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át nem csodálatos

ez a tengernyi

információ?



f Dante Poklában az elkárhozottaknak nyakig az izzó lávában kellett állniuk. Nem mintha a mai üzleti világban
^

ilyen szörnyek lennének a dolgok - végül is az Ön rendelkezésére áll a GroupWiseT a Novell® „groupware”

megoldása. Az „Universal In Box” lehetvé teszi, hogy megszervezze E-mailjeit, találkozóit, faxait, st a hang-

postáját is - s mindezt egy helyrl. Ha kedve úgy tartja, üzenetei kezelésére használhatja laptopját, telefonját, vagy

személyhívóját, bárhol is van a földön (vagy a Pokolban). Lépjen hát a több mint ötmillió felhasználó nyomába,

akik már megtalálták a megoldást! — Ha meg akarja tudni, hogyan maradnak más cégek a csúcson, hívja

y
a 266-7770-es telefonszámot vagy látogasson el a http://www.novell.com internet címünkre,

j



A MATÁV, Magyarország els számú üzleti kommu-
nikációs partnere már ma ajöv század technológiáját

kínálja Önnek.

Az üzleti élet kommunikációs sebességét, megbízha-

tóságát és kihasználhatóságát drámaian megnövel
ISDN, az okmányok cseréjét papírmozgás nélkül,

fénysebességgel lebonyolítani képes rEDInet, az

információs szupersztrádára vezet legközvetlenebb

és legolcsóbb utatjelent matávNET, vagy az üzleti

partnereit minden eddiginél közelebb hozó MATÁ V
Zöld és Kék számok soha nem látott módon kibvítik

a hazai üzleti kommunikáció mozgásterét.

És ami szintén szokatlan: ezek a szolgáltatások nemcsak

léteznek, de az Ön számára is elérhetk. Egyszeren
és gyorsan.

Szolgáltatások, melyek nélkül holnap nehéz lenne lépést

tartani versenytársaival.

Szolgáltatások, melyek ma lépéselnyt jelenthetnek

Önnek és cégének.

Megengedheti, hogy ne éljen velük?

További információért hívja ingyen a MATÁV
06 80 40 40 40 Zöld számát.

MATÁV. Már holnap van-

MATAV
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A technika rohamlép-

tekkel halad. A döntés

az Ön kezében van -

ugye nem akar lema-

radni?

Ha a haladást választ-

ja, fogadja társnak az

Ericsson Freeset hordoz-

ható mellékállomást.

Korlátlan kompatibi-

litás minden alköz-

ponti rendszerrel.

Nyomógombos kivitel,

kecses, könny, csipte-

tvel rögzíthet.

Vágja zsebre mellékét!

Freeset

\z evolúció lassú, de

:eltartóztathatatlan . .

.

liricsson Üzleti Kommunikációs Rt. 1081 Budapest, Köztársaság tér 3. Tel.: (36-1) 269-9086 ERICSSON ^



Silicon^} Graphics
Computer Systems

Azért vett WEB szervert,

hogy sokan

. i frfVSk •' .A •: J T* T' .

felkeressék

sajnos,

pontosan

történt.

Az Internet üzleti célú alkal- H|||
mazásánál az egyik lég-

|

fontosabb kérdés, hogy elég

ers-e a szerver ahhoz, hogy kiszolgálja az ügyfeleket. Mert ha nem, akkor

várakozásra kényszerülnek. És ilyenkor elmennek a konkurenciához. Ezért

választják a világ legforgalmasabb WEB csomópontjaira a Silicon Graphics

egyedülállóan gyors és skálázható WebFORCE szervereit.

Persze, ez nem elég. Aki ki akar tnni a tömegbl
,
annak el kell kápráztatnia az

embereket. Látványos tartalom kell - Java, képek, hang, videó, st, ma már 3D inter-

aktív grafika. AWebFORCE gépek a ma kapható legjobb WEB-szerkeszt és fejleszt

eszközöket adják a kreatív csapat kezébe.

Tehát, készüljön fel a tömegre - a Silicon Graphics WebFORCE termékeivel.

További információ: Silicon Graphics Kft.; Telefon: 205-9609

info@budapest.sgi.com ;
http//www.sgi.com
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t@rtalom
sz van. Hogy ez idjárásban mit jelent, azt nem tudjuk, mert az

I 1 idén valahogy a kemény tél után egybl nyár következett, még-

V-X pedig egy meglehetsen szies nyár, ami után bven belefér akár

egy verfényes sz is... Amikor a keresgépekbe begépeltük, hogy

LEAF+.JPG, ami a legjobb közelítést adta, hogy leveleket vadásszunk, meg
FALL+GIF, hogy szi képre leljünk, akkor mindenféle jópofa dolgokat talál-

tunk, de az avar virtuális megközelítése nem igazán sikerült, úgyhogy ezúttal

inkább megmaradtunk a valódinál. Tettük ezt azért is, mert egyik új rovatunk

éppen a v@lódi. Ha a szórakoztató lapok - miképp ez lassan gyakorlattá válik

- tehetnek kisebb kirándulásokat az Internet web-oldalain, s nyithatnak ajánló

rovatokat, akkor talán egy internetes szabadid magazin szerkesztinek is

Szabad néha feltekinteni a képernyrl, s kinézni a valóságba.

k@lauz

^ Mi mennyi?

(Aktuális

Hírszörf

Hogyan facsar pénzt a Hálóból Jim Clark?
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Vto-e ÉLET túl?

A világháló jó dolog. Sokan szövögetik pókszorgalom-

mal, de a legtöbben c-sak lógnak rajta, és nézeldnek

naphosszat. Talán ha látnák sem hinnék, hogy van

valami, ami egyszerbb az Internetnél, ugyanakkor

sokkal többet tud nála. És tényleg: van-e ilyen?

hogyne volna! Ili a CompuServe.

A világ egyik legnagyobb információs hálózatán

könny eligazodni, szabályai világosak, kezelése

gyerekjáték. Higgyen a szemének: az els tíz órában

ingyen használhatja a CompuServe mind a 3000 szol-

gáltatását, beleértve az Internet elérését is. Már öt mil-

lióan szálltak be a játszmába, és azóta zajlik az életük.

Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.

Tel./Fax: 212-0639, 212-4612

E-tnail: 71333.2033@compuserve.com

gCompuServe
Hungary

Összeköti a szellemest a hasznossal.

^.„„-^.^....odemek mindenki

gyarországi hálózatra o

Discovery

adás-vétel, fájltranszfer, távm-
ködtetés (remote control), SOHO (Small Office-Home Office) irodai és otthoni felhasználás.

1996 SZ



Lapunk olvasásakor

érdemes figyelni az

alábbi jelekre:

Cikk, amit mindenki figyelmébe

ajánlunk:

Szakmai jelleg információ

vagy egyéb okból a köznyelvbl
eltávolodott, „magasan szárnyaló”

cikk, aminél laikus olvasóink kiad-

hatják Pósalaki bácsi jelszavát:

„ugorgyunk”:

Vélemény, vitairat, gondolat.

Levél, vagy levélcímet (e-mail)

tartalmazó írás:

Fontos figyelmeztetés, szabály-

ismertetés:

Talány, kérdés, rejtvény:

TNfi mennyi

F

„Tájékoztatjuk, hogy ... az

INTERNET hálózaton megren-

dezzük a ...versenyt. Az INTER-
NET az egész világot behálózó, több millió

számítógépet magában foglaló gigantikus

hálózat. Rendszeres látogatóinak számát
40-50 millióra becsülik a világon. Ezen a

hálózaton rendezik meg a versenyt... ”

A fenti idézetben tudatosan nem hagytuk

benne az azonosító pontokat, ugyanis

korántsem egyedi jelenségrl van szó. Még
csak nem is mindig szándékos

megtévesztésrl, olykor maguk a

hálószem-szövögetk is elhiszik, hogy
amennyiben saját kikötjük lesz az

Interneten, ket akár tízmilliók is megláto-

gathatják. Ám ha kész a „web-site” akkor

jön a csalódás, hacsak valaki nem pörgeti a

számlálót (ld. egyik tippünk-trükkünk),

akkor az bizony megreked a tízes-húszas

magasságban, az olvasottabb lapok

esetében eléri a százast, esetleg négyje-

gyvé is válik, de tízezrekkel (és nem
tízmilliókkal!) már csak azok büszkélked-

hetnek, akik - biztos, ami biztos - mindjárt

10000-rl indították

a számlálót, s nem
nulláról (elvégre

Rockefeller is valami

olyasmit mondott,

hogy csak „az els
tízezer olvasómról ne

kérdezzetek”...)

Az ugyanis, hogy
potenciálisan hányán láthatják az oldalt,

korántsem jelenti, hogy ennyien meg is

nézik! (Arról most nem szólunk, hogy a 40-

50 millió Internet-végpont is meglehetsen
pontatlan becslés, azok számát, akik

valóban rendszeresen barangolnak mások
web-birodalmában, az igazi mintavételes

statisztikákkal dolgozó közvéleményku-
tatók jóval kevesebbre becsülik.)

Tény, hogy vannak keresett oldalak, s az

is tény, ötletes reklámmal (akár a megfelel
web-cím rendszeres hirdetésével mondjuk
az Internet kalauzban) más oldalakon elhe-

lyezett kapcsolókkal. tartalmas és

látványos kínálattal, letölthet

szoftverekkel stb. az egyes Internet-kikötk

látogatottságát fokozni lehet. Ez azonban

tudatos marketinget, komoly energiabefek-

tetést igényel, s dreség azt hinni, hogy ele-

gend felraknunk pici (exhibici) honla-

punkat, s máris tízmilliók néznek minket.

Ha Újpest vagy Kelenföld egyik mel-

lékutcájában egy kirakat bérleti jogát úgy
hirdetné meg valaki, hogy „Budapest
lakosságát és az egy év alatt fvárosunkba
látogató emberek számát figyelembe véve

akár tízmillióan is láthatják azokat a tár-

gyakat, amiket ebben a kirakatban helyez el

az ember”, akkor a cikkünk elején idézett

szöveg megfogalmazói számára is egybl
világossá válna, hogy - enyhén szólva -

butaság amit írtak. Még csak sugallni sem
szabad ilyen számokat. A legérdekesebb,

legtartalmasabb magyar Internet-kikötk

(pl. mozimsor, online vásárlást vagy
vélemény-nyilvánítást lehetvé tev web-
site-ok, vagy a hálóra kiaggatott újságok)

jó esetben napi száz látogatót regisztrálnak,

és ezideig egyik sem ért el még tízezres

“példányszámot” sem. Ráadásul a szám-

lálók nem olvasót, hanem hozzáférést

mérnek, vagyis ha valaki (mondjuk cégbe-

li) egy nap többször odanéz, máris pörög az

órácska. De nézzük meg, hogy a közön-

ségnek legjobban tetsz web-oldalak (TOP
100) esetén, ahol egy címrl csak egy

szavazatot fogad el a számítógép, mennyi
szavazattal büszkélkedhetnek a legnép-

szerbb web-site-ok! Akárhogy is, bizony

egyelre csak inkább százas, mint ezres

magasságban mozog azon különböz
Intemet-accountok száma, ahonnan egyál-

talán látogatót

várhatunk olda-

lunkra. Pedig a

TOP-oldalak, az

újságok, a mozim-
sor - ha meg-
maradunk a kirakat-

hasonlatnál - éppen-

séggel a Váci utcai,

és nem valamilyen külvárosi vitrineknek

tekinthetk... De hagyjuk a kirakatot, gon-

doljunk a telefonra, hiszen a web-site-okkal

is ennek révén kerülünk kapcsolatba. Nos,

attól kezdve, hogy bekötik lakásunkba,

irodánkba a telefont, Magyarországról mil-

liós, a világ különböz pontjairól pedig

akár milliárdos nagyságrendben érkezhetne

hozzánk hívás, mégis jó, ha naponta

néhányszor megcsörren a telefon... Hiába

vagyunk elérhetek mindenhonnan!

Persze, ha valakinek az üdvösségéhez ez

kell, megmaradhatunk a ködösítésnél.

Ezúton közöljük minden kedves

olvasónkkal, hogy jelen eszmefuttatást az

összességében több tízmilliós havi

példányszámot elér nyomtatott magyar
sajtó részét képez Internet kalauzban

adjuk közre, úgy tessék figyelmezni

szavainkra! Ha pedig ehhez hozzávesszük,

hogy a magyar sajtó szerves része a világ

összes publikációjának, akkor...

Úristen, még a végén magam is

megrémülök a felelsségtl!

Vértes János
vertes@prim.hu
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Megbízhatóan és gyorsan kíván

elektronikus üzenetet váltani?

Az AT&T egész világot átfogó professzionális hálózata,

üzleti kívánalmaknak megfelel szolgáltatást biztosít ügyfelei

számára. Gyorsan és mindig célba ér elektronikus levelek,

biztosan elérhet Internet és X.400 címek! Üzenetét faxra is

elküldheti és ha úgy kívánja EDI rendszerének kialakításában

is segítségére lehetünk:

• EDI konzultáció, szaktanácsadás

• EDI projektek kivitelezése:

- EDI üzenet-struktúrák kialakítása

- Nagy teljesítmény EDI szoftverek, EDI szerverek

- Formanyomtatvány - EDI konverziók

- EDI szolgáltatások

Címünk: EDIPORT KFT, 1 121 Bp. Konkoly Thege u. 29-33

tel: (1) 275 4857 fax: (1) 160 2497

email: ediport@attmail.com

http://www.ediport.com

AT&T

Új oktató- és vizsgaközpont a Waltonban

Szerezze meg nemzetközileg elismert mérnöki szakminsítését a Walton System House Kft. Sylvan Prometric

(korábbi nevén DRAKE) vizsgaközpontjában!

Miért érdemes Sylvan Prometric vizsgát tennie?

lia Önnek számítástechnikai cége van: afokozatok bizonyítják vevi részére a magas színvonalú szakmai szolgáltatást

ha Ön állást keres: növelheti esélyeit a munkaerpiacon a jól fizetett kulcspozíciók betöltésénél

legkeresettebb fokozatok: CNE (Certijied Novell Engineer), MCP (Microsoft Certified Professional),

CCIE (Cisco Certified Internetwork Engineer)

Tegyen szert ugyanitt a fenti minsítések megszerzéséhez szükséges tudásra!

Várjukjelentkezésüket a szept- 30. - oki. 4. között tartandó intenzív Windows NT 3.51 Server hivatalos Microsoft

és az októberben induló Windows NT Workstation és Server tanfolyamainkra!

A késbbiekben indítandó tanfolyamaink:

Novell NetWare Cisco technológia, Lotus Notes

és gyártójüggetlen témák: routing, SQL, Internet, WWIV

A tanfolyam során a legkorszerbb technikai háttér, eredeti oktatási anyagok és minsített oktatók állnak

a hallgatÓkTéndélkezésére.

További információk és jelentkezés:

IJIQITniLI
I SYSTEM HOUSE KFT. I

ILII ILIUIIJ
1 139 Budapest Frangepán u. 8-10.

Walton System House Kft.
Telefon: 344 38 38 Fax: j44 38 34
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Gyökeresen változtatva eddigi poli-^ tikáján, az IBM. a hálószörfösök

ötleteire, véleményére is számít ezentúl

szoftverfejlesztési munkáiban. Aki elha-

józik az alfaWorks névre keresztelt „nyílt

laboratórium” fejlesztési címére

(http://www.alphaWorks.ibm.com), az

különféle alpha tesztfázisban lév prog-

ramokat tölthet le, próbálhat ki, s mondhat
róluk ítéletet.

Lemondott mindhárom vezeti pozí-

Nr ciójáról a Novell teljhatalmú

fnöke, Róbert Frankenberg. A kommen-
tárok - amelyek az új vezetés els nyi-

latkozatain alapszanak - tudatos váltást

engednek sejtetni, az elemzk szerint

Frankenberg vezeti stílusa nem felelt meg
egy olyan gyorsan változó ágazatban, mint

a szoftverfejlesztés. Az új vezetk
agresszívebb magatartást ígérnek az

Intemet/intranet piacon, úgy vélik, hogy a

hálózatos szemléletmód megteremtjének,

legfbb pápájának számító Novell számára

igazán ideje lenne, hogy újra felvállalja a

vezet szerepet.

^ Nyári számunkban még csak elre-

jelzés volt, mire ez a lap megjelenik

már befejezett tény, hogy az EUnet

Magyarország hivatalosan is az EUnet

International holding tagjává vált:

szeptember közepén aláírták azt a

szerzdést, amelynek értelmében az EUnet

International - jelents tkeinjekciót adva

ezzel a magyarországi vállalkozásnak - 51

százalékban tulajdonjogot szerzett az
E.Unet Magyarország Kft.-ben. Az adásvé-

tel immár formálisan is megersíti azt a

szoros együttmködést amely a holding és

a magyar EUnet között eddig is megvolt,

mert mint megtudtuk, a hazai szolgáltató

már jó ideje élvezhette az EUnet

International tagsággal járó elnyöket,
munkájukhoz minden támogatást megkap-
tak, a nemzetközi anyacégtl.

Amikor lapunkat böngészi, kedves

Olvasónk, lehet, hogy már
'megkezddött a Netscape Navigator OS/2-

js változatának bétatesztelése. A terméket -

amely várhatóan a negyedik negyedévre

Részül el - közösen jelentette be az inter-

netes cég és a Kék Óriás.

Java technológiájával a nemsokára for-

galomba kerül OS/2 Warp 4 igazán hálóra

;termett lesz. Érdekesség, hogy fejleszti

beleépítették a VoiceType beszédfelismer

rendszert is. így az új OS/2-s Navigatort

sem kell csépelnünk - elég, ha szép szóval

fordulunk hozzá.

^ ACiscpnak még a gránit sem fekszi^ meg a gyomrát, legalábbis ez derül

ki a legújabb vállalat vásárlási hírbl:

aláírták a megállapodást a privát kézben

Hírszörf
lév Gránité Systems megvásárlásáról

(220 millió USD). A Gránité Systems Inc.

a - szabványokon alapuló - úgynevezett

többszint (multilayer) Gigabit Ethernet

kapcsolástechnika gazdája, amely lehetvé
teszi az egy milliárd bit másodpercenkénti

átvitelt. A Cisco a Multilayer Gigabit

Ethernet switching technológiával szélesíti

eddig meglév választékát az új tech-

nológiák terén.

A Cisconak volt persze már a gránitnál

is keményebb húzása: a Stratacom vásárlás

például az iparág legnagyobb tranzakciója,

de emellett a cég további olyan vásárlások-

ba is belement, amelyek az ajánlatát az

egész hálózati technikában egyedülállóan

szélesre tágították (Nashoba - Tokén Ring

kapcsolók, Telebit - ISDN modem csator-

nakoncentrátor, 100 és 200 millió USD). A
vásárlások révén a Cisco Systems tke-
megfelelési értéke 35 milliárd dollárra

növekedett. A cég parabolikus fejldési

görbéjét a magyar piacon is tetten érhetjük,

a Cisco az utolsó negyedévben 101 száza-

lékos növekedést produkált. Ez - mint

Budafoki Róbert, a Cisco Magyarország

vezetje elmondta, - a magyar partnerek

érdeme. A nagyvállalati eszközök piacán

szereplk: a LIAS-Networx Kft., az

Optotrans és idén sztl a Rolitron is, az új,

CiscoPro üzletág körében versenyzk
pedig: a Computer 2000 és a Walton

Networking. A kisebb felhasználókat, házi

piacot lefed CiscoPro üzletág egyébként a

közel egyéves id alatt máris nagy sik-

ereket hozott, mintegy 15 százalékkal

részesedett a teljes bevételbl.

A Hungary NetWork által használt

www.hungary.com név után immár
foglalt a www.ungarn.com cím is, az

UngamNet Kft. és a Mozaik Szoftverház

közösen építi információs honlapját alatta.

A folyamatosan bvül, Magyarországot

bemutató német nyelv oldalak létre-

hozásával a két cég elssorban a német
ajkú internetezk érdekldését szeretné

megnyerni, bár angolul és természetesen

magyarul is hozzáférhetk az információk.

A www.ungarn.com honlapjára német
érdekeltség cégek megkeresését is ter-

vezik, mint megtudtuk, fórumot kívánnak

teremteni ezeken az oldalakon a piacon

egymásra találni kívánó magyar és német

cégek számára. (A hasonló felépítés

címek azért kelendek, mert az új

böngész-verziókban a http, a www, a .com

címösszetevk egyaránt default-értéknek

számítanak, vagyis ha valaki begépeli azt,

hogy Hungary vagy azt, hogy Ungam,
akkor automatikusan a megfelel Internet

kikötbe viszi el böngészje.)

Új céget alapított a Netscape, a-

melynek tulajdonosi köréhez mind-

járt olyan „aprócska” világcégek is csat-

lakoztak, mint az IBM, az Oracle és négy
nagy japán elektronikai cég, a Sony, a

Nintendo, a Sega és a NEC. A Navio
Communications Inc.-nek nevezett új vál-

lalat f célja a háztartás egyszer
eszközeinek, például a televízióknak, tele-

fonoknak csatlakoztatása az Internethez.

- Az Internettel kapcsolatba lépni tudó

házi elektronikus eszközök piaca öt éven

belül legalább 500 millió emberre terjed ki

- mondta az alapítás alkalmából Jim Clark,

a Netscape elnök-vezérigazgatója. - Öt
éven belül csaknem minden távközlés -

beleértve a telefonbeszélgetéseket is - az

Interneten keresztül fog bonyolódni.

A tervek szerint az új cég máris hozzá-

fog a Netscape Navigatorának egysze-

rsítésébe, egy olyan RAM-ba tokozható

szoftvert fejlesztenek ki, ami elsként a

televíziókba épülhet be. Késbb az elek-

tronikus játékok, üzenetközvetítk, autós

fedélzeti komputerek és mobiltelefonok

számára is készül hasonló eszköz. A
Netscape azt reméli, hogy a Navio révén

ipari szabványokat teremthet az olcsó tartós

fogyasztási cikkek összekapcsolására, s a

Novell által megálmodott és a Microsoft

fejlesztési tervekben is els helyen álló

„mindent átható informatika” végül is a

Netscape technológiáján valósulhat meg.

Mint a Borland magyarországi part-

nerétl, a Delphi-Szoft-tól meg-
tudtuk, a fejleszteszközeivel világhírnevet

szerzett cég több szoftverrel bvítette

IntraBuilder világhálós alkalmazásfejleszt

környezetét. Háromféle kivitel közül

választhatunk. Az alapszint IntraBuilder

csomagban a Borland JavaScript-es

fejleszteszközén kívül a cég Personal

világháló-szerverét, valamint a Netscape

Navigator Gold böngészt találjuk, s

különböz (Access, FoxPro, dBase és

Paradox) adatbázisokat érhetünk el vele. Az
IntraBuilder Professional ezt a Netscape

FastTrack hálószerverével, s háttér alkal-

mazások, illetve szerverek (például a

Microsoft SQL Server) elérési lehetségév-

el fejeli meg. Végül az IntraBuilder

Client/Server kaput nyit az Oracle . Sybase

és Informix háttér-adatbázisok felé is.

^ A Silicon Graphics - neves technoló-

giai partnereivel együttmködve -

él, interaktív hálószemet varázsolt

szeptember 8-án a televíziózás Oscarjának -

az Émmy-díjaknak - átadási ünnepségébl.

Az Emmy web-site (www.emmys.org) nem
csupán a PC-s tévénézés élményét

teremtette meg reál audio és videó segít-

ségével, hanem a nézt is bevonta cseveg s

fórumokba, s a színfalak mögül olyan inter- 1

aktív szolgáltatásokat is nyújtott, amire a |

televízió - legalábbis a Navio-féle
-f

Navigator-chip nélkül - ma még nem képes.
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Aki borsot tört Gates orra alá

Hogyan facsar pénzt
a Hálóból Jim Clark ?

Augusztus végén az a csúfság érte a Microsoftot, hogy az

Internet Explorer 3.0 belejelentésekor hangsúlyozniuk

kellett: az új böngész Netscape-kompatíbilis... Talán

elször esett meg a Microsoft 21 éves (és mint ilyen végig

nyer) történelmében, hogy nem hozzá igazítják mások
az óráikat (DOS kompatíbilis, Windows-kompatíbilis,

Word-kompatíbilis stb.), hanem neki kell tekintettel

lenni egy hozzájuk képest cincogó egérkének tekinthet

cég szabványára.
- Átalakulóban van a világ. Gyökeres változásoknak va-

gyunk tanúi - véli Jim Clark , akinek nézeteit mindenképpen
érdemes tanulmányozni, ha komolyan érdekldünk az

Internet iránt. Azoknak, akik esetleg úgy vélik, hogy a

csodatev a semmibl jött el, azért megemlítjük, hogy volt

(és van) már egy cég, amelynek megteremtése a nevéhez f-
zdik, s ennek sem hangzik rosszul a neve: Silicon Graphics.

Elz gyermekével a valóságh háromdimenziós grafikus

eszközök kifejlesztését tzte ki célul - a munka alapjául

pedig saját doktori disszertációja szolgált, amelyben a vir-

tuális valóság rendszerek satyját írta le. Vezetése alatt a

nyolcvanas évek második felére az SG1 a munkaállomás-
piac egyik fszerepljévé, a multimédia technológia úttö-

rjévé ntte ki magát. Tavalyeltt azonban Clark szakított

elsszülöttjével, s minden lapját az Internetre, els

lépésként az illinoisi egyetem szuperszámítógépes központ-

jában kidolgozott Mosaic böngész továbbfejlesztésére tettt

föl. Az eredmény közismert. Megszületett a Netscape, s a mr

tízmilliók által használt Netscape Navigator, amely a

böngészk piacán pillanatnyilag 84 százalékos piaci része

sedéssel áll az élen. Clark 1994-ben 4,1 millió dollárral ala

pította meg új vállalatát. Mikor 1995 augusztusában kilé-

pett a tzsdére, a részvények összértéke a jegyzés els nap

ján túllépte az egymilliárd dollárt.

Clark szerint ma a Net még nagyon primitív, kevés szolgál

tatást kaphatunk belle, azt is lassan. Olyan, mint a nyolc

vanas évek elejének PC-je, amelyet sokan nem tartottak több

re játékszernél. Ám ami a PC-vel történt, az meglehetsei
tanulságos, ugyanaz fog történni a világhálóval is. Hogy mi é<

miképp, azt mondja el nekünk Jim Clark.

M ár most, napról napra tetten

érhetjük a változást. Nem kis

lökést adott a Net fejldésének

az év elején hatályba lépett új amerikai

távközlési törvény. Ledltek azok a jogi

korlátok, amelyek egy-egy ágazatra

korlátozták a hír-, illetve távközlési vál-

lalatok mködését. A telefontársaságok

beszállhatnak például a kábeltévé üzletbe

és viszont, s persze mindkét terület cégei

nyújthatnak online szolgáltatásokat. így a

korábban egymás pályájától eltiltott vál-

lalatok eltt most minden sáv nyitva áll,

bármelyiken versenyezhetnek egymással.

A verseny leszorítja az árakat - gondo-

ljunk csak az AT&T pár hónapja meghird-

etett, havi 20 dollárért korlátlan idej
Internet-elérést kínáló csomagjára -, csis-

zolja a technológiát és a szolgáltatásokat.

Végs soron a fogyasztó jár jól: az

Egyesült Államoknak nemsokára sokkal

| jobb távközlési rendszere lesz. A többi

| ország pedig igyekszik majd felzárkózni,

1 még azok is, ahol a távközlés valamely

monopólium vagy éppenséggel a kormány
kezében van. A hatás tehát világszerte szét-
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gyrzik. Tizenöt év múlva az adat- és a

hangkommunikáció összeolvad, egy és

ugyanaz lesz.

Egyelre viszont nemcsak e tekintetben

éretlen a háló. Meg kell állapítanunk, hogy
- világviszonylatban mindenképpen, de az

Egyesült Államokban is - a Web-piac ma
még szinte kizárólag cégek piaca. A
legtöbben munkahelyükrl, egyetemükrl,

könyvtárból tudnak csak kiszörfözni; az

otthonról elfizetk aránya kicsi. Három-
négy éven belül ez a helyzet megváltozik,

de aki most akar megjelenni a világhálón

üzleti tevékenységével, annak vállalati

ügyfélkörben kell gondolkodnia.

Persze sok cégvezet felteszi a kérdést:

miért költsék éli Web-oldalakra, mi hasz-

nunk van abból, ha kint vágyniuk a hálón?

Erre én visszakérdezek: és miért köl-

tenek telefonra? A legtöbb vállalatnak -

legalábbis közvetlenül - nemhogy pénzt

nem hoz, hanem havi sok-sok ezer dollárjá-

ba kerül, hogy bekapcsolódott a telefon-

hálózatba. Nagyon kevés cég él magából a

telefonból. Mégsem fordul meg egyetlen

menedzser fejében sem, hogy netán nélküle

vigye az ügyeket. A telefon mindenfajta üz

let elemi feltétele, a vele kapcsolatos költ

ségek egy cég mködésének elkerülhetetlei

velejárói. Ráadásul a Net hatékonyabb a te

lefonnál - már csak azért is, mert a kagyló

többnyire valakinek fel kell vennie, s annal

a valakinek fizetést kell adni.

B ármivel foglalkozzék egy vállalat

érdemes belesznie saját szemét <

világhálóba. Azoknak azonban

akik a médiaüzletben utaznak, a Wet

kötelez házi feladat. Ezzel az érdekeltei

tisztában is vannak: alig van valamirevalr
1

kiadó - nem az Egyesült Államokban, ;

1

világon! -, aki ne tett volna már ki valam
j

tartalmat rá.

A napilapok fennmaradnak papírfor

mában is, néhány magazin és köny'
‘

ugyancsak túléli a változást, de egyébkén
j

a sajtó, a könyvkiadás beleolvad a hálóba
1

Na, de térjünk vissza a címadó kérdésre
1

lehet-e pénzt csinálni az Internetbl? Nos
^

igen. Mi is belle élünk. Vegyük sorra, mi

*

lyen forrásokból származhat bevétel!

Elször is hirdetésbl. A Netscape szer
|

véréi naponta 80 millió megkeresést regiszt



rálnak - ekkora nyilvánossággal nem sok

hirdetési fórum vetekedhet. Nemigen találni

olyan online kiadványt, st általánosabban,

üzleti Web-helyet, ahol ne lenne hirdetés,

vagy legalábbis ne kínálnának felületet el-

adásra. Mind komolyabban veszik az új mé-

diumot a reklámügynökségek.

Kihasználhatjuk aztán, hogy a Web két-

irányú adatforgalmat enged meg: a fel-

használó online rlapokat tölthet ki, küld-

het el egy szerverre. Ily módon a legkülön-

bözbb szolgáltatásokat értékesíthetjük a

világhálón.

Vegyünk néhány példát!

S
zemély szerint magam is érdekelve

vagyok egy (a Netscape-tl függet-

len, persze azért Netscape szoftvert

használó) vállalkozásban, amely egészség-

ügyi szolgáltatásokat ajánl a hálózaton. Szá-

mos utazási irodának, légitársaságnak, szál-

lodaláncnak virtuális vetülete. Hozzájuk

betérve repüljegyet, szobát foglalhatunk és

így tovább. Se szeri, se száma azoknak az

oldalaknak, ahol eladásra kínálnak dolgokat

- csak a megrendellapot kell kitölteni.

Mindennek a pénzügyi hátterét pedig az

;
online banki szolgáltatások biztosítják.

!
Korábban jogosak voltak a biztonsági

j
aggodalmak, a mai szabványok és szoft-

verek mellett viszont a világhálós tranzak-

_
ciók semmivel sem kockázatosabbak, mint

a hétköznapi, hagyományos hitelkártyás

mveletek. Természetesen, mint ahogy a
” bnözés nem tnik el a világból, számító-

gépes bncselekmények is mindig lesznek.
" Ez azonban nem ok arra, hogy ne használ-

tjuk a rendszert.

Egy rendkívül jól ismert európai bank

s
nemsokára teljes kör szolgáltatást nyújt

az Interneten, oly módon, hogy száz száza-

lékig magára vállalja a tranzakciók kocká-
1 zatát. Nyilván nem tennék ezt, ha a megol-

_ dás biztonságát illeten a legkisebb kétsé-

_ gük is volna.

n
Folytatva a sort: kik, hogyan remélhet-

nek bevételt a Weben, ne feledkezzünk

j meg a szoftverházakról! Másfél év alatt a

k
Netscape több mint 40 millió letöltési ké-

rést elégített ki, azaz ennyi példányban te-

t
rítette programjait a világháló segítségé-

a
vei. Ilyen hatékony terjesztésre még nem

1
volt példa az iparág történetében! Az Inter-

jú
net kiváló szoftverdisztribúciós médium.

J Érdemes itt megjegyezni, hogy bizo-

^
nyos feladatokhoz a jövben egyáltalán

a
nem kell otthoni gépünkre szoftvert ven-

i l

nünk. Az a hálón igénybe vett szolgáltatás

keretében, annak részeként, a vonalon jön

r
el hozzánk. Egy banki szolgáltatásnak ré-

,v
sze lehet például egy online számolótábla.

it
A Net tehát nemcsak szoftverértékesítésre,

^
hanem a programforgalmazás minden ko-

' rabbitól eltér alkalmazásaira is módot ad.

' Ugyancsak új lehetségek nyíltak a

• fogyasztói elektronikai cégek eltt. Jön a

Web-tévé! Valamennyi neves gyártó azt

tervezi, hogy készülékeibe beépíti a világ-

. háló-csatornát.

És az 500 dolláros NC? Nem tudom,

hogy a szörfszámítógép sikeres lesz-e.

Majd meglátjuk. A szörftévére lehet ke-

reslet a széles fogyasztói piacon - elvégre

az egy többlet-csatornával kiegészitett te-

levízió, amelynek minden bemenetét a

kábeltévé-társaság töltögetheti msorral -

ugyanarról a kábelrl. Emellett azonban

PC-re továbbra is szükség lesz. Persze

nincs az a felhasználó, aki ne szeretne mi-

nél olcsóbban PC-hez jutni. De az NC még
mindig inkább ötlet, mint termék. Nem
szabad elfelejteni, hogy a PC-k árát ma
gyakorlatilag az önköltségük határozza

meg. Évek lefelé spirálozó árversenye után

a gyártóknak igen kicsi haszonkulcsuk ma-
radt. Egy gépet akkor lehet 500 dollárért

eladni, ha az alkatrészek nem kerülnek

többe 250-nél. Ezt elérni pedig szerintem

nehezebb, mint sokan képzelik.

