
Pavek Ferenc: Internet az intézetben! 
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Pavek Ferenc 

Internet az intézetben ! 

Az internet az egész világra kiterjedő rendszer, melyet sokezer 
számítógéphálózat együttesen alkot. Az internetre kapcsolódáshoz 
(legegyszerűbb esetben) egy számítógép, egy modem, telefonvonal és egy 
internet szolgáltató kell. A modem kapcsolja össze a számítógépünket 
telefonvonalon keresztül az internet szolgáltató számítógépével, melyről 
aztán már a világ bármely pontja pillanatok alatt elérhető. A mi internet 
szolgáltatónk a MATÁV. Az internet szolgáltató az internet elérés biztosítá-
sáért egy alapdíjat kér, ami havonta kb. 2000 Ft. Ezen kívül fizetni kell a 
telefonvonal használatának a költségeit is. A kedvező ebben az, hogy tel-
jesen mindegy, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtári katalógusát 
böngésszük, vagy egy amerikai egyetem központi számítógépéről töltünk 
le bennünket érdeklő információt, fizetni csak a budapesti helyi hívás díját 
kell. 

Az internet felhasználási lehetőségei közül csak a két legfontosabbat 
emelném ki, az E-mail-t, és a WWW-t. 

Az E-mail elektronikus levelezést jelent. Egy levelezőprogram az 
internet világhálózata útján elküldi az általunk megadott címzettnek a be-
gépelt üzenetünket. Az E-mail igen gyors, néhány percen, esetleg 1-2 órán 
belül a legtöbb helyre megérkezik. 

A mi E-mail címünk: kjint@mail.matav.hu 
A levelezési lista az elektronikus levelezés olyan módja, melynek so-

rán egyszerre sok embernek (a lista tagjainak) küldhetünk levelet. Egy adott 
témában így a legkönnyebb eszmét cserélni. A listának küldött levelet 
minden résztvevő azonnal megkapja. Ha valaki válaszol, akkor a választ 
küldheti a lista minden tagjának, vagy csak a kérdezőnek. A legkülönbö-
zőbb témákkal foglalkozó levelezési listák léteznek. 

A W W W (World Wide Web = a világot átfogó háló) a legmodernebb 
információs szolgáltatás. A különböző intézmények vagy magánszemélyek 
egy homepage-nek nevezett oldalon érhetők el, a megfelelő cím megadása 
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után (pl. a BME címe www.fsz.bme.hu/bme/ ). A homepage hipertextes 
formátumú. A hipertextes szövegben bizonyos szavak valamilyen módon 
ki vannak emelve (aláhúzással, más színnel stb.), s ha ezekre kattintunk az 
egérrel, akkor új információt nyerhetünk a szóval kapcsolatban. Ezt az 
információt ki is nyomtathatjuk. A hipertextes anyag ma már tartalmazhat 
képeket, hangot, sőt videófelvételeket is. A legtöbb homepage-et rendsze-
resen frissítik, vagyis mindig a legújabb információk kerülnek rá. 

A sok millió intézmény és magánszemély homepage-einek az eléré-
sét keresőgépek segítik. Ilyen jól ismert keresőgépek pl. az Alta Vista, az 
Excite, a Yahoo, a Lycos stb. Ezeken a gépeken nem a keresett információ, 
hanem annak elérési helye (címe) található, különböző témák szerint cso-
portosítva. Elég csak a témát megadni, és a keresőgépek kilistázzák mind-
azokat a címeket, ahol ezzel a témával kapcsolatban információ érhető el. 
Ezután a megtalált címek közül bármelyikre rákattintva az egérrel, az ott 
lévő anyag hozzáférhetővé válik. 

Az internet www szolgáltatását már felhasználtuk az új kémia jegy-
zetünk elkészítéséhez. A XX. század kémiai felfedezésének a szén harma-
dik módosulatát, a fulleréneket tartják. Csak az internetről tudtuk az ezzel 
kapcsolatos molekula, és kristályszerkezet modellek képeit letölteni, mert 
magyar nyelven, könyv alakban erről még nem jelent meg megfelelő in-
formáció. 

Jegyzetírás közben nagy problémát okozott, hogy a kémiai képlete-
ket nem tudjuk a könyvbe beszerkeszteni. Az egyik keresőgépbe beírtuk a 
molekula modellezés szót. Ez kilistázott 79000 olyan címet, ahol ezzel a 
témával foglalkoznak. Szerencsére a harmadik címen letölthető kémiai 
szoftvereket találtunk. Ezek közül aztán már könnyű volt a megfelelőt ki-
választani, mert a szofverek nem teljes, szabadon terjeszthető verzióit 
számítógépünkre másolhattuk, és kipróbálhattuk. Azóta a szoftver teljes, 
jogtiszta példányát San Diego-ból beszereztük, és ezzel szerkesztjük be a 
legbonyolultabb molekulaképleteket is jegyzetünkbe. 

Intézetünk tervezi, hogy saját homepage-dzsel jelenik meg az 
interneten, melyen minden lényeges információ fellelhető lesz rólunk. 
Ezen a szöveg mellett kép és hanganyag is elhelyezhető. Kérünk bennete-
ket, hogy a homepage tartalmának az összeállítását és folyamatos frissíté-
sét javaslataitokkal segítsétek. 
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