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védjegye. Engedje szabadjára KÉPZELETET! Nyugodtan szárnyalhat a fantáziája, az új

Compaq Deskpro 2000 biztonságos környezetet teremt hozzá.

Egyesítve a legújabb MMX™ technológiát a még tovább fejlesztett

intelligens felügyelhetséggel, a Deskpro 2000 eddig példa nél-

küli értéket nyújt. A legújabb processzor-, memória- és grafikus

technológiákat ötvözi könnyen kezelhet egységbe, a jól ismert

Compaq-megbízhatósággal körítve. Mérnökeink határt nem ismer

kreativitásának köszönheten mindez a lehet legalacsonyabb

élettartam-költséggel párosul. így már nyilvánvaló, hogy miért a

Deskpro a világ legnépszerbb PC-je?!

A Compaq Deskpro 2000 - a biztonságos választás, és a képze-

letének semmi sem szabhat határt.

Viszonteladók listája és

további információk:

www.compaq.hu pentium" COMPAQ.



Informatikai kiállítás és közmveldési rendezvénysorozat

Iparmvészeti Múzeum, Budapest 1998. február 26. - március 4.

A tartalomból: Digitális mvészeti mhely, ellenfórum,

szakmai fórum, állam és polgár kommunikációja,

infoprivatizációs konferencia, tartalomszolgál-

tatók gálája.

MATAV

Szervez: aDaMStudió Telefon: 36 1 267 3460, fax: 36 1 267 3461 E-mail: studio@adam.hu. Szakmai ftámogató: a MATÁV.

biiiiiii.adam.hu/internet.qalaxis

Három éve, minden február végén a legkiválóbb

informatikai érdekeltség cégek, számos intézmény

és tudományos társaság egy hétig a lakosság

mveldésének szolgálatában áll.

Az Internet. galaxis rendezvények

merben különböznek a hagyo-

mányos szakmai vásároktól.

Itt minden élben kipróbál-

ható, eladások, interaktív

játékok, mvészeti bemu-

tatók és ingyenes oktatás

várja az érdekldket.

Olyan környezetben

találják magukat a láto-

gatók, ahol a tudomány, a

mvészet és a játék határai

összemosódnak. A különböz

diszciplínák metszéspontjában az

aktivitás f forrása a kíváncsiság, a

kreativitás, a fantázia és a kísérletezés vágya.

A MODERN KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ELTERJEDÉSE KÖZÉRDEK!
1998 FEBRUÁR
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Tekintsék meg virtuális áruházunk
árukínálatát és az “Eskiiyi Listán!

jelöljék be, hogy mit szeretnének

nászajándékba kapni. A listát a

SÜBA Üzletközpontban lev áru-

házunkba telepítjük, itt vásárolhat-

ják meg az Önök részére azok,

akik ajándékot kívánnak Önöknek
adni. Cégünk az ajándékozók kö-

zötti egyeztetést elvégzi.Vidéki

megrendelink további informá-

cióért kérjük hívják a 250-862 1-et.

0ns /in& á/y/Jiáz
www.caon.com

Tel /fax: 250 8621

E-Mail: caori@caori.com
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Az els magyar Internet-magazin.

Kiadja:

PRÍM Információ-technológiai Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Felels vezet:

Szabó Hédy (szabo@prim.hu)

Fszerkeszt:

Vértes János Andor

(vertes@prim.hu)

A Barangolás rovat szerkesztje:

Kolma Kornél

(kkolma@webmestcr.hu)

A Web-mester szerkesztje:

Balogh Attila Balázs

(bab@webmester.hu)

Tervezszerkeszt:

Henger Attila (henger@prim.hu),

Krébecz József, Krébecz Krisztián

(assa@htmgary.net)

Címlapter Rusz László

Olvasószerk^zj :̂ Fábián Gábor

Karikát)! Nagy Kornél

Telefon: 228-3372, 228-3373

Tclefax:Í2|8-3373/13

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

E-mail: ikalauz@prim.hu

CompuServe: 105277.140

1506 Budapest, Pf.: 140.

Egy lapszám ára: 198 Ft

Elfizetési díj egy évre: 2090 Ft

Megrendelhet: a Kiadónál

e-mailben, levélben vagy faxon.

Az Internet Kalauz megtalálható

a Világhálón: http://www.ikalauz.hu

irdetésfelvétel: a Kiadóban

Reklám-marketing:

Henger Ágnes (henger@prim.hu)

Nyomdai elkészítés:

Artúr Repró Stúdió

Nyomás:

Veszprémi Nyomda Rt.

Terjeszti:

Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt.

Kiadói Lapterjeszt Kereskedelmi Kft.

Nemzeti Hírlapkereskedelmi

Egyesülés

Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági

Igazgatóság

Hozzáférhet még a nagyobb

könyvesboltokban és

az Intemet-kávéházakban.

írásaink szerzi jogvédelemben

részesülnek.
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SAMSUNG G sorozat.

TCO ’95

felár nélkül

iroda

Kímélik a szemét, az idegrendszerét és a pénztárcáját. 5 évig* garantáltan.

Kellhet ennél több?

A SAMSUNG legújabb monitorai

nemcsak szépek és intelligensek, de

a hazai kínálatból elsként a legszigorúbb

munkaegészség-ügyi szabvány, a TCO ’95 normáinak

is megfelelnek. Szériafelszerelésként, felár nélkül.

Mieltt monitort választana, nézze meg, mit kínál Önnek a SAMSUNG!

És készüljön fel egy kellemes meglepetésre . .

.

* 3+2 év garancia

Samsung Electronics Magyar Rt. Bemutatóterem: 1081 Budapest, József krt. 13. •Telefon: 138-4353, 188-7925

Internet: www.samsung.com

A Magyar

OQP
Aranyfokoratú

Támogatója
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Lapunk

olvasásakor

érdemes figyelni

az alábbi jelekre:

Cikk, amit mindenki

figyelmébe ajánlunk:

Szakmai jelleg

információ, vagy egyéb

okból a köznyelvtl

eltávolodott, „magasan

szárnyaló” cikk, aminél

laikus olvasóink

kiadhatják Pósalaki

bácsi jelszavát:

„ugorgyunk”:

Vélemény, vitairat,

gondolat:

Levél, vagy levélcímet

(e-mail) tartalmazó írás:

Fontos figyelmeztetés,

szabályismertetés:

Talány, kérdés, rejtvény:

^(Wiée/c harmmcadján. .

.

„Elször is üdvözlöm az Internet Ka-
lauz egész stábját. Minden hónapban el-

jut hozzám újságjuk, amelyet szívesen
forgatok. A mostani számban bemutatott
www.port.hu/travel cim oldal is kapóra
jött számomra, mivel amúgy is velencei
utazást tervezgettem, s úgy gondoltam:
könnyebb utánanézni az utaknak a Neten,

mint végigtelefonálni az amúgy sem min-
dig segítkész utazási irodákat."

így kezddik egyik kedves olvasónk élménybe-

számolója, amelytl - megváltjuk szintén - siker-

történetet reméltünk: lám-lám, az Internet jó

cserkész módjára ott segít, ahol tud, Velence, netán

nászút, s mindez az Internet segedelmével!

Ám alább a keser tapasztalatok következtek:

„A megfelel ajánlatot kínáló utazá-
si iroda cime mellett szerepl városi
vonalat nem vették föl..."

„Az irodához a tudakozó se név, se

cim szerint nem talált megfelel tele-
fonszámot, a feltüntetett szám egy ma-
gánlakáshoz tartozott."

„A mobiltelefont felvették, de olyan
vételi viszonyok mellett, hogy az al-

kalmatlannak bizonyult a részletek meg-
beszélésére. Kértem egy városi számot,

megkaptam, de azon is egy magánlakás
jelentkezett be."

„Végül feladtam, no nem a velencei
utat, elég jó feltételeket találtam
a hagyományos módon."

Ez az a pillanat, amikor nekünk, akik nem gyz-
zük az Internet fantasztikus elnyeit ecsetelni, vala-

hogy védelmünkbe kellene vennünk a Hálót, és meg-

magyarázni a bizonyítványt, mondjuk így: a telefon-

számok változhatnak, a mobiltelefon vételi viszonyai

lehetnek rosszak, kár feladni ilyen könnyen... Ám
ekkor kipottyan elektronikus postaládánkból egy

másik levél, amelyben arról panaszkodik egy ugyan-

csak kedves olvasónk, hogy ugyanebbl az adatbá-

zisból (egy másik irodánál) négy neki megfelel

ajánlatból éppen négyre mondták, hogy már nem ak-

tuális, ugyanakkor faxon átküldték néhány újabbat,

amely viszont nem volt kiakasztva a Hálóra...

TISZTELT UTAZÁSSZERVEZ IRODÁK!
ÉSZRE TETSZETTEK VENNI, HOGY MI BÚJIK
MEG A FENTEBBI SOROK MÖGÖTT? EGÉSZ
PONTOSAN KETT, AZAZ KETT ELSZA-
LASZTOTT UTAS, ELPUSKÁZOTT ÜGYFÉL!
Vagy esetleg több! Hisz hányán nem írják meg ne-

künk negatív tapasztalataikat!

Amikbl sajnos mi is rendelkezünk néhánnyal,

st feltételezhet, hogy ilyenekbl maga az oldalt ki-

találó és ügybuzgalmával mindenképpen jobb sorsra

érdemes Port Bt. is rendelkezik gyjteménnyel.

Elször ugyanis a szolgáltatók találkoznak azzal a

problémával, hogy arra még csak-csak rá lehet be-

szélni potenciális ügyfeleiket, hogy ideje felköltözni

a Világhálóra, de azt már képtelenség kipréselni

bellük, hogy saját webes jelenlétüket komolyan is

vegyék, gondoskodjanak az adatok frissítésérl, ar-

ról, hogy ott mindig az aktuális kínálat vagy leg-

alábbis mindig az aktuális telefonszám szerepeljen.

Az Internet-kiköt egy púp a hátukra, azt pedig vég-

képp ne kérje tlük senki, hogy hirdessék az oldal

http címét, hogy maguk is mindent elkövessenek

a forgalom generálása érdekében, hisz „a web-oldal

úgyse hoz pénzt a konyhára”! „Fent kell lenni, mert

snassz, ha az embernek nincs egy URL címe, de ez

már önmagában elég pénzbe került, még ráfordítani

- akár pénzt, akár energiát - tiszta pazarlás lenne!”

így azután, mieltt még bebizonyíthatta volna az

Internet, hogy képes üzleti hasznot hozni, az úttörk,

az els fecskék máris csalódottan fordítanak hátat a

Világhálónak, ebek harmincadjára hagyják webüket,

amelyen marad az egyszer kiakasztott, gyorsan sár-

guló plakát... Az els felhasználók, akik máris sze-

retnének online kiválasztani autójukat, ingatlanjukat

vagy sítúrájukat, ugyancsak örökre lemondanak ar-

ról, hogy ezt a Világhálón tegyék, és még jó, ha elpa-

naszolják bánatukat nekünk...

Gondoljuk, olvasóink észrevették már, hogy ko-

rántsem a levelekben említett hálószemrl írunk itt,

hanem annál sokkal általánosabb, és sajnos szinte

mindenütt fellelhet jelenségrl. A levelek témája

csupán azt igazolja, hogy az utazási irodák össze-

gyjtése igazán olyasmi, ami a Hálóért kiált, erre

máris lenne kereslet, s azt is hangsúlyoznunk kell,

hogy ez a hálószem éppenséggel nem rosszabb, ha-

nem inkább jobb a többinél, s mindenképpen sokat

Ígér. Éppen ezért kár, ha azok, akiknek nincs ener-

giájuk online prospektusuk karbantartására, nem
szentelnek legalább annyi figyelmet ennek az üzlet-

nek, hogy ha mondjuk bevonják a zászlót, átmeneti-

leg akár, de leköltözzenek a webrl, s ne hagyják úgy
ott elavult adataikat, mint eb a „Sza/ha/rát”... Ezzel

ugyanis nem csupán a saját üzletüket, de szomszéd-

jaikét is rontják, st hosszú távon mindenkiét, aki

már felépítette virtuális boltját.

Hogy ezekben a boltokban ma még nincs forga-

lom? Épp ezért nem kellene ezt a gyér közönséget

elriasztani! Nincs forgalom, mert ma még kevés az

internetez, s mert ezek sem feltétlenül vásárlók,

mert az online boltokat - ellentétben mondjuk az

offline Duna Plazával, Europarkkal stb. - a legtöbb

„üzemeltet” nem hirdeti. Pedig hát ezt is kell, és

aki ezt teszi (erre is van példánk: a létrejötte óta

különféle lapokban oldalas hirdetésekkel jelen

lév, és web-címét mindenütt kiemelten hangsú-

lyozó www.caori.com), ahhoz jóval többen térnek

be. De nem is az a lényeg, hogy a piacérés eltt túl-

ságosan kiköltekezzük magunkat, hanem csak az,

hogy a frissen ültetett diófát ne hagyjuk kipusztul-

ni az els télen.

Mi továbbra is hiszünk abban, hogy az Interneté a

jöv, s a Világhálóra felpakolt turisztikai, autós, in-

gatlan stb. adatbázisok üzletet hoznak az eladóknak,

a szolgáltatóknak, s megkönnyítik a szolgáltatást

igénybe vevk életét! De hogyan gyzzük meg errl

olvasóinkat, ha addigra, mire az els pozitív példákat

fel tudjuk mutatni, már tele lesz a világ (beleértve a

virtuálist is) kiábrándult, csalódott emberekkel

mindkét oldalon?

vertes@prim.hu

I



A Az Apple Computer Inc. magyarországi képviselete,

a Hungárián Data Systems Kft. 1998. január 15-én meg-
* nyitotta értékesítési csatornáját, az „Apple Bolt”-ot

a http://store.apple.hu címen. Az Apple Bolt egyelre csak az

Apple-termékskála egy nagyon szk részét teszi hoz-

záférhetvé, de kaphatók itt Apple ajándéktárgyak, könyvek

és fejleszteszközök is. Az igazi számítástechnika is rövidesen

beköltözik a boltba, ez azonban azzal párhuzamosan történik,

ahogy az Egyesült Államokban már sikerrel mköd online

értékesítési csatornákat az Apple kiterjeszti Európára; ez -

a tervek szerint - egyébként az els félévben megtörténik.

A kiválasztott termékeket postai utánvéttel vagy a vásárló ál-

tal választott viszonteladót bevonva juttatja el a HDS a vásár-

lókhoz. Az Apple Bolt Mac OS operációs rendszeren, Claris

FileMaker Pro 4.0 adatbázis-kezel szoftverrel mködik.

A Befejezdött az 1997-es web-szépe választás, amelynek

végeredményét január 9-én hirdették ki.