És végül: milyen bevételt remélhet még a

Nettl egy magunkfajta hálózati szoftver-

cég? Nos, ma a le-

gnagyobb üzleti

lehetségünk nem
abban rejlik, hogy

a vállalatok ki

akarnak lépni az

Internetre, hanem
abban hogy a vi-

lághálót akarják

beléptetni maguk-

hoz. Az Internet-

rendszer vállalati

bels hálózatokra,

az Intranetekre

gondolok. A Net-

scape egy egész sor terméket fejlesztett ki

erre a célra, s árbevételének 75-80 százaléka

ezekbl az értékesítésekbl származik. Intra-

netes vásárlóink között olyan nagy szer-

vezetek vannak, mint a Bank ofAmerica és a

General Electric, amelyek százezernél több

Navigatorra váltottak jogosítványt. Vevnk a

Ciba Geigy vagy a Sony. A Federal Express

nemzetközi gyorspostánál olyan, jövbe
mutató Intranetét hoztunk létre, amely össze-

olvad az Internettel. Ügyfeleik a hálózaton át

érdekldhetnek küldeményeikkel kapcsolat-

ban. Mivel nincs szükség a csomagköve-

téssel foglalkozó ügyfélszolgálatra, a megol-

dással millió dolláros nagyságrend összeget

takarít meg a FedEx. Szerverszoftvereinket

eddig összesen több, mint tízezer példányban

vásárolták meg.

Hogy mit szól mindehhez a Microsoft,

s hogy áll a kettnk közötti verseny? Nos,

mi kizárólag hálózati szoftverház va-

gyunk, s nem akarunk beszállni az operá-

ciósrendszer-üzletbe. A Microsoft azon-

ban minden üzletágban ott akar lenni és

egyeduralkodó akar lenni. A médiumipar-

ban utazol? A Microsoft a legnagyobb ver-

senytársad. Operációs rendszerekkel fog-

lalkozol? A Microsoft a legersebb ellen-

feled. Hálózati szoftvert fejlesztesz? A
Microsoft szeretne lenni a legnagyobb ve-

télytársad. Egyszerre minden területen

nem lehet megverni a Microsoftot, de egy-

ben talán igen.M i nyílt rendszereket ajánlunk, a

Microsoft - akárhogy hirdeti az

ellenkezjét - egyedi megoldá-

sokat. Bili Gateséknél a vállalati mentalitás

lényege: kézben tartani. Ezt megváltoztatni

éppoly nehéz, mint egy felntt ember jelle-

mét átformálni.

A Microsoft egy

hatalmas, tke-
ers cég. Számí-

tottunk rá, hogy

meg fog próbálni

bennünket kiszo-

rítani. Minthogy
mi jóval kisebbek

vagyunk, az egyet-

len esélyünk a

felhasználói bá-

zis gyors kiépíté-

se volt. Ez sike-

rült: a böngész-
piac 84 százaléka

a miénk. Ez nem monopólium - egyszer-

en tény.

Nem is olyan régen Bili Gates azt

mondta: „Ha lenne egy gomb, amivel fel

lehetne robbantani az Internetet, meg-
nyomnám.” De hát persze most teljes ere-

jével azon dolgozik, hogy behozza hátrá-

nyát velünk szemben az Internet-piacon. A
Netscape technológiája azonban mindig

egy lépéssel elttük jár.

Nem hiszem, hogy a Microsoft eltnik a

porondról. Ers cég, minségi cég, jó ter-

mékei vannak - csak éppen monopolizáló

módon viselkedik.

Márpedig az a jó, ha választani lehet -

ettl tisztességes a világ. Nekünk a Net-

scape-nél az a dolgunk, hogy jó, tisztes-

séges helynek tartsuk meg a világot.

Jim Clarkkal való találkozásunkat felhasználtuk arra is, hogy nyelvi korlátáinkkal

kapcsolatban is feltegyünk egy kérdést. Mert a Navigatornak van ugyan már fran-

cia, japán, kínai, koreai, német, olasz, portugál és spanyol változata, s ki tudja,

egyszer lesz tán magyar nyelv verziója is, de az igazi nyelvi korlátot nem a

böngész használata, hanem a Web angolsága jelenti. Nem képzelhet' el valamilyen

online fordító beépítése a böngészbe?
- Egy ilyen fordítószoftver igen megkérdjelezhet minség eredményt szolgál-

tatna, úgyhogy nem foglalkozunk vele - mondotta a Netscape-fnök. - A virtuális

világban is úgy van ez, mint a valóságosban. Ha valaki komolyan érdekldik egy

kultúra iránt, akkor elbb-utóbb meg kell tanulnia annak a nyelvét...



Delphi 2.0

Client/Server

Mieltt lecserélné gépeit a lassú alkalmazások miatt,

vizsgálja meg, hogy fejleszteszköze rendelkezik-e

az alábbi tulajdonságokkal:

* Gépi kódú .EXE programok a gyors futás érdekében,

* Teljes Client/Server felépítés a hálózati terhelés csökkentéséhez,

* Gyors alkalmazásfejlesztési eszközök a költségtakarékosság miatt,

* Adatszótár a flexibilis alkalmazások kifejlesztéséhez,

* Verziókövet szoftver a csoportban fejlesztk számára,

* Gyors SQL Link az SQL szerverek kihasználása érdekében,

* Beépített Internetes fejleszteszközök,

* Háromnapos ingyenes bevezet tanfolyam az új Client/Server

felhasználók részére.

ha nem, tényleg le kell cserélni a hardvert...

A Delphi 2.0 ingyenes változata letölthet a Delphi-Szoft WEB oldaláról.

^Delphi-Szolt
1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Telefon: 1 38-4144, fax: 118-0915

Internet: http://www.delphi.hu

Ha internet, akkor NETSCAPE

A KIM-SOFT Kft. megkezdte a NETSCAPE
intemetkezel szoftverek teljes kör

forgalmazását.

Választékunkból:

Navigator Client 3.0 fór Win./Win95 dók. nélkül 7 900 Ft

Navigator Client 3.0 fór Win./Win95 doku.-val 10 900 Ft

Navigator Gold Client 3.0 fór Win./Win95 dók. nélkül 12 400 Ft

Navigator Gold Client 3.0 fór Win./Win95 doku.-val 15 400 Ft

Netscape Enterprise Server I

Netscape Mail Server

Netscape LiveWire (fejleszt program)

Netscape LiveWire Pro

Egyéb internetkezelk, Web-oldal szerkesztk Hívjon!

köz tartalmazzák a 25%-os áfát, és a helyszíni üzembehelyezés költségeit.

Teljes árjegyzékünket kérje faxon tone üzemmódban
a faxbankból: 180-8611/1497#

l’J
1112 Budapest, Hegyalja út 70. fszt. 2.

Telefon: 319-8973, 319-8967 Fax: 319-9760

Csakfém és plasztik,
de nemfém és plasztik...

Kis doboz, amely behozza a nagyvilágot

• Hálózatának minden munkahelyét az Internetbe

kötheti költséges berendezések nélkül.

• Tzfal védelem, könny és gyors installálás.

• Minden, ami az Internethez szükséges

WinWeb, News).

• A helyi hálózat változása nem érinti.

• Ára: 675 ezer Ft. +áfa

És még valami: mieltt hívna minket,

keresse a konkurens termékeket Is.

EuroTrend Informatikai Kft.
1141 Budapest, Komócsy u. 5-7.

Telefon: 25 1-8455. 163-262 1 Fax: 252-6644



Senki többet,

harmadszor...
A nyár elején - annak ellenére, hogy az Internet kalauz

nyári számának éppen a 3.0 béta megjelenése volt az

egyik friss híre - még csak 2.0-2. 1 verzió maga-
sságában folyt a Netscape-Microsoft csata, de úgy látszik, egyik

cégnél sem engedték szabadságra vezet programozóikat, mert

augusztus közepén (egy hét leforgásán belül) elbb a Microsoft

majd a Netscape is kirukkolt a 3.0 verziójú böngészprogram-

mal, új magasságokba emelve (az olykor feljelentgetési

mélységekbe is leereszked) egyre élesebb küzdelmet a két cég

között.

Nagyobb elánnal az IE kezdte a harmadik menetet, aminek

legfbb magyarázata, hogy neki kell hátrányból indulnia. A
hátrány nem csupán a pontozás, vagyis a piaci részarányok pil-

lanatnyi állásávaljellemezhet (84% a Netscape Navigátor, 7% a

Microsoft Internet Explorer els félévben mért részesedése),

hanem az elz menetekben mutatott teljesítménnyel is: az

Internet Explorer korábbi verziójából olyan alapvet szolgáltatá-

sok maradtak ki, mint a Java Applet-ek és JavaScript kezelése,

ill. az újabb, HTML nyelvet kiegészít elemek megjelenítése (pl.:

táblázatok, keretek). Egyébként a Java alkalmazások gyorsabb

futtatása érdekében - most a harmadik menetben - már mind-

két böngész a JIT (Just In Time) fordítási technológiát alkal-

mazza mellyel észrevehet teljesítménynövekedést értek el. A
Microsoft fejleszti a jelents implementációkat hangsúlyozva,

esztétikus, jól megtervezett kezeli felülettel látták el az Explorert,

míg a Navigator esetében a megszokott látvány fogad.

Multimédia minden

mennyiségben

A multimédia, ami ezideig leginkább a

CD-ROM kiadványokhoz kötdött,

fokozatosan az Interneten is megjelenik,

így nem csoda, ha mind az IE, mind a NN
alkalmas hangállományok (AU, AIFF,

WAV, MIDI), ill. mozgóképek (MOV, AVI)

megtekintésére. Az Explorerbe ezek a

képességek közvetlenül épültek be, míg a

Navigator az egyes állományok lejátszását

plug-in modulok (QuickTime, LiveAudio,

LiveVideo, NpAvi) behivásával valósítja

meg.

Virtuális valóság

Akik unják már a való világot, kikap-

csolódásként bármelyik böngész segít-

ségével felkereshetnek egy, a virtuális

.
valóság nyelvén (VRML) megalkotott

hálószemet. A VRML-t eredetileg a Silicon

Graphics alkotta meg, együttmködve a

Sony-val és a Mitra-val. Az általuk kidol-

.
gozott specifikációt alkalmazva teremthet

meg az a háromdimenziós világ, amelyben

böngésznk segítségével navigálhatunk.

A csábítás trükkjei

Az, hogy a Netscape Navigator 3.0
1

levelezésre és hírcsoportok olvasására is

alkalmas, nem újdonság, hiszen erre az ezt

megelz változat is képes volt. Mostantól

azonban jelentsen át kell alakítanunk az

elektronikus levelezésrl megszokott

képünket. Az egyszer szöveget tartalmazó

dokumentumokat felváltják a látványban

gazdag, HTML alapú levelek, ráadásként

Java Applet-tel, JavaScript-tel fsze-
rezhetek. Mindezt az Internet Inbox rend-

szer teszi lehetvé, mely mellé a Netscape

ingyenesen 1400 dollár összérték infor-

mációs szolgáltatást biztosít a fel-

használóknak, így jut el például napról

napra a legfrissebb web-oldal a New York

Times-tól. Az Internet Inbox elnye az

Internet Explorer 3.0-át kiegészít

Microsoft Mail & News-hoz képest -

melyet szintén ingyenes szolgáltatásokkal

tesznek vonzóvá -, hogy az egyes informá-

ciós csomagok beszerzése teljesen

automatikus, vagyis nem kell a szolgáltató

hálószemét felkeresni, az információ

„házhoz” jön.

Az Interneten lebonyolítható tele-

fonálásra is kínál megoldást az új, 3.0-ás

Navigator CoolTalk névre hallgató

kiegészítjével.

Konferencia a Net-en

A CoolTalk segítségével akár egy kon-

ferencia is megtartható, a résztvevk

láthatják az általunk elkészített grafikont,

amelyen szavakat emelhetünk ki, érzékel-

tetve mondandónkat. Itt említeném meg,

hogy a Microsoft-nak is létezik hasonló,

többrésztvevs kapcsolatot biztosító

kiegészít-programja, a NetMeeting.

Kölcsönös támogatás

Annak ellenére, hogy mindkét cég a

saját elképzeléseit próbálja meghonosítani

a Hálózaton, kölcsönösen beépítik egymás
kiegészítéseit, így a Microsoft Explorere

futtatja a plug-in modulokat, a

Netscape Navigatora pedig a

plug-in technikával valósítja

meg az ActiveX támogatást. A
Microsoftot nem sokszor ér

hasonló csúfság, hogy neki mással kellene

kompatíbilisnak lennie, de a piac nagy úr.

A Netscape szóvivje viszont kijelentette,

hogy plug-in modullal gondoltak ugyan az

ActiveX-re, de nem sok fantáziát látnak

benne, mivel nem platformáthidaló

megoldás, hiszen csak Windows-os
környezetben mködik. Ez

a kétkedés érthet is, mivel

a legtöbb vállalatnál a

számítógéppark heterogén,

különböz rendszerek

hálózatba kapcsolására

van szükség. Ezeket az igényeket ismerte

fel a Netscape, amikor új böngészjét

összesen 16 rendszerben jelentette meg
(Windows, UNIX, Mac és ezek kiónjai).

Az érem másik oldala

Bizony alig telt el néhány hét az els
megjelenést követen máris izzanak a vo-

nalak, melyen a felhasználók a böngészk
hibáit kívánják bejelenteni. Sok problémát

okoz az Internet Explorer például azzal,

hogy a teljes verzió merevlemez-igénye

mintegy 60 MB, szintén ide sorolható még,

hogy gondok vannak a hírolvasóval és a

cache kezelésével.

A Netscape Navigator egyik jellemz
hibája hogy képtelen futtatni a cirill és más
- nem nyugati nyelv - hálószemeken

található Java Appleteket.

Szóval van még mit javítani, van tere a

további küzdelemnek.

Persze, a helyzet az, hogy ez nem is

egyszer árverés, ahol háromra eldl a licit,

itt feltehetleg számolnak még tovább is...

Kolma Kornél

koko@goIiat.eik.bme.hu



Leglista
Minden új (és régi) Internet-felhaszná-

lóban felmerül egyszer a kérdés: mi az

amit érdemes megnéznem? Hol találok va-

lami szépet, látványosat? Ilyen témától

független keresgélés különösen akkor for-

dul el gyakran, ha éppen a barátunknak,

ismersünknek próbáljuk bemutatni: mit is

tud nyújtani ez az új média?

Nos, ha csak úgy vaktában nekivágunk,

hirtelenjében bizony nem könny szép, le-

hetleg magyar, olvasmányos - és ráadásul

jól szerkesztett, tehát sebességben is kibír-

ható oldalakat találni.

Persze, lehet próbálkozni a nagyobb

szolgáltatók partneri istáival, vagy találom-

ra ugrálni a kapcsolt oldalakra, de az

igazság az, hogy ez nem éppen pénztárca

kímél módszer... Ráadásul mi marad meg
barátunkban, ismersünkben? Várakozás,

unalom, azután meg az Interneten amúgy
többségben lév reklámoldalak...

Mi lenne, ha valaki sorba rendezné ezt

az egyre nagyobb kínálatot? Mondjuk
azok, akik nap, mint nap bosszankodnak a

hasonló kalandok miatt, s a Webet bön-

gészve valóban tudják, hogy mi az igazi jó

és szép oldal, azok, akik levelük aljára

odabiggyesztenek egy URL címet, kiegé-

szítve pár szóval (“te, ez teccik, nezd+) -

vagyis maguk az Internet felhasználók?

Nos, ez a vágyálom immár beteljesült,

van toplista, s azok alakítják, akikrl be-

széltünk. Az iSYS Hungary Kft. szerverén

ezeket a szempontokat követve jött létre a

magyar TOP 100-as lista (http://-

www.isys.hu/top 1 00/).

Ottjártunkkor több, mint 15 ezren sza-

vaztak már az addig bejegyzett 27 1 honlap

valamelyikére.

(A szerkeszt megjegyzése: Ez nem
igaz: a 15 ezer szavazatot osztani kell

azzal az átlagszámmal, hogy egy ember
hány címre szavazott a potenciális lehet-

séges 2-300 közül. Mondjuk 10-re?

Bizonyosan akad olyan, aki csak egyre, de

olyan is, aki akár százra... Mivel, mint az

odébb - a Csúcs ez az érzés cím cikkbl -

kiderül, egy ember csak egyszer szavazhat,

eddig úgy 1500-2000 ember adhatta le

szavazatát, ez összhangban van a vezér-

cikkbenjelzett magyar web-site-látogatott-

sági számokkal is.)

A listán szerepl URL-ek mögött rejt-

z cégek, alapítványok, egyházak és ma-

gánszemélyek itt igazán megmérettetnek, -

hiszen a saját közönségük jutalmazza (ma-

ximum tíz ponttal) vagy bünteti (legrosz-

szabb esetben 0 ponttal) ket.

Mások véleményét is figyelembe véve,

kritikusként vizsgálhatjuk a megjelenést

és a tartalmat - egy kattintással elérve a

listán szerepl Internet kikötk bármelyi-

két. Az oldalak megtekintése után pedig

kinyilváníthatjuk véleményünket, ha sza-

vazatunkat leadjuk a TOP 100-as listában.

S ha nincs még kedvenc honlapunk?

Bármikor van arra mód, hogy beregisztrál-

juk, egy rövid útmutató szöveg kíséreté-

ben, segítve így másokat is a tájékozódás-

ban, s abban, hogy új oldalakról is véle-

ményt nyilváníthasson az Interneten ba-

rangolók tábora. Az új dolgok fokozatos

A tíz legkedveltebb web-oldal listáját

meg lehet keresni a Medián honlapján is

(www.eunet.hu/median/ifered.html), a

neves közvéleménykutató intézet ugyanis

egy online kérdó'íven kérte ki a magyar
„háló-társak” véleményét - egyebek mel-

lett - e tárgykörben. (Vezércikkünk sok-

jegy számaihoz további adalék, hogy a

május elején feltett kérdívre több, mint

egy hónap alatt 954-en találtak rá, s fel-

teheten volt köztük olyan, aki többször

járt arra... ezek közül egyébként 477-en

töltötték ki a kérdívet.)

Bár a Medián mögött több tudo-

mányosság feltételezhet, mint mond-
juk a két oldalról is bemutatott TOP-
ról, nem vagyunk teljesen meggy-
zdve, hogy a Medián népszerségi

listája jobban megközelíteni a valósá-

got, mint az. Két torzító tényezt em-
lítenénk. A Medián felé a leginkább

bejáratott ösvény az Internetto fell

vezet (ide meg az EDG fell lehet behaj-

tani), ezért talán nem egészen véletlen,

hogy az els három magyar URL
között a fentemlített két Internet

kikötjelen van. Ez óhatatlanul eszébe

juttatja az embernek azt a tényt

(függetlenül a két web-site min-
ségétl), hogy a mintát - s ennek az on-

line kérdív az oka - nem általában az

Internetezk tömegébl, hanem
bizonyos oldalakat eleve felkeresk
körébl választották ki, nyilvánvaló,

hogy számukra az általuk szívesen fel-

keresett oldalak a népszerek. Torzítja

az eredményt az is, hogy ott van az él-

meznyben a Schönherz Zoltán Kol-

elbbre jutását egyébként maga a rendszer

is segíti, amely a toplistán kívül felkínálja

a 20 legújabb URL-t, a nap 10 random

URL-jét vagy akár a legjobb szavazatátla-

gú oldalakat is!

Az ötlet nagyszer, persze akadnak, akik

lesajnálják a dolgot (többnyire azok, akiknek

web-site-ja valahol hátul kullog), s olyan

példákra hivatkoznak, hogy a Medián közvé-

leménykutatása alapján a tíz legkedveltebb

oldal jelentsen eltér a TOP 100 élmez-

nyétl. Meg különben is... ott van az elsk

között ez vagy az, és élvezhetetlen... Ennek

ellenére: akik vitatkoznak, azok már hasz-

nálták internetes sétájuk kiindulópontjakém

ezt a kikött. Marad a véleménykülönbség, i

nekem más tetszik érv, de hát a nagyszer a

dologban éppen az, hogy véleményünk be-

épülhet a végs sorrendbe. Adjunk hango:

tetszésünknek és nem tetszésünknek, for-

máljuk saját képünkre a toplistát

légium, amely ugyan kétségkívül szép

'

grafikus oldalakkal kápráztatja el hí-

veit, de nem hisszük, hogy ezek száma
meghaladná a bentlakókét, inkább úgy
véljük, hogy a kollégisták egy kicsit túl-

j

reprezentáltak a mintában.

AMedián felmérésének igazi értéke az

objektív statisztikákban rejlik, a kedvelt
|

helyeket egyszer majd „off line” kellene

megkérdezni. Ráadásul önmagában az,

hogy 477-en összesen 999 URL-t soroltak

fel dobogós webhelynek, egy kicsit

komolytalanná teszi bármilyen ered-

mény kihozatalát, hiszen a 999 nagyon

közel van ahhoz, mintha mindegyik

válaszolónak mindig másik három
hálószem tetszene...

Szóval jelenleg van egy TOPIOO-
unk, a Mediánnál olvashatunk egy

TOPlO-et, s van a magyar oldalakról

egy TOP5-ünk is, mivel a Point keres
rendszer (amely a fels 5%-ot mutatja

ki a világhálón: www.pointcom.com)
segítségével ennyi magyar címre buk-

kanhatunk. A három TOP gyakorlati-

lag teljesen különböz, s érzésünk

szerint az sem mutatna egyik listával

sem hasonlóságot, ha kiválogatnánk a

legtöbbet felkeresett magyar web-olda-

lakat. St: ötödik listának idevehetjük

a nemrégiben rendezett els magyar
web-versenyt is, megintcsak más sor-

renddel...

Elbb utóbb a TOP-listáknak is lesz

TOP-listája, ami segít eligazodni ab-

ban, hogy melyik sorrend áll legköze-

lebb a valósághoz... (Csak nekik nele-

gyen már több toplistájuk !)

Koronics Krisztián

Kcoronix@hungary.nci



Csúcs
ez az érzé
A TOPlOO-ról szóló levél/cikk „kézhezvétele”

után úgy gondoltuk: megadjuk a szót Bene
Atillának, a július végén indított TOPIOO web-site

rendszergazdájának, hogy bemutassa ezt az

„itthonlapokat” osztályozó sajátos „itthonlapot”, s

egyben beavasson bennünket a dolog technikai

hátterébe.

Bevallom kellemes meglepetést okozott

a mellékelt olvasói levél... :-), bár az oldal

eddigi visszhangja másutt is elég pozitív

volt. A TOPIOO Internet kikött a

http://www.il

hoztuk létre,

100 le
J

kozásí

szetesen nem íui döiii

vazók, vagyfs/Onök/Ti ki

lauz- és Web ojy^sók. Ez^

lenti, hogy ai

hogy holnap is

ui/toplOO címen azért

össze lehessen szedni a

ar, illetve magyar vonat-

kendet teqné-

anem a sza-

Intemet ká-

én azt is je-

z nem biztos,

vélemények (és

A képlet

maguk az oldalak) változnak, a lista folya-

maiban követi ezt a változást.

v;.lP^úliusi kezdés után szeptemberben a

teljes grafikai újjászületés ideje is elérke-

zett, ha már a legjobb oldalak bemutatása a

cél, akkor mégse nézzen ki olyan rondán...

:-)). Az addig leadott - több mint 17000 -

szavazat természetesen megmaradt.

Joggal merül fel a kérdés, hogy ha a

listán szerepl oldalakra már ennyi

szavazat érkezett, akkor vajon mennyi esé-

lyük van az új lapoknak a feljutásra?

Nos az kedvükért kínálja fel a rend-

szer - kérésre - a legújabb 20 oldalt, de

ugyancsak a kevés szavazatot szerzett, ám
szép oldalak elbbre jutását szolgálja az a

lehetség, hogy a legjobb átlagú oldalak

listája is kérhet, természetesen

“szavazólappal” együtt. Ugyancsak a

meglév, s egyszer már kialakult sorrend

megkövesedése ellen épült be random
lista, vagyis minden nap lehet tíz, véletlen-

szeren választott oldalra is szavazni.

Ha valaki ismer olyan magyar
hálószemet, ami még nem szerepel a listán,

de úgy véli, hogy szerepelnie kellene,

akkor azt bármikor hozzáadhatja az adat-

bázishoz, már jelenleg is az els száz egy

közel háromszázas mezny legjobbjait

jelenti.

Bárki szavazhat (lehetleg csak egysz-

er, errl kicsit késTibJ^Jjp^a lista sorrend-

jének kialakításábani,^A^denki aktívan

részt vehet.

A sorrendét&fajdonképpen meghatá-

rozhÉpitószavazatok száma, vagy a sza-

vazatodulagértéke is, de mindkett ön-

magában egy kicsit hamis, hiszen mond-
juk átlagérték szerint az a web-site, amely

egy tízes szavazatot kapott, hátrább lenne

annál, mint amelyikre 99-en tízessel, egy

valaki 9-essel szavazott, ugyanakkor az

se jó, ha a sok nulla és egyes elbbre
sorolna valakit a néhány tízest begyjtött

oldalnál. Ehhez alakult ki a matematikai

alapon az index, ami az alábbi képlet

alapján áll össze:

(Szavazati arány) * (Átlagos szavazat) *) / 10

ahol Szavazati arány a legtöbb szavazatot

kapott oldal szavazatainak száma osztva az

adott oldal szavazatainak számával, az át-

lagos szavazat pedig az adott oldalra be-

érkezett szavazatok átlaga. Ez a képlet biz-

tosítja, hogy az index kiszámításánál fon-

tos szerepe legyen a kapott szavazatok

számának is, de ersebben befolyásolja a

helyezést az, hogy hány pontot adnak álta-

lában az oldalnak.

Afairplay

Mennyire reális a kapott sorrend? Nos,

ha valóban mindenki arra szavazna, ami

neki tetszik, s ezt valóban csak egyszer

tenné, akkor hellyel-közzel elfogadható

kép alakulna ki, de ezt nem könny biz-

tosítani, hiszen mindenki szeretné saját

lapját az élmeznyben látni, s elég sokan

vannak, akik ennek érdekében folyama-

tosan pontozzák fel magukat, s próbálják

ellenfeleiket lerántani.

Persze védekezünk. Egyrészt élünk

azzal a lehetséggel, hogy maga a böngé-

sz is megjegyzi, hogy melyik oldalra sza-

vaztak már vele, ez az els szint figyelés.

A második tulajdonképpen manuális: a

rendszer naplózza az érkezett szavazato-

kat, és a dupla (tripla, négy-, öt-, hat-,...,

húszszoros) szavazatokat utólag töröljük.

St: ha van olyan gép, ahonnan túl sokszor

érkezik a saját oldalra 10 pont, míg az elt-

te állókéra 0, akkor az illett a dolgok le-

egyszersítése céljából kizárjuk. Ez egyéb-

ként magyarázat arra is, hogy miképp áll-

hat valaki néhány percig mondjuk a

harmadik helyen, s hogyan csúszhat onnan

egy szemvillanás alatt vissza a harminc-

ötödikre. (Ezt egyébként üzenem innen an-

nak a cégvezetnek, aki - a beazonosítha-

tóan tle érkez félszáz 10 pontos szavazás

után - amivel cégét feltornázta a harmadik

helyre - E-mailben reklamált...)

Népszerség

Nos, ennyit a fair-play-rl. De persze

túlzás lenne sommásan ítélkezni, sokan

valóban azért díjazzák (vagy büntetik) az

oldalt, mert teszik (vagy nem), és részben

nekik, részben az óvintézkedéseknek kö-

szönheten azért csak közeledik a lista a

valódi értékrendhez.

Egyébként lehet legálisan is szavazatot

vadászni, s erre egyre több cég jön rá. En-

nek egyik oldala, ha minden új web-site-

jukat felteszik a listára, a másik oldal pe-

dig, hogy a honlapra kiteszik a kapcsolt a

TOP 100-hoz, s felhívják a szavazás lehe-

tségére a figyelmet.

A leglátogatottabb oldalak természete-

sen a lista fels részébl kerülnek ki, de

érdekes, hogy a lista látogatottsági top-ja

(tehát, hogy a TOPIOO oldalról hányán
mennek az adott oldalra) nem egyezik meg
a lista helyezési sorrendjével.

Hogy mi a legnépszerbb oldal?

Nos számítógép ide, számítógép oda, a

legnépszerbb akkor is a szerelem... ( Azt i

már Olvasóinkra bízzuk, hogy megtalálják |
az élmeznyben a szerelmes oldalt.)

-Ben Attila f
attila@isys.hu ^
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Petfi Rádió/Modem Idk

Internet Játékház
A Petfi Rádió rovata lapunkban a „Verba

volent scripta malent” si római szólás

jegyében készül, szeretnénk, ha azon az

érdekes beszélgetések egyike-másika (melyeket

egyébként az Internet és a ReálAudio jóvoltából ma
már akár Ausztráliában is lehet hallgatni) nyomtatás-

ban is megmaradjon, ne szálljon el olyan könnyen.

Ezúttal a játékról lesz szó. Bár Magyarországon

még mindig vannak olyanok, akik magát az Internetet

is játékszernek tartják, nem ez, még csak nem is a

letölthet lövöldözs játékok a téma, hanem egy vir-

tuális Játékház, amit Csányi János építget hob-

biból. ..(reggel 7-tl 8-ig, majd 5 óra után...)

Csányi János: Mit lehet

csinálni egy bulin, ahol egy

tucat fiatal összegylik és

már a unják a politikát, a

sportról való dumát, meg
mindent... Na, akkor lehet

játszani.

Szilágyi Árpád: De az

ilyen játékokhoz nem kell

számítógép!

Cs.J.: A számítógép

ahhoz kell, hogy kivá-

lasszunk egy játékot a sok

közül.

Sz.A.: Nem jó erre a

célra egy könyv?

Cs.J.: Nem elég. Több
száz könyv van, de nincs

egy olyan hely sem, ahon-

nan meg lehetne tudni,

hogy Magyarországon
milyen játékszervezetek

vannak. Akár hagyo-

mányos játékokra, akár

népi játékokra, akár a

számítógépes játékokra

szakosodva. A számító-

gépeseknek könny dolguk

van, léyezik egy csomó
honlap, ahol elérhetik a

különböz elektronikus

játékokat, de mit tegyenek

azok a szervezetek, akiknél

nincs meg ez a lehetség?

Például a Szó-Ra-Ka-Té-

Nusz Játékmúzeum nem-
sokára egy játékszocioló-

giai konferenciát rendez.

Az Internet játékházba

bejelentkezett két amerikai,

aki szeretne részt venni a

konferencián. A Játék-

múzeumnak viszont nincs

E-mail címe, így mi
teremtettünk kapcsolatot

közöttük. Az Internet

Játékház tehát a különféle

játékok, könyvek,

szervezetek katalógusa

mellett ezeknek a

szervezeteknek egyfajta

fórumot is tud biztosítani.

Sz.A.: Milyen játékokat

találunk meg itt?

Cs.J.: Amihez
számítógép kell : például

a 15-ös kirakójátékot,

ahol ki lehet rakni egy

ábrát. Utána, ha már
rejtvény, legyen rejtvény:

megkérdezem, hogy mit

ábrázol az ábra, amit

kirakhatnak. Amihez nem
kell számítógép, azok a

társasági játékok.

Mondjak egyet? A
csomózás. Ez az én ked-

vencem! Körben áll a tár-

saság, mondjuk egy tucat

fiatal, becsukják a

szemüket, elre nyújtják a

kezüket és elindulnak a

kör közepe felé becsukott

szemmel, s megpróbálnak

más-más kezeket elkapni

mind a két kezükkel. Ha
mindenki talált már kezet

magának, kinyitják a

szemüket és megpróbálják

kicsomózni magukat,
anélkül, hogy elengednék

egymás kezét. Ezt a

játékot azért szeretem,

mert mindenki részt vehet

benne, nincs kies, nincs

gyztes, nincs vesztes,

mindenki egy közös célért

küzd.

http://www.icon.hu/~jcs

anyi

Televirtuális a köbön
A tévé már önmagában sem tekinthet a valódi

valóságnak, de ha ott az Internetrl folyik a msor,
akkor ez már a virtualitást a négyzetre emeli, s ha

mindezt kiakasztják egy hálószemre...

Szóval számunkra a TV3-ban a 3-as lehetne akár

hatványkitev is. A www.net.hu/tv3/ hálószemrl természete-

sen nem csak népszer esti negyedórákról - pláne nem csak az

Infosztrádával foglalkozó szerdairól - kaphatunk hírt, hanem
olykor egy-egy riportot is elolvashatunk.

Ezzel együtt mi hadd emeljük ki az Internet-negyedórát

| (szerda este 8 óra 20 perc, ismétlés az adás végén), mivel ez a

t msor - lapunkhoz hasonlóan - kalauzként kívánja szolgálni a

| tévénézket és az internetezket. Mások mellett mi is

~ besegítünk az idegenvezetésbe...

http: www.net.hu/tv3/
1996 sz

• Televízió rmx
• Média információ

Mfc&ratak

% Negyedóra
% Háromszög Híradó

• Ami a Kultúrpéntekbl kimaradt -

mm Xy?m isam

Web-lapok

A Web-lapok abban különbözik a

mfaj egyik úttörjének

tekinthet Intemettótól, hogy magázza

az olvasót. Látszólag apró különbség ez.

de nem szabad lebecsülnünk. A tegezés a

„mi félszavakból is értjük egymást”

cyber-nemzedék nyelve, itt együtt sír és

nevet a hálón felntt diák a már filosszá

ntt kutatóval, k azok, akik alapszó-

kincsükbe az „Emil-szmájlikat” /:-) már

rég beépítették, csakúgy, mint az olyan

> szavakat, hogy cool...

