznak le, hát ….. ez is eléggé „nyögvenyelősre” sikeredett - 10 

kérdőív/véleményt sikerült kicsikarni. 

Kérdőív minta az 1. sz. mellékletbe. 

Feldolgoztam a kérdőíveket, elemeztem az eredményeket, levonom a szükséges 

következtetéseket, összegzem a kutatás során tapasztaltakat. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 2.1. Review 

 

Hazai viszonylatban a kutatásomhoz nem találtam írott szakirodalmat. Az áttekintés webes 

forrásokból készült – nagyobb része a lifeware.com weboldal információit dolgozza fel. 

Mit kell tudni a lifeware.com oldalról?  

New yorki székhelyű a Lifewire, a top 10 technológiai információs oldalak közé tartozik – 

a comScore vezető internetes mérési vállalat statisztikája szerint. 

Havonta több mint 10 millió felhasználó kattint az oldalra. Szakértelemmel megtervezett, 

valós technológiájú tartalmat kínál - 50 technológiai szakember, szoftverfejlesztők, 

pedagógusok, webes tervezők, tanácsadók készítik az informatív látványokkal tűzdelt 

odalakat - több mint 17 000 tartalmat tartalmazó könyvtáruk segít. 

https://www.lifewire.com/about-us#ContactUs 2018.10.24. 8’54s 

2.2. Az URL 

Fontosnak tartom első lépésben meghatározni az URL fogalmát. Az URL - 

Uniform Resource Locator -  a webcím. Az interneten az erőforráshely rövidítése – 

szövegek/képek/videók szabványosított címe. Egyetlen címben összefoglalja a 

dokumentum megtalálásához szükséges négy alapvető információt. 

 

Forrás: http://seomax.hu/url-jelentese/ 2018.10.24. 11’23s 

2.3. Az URL struktúrája  

 

Dinamikus – ekkor az oldal tartalma adatbázisban tárolódik, és onnan az oldal lekéréskor 

hívódik elő, úgy lehet a legkönnyebben felismerni, hogy ?, =, & karaktereket tartalmaznak.  

Hátránya, hogy akár több URL alatt is megtalálhatjuk ugyanazt a tartalmat. 

https://www.lifewire.com/about-us#ContactUs
http://seomax.hu/url-jelentese/
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Statikus - nem változik, és általában nem tartalmaz paramétert. Hátránya, hogy frissítése, 

aktualizálása sok időbe telhet, főleg akkor, ha a rajta levő tartalom gyakran, változik nagy 

mértékben.  

Előnye, magasabb átkattintási aránnyal rendelkezhetnek, mivel a felhasználók könnyen el 

tudják olvasni azokat. 

 

Az URL karakterláncok három részből állnak: 

1. protokoll megjelölés 

2. gazdanév vagy cím 

3. fájlt vagy erőforrást 

Ezek a karakterláncok a következő karakterekkel vannak elválasztva:protokoll : // host / 

location 

„URL protokoll alpontok: egy hálózati protokoll határozza meg, amely az erőforrás 

eléréséhez használható. Ezek a karakterláncok rövid nevek, amelyeket a következő három 

karakter követ: "//" egy egyszerű elnevezési konvenció protokoll meghatározás 

jelölésére. Tipikus URL protokollok:HTTP(http: //), (ftp: //) és e-mail (mailto: //). 

URL Host Substrings: azonosítja a célszámítógépet vagy más hálózati eszközt.  A 

gazdagépek szabványos internetes adatbázisokból származnak – DNS, nevek, IP-címek. A 

web helyek gazdanevei nemcsak egyetlen számítógépre vonatkoznak, hanem a web 

szerverek csoportjaira vonatkoznak. 

Az URL helyszíne: a gazdagép egy adott hálózati erőforrásának elérési útját 

tartalmazza. Az erőforrások általában egy gazda könyvtárban vagy mappában 

találhatók. Például egyes web helyek források lehetnek, mint a  /2016/September/word-of-

the-day-04.htm, hogy a tartalmat dátum szerint rendezzék  . Ez a példa egy olyan erőforrást 

mutat, amelyben két alkönyvtár található, és egy fájlnév. 

Amikor a helyelem üres, az URL a http://thebestsiteever.com URL-z hasonlóan az URL-t 

hagyományosan a gazdagép gyökérkönyvtárára utalja - egy előre jelzett perjel - '/' - gyakran 

egy kezdőlapot. mint a 'index.htm'. . 
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2.4. Abszolút és relatív URL 

A fent emlí tett há rom áljzátot tártálmázo  o sszes URLt ábszolú t URL-k nevezzú k. Egyes 

esetekben áz URL-k csak az egyik helyelemet tartalmazhatják. Ezeket relátí v URL- 

k nevezzú k.  A relátí v URL- t á web kiszolgá lo k hászná ljá k, e s á weboldál szerkeszte se 

elo zetesen korlá tozzá áz URL-kárákterlá ncok hosszá t. 