** Az Internet Kalauz nehezen magyarázható, kapitális

önmérsékletrl tett tanúbizonyságot (merthogy egyetlen

szavazatot sem adott le), olvasóinkat pedig azért nem befolyá-

solhattuk - amikor januári számunkban e-mailes interjút kö-

zöltünk két résztvevvel -, mert lapunk január 5-én jelent

meg, s akkor már lezárták a virtuális urnát.

Tény, hogy elz számunkban két els helyezettel beszél-

gettünk „elektronikus úton”, ugyanis a szavazatok összeszám-

lálása után kiderült, hogy a dobogó legfels fokára Afagy Imo-

la 21 éves tanuló (méretek: 86-60-86 cm) állhat, az ünnepé-

lyes eredményhirdetés alkalmából rendezett estély helyi

gyztese pedig Kerekes Edit 22 éves egyetemi hallgató

(95-59-92 cm) lett. A webes döntben második helyen Bartos

Katalin 19 éves eladó (méretek: 90-58-90 cm), harmadik

helyen pedig Arnóczky Noémi 25 éves modell (méretek:

88-59-88 cm) végzett. (Képünkön az elöl álló sor balról jobb-

ra: Kovács Katalin, Kerekes Edit, Nagy Imola, Merkovics

Katalin és Bartos Katalin.)

Az idei verseny feltételeirl részletek a http://

www.datanet.hu/artnet/beauty/ címen olvashatók.

i Végy egy világszerte népszer multimédiás CD-t (soro-

zatot), vágd szeletekre, tegyél közé néhány kiváló - és

^ a szoftvert is jól ismer - nyelvtanár által |összeállított

ellenrz feladatsort (amelynek megoldását k majd

ellenrzik is), tanulási instrukciót, konzultációs lehetséget,

az egészet öntsd le egy nagy adag Internettel, fszerezd egy

csipetnyi humorral, és ha jól kisütötted, már fogyasztható is.

így készült az az újfajta nyelvtanfolyam, amely a szervezk

szerint elssorban az elfoglalt embereknek szól, és célja

a magántanár hatékonyságát nyújtani egy csoportos tanfolyam

áráért, valamint ötvözni az anyanyelvi tanár nyelvismeretét

a magyar anyanyelv tanár empátiájával, az otthoni tanulás

rugalmasságát a csoportos tanulás élményével,
,
és

a multimédiával való tanulás szórakoztató képességeit a tanár-

nak való rendszeres beszámolás ösztönz erejével. Mindezt

sokféle szinten, a kezdtl a középfokig.

A Tvnet Kft. és a Lingua School of English nyelviskola

Online Angol elnevezés angol távoktató nyelvtanfolyama -

egyelre kísérleti jelleggel - február második felében indul

a www.tvnet.hu/angol web-site-on.

4 Az America Online három céget perelt be, amiért ezek

. az AOL ügyfeleit kéretlen e-mailekkel bombázták.

jí A Wall Street Journal beszámolója szerint az ítélet

precedens érték lehet.

4 A Johannesburgban 1997 novemberében rendezett Prog-

.4? ramozó Olimpián ezüstérmet nyert Marhefka Istvánt

jí (a miskolci Avasi Gimnázium tanulóját) iskolai ünnep-

ség keretében egy Packard Bell multimédiával ajándékozta

meg az ugyancsak miskolci székhely Szinva Net Kft, amely

már a felkészülést is támogatta számítógépeivel. A magyar

csapatban egyébként domináltak a miskolciak, Marhefka Ist-

ván mellett Tóth László és Újhelyi Gábor - mindketten

a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulói - bronzérmet

szerzett, csakúgy, mint a budapesti Lvey Klára Gimnázium-

ból Szabó Viktor. A nem hivatalos pontversenyben hazánk

a 12. helyen végzett.



^Nagy Magyar Internet Katalógus címmel újszer kataló-

gus kiadására készül az informatikai katalógusaival

korábban már hírnevet szerzett Made-Info Kiadó. Bár

különféle címtárak (fként online gyjtésben) léteznek e té-

makörben, a Made-Info Kiadó vállalkozik Magyarországon

elször arra, hogy összegyjtse és nyomtatott formában, tar-

talmi szempontból rendszerezze az Interneten megtalálható

magyar intézmények, cégek és magánszemélyek web-lapjait.

A nyomtatott katalógus ugyan nem teszi lehetvé a közvetlen

klikkelést, ugyanakkor használatával jelents telefonköltséget

lehet megtakarítani. A Nagy Magyar Internet Katalógus be kí-

vánja mutatni, hogy az Internetet hazánkban ma már milyen

sokoldalúan használják információközlésre a mveldéstl és

az államigazgatástól kezdve egészen a pénz- és bankvilágig,

a távközlésig, a virtuális áruházakig stb.

A Nagy Magyar Internet Katalógus I. fejezete részletesen

tartalmazza az Internet-szolgáltatókat, az Internethez szüksé-

ges hardver- és szoftverforgalmazó cégeket. E fejezetet táblá-

zatok, a virtuális világban való tájékozódást segít szakcik-

kek, érdekes olvasmányok színesítik.

A II. fejezet a magyar honlaptulajdonosok web- és e-mail

címét, az oldalak tartalmát valamint a tulajdonosok legfonto-

sabb adatait közel 50 témakörbe csoportosítva ismerteti.

A Nagy Magyar Internet Katalógus használatát részletes

magyar, angol és német nyelv tematikus címmutató segíti.

A katalógusba - a teljességre való törekvés végett - minden

magyar honlaptulajdonos ingyenesen kerül be.

JA Netstúdió Szolgáltató Bt. ingyenes web-szerver és

-f e-mail szolgáltatást indít. Ahhoz, hogy valaki éljen

a lehetséggel, regisztráltatnia kell magát, majd rövid idn
belül kap egy domain nevet a Netszerveren, e-mail címet, vala-

mint helyet web-lapja számára. A rendszer teljesen automatikus,

a Netstúdió technikai szupportot nyújt csupán hozzá, és az igé-

nyeknek megfelelen folyamatosan fejleszti szolgáltatásai körét.

(www. netstúdió.hu)

|
A Szféra Kft. - az általa rendezett operaházi vállalkozói

* estélyen - január 31-én jelentette be üzleti kommunikáci-

ós Internet-fórumának beindítását. A Szféra Üzleti Kom-
munikációs és Információs Internet Fórum célja egy eszközt ad-

ni a magyar üzleti és vállalkozói réteg részére, ami a mindenna-

pos munkához használható majd. A létrejöv üzleti fórum fo-

ÁRLISTA VISZONTELADÓKNAK!
PENTIUM VX/256 MMX ALAPLAP
PENTIUM TX/512 MMX ALAPLAP
PROCESSZOR / MEMÓRIA
A DRIVE / 120MB LEMEZ
1.3 GB/ 1.7GB SEAGATE HDD
2.1 GB/ 3.2 GB QUANTUM HDD
BILLENTY /I06 gombos. WIN 95 magyar/ AKCIÓ
HANGFAL 60W / I20W AKCIÓ
DIAMOND Monster 3DFX 4MB VGA Gyorsító

S3 TRIOV2 IMB/S3 VIRGE DX 2MB VGA VEZÉRL
MUSTEK A4/ 4800DPI COLOR SCANNER
HANGKÁRTYA SB 1 6 / AWE 64

CANON BJC-250 COLOR PRINTER

9.900,-Ft

1 3.700,-Ft

NAPI ÁRON
20.800.-Ft/ 2.900,-Ft

20.900.

-Ft/ 22.900,-Ft

26.900.

-Ft/ 32.900,-Ft

1 ,790,-Ft

32.000,-Ft

3.900,-Ft/ 5.990,-Ft

24.500,-Ft

7.500,-Ft / 1 3.900,-Ft

26.900,-Ft

KÉRJE ÁRLISTÁNKAT A FAXBANK-ból /a nap 24 órájában hívható/

AZ ÁRAK ÁFA NÉLKÜL ÉRTENDEK, 1 ÉV GARANCIÁVAL!

EAST KFT 1097 bp., gyáli út 37. (metró áruház mellett)

COMPUTER TELEFAX: 280-2277, 30-446-650, Faxbank: 2-333-666/1660#

lyamatosan tudósít a magyar üzleti és társasági élet

eseményeirl, ízelítt ad a kultúra, a divat, az autók, a turizmus

stb. világából, és nem utolsósorban a teljes magyar üzleti és vál-

lalkozói réteget átfogó adatbázisa révén lehetséget teremt vál-

lalatok és vállalkozások bemutatkozására az Interneten, egy

olyan környezetben, amit a magyar üzleti élet szerepli rend-

szeresen használnak. A rendszer strukturált adatbázisának alap-

ja a regisztráció. A regisztráció eredményeként a cégek nevük-

kel, elérhetségükkel (cím, telefon, fax, e-mail), tevékenységi

köreikkel belekerülnek a Szféra adatbázisába. Az adatbázisban

való keresés során a felhasználó a felsorolt adatok alapján

könnyen megtalálja azt a céget vagy vállalkozást, amit keres.

A regisztráción túl képekkel és letölthet adatállományokkal il-

lusztrált web-lapok elhelyezését is felkínálja partnereinek

a Szféra, így létrejöhet egy olyan gyjtemény, amely a magyar

vállalkozásokat - az egyéni, izolált web-site-okkal szemben -

könnyebben elérhetvé teszi.

j
A Politika Online lesz az idei Intemet.galaxis ki-

emelt témája. Az immár harmadik alkalommal

sorra kerül nagyszabású rendezvénysorozat a

már megszokott kerekasztal-beszélgetések, különféle

szakmai konferenciák, a tavaly is nagy sikert aratott

„ellenfórum” mellett az idén „az állam és a polgár

kommunikációját” helyezte a Galaxis középpontjába,

„e körül forognak a rendezvény bolygói”. Ez nem
csak az eladások, viták tartalmára, hanem a kiállítás-

ra is befolyást gyakorol, hiszen közintézmények, a Vi-

lághálóra elsként csatlakozó minisztériumok

lehetséget kapnak arra, hogy bemutassák a polgárok-

kal való kapcsolattartás új formáit, és összegezzék ez-

zel kapcsolatos tapasztalataikat. A „Politika online”

célja nem a meghívott intézmények - a minisztériu- I

mok, a magyar Országgylés, a Köztársasági Elnök

Hivatala, a Miniszterelnöki Hivatal, az ombudsmanok
irodái, az Egészségbiztosítási Pénztár, az APEH,
MNB, az APV Rt. és a KSH - népszersítése, hanem

a modem kommunikációs kultúra lehetségeinek

bemutatása, feltárása, fejlesztése.

A február 26-án kezdd Intemet.galaxis hely-

színe ezúttal az Iparmvészeti Múzeum, és termé-

szetesen a digitális mvészettl az üzleti informatikai

alkalmazásig minden helyet kap itt, ami az Internet fogalmába

beletartozik. A tavaly nem szerepelt témák közül kiemelnénk

az info-privatizációs konferenciát, amelynek aktualitását az ad-

ja, hogy a televíziós csatornák eladásával befejezdött a hír- és

távközlési szektor magánosításának 1 990-tl tartó folyamata.
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Vállalkozni szándékozók figyelem

a Contact
Kereskedelemfejleszt rendszer

www.sopron.hu/contactnet

Franchise joga
eladó

Ismerje meg a rendszerben rejl
lehetséget!

Felvilágosítás:

a VMI Kft. tel./fax: (99) 334-634
E-mail: zsvarga@sopron.hu
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FISKARS

QUANTUM
SAMSUNG
SEAGATE

TUL3P
U.S. ROBOTICS
YAMAHA
VIEWSONIC
WESTERN

A MEGOLDÁS kalyltUny ellen:

BÉT PCI SLOT EOT ALAPLAPON

MICR®NICS MÓDPi

ID DIMM RAM-OK
Compaq, Hewlett-Packard, és egyéb gépekhez

Élettartam garanciával

MICR®NICS W6Li
Dual Pentium Pro alaplap

AKCIÓ; 99.900,-

MODEM AKCIÓ
http://www.s6rver-c.hu

SERVERCOMPUTERS Kft.

1 149 Budapest, Egressy út 78.

Tel./fax: 220-5606 (több vonal)

A
R
J

adattömörítés

regisztráció

jogtisztaság

ha IGEN, akkor JÁR!
Újdonságai:

/ 32 BITES WIN 95/NT VERZIÓK SÉRÜLT ÁLLOMÁNYOK JAVÍTÁSA

Jelszóvédett archívumok, önkibontó állományok / több mint 50000 file tömörítése

/ ARCHÍVUM TESZTELÉS A LÉTREHOZÁS PILLANATÁBAN 32 BITES CRC ELLENRZÉSE

EMS / XMS MEMÓRIA HASZNÁLAT DOS TÖMÖRÍTÉSNÉL /ÜRES KÖNYVTÁRSZERKEZETEK TÖMÖRÍTÉSE

/ DOS kötetcímek támogatása Tömörítés fejezetekbe

/ TÖBB LEMEZT IS ÁTFED ARCHÍVUMOK KÉSZÍTÉSE NAGYON JÓ TÖMÖRÍTÉSI ARÁNY ÉS SEBESSÉG

2000 -ES ÉVSZÁM KEZELÉSE

Regisztráció:

PiK-SYS Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

H-1095 Budapest, Boráros tér 7. II. Ih. V/7. DUNA HÁZ
Tel.: (36-1)455-6000 Fax: (36-1) 455-6005

E-mail: JAR@piksys.hu

Partner az adatvédelemben

Tegn@p
Aktuális rovatunkban idrl idre
(ha tehetjük, akár havonta) közvet-

lenül a legfrissebb hírek mögött

K helyt adunk egy kis hírelemzésnek:

1 szakért kollégánk átfésüli a Tegn@p azon

I eseményeit, amelyek kihatással lehetnek ®

% a Holn@p történéseire.

Mivel ez nem egy csevegrovat, a

bevezett se nyújtsuk hosszúra, nézzük,

milyen trendek bújnak meg az elmúlt év vé-

gének és az idei év elejének híreiben.

Nagyjából két esz-

tendeje, hogy

Clinton elnök alá-

írta az Egyesült Államok új,

liberális távközlési törvé-

nyét. Megnyíltak egymás

eltt az addig jogilag elvá-

lasztott piaci szegmensek:

a táv- és hírközlési cégek,

a korábban csak helyi, illetve

csak távolsági hívásokra sza-

kosodott telefontársaságok

szabadon mozoghatnak egy-

más területén. A jogszabály

alkotói a fogyasztók érdekét

tartották szem eltt. Az volt

a céljuk, hogy élénkítsék a

versenyt, letörjék az árakat és

munkahelyeket teremtsenek.

Utóbb kiderült: a verseny-

élénkítést többféleképpen le-

het értelmezni. Amikor ta-

valy év vége felé Bemard J.