WE0LAFOK

Magázni azokat kell, akik félve

botorkálnak még a Weben, akik elhitték

- egyebek közt nekünk, az Internet

kalauznak - hogy itt ugyanúgy lehet

kikapcsolódást, információforrást,

• kellemes és hasznos id-múlatást találni,

;
mint a színházban, moziban, múzeum-

^ bán, könyvtárban... Szóval az Internet

Hungary illetve az általa megbízott

Doc. Stúdió kiadásában a Hálón megje-

len Web-lapok kifejezetten egy kul-

turális magazin - gasztronómiai, msza-
i ki vagy éppen mkincs rovatokkal -,

' amely megpróbál élni a Web minden

adottságával. Ebbe bele kell érteni azt is,

hogy a megújítás folyamatos, egyes

: értékes, régi anyagok fenn is maradhat-

ni nak, (pl. Baló-, Koncz interjú) mások
I újra cseréldhetnek, s azt is, hogy a

l
lapon belüli kalandozást ki lehet

|
egészíteni egy két kiugrással is onnan

|
(mozimsor, kedvenc web-helyek).

A web-lapok augusztus végi számá-

|
nak címlapsztorija a Web, de nem az

f
általunk ebben a lapban használt, hanem

I az eredeti, „pókháló” értelemben. Egy

l cikkben, s az „idézett” képsoron is azt

i követhetjük figyelemmel, miképp hatnak

, a drogok szegény pókokra, s

% hálószövésük technikájára...

www.hungary.net/weblapok

Szedte-vedte Edonette

E gy kicsit mszakibb beállítású

„hálójság” az Edonett, sokat

! ígér kész oldalakkal. Az Építészeti ágon

> felteheten több önálló magazin is csü-

* csül majd (a Memlék, a Népi Építészet

vagy a Portálból elágazó Otthon oldalak

helye legalábbis erre vall. Ennek ellenére

a

í? íioneüd
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Újság-oldalak
Maga a Világháló egyfajta faliújság, bárki kitzheti a maga cetli-

jét, felhívását, közleményét vagy éppen a szakszervezeti^ üdülbl küldött képeslapját, ezért is nehéz fellelni bármi

összhangzatot, st nehéz az egészre valamiféle közös minsítést,

általános jelzt kimondani.

A faliújság kusza jellege ugyanakkor egyre több hálószem-szövöget
közösségben teremti meg a szerkesztettség, strukturáltság igényét: sorban

jelennek meg a hálón az olyan újságok, amelyek nyomdafestéket, papírt

sohasem láttak korábban. Újságok helyett mondhattunk volna web-lapokat

is, de ezt nem tehettük, ez már ugyanis az egyik ilyen új újság címe.

ebben és a VRML irányban találtuk a

leggazdagabb, és nagyon igényes

oldalakat, az Autó, az Utazás, a Játék -

legalábbis az augusztus végi lapozgatáskor

- még mind megannyi ígéret. Magáról a

címadóról is csak késbb lehet majd
bvebbet megtudni, annyi viszont minden

kész oldalon már jól látszik, hogy talán a

legmívesebb magyar web-magazin van

készülben.

www.edonette.hu

Prímpress

A z Internet kalauzt is kiadó PRIM-
nek semmi köze a cég- és lap-

,
névként funkcionáló Prím-sajtóhoz, amely

a Datanet szerverérl érhet el a legköny-

nyebben. Itt is több önálló lap került egy

csokorba, kezdve az Autós magazintól a

,
Természetgyógyászaton keresztül egészen

egy Tallózóig. Ez utóbbi fleg olyan vidé-

ki napilapokból szemlézget, amihez itt a

fvárosban kevésbé jutunk hozzá, s ettl a

hálószemtl eltekintve még a Web-en
! sincsenek rajta.

www.datanet.hu/primpress

Apropó

A propó autó, mondhatnánk a

legtöbb „E-press” termék

böngészése közben, ugyanis egyikrl a

másikra ez kínálja a leginkább kézenfekv
átmenetet. Az autó (meg mondjuk az ingat-

lan és az utazás) divattéma, talán mert itt

az értékesítés mögött álló adatbázis

I
valóban katalizálhatja az üzlet

megszületésének folyamatát. A Rolitron

által üzemeltetett Apropó f erénye a

bevezetnkben jelzett strukturáltság, jel-

legében leginkább kereskedelmi kiad-

ványról van szó, amely az online CD-
kereskedelemtl a fentemlített autó (ingat-

lan, utazás) témaköröktl kezdve a könyv-

és állásbörzéig szinte mindennel

foglalkozik (vagy foglalkozni fog, hiszen

itt is akadnak egyelre elérhetetlen szol-

gáltatások). A kereskedelmet az alkotók

kultúrával fszerezik, feltehetleg hobbi-

juknak hódolva ezzel.

www.apropo.hu

interNET PIAC

I
gazán kereskedelmi E(x)press

újságnak tekinthet a StarkingNet

szerverén mköd hirdetési web-site, ahol

a már megszokott Állás, Járm, Utazás,

Szolgáltatás rovat az Apróhirdetések tar-

talmának megfelelen társkereséssel és

vegyes témakörrel is kiegészül. A lap jel-

leget fokozza a Web érdekes helyeire való

átkapcsolási lehetség, az érdekességet

pedig az, hogy 99 forintos névleges

összegért kiépítik bárki web-site-ját. Mint

Koronics Krisztián fszerkeszttl meg-
tudtuk, ehhez egy nézettségtl függ ár

járulna, vagyis csak annak kellene fizetni a

jelenlétért, akinek ez nyilvánvalóan

megtérül... Az apró fenntartásaink ellenére

(ld. vezércikk, számláló pörget tipp) az

EuM?AfeArf|LB.Btj

'3 Ója_bjwmtok

ötlet jó, egy Interaktív médiumban vala-

hogy így kellene értékesíteni a felületet,

a fenntartások kivédésének módja lehet

mondjuk a bejelentkezések naplózása, s

a napló átadása a hirdetnek. Más
kérdés, hogy az ugyancsak a vezér-

cikkben jelzett jelenlegi átlagos hoz-

záférési számok mellett vagy az induló

99 Ft-ot meghaladó összeget kell kérni

minden olvasóért, vagy felkopik az álla a

web-építknek.
wwvv.starkingnet.hu/

bcc/internet_piac/ip.html

Cím-tallózó

F entebb igyekeztünk a kevésbé

ismert helyekre elkalauzolni az

olvasóinkat, így itt és most nem szen-

teltünk külön sorokat a legismertebb

Intemettónak (www.internetto.hu), a

TOP 100 élmeznyében tanyázó

Budapest Online Virtuális Magazinnak
(www.hir.hu/homepage.htm), vagy a

Magyar Távirati Irodának (www.mti.hu)

Magyar Távirati Iroda

és eleve lemondtunk a papíralapú újsá-

gok online változatairól. Kimaradt a

Kalap is, a Karolina úti Gyümölcsoltó

Boldogasszony Lelkészség Lapja (goliat.

eik.bme.hu/~reffyb/kalapcim.html) és a

Szentimrevárosi Fiatalok „lépcsháza”

(lazarus.elte.hu/hun/hallghtm/rudan/

mainlepcso), nem volt már érkezésünk

olyan irodalmi lapokra, mint a Pompeji

(freeside.elte.hu/pompeji/). Az utolsó

szó 7-kor (bodzabokor.bdtf.hu/7kor),

vagy az olyan hirdetési újságokra, mint

többek között az Internet Expresso

(www.bankonekt.hu) és a Sárga Express

@BanKon«kt bt.
(www.hungary.net/express/). Egyfajta

újságnak a Szolgáltatások Magyar-
országon web-oldalt, vagyis az Internet

EXPRESS
Hungary honlapját is felfoghatjuk, ahol a

már ismert autós, ingatlan rovatok mel-
;

lett a valóban rengeteg alapszolgáltatás
j

között felfedezhetünk egy újságos stan-
; J

dót is, ahol a napilapoktól a divatlapig %
mindent beszerezhetünk, amit ma újság- |

mfajban kollégáink a hálóra kiaggattak.



com SZOLGÁLTATÓ. KI

Iroda: 1182 Budapast, Hargita tér 14-15. I. am. Telefon: 294-2050 Fax: 294-2051

Kommunikációs szaval: 1095 Bp.. Mas,a, , 57. Ta.alon: 2,5-0050 Fax: 218-005,

Adat/fax modemek

Sportster

A világon a legnagyobb számban eladott modem

Küls és PC kártyás modemek

5 év garanciával ! !

!

V. 32bis - 14.400 bps Adat / Fai / hang

VJ4 - 28.800 bps Adat / 14.400 bps Fai átvitel

Courier
Küls és PC kártyás modemek

2 év garanciával ! !

!

VJ4 - 28.800/14.400 Adat/Fai átvitel + Flashprom

! Új VJ4 PLUSZ Flash PROM (33.600bps)

!

! ! ! ingyenesen letölthet verzió ! !

!

flobotics

1 Software-ház
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közterületi reklámok

hirdetbábiák kiállítások, vásárok

1035 Budapest, Szentendrei út 26. Tel./fax: 250-7816

Irodavezet: Majer Zoltán Telefon: (06-20) 246-195

Internet cím: http://www.datanet.hu/medianet

E-Mail cím: medianet@mail.datanet.hu



Hirdetési
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Az Internet kalauz

példányszámának
rohamos növekedésév-

el már az szi számunk eltt ntt
az érdekldés tarifáink iránt, s

|

ahogyan az lenni szokott, hirdetési konzu-

lenseink szorgalmasan faxolták médiaa-

jánlatunkat, s még olyan ügynökségek

esetében is elfelejtettük felhívni az érdek-
1 ld figyelmét online módon hozzáférhet

tarifatáblázatunkra, akikkel egyébként már
E-mail váltásban vagyunk, s esetleg

maguk is vitorlát bontottak az Infóceánon.

Nos, nem tudom meddig mködnek a

hagyományos reflexek, de az id remél-

hetleg e téren is az Internetnek dolgozik,

j

Hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen, a

j

nyáron a Westel 450, az Internet kalauz és

a MédiaNet egy közös rendezvényen

ipróbálta beoltani az ügynökségeket

[“Internet-vírussal”. Az a MédiaNet volt

[társunk a rendezvényen, akinek a

Datanetnél kiépített web-site-ján az érdek-

I ldk az Internet kalauz hirdetési ajánlatát

is megtalálják, sok más napi-, heti- és ha-

vilappal együtt.

Vannak lapok, akik úgy vélik, van saját

Internet kikötjük, miért ne legyen ott,

egyhelyütt minden adat, beleértve a média-

ajánlatot is. Ez is egy szempont, de talán az

is, hogy van egy kiköt, ahova elbb utóbb

odaszoknak az ügynökségek, ügyfelek,

mert ott nem egy, hanem több tucatnyi

média-ajánlatot találnak. Egyébként

szerencsére a hiperkapcsolatok korában

i
ezen két elv nem feltétlenül áll feloldhatat-

' lan ellentmondásban egymással. Már most

van olyan lap, amelynek csak úgy látszik,

• mintha itt lenne a tarifajegyzéke, de

valójában a lap saját szerverérl töltdik

i
be a megfelel oldal, s találunk példát

) ennek fordítottjára, a lap hálószemérl úgy
i lehet a hirdetési információkért idelépni,

;

majd vissza, mintha el se mozdultunk

j
volna az adott kikötbl.

I Egy szónak is száz a vége, ha valakit a

I mi, vagy mások hirdetési tarifái érdekel-

nek: irány az Internet, a Hálón a
' www.datanet.hu/medianet cím.
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Shoppingoljunk
Ljod tronulszja - mondja
Osztap Bender, vagyis megtört a

jég -, immár Magyarországon is

lehet az Interneten keresztül vásárolni.

Az els szirénhangok több irányból

érkeztek. A Rolitron által üzemeltetett

Apropó (www.apropo.com) azon szolgál-

tatásáról, hogy a lap

olvasói Interneten

keresztül CD-t is

rendelhetnek, egy

tévés reklámriport-

ból értesültünk, de a

dolgot nem tudtuk

kipróbálni, a rend-

szer hiába várt a

megfelel rutin elindítására a szerveren,

time out-ba, idtúllépésbe futott a dolog.

Tekintve, hogy az augusztus végi próbákon

az Apropo több oldalánál volt még
útelzárás, a kereskedelmi jelleg internetes

folyóirat néhány ágán még javában dol-

goznak az építmunkások, ezt a fiaskót is

betudtuk a félkész állapotnak, ami felte-

heten hamarosan (akár lapunk megje-

lenésének idejére) elmúlik. (Itt mködik
viszont már a munkaerkereskedelem, de

ez más téma...)

Az els olyan interaktív bolt,

is tudtunk lépni, a Comfort
kikötjében nyílt meg
(www.comfort.hu), s bár nem
tudjuk teljes biztonsággal állí-

tani, hogy nem nyílt-e valahol

egyidben (vagy esetleg egy-

két nappal korábban) más shop-

pingolási lehetség is, az szinte

bizonyos, hogy egyelre nincs

más olyan magyar URL-cím,
ahol kommunikációs
eszközöket rendelhetnénk

otthonunkba az Interneten

keresztül. Abban, hogy ez nagy

általánosságban is az els hazai Internetes

boltok egyike, megersít bennünket, hogy

a boltnak a másik bejárata az iSYS Kft.

ShopFront-járól nyílik (www.isys.hu/scart-

demo/shops/sf.cgi), ahonnan egyelre csak

a Comfort shopjába vezet ajtó, s csupán

egy ígéret, hogy az iSYS mhelyében
készül más is.

A vásárlásnak persze vannak biztonsági

elírásai. Aki belép a boltba, annak elször

regisztráltatnia kell magát, vagyis miként

magánál az Internetbe való belépésnél, egy

felhasználói nevet és egy jelszót kell

választania, ami azt szolgálja, hogy más ne

adjon fel a nevében megrendelést. Ezekhez

a paraméterekhez tartozik a név és az E-

mail cím, ami egyben a biztonság teljessé

tételét szolgálja, hiszen erre a postacímre a

Comfort minden megrendelést visszaiga-

zol, vagyis az esetleges idegen bea-

vatkozást észlelni és korrigálni lehet.

Mivel visszaigazoláskor és újbóli

nyugtázáskor kerül sor a fizetés módjának

tisztázására is, elkerülhet a legfbb ve-

szélye az Internetes shoppingolásnak,

vagyis az, hogy az adatátviteli vonalakról

valaki illetéktelenül

“leolvassa” a

hitelkártya számát.

Esetünkben ugyanis

a fizetés ugyanúgy
történhet utánvéttel,

átutalással vagy

akármilyen hagyo-

mányos módon,
ahogyan a hagyományos - levélben, faxon

vagy telefonon - történ megren-

deléseknél.

A regisztráció után második vagy har-

madik alkalommal már a saját névvel, jel-

szóval lehet belépni a boltba, mégpedig a

már említett iSYS ShopingFrontra, ahol

egyelre nincs mese, más bolt még nem
lévén, csak a Comfortra kattinthatunk.

Mondjuk ez a click az adjon Isten, mire

néhány üdvözl szó formájában

megérkezik a fogadj Isten, (hiába, no: itt

udvarias a személyzet) és nézeldhetünk a

különféle polcokon, aszerint, hogy

modemet, hálózati eszközöket,

szoftvereket vagy egyéb termékeket

akarunk vásárolni. Külön menüpont az

Account, ahol gylnek kívánságaink, de

ahova rákattintva, saját eddigi rendelésein-

ket ellenrizhetjük, st, amíg nem léptünk

ki a boltból, akár meg is változtathatjuk.

Természetesen id, amíg a kedves

vásárló valóban rájön, hogy otthon ülve

kényelmesebben rendelheti meg második

modemjét (egy ugyanis kell ahhoz, hogy
internetezzen) vagy valamelyik friss kom-
munikációs szoftvert, ám ezt az idt
különféle eszközökkel a Comfort igyek-

szik lerövidíteni. Egy ezen ösztönzk J
közül, hogy pillanatnyilag az Interneten %
keresztül vásárló anyagilag is jobban jár, a |

Comfort nyolc százalék engedményt ad a
"

listaárból.

Internet

amibe be

Internet-

comraif
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Üdvözöljük önt a Comfort Kft. Honlapján!
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HA A MICROSOFT, A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB SZOFTVERGYÁRTÓJA, A COMPAQOT VÁLASZTOTTA,

VALÓSZÍNLEG AZÉRTTETTE, MERTMKÖDÉSE EGY PILLANATRA SEM SZAKADHAT MEG. FOLYAMATOSAN HOZZÁ
KELL FÉRNIE KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓKHOZ, HOGYAZ ÜGYFELEK IGÉNYEIT AZONNAL KIELÉGÍTSE.

Ezért esett választásuk a Compaq szerverekre, amelyek még üzemza-

var esetén sem állnak le. A Compaq szerverek Insight Manager rendszere

több mint 800 paramétert kísér figyelemmel, hogy bármilyen fennaka-

dásnak elejét vegye.

A SmartStart rendszer pedig leegyszersíti, önmködvé teszi és opti-

malizálja a rendszer és az adatbázis-kezel szoftverek

installálását. A Compaq kínálata kiterjed egészen a négy-

processzoros Pentium 100 MHz-es, több mint 300

Gigabyte lemezkapacitású, másodpercenként több mint

1.300 tranzakcióra képes szerverekig.

Mindehhez 3 év garancia társul. Bizonyára önt is elgondolkodtatja,

hogy egy olyan vállalat, amelyre több ezer másik cég támaszkodik, nem

véledenszeren választotta meg az általa használt szervert.

A legközelebbi Compaq viszonteladó (Compaq System Reseller)

címét és telefonszámát megtudhatja, ha faxkészülékérl fölhívja a Compaq

Faxbankot (180-861 1) és az 1571-es oldalt kéri.

COMPAQ Computer Kft. 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Tel.: 201-8776 Fax: 201-9696

COMPAO.



Kipróbáltuk

Emberes Polo
zt, hogy az Internet kalauz szabad-

id magazin, a jövben azzal is

demonstrálni szeretnénk, hogy a

„virtuális valóság tengerén való szörfözés”

mellett olykor átevezünk valódi vizekre is,

lés mondjuk egy autónak, esetleg egy képtár-

nak, vagy mondjuk egy színházi eladásnak

nem csupán a hálós vetületét tekintjük meg,

hanem amúgy teljes valóságban szemügyre

vesszük, megtapogatjuk. így indítjuk útjára

„Kipróbáltuk” rovatunkat is, amelynek szer-

kesztésére egy régi autós szakíró kollégát,

Kékessy György barátunkat kértük fel. Ter-

mészetesen azért a webhez sem akarunk ht-
lenek lenni: az alább következ Polo Classic

természetesen a Datanet szerverén található

Torsche Hungária hálószemérl jutott

eszünkbe. De ez igazi...

Autónál az igazi azt jeleneti, hogy bele

lehet ülni. A Polo Classicnál is... Bár nem
tartozom a filigrán férfiak kategóriájába

(az úri divat intézi szerintem csak gyerek-

méretben gondolkodnak) de a Polo Classic

^setében nem éreztem, hogy kisautóban

ülök. így aztán azt is megtapasztaltam,

hogy ma már nem jelent szorongást a kis-

autó - erre is példa ez a Polo, hiszen nem
ütközik minduntalan össze a bennülk
keze vagy válla (mármint akaratlanul...)

Van elegend lábtér és fejtér, ráadásul a

szélvédk dlésszöge - egy kis optikai csa-

lással - még segít is abban, hogy a tága-

sabbnak érezzük a kocsit.

A Polo Classic, vagyis a csomagtartós

Polo megtartotta az eld jó tulajdonságait.

Kényelmesek, jól tömöttek az ülések, a

mszerfal minden szükséges információt

megad. Az alapárral együtt járó elegáns,

négy külls kormány jó fogású, jól össze-

hangolható a vezet testhelyzetével.

Ha már hátrafelé haladva vizsgáljuk a

kocsit, következik a valódi változás: meg-

ntt csomagtér. Nem egyszeren nagy ez a

kofferbarlang, hanem szinte óriási.

A Classic alapmotorja 1.4 literes, ideális

a tervezett családi autó kategóriához. A jól

eltalált váltóval igen kényelmesen és jó tem-

póban lehet autózni - mérsékelt fogyasztás

mellett. A hatvan lóer a jó arányításnak

megfelelen minden fokozatban pompásan

húz, tartható vele terhelten is a megfelel

utazósebesség, ami a családi autó esetében

nem kell, hogy túl magas legyen. Városi for-

galomban, egy személlyel utazva szolid

dinamizmus a megfelel jelz.

Egy új világ

K örülöttem szinte mindent beborít

a sötétség, csak egy kis pont vilá-

gít, majdnem velem szemben.

Fénye halvány, alig látható. Elgondolko-

dom vajon odamenjek, megnézzem? Hir-

telen döntök: elindulok. Lassú, nehézkes

léptekkel haladok elre, tekintetem közben

kétségbeesve kutat valami ismers, meg-

fogható tárgy iránt. Közelebb érve a homá-
lyos formák jól kivehet alakot öltenek.

Hát persze, egy ajtó! Gondolkodás nélkül

belépek. Hirtelen valami halk, monoton
zörgésre leszek figyelmes. Elgondol-

kodom, majd felkapom a fejem. Számító-

gépem közli: egy új hálószemmel kell fel-

vennie a kapcsolatot, az ajtón túli világ

Ugyanis valahol Kanadában található.

Virtuális valóság. Embereket látok magam
eltt, akik különféle érdekes tárgyakat

öltenek magukra csak azért, hogy minél

valósághbb legyen azaz érzés, amit egy

számítógép bvöletében töltenek el. Az
Interneten sem kellet sokáig várni erre a

különös világra. A HTML megalkotása óta

szédületes sebességgel fejldik, a mennyi-

ség minségi átalakulása pedig egy önálló

nyelvben is testet ölt: Virtual Reaíity Mo-

delling Language (VRML).
A téma iránt érdekldk persze jól

tudják, ez a nyelv nem is olyan új, els de-

finíciója 1994-ben jelent meg. Alkotója

pedig nem más, mint a computergrafika

egyik legnagyobb képviselje, a Silicon

Graphics. A nyelv egyre sikeresebb, alig

ismerkedtünk meg a VRML 1-gyej,

kezdhetjük tanulni a VRML 2-t. Egy-egy

ilyen alkotás láttán sokan elkiáltják

magukat: „Mire nem képes egy ASCII
fiié?”. Igen egy ASCII fiié tartalmaz min-

dent: objektumokat, kamerát, fényt, tex-

túrát és az Interneten elengedhetetlen URL
bejegyzéseket. Sajnos az alkotó kezét ma
még ersen megköti a hálózat lassúsága.

Egy kicsit elengedjük a fantáziánkat és

máris átléptük az els megabájtot. Az
Internetet használóknak nem kell mondani
mit jelent ez. Megjelentek az els VRML
editorok is, ilyen például a Caligari

Pioneer. A már jól bevált 3D-s szerkeszt-

ket is használhatjuk, hiszen a legtöbb for-

mátumhoz találunk a hálón konvertáló

programot, így csak ezeket kell beszerez-

nünk. Persze nem csak az alkotóknak van

szükségük új eszközökre, a szörfösök is

kiegészitk után nézhetnek. Az élenjáró

Netscape már régóta kínál megoldást erre a

kérdésre. Programjukhoz a hálózatról

letölthet egy Live3D elnevezés kiegé-

szít modul. Aki valóban élvezni szeretné

a VRML világát, annak megfelel bön-

gészt kell használni, ilyen a WebSpace
Navigator és a Caligari Pioneer. A legtöbb

böngész még csak a nyelv els definí-

cióját ismeri, VRML 2-t is ért olvasó-

program nem sok van, mondjuk a Sonytól

tölthetünk le maguknak ilyet.

Aki többet szeretne tudni errl a világ-

ról az nézzen be a: www.edonette.hu/-

vrml.html címre.

Heizer Gábor
(hgabor@ludens.elte.hu)

1996 SZ.
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Lapozó
A Világháló végeláthatatlan. Csak a ma meglév
hálószemek bejárásával éveket lehetne eltöl-

teni. És a Web napról-napra elképeszt ütemben
bvül, változik... Az a hely, amit tegnap bejártunk, hol-
napra teljesen más tartalommal, formában jelenhet meg,
elköltözhet - vagy éppenséggel nyomtalanul eltnhet.

Reménytelen és értelmetlen vállalkozás az áradó
információtengerrl mindenre kiterjed nyomtatott
katalógust készíteni. A katalogizálás munkáját átenged-
jük az online szolgáltatóknak, a keresgépek fenn-
tartóinak

(Id. a következ lapon kezdd Tudakozó rovatot!).

Viszont úgy gondoljuk, a kedves Olvasó szívesen vesz
tippeket, mely témában hová érdemes bekukkantani. Az
Internet kalauz szörfcsapata járja a hálót, s rendszere-
sen beszámol tapasztalatairól.
Címgyjteményünk élén - Cégjegyzékünkben - a

gyakran keresett vállalatok, szervezetek koordinátáit
adjuk meg. Bízunk benne, hogy olvasóink hasznát
veszik ennek a - szándékunk szerint folyamatosan
bvül - nemzetközi telefonkönyvnek.
A vállalati lista után külön blokkot szenteltünk az

online Internet-katalógusoknak. Ezt követi az igazi

lapozó - mintegy félszáz hálószem bemutatása. Témájuk
szerint csoportosítottuk a szörfcsapatunk által behajó-
zott kikötket.

Ábécérendben sorakoznak a témakörök, alattuk
aktuális ajánlatainkkal.
A rövidség kedvéért a http:// eltagot elhagytuk a

címek ell - ne felejtsék el begépelni!
Még egy figyelmeztetés: csakúgy, mint a nagyvilág-

ban, általában a világhálón sem mindegy, hogy kis- vagy
nagybetvel írunk valamit. Ajánlónk adatait lapzárt-
tünkkor ellenriztük, az esetleges eltérésekért azonban
felelsséget nem vállalhatunk.

Vitorlát fel! Szerencsés utat!

Üdvözöljük az Interneten!

Microsoft Magyarország
http://www.microsoft.com/hun/

Microsoft
Internet

Explorer

Kérdéseivel forduljon a Microsoft Ügyfélszolgálathoz.

Telefon: (06-1) 267-4636; E-mail: msinfo@ms.zene.hu

Cégjegyzék

3M www.mmm.com

Acer www.acer.com

Adobe www.adobe.com

AMD www.amd.com

America Online (A0L) www.aol.com

Andersen Consulting www.ac.com

Apple www.apple.com

Árgus Associates

www.argus-inc.com

AT&T www.att.com

Autodesk www.autodesk.com

Baan www.baan.com

BPS www.datanet.hu/fiskarshun

CINet www.cnet.com

Canon (USA) www.usa.canon.com

Cisco www.cisco.com

Compaq www.compaq.com

CompuServe www.compuserve.com

Computer Associates www.cai.com

Cray www.cray.com

Datatronics

www.wp.com/dproducts/dtx.html

Dell www.dell.com

Datanet www.datanet.hu

Deutsche Telekom

(berlini fejlesztközpont)

www.ez.bln.telekom.de

Digital Equipment www.digital.com

EDS www.eds.com

l'l l'U i I

Elender www.elender.hu

Europe Online www.eo.net

Eurotrend www.eurotrend.hu

ZuftoT/isnsj

Excite corp.excite.com

Ford www.ford.com

Fujitsu www.fujitsu.com

Gallup www.gallup.com

Gartner Group www.gartner.com

GNN gnn.com/gnn/GNNhome.html

Hewlett-Packard www.hp.com

Hughes www.hughes.com

Hungary.Network www.hungary.com

és www.net.hu

IBM www.ibm.com

Icon www.icon.hu

Inktomi www.inktomi.com

Intel www.intel.com

Intergraph www.intergraph.com

Internet Hungary www.hungary.net

Intuit www.intuit.com

Kodak www.kodak.com

LinkStar www.linkstar.com

Lotus www.lotus.com

Lotus.

UELC0ME T0 * ,i vsMáP
LOTUS DEVELOPfÍENT CORPORATION

Lycos www.lycos.com

Macromedia www.macromedia.com

Maxis www.maxis.com

McAfee www.mcafee.com

MCI www.mci.com

Microsoft www.microsoft.com

Microsoft Network www.msn.com

Motorola www.mot.com

Nerd World Media

www.nerdworld.com/about.html

Netcom www.netcom.com

Netscape home.netscape.com

franciául home.fr.netscape.com/fr

japánul home.jp.netscape.com/ja

németül home.de.netscape.com/de

Novell www.novell.com

Open Text www.opentext.com

Oracle www.oracle.com

Packard Bell www.packardbell.com

Peugeot www.peugeot.com

Point www.pointcom.com

Prodigy www.prodigy.com

Psion

www.psion.com

Rolitron

www.rolitron.hu

SAP www.sap.com

Shell www.shell.com

Siemens www.siemens.de

Silicon Graphics www.sgi.com

Sony www.sony.com

Sprint www.sprint.com

Starkingnet www.

starkingnet.hu

Sun

www.sun.com

Informix www.informix.com

Infoseek info.infoseek.

com/Home.html#REFERENCE

Symnatec

www.symantec.com

Texas Instruments www.ti.com

TradeWave Imc.einet.

net/tradewave/tradewave

Unisys www.unisys.com

Visa International www.visa.com

Volkswagen (USA) www.vw.com

World Wide Web Consortium

www.w3.org

Yahoo www.yahoo.com
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T udjuk valakinek a nevét és a

címét, de nem tudjuk a tele-

fonszámát? Vagy fordítva, a

szám alapján névre, címre vagyunk kíván-

csiak? Nosza, hívjuk fel a tudakozót! Ha az adatok nem titkosak,

percek alatt megvan a válasz. Bár a világhálón nem számíthatunk

ilyen egyértelm és gyors eligazításra, tudakozódásra azért ott is

van lehetségünk: segítenek az online katalógusok, keresgépek.

A nyári számunkban ezek közül bemutattuk a legismer-

tebbeket, ezúttal a sort a kevésbé népszerekkel, ritkábban

használtakkal folytatjuk. Pusztán emlékeztetül itt azért fel-

soroljuk (URL címmel együtt) azokat, amelyeken túl vagyunk,

ezek nélkül nemigen lehet elboldogulni a Hálón:

lOOhot Websites www.100hot.com
A2Z a2y.lycos.com

Alta Vista altavista.digital.com

Excite www.excite.com

IBM InfoMarket www.infomarket.ibm

Infoseek Guide guide.infoseek.com

Keresgépek

Amazing Environmental

Organization

WebDirectory!

www.webdirectory.com
Több mint száz ország kör-

nyezetvédelmi vonatkozású

web-lapjait fzi fonalára a

rendszer - mfajában állítólag

a legnagyobb a világhálón.

A „Hungary” szóra adott

találatok száma: 1

j’i'ntct lIBLriiii-mvn * :'wí

Argus/University of

Michigan Clearinghouse

www.Iib.umich.edu/

chouse/search.html

Mint elnevezése is mutatja,

az információknak eme tár-

házát az <Argus Associates>

világhálós oldaltervez és ta-

nácsadó cég, valamint a Mic-

higani Egyetem építgeti.

Amit gyjtenek benne: „In-

ternet-útmutatók” (hogy ne

mondjuk: -kalauzok), azaz

címjegyzékek, témakörök
szerint csoportosítva.

(A tematikus katalógus koor-

dinátái: a www.lib.umich.

edu/chhome.html.)

Próbakeresésünkkor 1300

rekordot fésült végig a szoft-

ver, hogy végül kiírja - a

“Hungary” szóra adott talála-

tok száma: 0.

Starting Point

www.stpt.com
„A szokatlan, egzotikus,

egyedülálló...” metakeres -

azaz nem önálló rendszer,

hanem számos szolgáltatást

egy oldalon felkínáló kiköt.

C|Net sshareware.com
www.shareware.com
Programkeres szolgáltatás a

<C|Nettl.> Közel 200 ezer

ingyenesen letölthet szoft-

ver - operációs rendszer és

kulcsszavak szerint - kényel-

mesen kereshet adatbázisa.

Ha megvan, amire szüksé-

günk van, egy kattintással le

is szívhatjuk.

Gamelan
www.gamelan.com
Még mieltt valaki

„géjmlen”-nek mondaná a

rendszert, tolmácsoljuk a

honlap els mondatát: a

helyes kiejtés kb. „gamelon”

A név jelentése ugyanis

„indonéz vagy maláj

népzene-együttes”. Honnan
az ötlet? Java szigete

Indonéziához tartozik, ez a

hálókiköt pedig a Sun Java

nyelvével kapcsolatos doku-

mentumok együttese,

keresszolgáltatása, amely

látogatásunk idején 2435

erforrást tartalmazott. A
katalógus kategóriái a

mvészettl és szórakoztató

ipartól a web-oldalakig ter-

jednek.

FTP Search

129.241. 190.13/ftpsearch

Jelenleg a 3.3-as változatnál

tart a hálót a norvégiai

Trondheimbl pásztázó rend-

szer, amely, mint neve is mu-
tatja, a keresett szót tartalma-

zó FTP helyeket kutatja fel.

Az adatokat általában hetente

kétszer frissítik.

Lycos www.lycos.com i

Point www.pointcom.com -

WebCrawler www.webcrawler.com
Yaohoo www.yahoo.com

És most következzen néhány olyan, amirl eddig nem

beszéltünk. Hogy minek, hiszen a felsoroltak szinte mindem

megtalálnak? Igaz, de az is igaz, hogy olykor túlságosan is jók.

elöntenek bennünket találataikkal, nekünk pedig jobb lenne i

kevesebb, de az mind olyan legyen, ami szempontjainkhoz

közel áll.

Aki ezekkel a keresgépekkel keres, az talál. Többnyire mindJ

egyikkel mást. Hogy hány hasznos cím marad végül Olvasón!

markában, nemcsak a kulcsszótól függ, hanem attól is, melyik

keresgépet pörgeti fel. Van automatikusan építkez és kizárólag

a honlap-tulajdonosok által beküldött információkból táplálkozc

katalógus. Nem egyforma az adatbázisok szervezése, méretei

keresési módszere sem. I

Rövid ismertetinkben azt igyekszünk kiemelni, hogy az adott

keresgépet milyen speciális témakörben, esetben ajánljuk.

