
Az Internet mint információforrás 
Az Internet nemzetközi számítógéphálózat nagyon sok hasznos információ 

forrása, csak tudnunk kell használni. A lehetőségek közül bemutatjuk a 
következőket: 

— hogyan lehet elektronikus újságokat rendelni, 
— hogyan lehet levelezési listákra feliratkozni, 
— hogyan lehet keresgélni a hálózaton, 
— hogyan lehet állományokat lehozni a hálózatról. 
— hogyan lehet csak levelezési lehetőséggel információkhoz jutni. 
Természetesen csak tallózunk a sok újság és lista között, teljes képet 

nyújtani ezekről szinte lehetetlen. 

Elektronikus újságok 
Az elektronikus újságok közül csak az ingyen megrendelhetőkre térünk 

ki. Ezek általában meghatározott időközökben jelennek meg (naponta, 
hetente, havonta). A megrendelés (feliratkozás) elektronikus levélben 
történik. Mivel a legtöbb újság küldését automatikusan, programok segít-
ségével végzik, feliratkozni egy adott címről lehet, és oda kapjuk az újság 
számait. Minden újság esetében megvan a feliratkozás módja: ez lehet egy 
megadott címre küldött üres levél, amelynek a témáját (a Subject mezőt) kell 
megfelelő módon kitölteni (vagy még azt sem), esetleg a levél szövegébe 
kell pontosan megadott szöveget beírni. Ha alkalmunk van elolvasni egy 
ilyen újságot, abban általában megtaláljuk a feliratkozás és a lemondás 
módját. A következőkben a "üres levél" azt jelenti hogy a Subject mezőt is 
üresen kell hagyni. 

Először a HIX (Hollósi Information eXchange) négy újságját említjük. (A 
HlX-ről a levelezési listáknál részletesen írunk.) 

A H í r m o n d ó magyarországi újságokból tallóz. Megjelenik hetente három-
szor. Feliratkozás: üres levél a subs.hir@hix.com címre. 

A Narancs a Magyar Narancs c. újság elektronikus változata. Megjelenik 
hetente egyszer. Feliratkozás: üres levél a subs.narancs@hix.com címre. 

Kép a magyar teletext hírei. Megjelenik hétköznaponként. Feliratkozás: 
üres levél a subs.kep@bLx.com. 

Mozaik ~ hírgyűjtemény: parlamenti tudósítások, tőzsdei hírek, valutaár-
folyamok, új könyvek, a Duna TV műsora, az Amerika Hangja hírei. 
Megjelenik, ha van hír. Feliratkozás: üres levél a subs.mozaik@hix.com 
címre. 

Magyar nyelven létezik egy magát függetlennek nevező Nemzet c. újság 
Magyar Internet Világlap alcímmel. Feliratkozás: üres levél a következő 
címre: subs.nemzet@magyar-siliconvalley.com. 

Szintén magyar nyelvű a KET-E-HIREK, a Keresztény Értelmiségi Társaság 
újságja. Feliratkozás: üres levél a subs-ket@hungary.com címre. 

Angol nyelvű újság a CET (Central Europe Today) Prágából. Feliratkozás: 
cet-online-request@eunet.cz. Részletes információ kapható a cet-on-
line@eunet.cz címről. 

Román nyelvű tallózás a napi sajtóból az Infonet-Romania. Terjesztője: 
info@iiruc.ro. Üzenet küldése: infonet@iiruc.ro 
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Megemlítünk néhány szakmai újságot: 
Az Edupage informatikai hírújság magyar nyelvű változatára fél lehet 

iratkozni a subs.edupage@hungary.com címre küldött üres levéllel. Hetente 
három alkalommal jelenik meg. Román változatát a kolozsvári Soros 
Alapítványtól lehet megrendelni az astamatian@cluj.soros.ro címről. 

Román nyelvű havilap a képfeldolgozásról a BEAIS, azaz a Buletin 
Elec t ron ic de Analiză Imaginilor şi a Semnale lor . Fel i ra tkozás: 
beais@itim.org.soroscj.ro, Subject: subscribe. A levél tartalma lényegtelen. 