Ebbers, a WorldCom - akkor

a negyedik legnagyobb ame-

rikai távolsági telefontársa-

ság - elnökrügyvezetje

35 milliárd dolláros vételi

ajánlatot tett a piac második

helyén álló MCI-ra, egyik ér-

veként azt hozta fel: a felvá-

sárlás megfelelne a távközlé-

si törvény szellemének.

Kétség nem férhet ahhoz,

hogy a - azóta 37 milliárd

dollárra felsrófolt hozo-

mánnyal - megkötend
frigy révén az újsütet MCI
WorldCom Inc. sikereseb-

ben versenyezhet a piacels

AT&T-vel. De vajon ki

versenyezhet az MCI
WorldCommal (mármint az

AT&T-n kívül)?

Mellesleg az

AT&T már fel-

vette a kesztyt.

Január elején be-

jelentette a maga

kis megafúzióját:

1 1,3 milliárd dol-

lárért bekebelezi

a nagyvárosok-

ban kiépített op-

tikai hálózata és

...... 1998 FEBRUÁR



Aktuális

nagyvállalati ügyfélköre mi-

att értékes Teleprt Telecom-

munications csoportot.

Más.

Emlékezetes: az America

Online (AOL) - a világ addig

is legnagyobb online szolgál-

tatója - egy, a WorldComot

is érint hármas tranzakció-

val megszerezte a mögötte

kullogó CompuServe 2,6

milliós elfizeti körét. Köz-

ben az AOL tábora minden

felvásárlás nélkül is túllépte

a bvös 10 milliós határt;

egyedül a legutolsó lezárt ne-

gyedévben több mint 800 ez-

ren csatlakoztak hozzá. Volt

olyan nap, amikor csúcs-

idben egyszerre félmillió

felhasználó volt AOL-vonal-

ban. Ez a rekord épp három-

szorosa az 1996-osnak. Az
utolsó ismert pénzügyi ne-

gyedévi eredmények is im-

pozánsak: 1996 megfelel

idszakához képest az árbe-

vétel kis híján másfélszeresé-

re, több mint félmilliárd dol-

lárra ugrott, s a nyereség

megközelítette a 20 millió

dollárt.

Steve Case fnök a jöv

médiakonszernjét látja az

AOL-ban, s tévétársaságok-

kal készül versenyezni. De ki

versenyezhet az AOL-lal

(mármint a médiabirodalma-

kon kívül)?

Talán a Microsoft, amely

csöndesen maga is médiaha-

talommá alakul. Elég csak

online szolgáltatása, a (kö-

rülbelül 2,3 millió elfizett

magáénak mondható) Micro-

soft NetWork és az NBC tele-

vízió közös vállalkozására,

az MSNBC-re gondolni.

Vagy arra, hogy milyen be-

fektetéseket eszközölt Bili

Gates cége az elmúlt esz-

tendben.

Nem kevesebb mint egy-

milliárd dollárral olajozták

meg a Comcast kábeltévé-

társaság hálózatfejlesztési

programját, amely a rend-

szert nagy sebesség adat- és

videoszolgáltatásokra is al-

kalmassá teszi.

Azután alig fele

ennyit, potom 425

millió dollárt fordí-

tottak a WebTV fel-

vásárlására.

Eme és további

ügyletek után - me-

lyek közül kiemel-

kedik az Apple-nek

nyújtott 150 millió dolláros

gyorssegély - a Microsoft

még mindig közel 10 milli-

árd dollár készpénztartalék-

kal kezdte 1998-at. Ismét

feltéve refrénkérdésünket:

vajon ki versenyezhet akkor

a Microsofttal? Egyre többen

vannak, akik hajlamosak erre

rávágni: senki...

Sokan tettek a Netscape-

Sun-Oracle trióra, mondván:

no majd ezek Internet-

intranet szoftverrel, Javával,

NC-vel megszorongatják

Gateséket. Ám a legfrissebb

harctéri jelentések szerint

az Oracle pénzügyi teljesít-

ménye alulmaradt a várako-

zásoknak, a Netscape pedig

több mint 80 millió dolláros

veszteséggel zárta 1997

utolsó három hónapját.

A Dataquest november kö-

zepén közzétett felmérése

szerint a böngészpiacon

folyamatosan tör elre a

Microsoft Internet Explorere.

Bár a felhasználók 57,6 szá-

zaléka még mindig a

Netscape Navigatorral ször-

fölt, 39,4 százalék már az

IE-hez pártolt.

Hogy végül ki versenyez-

het a Microsofttal, abba nem
kis beleszólása lesz a jogá-

szoknak. Megint csak egy

szó értelmezése körül folyik

a vita. Mit jelent az: integrál-

ni? Vajon része-e az Internet

Explorer a Windows 95-nek

(és 98-nak), vagy pedig önál-

ló termék? Kötelezheti-e

Gates cége a PC-gyártókat,

hogy gépeikre az operációs

rendszerrel együtt a bön-

gészt is ráültessék?

Ha a bíróság az amerikai

igazságügyi minisztérium

kontra Microsoft perben el-

marasztalja a szoftverházat,

akkor az meggyógyíthatja

a Netscape megtépázott szár-

nyait. A feleknek legköze-

lebb március 9-re kell beter-

jeszteniük beadványaikat.

Lapzártánkkor folyik még az

a per is, amelyet a Sun indí-

tott Gates cége ellen, Java

licencszerzdésének állítóla-

gos megszegése miatt.

Szóval a kép kitisztulására

még várnunk kell. Annyi

azonban világos: egy bizo-

nyos fajta verseny tovább

fokozódik. A bekebelezési

verseny.

Zsebeiben 6 milliárdnyi

szabad tkével ugrásra ké-

szen áll a Compaq. „[1998-

ban] felteheten tíznél több

vállalatot fogunk felvásárol-

ni” - nyilatkozott John

Chambers, a Cisco elnök-

ügyvezetje, megjegyezve,

hogy az ezredfordulóra szer-

zeményeik mindegyikének

többet kell érnie félmilliárd

dollárnál. És így tovább.

Az ügyletek fókuszában

pedig ugyanaz áll, ami

az egész számítástech-

nikai - st talán nem
túlzás hozzátenni -,

távközlési és szórakoz-

tatóipart ma mozgatja:

az Internet.

Mikolás Zoltán

mlmackay@impsatl.

com.ar
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ver
1997-ben
a CeBIT Han-

nover szakvásárt

100 100 Németorszá-

gon kívülrl érkezett látoga-

tó kereste fel, azaz 12 százalékkal

több, mint a megelz évben ( 1 996-ban

ez a szám 89 200 volt). Ez a fejldési

ütem is hangsúlyozza a számítástech-

nikai és távközlési piacok nemzetközi-

vé válását, a CeBIT mint kommuniká-

ciós színhely ve-

zet szerepét. A leg-

nagyobb mérték nö-

vekedést az ázsiai,

csendes-óceáni
térségbl (a meg-

elz évi 10900 után

1997-ben 15 200) és

a Kelet-Európából

érkezett látogatók

körében (11 000 után

1 3 1 00 f) lehetett

tapasztalni.

A CeBIT ’98 kí-

nálatát a vásár

szervezi számítás-

A legutóbbi

Internet Kalauz-

ban - visszate-

kintve az elmúlt év végén

rendezett Comdexre - be-

számoltunk a világ

legjelentsebb informati-

kai szakvásáráról.

Minden, ami az

informatikái)
Most - lehetvé téve azt, hogy olvasóink

idben felkerekedjenek - elzetesen hírt

adunk a világ legnagyobb informatikai

szakvásáráról, a CeBIT-rl.

H ogyhogy nem
a legnagyobb

a legjelen-

tsebb?

Nos, egyrészt azért,

mert mindenkinek illik

hagyni egy felsfokot,

valamivel mindkét vásár

rendezinek büszkélked-

niük kell. Másrészt azért,

mert két eltér jelleg

eseményrl van szó.

A Comdexen, különö-

sen a Las Vegasban

megrendezett
Comdex/Falion, a világ

számítógépipara állít ki, vagyis ott maga

a Szilicium Völgy van jelen. Személye-

sen Bili Gatestöl, Echardt Pfeijfertöl és

a többiektl lehet megtudni, hogy mit

kotyvasztanak az informatikai

fejlesztmhelyekben, s ez az

egész show nem is annyira a fel-

használóknak, mint inkább a szak-

mának szól. A közönség jelents

hányada valamelyik kiállító cég

vendégkártyáját viseli, a felhasz-

nálói oldalt legfeljebb a nagy-

kereskedk képviselik.

A CeBIT más. A tavalyi

Comdexen eldlt, hogy merre

megy a világ 1998-ban, s ezen az

úton az els mérföldk 1 998 tava-

szán a CeBIT, ahol lehullhat a le-

pel a tavaly még csak tendenciaként

elre jelzett termékekrl, prototípusok-

ról. A CeBIT a termékbejelentések vásá-

ra, ahol általában a nagykereskedk

állítanak ki (maguktól a gyártóktól is

inkább a marketingesek jönnek, nem
a fejlesztk), s itt már a nagyközönség-
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nek megy a msor.

így azután egy CeBIT-

en háromszor-négyszer

annyi a kiállító, mint egy

Comdexen, és háromszor-

négyszer annyian kíván-

csiak rá. Ez ma már több

mint 7000 kiállítót és

6-700 ezer vásárlátogatót

jelent.

A világ - s akkor ma-

radjunk a legnagyobb

jelznél - legnagyobb vá-

sára az idén március 1 9-én

kezddik, és hét napig tart.

A nettó kiállítási terület

363 1 1 0 négyzetmétere ismét több a ta-

valyinál, miképp a kiállítók száma is

újabb csúcsot ér majd el: els ízben vesz

részt 7200-nál több vállalat és intéz-

mény a vásáron (1997-ben ez a szám

6909 volt). A rendezvény egyértelmen

nemzetközi jelleg, több külföldi

résztvevje van, mint ahányan összesen

kiállítottak a Comdex/Fallon: 1998-ban

2833 (1997-ben még 2659) kiállító Né-

metországon kívülrl érkezik Hanno-



technika, számítógépes hálózat, számí-

tógépes gyártás és tervezés (CIM/ADE),

szoftver, tanácsadás és szolgáltatás, táv-

közlés, irodaautomatizálás, bank- és ta-

karékpénztár-technika, biztonságtechni-

ka/kártyatechnika, valamint kutatás és

technológiaátadás területre bontották.

A kiállítási terület nagyságát tekintve

a legnagyobb részt ismét a szá-

mítástechnikai bemutató

foglalja el, majd a

távközlés, a szoft-

ver, a tanács-

adás és szol-

gáltatás
témakör
követ-

kezik.

A z

idei

program-

jának kö-

zéppontjá-

ban a legújabb

internetes, intra-

netes és extranetes

megoldások állnak. Ezen

témacsoport köré szervezték

a 6-os vásárcsarnokban (régebben

a 18-asban) megtekinthet „Internet-

park” bemutatót is.

Az idei vásár kínálatát az egy kérdés-

körhöz kapcsolódó közös bemutatók

egészítik ki: a 4-es csarnokban a „Kö-

zépvállalatok szoft-

verközpontja” talál-

ható, a 6-osban az

„ENAC - közössé-

gi és állami szoft-

veralkalmazók eu-

rópai központja”,

a 8-asban a „World

of Media”, a 11-es-

ben a „NetWork

Information Center

’98 (NIC)”, a 1 18-

asban a „Banki-

pénzügyi rendsze-

rek”, a 23-asban

a „CefTS - Informá-

cióbiztonsági köz-

pont”, a 26-os csar-

nokban pedig a

„Satellite Business”

bemutatója várja az

érdekldket. A
„Treffpunkt 22” ku-

tatási fórumot a 22-

es vásárcsarnokban

rendezik meg.

A hannoveri vá-

sárközpont az EXPO
2000 világkiállításra

tekintettel elreho-

zott infrastrukturális

beruházásai mind a CeBIT kiállítóinak,

mind látogatóinak javát szolgálják, így

például a CeBIT ’98 szakvásáron mutat-

kozik be a vásárterület délnyugati ré-

szén Európa legna-

gyobb önhordó csarno-

ka, amelyben kizárólag

személyi számítógépek

gyártói kínálják termé-

keiket. A hannoveri

vásárcsarnokok másik

új dísze: a vásárváros

közvetlen közelében

található „Hannover

Messe/Laatzen” ICE-

pályaudvart egy üveg-

borítású alagút - az úgy-

nevezett „Skywalk” -

köti össze az új 13-as

csarnok nyugati kapujával. A 325 méter

hosszú és 8 méter széles üvegalagútban

két mozgójárda szállítja a nagyközönsé-

készíti kapnak helyet.

A vásárszervez Deutsche Messe AG
a CeBIT ’98-ra ismét körülbelül

600 000 látogatót vár ( 1 997-ben 606 1 62

get, biztosítva a kényelmes és közvetlen

kapcsolatot a vásárterület és a pálya-

udvar között.

A CeBIT keretében most elször

használják ki a rendezk a vásárváros

nyugati részén található 24-es csarno-

kot, amelyben átfogó CAD-rendszerek

és az építészeti, építipari és épület-

fenntartási alkalmazási szoftverek

volt) a világ minden tájáról. A látogatói

struktúrát az erteljes nemzetközi rész-

vétel mellett a szakmai látogatók magas

aránya határozza meg. A
CeBIT HOME, a háztartá-

si és fogyasztói elektroni-

ka nemzetközi szakvásárá-

nak bevezetése óta ugyan

némiképp csökkent a láto-

gatói nyomás, ugyanakkor

például a szakmai látoga-

tók aránya az 1996-os 76

százalékról a múlt évben

86 százalékra emelkedett.

A kínálatával kifejezetten

a szakkereskedket, a

SOHO ágazatot és a ma-

gánfelhasználókat megcél-

zó CeBIT HOME vásárt kétévente, leg-

közelebb 1998. augusztus 26. és 30.

között rendezik meg Hannoverben.

Aki mindezeket mégsem Hannover-

ben, hanem otthonában kívánja megte- |

kinteni, annak figyelmébe ajánljuk

a http://www.messe.de/cb98/ Internet-
|

kikött, amely a kiállítás megnyitójáig

még folyamatosan terebélyesedik.
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A hannoveri CeBIT középpontjában 1998-ban az

Internet-, az intranet- és az extranet-hálózatok köré

csoportosuló technológiák állnak, ami nem csak lapunk

szempontjából tarthat számot az átlagosnál erteljesebb érdek-

ldésre, de az e téren bekövetkezett rengeteg újítás és a robba-

násszer terjedés lényegében ma már az átlagember figyelmét is

erre a témakörre irányítja. A 7200 kiállító

javarésze - szinte mindenki - foglalkozik

ezzel a kérdéskörrel, és valamennyi

vezet szolgáltató képviselteti magát. Az
,,lnternet-park“ elnevezés közös bemu-
tató - az egyéni standokon túlmenen -

koncentráltan tájékoztat az új technológiák sok-

rét üzleti célú felhasználói lehetségeirl, bár

a tavalyi gyakorlat alapján meg kell monda-
nunk, hogy ebben a parkban a feltörekv kicsik

gyltek össze, a neves Internet-szolgáltatók

elegánsabb standokon, olykor (például

a Deutsche Telekom esetében, amely egyben

a legnagyobb német Internet-szolgáltató) önálló

pavilonban állítanak ki. Persze lehet, hogy az

idén másképp lesz, mindenesetre a fcsapástól

kicsit távol es 18-as csarnokból az „Internet-

park" az idén átköltözik a 6-os csarnokba - op-

timális helyen, a hardver és a szoftver közötti

kapcsolódási felületen állíthatnak ki az ide be-

jelentkezett cégek...