BQHflBLIBRÁRY

The Electric Library

www.elibrary.com/id/2525

Neves kiadók szöveges és

képi anyagát - több mint

egymilliárd szót és 21 ezer

képet tartalmazó adatbázis.

Egy-egy kereséskor másfél-

száz napilap, illetve hírügy-

nökségjelentéseit, nyolcszáz

folyóirat cikkeit, háromezer

referenciam online lapjait

fésüli végig az <Infonautics>

cég <Tandem> hardveren

futó rendszere. Egy csak a

bökken - már akinek ez az

-: a használatért fizetni kell.

Egyéni elfizetknek 5 cent

híján havi 10 dollárba kerül a

szolgáltatás. Kérhetünk azon-

ban két heti ingyenes próba-

idre szóló jelszót is.

Galaxy
lmc.einet.net

Születési-halálozási-esküvi

rovata is van ennek a

<TradeWave> - egyébként

elektronikus kereskedelmi

megoldásokra szakosodott -

cég által nyújtott szolgálta-

tásnak. Jól jöhet a magyar
szörfösnek az önálló Refe-

renciák és interdiszciplináris

információk kategória. A fen-

ti cím a katalógusé, a keres-

rlap az lmc.einet.net/

cgi-bin/wais-text-multi

helyen található. A keresés a

Gopher és a Telnet tarto-

mányára is kiterjeszthet.

A “Hungary” szóra adott

találatok száma: 94.

GNN Select

gnn.com/gnn/wic/wics/

index.html

A Teljes Internet Katalógus I

(The Whole Internet Cata-

logue) utódja ez a <Global

NetWork Navigator (GNN)>
szerkeszti által nagy gond-

dal, „saját kezleg” össze-

gyjtött válogatás - „a 2500
legjobb hely az Interneten.”

Külön lekérhetjük ezen belül

a csúcsot: az ötvenes toplis-

tát. Az Utazás kategóriában

egyetlen Magyarországról

szóló címet találtunk: az is-

mers www.fsz.bme.hu/
hungary/homepage-et.

Érdemes megemlíteni, hogy
a <GNN> az <America On-
line> tulajdona, s keretében

mködik a <WebCrawler>
keresgép is - ahol a GNN
Select szintén elérhet.

HotBot
www.hotbot.com

Munkaállomások összekap-

csolásával a szuperszámító-

gépeknél nagyobb teljesítmé-

ny, ugyanakkor azoknál jó-

val olcsóbb rendszerek épít-

hetk fel. Erre az alapgondo-

latra támaszkodik az idén

februárban alapított <Ink-

tomi> cég és a népszer a-

merikai hálós magazinpáros,

a Wired/HotWired közös ke-

resszolgáltatása. Az adatbá-

zis egyelre nyilvános béta-

tesztelési fázisban van. A
“Hungary” szóra adott talála-

tok száma: 98368.



E-mail telefonkönvv

DRÓT-POSTA-LISTA
• JK Amióta megjelent az Internet kalauz els száma,

körülbelül 4297 érdekldést regisztráltunk E-mail

telefonkönyvvel kapcsolatban. Volt, aki egyszeren

c azt kérdezte, hogy tudunk-e ilyesmirl, volt aki tippeket adott:

j ,egy ilyennek a kiadása jobb üzlet lenne fiúk, mint az egész IK”.

d Nos, ebbe az üzletbe mi nem szállunk be, de örömmel
jelentjük: immár tudunk ilyesmirl. Az
Internet Hungarynél javában folyik egy

t nagyarországi online E-mail telefonkönyv

szervezése. A próbaüzem nagyjából akkor

<ezddött, amikor szi számunkat nyomdába
idtuk, s mire Olvasóink kézbe veszik a lapot,

nár felteheten megtalálják a www.hungary.net/dpl (késbb
Dedig a www.dpl.hu) címen a DPL, azaz a DRÓT-POSTA-
LISTA honlapját. Innen veheti le mindenki azt a nyomtatványt,

nnelyen megadhatja a legszükségesebb (név, E-mail cím) és -

i késbbi keresésekre gondolva - akár az opcionális

Daramétereket (munkahely, hobbi, stb. A kitöltött nyomtatvány

pem rögtön kerül a DRÓT-LISTÁBA, elbb egy DRÓT-
POSTÁT indukál, vagyis az adott E-mail cím tulajdonosától

megkérdik, hogy tényleg töltötte-e ki az rlapot, tényleg ezt

szeretné-e bevetetni a telefonkönyvbe. Ha minden O.K., akkor

már nincs akadály a drót-posta-listába való bekerülés eltt, ott

is maradhat mindenki ingyen az idk végezetéig. (Viszont

annak érdekében, hogy a lista mindig él és aktuális maradjon,

kéthavonként minden benne szerepl kap egy megersítést

kér levelet, amire az esetleges változásokat is vissza E-mail-

ezheti, ha nem tette meg menet közben, mert

természetesen mindenki bármikor

módosíthatja saját adatait).

A listában való keresésnél a találatok számát

tízben limitálják, mivel semmiképpen sem az

a cél, hogy különféle ügynökök céllistákat

alakítsanak ki maguknak, olyan saját ügyfélkört, akiket azután

elektronikus prospektusaikkal bombázhatnak. (Ld. Kérdésem
volna cím írásunkat) A keresnek tehát nem árt több olyan

paramétert megadni, ami szkíti a kört, s felteheten a keresett

egy címet adja ki. (Persze ha tudjuk az illet nevét, munkahe-

lyét, akkor ez a legjobb „szkítés”. Mi ellegként mindenesetre

egy E-mail címet megadunk a listából, a drót-posta-listának a

dpl@hungary.net címen írhatunk.)

dpl@hungary.net.)
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Biztonság
már
19900
\ forinttól!

További információkért szörfözz a www.bps.hu-ra!

Viszonteladóinkat országszerte megtalálhatod!

Az Interneten keresgélve, álatok letörlésekor vagy akár egy elektronikuár

levél kiküldésekor nem kis bosszúságot okozhat a feszültségingadozás

vagy egy szemmel alig érzékelhet áramkimaradás.

FISKARS UPS nélkül ne lépj a hálózatra!

Az els magyar Internet magazin.

Fszerkeszt: Vértes János Andor (vertes@prim.hu)

Társszerkeszt: Mikolás Zoltán (prim@prim.hu)

Tervezszerkeszt: Henger Attila (henger@prim.hu)

Krébecz József

Címlapterv: Rusz László

Kiadja:

PRÍM Információ-technológiai Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Felels vezet: Szabó Hédy (szabo@prim.hu)

Telefon: 228-3372, 424-0015; Telefax: 228-3373

Mobil: 20-343-077, 20-343-078

E-mail: ikalauz@prim.hu

1506 Budapest, Pf.: 140.

Elfizetési díj egy évre: 1 .680 Ft

Megrendelhet: a Kiadónál.

Hirdetésfelvétel: a Kiadóban.

Reklám-marketing: Henger Ágnes (henger@prim.hu)

Nyomja: Regia Rex Nyomda Felels vezet: Kiss Ferenc j
Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. Telefon: (22) 328-505
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kínál@

Y-bvtí’
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
1 037 BUDAPEST, HUNOR U. 55.
TEL: 250-7016, FAX: 250-7024

SZUPERHÁLÓZAT

BVTC
AZ ELS HAZAI HÁLÓZATÉPÍT CÉG A STRUK-
TURÁLT KÁBELEZÉSI RENDSZEREK TERVEZÉ-
SÉBEN ÉS KIVITELEZÉSÉBEN. A 10 ÉVES
SZAKMAI GYAKORLAT, A KIVÁLÓ ANYAGOK FEL-

HASZNÁLÁSA, A KÜLFÖLDÖN KÉPZETT SZAK-
EMBERGÁRDA MUNKÁJA EREDMÉNYEKÉNT
TÖBB MINT 5000 HÁLÓZATUNK MKÖDIK
HIBÁTLANUL. 10 ÉV GARANCIÁT VÁLLALUNK.

DÍJMENTES SZAKTANÁCSADÁSSAL SZÍVESEN
SEGÍTÜNK.

LOKÁLIS

T

a Média mely megjelenik

- a világ minden országában

- a választott nyelven

- akár naponta új kiadással

- pontosan regisztrált olvasótáborral

- kétirányú kommunikációval.

és még így is olcsóbb, mint a többi....

InterNBTmédia

Felfedez 1.200 Ft+Afa
Szörföz 3.500 Ft+Áfa

toooFt+Áfg
Kutató

Hajtson fel velünk
az Információs szupersztrádára!

Csak egy számítógépre és egy telefonvonalra

van szüksége, a többit nálunk megtalálja.

Szaktanácsadás
legjobb feltételek

az els hónap ingyenes

Kecskemét, Békéscsaba
Gyr, Szekszárd, Szombathely

IFABO B pavilon Blf stand

INTERNET Hungary Kft. Bp. 1027 Csalogány u. 23. • Tel./Fax: 213-20-23 info@hungary.net

|

* Az INTERNET Hungary Kft. kutató csomagja 6.000 Ft-ért korlátlan idej hozzáférést tartalmaz.
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BRÖND

Grönland (Greenland Guide Index)

www.greenland-guide.dk

A hatalmas szigetnek körülbe-

lül 85 százalékát jégtakaró bo-

rítja, melynek méretét csak az

Antarktisz jégsapkája múlja

felül. Itt van a világ édesvíz-

készletének csaknem 1 0 száza-

léka. A Grönland belsejére

több százezer év alatt rárakó-

dott fehér kéreg 1,8 millió

négyzetkilométer kiterjedés -

mintegy tizennégyszer na-

gyobb, mint Anglia -, s vastag-

sága egyes helyeken eléri a 3,5

kilométert.

így mutatja be a Dániához
tartozó autonóm tartományt a

turistákat kutyaszánkózásra,

bálnanézbe, jéghegycsodálás-

ra - az üzletembereket és tudó-

sokat pedig konferenciák, kong-

resszusok szervezésére invitá-

ló hálókiköt.

„Grönlandra korábban csak

egy maroknyi felfedez és ku-

tató juthatott el. Azóta változ-

tak az idk. Ma bárki számára

elérhetk a legszebb sarkvidé-

ki élmények. Észak-Ameriká-

ból és Európából közvetlen

légijáratok könnyítik meg az

utat” - mondják a szerkesztk.

Tegyük hozzá: nyitva az infor-

mációs szupersztráda is...

Interaktív Írország

(An Interactive Travel

Guide to the Best of Ireland)

www.iol.ie/~discover/

wecome.htm

j

Tegye kedves Olvasónk a szí-

vére a kezét: vajon kitalálta vol-

;

na-e, hol van Abbeyleix, Aha-

kista, Glengarriff, Lisdoonvar-

na, Tahilla, ha nem adtuk volna

meg fentebb a hálószem címét?

|
Ugye nem valószín?

Aminthogy az sem, hogy túl

j

sok magyar turista jutott volna

1 el a Zöld Szigetre.

Nos, a Discover útikönyv-

kiadó hálószemére elugorva

|

legalább a képerny közvetíté-

J sével körülnézhetünk a vará-

I zsos tájakon. Hol kezdjük? Uti-

I
célunkat kiválaszthatjuk az

j

ábécébe rendezett helység-mu-

tatóból, vagy rákattinthatunk a

!
legvonzóbb témakörre a hon-

lap tartalomjegyzékén. Ez a

tartalomjegyzék pedig hosszú.

Szerepel benne három galé-

riányi fénykép, autós, reptéri,

komp- és szállásinformáció,

térkép, az ír történelem és kul-

túra bemutatása, az ír kávé és

barna kenyér receptje, vitorlá-

zási és golftanácsadó - s ezzel

csak a legfontosabb pontokat

soroltuk fel. Jó utazási irodá-

hoz méltó módon itt franciául,

németül, olaszul - no meg ter-

mészetesen írül is beszélnek

(pontosabban írnak).

Afrikai szafárik

(Kilimanjaro Adventure

Travel

The Leaáhtg ProvUer ofSafarh to EastAfrlea

sem hiányzik a cég kínálatá-

ból. „Ha nem találta volna meg
oldalainkon, amit keresett, ír-

jon nekünk!

Valószínleg teljesíteni tud-

www.kilimanjaro.com
juk a kívánságát” - csábítja

Nálunk már szül, s a fszezon honlapja a legkifinomultabb

Tanzániában, Kenyában és Afrika-ínyenceket is.

Ugandánban decembertl már- Elolvashatjuk a szafarik

ciusig vagy júniustól augusztu- leírását vagy a mikor-men-
sig tart. Ez azonban nem tart- jünk-mit-vigyünk tájékoztatót.

hatja vissza a kaland- r-; —
vágyó kiberutazót. W mmAW.\*o .\T>vwira 7TJ.W =

Miért ne „elektrán-

dulhatna” el Olva-

sónk akár októberben

az oroszlánok és antilo-

pok földjére? Vagy

miért ne hágna föl no-

vemberben az afrikai

hség ell a Kiliman-

dzsáró hvös magas-

ságába? Elvégre nincs

jobb védfelszerelés,

mint a valóságos he-

lyett virtuális testet öl-

teni.

Aki elszánta ma-
gát az utazásra, az keresve sem Gyönyörködhetünk a nem-
találhat képzettebb idegenve- zeti parkok és az állatok képes

zett, mint a most ajánlott bemutatójában. Aztán, ha a

Web-lapok fenntartóját, a Kili- pénztárcánk elég vastag,

manjaro Adventure Travelt, elkezdhetjük tervezni a ka-

amelyet egyébként a kenyai rosszékes után a tevegel utat

természetvédelmi szolgálat is is. A Kilimanjaro Adventure

hivatalos követévé nevezett ki Travel nem titkolja el, mi men-
a világhálón. nyibe kerül. Egy tíznapos

Vad- és gorillales? Hegy- gyalogtúra például - ha össze-

mászás? Evezés zabolátlan vi- jön egy tízfs csoport - szemé-

zeken? Búvárkodás? Egyik lyenként 2500 dollárba.

ESERNY

Idjárás

http://www.comet.net/
weather

sszel már minden bizonyta-

lan, különösen az idjárás...

Ha ilyenkor kelünk útra, nem
árt, ha tájékozódunk a várható

idjárás fell. Ebben nyújthat

komoly segítséget ez a háló-

szem. E hely készítjének el-

mondása szerint Amerikában

számos érdekes web-oldal fog-

lalkozik hasonló szolgáltatá-

sok nyújtásával, mégis szüksé-

gét látta egy, az idjárásról át-

fogó képet adó, könnyen ke-

zelhet és gyors adatbázis lét-

rehozásának, a már meglévek
felhasználásával. Bár a háló-

szem alig több, mint három

hónapja, az Európára vonat-

kozó szekció csak két hónapja

üzemel, lenygöz mennyi-

ség meteorológiai informá-

cióval rendelkezik az egyes

földrészekrl (Az Antarktiszt

is beleértve). Az idjárás-el-

rejelzés mellett (mely termé-

szetesen nem csak földrészek,

hanem országok és régiók sze-

rint is lekérdezhet) a legfris-

sebb radar- és mholdképek is

letölthetk.

A*

onaANiMD
WBATHBR LINK*

$
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egy hónap internet ingyen
iListaárak:

m. i ^ .

a vásáron speciális árakkal várjuk látogatóinkat!
|

1122 Budapest, Csaba u. 24/A *1:21 4-1 408, 212-2523, 212-2524 • Fax:175-3134

http:/

/

www.starkingnet.hu/gamaxnet/ • e-mail: gamaxnet@mail.starkingnet.hu

INTERNET
már Békés megyébl is elérhet helyi telefon hívással.

A megye els helyi szolgáltatója a

PRAKTICOMP
immár 4 féle díjcsomaggal várja az Internet

iránt érdekldket.

(1.200 Ft/hó - 10.000 Ft/hó +ÁFA)

A lehetségekrl kérésre díjmentesen tájékoztatót

küldünk.

PRAKTICOMP
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

5700 Gyula, Városház u. 23.

Telefon: 66/463-181, 66/463-448

Telefax: 66/463-181 Telex: 83-732

Békéscsaba, Kinizsi u. 6. sz.

Telefon: 66/321-155

ÉJSZAKA

UFO forródrót

(UFO Reporting Center)

wvw.nwlink.com/~ufocntr

Több mint húsz éve már, hogy

az ismeretlen eredet repül tár-

gyak egy neves kutatója Seattle-

ben központot hozott létre az

UFO-észlelések fogadására és

feldolgozására. Napi 24 órában

fogadják forró drótjukon a hívá-

sokat - amelyek közül nem
egyet az amerikai repülési ható-

ságok, a meteorológiai szol-

gálatok vagy a NASA irányít át

hozzájuk. A központ - a hason-

ló központok többségétl

eltéren - tömörített formában

havonta nyilvánosságra hozza í

befutott információkat. Egye

érdekesebb beszámolók rész

letes formában, esetenként rajz

zal vagy fényképpel illusztrálv

jelennek meg a hálószemen.

Mrs. Jean Berry földje folöt)

például öt percig manverezer

egy különös, szivar formájij

tárgy, amelyet le is rajzolt. Egy

másik észlelnek majdnem i

teherautójára ült egy UFO.

amelybl hat, szívókorongszerí

tappancsban végzd leszálló-

láb nyúlt ki, s az alján szürkés-

fehér fény gömb villogott. /

többit személyesen, a fenti cí

„Hozmikus” horoszkóp

(Kozmik horoscope)

www.demon.co.uk/kdm/
weekhscp.html

Mik is sorban a mindennapi

reggeli teendk? Felkelni, fel-

öltözni, megreggelizni, mun-
kába menni. De mieltt elin-

dulnánk, nem lenne tanácsos

megnézni, mit ígérnek a mai

napra a csillagok? Ha Olva-

sónk otthon tartja a kiberszörf-

j ét, pár kattintással utánanéz-

het: mivel érdemes és mivel

nem érdemes ma foglalkoznia.

Pár sorban minden jegyrl

ingyen megnyilatkozik a lapok

alkotója, nemcsak napi, hanem
heti horoszkóp formájában is.

Ha azonban bvebb elemzésrí

vagyunk kíváncsiak, azért má
fizetni kell: 20 oldalas analízi

sért 25, a szuperrészletes, „di

luxé” változatért 40 dollárt.

Szerencsére van még itt ol

vasnivaló, amihez díjtalanu-

hozzájuthatunk. Minden napri

új verssel kedveskedik nekiinl

a hálószem, s híres embereP

életvonalát is bonckés alá veszi

Csajcég

(GRRL Enterprises)

www.grrl.com

Volt egyszer, hol nem volt

egy performance cso-

port, amelyet fino-

man és érzelme

sen Uzinak ne-

veztek. Volt

abban egy

lány, aki gu-

miruhákban
táncolt - mi-

kor utoljára

ezt tette, gu-

mi-apácának

öltözött.

Ez azon-

ban már a

múlt. Ma Bon-

nié Burton - mert

így hívják a me-

rész leányzót - inkább

világhálón virtuózkodva szó-

rakoztatja felebarátait. Pon-

tosabban felebarátnit. Meri

„ez a hely alapveten minda-

zoké, akiknek nincs Y kro-

moszómájuk.

(Bár a fiúk is megtud-

hatnak itt egyet-s-

mást egynémely

szörfös csajol

belvilágáról)”.

Mit kínál a höl-

gyeknek Bon-

nié? Onlirn
1

magazint, pasi-:

kezelési taná-.

csókát, XL-es'

divatot, kép-

regényt, véle-
1

ményét az UF0-]

kérdésrl - és aj

ni nemnek szám,

hálócímek gyjte*í

ményét. í
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Fiúk

www.hot4mcn.com
www.playgirlmay.com

sccretcity.com/news/

fwo.html

Hölgyolvasóink panaszkod-

tak: nincs a kiberéjszakában

egy valamirevaló férfi? Min-

dig csak a fedetlen kebl nk?
Nos, a helyzet az, hogy a vir-

tuális valóság ebben is nagyon

hasonlít a valódira, az éjsza-

kában bizony többnyire sokkal

több n, leány flangál, mint az

úgynevezett ersebb nem kép-

viseli. Ráadásul ha az ember
véletlenül fiúba botlik is, arról

is könnyen kiderülhet (els
URL cím, jobb fels kép),

hogy ez az oldal ... hogy is

mondjuk csak... szóval ez is

fiúknak szól, csak éppen MÁS
ízléseknek. Valamit gyjtöt-

tünk azért a lányoknak is, a

második, harmadik címünket -

bár a mélyebb szórakozás

,

(Milk)

találkozhatott egy szellemes

hirdetés-sorozat darabjaival.

Mindig újabb és újabb

közismert személyiség

fényképe jelenik meg
- ajka fölött fehér

tejbajusszal. „És a te

bajuszod hol van?” -

kérdezi a reklámmal

együtt a honlap.

( #
Miért jó fogyasztani ezt az

www.whymilk.com
ita l t? Hogyan használhatjuk fel

_ Aki rendszeresen lapozgat a tejet a konyhában? Tejes kör

_j
amerikai folyóiratokban, az az tanácsadásban, s kellemes re-

J elmúlt hónapokban gyakran ceptekben részesülhetünk.

_ Fokhagymakedvelknek

s;(Garlic Lovers Homepage)

- www.garliclovers.com

- Nem mondhatni, hogy ÍSravlic

a fszeres vagy laktató, **********
it.amit ennek a hálószemnek az

- alkotója fzött. De aki szenvedélyesen szereti a fokhagymát,

annak még ez a pár aprócska kibergerezd is jól eshet.

Wtfaetíie Érar/ic l^verrs^

2 HÉTINGYENES KIPRÓBÁLÁS, 2 EV

TELJESKÖR GARANCIA, 5SORNYOM-

TATOA MANNESMANN TALLY-TOL

A kalapácqfitf elnyei
A Mannesmann Tally által továbbfejlesztett kalapácsmoduloknak -speciális

íróegységek- köszönheten sikerült felváltani a karakterszalagos technikát a

sormátrixos megoldással. így a kis kalapácsokkal a MT sornyomtatók

grafika és vonalkód nyomtatásra is alkalmasak. A Mannesmann Tally
j

magyarországi képviselete Európában elsként 2 év teljeskör, helyszíni

garanciát vállal valamennyi MT sornyomtatóra. Emellett természetesen

a már megszokott, magas színvonalú háttérszolgáltatások is elérhetk:

állandó raktárkészlet /alkatrész/, 4-8-1 6 munkaórás reagálási ésjavítási
4

idk. átalánydíjas szerzdések - tartaléknyomtató biztosításával -, e

javítások, karbantartás, térítésmentes szaktanácsadás. Ha szívesen kipróbálná a MT
sornyomtatók megbízhatóságát, kiváló minségét és nagy sebességét, ezt 2 hétig

kockázatmentesen megteheti. Bvebb információért forduljon a Kvint-R Kft.-hez.

MANNESMANN
Tally

H-1145 Budapest, Újvidék tér 15.

PRINTERT

Kvint-R
Számítástechnikai Kft.

Tel: (36-1) 252-8484. 252-8485 • Fax:252-8484

KVINT**R"TOL

Magyarország legnagyobb

választéka
34 FELE MODEMBL VÁLASZTHAT RAKTÁRRÓL

AT&T Paradyne

Discovery

Microcom

©HayeS

• Internet hozzáférés

• Modemek és

faxmodemek

• Kártya, küls, pocket,

PCMCIA, Internet

• BBS hozzáférés

- Kommunikációs

szoftverek

• Szaktanácsadás,

tartozékokDIALC&M

VISZONTELADÓKNAK IS!

1111 Budapest, Bartók Béla út 14.

Tel.: 166-93-77 (4 vonal) • Fax: 185-26-87

BBS: 266-22-92 Budapest BBS

Nyitvatartás: Hétf-Péntek 10-18 óráig
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Kattintott szoftver

(Clicked.com)

www.clicked.com/share-

ware/index.html

www.vol.it/mirror/Shareware/

Shareware (kissé különböz
európai tükör)

Hat témakörben - grafika, vi-

lághálós alkalmazások, kom-
munikáció, multimédia, játé-

kok és vegyes segédprogra-

mok - a legjobb szoftvereket

helyezi kilátásba (pontosabban

letöltpozícióba) a Clicked

Entertainment NetWork háló-

szeme. Mint a szerkesztk

Cítckcd Shareware Galtery

1 a.

c _ 1
!

í ...J
:

YOU
*. B 1

**** i 1

JU.U.

írják, szigorú tesztelés után

választják ki a legprofibbnak

ítélt programokat. Lehet, hogy

az európai (olaszországi) tü-

körserverrl gyorsabban foly-

nak el Magyarországra a bitek.

Állományok állománya

(World Fiié Project)

filepilc.com/nc/start

„A világ legnagyobb letölthet

Shareware és freeware gyjte-

ménye.” A rendszer alapos

leírást ad minden állományról

és kereshet indexszel, nagy

sávszélességgel segíti a szoft-

verre vágyók dolgát.

Egy hátulütje van a kollek-

ciónak. Az, hogy használatáért

fizetni kell...

Cisco bolt

www.cisco.com

Valamiért mi a gépünk táplá-

lékának mindig szoftvert szok-

tunk ajánlani, pedig a sok pé-

pes étel mellett olykor kemé-

nyebb falatokra is szükség

van. Természetesen ezek nem
jönnek át a dróton, így fizetni

kell érte, s az is elképzelhet,

hogy egyszerbb mindezt

megvenni egy magyarországi

Cisco-forgalmazónál, de ha

már az itthonlapok keretében

bemutattunk egy hazai keres-

kedt, aki az Interneten forgal-

mazza hálózati eszközeit, itt

mutassunk be egy olyan multi-

nacionális világcéget, amely

szintén megteszi ezt.

Természetesen akkor, ha

nem lenne ingyen szoftver a

címen, nem mertük volna

ebbe a rovatba betenni a Cisco

elérhetségi koordinátáit, ám
van. A kétfelhasználós ingyen

IPeXchange szoftver regiszt-

rációs lapjához eljuthatunk a

Cisco-honlapról is logikus út-

vonalon klikkelgetve, vagy
közvetlenül is, ha nem vétjük

el az URL begépelését:

mrbean.cisco.com/cgi-
bin/show_form.pl?84 1 8 1 6567

10972

Még valami, egy apróság:

ha megvettük már mai Cisco-

routerünket, letöltöttük már
free-szoftverünket, érdemes

benézni az ajándékboltba is. Itt

végre se hardver, se szoftver,

hanem focilabdák, T-shirt-ök,

Íróasztali kellékek, bögrék és

egyéb csetreszek vannak a pul-

ton és a polcokon...

Brekilap

(Froggy Page)

www.cs.vale.edu/HTML/
YALE/CS/HyPlans/loose-
more-sandra/froggy.html

Békás képek és

brekeg ai

dioállomá-

nyok. Bé-

kák fotón,

videón, rajz-

ban, ASCII ka-

rakterekbl ki-

rakva. Tudomá-
nyos tények az ugrán-

dozó kétéltekrl és egyes

fajaikról. A Békakirály és

egyéb mesék - Ezopusztól

Mark Twainig. Megénekelt

brekegk.

Ennyi brekkancs kevés

volt? Van másik... Sandra

Loosemore, aki fá-

radságot nem kímél-

ve mindezt a há-

lóra rendezgette,

ajtót nyit sok más

békafogantatású
laphoz is.

Kölyöktér szerezhetsz és mókás helyeket

(Kids’ Space) találhatsz a világhálón!” A je-

lek szerint a program nemcsak
plaza.interport.net/kids_spa magazinunk, hanem a megcél-
ce/index.html zott közönség tetszését is meg-

„Megmutathatod, mit rajzoltál, nyerte. Mikor ott jártunk, a

mit írtál (sajnos angolul), mi a Gyerekfalu tele volt különböz

kedvenc zenéd, új barátokat témában egymással kapcso-

latot tartó fiúkkal és

lányokkal. Nem akadt

hiány írásra és raj-

zolásra vállalkozók-

ban sem. A kettt

össze is fzi a háló-

szem: lehet történetet

beküldeni egy valaki

más által beküldött

rajzhoz, vagy illuszt-i

rálni egy korábban

megírt történetet.

HIÚSÁG VÁSÁRA

SUPERMODEL.COM

www.supermodeI.com

„Az Internet els, teljes joggal

felruházott, szupermodel leket,

modelleket és ígéretes csil-

lagokat bemutató címe.”

Rúzslap

(The Lipstick Page)

www.users.wineasy.se/bjornt/lip.htmI

Számtalan színt sziporkáztató rúzskönyvtár, ajakfesték után a

Föld körül (nyolcvan másodperc alatt), hölgyek nemzetközi

kozmetikumcsere-hálózata.

1996 SZ
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Emlékezz Cindy

Crawfordra!

I

(Cindy Crawford

Concentration)

www.Facade.com/attraction/

cindy_crawford_concentra-

tion

Mindenki ismeri a Me-
mory játékot, amelyben em-
lékezni kell, hogy a lefelé

fordított lapok között hol is

fordult el a most felemelt

párja... Ha valaki „memóriá-
ja” rossz, és nem ugrik be,

emlékezetét felfrissítheti a

Világhálón, ráadásul ott szu-

permodellekkel játszhatjuk...

Persze, aki egyszer látta

Cindy Crawfordot, az Emléke-

zet játék nélkül sem igen felej-

ti el.

Lego

www.lego.com

Jövre lesz 65 éve, hogy egy

dán faluban, Billundban Öle

Kirk Christiansen ácsmester

beindította kis üzemét, amely-

ben egyebek között fajátékokat

készítettek.

Hogyan nevezzék termé-

keiket? 1 934-ben született meg
az ötlet. A Lego márkanév a

“Lég godt!” (Játssz jól!) sza-

vak összevonása. A II. Világ-

háború alatt az üzem
porig égett, de a tér- ^
melést hamar újrain-

dították, s 1947-ben a

cég Dániában els-
ként alkalmaz fröcs-

J csöntést a játékgyár-

tásban. A ma oly jól

ismert építkockák

azonban még 40 évesek sin-

csenek: a csatlakoztatás módját

1958-ban szabadalmaztatták.

Azóta siker sikert követ. Idei

adatok szerint a Lego csoport

28 országban, 5 vállalatnál

összesen közel 9 ezer alkalma-

zottat foglalkoztat. A hálósze-

men a képes cégtörténeten és

termékbemutatón kívül meg-
található például a Lego Hungá-

ria Kft. címe és telefonszáma is.

to tHOffitfui LBó' WorU Wüt W* fitt

i * ¥ «
1
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r ÚjságOS

- (Kiosken)

www.esperanto.se/kiosk

Svéd kapcsolatgyjtemény a

_ világ több, mint száz országá-

nak 850 újságjához. Fenntartója

az ottani eszperantó szövetség.

Magyarországról két tételt tar-

talmaz a lista: a Magyar Hírla-

pot (on-line kapcsolat nélkül) és

a Magyar Narancsot.

World Media

a
fashionlive.worldmedia.fr

:i Világszerte 26 lap - köztük a

HVG - tartozik a World Media

hálózatához. A hálószemrl át-

pattanhatunk e sajtótermékek

többségéhez.

Vannak speciális online

magazinok is, és hírek, aktualitá-

sok. Találtunk ugyan a semmibe
vezet kapcsolót, de a helyre

nem ez, hanem az információ-

bség a jellemz. A századvégi

globális érzést a honlap tetején

lev óra teszi teljessé, amely az

ezredfordulóig hátralév idt
mutatja.

WorldPaper
keit olvashatjuk a hálószemen.

Amikor ott jártunk az augusz-
www.worIdpaper.com

tusi v0 |t a legfrissebb, amely a

Az elbbi WorldMediához ha- generációk közötti gazdasági

sonló nemzetközi sajtóháló- kapcsolatokat elemezte külön-

zat. Tudósítói különböz or- böz országokban,

szágokból küldenek anyago- Nemcsak a tudósításokért

kát a kiadó tematikus összeál- érdemes betérni a WorldPaper-
lításaihoz, amelyek aztán vi- hez: gazdag összeállítás talál-

lágszerte megjelennek a társ- ható itt oktatási intézmények-
lapokban - öt nyelven, 25 or- rl is.

szágban. Hozzánk
legközelebb az

orosz változat jele-

nik meg, a Novoje
Vremjában.

Több szám cik-

AUGUST, 1996

INTERGENERATIONAL ECONOMICS

LÉLEK

Angyalok

(Angels on the Net)

www.netangel.com

„A világ legnagyobb és legdi-

namikusabb angyalokkal fog-

lalkozó online gyjteménye.

Küldetésünk, hogy gondola-

tok, történetek, vélemények és

ajándékok megosztásával ter-

jesszük Isten és angyalainak

szavait.”

Vegyük ki hát részünket az

égi ki-kicsoda élvezetébl,

minden angolságunkat latba

vetve küldjünk be mennyei
történeteket, s olvassuk el má-
sok írásait vagy a kisáruházból

vásárolva segítsünk a háló-

szem fenntartóinak küldetésük

teljesítésében. Végezetül miért

ne tennénk eleget a kérésnek:

„Legyen angyal, írja alá Ven-

dégkönyvünket!”?

Eredet - A vallások találkozóhelye

(Origin, The Meeting Piacé of Religions)

www.rain.org/~origin

Valamennyi vallás végssoron ugyanazt az üzenetet közvetíti.

Tudományos módszerekkel fel lehet építeni egy, ezt a tartalmat

kifejez, egyetemes teológiát. Ennek az eszmének a terjeszté-

sére, a vallások békés egymás mellett élésének megteremtésére

sosem volt alkalmasabb eszköz az Internetnél - hirdetik e

hálókiköt gazdái. A XXI. századra készül Eredet projektjük

közelebb hozni egymáshoz Földünk sokféle hitét.

Alexandria

(Alexandria on the Web)

cosmopolis.com

“Alexandria városa és könyv-

tára az ókori Egyiptomban filo-

zófiai, szellemi és kozmológiai

tanítások találkozóhelye volt.