Havonta megjelenő újság az Internetről a Net-Guide. Feliratkozás: sub-
scribe net-guide tartalmú levél a litserv@eff.org. címre. 

CompuNotes - heti információk a számítógépek világából. Feliratkozás: 
subscribe compunotes szövegű levél a subscribe@supportu.com címre. 

Levelezési listák — vitafórumok 
A levelezési listák különböző érdekcsoportok fórumai. Meghatározott 

módon lehet "hozzászólni" a tematikához, lehet kérdezni, megjegyzéseket, 
észrevételeket, válaszokat beküldeni. A hozzászólásokat minden feliratkozott 
megkapja vagy külön-külön levélben vagy "újsággá" szerkesztve. A levelezési 
lista lehet teljesen automatikus, amikor program végzi a beküldött hoz-
zászólások megjelentetését, vagy létezik egy szerkesztő, aki esetleg 
megjegyzésekkel látja el, sőt cenzurázza is, ha nem felel meg a lista 
követelményeinek. (Például, ha a lista szabályai szerint nem szabad reklámot 
beküldeni, akkor a szerkesztő dönti el, hogy mit tart reklámnak.) 

A levelezési listák közül az egyik legjobb a magyar nyelvű HIX (Hollósi 
Information eXchange). A HIX tulajdonképpen több levelezési lista és 
elektronikus újság együttese, saját megnevezése szerint "nyilvános magán 
információs rendszer", melynek szolgáltatásai ingyenesek, de használata nem 
jog, hanem lehetőség. A rendszer működtetését szolgáló programokat az 
Amerikában élő Hollósi József írta, és ő maga a rendszer karbantartója és 
mindenese is. 

A feliratkozás mindegyik lista esetében a megadott címre küldött üres 
levéllel történik. 

A HIX fontosabb listái: 
Guru - kérdések, válaszok technikáról, technológiáról (a gyakorlatban 

szinte kizárólag számítástechnikáról, informatikáról). Megjelenik naponta. 
Feliratkozás: subs.guru@hix.com. 

Tipp - általános politikamentes ötletbörze. Megjelenik naponta. Fel-
iratkozás: subs.tipp@hix.com. 

Vita - irányított (moderált) általános vitafórum. Megjelenik naponta. 
Feliratkozás: subs.vita@hix.com. 

Szalon - irányított közéleti vitafórum. Megjelenik hétköznapokon. Fel-
iratkozás: subs.szalon@hix.com. 

F ó r u m - nem irányított közéleti vitafórum. Megjelenik, ha van hoz-
zászólás. Feliratkozás: subs.forum@hix.com. 

Környesz - irányított környezetvédelmi információs fórum. Megjelenik 
naponta. Feliratkozás: subs.kornyesz@hix.com. 

Otthon - fórum az otthonülők számára. Feliratkozás: subs.ot-
tbon@bix.com. 
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Móka - v i c c e k , re j tvények, j á t ékok fóruma. Fe l i ra tkozás : 
subs.moka@hix.com. 

Hungary - a Listserv Hungary angol nyelvű vitafórum napi összesítése. 
Feliratkozás: subs.hungary@hix.com. 

Újabban van Sport és Já ték is, feliratkozás, mint a fentiek esetében. 
A subs.all@hix.com címre küldött levéllel a HIX minden újságjára és 

levelezési listájára feliratkozhatunk. Lemondani egy újságot vagy levelezési 
listát hasonlóképpen kell, csak mindenhol a subs szót unsubsra cseréljük. 

A HIXnek ezenkívül még egyéb szolgáltatásai is vannak: le lehet kérni 
levélben régebbi HIX-számokat, különféle dokumentumokat, címlistát stb. 

A HIX működéséről és szolgáltatásairól egy tizenöt oldalnyi információs 
anyagot kaphatunk, ha egy üres levelet küldünk a help@hix.com címre. Ezt 
érdemes alaposan áttanyulmányozni, hogy megfelelőképpen igénybe ve-
hessük szolgáltatásait. 

Digital Unix rendszergazdák magyar nyelvű fórumára feliratkozni a sub-
scribealpha-du beküldő neve szövegű levéllel lehet, melyet a listproc@rkk. hu 
címre kell küldeni. (A Subject üres.) 