A CeBIT

centrumában

INTERNET-PARK ti lootcd in IUII6 at CeBIT, the woHd * laifeit computer

trade Fmt It ii the otdy ipectal cxlub.tion that covcn the internet as a teparate

themc at the CeBIT. At INTERNET*PARK, ab out 80 companict present their

internet ofíers on approx. 1 .800 sq. meten
~ ’

o(Tered here • írom spccial Applications and i

tt* Fór as Ultié as DMWe oflfer you i

6.444.00 you can *ct

INTERNET-PARK.

millióm, and profeinonal prést woric by 1*1 arc inchidcd in our trade fair packafc.

he info coupon or |ive ui a caD. Our fncndly stafT wfll be standini by lo help you with any

I

qucftioni you may have. Our phonc number in Qttmany:

Tel: +*49 2602 160*500

Simply sclcct the appropriatc info pagcs. if you uránt more mfoimation on our spccial exhibition.

A hagyományosnak számító információhordozók mellett

egyre inkább az Internet is beletartozik a média fogalmá-

ba, ezért amikor a CeBIT - most másodízben - helyt ad

a „World of Media” közös bemutatónak, már senki nem csodálko-

zik azon, hogy a 415 kiállító között szép számmal akad, aki ezt az

értelmezést helyezte bemutatója fókuszába.

M ind a piac megfigyeli,

mind pedig a számítógép-

ipar képviseli úgy vélik,

hogy az átfogó vállalati, a bels üzleti és

kommunikációs folyamatokat nagymér-

tékben befolyásolják, illetve módosítják

például a böngészprogramok, a Java

fejleszti környezet, a web-kiszolgálók

fejldése vagy az internetes kapcsolatot

nyújtó alkalmazási programcsomagok

terjedése.

Az Internetet nem is olyan régen még
reklám- és marketingcélokra használták,

de idközben az internetes technológiai

megoldásokat mindenfajta üzleti folya-

mat szervezésében hasznosítják, rugal-

masabb és versenyképesebb folyamati

struktúrák létesítésére.

így például a böngészprogramok

legújabb (negyedik) változata is többek

között az asztali munkahelyek kezel-

hetségének, alkalmazási lehet-

ségeinek és termelékenységének javítá-

sát szolgálja. A böngészháború a két

els helyezett - a Microsoft Internet

|
Explorer 4.0 és a Netscape (Navigator

-* szoftvert is tartalmazó) Communicator

1 4.0 csomagja - között tovább tart, a töb-

biek viszont gyakorlatilag behozhatat-

lan hátrányba kerültek. A legújabb
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A 8-as csarnokban közel ezer

négyzetméteren látható ipa-

ri, adminisztrációs, szolgál-

tatóipari multimédiás alkalmazások

meglehetsen sokrétek, a skála a

vevszolgálati szerelk távtanulásától

a sebészek képzését szolgáló szimulá-

ciókon át egészen a kreatív munkákig

terjed, és beletartoznak a szórakoztató-

ipar számára készített alkotások is,

mint például a dinoszauruszok újra-

élesztése olyan mozifilmekben, mint

a „Jurassic Park“ vagy az „Elveszett

világ“. Míg a multimédiás alkalmazá-

sokat - számítógépes adatok, szöveg,

álló- és mozgóképek, valamint hangok

egyvelegét - kezdetben csakis egyedi,

különlegesen felszerelt számítógépe-

ken lehetett használni, addig ma már

az alkalmazásokat egyre nagyobb

számban megtaláljuk az Interneten is.

Az olyan mszaki megoldások, mint

például a VRML (Virtual Reality

Modeling Language) leíró nyelv,

a Shockwave vagy a RealAudio, nagy

ráfordítással készült multimédiás be-

mutatókat juttatnak el a felhasználók-

hoz. Az MMX osztályú multimédiára

felkészített processzorok terjedése

lehetvé teszi azt, hogy ma már nem
csak a grafikus munkaállomások, ha-

nem az egyszer irodai személyi szá-

mítógépek is képesek mozgó ábrák,

rövidfilmek és hangok lejátszására. Az
ilyen bemutatók megalkotásához

azonban mégis a szokványos személyi



böngészk már támogatják

például az elektronikus leve-

lek biztonságát növel
S/MIME (bvített Internet-

Standard Multipurpose Mail

Extension) kódolást, támo-

gatják a HTML (Hypertext

Markup Language) leíró

nyelv számos bvítését és az

ún. push technológiát is.

A böngészprogramok
idközben széleskör kom-

munikációs lehetségeket

megvalósító igazi alkalma-

záscsomaggá váltak, például

lehetvé teszik az Interneten való

telefonálást.

Emellett az Internet témakörében

szakmai körökben a Java elnevezés,

platformfíiggetlen programozási kör-

nyezet örvend növekv népszerségnek.

A gyártó Sun „Java Platform fór the

Enterprise" kezdeményezése szoftver-

eszközöket és kiegészít, ter-

melékenységnövel eszközöket biztosít

a szoftverfejlesztknek kisebb program-

elemek elállításához és újrahasznosítá-

sához. Ezzel az egész vállalaton belül

használható Java-alkalmazások is

készíthetk. A neves számítógépes vál-

lalatok és számítástechnikai szolgálta-

tók mindegyike támogatja a Java nyel-

vet, vagy kínál Java alapú termékeket.

A hálózati kiszolgálók szoftvereit fo-

lyamatosan bvítették a különböz
technológiai megoldásokat meg-

követel és eltér szabványokkal dolgo-

zó „Internet-business megoldások"

(e-commerce, intranet, extranet) online

üzleti tranzakcióként történ lebonyolí-

tására.

A vezet standard szoftvergyártók az

Internet használatát engedélyez és tá-

mogató változatokat fejlesz-

tettek ki meglév program-

csomagjaikból. Legnagyobb-

részt a számos bels és küls

üzleti folyamatot megvalósító

és csoportmunkán alapuló

funkciókat tartalmazó, készen

szállított Internet-alkalmazá-

sokat kínálnak mind az üzlet-

felek közötti, mind a vállala-

tok és a fogyasztók közötti

kommunikáció, valamint az

intranet terén is.

Az Internet biztonságának

növelése állandóan napiren-

den van, a gyártók nap mint nap újdon-

ságokkal rukkolnak el. A fizetések biz-

tonságos lebonyolítása érdekében dol-

gozták ki a számítástechnikai vállalatok

és a hitelkártya-szervezetek a SET
(Secure Electronic Transaction

Standards) szabványokat. Külön újdon-

ságként szerepel az ICF (International

Cryptography Framework), az Internet

és az intranetek biztonságára érvényes

elírásrendszer. Az említett témakörö-

kön kívül a CeBIT ‘98 számos kiállítója

használja ki a lehetséget tzfalakkal

kapcsolatos újdonságok bemutatására.

A média világa
számítógépek képességeit meghaladó

teljesítmény számítógépes bázis kell.

A számítógépek alkalmazása min-

denekeltt a kreatív al-

kalmazások terén vál-

toztat meg munkafo-

lyamatokat és szakmai

feladatokat, kuszálja

össze az árviszonyokat.

A szükséges hardver-

eszközök a tömegter-

melés folytán egyre

kedvezbb áron kapha-

tók. A HDTV (High

Defínition TV) felbon-

tás egyelre a RISC gé-

pek világa, de PÁL
minség videofilme-

ket már NT-s gépekkel

is lehet készíteni, vágni

és keverni. A fényképminség képek

és filmek megalkotásához elengedhe-

tetlen a grafikus szabványok bevezeté-

se és alkalmazása.

Egy másik fejldési

irányt képvisel az al-

kotói folyamatok

önálló programcso-

magokba történ

egyre átfogóbb integ-

rálása.

A számítógép még
a kórházaktól sem ri-

ad vissza: a virtuális

valóság (VR) számos

célt szolgáló szimulá-

ciót tesz lehetvé,

ilyen gépeken nem
csupán gépkocsi- és

mozdonyvezetket,

pilótákat lehet ked-

vez költséggel és

környezetkímél mó-

don képezni, de az

emberi test is a prog-

ramozók céltáblája

lett. A jöv sebészei

veszélytelenül tökéletesíthetik operáci-

ós technikájukat, mieltt valódi bete-

gekhez merészkednének. A virtuális

mtét megvalósításának kihívásai kö-

zött nem csupán a képi ábrázolás ját-

szik nagy szerepet, hanem a „fizikai

visszajelzés” is. A következ lépés

a virtuális valóság hálózatba kapcsolá-

sa, a távorvoslás lesz. Kutatólaborató-

riumokban és fejlesztrészlegekben

már dolgoznak ezen.

Ha valaki az Interneten keresztül

látogat a CeBIT-re, akkor bizonyosan

kapcsolatbá kerül a World Média ke-

retében bemutatott eszközökkel,

ugyanis a bemutató fénypontja a digi-

tális fotóstúdió mindennapos él be-

mutatója lesz, ahonnan a Világhálóra

is felkerülnek majd a kiállításon ké-

szített felvételek.
j
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AltaVista: hasta la vista?

mm, a

anwMd-conpany
Valami ilyesmi lesz az új neve a Digital Equipment

Companynek, miután lebonyolítják a számítástechnika tör-

^ ténelmének minden eddigi legnagyobb cégfelvásárlását,

amit január 26-án jelentett be a Compaq és a Digital. Ezzel egy pati-

nás, nagy múltú cég olvad be egy üstökös csóvájába: a Compaq -

amely épp a közelmúltban kapta be a Tandemet és néhány kisebb

hálózatos céget, 9,8 milliárd dollárt szánva a Digitalra - a világ máso-

dik legnagyobb számítástechnikai nagyvállalatává vált.

A hír szerint az egyesülés, amit még
a részvényeseknek és a hatóságoknak is

engedélyeznie kell, félig részvénycse-

rés, félig készpénzes módszerrel zajlik.

A Digital részvényesei részvényenként

30 dollárt és 0,945 Compaq-részvényt

kapnak. Ennek hatására a bejelentés

napján a Digital részvényei viszont

22(!) százalékkal megugrottak. Az akvi-

zíció a Compaqnak 4,8 milliárd dollár

készpénzkiadást jelent, és mintegy

150 millió törzsrészvény kibocsátásával

jár (erre egyébként a tzsde enyhe árfo-

lyamcsökkenéssel reagált).

Az online számítástechnika egyik

úttörjének számító Digital hozza a kö-

zös üzletbe a hatalmas alkalmazói bázi-

sán elterjedt szuperszerver-technológiát,

a világméret szervizhálózatot és az

Internet-technológiát. Külön kiemelhet

a MilliCent, a kis volumen tételeknél is

hatékony hálózati pénzfizetési technoló-

gia, de nekünk - itt, az Internet Kalauz-

ban - nem szabad elfelejtkeznünk a vi-

lágot meghódító AltaVista keres-

szerverrl sem. Mindezzel a Compaq
nagy lépést tesz azon az úton, amelyet

a Tandem felvásárlása óta hirdet: ez im-

már nem a világ legnagyobb PC-gyártó-

ja, hanem a világ egyik legnagyobb szá-

mítástechnikai nagyvállalata, amely

a mainframe-tl a noteszgépig, a háló-

zatoktól a nagy megbízhatóságú szerve-

rekig bármilyen informatikai problémá-

ra tud megoldást kínálni.

Akik idben jutnak hozzá lapunkhoz,

és tudják, hogy a februári Internet Kala-

uz e hó negyedikén került az utcára,

azok minden bizonnyal érzik, hogy

szinte lehetetlen errl a témáról írnunk,

hiszen a hír bejelentésekor a lapnak már

a nyomdában kellett lennie. Való igaz,

két oldal utólagos cseréjével (ez a tarta-

lomjegyzéken is látszik, amibl ez

a cikk hiányzik) tudjuk most olvasóin-

kat az évtized informatikai szenzációjá-

ról tájékoztatni, és bizony be kellett

érnünk az els napi események össze-

foglalójával, nem várhattuk meg a leüle-

pedett nyilatkozatokat. Miután a beje-

lentés idpontjában mind a Digital

Magyarország, mind a Compaq
Magyarország vezérigazgatója épp sí-

szabadságon volt (mindez csak növeli

címlapunk aktualitását ), értelemszeren

az Internethez fordultunk, hogy begyjt-

sük mindazt az információt, amit a té-

máról össze lehet szedni.

A Digital központi szervere

(www.digital.com) január 26-án gya-

korlatilag elérhetetlen volt. Az európai

tükörszerver (www.europe.digital.com)

csak mintegy 12 óra késéssel reagált a

hírre, úgyhogy az els adatokat a távol-

keleti (www.asia-pacific.digital.com)

tükörszerverrl szedtük le. Innen letölt-

hettük a vezérigazgató, Bob Palmer

köszöntjét is, aki szerint az összeolva-

dást a Digital saját erejének, a stratégiai

üzletek növekedésének, és nem utolsó-

sorban az alkalmazottak talentumának

köszönheti, másképp miért is ért volna

meg közel tízmilliárdot ez a cég

a Compaqnak. A Compaq hálószemén

(www.compaq-com) csak egy tárgyila-

gos Compaq-Digital közös sajtóközle-

mény volt olvasható. A Compaqnál ez

stílus kérdése. Hasonlóan viselkedett a

Tandem megvásárlásakor is (3 milliárd

USD-ért vette meg). Csak akkor kezdett

részleteket közölni, amikor már elég
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Spnng Internet World *97 opening

k«vnot« a.idress (Irmscript and

RealAudio audiovisual presentation)

Another chance to se« 35thUS
DECUS addrass. with Bili Oates

(RealAudio audiovisual presentation)

On January 2ó, 1 998, DIGITAL and Compaq agreed to the largest

merger in the history of the computer mdustry Under the terma of

the agreement, DIGITAL will become a wholly owned subsidiary of

Compaq, creatmg a company with more than $37 billión m annual

revenues The combination of these two great compames will nt only

create a global leader in enterprise computing, it will enable us to do

an even better job of supporttng our customers and partners

worldwide

This merger was possible m large part because ofDIOTTAL's

significant strengths, the accelerating momentum in our strategic

businesses, and, most important, the talent and dedication of our

employees It validates DIGTTAL's key competitive advantages, in

particular, our 64-bit technologies, includtng Alpha, DIGITAL UNIX
and OpenVMS And it recogmzes the breadth of our capabilities m
enterprise platforms, open storage Solutions, leadership software and

global service and support

Together, Compaq and DIGITAL will be a much stronger competitor

than we were separately This mcludes a broader customer base,

in-depth expenence in key vertical markets, especially

Communications, manufacturing and fináncé, a technology and

Solutions portfolió that is unrivaled, world eláss service and support,

and, the largest chaimel network in the industry

Most important, this merger will have positive, long-term benefits fór

our customers, partners and shareholders The combmed company
will be in a stronger position to meet the needs of our customers fór

comprehensive enterprise Solutions And we will offer the best and

broadest computer expenence to customers across the globe

Ifyou have comments, you cai

Bob Palmer

Chairman of the Board,

President and

Chief Executive Officer

Digital Equipment Corporation

ia our Internet address.

stabil volt a megegyezés.