A viszonylágos URL- t ko dolhátnák áz egyene rte kú  URL helyett. 

<a href="/2016/September/word-of-the-day-04.htm"> 

<a href="http://thebestsiteever.com/2016/September/word-of-the-day-04.htm"> 

Kihasználva a web szerver azon képességét, hogy automatikusan kitöltse a hiányzó 

protokollt és a befogadó információkat. Ne feledje, hogy a relatív URL- t csak olyan 

esetekben lehet használni, ahol a gazda- és protokollinformációk létrejöttek.” 

A webcím az  URL  egy olyan fajtája, ahol az azonosítás a dokumentum helye alapján 

történik. 

2.5.   Az URL rövidítése 

Modern web helyek standard URL címei általában hosszú szöveg sorok.  Következménye - 

hosszabb URL - megosztása a közösségi médiákban nehézkes. Több vállalat online fordítót 

épített, amelyek egy teljes, abszolút URL - t sokkal rövidebbé alakítanak, kifejezetten a 

közösségi hálózatokon való használatra.  

Az ilyen népszerű URL rövidítések közé tartozik a t.co - a Twitter használatával, 

az lnkd.in - LinkedIn- l együtt használva.Más URL-lerövidítő szolgáltatások, mint a bit.ly, 

a goo.gl az interneten dolgoznak, és nem csak meghatározott a közösségi 

médiaközpontoknak. 

Amellett, hogy egyszerűbb módszert kínál a másokkal való kapcsolattartásra, egyes URL-

rövidítési szolgáltatások kattintási statisztikákat is kínálnak. Néhányan védenek a 

rosszindulatú felhasználások ellen is, ellenőrizve az URL helyét a gyanús internetes 

domainek listájával szemben. 

https://www.lifewire.com/definition-of-uniform-resource-locator-817778 

2018.10.25.12’43s 

https://www.lifewire.com/definition-of-uniform-resource-locator-817778
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2.6. Az IP cím 

Az IP-cím, az Internetprotokoll cím rövidítése, azonosítószám egy hálózati hardver 

számára. Az IP címek lehetővé teszik, hogy egy eszköz kommunikáljon más eszközökkel 

IP-alapú hálózaton, például az interneten keresztül. Az IP-cím azonosítja a hálózati 

eszközöket. Hasonlóan egy olyan otthoni vagy üzleti címhez, amely az adott fizikai helyet 

azonosító címmel látja el. A hálózatokon lévő eszközök a különböző IP címeken  keresztül  

differenciálódnak. 

Az IP cím lehet:  

Privát IP - "belülről" használják egy olyan hálózatban, mint amilyen valószínűleg otthon 

van. Ezeket az IP címeket úgy használják, hogy az eszközökkel kommunikálhassanak 

az útválasztóval az összes többi magánhálózaton. Manuálisan lehet beállítani, vagy az 

útválasztó automatikusan hozzárendelheti. 

Nyilvános IP  - ez a főcím. A hálózat külső részén használják - az internet szolgáltató 

rendeli hozzá az otthoni /üzleti hálózatokat a világ többi részén található hálózati eszközök 

kommunikációjával. Ez biztosítja az otthoni készülékeknek a külső világ elérését. 

A magán/nyilvános IP címek dinamikusak vagy statikusak, vagyis megváltoznak vagy nem. 

Két változata van az IP-nek: IPv4 és IPv6. 

Az IPv6 340 billió, billió, billió címet támogat, ennek előnye, hogy nincs többé IP cím 

ütközés. A privát címek automatikus konfigurálása, a hálózati címfordítás – NAT -  okai 

miatt hatékonyabb az útválasztás. 

2.7. Az URL anatómiája 

1995-ben Tim Berners-Lee, a www. - World Wide Web - apja vezette be az "URI- k" - 

Uniform Resource Identifiers – szabványt. A későbbiekben ez változott URL–e. A 

szándékuk ezzel az volt, hogy a telefonszámok elképzelését, alkalmazzák a weboldalaknál 

alfanumerikus számozással. Ma ugyanis becslések szerint mintegy 80 milliárd weboldal 

létezik. 

A weboldalak rendszerezése szempontjából a leggyakrabban használt a rövidítések: 

http://www.whitehouse.gov  
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 https://www.nbnz.co.nz/login.asp  

http: //forums.about. com / ab-guitar / messages /? msg = 6198.1  

ftp://ftp.download.com/public 

Rejtélyes/furcsa tény az, hogy a rövidítéseken kívül az URL- k nem titokzatosak, mint egy 

nemzetközi távolsági telefonszám.  