Alexandria ma is fontos

egyiptomi város, de a Hálóról

megtudhatjuk, hogy más is.

Egyebek között: „egy könyv
formájában ^megjelen folyói-

rat, amely a nyugati világ filo-

zófiai, szellemi és kozmológiai

hagyományaival foglalkozik;

találkozóhelye mindazoknak,

akiket érdekel az ókori és mo-
dem kozmológia, az, hogy mi-

vel segíthetik a humán tudomá-

nyok mai életünket; folyama-

tosan fejld hálószem, amely

mindig nyitva áll Ön és írásai

eltt.”

Csakugyan sok még a feltöl-

tésre váró polc ebben az isme-

rettárban. De ami már elkészült,

azért is megéri betérni. A tar-

talomjegyzék címei a Marsról

érkezett meteorban talált állí-

tólagos baktériummaradványok-

tól a kilenc múzsáig teijednek.

FIALEXANDRIA
cusMOiuci. rmmsorm. >n ih am» cluxkl

1996 SZ

ZENEBONA

VOLÁN

VILÁG-WEB,

WEB-VILÁG

VETÍTVÁSZON

TANODA

SZÓ-KÉP

MOZGÁS

[LÉLEK

LAPSZEMLÍ

JÁTSZÓHÁZ

j
HIÚSÁG

VÁSÁRA

GYEREKSZOBA

GÉPÜNK

TÁPLÁLÉKA

ÉTLAP

ÉJSZAKA

ESERNY

BRÖND



BRÖND

ESERNY

ÉJSZAKA

ÉTLAP

GÉPÜNK

TÁPLÁLÉKA

GYEREKSZOBA

HIÚSÁG

VÁSÁRA

JÁTSZÓHÁZ

LAPSZEMLE

LÉLEK

IMOZGÁS

SZÓKÉP

|
TANODA

VETÍTVÁSZON

VILÁG-WEB,

WEB-VILÁG

VOLÁN

ZENEBONA

MOZGÁS

1

I

I-golf

www.igolf.com

Felszerelés, bajnokságok,

sportos vakációk, sporttörténet

- és így tovább. Mint a háló-

szem szerkeszti szerényen

megjegyzik, a világ tán két

leggyorsabban növekv ré-

tegét hozzák össze oldalaikon:

a golfozókét és a hálószörfösö-

két.

(Horse World)

www.horseworld.com és Attila idejétl napjainkig

Nosza, üljük meg szrén a követhetjük - képekkel segítve

székünket és vágtassunk el a - nyomon.
Nemzetközi Lómúzeumba! Az Van azután lovaspark, cow-
ember és a ló kapcsolatának boy panteon...

történetét a faj megjelenésétl

Olimpia az ókorban

http://sunsite.informatik.rwt teletére rendeztek. Akkoriban

h-aachen.de/olympics/ még csak néhány sportágban

Most már felteheten min- indulhattak a versenyzk, s a

denkinek tele van a hócipje szabályok is jelentsen eltértek

az atlantai olimpiát mutató há- az eddigiektl. Hogy csak a

lószemekkel (talán az IBM- bokszot említsem, ha két ellen-

nek leginkább, akik

munkájukért elég sok OLYMPICS THROUGH TlME
sárdobálást is kap-

tak), ezért mi ezúttal

nem is aktuál-sport-

politikai, hanem tör-

ténelmi szemléldés

kedvéért ajánljuk ol-

vasóink Figyelmébe

az ókori olimpiát. A
görögöknél - már-

mint az ókoriaknál -

az olimpiai fesztivál

volt a legfontosabb esemény fél már hosszú ideje nem bírt

számos vallási szertartást is egymással, akkor - a hirtelen

megelzve, melyet Zeusz tisz- halál elvét alkalmazva - a

PREHISTORY

ANTlQUriY

szabálykönyvben foglaltak hasonló érdekes írások, rés-|

szerint szemben megállva, zletes olimpiatörténeti össze-

felváltva ütöttek egymást, míg foglalók mellett a misztiku-

valaki ki nem dlt (talán a XX. mok világát idéz Zeus tem-

században ez kissé radikális plom háromdimenziós modell-

megoldásnak tnik, de akko- je is megtekinthet, bár ehhez

riban sok mindent másképp már az új, 3.0-ás böngészket

csináltak). Ilyen, és ehhez ajánljuk.

SZÓKÉP

Ázsiai mvészet

(Asian Árts)

www.webart.com/asianart

„Az ázsiai mvészettel foglal-

kozó és alkotásait bemutató

online folyóirat”, melynek kia-

dója a Web Art Publishing.

Képes beszámoló kiállítá-

sokról, cikkek - közülük példá-

ul a legfrissebb a katmandui

egyetem zenei tanszékérl szól

-, galériák képes jegyzéke.

TANODA

Science bán azonban akkor is megtalál-

hatja ezt az írást. Az aktuális

science-mag.aaas.org/science szám tartalma mellett mindig

Augusztus 1 6-án a Science ma- kitesznek a szerkesztk a háló-

gazinban jelent meg az a szén- szemre olyan anyagokat is, ame-

zációs cikk, amely egy Marsról lyek csak a Weben jelennek meg.

a Földre került meteor

elemzése alapján valószí-

nnek mondta, hogy a

vörös bolygón a múltban

baktériumok éltek. Lehet,

hogy mire Olvasónk el-

szörfözik a fenti címre,

már a folyóirat másik

számát kapja els helyen

vonalvégre, az archívum-

Uránium Kutatóintézet

www.uilondon.org

Az Uránium Kutatóintézet az

alapítok szerint az egyetlen

független, - kormányzati támo-

gatástól mentes - non-profit

szervezet, melynek legfbb
célja, hogy gazdasági, tech-

nikai és politikai oldalról vitas-

sa meg a nukleáris energia fel-

használását. A kiberintézetnek

megközelítleg 80 tagja van

szerte a világon, akik folyam-

atosan publikálnak e témában.

A f tevékenység mellett

laikusok számára is érthet,

ábrákkal kiegészített leírás

1

található az atomermvek-
mködésérl, ha valami mégse

lenne ismert számunkra.^

használjuk bátran a nukleáris

szakkifejezések szótárát/

Elrettent példaként a 10 éve.;

történt csernobili katasztrófa
c

olvasható. Az intézet által
r

csokorba szedett, több mint'

160 hálószem felkeresésével

akár “mini” tudósokká

képezhetjük magunkat, ha.

pedig alább hagy tudáss-^

zomjunk, kikapcsolódásként'

vegyünk részt a nukleáris kvíz-

ben.
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A függetlenség napja

(Independence Day)

www.id4.com

Amekkora rhajójuk van az

idegeneknek, akkora kassza-

sikert aratott ez a Földünk eleni

támadásról szóló film min-

denütt, ahol csak vetítették. Kis

hazánk sem állhatott ellen

sokáig: ha kedves Olvasónk

máshonnan nem tudta volna

meg, a hálószemen megtalál-

hatja a magyarországi premier

dátumát: szeptember 19.

Nem árt az éberség! Hogy
teljes borzalmasságában él-

vezhessük a hálószemet, bön-

gésznk mellé féltucat kiegé-

szítt ajánlanak a szer-

kesztk.

Reellife.com

www.reellife.com/PFE

“Reel life” és “reál life”, film-

szalag-élet és valódi élet - a

kettnek a kiejtése angolul

(majdnem) ugyanaz. Ezen a

,hálószemen nincs semmi vir-

tuális - állítja a Philips Media,

illetve ezen belül a Polygram

Filmed Entertainment hálózati

megnyilvánulása.

I

Valóban elég valóságosan

tudunk elcsevegni más film-

barátokkal a kategóriákra bon-

tott beszélgetcsatornán, a

Reel Talkon. Egyebekben per-

sze ez a hely sem lehet valósá-

gosabb, mint a filmek, ame-
lyekrl szól.

Mozi pedig van bven.
Önálló teret kaptak a videók

(az Egyesült Államokban már
kaphatók és rövidesen forga-

lomba kerülk), a filmelze-

tes-hirdetések. Online könyv-

tárban lapozgathatunk bele a

filmekrl készített háttér-

anyagokba, s képekkel illuszt-

rált anyagot láthatunk a hónap

premierjérl - esetünkben a

Barb Wire-rl. Jövbe látás? A
Reellife valóságában - korlá-

tozott mértékben bár - ez is le-

hetséges.

Csak rá kell kattintani a for-

gatás alatt álló mozikról szóló

részre. Talán nem rontjuk el a

szörftúrára indulók kedvét,

hogy milyen címeket láttunk

ezen a listán: Bound, Grace of

My Heart, I’m Nt Rappaport,

Jude the Obscure, Loch Ness,

My Entire Life, The Portrait of

a Lady.

A legnagyobb érdekldés
azonban valószínleg a közel-

múlt sikereit kíséri. Szerepelt

itt - lapzártánk idején - az

imént említett Barb Wire, a

Cold Comfort Farm, a

Mystery Science Theatre

3000, a Two Much, a Dead
Mán Walking, a Jack & Sarah,

a Fargo, a Haté, a Jumanji, a

Land and Freedom és a

Mr.Holland’s Opus.

VILAG-WEB, WEB-VILAG

VOLÁN

Volkswagen

www.vw.com

Ebben a lapszá-

munkban kísérle-

tez kedvünk foly-

tán arra vetemed-

tünk, hogy a virtu-

ális valóság mel-

lett - legalább au-

tóban - a valódit is

kipróbáltuk, s mi-

vel a véletlen úgy
hozta, hogy ez egy

“flosszi” volt, nem
csoda, hogy a Há-

lón is a bogár-

hátúak után kezd-

tünk bogarászni elször. Utunk még mindig dolgozó - szer-

a VW amerikai leányvállalaté- kesztk a múzeumról sem fe-

nak virtuális telepére vezetett, ledkeztek meg, vagyis itt akár

a Porsche Hungária hazai web- bélyegen is megcsodálhattuk

oldalát itt most csak megem- minden idk legnépszerbb
lítjük, a valódi próba kapcsán autósorozatát. A folyó munká-
persze annak is közöljük pon- latok miatt elfordult, hogy út-

tos koordinátáit. lezárás fogadott, de ezzel

Az amerikai VW azért is együtt élvezetes volt végighaj-

vonzott bennünket, mert a - tani az anyaoldal térképén.

ZENEBONA

OperaWeb

www.opera.it/English/Oper

aWeb.html
Hol egyebütt is lehetne egy

operalap szervere, ha nem a

mfaj bölcsjében, Olaszor-

szágban? Az angol nyelv
változat címét adtuk meg, ám

ha valaki olaszul jobban tud,

elég, ha annyit mond:
www.opera.it. Persze az

oldalak tartalmán is látszik,

hogy Itáliából származnak: a

zeneszerzk közül Mozart az

egyetlen, aki nem Verdi ha-

zájában látta meg a napvilá-

got.

Enya

www.bath.ac.uk/~ccsdra/enya/homepage.html

Információháború

(Institute fór the Advanced Study of Information Warfare)

www.psycom.net/iwar.l.html

Az információs,
’

íavagy kiberháború

|

jbeható tanulmá-

I

nyozására alakult

virtuális szervezet,

j

(az IASIW arra tö-

. fekszik, hogy mi-

nél szélesebb kör-

rel megismertesse

énnek az újfajta

hadviselésnek a
’
katonai és polgári vonatkozásait.

_

ÍNSTITUTE FORTIIF. ADVANCED STIT>Y OF
INFORMATION VVARFART.

(IASIW)

/
f/tíofficial Hoíwz

Pa$c

áa'nr.yjír.'.w „•áíitv.v

Kép :

www.bath.ac.uk./~ccsdra/enya/images/images/max01.jpg

Nem hivatalos otthona az énekesnnek, hanggal-képpel- ná-

dihegedvel.
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EPSON TENAk
Hivatalos viszonteladó

Számítógépek, részegységek,
monitorok, nyomtatók, monitorjavítás,

nyomtatójavítós, szaktanácsadás,

átalánydíjas karbantartás.

EPSON nyomtatók akciós áron

OCX QOO,-

1

Stylus 820
Stylus Color IJ/s

mvlus Color II

Stylus Color 500

Az árak a 25%-os forgalmi adót nem tartalmazzák !

'Kéije ánjeytfjé&eútáet /

29.900,

-

34.900,

-

49.900,

-

69.900,

-

Tel.: 344-2250. 344-2253

Fax: 270-57 IS

1133 Budapest. Kárpát u. 14.

(Bejárat a Pozsonyi út felöl)

ALR MICR®NICS
Pentium, Pentium Pro számítógépek

IGÉNYES munkájához

MINSÉGI eszközöket,

MÍGBÍZHATÓ hátteret,

szaktudást kínálunk.

Mindazt, amire Önnek leginkább szüksége van...

Hívjon bennünket, hogy

MEGOLDÁST adhassunk.

1149 Budapest, Egressy út 78.
Tel ./fax: 220-5606. 220-5607, 267-6708

és Token-Ring eszközei jelents árkedvezményekkel és ingyenes

kipróbálással kaphatók a CROWN-TECH-nél és partnereinél.

CROWN-TECH Kft., 1118 Budapest, Pannonhalmi u. 35.

Telefon: 319-2995, 319-2996, 319-2997

Telefax: 319-3326 Support Center & BBS: 319-3327

J

Kapcsoljon

magasabb sebességre!

COAX Ethernet

UTP Ethernet

Token-Ring

Hálózatának teljesítményét

ugrásszeren javíthatja

egyetlen eszközzel.

CROWN

o
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Az 1994. év egyik filmsikerében a The Net (A
Hálózat) címben egy számítógép diagnosztikai

vizsgálata közben véletlenül egy vírusfertzött

Macintosh lemezt használtak egy nagygépnél,

amivel tönkretették. A számítógépes szakemberek legyintettek

erre a „hülyeségre”, hiszen olyan vírus nincs, amelyik

gépfüggetlen lenne, azaz képes lenne megfertzni többféle gépet

is. (Ennek az az oka, hogy a vírusok gépi kódban írt programok,

[és a gépi kód géptípusonként más és más.)

1995 augusztusában azonban a Microsoft World használóinak

ezrei tapasztalhatták, hogy akár Motorola, akár Intel processzoros

gépük van a fájl megnyitásakor fertzött lesz. A „csoda” egy

makró (egy parancscsoport, amit mindig együtt használunk, azért

egyetlen parancs kiadásával elhívhatóvá tesszük) volt, ami a

Microsoft által a legújabb változatba beépített fordítóprogramot

használta. (A vírus alkotói szerencsére nem okoztak kárt, mert a

vírusprogram cselekv része csak ez az üzenet volt: RÉM That’s

enough to prove my point.)

A Microsoft azonnal visszavonta a fertzött változatot, így ez

az eset rendezdött, de a vírusfertzés ezen módszere maradt.

Elvileg lehetett volna eddig is írni vírusprogramokat bármilyen

magasszint programnyelven, ami által a program gépfüggetlen

lesz. (Persze ez nem igaz teljes általánosságban, mert a program-

McAfee
KOWOltfSfCURin a Í.UHúCíMI H!

Internetes állományok
automatikus vírusellenrzése:

WebScan
a MCAFEE pajzsa minden veszély ellen.

Internetezk bármilyen
vírus-problémáinak elhárítása:

PlKSYS
a MCAFEE magyarországi partnere.

WEBSCAN a PlKSYS-tól és nem kell félnie a

hálózat dzsungelében leselked' veszélyektl.

PIK-SYS Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

a McAfee Inc. magyarországi képviselete

H-1213 Budapest, Szentmiklósi u. 18.

Tel.: (36-1) 276-0864 Fax: (36-1) 276-1235

IjtCíS

nyelveknek is sok változata van, amik csak a legegyszerbb

szabály és utasításkészlet szinten azonosak.) Igen ám, de hátra van

az, hogy a fertzött gépet arra kell kényszeríteni, fordítsa le és fut-

tassa a fertzött programot. Ez csak akkor megy, ha - mint ebben

az esetben is - a számítógép úgyis lefordítja a nem-fertzött pro-

gramot is, mégpedig azzal a fordítóprogrammal, ami a fertznek
is kell. (Amennyiben a fordítóprogram más, úgy hamarosan

jelezni fogja, hogy nem olyan a lefordítandó, mint amilyet

használni tud.) Mivel sok program - beleértve az operációs rend-

szereket is - megengedi makrók használatát az alkalmazásoknál

(pl. a szövegszerkesztknél a ,,keresd-és-cseréld”-fúnkciót) ezt jól

fel lehet használni a vírusban.

Az AT&T Bell Laboratories egyik szakembere elég sajátos

módját választotta a veszélyre figyelmeztetésnek, amikor a Sun
Microsystems által Web-re kifejlesztett Hot Java leírónyelvet

Vírus Implementation Language (Vírus Behelyettesít Nyelv)

névre keresztelte át. (Egyébként ezt nem csak a Web-szerveren,

hanem a Web-használó gépén is futtatható nyelvet arra ajánlják,

hogy vele kis programokat lehessen átvinni.)

Erre a Sun szakemberei beépítettek bizonyos védelmet, de,

ahogy az eddigi vírusok ellen is mindig beépítettek valamilyen

védelmet, amit aztán kikerültek az újabb vírusok, lehet, hogy itt is

ez lesz.

Rendkívül veszélyesnek tnik a Microsoft-hálózat azon tulaj-

donsága, ami lehetvé teszi az E-mail program használóinak egy

különleges formátumban történ átküldés esetén á program távin-

dítását, mert így a vírus szétküldheti és lefuttathatja „gyermekeit”.

Ugyanez a helyzet a Mimé (a hagyományos Internet E-mail mul-

timédia kiterjesztése) esetén is.

Az idei nyáron tovább bonyolódott a helyzet, ugyanis a

makrovírus már nem csupán a szövegszerkesztt, hanem a szá-

molótáblát is megtámadta, legalábbis ezt jelentették egyidejleg

Alaszkából és Afrikából, ahol a Microsoft Excel fertzdött meg
az ExcelMacro/Larouxnak nevezett vírussal.

Némi vizsgálódás után a szakértk megállapították, hogy a

Laroux az 5-ös és 7-es Excel verzióra veszélyes, mégpedig az

összes Windows változatban, ugyanakkor ezideig nem támadott

Macintoshra. A vírus két makro-filet - „autoopen” és

„check fíles” - tartalmaz, valamint egy rejtett Excel táblázatot, ez

utóbbinak a neve azonos a vírus nevével: Laroux. Felfedezni a

Tools/Macro opcióval lehet, ha a fiié nevek felsorolásában megje-

lenik az „auto open” és a „check_files”, akkor a fertzés esete

már fenn áll.

Az els makrovírus tavaly szi felfedezése óta a word
állományok esetében már harminc különböz vírust azonosítottak,

s úgy látszik beköszöntöttek ugyanezen küzdelmek a számolótáblák

világában is. És hiába beszéltünk mondjuk a Laroux esetében

Afrikáról és Alaszkáról, ahogyan a repülgép korában egy afrikai

járvány hat-hét óra alatt megérkezhet Európába, ugyanúgy nincs

már távolság egy számítógép-vírus számára az Internet korában.

Az egyetlen vigasz, hogy a vakcina is Interneten érkezhet, a

Laroux vakcináját máris letölthetjük a http://www.mcafee.com

címrl, az MSN-rl vagy a CompuServe-rl (GO MCAFEE).
Lehet, hogy ez egyeseknél gyávaságnak tnik, de ez esetben is

igaz a régi bölcsesség: jobb félni, mint megijedni. (Ugyanerre a

McAfee vezetjének mondása: a számítógép felhasználóknak az

éberség sosem árt, de pánikba most se kell esni.)



#BLACK BOX
The Source fór Connectivity

Informatikai vezetk. Rendszerintegrátorok,

Rendszergazdák!

Mindennapi munkájukban gyakran elfordul,

hogy olyan feladatokat kell megoldaniuk, ame-

lyekhez speciális hálózati és kommunikációs

eszközök, meghajtók, konverterek, kábelek,

elosztók, többszörözk, vonalhosszabbítók,

átkapcsolók, szerszámok, mszerek szüksége-

sek. Ezek kiválasztásában nyújt segítséget a

Black Box (USA) cég októberi katalógusa, mely

több száz oldalon közel 1 0 000 terméket tartal-

maz. Küldje el faxon vagy levélben címét ezen a

kuponon, és mi megküldjük Önnek a Black Box

katalógusát.

Név:

Beosztás:

Vállalat:

Cím: ;

Telefon:

Fax:

hivatalos disztribútor
1074 Budapest, Dohány u.67.
Tel.: 268 0330, 142 3255 Fax: 351 2576 INFORMATIKAI KFT

a x i c o

1996. október 1.

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
Hotel Aquincum

Eladó: Dr. Szakács Imre
Részvételi díj: 11.300,- Ft

1996. október 2.

INTERNET ABC
Hotel Gellért

Eladó: Nonn László
Részvéletidif^SOO^-^Ft^

1996. október 3.

HÁZIPÉNZTÁR: FORINT- ÉS VALUTAKEZELÉS
- Hotel Gellért

Eladó: Roik Erzsébet Részvételi díj: 9.800,- Ft

1996. október 10.

TB JÁRULÉK ÉS A NYUGDÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁS KÉRDÉSEI
Hotel Gellért

Eladó: Csákinc Varga Éva, Dr. Bakó Józscfhé

Részvételi díj: 9.900,- Ft

1996. november 9-20..

FLORIDA ÉS NEW YORK: KÉT PIAC A KELETI PARTON
Orlando, Daytona Beach, New York

Részvételi díj: 344.500,- Ft

Képzési ajanlat
Idegenforgalmi ügyintéz

90.000,- Ft
1996. oki. - 1997. júl.

kedd és csütörtök 17-21 óráig

A záróvizsga letételéhez minimum

[

alapfokú nyelvvizsga szükséges.

Mérlegképes könyvel
1 57.000,- Ft

1 996. szept. - 1 997. nov.

kedd és csütörtök 16-20 óráig

A jelentkezéshez képesített könyveli vagy I

számviteli ügyintézi végzettség szükséges.
|

Érdekldés, jelentkezés:
Tel.: 267-1798/1 17 mellék. Fax: 120-9454

Levélcím: TRATNTZX Kft. 1553 Budapest 134., Ff. 44.

Egykor így terjedt az információ

Ma a PROFON hálózatain keresztül

Számítástechnikai-, hírközl- és ersáramú hálózatok

teivezése és kivitelezése.

PROFON Szünetmentes hálózatok és energiaellátás, túlfeszültség
r i\wru.\

eüeni véddem
informatikai Kft. Rövid kivitelezési határid, 3 éves garancia!

1138 Budapest, Cserhalom út 4. Tel.: 270-6227, Tel./Fax: 270-5093

A LANtsatic egy egyenrangú PC-s hálózati

operációs rendszer, amely lehetvé teszi az

állományok és a nyomtatók közös használatát.

Egy modemen keresztül közös
INTERNET

hozzáférést is biztosít.

A beépített

Netscape Navigator
segítségével barangolhat a világhálón!

interPC 1 145 Budapest Amerikai út 96.

T.251-9678 251-8645 F:252-0096

networking kft E-mail: 1 00268. 1 1 2@compuseri/e.com

1996 SZ



az Internetrl

Pénzforrások

INTERNET-INTRANET / ADATBÁZISOK / ONLINE BANKING / TELEKOMMUNIKÁCIÓ / HÁLÓZATOK

FAXBANK / HANGPOSTAFIOK / LAN-WAN / WWW / E-MAIL / NEWSLINE / WEB-SITE / NETWORKING
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Az Internet kalauz - mint ezt már az

elz számainkban is igyekeztünk hangsú-

lyozni - egy szabadid magazin, az

idtöltésnek, ismeretszerzésnek, szórako-

zásnak ezen újfajta módjához nyújt ajánlá-

sokat, hálószem-recenziókat, útleírásokat,

tippeket, tanácsokat, információt.

Internet azonban nem csak a különféle ii^^
formációforrások és kikapcsolódási lel

tségek iránt fogékony magánemberek
illetve közösségek életét alakítja át, hanem
a gazdaságot is. Megjelenik az Internet

vállalati bels információs rendszerekre

igazított változata, az Intranet; ISDN-nel,

Az új lap azt a korábbi dilemmát is el-

döntötte, hogy az Internet kalauz milyen

periodicitással jelenjen meg, a Business

Online mellett egyelre túl srnek érez-

nénk az IK kéthetenkénti megjelenését,

ezért mindkét magazin havi folyóirat lesz,

.fizet, s ezzel havonta kétszerjut nagy

üzlefl

elképzeléseink.

Az Internet kalauz munkatársai, a kiadó

szakemberei úgy vélték: túlzás, és szerep-

tévesztés lenne, ha ezzel az önmagában is

rendkívül sokrét témakörrel is a pillanat-

nyilag egyetlen magyar nyelv Internet

magazin foglalkozna, ezért - összefogva

más kiadói-szerkesztségi kollégákkal -

megalakították a BonLine Kiadót, ame-
lynek feladata, hogy útjára indítsa a

Business Online nev üzleti kommuniká-
ciós (Internet, Intranet, LAN, WAN,
ISDN, EDI, telebanking, networking, táv-

közlési technikák, mobil beszéd- és adatát-

vitel) folyóiratot.

adag információhoz. Igaz, nem ^gyamin^
hoz, s nem ugyanannyiért...

Az üzleti köröknek szánt mélyebb szak-

mai, s az informatikát közgazdaságtannal,

üzleti hírekkel fszerez Business Online

a nmjyv^/Rltli, ^fénzifl

ítéá

ie IfrúfÚ^ll 1#>a i|%i(g t

at f
drága kiállítású, exkluzív folyóirat valódi

költségeit, míg a privátszférában, kisebb-

és nagyobb magáncégeknél, valamint a

diákság körében rohamosan terjed In-

ternet kalauznál (már húszezer példánynál

tartunk!) megpróbáljuk a jövben is a szí-

nes magazinok árát messze alulmúlni. Ez
ugyan a nyomdaköltséget sem fedez be-

vezet 97 forintnál egy villamosjegy árá-

val magasabb lesz, de a 3-4-500 vagy oly-

kor ezer forintos magazinokhoz viszonyít-

va a 148 forintos áfás ár is felteheten

eltörpül az internetezés egyéb költségei

mellett, ráadásul - a mérsékelt emelés és a

kéthetizés elvetése együttes hatásaként - a

2200 forintos éves elfizetési díj még

csökken is: az Internet kalauzt 1680 forin-

tért lehet 1997-re elfizetni (az idei és a

jöv évi számokért pedig - a kombinált

elfizetést megrendelknek - a korábban

jelzett 2800 forint helyett 2280 forintot

számlázunk ki.)

már ezt a „háztáji” (szerkesztségi

szóMsználattal élve: „pro domo”) rovatot

^ Cómpfairre megjelen Business Online

beharangozására is felhasználtuk, hadd

mondjuk el, hogy az új magazin gyakor-

latilag csak elfizetéssel lesz beszerezhet,

s bízunk abban, hogy a nagyvállalati veze-

tk, gazdasági cttntéshozók,^önkormá

zati-./V^m^aMtfij
tmki>vnffint|/«fl skiI

szám“TCrhnV;if- es
'

cégek irányítói egyaránt nélkülözhetetlen-

nek minsítik majd eme információforrást.

Kedvcsinálóként most egy kis tartalmi el-

zetest kínálunk, a lapunkban most követ-

kez négy cikk a Business Online legels

- 1 996. októberi - lapszámába készült, s

csak ezen beharangozó okán került -

rövidítve - szabadid magazinunkba.

Természetesen olyan anyagot válogattunk,

ami azért az Internet kalauz olvasóit sem

feltétlenül untatja, de felkeltheti az üzleti

kommunikációban is „utazó” olvasók

érdekldését a másik lap iránt.

í SZERKESZTOSEC

Internet-láz Malajziában
Minden tekintetben elmondható, hogy a

délkelet-ázsiai Malajziára még nem irá-

nyul a növekv súlyának megfelel figye-

lem: sokkal többet lehet hallani a térség

úgynevezett kistigriseinek (Dél-Korea,

Hongkong, Tajvan, Szingapúr) teljesít-

ményérl. Pedig Malajziában - az elbbi
országokét meghaladó mérték - robba-

násszermdéjlödés megy végbe, melynek

egyjk kiemelt szektora az informatika.

A kormányzat különös figyelmet fordít a

társadalmi fejldésre is, és az “információ-

gazdag” társadalom létrehozására törekedve

nagy jelentséget tulajdonít az Internetnek.

Folyamatosan buzdítják a különböz szer-

vezeteket, vállalatokat, hogy építsenek saját

“kikött”, és nem gyzik hangsúlyozni az

elérhet elnyöket: a gazdasági szereplk

számára a piaci információk segítsége a dön-

téshozásaiban, a sportszervezetek számára

saját maguk népszersítése, a közönség in-

formációigényeinek kielégítése stb.

1996 sz

Üzleti világ, kormányzat, oktatás. Ez az

a három terület, ahol mindenképp
kiemelked szerepet szánnak az Inter-

netnek. Az ország nagymérték gazdasági

fejldésében jelents szerepet játszanak a

vállalkozások, külföldi befektetések, ezért

minden lehetséges eszközzel próbálják

segíteni az üzleti tevékenységeket. A Hijau

nev cég például létrehozott a fvárosban,

Kuala Lumpurban egy üzleti központot

Kiberiroda néven, ahol különleges szolgál-

tatásokat (Internet-elérés és -munkaterület.

Internet-telefon, videokonferenciázás, vir-

tuális titkárság) bocsátanak az üzletem-

berek részére (további információk a

http://www.hijau.com.my/ címen). Konfe-

renciát is rendeztek nemrég menedzserek
számára „Internet fór Business” címmel,

ahol az Internet jövbeni lehetségeirl
tartottak eladásokat (http://www.apic.

net/conf/dbvic/index .htm 1 )

.

1| Üzlet-asszonyoknak is egy cím:

www.jaring_my/wimnet/

A kormányzat tevékenységérl

hihetetlen mennyiség anyagot találunk

WWW-szervereken (ebben közrejátszik ai

is, hogy büszkék az ország gyors fejldé-

sére). Az ország központi - a miniszterel-

nök által megírt - programja, a Vision

2020, meghatározza azokat a szükséges

teendket, amelyek által Malajzia alig 2!

év múlva fejlett országgá válik, lekörözve

a térség összes országát! A program teljes

szövegét a http://smpke.jpm.my: 1025/

1

vision.html címen olvashatjuk. Tovább 1

kormányzati hiperkapcsolatok a http:/ ]

www.jaring.my/msia/msia-link/gov.html <

Web-oldalon találhatók. <

Az Oktatási Minisztérium célja, hogy; j

legtöbb iskolának biztosítsák az Internet- s

elérést, mondván, hogy a hallgatóknak

versenyképesnek kell maradniuk a tudás

felkutatásában.

Veszelka Tarnál I
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CiscoPro a

SOHO piacra
Ha valaki intemetezik, a letöltött képek

útvonalán bizonyára akad néhány Cisco

termék, a cég útvonalválasztóit (routereit)

gyakorlatilag lehetetlen kikerülni.

Korábban azonban a Cisco-router - án

és teljesítményben egyaránt - az úgy-

nevzett „Enterprise”, tehát nagyvállalati

közegben hódított, míg azi^Vnm^cezdett

új stratégiával, a CiscoPro termékekkel a

SOHO piacból is egyre nagyobb szeletet

hasít ki a vállalat. Legújabb termékcsalád-

ja - a CiscoPro 760-as - azért számít nagy

érdekldésre most, amikor az ISDN és az

Internet lassan alapfogalommá válnak,

mert ezt az otthonok és a kisebb irodák

ISDN vonalaihoz ajánlja a vállalat, s ter-

mészetesen elssorban internetezéshez.

A CiscoPro 760-as távoli útválasztó

(access router) család könnyen üzembe
helyezhet, konfigurálható, menedzsel-

het, modem nagyságú modellekbl áll. A
CiscoPro 761-hez Ethernet és 1 ISDN BRI
(2*64 kbps csatornával) csatlakoztatható,

míg a CiscoPro 765-höz ezeken felül még
két analóg eszköz (telefon, fax) is. Az
utóbbi használata esetén elmaradhat a

méregdrága ISDN telefon beszerzése és

egy ISDN interfész vagy kisközpont fel-

szerelése, ami külön megtakarítást hozhat

az ISDN használóknak.

Az adatok 4: 1 arányú tömörítésével

(szoftver konfigurálási lehetség)
lerövidül az adatátvitel ideje, ezzel is

csökkentve az ISDN vonal használatának

költségeit.

A könnyen kezelhet, felhasználóbarát,

Web-alapú alkalmazói interfészt kínáló, az

útválasztókkal együtt térítés nélkül adott

Cisco „ClickStart” programmal a fel-

használók percek alatt konfigurálhatják és

helyezhetik üzembe. Ez lehet, hogy
csökkenti a szakmát körülölel misztikumot,

de - a nem-hálózati szakemberek, egyéni
; felhasználók, kisvállalkozások, szervezetek

számára is könnyen kezelhetvé teszi.

Ma már nemcsak a kapcsolt és a bérelt vonal jelenti a választékot az Internet-hozzáférés

módjában, létezik közbüls megoldás is: gyors, de olcsó. Az Elender Internet ugyanis két

primer ISDN csatlakozás kiépítésével, egyelre kísérleti jelleggel, beindította, majd a

Compfairtl üzemszeren mködteti ISDN Internet-szolgáltatását...

Az ISDN, mivel a kép, a hang, videó egyidej digitális átvitelére képes, szinkronban van

a digitális számítógéppel, vagyis nincs szükség MODEM-re, aj^ladó- oldalon a
y
bináris

jelekbl hangot (Moduláció), fogadó oldalon pedig a han^€^^ ;:digitáliPsorozatot

(DEModuláció) képez.