A két fszerepl honlapján kívül per-

sze körülnéztünk a Világháló más égtá-

jain is. A PC Week Online (PWOL)
szerkeszti, Rob O ’Regan és Michael R.

Zimmerman szerint a Compaq-Digital

egyesülés pont a legjobb idpontban

történik. Az ipari megfigyelket egyéb-

ként nem nagyon lepte meg a hír, mivel

már több mint két éve folyik a csatáro-

zás a két cég között a vásárlás feltételei

körül. A PWOL idézi Avi Fogéit,

a Cabletronnak eladott hálózati részleg

volt vezetjét, aki szerint Bob Palmer

Digital-fnök tulajdonképpen a felszá-

moló szerepét tölti be a cégnél. Az utób-

bi évben már csak a kiárusításával fog-

lalkozott érdemben, termel és fejleszt

tevékenységével alig.

A Compaq a hálózati technológiás

cégek (a Thomas-Conrad, a Nethworth

és a Microcom), valamint a nagy rendel-

kezésre állású szerverek piacát birtokló

Tandem megvásárlása után sem jutott

még abba a pozícióba, amit a nagyválla-

lati piacon szeretne játszani. A PWOL
idézi Enrico Pesatorit

,
a Compaq Tan-

dem részlegének elnökét, aki szerint

a Compaq a megcélzott szektorban je-

lenleg vagy 37%-os részesedéssel bír,

amit a Digital segítségével 2000-re akár

60%-ra is feltornázhat. Pesatori szerint

az üzlet három sarkalatos pontja:

a Digital-szerviz, a kiváló mémökgárda

és a Digital hatalmas vevbázisa.

Hány Copperman, a Digital egyik

alelnöke azt mondta, hogy miután a

Digitalt mostanra sikerült áramvonalasí-

tani, éppen megfelel kondícióban van

egy ipari vásárláshoz. A Compaqnál

meg a hiányzó ele-

met képezheti a ki-

rakós játékban.

Mindkét említett

Digital-fnök sze-

rint vannak ugyan

redundanciák a két

cég termékvonalá-

ban, de az

egyesüléstl várha-

tó szinergiák jóval

ersebbek.

Az egyesülés persze felveti az Alpha

processzor jövjének kérdését is.

Copperman szerint az új kombináció

csak jót ígér. (A Compaqnak minden-

esetre eggyel több adu van a kezében,

amikor az Intellel tárgyal.) Ugyancsak

kérdés a folyamatban lév Digital-

eladások sorsa, de Copperman szerint

sem a Cabletron-Digital Networks, sem

az Intel-Alpha ügylet sorsát nem
fogja befolyásolni az egyesülés.

A Digital folytatja megkezdett part-

neri kapcsolatait is, így például azt,

amelyet a Microsofttal a Windows
NT nagyvállalati piaci bevezetése

kapcsán kötött.

A Forrester Research munkatár-

sa, Jón Oltsik azt hangsúlyozta,

hogy pénzügyi oldalról az ügylet

rendben van, viszont a szervezési

oldalon még rengeteg tennivalót ad

a két cégnek.

Az Oppenheimer & Co. tzsdei

elemzje, Jim Poyner szerint a két

cég jól kiegészíti egymást. A Digital

technológiája kiváló, senki nem
mondhat rosszat róla. Csak nem tud-

ta jól a piacra tenni. A Compaq eb-

ben segíthet. A Compaqnak az volt

a terve, hogy az évezred végére éri el

az 50 milliárd USD-s bevételt, de

a Digital megvételével ezt akár már

az idén megközelítheti.

Az IDC-tl Kevin Hause kifej-

tette, hogy a háromszor kevesebb

embert megmozgató Tandem-beol-

vasztás is elég sok munkát adott

a Compaqnak. A Digitalnak - amel-

lett, hogy még mindig nagy cég -

ersen mások a kulturális hagyomá-

nyai, és még mindig sok vezet

üzletágat mvel.

Két Compaq-fnök, Enrico Pesatori

(Tandem) és John Rose korábban

a Digitalnál dolgozott. Az IDC-s Bnice

Stephen szerint azonban valószínleg

nem menekülnek el, ha a Digital utánuk

jön, de a szituáció érdekes.

A szintén IDC-s Roger Kay szerint

nem valószín,

hogy túl gyorsan

változtat a két cég.

A kétségtelenül pár-

huzamos x86 gép-

családjaikat egyha-

mar nem tudják

egyesíteni. Míg
azonban a Compaq
piaci részesedése

ebben a kategóriá-

ban 1997 harmadik negyedévében

14,1%-os volt, addig a Digitalé mind-

össze 1,3%-os. A racionalizáció azért

mégsem lesz olyan könny, hiszen

mindkét cégnek kiváló termékei van-

nak.

-AltaVista: hasta la vista? - kérdi a

ZDNN szerkesztje, Maria Seminerio.

Több szakért véleményét megkérdezve

úgy tnik neki, hogy a Compaq nem

akar belépni az Internet-tartalomszolgál-

tató üzletágba, tehát az AltaVista

keresrendszer sorsa az egyesülés kap-

csán egyelre vákuumba került. Az IDC-

s Bruce Stephen szerint a Compaq aján-

latából eddig hiányzott az Internet, amit

a Digital bepótol. Kathy Halé, a

Dataquest ipari elemz cég Gartner

Group részlegének szakértje szerint mi-

vel a Compaq késett az Internet-üzletbe

való belépéssel, az AltaVista megtartása

fontos volna neki. Tim Sloane az

Aberdeen Grouptól viszont ellenkez

véleményen van: mindkét cég sokat ké-

sett az Internet-piacon, így valószín,

hogy az AltaVistát inkább magára hagy-

ják. Egy további elemz pedig arra mu-

tatott rá, hogy a Yahoo, Excite és

AltaVista reklámok kapcsán összezördü-

lések várhatók. Az AltaVista üzemelteti

egyelre várnak a véleménynyilvánítás-

sal, amíg az üzlet elbbre halad.

A témáról további fontos informáci-

ók olvashatók a ZDnet AnchorDesken:

www.anchordesk.com, ahol a ZDNet
fszerkesztje különkiadást szentelt az

idei esztend els igazán nagy informa-

tikai hírének.

Zs. P.
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A Accelerátor Kft.
1065 Bp., VI. Lázár 10., az Opera mögött

Tel.: 302-0585, Árlista: 2-333-666/1298#

Nyitva: H-Cs:9-17.30. P:9-15.30

Áraink ÁFA nélküliek, 1 év garanciával

(Daewoo és MAG monitoroknál 3 év)

Mini torony/ Midi ATX 4300/11000

Alaplap Tomado VIA TX • 12500

AlaplapATC-5000TX 15600

Gigabyte TX2/TX3 18900/ 20000

EDO ram 8/16/32 3300/6600/14200

7100/14500 / 32800

12500/15600

23000

4200

21000 /23600

28000/31000

45000/3500

32500 / 46600

36000 / 50000

29500 / 39000

4200/6400

26800/27300

3000/16000

9200/12000

400 / 350

SD ram 16/32764

CDMiisu24/Pana24
Mitsubishi A-drive 120MB

KOMPLETT KONFIGURÁCIÓK
SVGA monitorral, billentyvel, egérrel

Cyrix 1 66/1 6M/1 ,3G

Cyrix 200 MX/16M/1.3G

AMD K6 166/1 6M/1.3G

AMD K6 200/1 6M/1 ,3G

Intel 166MMX/16M/ 1,3G

Intel 200MMX/16M/1.3G

Intel 233MMX/16M/1.3G

oftonn
HDD 2,1 udma / 3,2 udma
HDD 4.3 /FDD 1,44

101900 Daewoo 14*/ 15”

104900 MAG 14*/ 15"

115900 Adlas 14" /
15“

108900 VGAS3 64V2/VirgeDX

126900 3DFX Elephant/Voodoo

147900 SBProcomp. /SB64
Modem 33.6 bels /küls

írható CD Best / Adlas

Viszonteladóknak kedvezményes árak !

Több, mint 60 000 CD.

www.zenebona.hu

Í12S RsrffcGÉGO

Q0&B(^B3Íl33
(IrdTVnTrfhfTfíhi (TTrraYt?!),

dte cas&Srife 0£Cfi> C^pMíceid

Béreltvonalas csatlakozás • ISDN • WWW szerver-bérlet

Jelents kedvezmények elfizetk toborzásakor

és fél vagy egész éves elfizetés esetén

Jelentkezési lehetség Budapest több pontján

Számtalan díjcsomagunkról,

egyéb akcióinkról

érdekldjön!

Tel.: 319-5065 • Fax: 319-1045

sales@alarmix.net

www.alarmix.net

EXTERNET INTERNET
INTERNET ELÉRÉS KEDVEZ ÁRON

- magánszemélyeknek internet elérés már 2000 Ft-ért
- cégeknek komplex szolgáltatási díjcsomagjainkat ajánljuk.

Internet szolgáltatásunk igénybe vehet Szolnok (56), Karcag (59),
Jászberény (57), Cegléd (53) és Kiskrös (78) körzetekbl.

SZOLGÁLTATÓI PARTNEREKET KERESÜNK
KELETMAGYARORSZÁG PRIMERKÖRZETEIBÖL.

EXTERNET Kft.

5000, Szolnok Szapáry út 9.

Tel/Fax : (56) 423-111
E-mail: extemet@extemet.hu

EXTERNET Kft. www.extemet.hu
Irodáink:

Jászberény 57/401-435, Karcag 30/365-900
Cegléd: 53/317-577, Kiskrös: 20/621-722

CD író 82.000Ft HF>. Cannon -
Epson nyomtatók

33.6 US-Robotics bels. 17.500Ft us R°bot'cs. Rockwell faxmodemek

Gigabyte TX 512K 21.800Ft _ lntel
-
'BM AMD processzorok

3 Daewoo, Goldstar, MAG monitorok

30-413-45 3

Diamond DVD kit 62.200Ft
14" MAG color mon. 36.200Ft

f
eádv.l

f PCPurtner^ I

KT INTERNATIONAL Kft.
> 1119 Budapest, Tel.: 206-3594, 206-3320

Keveháza u. 19-21. Fax:206-3596

FaxBank: 2-333-666 / 1636# E-Mail: kt.hun@mail.datanet.hu

Akció végfelhasználóknak!
PC konfigurációk

igény szerinti kiépítésben, 2-3 nap határidvel

Pl.: INTEL Pentium MMX 233 MHz CPU, VIA VPX ’Pro’

alaplap, 512kB Burst cache, Ultra-DMA33, 64 MB EDO
RAM, a:drive / LS-120 MB, 1.6 GB HDD, S3 Trio64V 2 MB
PCI VGA kártya, Color 15” SVGA LR NI Digitális monitor,

24xSpeed CD-ROM, 16 bit-es hangkártya, 33,6 kbps Voice

FaxModem, 100W hangszóró, kijelzs MiniTorony ház,

Win95 Keyboard, 3 gombos Egér : 239.900.-
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A forma követi
Elender: tegnap, ma, holnap...

^ a tartalmat
Az Elender négy-öt éwel ezeltt egyike volt a magyarországi számítástechnikai boltoknak.

Jól cseng neve és tisztes forgalma ellenére (vagy éppen azért) amolyan tucatcég volt,

amely a divatnak (és a konjunktúra változásának) megfelelen importálta az alkatrésze-

ket, szerelte össze a számítógépeket, építette a hálózatokat. A képet színesítette, hogy

a cég beszállt az irodagép-üzletágba: pénztárgépekkel is elkezdett foglalkozni. Akkoriban

az APEH-visszatérítés és a kötelez jelleg miatt ez volt a men üzlet, és a recept bejött

az Elendernél is: csak az év két utolsó hónapjában húszezer pénztárgépet értékesített.

Aváltozás gyökere, ami

a „tucatcégek” közül ki-

emelte, és új növekedési

pályára állította a kft.-t, valahol itt

keresend: a pénztárgépekkel felhal-

mozott mintegy 150 milliós nyere-

séget is visszaforgatva, az Elender

belevágott az Internet-üzletágba.

Ezen az új terepen - nem utolsósor-

ban a Sulinet projekt keretében ara-

tott sikerszériának köszönheten -

a cég mára már beérte a piacot egy

éwel ezeltt még utcahosszal

vezet Datanetet is, és a hozzáférés-

szolgáltatás mellett egyre ertelje-

sebben épül ki a vállalkozás tartalomszolgáltató tevékenysége.

Az Elender gazdasági súlyát tekintve ma már 8-10-szerese két-

három éwel ezeltti önmagának, több területen partnere a min-

denképpen más súlycsoportba tartozó Matávnak, és miközben

megmaradt magyar magáncégnek, fejldése során elhagyta azo-

kat a vetélytársait, amelyek külföldi tkebevonással, tkekon-

centrációval próbáltak a piaci kihívásoknak megfelelni. Formai-

lag mindössze most, 1998 januárjában következett be a cég éle-

tében egy régóta esedékes változás: az egykoron minimális

törzstkével megalapított kft. helyébe a részvénytársasági forma

került, s Lepp Gyula mellett az internetes üzletágat irányító, és

már korábban is ügyvezet Káka János is tulajdonossá vált. Bár

a tartalmi változások kellképpen indokolják, hogy erre a formai

változásra is sort kerített végre az Elender, mégis érthet, hogy

az újdonsült vezérigazgatóval, Kóka Jánossal folytatott beszélge-

tésünkben elször eme hír hátterére kérdeztünk rá.

Kóka János: - Magyarországon a nagyobb Internet-szolgál-

tatók - ezekbl körülbelül öt van, attól függen, hogy kiket ve-

szünk be ebbe a körbe - általában rt. formában mködnek,

ugyanis - telekommunikációs szolgáltatásról lévén szó - ez az

üzlet igencsak tkeigényes, ehhez pedig az rt. „imidzs” illik job-

ban. Az Elenderrel kapcsolatban a szakmai közvéleménynek

mindig volt egy olyan kifogása, hogy egy kis, egymillió forintos

kft. egyáltalán vállalkozhat-e ezres,

esetleg több tízezres szolgáltatás

létrehozására és üzemeltetésére. Ez

a kétség elssorban sulinetes pályá-

zatunkkal kapcsolatban merült fel.