2.8. Az URL helyesírás szabályai  

 

Az  URL az "internetcím" szinonimája. 

-   Beszélgetés közben felcserélheti ezeket a szavakat, noha az URL a csúcstechnológiát 

sugározza!  

-    Az URL soha nem tartalmaz szóközöket. Az internetes címzés nem tetszik a 

tereknek; ha helyet talál, akkor a számítógép néha cserél minden helyet a három "% 20" 

csatárral helyettesítve. 

-   Az URL nagyrészt kisbetűs, de nem tesz különbséget az URL működésében a nagybetű. 

-   Az URL nem ugyanaz, mint az e-mail cím. 

-   Az URL mindig egy protokoll előtaggal kezdődik, mint a "http: //" vagy a "https: //".  

Általában a böngésző írja be ezeket a karaktereket. 

-   Az URL felhasználja a határvonalakat (/) és pontokat a részek elválasztásához 

-   Az URL általában valamilyen angol nyelven van, de számok is megengedettek. 

 

Példa:  

http://english.pravda.ru/  

https://citizensbank.ca/login  

ftp://211.14.19.101  

telnet: //hollis.harvard.edu” 

https://www.lifewire.com/how-urls-work-2482921 2018.10.26.14’21s 

 

 

 

 

 

https://www.lifewire.com/how-urls-work-2482921
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2.9. URL-cím struktúrája 

Az URL-címeket különböző szakaszokba lehet bontani, minden egyes darab egy 

meghatározott célt szolgál a távoli fájl elérésekor. 

A HTTP és az FTP URL- k ugyanolyanok, mint a protokoll: // hostname / fileinfo . Például 

egy FTP-fájl URL-jével való elérése valami ilyesmi lehet: 

FTP: //servername/folder/otherfolder/programdetails.docx 

... amely - az FTP helyett a HTTP helyett - úgy néz ki, mint bármely más URL, ami az 

interneten találkozhat. 

Használjuk a következő URL-t, ha a Google bejelentette a CPU hibáit, mint például egy http 

címet, hogy azonosítsa az egyes részeket: 

https://security.googleblog.com/2018/01/todays-cpu-vulnerability-what-you-need.html 

 A https a protokoll (például az FTP egy protokoll), amely meghatározza az Ön által 

kommunikált szerver típusát. 

 biztonság a hostname eléréséhez használt speciális weboldalon. 

 A googleblog a tartománynév. 

 com a a legfelső szintű domain, a többi - .net, .org, .co.uk, stb. 

 / 2018/01 / a weboldal vagy fájl rendezéséhez használt könyvtárakat jelenti.  A 

webhely fájlok birtokában levő webkiszolgálón azok a tényleges mappák, amelyekre 

kattintva megtalálja az URL-t meghatározó fájlt. 

 A jelenlegi-cpu-sebezhetőség-what-you-need.html  az aktuális fájl, amelyre az 

URL mutatott. „ 

2.10. Az URL-szintaxisszabályok 

„Az URL- n csak a számok, a betűk és a következő karakterek megengedettek: ()! $ -'_ * +. 

Az egyéb karaktereket kódolni kell - lefordítva a programozási kódra - annak érdekében, 

hogy elfogadható legyen az URL- n.  

Egyes URL- k olyan paraméterei vannak, amelyek az URL-t további változóktól 
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elkülönítik. Például amikor egy Google keresést végez az életciklusban  a látszólagos 

kérdés, hogy egy bizonyos szkripet adott meg a Google a szerverén - egy meghatározott 

egyedi parancsot szeretne küldeni hozzá. A Google által a keresések futtatásához használt 

speciális szkript tudja, hogy az URL- k q q = része a keresési kifejezésnek minősül, ezért az 

URL- n az adott pontra írt bármilyen szöveget a Google keresőjében kereshetjük. 

Hasonló viselkedést láthat az URL-n, ha a YouTube - keresésben pl. a legjobb macska 

videókhoz szeretne eljutni. 

Az URL-n tiltások nem engedélyezettek, egyes web helyek +jelet használnak , amelyet mind 

a Google, mind a YouTube példáiban láthatók. Mások a szóközt egyenértékű helyet 

használják, amely % 20 . 

A több változót használó URL- k egy vagy több azonosítót használnak a kérdőjel után. Az 

első változót, az URL- t megelőzően a kérdőjel jelöli, de a következő változót, a  mező 

kulcsszavakat egy előjelzés követi. További változókat is megelőzi az ampersand. 