Az ISDN kapcsolathoz a fe^a^nálónafcllsak egy alapvonalra, az úgynevezett basic rate

csatlakoztatásra van szüksége, (aminek ára ugy^n két közületi vonal árával egyezik meg, de

az ISDN sávszélességének köszímhetóen három kapcsolási számot, es két egyidej beszél-

getési lehetséget nyújt e^rt a Matáv). A túloldalon, vagyis a^zolgáltatónál ugyanakkor

elsdleges, vagyis ISDN csatlakozásra van szükség, amKfizikailag négy érpárt igényel,

átviteli kapacitása azonban nagyságrendekkel magasafeüaz alapcsatlakozáskor mérhetnél:

2 Mbit/§ec. sebességre képes. Az Elender Internéi az els hazai szolgáltató, amely 2 db.

ilyen ISDN-csatlakolással rendelkezik, s e kéfnagy szélesség csatornán egyszerre akár 60

basic rate kapcsolatot képes kiszcjJgáfflTT vagy - korábbi negyven telefonvonalán túl -

további 60 telefonhívást képe§*á6^adni egyidben - demodulálva azok jeleit.

- Az utóbbi hónapok legfontosabb célkitzése az ISDN szolgáltatás elindítása volt.

Szükségét láttuk-ug^nis egy áttörésnek, mely átemeli az Internetet a slágercikk kategóriából

nélkülözbetéílen és hatásos eszközzé az üzleti világban is - nyilatkozta lapunknak Lepp

t&fffla, az Elender Computer Kft. ügyvezetje -. Az ISDN platformján találkoznak elsként

a technológia adottságai és az Internetet népszersít jelszavak: „infosztráda”, „adatfor-

radalom”, „információs társadalom”, „valós idej minségi jelátvitel”, „nagy sebesség”.

PENZCSINALAS
Szinte minden hazai vállalkozó egyik

legnagyobb baja: a tkehiány. Jóta-

náccsal, ötlettel tele van a padlás, még a

nagymama libáiból is életben van eset-

leg néhány, de ha nincs mibl tömni

ket, akkor nehezen megy elre a bolt...

Honnan szerezzünk egy kis pénzt?

Nos, az Internet esetleg erre is jó!

Olyan címet sajnos nem tudok aján-

lani, amelyen magyar tkeszegény vál-

lalkozókat keresnek - ha ilyet ismer-

nék, én lennék az els jelentkez -, de

azért az alábbi URL-ekkel is lehet va-

lamit kezdeni.

Money Hunter
WWW.moneyhunter.com

Az ígéretes címen sajnos nem köz-

vetlenül vadászhatjuk a pénzt, de ha

arra gondolunk, hogy a legígéretesebb

vállalkozás sincs meg jó üzleti terv

nélkül, akkor azt sem kell lefitymál-

nunk, ha egy címen - mint esetünkben

itt - üzleti terv készítt kaphatunk.

Capital Quest

www.usbusiness.com/

capquest/home.html)

Itt üzleti ötleteket találunk, de emel-

lett megismerhetjük a befektetk meg-
keresésének módszereit.

Venture Connect
http://www.vencon.com

Talán ez látszik a leghasznosabb-

nak. Ezen web-site alkotók nem kisebb

célt tztek ki maguk elé, minthogy

összehozzák a befektetket, és a befek-

tetést igénylket. Talán legegyszerbb

lenne a magyar cégek többségét egy az

egyben felvenni a jobb oldalra...

Commercial Fináncé ONLINE
www.cfonIine.com

Itt a tkekeresk részletes informá-

ciókat találhatnak a befektetkrl.

VINE The Venture Information

Network fór Enterpreneurs Inc.,

www.thevine.com

A tkepiac résztvevi itt adhatnak

randevút egymásnak.

Végül egy - a sorból kilógó infor-

máció - ez ugyanis nem URL, hanem
egy telefonszám, ám hasznossága

miatt nem tudtuk kihagyni:

Accel Partners: (00) 1-415-989-5656

A cég tengerentúli (Amerikából

nézve) kezd távközlési, szoftver és

egészségápolási cégekbe fektetne be.

Simonyi Endre

INTERNET-INTRANET / ADATBÁZISOK / ONLINE BANKING / TELEKOMMUNIKÁCIÓ I HÁLÓZATOK

FAXBANK / HANGPOSTAFIÓK / LAN-WAN / WWW / E-MAIL / NEWSLINE / WEB-SITE / NETWORKING



A Netikettrl - az Internet illemszabályairól - már az Internet

kalauz indulásakor ejtettünk pár szót, de úgy véljük: egy-egy

konkrét példa kapcsán néha érdemes visszatérnünk rá. A
közelmúltban matávos postafiókunkba (és felteheten minden

Matáv-elfizetébe) levél érkezett, ezzel a szöveggel:

Kérdésem
volna

> Kedves Internet Használók !

> Különleges ajánlatot kínálok Önnek és
munkatársainak

!

> Kérem olvassa el ajánlatomat, és éljen
vele

!

> Szívélyes üdvözlettel;
> Oláh Gusztáv
> magánvállalkozó
> országos forgalmazó
Name : MAILKOR . DOC
Part 1.2 Type: application/msword
Encoding: base64

A levélhez csatolták az alul MAILCOR néven említett doku-

mentumot, amely az Oláh úr által forgalmazott termék

Winwordben megszerkesztett prospektusa.

Még mieltt magunk melegebb égtájakra - és mondjuk egy

www.olah.hu web-site-ra - küldtük volna a feladót, jött egy másik

levél, amelynek címzettje ugyancsak minden Matáv-postafiókbér-

l volt. Egyik sorstársunk - láthatóan - helyettünk szólt:

Tisztelt Uram!
Megkereseset nem köszönöm meg. Távbeszél

számlám fölösleges terheieset pedig kife-
jezetten rosszallóm, amibe rendkivul hosszú
uzenetenek erkezese került. Reklamhadjarata az
en részemrl a visszájára fordult. Elment a
kedvem konyhai termekéitl

.

Verebelyi Attila

Nos, egy kis emlékeztet az illemtanból. Az E-mailért - ellentét-

ben a postai levéllel - nem csak a feladó, hanem a címzett isJizet,

az ö szolgáltatója kér pénzt, ha túl sok helyetfoglal le a szerveren,

s az ö telefonszámlája ketyeg a levél letöltése közben. Ezért csak

olyannak illik E-mailt küldeni, aki aztfelteheten szívesenfogad-

ja, netán várja, s neki is csak olyan rövidet, amilyet csak lehet

(kivéve, ha hosszát vár). Mi itt a szerkesztségben jó néhány

cégtl kapunk reklámanyagokat, marketing információt, sajtóköz-

leményt, de ezek többségénél az illet cég elzetesen megkérdezte,

hogyfelvehetnek-e bennünket a „mailing list "-re. Az automatiku-

san érkez - hirlevélszerii - rendszeres postaküldemények
általában nyitva hagyják a lemondás lehetségét, vagyis egy

>

egysoros ellenlevéllel töröltethetjük magunkat a postanévsorból

Természetesen nem mindig védhetjük meg magunkat az illetékte-

len behatolóktól, a kapun, ablakon és immár elektronikus

postafiókon keresztül is állandóan magánéletünkbe tör ügy-

nököktl, de azért Jel se adhatjuk mindjárt az els kapott gólnál

ezt a mérkzést. Az új támadásnál a kezdrúgás joga a mienk,

éljünk vele! Ezúttal például a nagy> nyilvánosság eltt hadd

kérdezzük meg a Matáv illetékeseitl, hogy miképpjuthatott olyan

információihoz Oláh úr, amely egy> mindenki számára szóló E-mail

elküldését lehetvé tette, s miképp szankcionálja most és a

jövben a Matáv, ha valaki megsérti a Netikettet?

A kérdéseinkre persze vedoszolhat más szolgáltató is... Mi i

magunk részérl úgy véljük: ismétld szabálysértésnél, sorozatais

illetlenkedésnél meg lehet fosztani az illett E-mail accountjától

is... Hogy ilyen lépést túlzás lenne várni a bevételbl él szolgál-

tatóik részérl? Nem tudom. Hiszen ha Oláh úr (és mások, akik úg\

vélik, hogy> ez egv jó reklámlehetség) túl sokat abajgatják a

matávos Internet-elfizetket, lehet, hogv Verebély úr és társai

emiatt mennek óit más szolgáltatóhoz. A szállodák is iigvelnel

vendégeik nyugalmára, még akkor is, ha ennek érdekében esetleg

egy - a házirendet be nem tartó - vendéget ki kell rótgni...

Persze a mai gy’erekcipös internetez korban nem biztos, hogf

rögtön az ilyen drasztikus megoldásra van szükség. Elegená

lehet egymás figyelmeztetése is (hl. Verebély-levél), amit a szol-

gáltató esetleg kiegészíthet azzal, hogv javasolja Oláh úrnak t

saját honlap kialakítását... A World Wide Web az a terület, aha

szabad (és érdemes) reklámozni, ahol mindenki - saját akaratába
- megnézheti Oláh úr konyhai edényeit, vagy éppen más magóm
vállalkozó más kínálatát. Igv esetleg még a szolgáltató sem járni

rosszul, nem csökkenne egy vendég elvesztése miatt a bevétele

hanem nne, hiszen web-site-ot kell építenie.

Mindennek ellenére (vagy’ éppen ezért) kérdésem volna: van mi

Magyarországon olyan szolgáltató, aki mindezt szem eltt tartn

bánik ügyfeleivel? Gondoskodnak nálunk a pröviderek az el-

fizetk nyugalmán)/? Ki magvarázza el a kezd Internet-Jel-

használónak, hogv számára milyen haszonnal jár a levelezés, i

szörfözés, vagv éppen a saját kikötöépités, mire mit használjon

?

Az Internet használón közül nem csak a jó Jiótknak, a renitens

ktdokne k is \~iihs£^£iih vanjó tárnicsra. Ki ad majó tanácsot?

Vértes Jómm
vertes(aprim. In

Beszél ön már cybernyelven?
Ez nem egy új nyelviskola hirdetése, a

nemzetközi számítógépes világhálózat

oldalain, különböz levelez és csevegési

fórumain kialakuló félben lév új nyelvvál-

tozatra szeretném felhívni a figyelmet.

Gyors, informatív, mindenféle mel-

lébeszélést mellz, sajátos szókincse, st
önálló normája van. Úgy is mondhatnám -

|
egy kis plagizálással élve -, hogy minden

1 nagyon szép, minden nagyon cool, minden

| nagyon rulez!

- Az amerikai szlengbl átvett cool vala-

|

mi olyasmit jelent, hogy jó, szimpatikus.

oké. A rulez pedig, hogy szabályszer, szó-

val olyan, amilyennek elképzeltem.

A felgyorsult tempójú cybemyelv a

sajátos kommunikációs tényezk miatt a

köznyelvitl merben eltér, meghökken-
ten új megoldásokat keres. Itt vannak

például a jól ismert közmondások és szólá-

sok. Mint például az „addig jár a korsó a

kútra, amíg el nem törik” vagy az „elverte,

mint szódás a lovát”. Ezeket nem az elb-
bi, megszokott formában használják,

hanem merész szövegkörnyezetben, azaz

össze-vissza variálva, hogy ne mondjam.

zavarosan. Mondjuk, ha valaki befalta a;'

uzsonnánkat, kiáltsunk elégedetten a tettes'

után: megette, amíg el nem törik... ! A;!

eredmény: a közönségünk elámul, mini

szódás a lovát!

Gyanítom, nemsokára a köznyelvbe i/

begyrzik ez a nyelvi divat és akkoi*

fájhat igazán a nyelvmvelk feje. Aki'

jobban érdekel ez a nyelvi világ, annak

javaslom, hogy alaposan nézzen körül az

iNteRNeTTo egyik állandó rovatában, í.

Zsargonban. Az cool! Ahhoz képest ez [

szöveg éretlen, mint a kora tavaszi paradi-

csom bétaváltozata.

Még zöld és savanya.

Bódi Zoltár.

(nyelvész tanársegéd - ELTEJ
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Fogpiszkáló

a hálózaton

(4. rész)

A közismert vicc székely hsénél afaragás eredménye afogpiszkáló (ha csak el nem
baltázza ezt is, miképp a munka indításakor elbb a bútort, majd a szerszám-

nyelet...), de lehet a munka eszköze, vagy éppen anyaga is ezen egyszer eszköz...

Sorozatunk szei-zje, aki annak idején mer kíváncsiságból írta be a keresrendszerbe, hogy

“toothpick” most minden esetre ilyen címekkel szórakoztatja a nagyérdemt, természetesen

nem csupán a címek kedvéért, hiszen nem csupán a fogpiszkálócsomagok és fogpiszkáló-

tartók gyjtje, illetve a fogpiszkáló kultúrtörténetének - felteheten egyedüli - mvelje,
hanemfüozófus is, a hálózat botcsinálta teoretikusaként afogpiszkáló-probléma ellenállhatat-

lanul sodorja a számítógépes világhálózat erejének, lehetségeinek, jövjének, veszélyeinek és

dilemmáinak számos kérdésefelé...

Csináld magad!
Addig a pillanatig, amíg el nem

készítette a maga hálózati FAQ-oldalát

(http://www.mcn.org/MenComNet/Busine

ss/Retail/DMcCroskey/anefxpgl .htm),

Dennis McCroskey pusztán egyike volt az

internetezget szerkezeti épít-

, mérnököknek. Aztán egy szép napon gon-

dolt egyet, a neki leggyakrabban feltett

kérdésekre részletes választ és leírást adott,

s azonnal a furcsa építmények kedvelinek

“hálózati tanácsadójává” vált. Noha
életében nem épített még hasonlót, pontos

és szakmailag megalapozott statikai

számításokkal igazítja el azokat, akik fog-

piszkálóból vagy spagettibl akarnak hidat

építeni. Szinte hihetetlen, de a téma
dobogós lett a gyakorisági listán: sokan

görnyedhetnek a munkaasztal fölé, Pont

Neuf-öket, Golden Gate-eket, esetleg

ISzabadság-hidakat formázva, tucatnyi fog-

piszkálócsomag és egy tubus speciális

ragasztó társaságában. Nekik valóságos

megváltás az ilyen web-site, hiszen ha

összeroskad egy pillér, irány a hálózat, s

McCroskeynél ott a megoldás!

Bolondság? Komolyabbra vágyunk?-
1 Akkor legyen mondjuk miniatúra-fes-

íészet...

Kalandozzunk el csak bátran a

http://www.cabm.rutgers.edu/~hooper/

> miniatures/Miniatures_Painting_Guide_

r and_FAQ-ra, ha bele akarunk vágni a

dologba! Kifejezetten kezdk számára

k
ikészített terjedelmes oldalakat találunk itt,

“ amelyek részletesen taglalják a legapróbb

7
tudnivalókat is. Aki pedig - Britt Kleinnek

“köszönheten - kedvet kap a miniatúra-

festészet kipróbálására, a számos kellék

s
mellett elbb-utóbb felismeri az apró kefék

f
és a fogpiszkálók jelentségét is.

t
A mininél maradva, különösen jó szolgála-

tot tesz a fogpiszkáló abban az esetben is,

z
ha kedvenc bonsai fánk alatt a kívánatosnál

a
jobban kiszáradt a föld... Nina

a
t)iagnózisközpontja, a Bonsai Doctor

(

_(http://www.pass.wayne.edu/~dan/diag-

nose) ezer praktikus tanáccsal látja el a

szobakertészeket.

n
Ne essünk kétségbe akkor sem, ha

.^ünnepi vagy hétvégi dekorációt akarunk

Készíteni. A http://www.wvwc-tvl3.com/

wvec/betterliving/holiday decorations.

html egyenesen azok számára készült, akik

könnyebben, olcsóbban, ötletesebben

szeretnének szabadid-csinálta ezer-

mesterként valamit összeügyeskedni. Aki

kíváncsi rá, hogy például kettétört fog-

piszkáló, mézgagolyó és manyag kúpocs-

ka segítségével mi mindent lehet meg-
valósítani, az máris felkeresheti az Internet

Presence & Publishiijg Corp. által készített

Holiday 'Decorations oldalt. ]Mfnég csak

lehetségként tnik|jpl a gyermekeinkkel

közösen átérts bad«tt|o^s élménye, ám a

Fun With idÉ^BH^MÍww.waidsöft.
com/funkids!n^ffl^ffinj^azpk számára

készült, akik kifejez® en erre vágynak. El
a ; színes - kartonokkal. ! kerüljön olló,

ragasztó^ ék eIfnaradhatal -

Pu^ái) í,nStíány találíihöf^r^ze n®n
l«etünk annyira eljjrfgultak, hogy rie^pit-

nánk üe: hivatkozó

oldalak pu^&iig^HJHB|ét reprezen-

tálják annM. a mánPónási í^etííre duz-

zadt iij/ormációtwegnek,^»melynek
egyetlen célja az otwni kézmuves-barká-

csoló-ezermesterked-ajándékkészít
tevékenység támogatása. Ezek az anyagok

(más impulzus híján) alkalmasak egy

korábban soha nem mvelt tevékenység

elkezdésére, s a menet közben felmerül

gondok részleges kezelésére.

Akinek nem tetszik, hogy a folyamatból

eltnik a Mester - az a személy, aki meg-
mutatja, hogyan is kell, aki vezeti a kezün-

ket, akitl elleshetjük a titkokat, aki

megdicsér minket -, az könnyen hajla-

mossá válik a szkepszisre. A szomszéd-

asszony tanácsával, a nagypapától megta-

nult fortélyokkal, az egykori politechnika-

tanár által adott órai feladattal, de akár még
a barkácslap „olvasóink írták” oldalával is

összevetve személytelennek, elidegene-

dettnek fogja tartani a hálózati jótanácso-

kat. Ezért nem is veszi figyelembe, hogy

mesterre csak meghatározott készség- és

jártasságszinten van szükség: ha valóban

mvészit, vagy „fogyasztási cikk

minségt” akarunk készíteni. S noha az

„új” létrehozásához szükséges informá-

ciókat, ismereteket látszólag egy „sze-

mélytelen” térbl szerezzük meg (de akkor

hol is van McCroskey?), maga az ennek

révén megvalósuló tevékenység már na-

gyon is valóságos. Minden saját kezleg
megcsinált, mégoly egyszer szülinapi

forgó is az alkotás teljességét hordozza

magában. Az a tény, hogy hálózaton is mód
nyílik praktikus tanácsok, ötletek be-

szerzésére, senkit nem akadályoz meg
abban, hogy az általa kedvelt hagy-

ományos módokat részesítse elnyben. A
hálózat nem több, mint a „kézmves”
tevékenységünket támogatni képes

lehetségek kimeríthetetlen kincstára.

Ha mindezt belátjuk, felfigyelhetünk

egy még érdekesebb vonatkozásra is.

Hirtelen „helyükre kerülnek” azok az

elméletek, amelyek az „információs tár-

sadalom” megváltozó tartalmait elemezve

a „kézmvesség reneszánszát” tartják a

korszak egyik legjellemzbb trendjének.

Sokáig errl csak Martin-hipotézisként

beszélt a szakirodalom, de a hipotézis

egyre jobban testet ölt... S ha még
merészebb összefüggéseket keresünk,

akkor figyeljünk fel arra, hogy a nagy

világtörténelmi korszakváltások után az

elz idszak domináns ill. kényszer-

tevékenysége a következ periódus

„szabadids” vagy „hobby”-tevékeny-

ségévé finomodott. Ha az “információs tár-

sadalom” új korszakot jelent, akkor a

horgászás, a vadászat, a kertészkedés után

eszerint a használati tárgyak saját kez
készítésének kell következnie... A logika

azonban nehezen vihet tovább: ha az

információs korszakban az információ

elállításával, feldolgozásával és továb-

bításával kapcsolatos tevékenységeket te-

kintjük dominánsnak, akkor az informá-

ciós társadalom utáni, „poszt-információs”

korszakban ezek lennének úgymond a

hobby-típusúak... Csakhogy ezek máris

azok! Nemcsak az okoz örömet, hogy
elkészítünk valamit: ugyanúgy gazdagít

minket, ha új ismereteket szerzünk, ha

azokat feldolgozzuk, alkalmazzuk és J

továbbadjuk. Végs soron errl szól a %

hálózati „csináld magad” - és maga a J
Hálózat is.

Z. Karvalics László

o
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info@mail.eíendei\

2.000 Ft.+Áfa/hó 3.000 Ft.+Áfa/hó 5.000 Ft.+Áfa/hó
CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Havi 10 óra Internet
Havi ^ óra ln,ernet Korlátlan idtartamú

kapcsolatot tartalmaz, kapcsolatot tartalmaz. Internet kapcsolat.

A privát és az alap díjcsomag idkorlátéinak túllépése esetén fel-

használóink automatikusan a következ díjcsomagba lépnek át.

A legoptimálisabb kapcsolat vállalati felhasználóknak:

WWZTTj 5

Internet szolgáltatás

... hogy valóban

az Infoszrádán
ISDN szolgáltatásainkról kérje külön tájékoztatónkat

hFJ ELEDDEL ®

SÍ compuiE^
1087 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 8.

TELEFON: 210-3044 FAX: 333-4347
1092 BUDAPEST, FERENC KRT. 16. TEL/FAX: 218-2858

s*>lfFRNP Q 5000 Szolnok, Süt út 15.
liEIHl li, o-

Te ,
. 56 427.733 Fax: 427.744

1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5.

telefon: 1 371 0863 telefon/fax: 1 166 1520

e-mail: kern@kern.hu

Hivatalos Netscape forgalmazó

Kapcsolódj a legújabb

magyarországi
Internet-rendszerhez!

Hogy miért:

• a közvetlen

washingtoni

kapcsolat

biztosítja az egyik

leggyosabb elérést

• kék számon csak helyi

tarifát fizetsz

• magánszemélyeknek havi 1 500 Ft + áfától

cégeknek 6000 Ft + áfáért teljes elérést

biztosítunk
• Kelet-Magyarországon 39 közvetlen elérést biztosító

végponttal rendelkezünk, Budapesten ISDN lehetség

Hivatalos viszonteladó:

AVOLSAGOT
mint üueggolyót

Ha növelni akarja munkája hatékonyságát, akkor igazán

szüksége van egy olyan munkaeszközre, amely nagyobb

mozgásteret biztosít Önnek. A Z-NOTE MX PENTIUM
olyan mobil munkatárs, amelyet kiváló mködési
paraméterein kívül meglepen alacsony tömege (2.6 kg) az,

ami egyedivé tesz az Ön számára.

A jöv az együtt

dolgozó embereké.

Ön dönti el mikor

csatlakozik hozzájuk.

FENNTARTVA
AZ EGYÜTT DOLGOZÓ

EMBEREKNEK

A BULL Magyarország, a ZENITH DATA SYSTEMS termékek magyarországi

márkaképviselete. A viszonteladói hálózattal és a termékekkel kapcsolatos

információ megtalálható az Interneten és az MTV képújságában.

Internet: www.zenith.hu Képújság: 686. oldal Tel.: 269-7132
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Egyre kevésbé van értelme

táblázatunknak, lassan stabilizálódnak

az árak, nyár óta nincs sok változás. A
táblázatból a www oszlopot - azaz a

honlap elhelyezési tarifákat - azért

hagytuk el, mert ennek ára nullától

több százezer forintig terjed, (ter-

mészetesen tartalmilag a nullába egy

rövidke honlap, a több százezerbe

szi
árak

pedig a vállalat hálós arculatának

megtervezése, web-sitejának kiépítése

van benne), s úgy gondoltuk, hogy ez a

téma - egy kicsit jobban körüljárva -

inkább a rövidesen induló Business

Online-ba illik. Oda kerülnek hát át a

tartalomszolgáltatások, és a providerek

bérelt vonallal kapcsolatos ajánlatai, itt

marad a kapcsolt vonal.

Szolgáltató E-mail Teljes internet szolgáltatás

Centel

centel@mail.datanet.hu
els az l-csomagban, továbbiak 500 Ft/fiók Els hónap ingyenes, 1500 Ft/hó + 15 Ft/perc vagy 6000 Ft/hó korlátlan idvel

DataNet

gtamas@datanet.hu
els az l-csomagban, továbbiak 500 Ft/fiók 1500 Ft/hó + 15 Ft/perc vagy 6000 Ft/hó korlátlan idvel

Ediport, AT&T

hungaryhelp@attmail.com
csomagban 2500 Ft egyszeri díj, 7800 Ft/hó 30 órára, utána 500 Ft/óra vagy 20000 Ft/hó 100 órára, majd 400 Ft/óra

ELENDER

info@elender.hu
l-csomagban

Diákoknak 6 óra 2000 Ft/hó; másoknak 2000 Ft/hó + 250Ft/óra vagy 5000 Ft/hó az els negyven órára majd 250 Ft/óra vagy

15000 Ft/hó korlátlan idvel. (Grafika nélkül 1000 Ft az els két órára plusz 250 Ft/óra)

E-NET

e-net@enet.hu
els az l-csomagban, továbbiak 500 Ft/fiók

2000 Ft/hó + 250 Ft/óra vagy 25 óra 4000 Ft/hó + 500 Ft/óra vagy

9000 Ft/hó korlátlan idfelhasználással és ingyenes honlappal

EU-NET

info@eunet.hu
4000 Ft/hó + forg(*) 4000 Ft/hó + forgalomtól és napszaktól függ tarifa

IBM

atibm2bp@ibmmail.com
Ld. Ediport Ld. Ediport

Internet Hungary

info@hungary.net

1 200 Ft/hó napi 20 percre, túlhasználat 7

Ft/perc (több az E-mail-nél, benne van a magyar

WEB-oldalakon való szörfözés „felfedez jelleggel”.

3500 Ft/hó napi 20 percre, túlhasználat 7 Ft/perc (ez a „szörföz” csomag) vagy 6000 Ft/hó korlátlan hozzáféréssel

iSYS

info@isys.hu
Helyi hálózat számára: 9000 Ft/hó csúcsidn kívül korlátlan: 9000 Ft/hó; Korlátlan egy gépre: 25000 Ft/hó; Korlátlan hálózatnak: 38000 Ft/hó

Magnet

fred.leber@magnet.hu

Forgalomtól függen 1200-2000 Ft/hó, 1 MB felett

további 500 Ft/MB
-

Matáv

gereb.janos@matav.hu
800 Ft/hó + 120 Ft/óra + 500 Ft/MB

2 óra 2000 Ft/hó + 90 Ft/óra vagy 24 óra 4000 Ft/hó vagy 46 óra 6000 Ft/hó vagy 8000 Ft/hó korlátlan idfelhasználással

(jelenleg pilot üzem, 4000 Ft-ért korlátlan felhasználás)
,
KÉK SZÁM

Middle Europe Networks

(CompuServe)

?1333.2633@compuserve.com

csomagban
Standard Plán: 9,95 USD/hó az els öt órára, a 6. órától 2,95 USD/óra

Super Value Plán: 24,95 USD/4óra az els 20 órára, a 21. órától 1,95 USD/óra

Pannon GSM

httpadm@www.pgsm.hu
1200 Ft/hó + l-csomagban 18000 Ft belépés, 4000 Ft/hó + mobil percdíj

Pronet

info@pronet.hu
l-csomagban 2400 Ft/hó 5 órára + 1 E-mail cím; 7500 Ft korlátlan (csúcsidben is), vagy 6000 Ft korlátlan az esti, éjszakai és hétvégi idszakban

StarKingNet

posta@starkingnet.hu
l-csomagban 3000 Ft/hó + 300 Ft/óra, vagy 6000 Ft/hó korlátlan hozzáféréssel

UTÁSZ - KERN

E-mail: kern@kern.hu

1

1000 Ft (Shell) + 120 Ft/óra Els 2 óra közületnek 3000, magánszemélyeknek 1500 utána 150 Ft/óra vagy 150 Ft/MB (KÉK SZÁM)

Westel 900 GSM

feketel@westel900.hu
csomagban

mobil percdíj (mobil internet hozzáférés esetén datafax szolgáltatás elfizetés)

Westel Rádiótelefon Kft.

1

postmaster@westel450.hu
csomagban egyszeri belépési díj:960 Ft, mobil percdíj
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hálózat" nélkül?

És el tudja képzelni, hogy a jöv hálózatából kimaradjon?

Fizessen el az Internetre a DataNetnél! Mostantól 50%-kal olcsóbb óradíjjal.

Új vidéki központjaink: Gyöngyös, Kecskemét, Gyr, Pécs, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár, Debrecen

Hogyan segítené cége napi munkáját az Internet? Hívja a 269-7373 -at!

DataNet
A professzionális Internet-szolgáltató Magyarországon

DataNet Távközlési Kft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Telefon: 269-7373 Fax: 269-7122

hungary.netujork
The GateWWWay to Hungary
Magyarország elektronikus kereskedelmi kapuja

Nálunk jelen lehet az
INTERNETEN

még számítógép nélkül is!

N
I 026 Budapest, Nagyajtai u. 3.

Tel./fax: 36+(1) 155-7438

Email: market@hungary.com

WWW: http://www.hungary.com/

E(asy)-mail
a zsebben

Az Isys után újabb partnerekké

készíti el a megállapodásoka

az EasyCall, így felteheten ;

Compfairre már a Datanet, ;

CompuServe, az Eunet, az Elender és;

Matáv ügyfélköre is igénybe veheti a

EasyNote szolgáltatást, vagyis hí

meglév postafiókjukba levél érkezik

akkor errl - a SUBJECT és a feladó meg

jelölésével - értesítést kérhetnek EasyCal

készülékeikre. Ennyibl általában látszik

hogy fontos-e a dolog, s ha igen, lehe

gyorsan keresni egy számítógépet, é

abból letölteni a levelet.

Az EasyCall elfizetk ráadásul akko

is élvezhetik az elektronikus levelezé

elnyeit, ha máshol nincs Internet-ele

fizetésük. Az EasyCall mindössze eg\

szeri 400 forint költségtérítésért aktiviza

számukra egy saját postafiókot, ahonna

az érkez levelek magára
vevkészülékre tölthetk le, vagyis arra-

cigarettásdoboznyi berendezésre, an

bárhol és bármikor velünk lehet. Azt pei

sze nem állítanánk, hogy egy pagerei

kellemes több oldalas levelekí

végigolvasni, de ha belegondolunk, ho<r

így a világ egészével való kapcsolat

tartáshoz még egy modemes számítógépr

sincs szükség, akkor azért fantasztikusra

kell minsítenünk ezt a lehetsége

Egyébként E-mail boxonként 16 eze

karaktert, vagyis mintegy 8 gépelt oldal

tartanak fenn mindenkinek, s ebbe 3’

üzenet érkezhet a kiolvasásig. (MerJ

véletlen, de azért hadd hívjuk fel rá

figyelmet, hogy az e heti levélösszeállítál

sunk során véletlenül épp sikerült egl

olyan levelet is beszerkesztenünk, ameh

egy ilyen E-mail címrl érkezett.) 1

A pageres mailhez különféle mellékj

szolgáltatások is igénybe vehetk, pl.

NameDay reminder (névnap emlékeztet/

vagy a RemindMe, amely egy napirend. /

A levelezés örömét az egyszeri 40*

forintos fióknyitás után a MaxiCall díj/

szabás havi 3190 forintért a személyhív/

üzenetekhez hasonlóan további költ

ségtérítés nélkül nyújtja, de aki kevés le-

vélre számít, választhatja az EasyOn
:

díjszabást is, ennél a havidíj 1950 Ft, v

üzenetenként 34 forint „portót” kell fizeti^

A páneurópainak szánt ÉRMÉS szab[

ványnak köszönheten ha lassan is, de aj.

úgynevezett „roaming” lehetség is életr^

kell, vagyis elbb - utóbb Európa báu

mely országában megkapjuk üzeneteinkej.,

Jelenleg Finnországban már lehú

„barangolni”, de 1996 végéig Svájccá,,

Franciaországgal és Belgiummal
£

valószínleg aláírhatja megállapodását s

r<

EasyCall.



A legnagyobb szolgáltató
Kevesen gondolnak arra, hogy a kutatói, tanulói, államigazgatási kört is

ki kell szolgálni, ma mindenki csak az újonnan létesült szolgáltatókról

beszél, ezek árait, az általuk megteremtett infrastruktúrát hasonlítja

össze, s a csoportképbl - pusztán azért, mert k nem ügyfeleiktl kérik el a

munkájukhoz szükséges költségtérítést - hiányzik a legnagyobb szolgáltató. Pedig

egy idben még a vízcsapból is az IIF - vagy mai nevén az NIIF folyt -, a hazai

(SZTAKI) fejlesztés csomagkapcsolt hálózat, illetve az akadémiai kutató intézetek és

a felsoktatás telekommunikációs rendszere slágertéma volt. Dr. Bakonyi Péterrel,

ezen rendszer gazdájával, a mai - és esetleg a holnapi - helyzetrl beszélgettünk.

1

• Dr. Bakonyi Péter: Az els és a leg-

* fontosabb hír, hogy - bár nem volt könny
s - az NIIF mködéséhez az ezévi fedezetet

sikerült biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a
r megnövekedett programot is teljesíteni
s
tudjuk, tehát ez a kör - az idén is - jó

' minség Internet kiszolgálást fog kapni.

'Az idei egyik legnagyobb eredményünk,

hogy a nemzetközi sávszélességet sikerült

jelentsen kibvíteni. Ez pontosan annyit

jelent, hogy a Matávval közösen létrehoz-

nunk egy 2 Mbit/sec-os vonalat Ams-
zterdamba az EuropaNet-hez, de továbbra is

n
megvan az E-BONE felé, a Bécsen

,

t
keresztül men 250 kbit/sec-os vonalunk is.

y így a korábbival szemben a sávszé-

Jlességünk több, mint a kétszeresére ntt.

e
További tervünk, hogy sztl kezdve -

kdirekt az Egyesült Államokba - egy

[közvetlen 1 Mbit/sec-os vonalat is

íj

létesítünk, aminek a használatát ugyancsak

[tfelezni fogjuk. Erre nagyon nagy szükség

9yan, mert a nagy egyetemi városokban -

ö Miskolc, Pécs, Gyr, Veszprém és Debrecen

a- lév öt regionális központ már nem 64,

i-hanem 512 kbit/sec-os sávszélességgel

ykapcsolódik, vagy nagyon hamar kapc-

ysolódni fog, az Internethez. Két regionális

központ már mködik, a további hármat

>pedig szeptemberben fogják bekötni,

a Kovács Gyz: Sokan nevezik ezt a

)íhozzáférési lehetséget ingyenesnek,

hiszen a felhasználónak nem kell fizetni

érte. Nem tudom, hogy megkérdezhetem-e,

j -hogy’ mekkora az a büdzsé, amibl 1996-

óban gazdálkodtok

?