Többen is kétségbe vonták, hogy az

Elender képes lesz a Sulinet igé-

nyelte infrastruktúrát kiépíteni.

A Sulinet pályázaton ugyanis ná-

lunk tkeersebb cégeket elztünk

meg. Mi a részvénytársaságot újabb

tulajdonos bevonása nélkül hoztuk

létre, a tkét a vállalkozás ered-

ménytartalékából emeltük meg. Ily

módon az Elender egy kis cégbl,

amely elbb értékesít, majd mindinkább szolgáltató cég volt,

mára egy távközlési szolgáltató informatikai középvállalkozássá

növekedett.

Internet Kalauz: - Ezek szerint a Sulinet szolgáltatói tender

megnyerése volt az a nagy impulzus, amifejldéseteket igazán

elmozdította. Egyébként nem csak én, de a barátaim közül is

nagyon sokan meglepdtek, hogy éppen Ti nyertétek meg

a Sulinet tendert, hiszen az Elender méretéhez képest óriási

feladatról volt szó.

K. J.: - Valóban, a Sulinet tender megnyerése többszörösére

növelte felhasználóink számát, végs soron legalább félmillió di-

ák fogja szolgáltatásunkat használni. Persze nem a diákokat kell

számolni, a jó összehasonlítási alap az, hogy hány számítógép

csatlakozik a hálózatunkra. Nem csak mennyiségi, hanem

minségi változás is bekövetkezett Internet-szolgáltatásunkban,

hiszen a Sulinet tender olyan minségi követelményeket állított a

szolgáltató elé, ami igazán szokatlan még a mi szakmánkban is.

Az Internet-szolgáltatásoknál általában az a szokás, hogy a fel-

használók olyan vonalat kapnak a szolgáltatótól, amilyen abban |

a körzetben van, más kívánságok teljesítését a szolgáltató nem
|

vállalja. A Sulinet programban elírták a háttér-szolgáltatásokat, 1

például az összeköttetés kapacitását, aminek meglétét a miniszté-



rium ellenrzi. Ezenkívül a Sulinet tömegszolgáltatás, amire vo-

natkozóan Magyarországon még semminem tapasztalat nem lé-

tezett. így csak megbecsülni tudtuk, hogy ebben a környezetben

hogyan kell például egy proxy szervert méretezni oly módon,

hogy az se túl nagy, se túl kicsi ne legyen. A módszer természe-

tesen elméletileg adott, de a gyakorlatban való kipróbálásra ed-

dig Magyarországon még senkinek sem volt módja. Azért örül-

tünk igazán a Sulinet tender megnyerésének, mert a minségi

elírások és fleg a tömegszer szolgáltatás miatt olyan szakmai

tapasztalatok gyjtésére nyílik lehetségünk, amit másképp kép-

telenek lettünk volna megszerezni. Még talán azt tenném hozzá,

hogy ez a projekt nem csak érdekes, de hatalmas volumen is,

ami személyesen nekem és a projektet vezet csapatnak igazán

nagy kihívás, ugyanis számos alvállalkozó - mint például

a MATÁVCOM, valamint az egyes primer telefonkörzetek, tele-

fontársaságok és persze a Matáv - munkáját is meg kell szervez-

nünk. Ráadásul nem csak a cégekkel kell foglalkoznunk, hanem

a cégeken belül gondoskodnunk kell a fejlesztés, a hálózatépítés

és az üzemeltetés összehangolásáról is. Ez a feladat cégünk szá-

mára olyan projektvezetési tapasztalatok megszerzésére adott

lehetséget, amit más, nagyobb projektek esetében is kamatoztat-

ni tudunk. Számítunk arra, hogy egyéb költségvetési intézmé-

nyek is észreveszik: mi jól tudunk szolgáltatni, és képesek

vagyunk nagy rendszereket - például az egészségügy ágazati

rendszerét - is kiépíteni. Reméljük, hogy a közoktatáson belül

részt kapunk az általános iskolák Internet-programjából is.

/. K.: - A tevékenység ilyen mérv átalakulását meglehetsen

késn követte a szerkezeti átalakulás.

K. J.: - A szervezeti átalakulás nem

azonos a mködési formával, az elbbi

már 1996 elején - amikor Internet-szolgál-

tatóvá is váltunk - elkezddött. Korábban

jó nev számítástechnikai cégként mköd-
tünk, s két tevékenységünkrl voltunk hí-

resek: egyrészt olcsó, a saját kategóriájuk-

ban jó minség gépeket szereltünk össze

és árultunk, másrészt neves - elssorban

amerikai - cégek magyarországi hardver-

disztribútora voltunk. Az id elrehaladtá-

val mindkét tevékenységünkön folyamato-

san csökkent a realizálható árrés, az illegá-

lis fekete és szürke import „megette”

a legális behozatalt, a csempészek olyan

gazdasági elnyökhöz jutottak, amivel a

legális import- és gépösszeszerelési tevé-

kenység egyszeren nem tudott versenyez-

ni. Az Internet számunkra nem egy egy-

szer ötlet, hanem egy tudatos útkeresés

eredménye - muszáj volt elindulnunk az

emelt szint számítástechnikai szolgáltatá-

sok irányába. Elször elkezdtük a hálózat-

tervezést és a rendszerépítést, aminek

egyenes következményeként eljutottunk az

Internethez. Ebben az idben cégünk

40-45 fs volt, ebbl ketten-hárman foglal-

koztunk az Internettel. Ma körülbelül

70-en vagyunk, s a létszám nagyobbik fele

csak az Internettel foglalkozik. Ez az arány

az összárbevételünkben még nem látszik,

hiszen a szolgáltatásból alacsonyabb díjak

A forma köve
folynak be, akár a számítógép- és szoftvereladásokból, de az lát-

szik, hogy az Elender egyértelmen elmozdult a szolgáltatások

irányába. A Sulinet Internet-szolgáltatásunk kiterjesztése, ami

megteremtette növekedésünk feltételeit mind a szolgáltatások,

mind pedig a számítástechnikai rendszerek szállítása területén.

Sohasem titkoltam, hogy a Sulinet programot az Elender profit-

orientáltan vállalta el; már korábban is említettem, hogy az ezzel

együtt járó tapasztalatokat az üzlet kiegészít elnyének vagy

hozamának tekintjük. Még az elkészítés fázisában a Business

Online és az Internet Kalauz is készített errl egy igen részletes

interjút; akkor még csak a terveinkrl beszélhettem, ma már

azonban elmondhatom, hogy elvárásaink teljesültek, az eddigi

feladatokat a minisztérium várakozását messze meghaladó mó-

don sikerült megoldanunk, így Sulinet projektünk föltétlenül si-

keres.

I. K.: - Hol tart ma a projekt? Januári számunkban a 100.

helyszínrljelentettük, hog)> a 300. iskolát is bekötötték, de cí-

münkkel is megellegeztük, hogy mire a cikk megjelenik, már túl

lehettek afélidn.

K. J.: - December végén már valóban közel voltunk az 500.-

hoz, s mire ez a cikk megjelenik, nagy valószínséggel elérjük

a 600.-at is, ami azt jelenti, hogy a minisztérium felé tett vállalá-

sainknál, de még a saját bels terveinknél is gyorsabban hala-

dunk. A projekt második fele - márciustól augusztusig - nem

lesz annyira könny, mint az els fele volt, hiszen ezután kerül-

nek sorra azok a települések, ahol egyrészt kisebb vagy kevésbé

Kóka Jánost arról is faggattuk, hogy meddig men-

nek még lefelé az árak, de nem túl bíztató feleletet

kaptunk: az Elender ügyvezetje szerint az árak

nagyjából mélyponton vannak.
f

- A további árcsökkentést elssorban

a távközlési és adatkommunikációs költ-

ségek korlátozzák, ugyanis a mi havi

Internet-költségeink sokkal magasabbak,

mint egy hasonló Internet-szolgáltatóé az

Egyesült Államokban. Egy 1 ,5 Mbps-es

kapcsolatért az amerikai szolgáltató né-

hány ezer dollárt fizet havonta, míg ná-

lunk nagyságrendekkel magasabb a díj,

sok tízezer dollár... Szerintem ma a hazai

Internet-szolgáltatók valahol a null szaldó

és az alig nyereségesség határán mozog-

nak, ezért nagyon komoly árcsökkentésre

nem lehet számítani. A felhasználók igé-

nyei viszont változnak, a hangfrekvenciás

adatátvitellel szemben egyre inkább

eltérbe kerül a digitális - ISDN és bérelt

vonalas - információátvitel. A cégek las-

san rájönnek arra, hogy az ISDN vagy

a bérelt vonalas kapcsolat nem csak jobb,

mint a hangfrekvenciás átvitel, de - a

nagyfelhasználóknál - olcsóbb is, mert

ugyanannyi id alatt több információt

tudnak a vonalon szállítani.

A beszélgetés idpontjában friss- hímek

számított, hogy néhányan nyílt levélben

interpelláltak a Matáv elnökénél az éjsza-

kai tarifák drasztikus emelése miatt, mire

Straub Elek egy új intézkedéssel nyugtatta

meg a kedélyeket: éjszaka maximálják az

egy hívás keretében számlázható össze-

get, vagyis 53 perc fölött a hívás, tartson

akár egész éjszaka, 100 Ft-ba kerül. Kóka

János szerint azonban nem a tarifa, hanem

a tarifahatárok módosítása érinti érzéke-

nyebben az internetezk zsebét, és bizony,

e téren van még miért küzdenie az inter-

netezk táborának:

- Az Internet-szolgáltatók - így mi is -

tavaly év eleje óta komolyan küzdenek

azért, hogy a Matáv olyan feltételeket te-

remtsen, amelyek csökkentik az Internet-

hozzáférés vonalköltségeit. Sok mindent

szerettünk volna, aminek a megvalósítása

sorra elmaradt. Az idei áremelés tovább

nehezítette a helyzetet, hiszen az Intemet-
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ti a tartalmat
felkészült helyi telefontársaságok hozzák létre a távközlési kap-

csolatokat, másrészt csak áprilisra fognak elkészülni azok a há-

lózatfejlesztések, amelyekre a rendeléseket a program kezdetén,

szeptemberben-októberben leadtuk. Ezek olyan középiskolák

bekapcsolására szóltak, amelyeknél nem volt elegend mennyi-

ség és minség vonal az Internet-kapcsolat létrehozására. Az
ország egyes területein ugyanis a mi munkánk eltt arra volt

szükség, hogy a telefontársaságok emeljék az alapszolgáltatás

szintjét, és fejlesszék a hálózatukat. Vannak - például Debrecen

környékén - végponti problémák, ahol több tízezer elfizet rá-

dión kapcsolódik a telefonközponthoz, ami - tudvalév - sem-

miféle adatátviteli összeköttetésre nem alkalmas. Az Elender

tendergyzelmének - éppen a partnerválasztás miatt - vannak

bírálói, akik azonban nem gondolnak arra, hogy bizonyos ese-

tekben óriási feladat az iskolákban biztosítani azt a drótot, ami

a megfelel sávszélesség Internet-kapcsolatot létrehozza. Már

most igazolva látjuk azt az eredeti elképzelésünket, hogy az

Internet-szolgáltatást a távközlési társaságok segítségével kell

megvalósítanunk; véleményem szerint a tender elvárásait önál-

lóan - távközlési vállalatok nélkül - senki sem tudta volna telje-

síteni. Egy példa a probléma bonyolultságára: ha mi akartuk

volna például a mikrohullámú összeköttetéseket létrehozni, ak-

kor elbb az ország domborzati, illetve építési helyzetét kellett

volna feltérképezni (ugyanis ilyen felmérés nincs), és ha két

pont között egy hegy vagy egy magas ház van, akkor már nem

lehet a mikrohullámú összeköttetést kiépíteni. A telefontársasá-

xintnak ötven a fele
felhasználóknak azokról a területekrl,

ahol a szolgáltatónak nincs elérési pontja,

a szomszédos primer körzetekben lév el-

érési pontokat kell felhívniuk, ezeknek

a kapcsolatoknak az ára viszont a sokszo-

rosára emelkedett. Nem sokan tudják,

hogy a primer körzetek közötti összeköt-

tetés most a kettes díjzónából a hármas

díjzónába került, az áremelkedés így több

száz százalék. így az Internet-szolgáltatók

nem tudnak mást tenni, mint építgetni

a maguk rendszereit, hogy minél több

körzetben rendelkezzenek kapcsolódási

pontokkal. Az Elender ügyfelei több mint

harminc helyen tudnak helyi telefontarifá-

val a telefonhálózatra kapcsolódni.

Miután bevezették az emelt éjszakai díja-

kat, az internetes társadalom felhördült.

Erre volt a Matáv válasza az éjszakai

100 Ft + áfa díj, ami valóban nagyon ala-

csony, ha valaki a Matáv hálózatán ke-

resztül egész éjszaka intemetezik. Ez a

díjcsökkenés mindenképpen üdvözlend.

de a hatását még nem tudjuk megbecsül-

ni. Azt sem tudjuk, hogy az olcsóbb tarifa

mekkora tömörülést fog okozni a hálóza-

ton. Ma az emberek többsége este 10 és

éjfél között használja az Internetet, nekik

semmit sem jelent, hogy még néhány órát

szórakozhatnának, ha nem mennének el

aludni. Bizonyára lesznek olyanok, akik

az internetezést meghosszabbítják, így

elképzelhet, hogy éjfél és három-négy

óra között megemelkedik az Internet-for-

galom, de nem hiszem, hogy ez ügyfele-

ink jelents hányadát érintené. így azután

- miközben ismételten üdvözlöm az éj-

szakai kedvezményes tarifát - attól tartok,

hogy ez az egy intézkedés nem gyógyír

mindenre; az országos áremelés, a díjöve-

zetek közötti megkülönböztetés, valamint

egy országos, optimális esetben ked-

vezbb tarifás Internet-szám igénybevé-

telének lehetetlensége továbbra is ezreket,

tízezreket sújt, és komoly veszélyt jelent

az egész internetes társadalomra.

gok más helyzetben vannak, nekik vannak hálózatépítési terve-

ik, vannak kábelcsatornáik, szabad vezetékeik, így igen nagy

hatékonysággal képesek a Sulinet programban igényelt össze-

köttetéseket megteremteni. Egészen biztos vagyok benne, hogy

a telefontársaságok a Sulinet program során minden iskolát be

tudnak kötni 64 kbps-es vonallal - legkésbb 1998. augusztus

végéig - az Internet-hálózatba.