Az URL-k egyes részei a kis-, és nagybetűkre érzékenyek, szabály –mindenek előtt a 

domain név után következnek a könyvtárak, majd a fájlnév. Ez látható, ha a fenti 

oldalon felszabadított URL - URL - t a "web helyem" URL- címével nagyítja el, és így az 

URL cím végét olvassa el /free-driver-updater-Tools.htm . Próbáld megnyitni az oldalt itt, és 

láthatod, hogy nem töltődik be, mert az adott fájl nem létezik a kiszolgálón.” 

2.11. További URL információk 

Az URL címek egyszerűen hozzáférhetnek a kiszolgáló IP-címéhez anélkül, hogy tudnák, 

mi a tényleges cím. Olyanok, mint a könnyű emlékezetű nevek kedvenc weboldalaink 

számára. Ez a fordítás egy URL- l egy IP-címhez, amit a DNS kiszolgálók használnak. 

Vannak nagyon hosszúak bonyolult URL-k, amelyek, ha rákattintasz a linkre nem a 

legmegfelelőbbek, vagy ha a böngésző címsorába másoljuk be. Az URL- n lévő hiba 400 

soros http állapotkód hibát generálhat, a leggyakoribb típus a 404 hiba.  

 https://www.lifewire.com/what-is-a-url-2626035    2018.10.26. 11’10s 

https://www.lifewire.com/what-is-a-url-2626035
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2.12. Hogyan használhatom az URL rövidítőt, hogy véglegesen 

átirányítson egy másik URL-re? 

 

Az URL shorteners használat megtisztítja a hosszú linkeket. 

A Twitteren a közösségi hálózatokon és egyéb közösségi megosztási kapcsolatok 

népszerűsége az interneten jelenleg igen széles körben elterjedt szolgáltatása eredményezte: 

az URL rövidítést – az átalakított szuper rövid URL-k a hosszabb URL-l rendelkező 

internetes oldalakra mutatnak. 

Így néz ki egy URL: 

:http://websitename.com/b/2008/11/14/14-abcd-efgh-ijkl-mnop-qrst-uvwx-yz.htm 

Ez elég hosszú és csúnya, de egy URL shortener segítségével lecsökkenthető -

http://bit.ly/1a7YzQ .  

A hosszú/csúnya linkek  lerövidítésével  sok karakter takarítható meg - szebbé válhatnak az 

URL-k, ha e-mailben vagy szöveges üzenetben küldik.  

Tehát, ha egy web felhasználó a http://bit.ly/1a7YzQ  weboldal böngészőjében való 

navigálásra  kattint, akkor a felhasználó automatikusan át lesz irányítva a rövidített linkre 

- http://websitename.com/b/2008/ 11/14/14-abcd-efgh-ijkl-mnop-qrst-uvwx-yz.htm.  

A legnépszerűbb és megbízható URL rövidítések manapság 301 átirányítást használnak, 

amelyek arról tájékoztatják a Google-t, hogy az oldal véglegesen átkerült. Ez azért fontos, 

mert a Google és más keresőmotorok továbbra is fontolóra veszik a weboldalak keresési 

eredmények rangsorolásának kiszámításakor kapott oldalak számát. 

Bár a keresőmotor-optimalizálás (SEO) folyamatosan változik és fejlődik, a kapcsolatok 

továbbra is fontosak, ezért a 301 átirányítások még mindig fontosak. 

2.13. URL rövidítések 301 átirányítással 

A legnépszerűbb és megbízható URL rövidítések manapság 301 átirányítást használnak, 

amelyek arról tájékoztatják a Google-t, hogy az oldal véglegesen átkerült. Ez azért fontos, 

mert a Google és más keresőmotorok továbbra is fontolóra veszik a weboldalak keresési 
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eredmények rangsorolásának kiszámításakor kapott oldalak számát. 

Bár a keresőmotor-optimalizálás (SEO) folyamatosan változik és fejlődik, a kapcsolatok 

továbbra is fontosak, ezért a 301 átirányítások még mindig fontosak. 

A 301 átirányítást használja: a bitly.com, budurl.co,.is qd, tinyurl.com. 

A web oldalak állandó mozgásban vannak.  Webes fejlesztés ténye - ha okos vagy, akkor a 

301 átirányítást használsz a  a linkhiány megelőzésére. De mi van, ha áthelyezi az egész 

webhelyet?  Szerencsére lehetséges, hogy a htaccess és a mod_rewrite segítségével egy 

teljes web helyet átirányíthassunk néhány sornyi kóddal. 