Az informatikát alkalmazó középiskolai tanárok magyar nyelvű fóruma a 
Tanfórum. Feliratkozás: subscribe tartalmú levél a request-tanforum@sun-
serv.kjki.hu a címre (ekkor minden hozzászólást külön levélben kapunk) 
vagy request-digest-tanforum@sunserv.kfki.hu címre (ekkor az egynapi hoz-
zászólásokat egybeszerkesztve kapjuk meg). Hasonló jellegű levelezési lista 
fizikatanárok részére a Fizinfo. Feliratkozás: fizinfo-request@sunserv.kfki.hu, 
a levél tartalma: subscribe. Kémiai módszertani levelezési lista: subscribe 
tartalmú levél a kationinfo@ludens.elte.hu címre. 

Angol nyelvű irányított vitafórum a számítógépvírusokról a Virus-L. 
Feliratkozás: levél a listserv@lehigh.edu címre, melynek tartalma: SUB VIRUS-
L beküldő neve. (A Subject üres.) 

Román nyelvű vitafórum a Romanians, napi megjelenéssel. Feliratkozás: 
listserv@sep.stanford.edu. A levél tartalma: subscribe romanians név. Infor-
mációk: mihai@sep.stanford.edu. 

A levelezési listákról kaphatunk információt, ha GET NEW-LIST WOUT-
ERS tartalmú levelet küldünk a listserv@vml.nodak.edu címre. 

Az Internet kezdő használóinak érdemes feliratkozni a Help-Net listára: 
SUBSCRIBE HELP-NET név tartalmú levelet kell küldeni alistserv@vm.temple. 
edu címre. 

Keresés a hálózaton 
A világot pókhálószerűen átfogó Word Wide Web (röviden WWW) 

rengeteg mennyiségű információt tárol. A kereső programok segítségével (pl. 
netscape, mosaic, lynx) egyik WWW-helyről a másikra vándorolhatunk, 
letölthetünk információkat, programokat. Megadhatunk feltételeket a kere-
séshez, ilyenkor a kereső bizonyos sorrendben végigpásztázza a WWW-he-
lyeket a megfelelő információkért. A WWW-helyek címét a http (HyperText 
Transfer Protocoll) szó előzi meg. A keresést érdemes az egyik leggyorsabb 
WWW-szerverről, a http://altavista.digital.com címűről kezdeni . Ide 
beléphetünk pl. a lynx http://altavista.digital.com egyszerűen parancs 
kiadásával. (A lynx, a másik két programmal ellentétben csak szöveg 
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áthozatalára képes, képeket nem tud továbbítani.) Ha a netscape böngészőt 
használjuk, akkor a fenti címet begépeljük a felajánlott ablakba. A különböző 
WWW helyeken a kiemelt szavakra rákattintava újabb WWW címre 
kapcsolódhatunk. 

Más címek, ahonnan érdemes elkezdeni a keresést: http://www.excite.com; 
http://www.infoseek.com; http://www.lycos.com; http://www.yahoo.com 

Ezek a helyek a gyors keresést különféle tárgymutatók segítségével 
biztosítják, amelyeket több száz szerver átpásztázásával hoznak létre, s 
időnként aktualizálják. 

A már felsorolt újságok legtöbbje megtalálható WWW-helyeken is. (Ezeket 
sokszor "tükrözik", tehát több helyen is ugyanolyan tartalommal találhatók.): 

HIX: http://hix.mit.edu/ 
Edupage http.//www.hungary.com/edupage/ 
VIRUS-L: http://www.al.com/cvhd 
Nemzet: http://www.siliconvalley.com/nemzet.html 
KET: http://www.hungary.com/ket/ 
Kation: http://www-phch.chem.elte.hu/kation 

A kolozsvári egyetem WEB-lapja: http://www.ubbcluj.ro 
A szegedi egyetemi könyvtár WWW-címe: http://www.bibl.u-szeged.hu. 
E-mail "telefonkönyv", mely több mint 90 millió egyén és 11 millió vállalat 

elektronikus címét tartalmazza: http://www.switchboard.com 
Tudományos Információk Intézete (ISI - Institute for Scientific Informa-

tion): http://www.isinet.com 
Szabadegyetem az Interneten: http://cszx.open.ac.uk/zx (levélben: In-

ternet-Course-lnfo@open.ac.uk) 
Hálózati könyvesbolt: http://www.amazon.com 
Információk eseményekről, konferencia bejelentők, kiadványok hálózati 

adminisz t rá toroknak és fe lhasználóknak: http://www.in-
ternic.net/hftnn/search-net-happenings. 