I. K.: - Még el sem csitultak a hullámok az els sulinetes si-

keretek kapcsán, máris újra a Ti neveteket harsogta a szaksajtó:

a tartalomszolgáltatás témakörében kihirdetett gyztesek közt is

a Ti nevetek szerepelt a legtöbbször.

K. J.: - Azt mindenki tudja, hogy az Internetnek csak akkor

van igazán értelme az oktatásban, ha ahhoz tartalomszolgáltatás

is csatlakozik. A minisztérium erre is kiírt egy pályázatot, amire

sokan jelentkeztek, a pályázatok közül 30 darabot eredményes-

nek nyilvánítottak, ebbl 10 a mi pályázatunk volt, ami nagy

büszkeség a számunkra. Persze mi sem tizet, hanem annál sok-

kal többet adtunk be. A pályázat igen jelents esemény cégünk

életében, de nem azért, mert túl nagy üzletet vagy árbevételt je-

lent. Nem is jelenthet, ugyanis az oktatási anyagok jó részét

nem magunk készítjük el, azokhoz felkészült szaktanárokat,

szerkesztket kellett keresnünk. Azért jelents ez a siker szá-

munkra, mert a tartalomszolgáltatás új üzletágként tud a cég te-

vékenységében megjelenni. Eddig is volt nálunk tartalomfejlesz-

tés, ami egész egyszeren a felhasználók kívánságának

megfelel honlapok szerkesztését jelentette. Ez teljes egészében

más tevékenység lesz; nyugati példák azt mutatják, hogy a tarta-

lomszolgáltatást az Internet-szolgáltatóknak fel kell vállalniuk.

I. K.: - Mi a helyzet a nem iskolai elfizetkkel? Más
Internet-szolgáltatóktól is hallottam, hogy

az Internetben a nagy üzletet az oktatási

intézményekjelentik, az oktatók és a tanu-

lók költségeit ugyanis az állam fizeti.

Ugyanakkor a magánfelhasználók száma

korántsem fejldött olyan mértékben,

ahogy’ mondjuk tavaly év elején mindenki

várta, a telefonszámla és egyéb más költ-

ségek miatt aki csak teheti, a munkahelyén

intemetezik.

K. J.: - Az arányok valóban nem ideá-

lisak. Az akadémiai - H-BONE által ki-

szolgált - szféra összlétszámát 80- 1 00

ezerre szokták becsülni, míg az üzleti,

fizet felhasználók száma országosan nem

haladja meg a 32-35 ezret. Egyébként azt

látom, hogy az utóbbi idben fellendült az

elfizeti hajlandóság, nálunk mindenkép-

pen. Hivatalos statisztikák nincsenek, leg-

feljebb becslések, de nem hiszem, hogy

tévedek, ha a Matáv tízegynéhány ezer

elfizetje mellett a mi nyolcezres el-

fizeti létszámunkat a második helyre so-

rolom. A növekedés ütemét tekintve

egyébként valószín', hogy ezt a cikket

már 9000 Elender-elfizet olvassa majd.

A növekedési ütem gyorsulása számomra

egyébként azt mutatja, hogy aggodalomra

semmi ok, az Internet nem csak az isko-

lákban terjed.

Kovács Gyz
kovacs@mail.datanet.hu
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Ügyfélszolgálat

szolgált@tás <

151 A hálózati arculat kialakítása

- tanácsadás nagycégeknek

>
Ma már Magyarországon is egyre több cég, vállalat fedezi fel az

Internet elnyeit, egyre többen csatlakoznak a Világhálóhoz. Elz cik-

künkben ennek technikai feltételeit tárgyaltuk. Az Elender Internet

Ügyfélszolgálatának tapasztalata szerint azonban több cégnek gondot okoz, ho-

gyan aknázza ki a legteljesebben az Internet adta számos lehetséget mind kom-

munikációs-, mind marketingszinten. Azt, hogy erre érdemes ügyelni, némiképp

érzékelteti az Internet Kalauz mostani számának vezércikke is, azt, hogy miképp,

itt szeretnénk bemutatni.

& Az e-mail mint arculati elem

Talán a hálózaton való kapcsolattartás

legegyszerbb eszköze, ami gyors és haté-

kony információcserét tesz lehetvé. Az

elektronikus levelezés volt a hálózat els al-

kalmazási módja, ám mindmáig nem veszí-

tett jelentségébl. Elengedhetetlen tehát cé-

günkön belül egy jól strukturált levelezési

rendszer kialakítása.

Nagyobb cégként fontos lehet számunk-

ra, hogy cégünket már munkatársaink elekt-

ronikus levélcímében is reklámozzuk. Ehhez

szükséges úgynevezett domain nevet regiszt-

ráltatnunk. Célszer domain névként ránk

jellemz nevet (cégünk nevét vagy annak rö-

vidítését) választanunk. A hatékony kommu-

nikáció érdekében hasznos, ha vezet mun-

katársaink saját e-mail címmel rendelkeznek

(pl. név@cégnév.hu), mindamellett javasol-

juk egy olyan postafiók létrehozását,

ahová az érdekldk általános kér-

déseiket, problémáikat megírhat-

ják (pl. info@cégnév.hu). v

A World Wide Web

Röviden WWW. Az Internet leglátvá-

nyosabb, leghangulatosabb része. Elterjedé-

sével kialakult az elektronikus kommuniká-

ciónak egy olyan új módja, amely elssor-

ban grafikai megoldásaival a látványosságra

helyezi a hangsúlyt, és ezáltal kiválóan al-

kalmas reklámcélokra. Létrejött egy új mé-

dium, egy új információtovábbító közeg.

Ha ezt a médiumot a megszokottaktól (té-

vé, újság, rádió, mozi stb.) egy szóval akar-

nánk megkülönböztetni, akkor talán a leg-

megfelelbb kifejezés az interaktivitás lenne.

Ez a jellegzetes vonás természetesen igaz a

|
web-oldalakra is, hiszen az interaktivitás

% nem teszi lehetvé, hogy az olvasó figyelmét

1 kikerülhetetlen reklámokkal vonjuk ma-

gunkra. A hálózaton böngészk friss és hasz-

nos információkat várnak, és mivel nincs kö-A 1998 FEBRUÁR

tött olvasási szekvencia, a felkínált

anyagból mindenki azt olvassa el,

nézi meg, amit arra érdemesnek tart,

s arra akár közvetlenül reagálhat.

Mindebbl láthatjuk, hogy a web rek-

lámmédiaként való alkalmazása egé-

szen új felfogást igényel.

Az Elender Internet Stúdiójának tapaszta-

lata szerint Internet-kikötnk kialakításakor

feltétlenül figyelembe kell vennünk az aláb-

biakat:

Éppen az interaktivitásból adódóan feltét-

lenül szükséges oldalainkat folyamatosan

frissíteni. Mivel így oldalaink olvasói,

a weben böngészk mindig friss informá-

ciókat találnak, ezzel elérjük, hogy oldala-

inkat folyamatosan látogassák.

A rövid, tömör reklámüzenetek helyett az

alapos, részletes anyagokat részesítsük

elnyben, hiszen itt nem a terméket, ha-

nem a termékrl szóló információt ol-

vassák és várják a szörfözk .

Célszer web-oldalun-kon elhe-

lyeznünk olyan linket, amelynek

segítségével az oldal látogatói

online, e-mail útján azonnal reagál-

hatnak az olvasottakra (ne felejtsük el,

hogy ez nekünk is nagy segítség).

Az informatika és az Internet igen gyorsan

fejldik, szinte naponta jelennek meg új

technikák, megoldások. Ne féljünk alkal-

mazni ezeket! Amennyiben cégünk profil-

jával nem ellenkezik, a grafikai megoldá-

sok mellett használjunk audio- és video-

alkalmazásokat is.

Egy homepage, web-site - vagy némileg

magyarosabban: Internet-kiköt, Vi-

lágháló-állomás - elkészítése igen

összetett munka, és mint a fen-

tiekbl kitnik, nagy hozzáértést i

igényel. Ügyfélszolgálatunk ezért

azt javasolja, hogy elkészítésében

mindenképpen képzett szakembe-

rek, grafikusok, programozók játsszák

a fszerepet. Magyarországon ma már több

cég orientálódott kifejezetten erre a feladat-

ra, és a nagyobb szolgáltatók (így az

Elender Internet is) vállalják a web-oldalak

elkészítését.

Ha elkészült cégünk saját web-oldala,

már csak az van hátra, hogy ügyfeleinkkel,

partnereinkkel megismertessük azt.

Ennek érdekében célszer mind

e-mail címünket, mind

Internet-címünket (ami nem

más, mint web-oldalunk

címe) feltüntetnünk névjegy-

kártyánkon, prospektusain-

kon; a hálózati címet a fax- és

telefonszám, illetve egyéb céges

adatok közé kell felvennünk. Persze a weben

is találunk nagyon jó hirdetési lehetségeket.

Ezek nem mások, mint a

Reklámcsíkok,

azaz a rövid, látványos hirdetések a leglá-

togatottabb web-oldalakon (pl. Yahoo,

AltaVista, Elender homepage). A reklámcsík

általában kis terjedelm kép vagy logo,

amely gyakran tartalmaz animációkat, hogy

magára vonja a böngész érdekldését. Ha

az olvasó úgy dönt, hogy kíváncsi az oldal-

ra, egyszeren rákattint a reklámcsíkra, és

már ott is van.

Reál audio, reál videó

Talán a legújabb és egyre népszerbb

web-technológia. Segítségével lehetség

nyílik konferenciák, beszélgetések valós

idej közvetítésére a web-felületen keresz-

tül. Téves elképzelés azonban, hogy a reál

technológiák nagy sávszélességet foglalnak

el: egy 28,8 kbps sebesség modemen gya-

korlatilag CD-minségben fogható. Ha még

nem láttunk ilyen web-oldalt, látogassunk

csak el az Elender saját web-rádiójának

honlapjára (http://www.bmotel.hu). Ez jól

példázza, hogy akár egy cég konferenciájá-

nak vagy évfordulós báljának eseményeit is

ki lehet akasztani a webre, szakembere-

inknek már nagy tapasztalata van él
helyszíni közvetítésekben, legyen

szó akár kiállításról, akár koncertrl

vagy bármi másról.

Elender Ügyfélszolgálat

support@elender.hu



szolgált@tás

Újévi meglepetés a Matávtól
Idén, február elsejétl új Internet-szolgáltatási csomagokat
vezet be a Matáv. A fogyasztói szokások terén végzett átfogó

kutatások kimutatták, hogy az Internet-használók körében

jelents igény mutatkozik a személyre szabott szolgáltatások iránt.

Ezért a Matáv - figyelembe véve azt, hogy az árak továbbra is

vonzóak maradjanak, mindamellett illeszkedjenek az ügyfelek

használati szokásaihoz - új, a korábbiaknál testre szabottabb cso-

magokat alakított ki, és a jövben a havi elfizetés mellett ked-

vezményes féléves, valamint éves díjcsomagokat is kínál.

A legfbb változás egy új díjcsomag

megjelenése, ez a Profi Plusz. Ez azoknak

szól, akik havi 55 óránál többet inter-

neteznek kapcsolt vonalon, de a korlátlan

hozzáférés mellett a tízezer forintos cso-

mag tartalmaz egy web-szerver bérletet is,

amit önállóan 3500 forintért vásárolhatott

volna meg az ügyfél.

A sokak által használt Profi díjcsomag

február 1-jétl felülrl korlátozottá válik, de

az 55 óra hozzáférés a statisztikák szerint

sokaknak több, mint elegend. A korábbi

kettrl 4 megabájtra n a csomaghoz tar-

tozó ingyenes tárkapacitás.

Amennyiben az elfizet a Hobbi cso-

magot választja, és az éves díjat egy

összegben kifizeti, a tavalyi árnál olcsób-

ban, 1875 forintért veheti igénybe a

Matávnet szolgáltatásait. Még ennél is ke-

vesebbe kerül a kezd szörfösöknek szánt

- igaz, e-mail címet nem tartalmazó - Start

csomag, amely az éves díj egy összegben

történ kifizetése ese-

tén mindössze 1000 fo-

rint/hónap. (Fontos tud-

ni, hogy az imént emlí-

tett két díjcsomag fél-

éves, illetve éves el-

fizetése esetén a fel-

használónak nincs lehetsége módosítás-

ra, illetve a szerzdés felmondása esetén

a hátralév idszakra díjvisszatérítést nem
kaphat.)

Jelentsen kedvezbbé vált az ISDN-

elfizetés, amely különösen a nagy forgal-

mú felhasználók körében jár költségmegta-

karítással. Bevezetik a Profi Plusz ISDN-

csomagot, amely 50 megabájt díjmentes

forgalmat is tartalmaz.

Aki a Matávnet szolgáltatásairól több in-

formációt szeretne megtudni, az látogas-

son el a http://www.matav.hu oldalra. Az

elfizetknek pedig a http://www.

matav.net/support/tonline/ címet ajánljuk,

ahol saját forgalmukról naprakész adatokat

tekinthetnek meg. Ez utóbbi szolgáltatás

egyik célja az, hogy az ügyfél bármikor

ellenrizni tudja a hálózaton töltött idt,

ugyanakkor segíti abban, hogy könnyeb-

té&rtpitám

é Elfoglalt lehet. Páratlan , I

dr/ogiui, soha attrakció

30 •s>

mok) hívás ára maximum 100 forint.

Vagyis ha valaki mondjuk este tízkor kap-

csolódik a hálózatra, és reggel ötkor bontja

a vonalat, akkor telefonszámláját mindösz-

sze 100 forinttal terhelte (természetesen az

új díjszabás nem csak az internetezésre,

hanem a helyi beszélgetésre is hasonló-

képpen igaz). Ez egy hónapra kivetítve azt

jelenti, hogy 3100 forintért naponta akár

7 órát tölthetünk a hálózaton. Sokszor és

sokan beszéltek már az amerikai átalány-

díjszabásról úgy,

mintha az - vagy leg-

alábbis valami hason-

ló - nálunk soha nem
valósulhatna meg. Ez

a kedvezmény nem
az Internet-, hanem

a telefon-tarifát érinti,

a konkurens szolgál-

tatók ügyfelei is élvez-

hetik, vagyis a Matáv

ily módon is elsegíti

az Internet széles kö-

r terjedését. S hogy

vajon mire elég havonta az a kb. 200 óra?

Ideális esetben egy 28 800-as modemmel

például több mint 2 gigabájtnyi adatot tölt-

hetünk le, ami nagyjából egy tízezer köte-

tes könyvtárnak felel meg. Igaz, nem való-

szín, hogy minden éjszakát ezzel fogunk

tölteni, mindenesetre a lehetség most már

adott ahhoz, hogy internetezés közben ne

csak az órát bámuljuk állandóan, hanem

végre tényleg kikapcsolódást nyújtson

a szörfözés.