B.P.: Egészen pontos számot nem tudok

^mondani, körülbelül 500 millió Ft. Ez nem
lScsak az Internet használat költségét és a

Syonali díjak átvállalását jelenti, hanem
‘^bizonyos projektek megfinanszírozását is.

^'Ilyenek mondjuk a középiskolák bekapcso-

lása az Internetbe, a magyar elektronikus

könyvtár, ami a teljes magyar irodalom, a
r'szépirodalom, mindenféle magyar mszaki,
:ttudományos és ismeretterjeszt m teljes

^szövegét adatbázisból illetve WWW-bl
.
elérhetvé teszi, vagy a WWW projekt, ami

l% WWW fejlesztés érdekében az IIF tagok

készére know-how-t biztosít. Vannak

pályázataink is, például egy információ-

szolgáltatási pályázat, ezt tavaly írtuk ki, de

csak az idén valósul meg. Ennek keretében

WWW szolgáltatásokat lehetett létrehozni.

Volt egy 20 milliós eszköz-pályázatunk is,

amire olyan intézetek jelentkezhettek, ame-

lyek még soha nem kaptak támogatást. Ez a

segítség arra szolgált, hogy új intézmények

is hozzáférhessenek az Internethez.

K.Gy Nem féltek-e attól, hogy példáid

a támogatott intézmények takarásában egy

csomó profitot termel kis és nagyobb vál-

lalkozás is használja az Internetet?

B.P.: A forgalom figyelésébl lehet

bizonyos dolgokra következtetni, de az

ellenrzés elég körülményes...

K.Gy.: Létezik olyan kimutatás, hogy>

Magyarországon hány intézmény veszi

igénybe az NIIF szolgáltatását, és ezen

belül körülbelül hány ember használja ezt

a lehetséget? yf
B.P.: Személyre bontott pontos sta-

tisztikáink nincsenek, csak az intézmények

számáról vannak adataink, azt elég pon-

tosan tudjuk. Jelenleg Magyarországon

nagyjából 25.000 számítógép áll kapcso-

latban az Internettel, szerintem ennek a 75-

80 százaléka az NIIF hálózaton keresztül

kapcsolódik a Nethez. Ezt a számot meg
lehet szorozni az IIF-nél biztosan több,

mint néggyel, mert ez egyetemeken
általában több, mint négy egyetemista

használ egy számítógépet. Ebbl adódik,

hogy 60 és 100 ezer között mozoghat

“ügyfeleink” száma, mondjuk 60 a nyári

szünetben, 100 a szorgalmi idszakban...

K.Gy.: Említetted a középiskolai prog-

ramot, hol tart?

B.P.: Magyarországon 950 középiskola

van, kapcsolt telefonvonalon már elég

sokan elérik az Internetet. Ezen kívül van a

Suli-mail amit a Program, a Microsoft és a

Soros Alapítvány közösen csinált, ennek

nálunk van a központja. Ezen a rendszeren

körülbelül 100-150 iskola már rajta van.

Tudok néhány iskoláról, amelyek jobb

minség, bérelt vonalon kapcsolódnak a

Hálózathoz. Az a projekt, amire kérdésed-

ben utaltál, most indul, a Mveldésügyi
Minisztérium, az NIIF Program, az OMFB

és a Matáv támogatásával. A közös prog-

ram célja, hogy két éven belül az összes

középiskola az Interneten legyen.

K.Gy.: Mehetünk tovább az általános

iskolákfelé is?

B.P.: Ez jó kérdés, erre nem tudok

válaszolni. Már a 950 középiskolának is

jelents az egyszeri rákapcsolási költsége,

s ehhez még jön a mködtetési költség...

Az általános iskoláknak a hálózatra kap-

csolása - nyilvánvalóan - milliárdos

összeg lesz, az igazság az, hogy ezt a

feladatot ezideig még az Egyesült Álla-

mokban sem tudták megoldani. Az NIIF

program alapveten a felsoktatással és a

közgyjteményekkel foglalkozik, ehhez

hozzávettük még a középiskolákat, mert

úgy éreztük, hogy ez az ország jövje
szempontjából nagyon fontos. Nagyon
egyetértek azzal, hogy az általános

iskolákra is gondolni kell, de erre nekünk

nincs mandátumunk, pénzünk...

K.Gy.: Ismered a “teleház ” mozgal-

mat? A kis falvak telekommunikációs

központjai ezek a teleházak, ahol nagyon
szeretnének az Internethez is hozzáférni.

Mennyire segítitek a Teleházakat?

B.P.: Mi a MTESZ-t segítettük, a

megyeközponti Technika házakat láttuk el

Internet kapcsolattal. A Teleházakról vi-

szonylag keveset tudok, de a Programnak

erre sincs mandátuma. A mandátumot mi a

Mveldési Minisztériumtól, az OMFB-
tl, az Akadémiától, a Népjóléti

Minisztériumtól, a Felsoktatási

Fejlesztési Alaptól és az OTKÁ-tól kapjuk,

a Felügyel Tanács tagjai hozzák a

komolyabb pénzügyi és stratégiai dön-

téseket. Egy adott költségvetésnél, ha a

támogatottak körébe valaki újat vonunk be,

akkor azt csak más rovására tudjuk tenni. A
teleházak bevonása nem a jószándékon

múlik, az megvan mindenkiben, csak

finanszírozás kérdése.

K.Gy.: Ami pedig egyre nehezebb,

ahogy erre már els mondatodban is

utaltál. Összeállítottátok már az 1997 évi

költségvetést?. Körülbelül mennyi pénzt

kértek a program folytatására?

B.P.: Olyan dinamikusan n a forgalom

és az intézmények száma is, hogy

várhatóan 700 millió forintra lesz szük-

ségünk, amit nem biztos, hogy meg fogunk

kapni. A teljes ingyenességet egészen biz-

tosan nem lehet már fenntartani. Ha a szol-

gáltatásért nem is, a bérelt vonalért már

eddig is kellett költségtérítést fizetni, s

elképzelhet, hogy felhasználóinktól a

vonalbérlet mellett más hozzájárulást is

kell majd kémünk.
Kovács Gyó'zó'
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Magyarországon a CompuServe elször a Microsystem szárnyai alatt

indult, de a Microsystem pénzügyi problémái majdnem maguk alá is

temették. A Kelet-Európábán régóta lelkesen beruházó Esther Dyson
"szállt be", hogy megtartsa nálunk ezt az igazán fejlett technológiai szolgál-
tatást, s az általa alapított Middle Europe Networks (MÉN) Kft. menedzseli,
értékesíti és biztosítja jelenleg hazánkban a CompuServe szolgáltatását. A
MÉN éppen most esett túl egy nagy váltáson: a 9.600 baud-os sebesség
Motorola, kissé már elgyengült, modemeket a CompuServe Európában szab-
ványosított US Robotics Totál Control V.34-es, tehát 28.800 baud sebességig
is használható modeméire cserélte, amit a háttérhálózat ersítése is

követett. Nos, az utóbbi a MATÁV minden lelkes hozzáállása ellenére is kicsit

elhúzódott (nem tudjuk, az áprilistól július végéig tartó üzembeállítás meny-
nyire fogadható el szakmailag?) és tulajdonképpen máig se kész teljesen. Az
alkalmazók azonban mégiscsak 100 vonalon csatlakozhatnak a korábbi 20
helyett, és a sebesség is ntt. Muth Jánossal, a MÉN Kft. ügyvezetjével arról

beszélgettünk, hogy az Internet korszakra hogyan reagált a CompuServe,
milyen új dolgok vannak és lesznek még a jövben.

agggg 1
1 1

Internet kalauz: A korábban egye-

di technológiára épült CompuServe elbb
csak nyitott az Internet felé, afféle másik

lábként lehetvé tette a Telnet, News,

FTP szolgáltatásokat majd a web-
böngészést, de a legfrissebb hírek szerint

Alias gondok
_ Ez nem volt az én napom - mond-

hatta volna a tavaszi-nyári féléves

idszaknak szinte minden napján a Compu-
Serve-t Magyarországon üzemeltet MÉN
Kft. A túl korai díjcsökkentéssel a kevés vo-

nalra és lassú modemekre rászabadult
tömegek az egyik oldalon, a Windows NT
szerverekre történ áttérés a másikon.

Ez utóbbi ugyan nem okozott olyan hatal-

mas leállásokat, mint amilyen az AOL-nál
történt, de apróbb galibákat azért igen. Az
egyik legkritikusabb balhé a NISA (New
Information Service Architecture) interfész

belövése körül alakult ki. A CompuServe Mail

levelez rendszert ugyan a legnagyobb
tudásúak között jegyzik (egyebek közt faxot,

telexet, st, sima levelet is lehet továbbíttatni

vele!), viszont annyira eljárt fölötte az id,
hogy a CIS generációváltásra szánta el

magát. A korábbi programokkal persze nem
látszik semmi, de a nagygépekrl a Windows
NT szerverekre történ áttérés ugyancsak
rázós útnak bizonyult. Az NT-s megoldás
jóval kevésbé szilárd. Aki akar, az már most
áttérhet az új postaláda "használatára, de
elbb alaposan olvassa el, hogyan kell visz-

szatérni a régire, ha ugyanis leírták, akkor

szükség is lehet rá...

A Windows NT-s átalakulásnak “köszön-

heten” még mindig hosszú hónapokra ki

fog tolódni a szimbólikus nevek beveze-

tése a CompuServe ID kódszámai mellé

(tehát: 1 00263,1 7-es számom helyett:

Zsadanyi_Pal@compuserve.COM alias

használhatósága). Ugyan a CIS folyton

hitegeti a tagokat a híreiben, de a szakértk

szerint addig nem lesznek meg, amíg a

Windows NT alapú levelezt be nem sikerül

lni. Az alias nevek regisztrálása azonban

folyamatosan megy (GO REGISTER),
különösen akkor, ha valaki magának saját

web-lapot készít az OURWORLD Weben.
Annak a neve ugyanis egyenes
következménye a választott alias névnek. A
legnagyobb malr ezzel kapcsolatban az,

hogy a Home Page Wizzard szoftver az új

alias névvel kreál E-mail küldési pontot, amit

viszont a régi CIS levelez átjáró egy-

szeren kiutál. Le kell cserélni a jelenleg

használatos Internet címátírásra (Például:

100263.17@compuserve.com), úgy kell fel-

rakni a Publisher szoftverrel. Vigyázat, min-

den ilyen pontot javítani kell!

Zsadányi Pál

CIS:100263,17

mintha teljesen át is állna erre a másik

lábára...

Muth János: A Red Dog projekt

valóban teljes mszaki fordulatot hoz a

CompuServe Information System (CIS)

hálózat életében, rááll az Internet, azon

belül pedig a web-technológiára.

Ugyanakkor nagyon lényeges momentum,
hogy ez nem jelenti a korábbi szolgáltatá-

sok teljes leradírozását, a háttér mszaki
változása ellenére a kinézet megmarad. A
korábbi - ma is világszinvonalú - fórum

rendszer, jól struktúráit tartalomszolgál-

tatás pedig tovább él, hiszen ilyen komp-
lex szolgáltatás (üzenetkezelés,

könyvtárak, levelezés), ilyen integrált

együttesben más szolgáltatóktól nem

kapható máig sem. Az új szolgáltatók

(AOL, MSN) tipikusan eleve az Internéi

irányába mozdultak, ami a CompuServe-

nél a szolgáltatásoknak csak egy részét

képezi. A lassan - mondhatni mindjárt -

bekövetkez új korszak beköszöntét a

kezel szoftver legújabb változata fogja

jelezni, aminek - a korszakváltásra utalva

- már a nevét is megváltoztatták, ez nem í

WinCIM 3.0, hanem a CompuServe 3.11

nevet fogja viselni. A színfalak mögötti

változás lényege az, hogy a korábbi

nagyszámítógépes hátteret jóval nagyobi

dinamikával méretezhet Windows NI

szerverekre cserélik, ami a Microsofttal

kötött stratégiai egyezményeken alapul

Ennek egyik következménye, hogy í

CompuServe a Microsoft Explore 3.0-íj

böngészjét ajánlja a jövben, a Microsoíi

pedig beteszi a Windows 95-be könnyet

elérhet menüelemként a CompuServe 3.0

belépési pontját. A CompuServe 3.0

böngész a Windows 95 mellett Windows!

NT, Windows 3.x és Macintosh, késbb

talán UNIX változatban is elkészül, viszoni

az OS/2-es változatról egyelre lemondtak

ami sok OS/2 hívt komolyan elkeserített.

A CompuServe 3.0 leglényegesebb újdon-

sága az lesz, hogy a belépés ezután csak i

PPP kapcsolaton át történhet. A tapasztala

tok szerint ez kevésbé hatékony elérést

eredményezett a régi, nem internetes szol-

gáltatásoknál. (A cikkíró itt szükségesnél

tartja közbevetni: megjelent a 2-es válto-

zathoz egy fontos módosítás, amivel éppeii

a PPP és a modemkezelés finomhango-*

lásában lehet elre lépni. Letöltés: GO

PACK. és a WinCIM 2.x Service Pack-ei

kell keresni, 2xPACK.EXE). A régi, 2.01-

es változatú WinCIM természetesei

tovább használható, miközben óvatosan

ízlelgetni lehet az újabb változatot.

I.k.: /: Milyen újdonságok várhatók mé%

a világhálózatban és mi a hazai helyzet?

M.J.: A CIS folytatja a 28,8 kbps

sebesség (és néhol V. 120-as ISDN)

fogadóhelyek kialakítását. A CIS drótjain,

mint telefon- és adatvonalakon rengeteg

más szolgáltatás is megy, például világ-

szerte használható telefonkártya, pager

szolgáltatás, elektronikus kereskedelem éí

banki szolgáltatás (ilyen a magyar Inter-

Európa Bank is, jelents sikerekkel!). St.

külön Internet hálózat is üzemel rajta

Sprynet néven (www.spiynet.com). Ez i

világ második legnagyobb Internet szol-.



vz Internet FeLé

Hangposta
B ár a hangposta szót kisajátították maguknak a mobil (és stabil) telefonszolgáltatók a

központi üzenetrögzítre, ám mivel a VOICE E-MAIL is egyfajta központi üze-
t netrögzít-rendszer jelleggel mködik, ezért talán ugyanúgy használható ez a kifejezés,

ráadásul pontosabban fedi a tartalmat.

t

A hangos levél - mert errl van szó - nem egyéb, mint a digitális audioval rögzített, és a

legkorszerbb kompressziós technikákkal összecsomagolt hangfile elküldése E-mail part-

nerünknek, aki - akkor, amikor akarja - számítógépével letölti „üzenetrögzítjérl” (vagyis a
i CompuServe szolgáltató gépérl) a hangfile-t, s a Voice E-Mail 3.0 fór WinCIM programmal

i
(vagyis azzal, amivel mi “írtuk” és felraktuk a levelet) lejátssza.

(

Az Add-On (vagyis hozzáadott) program egyszerségét nem lehet felülmúlni, gépelés
helyett csak arra a szóra kell klikkelni, hogy “Record”, és már diktálhatjuk is a levelet. A többlet

1

leírhatatlan. Mikor tudunk mondjuk egy E-mailben dúdolni? így viszont akár érzelmeket is

) vihetünk soraink közé, kacagtató viccet mesélhetünk el a saját stílusunkban megfelel kivárás-

i
sál a poén eltt, kiabálhatunk a rosszcsont kölyökkel, vagy éppen szerelmes szavakat sut-

j

foghatunk. (Természetesen egy mikrofonnal, hangkártyával felszerelt gépbe.) A mvelet
gyorsabb, emberibb, s még a helyesírási hibáktól sem kell tartanunk... Bár a CompuServe-nél

[
eddig is megvoltak az ékezetek, az internetes világ küszöbén nem árt hangsúlyoznunk, hogy
a magyar ékezetes szavakat is kimondhatjuk! A lejátszás ugyanilyen, csak ott a „Play” gombra

|
kell klikkelni. (Ráadásul a fogadó gépen a hangkártyához elegend hangszóró kiegészítés.)

Illusztrációnkon nem véletlenül szerepel a hanghullámok mellett az emberi kép, ugyanis a
hangüzenet mellé becsomagolhatjuk a rólunk készült .gif file-t is, így szinte audio-vizuális

1 kommunikációt folytathatunk.

t
gáltatója (a CIS után), 480 belépési pont-

tal szinte az egész világot lefedi. Árai is

kedvezek. Nálunk csak hitelkártyával
c
használható, de a MÉN tervezi a belépést

rá, mert igen kedvez árakkal dolgozik (3

; 3 millió elfizet
t T avaly júliustól idén áprilisig mintegy

I hétszázezerrel ntt világszerte a

CompuServe elfizetk száma, de a
1

második (a CompuServe üzleti
1 idszámítását tekintve: els) negyedévben

mintegy százezerrel visszaesett létszám,

? így összevetve azt mondhatnánk, hogy 3

millió felett stabilizálódott,

s A július 31 -ével zárult negyedév pénzü-

)
gyileg sem sikerült a terveknek
megfelelen, a 17,1 millió dolláros

’ mködési veszteség következtében jelen-

S lég a cégnél nem csak technikai, hanem
szervezeti átalakulás is zajlik: megválnak

r az alkalmazottak 4 százalékától, egyes

s
' irodákat bezárnak, s eladják Internet-rés-

zlegük egy részét is.

Ami ntt, az az árbevétel, a 208,6 millió

f dolláros forgalom 12 százalékkal haladja

a meg a tavalyi hasonló idszak bevételét, s

a ez belátható távolságon belüli elre vetíti az

l_
évi egy milliárd elérését.

óra 5 USD, 7 óra 10 USD, korlátlan 20

USD, míg a korlátozottnál 2 USD a több-

letórák díja!). Ebbl a CIS nem érhet el.

A MÉN új infrastruktúrája augusztus else-

je óta üzemel élesben, de már másfél

hónappal korábban elkezddött a

próbaüzem. Az ügyfelek egy része megor-

rolt az áprilistól július közepéig tartó

nyomorúságos állapotok miatt, de már
szivárognak visszafelé. Jelenleg két bérelt

vonalunk van Londonba, az európai f
Internet peering központba. Az egyik 256
kbps, a másik a régi 64 kbps sebesség. Ez
késbb 2x192 kbps-re fog módosulni. Bár

minket nem mindig említenek meg az

Internet-szolgáltatók között (talán mert

többet adunk), ebben a minségben hadd

hívjam fel a figyelmet arra, hogy aki a

CIS-en dolgozik, rögtön jogosult web-lap

üzemeltetésére az OURWORLD
CompuServe Weben, amihez HTML
ismeretek nélkül is hozzá lehet fogni az

ingyen letölthet HomePage Wizzard
szoftverrel. Ráadásul a korábbi 1 MB kor-

látot éppen most emeltük fel 2 MB-ra.
Zsadányi Pál

Titászi

erfeszítések
A távközlési vállalatok

monopolhelyzete az Internet

megjelenése óta jobban meg-
ingott, mint a primer körzetek koncessz-

ióba adásakor, s egyre többször vetdik

fel reális lehetségként, hogy más
tkeers közüzemi szolgáltatók is

bekapcsolódjanak ebbe a szolgáltatásba,

részt kérjenek ebbl az üzletbl.

Az áramszolgáltatók közül elsként a

Titász vetette magát ebbe a küzdelembe,

s mindjárt eléggé vonzó ajánlattal. A
technikai háttér semmivel sem rosszabb,

mint bánnelyik szolgáltatóé: a Sprint

hálózatán keresztül kapcsolódnak a

nemzetközi adatforgalomba egy 128

kbps sávszélesség mholdas összeköt-

tetéssel (mint teszi ezt az ismertebb

szolgáltatók közül a Datanet), a belföldi

forgalomhoz pedig a Matávtól bérelt a

cég vonalat. Mindezt megfejelték az

eleddig csak a Matáv - még mindig

kísérleti jelleg - szolgáltatásánál

bevezetett kék számmal, vagyis a Titász

szolgáltatását az ország bármely

településérl helyi telefondíjszabással

lehet igénybe venni.

A Titász marketer cége a Kern
Communications, k az Internet korszak

kezdete eltt fként modemforgal-

mazással keresték kenyerüket, így

kiegészítésként az Internet szolgáltatás

alapvet kellékét is kínálni tudják, még-
pedig nagy választékból és nagy szak-

értelemmel.

Az új Internet szolgáltatónak minden
esélye megvan arra, hogy „robbantson”,

vagyis vidéken, ott is mindenek eltt a

szkebb vonzáskörzetnek tekinthet

Alföldön, meghódítsa az Internet szol-

gáltatásra várók ezreit. A kék szám
mellé azt gondolná az ember, hogy a

Titász által a telefonálótól így átvállalt

költségek megjelennek a szolgáltatás

árában, de nem, az árak talán még a

legolcsóbb szintet is alulmúlják. A
hatezer forintos díjszabással, ami a kor-

látlan hozzáférés legkedvezbb
lehetségének számított eddig is, ugyan
nem konkurálnak, náluk is ennyi a tari-

fa, de magánelfizet már 1500 forint-

tól, közület 3000-tl hozzáférhet az

Internethez, s az ebben foglalt 2 óra

ingyenes használat után már csak a

további órákért vagy megabájtokért kell

150 forintot fizetni.

Mások áraival versenyképesek az

üzleti szolgáltatóknak kínált árak is, 1

ezekrl azonban részletesen a Business
|

Online cím lap (beharangozóját ld. 37- J
39. oldal) fog beszámolni.
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Név Cím Nyitvatartás Ár Extrák

COMFORT
Rock Cafe

IX. Mester

u. 57.

Hétköznap 8.30-1 6.30-ig,

kivéve szerdán,

akkor 11.30-1 6.30-ig

400 Ft/fél óra,

700 Ft/óra
ajándék ital vagy kávé

Cyber
Café

Vili. Baross

u. 30.

Hétköznap 13-tól

igény szerint 19-20-ig
400 Ft/fél óra 25%diákkedvezmény

Internext
Stúdió

Vili. József

krt. 40.

Hétköznap 10-1 8-ig,

szombaton 10-1 4-ig
400 Ft/fél óra + ÁFA

Bérlet lehetség: 4000
Ft/12 óra vagy 8000

Ft/36 óra + ÁFA

Mszaki
Könyvtár

Vili. Múzeum
u. 17.

Hétköznap 8-1 8-ig 1000 Ft/4 óra
E-mail bérlet, óradíj

kombinációval

Protea
terem

Mcsarnok
(Hsök tere)

Keddtl vasárnapig

10-1 8-ig

els óra 450 Ft + 20

percenként 1 50 Ft

külön díjazásért

nyomtatás, fájl-letöltés

Salgótarjáni

Internet

Ház

Salgótarján,

F tér 5.
minden nap 10-22-ig 600 Ft/20 perc

* hétvégén diákoknak

50% kedvezmény

Starking
Óbuda

III. Bécsi

út 77-79.

Hétftl péntekig

10-1 7-ig
200 Ft/fél óra

kép- és videó

digitalizálás E-mailhez

* A magasabb árat a távolsági hívás indokolja!

StarKingNet - az Internet ásza!

Teljes kör Internet-szolgáltatás akciós áron

3000 Ft/hó elfizetési és 300 Ft/óra használati

díjért vagy 6000 Ft/hó elfizetési díjért korlátlan

internet-használat. Minden egyedi elfizet

ingyenes Web-lapot, telepítcsomagot és

saját bejelentkez lapot kap, melyen

követheti az Interneten töltött idt,

és a fizetend használati díjat.

<tN*t
S t a r X K i n g

StarKing Óbuda Kft. Ú StarKingNet

250-4711

iístni aJ rnros; n u-u v “««

J3IU33 3|ddy » 1JM epnqp Sui^jris

A Compfair után megjelen novemberi számtól kezdve 148 forintos példányonkénti áron havilap lesz az Internet kalauz. Az újság éves

elfizetési díja 1680 forint. Nincs különösebb értelme az idén még megjelen három számol különválasztani a jöv évi elfizetéstl, ezért

az alábbi megrendel az 1996-os év-végi számok elfizetésére és a jöv évi teljes évfolyamra szól, ennek áfás ára 1980 Ft. Az elfizetési ár

kicsit csökkent a korábbi megrendelinkben szerepl számokhoz viszonyítva, ennek oka, hogy az áremelés mértéke kevesebb növekedést

okozott, mint amennyi csökkenést a periodicitás változtatása. Mindazok, aki a próbaelfizetés kapcsán a korábbi 2800 forintos megrendelt

töltötték ki, persze így becsapva érezhetnék magukat, de természetesen k is csak a csökkentett árú számlát kapják...

MEGRENDEL
Megrendelem 1980 forintos áfás áron (1946 Ft plusz 12% áfa az Internet kalauz 1996 évi hátralév, és 1997 évi számait.

keltezés aláírás

A következ évre szóló megrendelést minden év november 30-ig van jogom lemondani (a lap természetesen november ele-

jéig közreadja a következ évi elfizetési díjat), amennyiben nem teszem, hozzájárulok az automatikus meghosszabbításhoz, és a

következ évi elfizetési díj decemberi kiszámlázásához.

keltezés aláírás

Az idei számok közül nem mindegyik jutott el hozzám, kérem áz elfizetés nyugtázásával egyidejleg - ha még tart a rak-

tárkészlet - küldjenek nekem

mutatványszámot tavaszi számot nyári számot szi számot

Megrendel neve (OLVASHATÓAN):

2 Postázási cím (OLVASHATÓAN):

5

|
Számlázási cím (OLVASHATÓAN):

Kérjük, ezt a lapot - kitöltve - postázza el (PRÍM Kft. 1506. Bp. Pf.: 140.) vagy faxolja el (228-3372, 228-3373) a Kiadónak.

„Brail-böngész”

Hogy a vak is lássa

a web-lapokat...
Ilyen nincs, mondhatnák olvasóinl

Mármint azok, akik rá tudnak nézi

erre az újságoldalra, és látják a fen

címet. Vakok sajnos még cikkünket sem tudja

olvasni, hogyan tudnának hát böngészni a

Interneten...

Márpedig tudnak.

Arató András és vak felesége. Vaspori Teréz

KFKI-ban elször azt oldották meg, hogy a P

ne csak a látók eszköze legyen. De nem csak

PC-hez, hanem egyenesen a multimédiáim

vezet el bennünket az általuk fejleszti

BrailabPC nev rendszer... Például „me[

nézhetjük rajta” az egész Kis herceget. Sz

szerint: megnézhetjük, ugyanis a szoftver nei

csak az írott szöveget olvassa fel szintetizált en

béri hangon, hanem a képeket is „megmutatja”

- Megkértem egy kisfiút - mondja Arai

András, hogy Írja le minden képrl, amit Iá

hogy a vak is „láthassa”. Amikor a vak a szövés

ben egy képhez ér, akkor jelez a program i

gombnyomásra felolvassa, hogy például mi va

a 38. képen: „A kis herceg zöld szín ruhában

i

lobogó sálban beszélget a sötét narancssán

szín rókával a füves réten. Mögötte sziklái

dombok, fák és bokrok vannak.”

Teri, a feleség, nem csupán felhasználója, d

maga is fejlesztje BrailabPC-nek.

- Hogyan tud Ön vakon programozni?

kérdezem.
- Ez most már, a beszél rendszerrel nei

nehéz. Mindent visszaolvas, amit beírok, é

mindenrl értesít. De már nem csak én, haner

sok vak ember dolgozik így. A beszél

számítógéppel kb. 300-an dolgozna

Magyarországon.

A csoda ezen a ponton még nem ér vége

hiszen Teri egy meglep kijelentéssel folytat)

számítógépes tudománya bemutatását:

- Az Interneten is el tudok olvasni nagyo

sok anyagot!

Férjével átírták ugyanis a DOSLynx név.

böngész programot, ezáltal a gép kimondja, ti

olvasható az éppen letöltött web-lapor

Kérésemre ki is kerestünk egy magyar WWV
oldalt, a masina pedig (majdnem) helyes ira

gyár hangsúlyozással olvasta a szöveget. (Iga;

az angol „images” szót is fonetikusan, magyan

olvasta fel - de hát honnan is kellene tudni

szegény gépnek, hogy most egy angol sz

következik.)

- Nagyon-nagyon szeretnék sokat olvasni

mondja a vak hölgy -, csak az a baj, hogy keve

az idm.
- Egy WWW oldal képeit is el lehet mesél

tetni a géppel? - kérdezem, utalva az élk'

látott-hallott Kis herceg illusztrációra.

- Igen, de csak akkor, ha van a kép mellei

egy kis leírás is. Szeretnénk felhívni mindé

web-oldal készít figyelmét erre az apróságra é

sorstársainkra, jó lenne ha mindig melléke!

nének a képekhez egy kevés szöveget is.

Szilágyi Árpái

.
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Októberben nyitunk! Térjen be hozzánk!

• Cégadatbázis (Company Data)
• Idegenforgalmi Kalauz (Comp Almanach)
• Konjunktúra tesztek

Üzleti lehetségek
Szakágazati adatok (Kopint Datorg)

• Könyv lelhely adatbázis (Tipotech)

MINDEN FRISS, ÉRDEKES , HASZNOS
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A modern kor
legprecízebb alkotásai.

A Juventus Team
számítógép alkatrész
nagykereskedés az
alaplaptól a komputer-
házig, a CPU-tól a
monitorig mindent kínál,

ami a számítógéphez kell.

Várja Önt a Juventus Team,
a Compfair kiállításon, a
BNV A. pavilonjának
205/3-as standján.

1145 Budapest, Róna utca 161.
Telefon/Fax: 221-5453
E-mail: info@juventus-team.hu

m Juventus Team
Számítógép alkatrész

nagykereskedelem

AMKÖD GEPES KAPCSOLAT

OKIPAGE 4w

People to People Technology
OKI Képviseleti Iroda

1051 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 12. II. em. 204.

Telefon: 266-6170, 266-6225, 266-6495

Telefax: 266-0152

Internet: OKI_H@MAIL.DATANET.HU

AVERY
AKCIÓ

1996. okt. 31-ig

ingyen lézercimke csomag (250 db-os)

minden OKIPAGE 4w nyomtatóhoz
Ingyen lézer / inkjet címke mintacsomag
minden OKI nyomtatóhoz

Ingyen AVERY Wizard szoftver minden
OKI nyomtatóhoz

MINDENKINEK

a LED-es

LEGJOBB

KÉREM KÜLDJENEK INFORMÁCIÓT!
9-24 ts mátrixnyomtatókról

tintasugaras nyomtatókról

4-12 ppm lézerkategóriájú nyomtatókról

hpapíros telefaxokról

normálpapíros telefaxokról

multifunkciós berendezésekrl

Cégnév:

Név:

Cím:

Telefon:

• MÁTRIXNYOMTATÓK
cj^=0KI forgalmazókról,

• OLDALNYOMTATÓK • HPAPÍROS FAX • NORMÁLPAPÍROS FAX
árakról, akciókról kérjen további információt az OKI Infofax számán : 321-4466/1881
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Quod licet Jóvicc, non licet Bóvli :-)

Az ismert latin közmondás ezen alkalomra szelídített változata szerint itt szeretnénk meg-
jegyezni, hogy a Jó viccnek mindent szabad. Amikor a kacagás elkezdi csavarni ott az

orrunk mögött és a tarkónknál a könnyeztet ingerközpontokat, mint egy jófajta torma,

akkor bizony nem baj, ha van némi pikantéria, egy kis szalonképtelenség is a dologban.

Mindezt a Bóvli nem teheti, mert akkor ugyanaz a dolog trágársággá fajul...

Mindezzel csak azt akartuk mondani,

hogy nagyon sok trágárság van a Hálón, s

direkt üdít kivétel, ha az AltaVista

keresgépe a vicc szónál nem valamelyik

magyar exhibicionista brfej cigányvic-

ceire bukkan, hanem mondjuk ViCuong
Chan’s HomePage-ére, aki Torontó egyik

oktatási intézményében éppen a kereszt-

nevének els három, s vezetéknevének els
betjébl kreált oldalelnevezés miatt lett

-vicc. A magyar találatok közül a

Macskaviccek tetszett volna, kár, hogy a

www.cab.u-szeged.hu/~h53 1 635/
iq42/poen.html oldalon már a többes-szá-

mot is nehéz megérteni, mindössze egy

vicc szól a cicusokról...

Két macska ül a háztetn. Az egyik

megszólal:

- Olyan jó volna, ha legurulnánk...

Legurultak, ésjó volt.

Hm. Ha valaki kevesli ebben a viccben a

humort, de továbbra is szereti a cicami-

cákat, kapcsoljon át a (www.sff.net/people/

karawynn/cat/toiletcat.htp) címre, ott egy

tudományos dolgozatban arról elmélked-

nek, hogyan szoktassuk rá macskánkat a

Jóvicc között:

Pap Jancsi barátja egy hét nyaralásra

megy a Tea nev titkárnvel, ahonnan
virágnyelven szeretné Jancsi tudomására

hozni, hogy mi történt. A táviratban ezt

írja: “Teán voltam, kétszersiiltel”.

Papp Jancsi jót mosolyog a táviraton, s

| amikor úgy? adódik, hogy> egy > hónap múlva

|
vele megy’ el Tea némi etyepetyére, ö is távi-

| ratozik barátjának: “Kétszer megbasztam,

i
keksz!

”

Na, de cica mellé kutyát ígértünk, úgy-

hogy abba is hagyjuk mára a malackodást.

Ezt szívbl sajnálhatják Önök is, mert be

kell valljuk, humoros kutyában megle-

hetsen sovány a termés. A spanyol humor-

múzeumban (mert ilyen is van ám a

Weben: www.iaga.com/museohumor/
museum.html) bukkantunk egy kari-

katúrára, amit Afonso Dániel Rodríguez

Castelao alkotott. A párbeszéd amit a két úr

a sovány kutyáról folytat, így hangzik:

- Miért nem eteted ezt a kutyát?