2.14.  A mod_rewrite használata a webhely átirányítására 

„A régi webkiszolgáló gyökerében létrehozhat/szerkeszthet egy új .htaccess fájlt a 

szövegszerkesztő segítségével. 

A sor hozzáadása: 

RewriteEngine BE 

A hozzáadás: 

RewriteRule ^ (. *) $ Http://newdomain.com/$1 [R = 301, L] 

Ez a sor minden régi fájllal kért fájlt, és hozzáfűzi - ugyanazzal a fájlnévvel - az új tartomány 

URL-jéhez. Például a http://www.olddomain.com/filename átkerül a 

http://www.newdomain.com/filename címre. Az R = 301 azt mondja a kiszolgálónak, hogy 

az átirányítás állandó. 

Ez a megoldás tökéletes akkor, ha az egész web helyet átvette és sértetlenül áthelyezte egy 

új domainre – ez nem gyakori. Gyakoribb eset az, hogy az új tartomány új fájlokkal és 

könyvtárakkal rendelkezik. Nem szeretné elveszteni az ügyfeleket, akik emlékeznek a régi 

domainre/fájlokra – be kell állítani a mod_rewrite-t, hogy átirányíthassa az összes régi fájlt 

az új tartományra. 

Az előző szabályhoz hasonlóan az R = 301, 301 átirányítást tesz lehetővé -  az L azt mondja 
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a szervernek, hogy ez az utolsó szabály. 

Miután beállította az átírási szabályt a htaccess fájlban, az új webhely megkapja az összes 

oldalmegtekintést a régi URL-ből” - a webkiszolgáló bármely oldalát vagy könyvtárát 

megvédheti a jelszóval.  

https://www.lifewire.com/modrewrite-to-redirect-whole-site-3469104 2018.10.26.6’45s 

2.15. Mikor kell az eredeti linket, és mikor kell a rövidített URL 

használni? 

Az URL rövidítések néha kényelmesek, de nem mindig szükségesek. Tipikusan ideális a 

használatuk: 

 A látható link megfogása tiszta és egyszerű 

 Egyéni rövidített link létrehozása 

 A kattintások és egyéb elkötelezettségi statisztikák nyomon követése 

Az  URL rövidítők nagyszerű szolgáltatások a láthatóan rendetlen linkek megtisztításával a 

helytakarékosság érdekében.  

Ha egy hosszú linket helyeztek be az e-mailbe, akkor spammnak tűnhet, ilyenkor az URL 

rövidítés is hasznos lehet. 

AZ e-mail, a dokumentum vagy a szöveg egyszerűbbnek tűnik szervezettnek és szemmel 

láthatónak, ha URL rövidítést használ. 

A sok népszerű URL rövidítés közül a Bitly testre szabható rövidített linkeket is kínál - 

létrehozhatnánk olyan egyéni URL, amely még szebb, könnyebb az emlékezés - http: / 

/bit.ly/LifewireTech. 

2.16. Az URL rövidítő hasznossága 

Olyan statisztikai nyomkövetési funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a 

felhasználók számára, hogy mélyebb betekintést nyerjenek, hogy a közönség hogyan 

viselkedik a tartalmukkal. Ez különösen akkor hasznos, ha Ön egy blogger vagy egy 

vállalkozás tulajdonosa, aki e-mailen vagy közösségi médián keresztül kapcsolatokat 

https://www.lifewire.com/modrewrite-to-redirect-whole-site-3469104


14 

 

mutatott egy nagy közönség számára.  

Nem utolsó sorban a hely megtakarítás, az esztétikusság. 

A Bitlly egy olyan szolgáltatás, amely ingyenes összekapcsolási követést biztosít 

használóinak - plusz prémium szolgáltatásokat kínál az üzleti felhasználók számára. 

https://www.lifewire.com/url-shorteners-with-permanent-redirects-3486581  

2018.10.25. 8’45s 

2.17.  URL rövidítő szolgáltatók  

A Twittwer saját fejlesztésű linkje legyőzte a versenytársakat! 

A legjobb URL rövidítés a Twitteré, mert beépül a Twitterbe, hacsak nem kell nyomon 

követnie az URL- t, mert akkor nem kell külső webhelyre mennie ahhoz, hogy kisebb URL-

t készítsen. Az URL csipog, ha közvetlen üzenetbe illeszt be, akkor a Twitter automatikusan 

lerövidíti azt egy http://t.co linkre.  

Bárki, aki megkapja a t.co rövidített linket, használhatja azt a cél URL-z. Ha a közzétett 

webhely URL-e valószínűleg rosszindulatúnak bizonyult, a Twitter figyelmeztetést generál. 

természetese használható más URL rövidítés is a linkek rövidítéséhez. Bit.ly egy ilyen 

kompatibilis URL rövidítés szolgáltató, de vannak mások is. 