Egyéb érdekes címek: 
http://www.olsen.ch/cgi-bin/exmenu — valutaárfolyamok, 
http://www.vatican.va — Vatikán, 
http://www.cyberspeed.com — a CES (Consumer Electronic Show) hírei, 
http://www.freenet.hamilton.on.ca/~aa844/MrBean.html — Mr. B e a n 

híres komikus web-lapja. 
http://www.winsite.com — Windows-programok 
http://www.jumbo.com — titkosítási (rejtjelező) és egyéb érdekes algorit-

musok 

http://www.cvcom.com — meglepetés (!) az érdeklődők számára. 

Állományok másolása 
Az ftp {File Transfer Protocoll) segítségével sok-sok programot és 

dokumentumot tölthetünk le a hálózatról. Könnyen letölthetünk állomá-
nyokat netscape-pel is, ekkor a címablakba a http helyett az ftp protokollt 
kell írni (tehát pl. ftp://lebigh.edu). UNIX alatt használhatjuk az mc(Midnight 
Commander) programot, amely a Norton Commander UNIX alatti 
megvalósítása, és amely rendelkezik ftp menüponttal. Windows 95-ben 
egyszerűen netscape-pel vagy egy ws-ftp nevű programmal valósíthatjuk 
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meg az állományáthozatalt. A fenti, UNIX és Windows 95 alatti programok 
segítségével teljes katalógust is másolhatunk. Fontosabb névtelen ftp-lelőhelyek: 

Vírusokról: ftp://lehigh.edu és ftp://cs.ucr.edu 
Gyakran ismétlődő kérdések (FAQ) a vírusokról: ftp://cert.org/pub/virus-

l/FAQ.virus-l 
Víruskereső és -irtó programok: 
ftp://oak.oakland.edu/pub/msdos/trojan-pro 
ftp://nic.funet.fi/pub/msdos/utilities/trojan-pro 
ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/msdos/trojan-pro 
ftp://ftp.kiam1.rssi.ru 
Unix operációs rendszer biztonsága: ftp://emx.utexas.edu 
Információk az Internetről: 
ftp://ftp.sura.net/pub/nic/ 
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.a nswers/internet-services/ 
ftp-vel kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések): 
ftp://rtfm.mit.edu/usenet/news.answers/ftp-list/faq 

Információk levélben 
Ha csak levelezési lehetőségünk van, akkor is szinte minden Internet-szol-

gáltatás elérhető, természetesen sokkal lassabban. Minden információt levél-
ben kérünk (a megadott módon), és levélben kapunk választ. Levélben 
megkaphatjuk a Bob Rankin szerkesztette Az Internet elérése E-mail segít-
ségével c. dokumentumot több nyelven. Ha magyarul szeretnénk, akkor 
írjunk egy levelet a bobrankin@mhv.net címre, amelynek a Subject mezője 
a send accmail.hu szöveget tartalmazza. Ha más nyelven szeretnénk, akkor 
csupán a Subject-be írt szöveg utolsó két betűjét kell megfeleleően megvál-
toztatni. 

K á s a Zol tán 

Alfa fizikusok versenye 
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum volt a házigazdája 1996. április 

27-én az "Alfa fizikusok" versenyének. 
Első alkalommal került sor erre a versenyre az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság (EMT) Kovászna megyei fiókszervezetének ren-
dezésében. A verseny négy levelezéses fordulóból állt, amely október 
hónapban indult, és egy döntővel zárult. A négy fordulóban, otthon, 
segédanyaggal és tanári segítséggel megoldott feladatok pontértékének 
középértéke képezte a verseny végpontjának felét. A döntőben szerzett 
pontszám a másik felét. Az így szerzett pontszámok nagyon közel álltak 
egymáshoz, különösen a nyolcadik osztályos tanulóknál. 
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