- Nem szolgálta meg. Semmit nem dol-

gozik.

- Akkor minek tartod?

Miért nem ölöd meg?
- Minek ölném meg?
Hiszen nem eszik semmit!

A vicclapok szerkeszti

egyébként láthatóan

fáradnak, öregszenek,

kiégnek, a gyjtemények
nagy lelkesen indulnak,

majd könnyen abbama-

radnak. Pl. egy gyjte-

mény - felteheten 95.

novemberében, ez az els
hónap - kifejezetten új-

ságcím jelleggel válasz-

totta a Vicclap nevet, de a

havi kapcsolók 96. már-

cius eltt a semmibe
„linkelnek”, 96. áprili-

sában pedig az egész évfolyam abbamarad,

elég volt, a szerz láthatóan belefáradt a

hálós viccmesélésbe, mondván: ez már
nem a régi. Miként az a ...

...85 éves bácsika, aki a szexológusnál

panaszkodott:

- Doktor úr, már nem lelek annyi örömet

a dologban, mint régen... Ha felül vagyok,

szédülök, ha alul vagyok, fulladok... Ha meg
oldalvástfekszünk, akkor nem látom a TV-t!

Tippek,trükkök!

Helyreigazítás

E lz számunkban, a Levél má.‘
e

nevében cím alatt megjelent írás'S

hibásan közöltük. Ahhoz, hogy az ott leír^

trükk valóban mködjön, a MATAV.Hlv

helyett a GOLIAT.EIK.BME.HU címnete

kellet volna szerepelni. Természetese:1-

ezek tükrében végrehajtva a szükséged

módosításokat, bárkit megtréfálhatunk. a

(Szerkesztségi megjegyzés: egyiP

olvasónk megrótt bennünket, minek adunP

ilyen tippeket, minek biztatjuk visszaélésit^

más nevében való levélírásra az Internetei

békésen szörföz, levelez sorstársainkat

Nos, védekezhetnénk azzal, hogy lám, ia
dolog mégse mködött, hiszen a fenti hibkj

€

révén direkt szrszálat tettünk a levesbe^

de ennél jobb érvünk is van. Ha valai

múltkori számunkat elolvassa, akkor in
vezércikktl kezdve egy jó pár anyagoy

keresztül végigvonul a figyelmeztetés

kételkedj! Semmilyen - Internetrl szár( 1

mazó - információt nem szabad ellenrzi

nélkül készpénznek elfogadni, s mint ezt

Tippek-Triikkök rovatban leírt technika

lehetség mutatja: még azt sem, hogy attoj

kaptunk E-mailt, akire afejlécben szerepig

név alapján gyanakszunk. A helyzet aii:

hogy aki a lehetségekkel vissza akar élnn

az elbb utóbb megismeri annak útjáti

módját, nem nekünk kell tippeket adni, vis

szont mások esetleg a mi tippjeinkböl tudják

meg, hogy mitl kell óvakodniuk, mire kefi

figyelniük. Hogy a dolgot esetleg kíváiP

csiságból is kipróbálja valaki? Nos ez aP

amit mi tréfának, csínytevésnek hivunr

nem hisszük, hogy ettl a világ - legyen c?

akár valódi, akár virtuális - összedlne.}

1

U'

Az elektronikus <<

aláírás *

A hogy azt a hagyományos leveleknél

már megszokhattuk - legyen az hivat^

alos, vagy magántermészet - mindig

aláírással végzdik. Ez a szokás már af*

elektronikus levelezésnél is megfigyelhet''

Gyakran felmerül a kérdés: hogy néz ki eg

ilyen aláírás. A legegyszerbb esetben tártál

mázzá a küld nevét (esetleg becenevét^

elektronikus postaládája cimét, valamint k

van, honlapjának elérési útvonalát. A;

esetek többségében ez elég is. Üzleti leve

lezésnél nem árt, ha szerepel még az illett’

munkaköre, telefonszáma, ill. a cég név:

ahol dolgozik. Talán a legfontosabb, hogy a

aláírás legyen tömör (max. 4-5 sor), keriiljü!
1

^
a felesleges cicomát. Megesik, hogy a hír^

csoportok olvasása során a letöltési id nen ,

kis részét az egyébként valóban ötletes,

akár oldalnyi méret aláírások teszik ki.

WC-re.

Bár a szöveget teljes

mélységében igazán csak

az angolul tudók

élvezhetik, a képek is

elég szuggesztívek: az a

koncentrálás, ahogy
Misa-macska ül a klo-

tyón, már már zavarba .

hozza az embert, pfúj, de

perverzek vagyunk, hogy
*

itt leselkedünk...

Mieltt a macskától a Jp
kutyához pártolnánk át,

hadd idézzünk egy egy

viccet a www.klte.hu/-

avasarhe/vicc.htm oldal-

ról, annak bizonyítására,

hogy van különbség a

trágár Bóvli és a trágár



íppek,trükkök Tippek,trükkök Tippek,trükkök

j

Végezetül nézzük az aláírás

s
elkészítésének gyakorlati részét. A két leg-

;t
gyakrabban használt levelez program a

.j. Windows alatt mköd Eudora, és a UNIX

j világában ismert Pine. Mindkét esetben

k egyszer a dolgunk. Töltsük be az Eudora-

n
majd a Windows fmenübl válaszuk ki a

s
Signature opciót. Ekkor megjelenik egy új

ablak, amiben megszerkeszthet a kivánt

/, aláírás. Az ablak bezárásával, vagy a Fiié

^
menüben található Savé aktiválásával

(
'menthetjük ki munkánkat. A Pine

’ használatakor valamilyen szöveg-

t

szerkesztvel (pl. Pico) kell létrehozni az
" aláírást, majd .signature néven elmentve,
1
automatikusan hozzácsatolja küldött leve-

leinkhez. Ha valaki utólag mégis úgy gon-
’’ dolja, hogy inkább maga írja levelei végére
:

Ú,paramétereit”, annak nem kell mást ten-

gnie, mint törölni a .signature fíle-t (Pine),

’tjvagy a Settings menüben a Use Signature
.• opció melletti ablakból törölni az x-et

- (Eudora).

s

• FTP levélben
7 A z alább ismertetett trükk leginkább

1 azoknak lehet hasznos, akik csak E-

^inail eléréssel rendelkeznek, néha mégis

szükségük van file-ok letöltésére. Számos
vnagy fiié archívum - szerte a világban -

-jtámogatja a kért file-ok levélben való

-elküldését. Nem kell mást tennünk, mint

fclaz alábbi címek egyikére írni egy levelet,

'/melyben script nyelven kell megfogalmaz-

_|nunk azt, hogy mire van szükségünk. A
, nyelv gyakorlatilag megegyezik az FTP
.korai szakaszából megismerttel. így
^(például egy adott FTP site-ot az OPEN
(utasítással nyithatunk meg, ha az OPEN
után nem szerepel FTP cím, akkor ahhoz a

szolgáltatóhoz kapcsol, ahová levelünket

küldtük. A CD dir_név parancs szolgál

direktori váltásra, file-ok letöltését pedig a

jGET file név végzi el. A CLOSE segít-
' ségével szakíthatjuk meg a kapcsolatot, a

DIR pedig az aktuális könyvtárról készít

®egy listát. Mindezekbl már látszik a szol-

gáltatás hátránya, tudni kell, hogy milyen

'néven és melyik könyvtárban szerepel a

J
etöltend program. A problémára két

. megoldás is ismert. Belépés után kiadva a

’DIR parancsot, megkaphatjuk a könyvtár

tartalomjegyzékét. A másik, szerintem

óbb módszer, ha letöltjük a minden FTP
» szolgáltató fkönyvtárában megtalálható

s-LR.z fíle-t, mely tömörítve tartalmazza

p
teljes fiié struktúrát az adott helyrl (ez

jjosszú idt vehet igénybe, hiszen egy

lyen lista mérete akár több Mbájt is lehet).

szolgáltató a kiválasztott programot

códolt formában küldi el, ezért a levél

etöltése után az UUDECODE program-

mal dekódolni kell (a levelez rendszerek

minden egyes bájtból csak 7 bitet visznek

át). Lehetség van még a MIMÉ kódolás,

ill. sok más speciális utasítás használatára,

melyrl részletes leírás és mintapéldák

kaphatók, ha az FTPMAIL címek egyikére

olyan levelet küldünk, melynek törzsben a

HELP szó szerepel.

FTPMAIL szolgáltatók:
ftpmail@ftp.luth.se

ftpmail@doc.ic.ac.uk

ftpmail@ftp.uni-stuttgart.de

ftpmail@ftp.uni-trier.de

ftp-mailer@ftp.informatik.tu-muenchen.de

mail-server@ftp.cs.tu-berlin.de

mail-server@cs.tu-berlin.de

Végezetül egy példa, a letöltend pro-

gram a UTILS fkönyvtárban szerepel, a

neve pedig legyen ARJ.ZIP.

A levél, amit a ftpmail@ftp.luth.se

címre küldünk a következ:

open

cd UTILS
mode binary

get ARJ.ZIP
close

Kolma Kornél

koko@goliat.eik.bme.hu

Pörgetés és/vagy
képrablás

A VGA Monitor online változata

(www.vgamonitor.hu) játékos

versenyt hirdetett: bizonyos sorszámú

olvasóit megjutalmazza. A szerkesztség az

egyik éjszaka 5 percenként kapott egy E-

mailt ugyanattól a feladótól: attól tartok én

vagyok a 4 1 1 1 . olvasó; sikerült 4222-diknek

felkeresni a Monitor

honlapját; a 4333-dik

is én vagyok; remélem

megkapom a 4444.

olvasónak járó jutal-

mat is...

Azután jött az

„abbahagyom” E-

mail, s a titok

felfedése: a lap

olvasója egyszeren
pörgette a számlálót.

Ez megoldható ter-

mészetesen az oldal

állandó frissítésével

(Reload), de az ilyes-

mi még csendes

idszakokban is 7-10

másodpercet vesz

igénybe, ezzel nem
jött volna ki öt perc

alatt a száz. A titkot feltáró levél szerint ele-

gend volt a számlálóra rámutatni, majd az

egér jobb oldali gombjára rákattintva az így

elbújó menübl a View Image pontot

kiválasztani. Ez megjeleníti önmagában a

képet, esetünkben a számlálót, s a Reload

(vagy a Control + R) csak ezt frissíti, gyor-

san, és természetesen folyamatosan növelve

a számlálót. (Ennyit adalékként még a

vezércikkben jelzett gondolatokhoz, vagyis

nem feltétlenül van annyi olvasó a web-site

mögött, amennyit a számláló mutat.)

A jobboldali egérgombbal való kép-

megragadás egyébként másra is jó,

például egy szép kép egyszer megsz-

erzésére a World Wide Webrl, vagy a már
megunt képerny-tapéta kicserélésére

valamilyen látványos falvédre (Set As
Wallpaper). Szerkesztnk - használva az

Internet kalauz nyári számában ajánlott

www.page3.com web-címet - lehalászta

az aznapi leányzót a képernyre, de aki

nben nem az egynapos, hanem az örök

érték híve, annak az ugyancsak nyáron

bemutatott Louvre ajánlható, s onnan a

rejtélyes mosolyú Mona Lisa. Azt is

megsúgjuk - hölgyolvasóink kedvéért -,

hogy vannak fiúk is, elvégre kinek a pap,

kinek a papné...



Könyvajánlat

péíu?z h/h/h/
Van egy könyv, amely nevében viseli valamilyen szinten maga-

zinunk címét (Légy boldog az Interneten - Kalauz kezdknek) ám
ezt ezideig azért nem mertük tiszta szívvel ajánlani olvasóinknak,

mert a mi “repül jelünk”, amellyel a magasan szántó olvasni-

valókra figyelmeztetünk, más formában (Vigyázat, magasfeszült-

ség!) túl gyakran fordul el ebben a könyvben. Az ok, hogy a

szerzk történelmileg közelítettek az Internethez, szükségét érezték

annak, hogy a kronológiailag mindenképpen hamarabb született, és

vagy két évtizedig meghatározó formákat részletesen bemutassák, s

csak a USENET, FTP, Gopher, TELNET elzmények után mertek

áttérni az alig néhány éves, de ma már uralkodó Internet almfajra,

a World Wide Webre.

Az a könyv viszont, amit ezúttal és tiszta szívvel ajánlunk

olvasóink figyelmébe, szakított a hagyománnyal, s egyharmad-

kétharmad arányban a levelezés és a World Wide Web között osztja

fel a témát. Ezzel tulajdonképpen nem követ el semmiféle

szentségtörést, hiszen egy mai Windows-könyvnek sem kell

foglalkozni a kettes számrendszerrel vagy a processzor-re-

giszterekkel, még ha történelmileg ezek a dolgok elzménynek is

tekinthetk, s Windows fölött is lehet gépikódban programozni.

(Lehet-e ágyban állva szeretkezni? - kérdezik az egyik Interneten

olvasott viccben a jereváni rádiót. A válasz: Lehet, de minek?)

Tekintve, hogy a levelezés sok szolgáltatónál olcsóbb, s önállóan

is igénybe vehet lehetség, Miklósi Viktor, az „Internet

Magyarországon” cím könyv szerzje, azt is elmondja, hogy az E-

mailen keresztül mi minden (gyakorlatilag minden) érhet el. Emiatt

persze - ezen a témán keresztül - az FTP, a Gopher és a USENET is

szóba kerül, az egyik fejezet például az FTP-mail-lel foglalkozik,

csakúgy, mint egyik mostani „tippünk-trükkünk”. Az E-mail ezen

szerepköre a szerz szerint még azért is fennmarad, mert egyelre sok

vidéki településrl csak távhívással lehet valamelyik szolgáltató

szerverére rácsatlakozni, s így a böngészgetés drágább mulatság.

A két E-mail fejezetnyi WWW-rész a különböz kapcsolódási

lehetségek, web-böngészk mellett a mostanában épülget magyar

web-világot is bemutatja, vagyis azt, amit mi „itthonlapoknak”

hívunk. Szó esik a további lehetségekrl is, ami azért fontos, mert

már a júliusi helyzetfelméréstl a mostani megjelenésig is sok id
telt el, s ez egy olyan terület, ahol a jöv idej mondatok gyorsan

válnak múlt idejvé.

Ismeri a CESARE - CSERK Kiadó

alábbi kiadványait?

Legújabb

könyvünk az
Várhatóan 96. szeptember

közepén jelenik meg.

Keresse a könyvesboltokban

és a számítástechnikai

szaküzletekben!

Ára: 699 Ft + ÁFA

Egyéni vásárlók postai után-

véttel is megrendelehetik

a következ címen:

Telefonáljon az Internet-en

az InteriietPhoiie-nal

/a szoftver amirl mindenki beszél/

1996 SZ



Tisztelt Cikkírók!

Bár nem szokásom cikkek íróihoz javaslatokat vagy észrevételeket írni, de jelen esetben

mégis megteszem. Ennek oka az, hogy nagyon érdekel minden Internettel kapcsolatos hír.

Szeretném ha két fiam mielbb profi Internet használóvá válna, bár jelenleg 7 és 8

évesek, de úgy gondolom, mire k nagyobbak lesznek, ez teljesen természetes dolog lesz.

Nagyon jó, de egyben veszélyes is az Internet szabadsága, fleg ha pl. a Cartoon

NetWork rajzfilmeken vagy egyéb TV-sorozatokon felntt gyerekek nem eléggé értik a

valóság és a MÉDIA közötti különbséget. Sokszor nem értik, hogy a Híradóban lév
háborúkban valóban emberek halnak meg, és a filmeken rendszeresen bemutatott erszak

NEM UGYANAZ!
Sajnos, ma már egy rajzfilm mellett is célszer ott ülni, mert szinte beletaszítják a

gyerekeket az erszak elfogadásába, természetességébe. Én ezt nem tudom és nem is

akarom elfogadni.

Az Internet valóban nagyszer, ha valaki eléggé érett az értelmes felhasználásához, de

ez is csak mértékkel igazán jó.

Visszatérve az Önök cikkéhez (ez a esetleges jelszó továbbadások lehetségérl és az

átalánydíj veszélyeirl szólt), nagyon is reális lehet a probléma. Szerintem ennek a jogo-

sulatlan használatnak ugyanolyan jogszabályi keretek között kellene elbírálást nyernie,

mint a jogosulatlan szoftver másolatoknak ill. használatnak, azzal a különbséggel, hogy

ITT A TOVÁBBADÓT kellene büntetni. Tudom, hogy ez nem egyszer, st nagyon is

nehéz dolog, de van rá megoldás. A Reader’s Digest 1996. januári számának 45. oldalán

található cikk talán némi ötletet adhat ennek megvalósításához.

Tisztelettel:

Jenei Zsolt

zsjenei@easycall.hu

Köszöntjük Önöket a Salgótarjáni Internet Házból, Nógrád megye els Internet

. kávézójából!

Vállalkozásunk a kezdeti nehézségek és az utánajöv sorozatos problémák ellenére sike-

resen beindult. Három darab 586-os gépet állitottunk be, amelyek Windows 95 alatt futnak

és az Internet Explorer jóvoltából kapcsolódhatunk be abba a másik világba. Az érdekldés

nagy, a megye egész területérl jönnek hozzánk ismerkedni a virtuális világgal.

De gondolom Önöket nem is annyira kezdeti sikereink, hanem inkább azok a problémák

érdeklik, amelyekbl talán mások is okulhatnak.

Sajnos nekünk jégtörként kellett feltörni azt a fagyott óceánt, ami eddig jellemz volt

Nógrád megyére (mármint az Internet területén), de ezek után, úgy gondoljuk, simábban

mennek majd a dolgok :-)

A legels probléma volt a legnagyobb: Nógrád megyébl nincs elérhet „kék szám”,

vagyis nem lehet helyi hívással bekapcsolódni mondjuk a Matáv budapesti Internet-szol-

gáltatásba. A Nógrád megyei KNC nem engedi át ezt a vonalat a területén (általunk

ismeretlen okok miatt). így a vidéki szerverek közül a legközelebbire, a gyöngyösire

voltunk kénytelenek rácsatlakozni, ami természetesen nem a helyi hívás díját jelenti.

Ez a tény sajnos árainkban is jelentkezik :-(

A további problémák inkább helyi jellegek voltak, a hozzáállás nem mindenkinél volt

pozitív. Végül is fél éves munka után megnyithattuk Internet Házunkat, és jönnek is hoz-

zánk különböz emberek: fleg a fiatalabb korosztály, akiktl nem idegen a

számítástechnika, de az idsebb generációt is érdekli ez az információhálózat. Még akkor

is, ha sokszor még az egérkezeléshez sem értenek. Természetesen mi mindent elma-

gyarázunk és segítünk eligazodni az elsre talán zavarosnak tn virtuális világban.

Hogy mennyire sokrét vendégkörünk, arra legyen példa egy olasz úr - egy szót sem
beszélt magyarul (mi sem olaszul) -, aki leült a gép elé, végiglapozta az otthoni lapokat,

fizetett és elment.

Reméljük nemsokára a hazai vendégeink is ennyire hozzáértk lesznek...

Üdvözlettel:

Kazári Gyula
(Salgótarján Internet Ház)

Tisztelt Szerkesztség,

Az 1996. nyári kiadás 31. oldalán megjelent, a “Szcientológiai fellegvára” c. cikkhez

(hirdetéshez?) szeretnék megjegyzést fzni. A Szcientológiai Egyház felháborodottan

tiltakozik minden lehetséges fórumon a szerintük jogtalan, Copyright ellenes cikkek

miatt...

Bitland BBS SysOP

A szerkesztség megjegyzése: a 3.

(legalsó) levél nagyjából úgyfoly-
tatódik, hogy „holott... ”, ám ennek

közlésétl illetékességi okokból

kénytelenek voltunk eltekinteni,

ugyanis a nyári kiadás 31. oldalán

épp azt irtuk le, hogy; ugyan a

Szcientológiai Egyház arról

ismert és attól kerül az infor-

matikai lapokba, hogy milyen

jogvitái vannak mondjuk a

Netcommal, ám mi - Barangolás

rovatunkban fleg - nem ezzel

szeretnénk foglalkozni, hanem
azzal, hogy milyen web-site-ot

építettetek ki a Weben.
A válaszlevélben egy szó sincs

arról, hogy a web-site nem is

olyan jó, mint amilyennek bemu-

tattuk, viszont meglehetsen sok

mondat szól arról, hogy a

Szcientológiai Egyház nem éppen

párbajképes. Ennek igazolására a

levélíró magát a vallásalapító L.

Ron Hubbardot idézi: „A
meggazdagodás leggyorsabb

módja, ha vallást alapítasz ”. Hogy
ez a mentalitás támogatásra

érdemes vagy sem, ezt ki-ki döntse

el saját ízlése (és pénztárcája)

szerint (A Bitland BBS SysOpja is

úgy kommentálja a dolgot, hogy

„no more comments”), de attól

tartunk, hogy a „sunyi”, a „szek-

ta”, az „erszak-szervezetek” és

más kifejezések - abban a szöveg-

környezetben, ahogy a levélíró

használta ket, nyilván válasz-

levélre, netán sajtóperre ingerel-

nék a Szcientológia hazai híveit és

„felkent papjait”, s olyan vita

indulna hosszasan lapunk hasáb-

jain, amihez szerkesztségünknek
- vagy internetez olvasóinknak -

semmi köze, ráadásul még csak azt

sem tudjuk, kinek van igaza.

A Barangolás rovatban a

jövben is inkább a web-site-

okról, s nem alkotóikról szeretnénk

írni, s még azt sem tartjuk kizárt-

nak, hogy olykor egy-egy politikai

párt Internet kikötjét bemutassuk,

nevezze bár ket sunyi gazem-
bernek némely olvasónk...



Az uj szolgaltatas segitsegevel a Westel 900 ügyfelei
mobil vagy vezetékes telefonon keresztül is rákapcso
lódhatnak a kontinenseket összeköt Internet számí-

tógépes hálózatra. Az Internet egy Westel 900-as hívó-
számon keresztül érhet el - közvetlenül!

így határtalan mennyiség elektronikus levelet fogadhatnak
(személyes e-mail címen), illetve küldhetnek.
Információ-hegyekhez férhetnek hozzá, és tengernyi WÁ

jj

egyéb szolgáltatást vehetnek igénybe (pl.: elektroni- }W'
(V)OKi

kus újságok, könyvtárak, vásárlási lehetségek stb.). V jpmm
Mindezt másodpercek leforgása alatt! A teljes kör /

Westel 900 Internet szolgáltatást havidíj mentesen L

nyújtjuk, használatáért külön forgalmi díjat nem
számítunk fel. Csupán a hívásért kell fizetni!

*

Információ: 265-9210, (30) 303-100 vagy
Westel 900 mobiltelefonról: 030 ,

http://www.westel900.hu
’

'
'
r
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A világ feladta a

küzdelmet

al szemben

ijl

Mármint Anatolij Karpov ellen, augusztus

26-án délután - magyar id szerint - öt óra

tájban. A bécsi millenneumi torna megnyerése után augusztus 25-én

Finnországba érkezett FIDE-világbajnok zsúfolt programot bonyo-

lított le: már a nyitónapon adott egy 30 táblás szimultánt, ezt követte

másnap az Interneten keresztül lejátszott “tanácskozási” parti a fél

világ ellen, este egy levezet szimultán, majd a következ három
nap további szimultánok, egyebek között a finn honatyák valamint

a munkások sakkszövetsége ellen.

A World Wide Weben a finn Telecom címén lehetett bekapcso-

lódni a Karpov kontra Világ partiba, (www.tele.fi/karpov/), ahon-

nan augusztus 26-án a meghirdetett egy órával szemben cca. ket-

ttl meg lehetett kezdeni a lépések

nyomon követését. Amellett, hogy az ' tL^/v<2

on-line sakkparti újabb bizonyítékot

kínált a finn-magyar nyelvi rokonság mellett
'

(itt tudtuk meg, hogy finnül a sakk shakk), szellemi aktivitásra is

serkentett bennünket a küzdelem. Ellentétben ugyanis a kávéházi,

városmajori vagy Almási téri véres tétmérkzések légkörével, itt a

kibicnek nem, hogy nem volt kuss a neve, hanem kifejezetten

kérték, hogy szóljon bele a világos bábuk vezetésébe, vagyis tegye

meg a javaslatát: mit lépne Karpov ellen. A szerver néhány percig

fogadta a világ minden részébl érkez tippeket (lépésenként

.olykor több tízezret), majd ami a legtöbb hozzászólónak tetszett,

azt meg is lépte. Mivel egy ilyen tanácskozási partiban mondjuk
egy Kaszparov vagy egy Polgár Judit javaslata pontosan annyit ér,

mint egy városmajori pancseré, az e2-e4 kiváló

kezdlépés után a folytatásba több hiba csúszott,

így a képünkön bemutatott állásban Karpovnak
,

már csak egyet kellett lépnie, és a világ - látva,

)-:ogy a tiszt-, vezér- illetve királyvesztés nem
kerülhet el - feladta a reménytelen küzdelmet.

Hogy mi az a finom lépés, ezen talán gondol-

kodjanak el olvasóink, ha nem megy, a fenti

címen még bizonyára jó darabig megtalálják a
1

partit, érdemes lejátszani.

Érdekes, hogy míg a Finnországból generált (és természetesen Új
Zélandtól Grönlandig bárhol élvezhet) on-line sakkpartinak még a

Népszabadság és a Magyar Televízió Híradója is

fennhangon örvendezett, kevesen fedezik fel,

hogy a Magyar Hírlap jóvoltából

(www.mhirlap.hu) szinte bármikor megtehetjük

on-line lépéseinket egy nemzetközi

sakknagymester - név szerint: Bilek István -
ellen. Ellentétben a Karpov-meccsel, itt nem kell

bosszankodni amiatt, hogy támadási tervünket

leszavazza az internetez tömeg, a Magyar Hírlap

iiyolc táblás szimultánt üzemeltet, mindenki saját lépéseiért felel, s

<ard ki kard, saját nevében játszik Bilek nagymester ellen.

Természetesen emiatt nem a fél világ “tanácskozza” meg a lépéseket,

nanem az elzetesen bejelentkez regisztrált játékos teheti meg napi

;gy lépését E-mailben. Hogy ennek ellenére a magyar sakkozó

'ntemet kiköt világító tornya is ugyanolyan messzire képes világí-

tani, mint a finn Telecomé, azt mi sem jelzi jobban, minthogy

augusztus 26-án, vagyis a világ-világbajnok párosmérkzésének
lapján, az els táblán éppenséggel Skandináviából vendégszerepeit a

Magyar Hírlapnál egy sakkozó, Gusztáv Wagner Svédországból.

Szeptemberre egyébként a sakkszerver megújítását hirdeti a

Magyar Hírlap Online: az elzetes hírek szerint a játéklehetség

(övül feladvánnyal, elemzéssel is.

Bili!

ia s

Hát ez

fantasztikus!
Nem csak az a csoda történt, hogy az IOI

szervezbizottsága által összeállított 10 kérdéses,

rendkívül sok idbefektetést igényl rejtvényünkre

- minden elzetes várakozásunkkal szemben - érkezett

megfejtés, hanem az is, hogy az egyik megfejtés felkerül az

Internetre: Pulai András veszprémi barátunk kiakasztotta

megfejtését a www.vein.hu/~pulus/rejtveny.html URL-címre.

A megfejtések-

nek tanulságai is

vannak, mégpedig
olyanok, amiket

lapunkban nem
gyzünk folyama-

tosan és eléggé

hangsúlyozni

.

Például azt, hogy
ami a Hálón van,

az nem Szentírás (még ha maga a Szentírás is fenn van immár
magyarul is!, na hol?), a kételkedés sohasem árt. Erre példa,

hogy rejtvényfejtink találtak számokat az Internet fel-

használóinak pillanatnyi számáról, ezek között azonban

jelents az eltérés. A www.anamorph.com/docs/stats.html

oldalon augusztus 5-én Pulai András szerint 47.278.313 volt

a felhasználók száma, Erds Krisztina viszont július 29-én

olvasta le a www.netree.com/netbin/intemetstats állását (ide

az Internet.galaxis Étlapjának utolsó címérl ugrott), s esz-

erint 69 millió 283 ezren voltunk, s percenként mintegy száz-

zal ntt a táborunk. Ez utóbbi címen a hálószemek számáról

is volt adat: július végén ez közel félmillió (487 ezer) s

percenként 2-3-mal n a számuk. Mindehhez Fehértói

Magdolna egy megdöbbenten alacsony számot tett hozzá a

www.nw.com/zone/WWW/report.html oldalról, eszerint

1996. januárjában nem egészen tízmillióan használták az

Internetet.

Ugyancsak naponta változik a magyar Internet-szolgál-

tatók létszáma és összetétele, megfejtinknek és

olvasóinknak jelezzük, hogy ezekre nem csupán az Internetto,

hanem az Infopen lapon keresztül is rá lehet bukkanni, ter-

mészetesen nem pontosan ugyanazon nevekkel, s mindket-

tbl hiányzik mondjuk a Titász, mindkettben benne van

ugyanakkor néhány nem önálló szolgáltató, vagyis akik csak

mások szolgáltatásait értékesítik - mondjuk vidéken.

Míg rejtvényfejtink többsége a 7. kérdésre a két legfris-

sebb Nobel-díjast, Oláh Györgyöt és Harsányi Jánost találta

meg, Gellért Péter teljesen kilóg a sorból, az magyar Nobel-
díjasai: Dr. Mihalik István (játékelmélet). Bíró András (alter-

natív), Romhány i Józsefné és Major Ágnes (közgazdaságtu-

dományi)...

Úgy véljük, minden dolgozat jelentett akkora szellemi igény-

bevételt és küzdelmet, hogy rejtvényfejtink mindegyike
megérdemli a jöv év végéig szóló Internet-kalauz elfizetést.

E heti t@lálós kérdésünkhöz a háló helyett inkább az

Internet kalauzt kell böngészni, három cikkben rejtettünk el §

egy-egy olyan kérdést, aminek megválaszolását olvasóinkra I

bíztuk. A kérdéseket és a válaszokat a Compfair zárónapjáig I

várjuk, a helyes megfejtk között 10 darab „Internet -

Magyarországon” cím könyvet sorsolunk ki.

1996 sz
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Albacomp Rt.

8000 Székesfehérvár

Hosszúsétatér 4-6.

Tel.: (22) *315-414,

Fax: (22) 327-532

Budapesti Kirendeltség

1139 Budapest,

Frangepán u. 8-10.

Tel.: 12-91-493

Tel/fax: 14-90-152

Számítástechnikai

szaküzletek:

1065 Budapest,

Nagymez utca 25.

Tel.: 11-18-095,

13-18-108

Fax: 13-18-108

3525 Miskolc

Széchenyi u. 49.

Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: (46) 353-100



Web • Szerverek

Az els teljes WEB szerver család, mely a Microsoft Windows NT Szerverén alapszik és egyesíti a PC és

UNIX szerverek legjobb tulajdonságait, most teljes megoldást ajánl a vállalatok web igények kielégítésére.

..vja.'c.'sz.-. InterServe Web Szerverek !

[ Jh Típus:
InterServe

Web-30

InterServe

Web-300

InterServe

Firewall-300

InterServe

Web-610

InterServe
|

Web-630 1

133 Mhz 150 Mhz 150 Mhz 150 Mhz kett 200 Mhz

Processzor Pentium Pentium Pro Pentium Pro Pentium Pro Pentium Pro

helyszínen helyszínen helyszínen helyszínen helyszínen

Upgrade kett proc.-ra kett proc.-ra kett proc.-ra kett proc.-ra négy proc.-ra

Ház asztali asztali asztali torony torony

RAM 32 MB 32 MB, ECC 32 MB 64 MB, ECC 64 MB, ECC

[Hb RAM bvíthetség 256 MB-ig 256 MB-ig 256 MB-ig 1 GB-ig 1 GB-ig

! Hard diszk, Fást

SCSI-2 1 GB 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB
Hard diszk

bvíthetség 20 GB-ig 20 GB-ig 20 GB-ig 700 GB-ig 700 GB-ig

1 0Base-T

Ethernet 1 0Base-T 1 0Base-T és 1 0OBase-T 1 0OBase-T 1 0OBase-T

G95, 2MB G95, 2MB
CD RAM, RAM,

CT) .
Grafikus gyorsító bvíthet 8 G95, 2MB G95, 2MB bvíthet 8 G95, 2MB RAM,

kártya MB-ig RAM, RAM, MB-ig bvíthet 8 MB-ig

Alkalmazás Transcend Transcend Firewall Transcend Transcend

wm Alap szoftver Microsoft Windows NT Server 3.51
,
IIS, SMT, POP, DNS, HTML szerzi eszközök

Az InterServe Web Szerver családból kiválaszthatja azt a megfelel konfigurációt, amely segítségével biztosan

építhet az Internet kapcsolataira. Hívjon vagy keressen fel bennünket!

Intergraph Magyarország Kft. 1NTERGRAPH
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Tel/fax: 252-8117 Telefon: 163-3888 COMPUTER CENTER



íme a mesteri karmester:

ORACLE InterOffice

Minden hangversenyen a karmester fela-

data, hogy a különböz zenészekbl

egységes zenekart hozzon létre és a különféle

szólamok, ütemek, hangnemek kuszaságából

felcsendüljön a, tökéletes m. Sajnos, ritkán jutunk

el varázslatos hangversenyekre, viszont annál többet

vagyunk munkahelyünkön, irodánkban,

körülvéve munkatársakkal, számítástechnikai

eszközökkel, alkalmazási rendszerekkel...

És milyen sokszor vágyunk ebben az informatikai;

kommunikációs zrzavarban egy vezényl erre.

Itt a segítség: a várva várt karmester megérkezett!

Együttmködés a hálózatok világában!

Az Oracle InterOffice irodaautomatizálási szoftver

koordinálja és integrálja az üzletvitel szempontjából

fontos alkalmazásokat és képessé teszi a felhasználókat

egy magasabb szint, sikeresebb együttmködésre.
Ezáltal létrejön végre az ember és az informatikai rend-

szerek közötti mesteri összhang.

ORACLC
ORACLE HUNGARY
1123 Budapest. Alkotás u. 17-19.

m*.