Bitly - kompatibilis URL rövidítés, a szolgáltatás egyike volt az első URL rövidítésnek, 

amely nyomon követi az URL-t rendkívül népszerű. Segítségével nyomon követheti az 

elemzéseket és mérheti a teljesítményt valós időben. Az alapvető bitly szolgáltatás ingyenes 

– az Enterprise verzió díj alapú. Ügyfelei közé tartozik: Samsung, Pepsi, Nike, AMA, 

Dunkin Dunets 

TinyURl - egyike az eredeti URL rövidítéseknek a Twitteren.  Olyan rövid linket garantál, 

amely nem szünetel az e-mail üzenetekben, és soha nem jár le.  Ingyenes/névtelen, de nem 

jelent semmilyen jelentést vagy elemzést készíteni a rövidített URL-l. 

Ow.ly - mindenki számára elérhető ingyenes szolgáltatás volt, de most a Hootsuite, a 

népszerű közösségi médiakezelő eszközbe épült be – a Hootsuite csomagban van, könnyen 

összekapcsolhatja a közösségi médiában szereplő linkeket. Használatához szükséges egy 

https://www.lifewire.com/url-shorteners-with-permanent-redirects-3486581
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Hootsuite fiókra, az ingyenes verziója korlátlan hozzáférést biztosít az URL rövidítéséhez. 

Buff.ly – a Bufferba került beépítésre, amely egy másik közösségi média - kezelő 

platform. A szolgáltatásban beállíthatja hozzászólásait úgy a pufferba, hogy az előre 

beállított időpontban menjen ki. A puffer, akkor is képes tartani a hírcsatornát, ha túl elfoglalt 

valaki a közzétételhez. Hozzon létre egyéni rövidített URL- t, amelyeket a közösségi 

médiában/e-mailekben közvetlenül a pufferben használhat. Számos díj alapú tervet kínál, 

korlátozott ingyenes tervet kínál az elinduláshoz. 

https://www.lifewire.com/best-url-shortener-3288867 2018.10.27. 6’45s 

Bit.do - egy erőteljes és ingyenes URL rövidítő szolgáltatás, amely a következő 

alternatívákkal: 

Akár lehet saját domain - egyéni domain név neve lehet a szolgáltatást igénybe vevő 

márkája/neve. 

Az URL elérésének valós idejű statisztikái minden olyan információval szolgálnak 

amelyekre szüksége van a felhasználók kattintásainak követésére, utalva azokat a 

weboldalakat, amelyeken megtalálja a linket - nyomon követik az egyes 

kattintásokat teljes statisztikával, beleértve a dátumot, az órát és a felhasználó IP-számát. 

Részletes statisztikát készít. 

https://www.lifewire.com/best-url-shortener-3288867
http://bit.do/custom-domain/


16 

 

 

 

 

2.18. Link perszonalizáció  

 

A létrehozott címeket testre szabhatja - meghatározhatja a rövid linken a kívánt szöveget - 

ahelyett, hogy véletlenszerű betűket és számokat kellene használnia. Ez megkönnyíti a 

címeket a keresőmotorok megértésében és megtalálásában, a SEO (Search Engine 

Optimization) fejlesztésében a linkek és web helyek számára. 
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Eredeti URL: 

http://bit.do/picture-of-eiffel-tower-shadow-over-paris 

Ez rövidebb, de a cél-hivatkozás tartalma nem egyértelmű): 

http://bit.do/BjG 

Földrajzi helystatisztika: A kattintások országa és városa nyomon követheti az egyes 

kattintásokat . 

 A rövidített linkek soha nem fognak lejárni.  

 

http://bit.do/best-url-shortener.php 2018.10.26. 21’43s 

 

Az áttekintés tényként igazolja az URL rövidítés hasznosságát/ sokoldalúságát, személyre 

szabhatóságát. Kiderül számtalan előnye – sikeresen alkalmazható a magán és üzleti 

szférában egyaránt. A hozzáférés ingyenes, a prémium kategóriák díj alapúak. Világ cégek 

alkalmazzák a különböző verzióit. A bit.do alkalmazás szakmailag lenyűgöző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.do/picture-of-eiffel-tower-shadow-over-paris
http://bit.do/BjG
http://bit.do/best-url-shortener.php


18 

 

3. SAJÁT KUTATÁS  

3.1. Adatgyűjtés 

 

Az elemzés előkészítéseként a kutatási szakaszban szükséges az anyaggyűjtés. Mindig a 

kutatási kérdések jellege határozza, hogy milyen módon és mértékben szükséges a 

statisztikai, primer kutatási alátámasztás, eldönti, mi legyen a vizsgált sokaság, milyen 

ismérvekre terjedjen ki a megfigyelés, sőt ösztönözhet a használható módszerek közötti 

választásban is. 

Vigyázni kell azonban az adatok összehasonlíthatóságára: az adatok egymástól való 

eltérésének oka csak az lehet, amit vizsgálatunk tárgyává választottunk. 

Az irodalmi áttekintésnél az adatgyűjtés szekunder forrásból történt. 

Az elemzéshez primer adatgyűjtést végeztem – kérdőíves felmérés. 

 3.2. Kutatási módszertan 

 

Kvalitatív kutatás nem számszerű eredményeket szolgáltat. Célcsoportok 

gondolkodásmódját/várható reakcióit, cselekedeteit segít mélyebben megérteni. Lényege a 

minőségi jellemzés, az adatok mélyrehatóak, érvényességük magas. A kutató közelebbi 

kapcsolatot tud kialakítani az alannyal, így olyan területekre is betekintést nyerhet, amire a 

kvantitatív kutatásnak természetéből kifolyólag nincsen rálátása. Ez a módszer nem 

ragaszkodik mereven egy előre kialakított  kérdéssorhoz, stratégiájában strukturálatlan, 

folyamatos. 

Hátránya: alacsony a megbízhatósága, magas a szubjektivitás esélye, alacsony az elérhető 

alanyok száma. 

  

3.2.1. Személyes mélyinterjú 

 

A mélyinterjú a kérdezett és a kérdező közötti interakciónak tekinthető. A kérdező bizonyos 

mértékig irányíthatja a beszélgetést, a megkérdezettnek szintén nagy befolyása van a 

beszélgetés alakulására. A kérdező általában sejti, hogy mire kíváncsi az interjú alany - előre 

megfogalmaz bizonyos kérdéseket/kérdéscsoportokat, ettől azonban a beszélgetés 

alakulásától függően eltérhet.  A gyakorlatban a legtöbb mélyinterjú egyszerre lehet 

strukturált, /strukturálatlan jellegű - gyakori, hogy az interjúzó kutató nem tervezi meg 
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pontosan a kérdéseket.  A mélyinterjú megköveteli a kutató személyes jelenlétét, személyes 

érdeklődését a téma és a személy iránt, miközben általában lehetőséget teremt arra, hogy az 

interjúalany saját szavaival, saját kognitív struktúrái szerint haladva fejtse ki elképzelését 

az adott témáról. A mélyinterjús szituáció a legtöbb kutató számára otthonos helyzet, az 

interjúalany számára azonban nem feltétlenül. A jellemző, hogy a kutató ritkábban 

elfogódott vagy félénk, mint a megkérdezettek. Egymás köszöntése után általában 

egyenesen a tárgyra lehet térni; kevésbé kell attól tartani, hogy a beszélgető partner zavarba 

jön. A mélyinterjú során nyílt vagy zárt kérdésekkel egyaránt dolgozhatunk. A nyílt kérdések 

előnye, hogy a kutató kevésbé befolyásolja a választ. A beszélgetésről hangfelvétel 

készíthető. 

Az interjúszövegek elemzése kvalitatív adatfeldolgozással történik az emlékezetre 

hagyatkozva. Lehetőség szerint aznap feldolgozandó. 

A kutatás több fázisában is történhet. 

 

3.2.2. Kérdőíves kutatás 

 

Értékes empirikus adatokhoz juthatunk, ha sikerül a témához illő, fontos kérdéseket 

tartalmazó kérdőívet alkotnunk. A kérdőíves felmérés sikere elsősorban a kérdések 

megfogalmazásán áll vagy bukik, de sok múlik a lekérdezési folyamat megszervezésén is. 

Pontosan meg kell határozni, hogy mire vagyunk kíváncsiak, mi a vizsgálat tárgya, fókusza. 

Meg kell szerkeszteni a vizsgálat céljának megfelelő kérdőívet. A bennünket érdeklő 

tényeket kérdésekké kell fogalmazni. Meg kell határozni, hogy kiket célszerű bevonni a 

vizsgálatba. El kell dönteni azt, hogy milyen mintára alapozzuk a vizsgálatot, mi felel meg 

a kutatás céljának. 

Összeállítjuk a kérdőívet, majd teszteljük az ismerőseinkkel, hogy más számára is érthetőek 

a kérdések. 

Célszerű megterveznünk a kérdőív feldolgozását is, mert meg kell tudnunk mondani, hogyan 

mérjük a válaszokat. miként tesszük összegezhetővé őket? Meghatározó jelentőségű a 

vizsgálat eredménye szempontjából, hogy kifejező „mértékegységeket” rendelhessünk a 

kapott válaszokhoz. Tisztázni kell, milyen módszereket használunk a válaszok elemzésére.  
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4. ADATOK FELDOLGOZÁSA 

4.1. A mélyinterjú feldolgozása 

 

Az interjút egy feltörekvőben lévő internetes női magazin tulajdonosával készítettem, az 

oldalainak látogatottság: facebook 5450 fő, Instagram 3681 fő. 

Miért Őt választottam? 

Határozott személyiség, kedveli a kreatív dolgokat –ez megnyilvánul a magazin 

tartalmában/megjelenésében. Kíváncsi voltam egy ilyen beállítottságú nőnek mi a 

véleménye az URL rövidítésről, az általa kínált lehetőségekről- a vissza.hu szolgáltatás 

bevezetéséről. 

Nem okozott csalódást készségesen válaszolt kérdéseimre, majd kitöltötte a Kérdőívet is. 

Összegezve a beszélgetést már hallott az URL rövidítésről – nagyon tetszett neki a megoldás, 

mert egy nőnél sokat számít az esztétikus megjelenés, a praktikusság, a gyorsaság - azt 

tervezte már mit is csináljon/csináljanak a kolleganők  a naponta megspórolt idővel.  Ő 

nyitott a kérdésre, szívesen bevezetné az innovációs megoldást – URL menedzsment – az 

idő kihasználtság is inspirálta, hajlandó lenne áldozni rá, és mindenképpen külső 

megoldással oldaná meg. 

Szívesen cikkezne s kutatás eredményéről. 

 

4.2 Kérdőívek feldolgozása 

 

A vissza nem jelzés miatt sikertelen e- mail- s Kérdőív procedúra miatt telefonos Kérdőív 

kitöltést kezdeményeztem. Felhívtam a megszólítani kívánt célcsoport tagjait – rögzítettem 

válaszaikat, majd feldogoztam a kérdőíveket. 

A „vissza nem jelzésből” már érzékelhető volt, hogy a hazai piacnak eléggé érdektelen témát 

feszegetek – a feldolgozás folyamán be is bizonyosodott.  

A 10 db Kérdőív feldolgozásra került. 
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Az eredmény: 

 

 

ISMERI 4 fő 

NEMISMERI                                           6 fő 

MEGISMERNÉ 4 fő 

HASZNÁLNÁ 7 fő 

TERVEZI BEVEZETNI 4fő 

KÜLSŐ CÉGGEL 4 fő 

FIZETNE ÉRTE 4 fő 

NEM ÉRDEKLI 2 fő 

 

Ugyan kicsi a minta, de a fent említetteket és a gyakorlatban tapasztalt megfigyeléseimet 

figyelembe véve az URL rövidítés ismeretség tekintetében beigazolódott, és így 

általánosítható tény a pillanatnyi érdektelenség. 

5. ADATOK ELEMZÉSE 

 

A jelentés az elemzés - leíró-bemutató, prognosztizáló - speciális formája. Célja: a tények 

bemutatása – a közvélemény kutatása alapján. Adott időszakban vizsgálja, mit gondolnak, 

hisznek az emberek, vállalatok valamiről. A vélemények alapján helyzetjelentés készült 

mely alapján előrejelzés prognosztiálható. 

A 10 főből hatan nem is ismerik a rövidített URL szolgáltatatást, ebből kettőt nem is érdekel, 

a másik négy viszont megismerné, belőlük hárman használnák is. Négyen ismerik a 

megoldást, ők tervezik a bevezetését külső cég segítségével. 

Az eredményt tekintve 60% a nem ismerők aránya, de viszont jó jel, hogy közülük négyen 

szeretnék megismerni az alkalmazást, belőlük hárman szeretnék alkalmazni/bevezetni, az 

egy fő pedig hezitál – nem tudják még, hogy milyen módon oldanák meg a telepítést.  

Négyen, akik ismerik a jövő évre tervezik a bevezetést/költséget –külsős céggel kívánják 

megoldani az üzemeltetést. 

A szolgáltatás bevezetés tekintetében jó az arány a 70% szeretné bevezetni a szolgáltatást - 

40% már tervezi is külső céget szeretne bevonni. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

 

A kutatást értékelve megállapítható, hogy egy nagyon időszerű témára keresett megoldást, 

ami egyébként külföldön már üzletszerűen is funkcionál. Az itthoni megvalósításához 

adottak a technikai feltételek.  Biztató jel a célcsoport fokozott érdeklődése. Úgy gondolom 

itt az idő a vissza.hu promóció összeállítására. 
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Melléklet: 
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