(x)

A Matáv az elmúlt év során a legnagyobb Internet-hozzáférés szol-

gáltatóvá vált. Amikor tavaly ilyenkor megszületett a megállapodás

a nagyvállalat és kiadónk között arról, hogy ügyfeleinek az Internet Ka-

lauzt is postázni kívánja egyfajta többletszolgáltatásként, kevesen számoltak azzal, hogy

rövid id alatt sokszorosára n ez az ügyfélszám. A szolgáltatások mostani differenciálá-

sa mellett a Matáv - elnézést kérve azoktól, akik a Hobby vagy a Start díjcsomagot vá-

lasztották - jelezte kiadónknak, hogy márciustól csak a Profi és a Profi Plusz díjcsomag-

hoz tudja ingyenesen ezt az „extra” szolgáltatást nyújtani. Ezeknek a csomagoknak ezen-

túl az Internet Kalauz hivatalosan is bejelentett „tartozéka” lesz, egyebek közt ez is egy

szempont lehet, amiért az ügyfelek esetleg ezeket a kategóriákat választják.

Mindez megtiszteltetés számunkra: olyanok lettünk, mint az utasoldali légzsák, fon-

tos, életet menthet, de nekünk is és a szolgáltatást igénybe vevknek is tudomásul kell

venni: nem fér bele az alaptípus árába...

Kedves Startolok, Kedves Hobbysták! Mi viszont akkor se szeretnénk búcsút mon-
dani Önöknek, ha éppen megmaradnak díjosztályukban, ezértjelen lapszámunkhoz az

Önök címlistájára leválogatva hozzáfztünk egy kedvezményes elfizetési ajánlatot.

Hogy miért érdemes - még ha kedvezményes is - ezt a pluszkiadást vállalni?

A Start és a Hobby díjcsomagok lényege: olcsók, de korlátozott a hálózaton tölthet id.

Az Internet Kalauz lényege: segítünk azeltt kiválasztani az úti célt, mieltt Ön rákap-

csolódna a hálózatra. Úgyhogy ha ez a légzsák nem is kifejezetten életment, azért to-

vábbi értékes perceket szerezhet Önnek a hálózaton, gyorsan megtérül, jó, ha van.

Ugye találkozunk a jöv hónapban is?

a Kiadó

ben választhassa ki a j_
számára legkedvezbb

díjcsomagot.

Valószínleg most so-

kakban felmerül a kérdés,

hogy vajon ki lehet-e egy-

általán használni például

a Profi Plusz csomag által

kínált korlátlan elérést.

Nos, a Matáv meg-

döbbenten újszer éj-

szakai díjszabással ruk-

kolt el, amely alap-

veten az egyszer telefonálókra vonatko-

zik, de ennek következményeként minden

kapcsolt vonalas internetez élvezheti,

vagyis Matáv-telefonkörzetekben nem
csak a Matávnet, hanem minden más

Internet-szolgáltató ügyfele is.

A szintén február 1-jétl érvénybe lép

díjszabás szerint ugyanis az éjszakai

idzónában (22 órától hajnali 5 óráig) meg-

Páratlan
kezdett és befejezett

i,u attrakció helyi tarifájú (helyi, öl-

es és 41 -es körzetszá-
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Miénk itt a tér
"
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Jjiformáció elérése

nyezeti sajátosságok

és szempontok szerint

az Internet-en keresztül

Országos ügyfél hálózat

Közvetlen kapcsolat szolgáltatásaihoz

Közvetlen kapcsolat Internet címéhez

http://www.mapnet.hu

Az Ön által jelenleg is használt Internet-technológia rohamos

fejldést mutat és várhatóan az egyik leggyorsabban fejld

szegmense lesz a telekommunikáció ezen területének.

A fejldés egyik következ lépésének eredményeképpen

szeretnénk bemutatni a MapNet Internet szolgáltatást.

A MapNet szerver alaptechnológiája a korábbi böngészk

alfabetikus keresési eljárását helyezi térképi alapokra. Lehetség

van egy-egy település megfelel lépték térképén, különböz

tematika szerint adatokat elhelyezni, pl. felületek, feliratok,

szimbólumok, amelyek a tematikaleírás alapján egyértelmen

hordozzák az objektum sajátságos tulajdonságát. Mit jelent ez?

A felhasználó az Internet-en keresztül a megszokott térképi

környezetben keresheti a kívánt információt. A MapNet

segítségével könnyszerrel megtalálhatja az Ön Web oldalát,

hídetését alkalmazását.

^^MapNet
www.mapnet.hu

INTERNET Személyhívás és az Internet

(Miért használjunk személyhívót,

ha van Internet-kapcsolatunk?)

teljeskör ügyintézéssel

Békés megyébl / 66-os és 68-as telefon díjkörzetbl.

Díjcsomagokról,

szolgáltatási lehetségeinkrl bvebb információ kérhet.

Ügyfélszolgálati Irodánk:

Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Telefon: 66-321-155

Aktuális Békés megyei információink címe

www.bekes.hungary.net

PRAKTICOMP-INTERNET

Az e-mail napjainkban már nem csak a nemzetközi kapcso-

lattartás eszköze, hanem aktív résztvevje az egyes vállalatok

bels levelezésének. Ezen a folyamatosan bvül piacon els-

sorban ott merül föl igény valamilyen mobilkommunikációs

eszközre, ahol az e-mail már megszokott információhordozó, és

a felhasználókban igény formálódik arra, hogy magán- vagy

vállalati levelezésük bárhol utolérje ket.

Ezért fontos, hogy tudjuk, pontosan hogyan illeszkedik ebbe a

folyamatba a személyhívás, mint információtovábbítási megoldás.

Az EasyCall EasyMail szolgáltatása mára rendszeresen

továbbítja az Internetrl érkez e-maileket ügyfelei személyhí-

vóira. Ez a szolgáltatás alkalmassá teszi a személyhívót, hogy

saját e-mail címén az Internetrl bárhonnan e-mailt fogadjon.

Ezzel együtt utat nyit egy másik alkalmazási mód felé, ahol az

internetes e-mail címmel már rendelkez felhasználók levelei-

ket a személyhívóra is továbbküldhetik.

Napjainkra az Internetet használóknak egyre több módjuk

nyílik arra, hogy e-mail formájában automatikusan kapjanak

hírleveleket, gazdasági információkat, idjárás-jelentést stb.

Ezeket az információkat a felhasználó már a személyhívójára is

továbbíthatja, vagy közvetlenül arra rendelheti meg.

A személyhívó tehát egy olyan mobil üzenetfogadó és infor-

mációtovábbító eszköz, amely hordozható e-mail perifériaként

az információáramlás egyik végpontjának tekinthet.

EasyCall
http://www.easycall.hu kozonsegszolg@easycall.hu

Bemutatóterem és ügyfélszolgálat:
1134 Budapest, Klapka u. 2-4.

1998 FEBRUÁR



Lesz lap?

Az MKM újra meghirdette

pályázatát arra az újságra,

amely ingyen jutna el

a Sulinet programban érintett több

mint félmillió diákhoz és mintegy öt-

venezer pedagógushoz. Az ered-

ménytelennek nyilvánított els kiírás

három „dobogósát”, a Népszabadsá-

got, az Internet Kalauzt kiadó Prím

Kft.-t és az 1DG kiadót meghívták a

gyorsított közbeszerzési eljárás kere-

tében lebonyolítandó versenytárgya-

lásra, de a pályázat nyílt, mások is

indulhatnak rajta. Az MKM azt sze-

retné, ha az újság márciusban elin-

dulna, és attól kezdve - mondjuk

a nyári szünetet leszámítva - havi

rendszerességgel eljutna az iskolák-

ba, folyamatos tájékoztatást adva

a Sulinet program állásáról, segítve

a tanulókat és a diákokat az új esz-

köz birtokbavételében.
* * *

Ez a hír alkalom arra, hogy ismé-

telten felhívjuk az iskolák figyelmét:

az Internet Kalauz áruspéldányaiból

visszamaradt lapokat (amelyek szep-

tember óta Sulinet mellékletet is tar-

talmaznak) az oktatási intézmények

ingyen vihetik el a Kiadó raktárából,

de a friss példányokra is - tíz vagy

több példány vásárlása esetén - 40%
kedvezményt kínálunk az iskolák-

nak. Érdemes tehát megszervezni -

akár egy tanuló közremködésével -

a bels terjesztést.

B ár az iskolai Internetért a So-

ros Alapítvány is sokat tett és

tesz, az az autóbusz, amely

a Sulinet program népszersítésére in-

dul országjáró krútjára február köze-

pén, kivételesen nem Soros-busz... Mi-

után a számítógépes nyelvbl alternatí-

vaként a „párhuzamos busz” kínálkozik,

ezt adtuk hírünk címének, már csak

azért is, mert a valódi busz „párhuza-

mos” mását egy januári rendezvényen

láthattuk torta formájában.

Az említett rendezvény neve Orosz-

lán-parti volt, és az MKM azokat hívta

meg rá, akik oroszlánrészt vállaltak

a Sulinet program megvalósításában.

A résztvevk - piknik alapon - maguk

szállították az enni- és innivalókat, ame-

lyeket a fkóstoló, Fábiy Sándor „ciki-

zett ki” a maga ellenállhatatlan stílusá-

ban. Egyebek közt megkapta a magáét

a Csodák Palotája által feltálalt, Sulinet

elnevezés, busz formájú torta halvány-

zöld máza is - ami lapunk szerkesztésé-

nek idpontjában még eltüntetésre várt,

így a busz igazi fényképét nem közöl-

hettük, csupán a tervrajzét. A tortát me-

gettük, a busz pedig ilyen lesz...

Internet a konnektorból

Az angliai Manchester egyik általános iskolája lett az els nyilvá-

nos kipróbálója annak az új technológiának, amelynek révén

a villanyvezeték vált információhordozóvá. A Nortel (Northern

Telecom) és a Norweb Communications által kifejlesztett megoldást tavaly

október 8-án jelentették be, és még nem köszöntött be az új év, amikor túl

voltak az els bekötésen. A technológia nem csak a bekábelezést teszi fe-

leslegessé, hiszen az áram ma már szinte minden helységbe és helyiségbe

eljut, hanem egyben a sebesség növelését is; azon a 12 gépen, amit

a Seymour Park iskolában helyeztek üzembe, több mint 1 megabit/másod-

perces sebességet mértek, ami egy nagyságrenddel nagyobb, mint a leg-

gyorsabb rendszereké, amelyeket az angliai otthonokba telepítenek. A má-

sik elny az állandó kapcsolat, ami ugyanakkor nem jár akkora költséggel.

A tanárok véleménye szerint ez a sebesség már valóban elegend arra,

hogy az Internet mint oktatási segédeszköz számításba jöjjön. Jenny Dunn
vezet tanár szerint az átlagos sebesség mellett a gyerekek elveszítik érdek-

ldésüket, nincs türelmük kivárni az oldalak letöltését. Az új rendszer gya-

korlatilag folytonosságot biztosít, és lehetvé teszi, hogy mind a tanár, mind

a diák az oldalakon található tartalomra koncentráljon.
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BIOLÓGIA

Biológia minden

mennyiségben

(Project Biology)

\vvvw.awl.com/sf-aw/

biosurf/

A Biology Project

lenygöz és érdekes olvas-

mányaival akár a legjobb

papírkötés könyvekkel is

felveheti a versenyt. A több

fejezetre bontott és gazda-

gon illusztrált virtuális lexi-

kon tulajdonképpen nem
más, mint egy link-gyjte-

mény, amelybl ki -ki kedvé-

re csemegézhet. Aki unal-

mas esszékre és hosszas

értekezésekre számít, min-

denképpen csalódni fog, an-

nak ellenére, hogy az egyes

fejezetek jelents részét ne-

ves kutatók és híres egyete-

mek oktatói állították össze.

S hogy mirl olvashattunk?

Gyakorlatilag nincs olyan te-

rület, amelyrl ne esne

Megtudhatjuk például,

milyen kapcsolatban áll az

óceán es ^az ember, mikor

történt az?a kÖlönleges ese-

mény, amelynek következté-

ben -kit lábra álltunk, és egy-

általán miért különbözünk

oly sok mindenben egymás-

tól, annak ellenére, hogy

a külsségekben nagy a ha-

sonlóság.

Unit 1 The Basis of Life

Unit 2 Genetics

Unit 3 Change and Diversity

Unit 4 Monerans, Protists, and Fungi

Unit 5 Plants

Unit 6 Invertebrate Animals

Unit 7 Vertebrate Animals

Unit 8 Humán Biology

Unit 9 Organisms and the Environment

ESZKÖZ

Grafiku s rendszerezk

(The Graphic Organizers)

www.graphic.org

Akik gyakran olvassák

Sulinet rovatunkat, azok

megszokhatták, hogy az itt

szerepl írások fképp diá-

kokhoz szólnak. Az Internet

és az új oktatási eszközök

megjelenésével azonban fur-

csa helyzet állt el, mégpe-

dig az, hogy a tanárok is ta-
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nulni kényszerülnek. Mos-

tanra a nádpálca végképp ki-

ment a divatból, helyét pedig

www.graphic.

a lézerceruza - mint

mutatóeszköz - vet-

te át. Az már más

kérdés, hogy a nád-

pálca másik, nem
kevésbé jelents

funkcióját (igen, a

fenyítésre gondo-

lok) a lézerceruza egész

egyszeren technikai okok-

ból nem képes betölteni,

erre maximum a Csillagok

Háborújában láthatunk pél-

dát... Aztán itt vannak még
a különböz vetítk, meg-

jelenítk és

egyéb vizuali-

záló eszközök,

amelyekkel
még hatéko-

nyabbá és per-

sze élvezete-

Graphic Organizers

kikötjében többek

között ezekrl esik

szó teljes részletes-

séggel, de bepillan-

tást nyerhetünk a

BrainStorming, va-

gyis az ötletgyártás

mikéntjébe és hogyanjába is.

Természetesen az autentikus

hang sem maradhat el, így

olyan tanárok véleményét

olvashatjuk, akik már járta-

sak a grafikus ábrázolás és

rendszerezés tárgykörében.

sebbé tehetjük

az oktatást. A

ÉPÍTÉSZET

New York City

felhóTarcolói

(New York City

Skyscrapers Web Site)

www.geocities.com/

CapeCanaveral/3366/

nyc.html

Az Egyesült Államokban

a XIX. század vége felé kez-

dett kibontakozni az az épí-

tészeti stílus, amely napjain-

kig uralja a tengerentúli

nagyvárosok látképét, és

persze ámulatba ejti a turis-

tákat. Ebben az idszakban

lendült fel igazán az ingat-

lanbiznisz, különösen a bel-

városi kerületekben. Késbb
aztán - amikor minden érté-

kes terület elkelt - rájöttek

arra, hogy ha széliében és

hosszában nem lehet építeni,

akkor olyan házakat kell csi-
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nálni, amelyek az egekig ér- Ián éppen ezzel magyaráz-

nék. William Le Báron ható, hogy New York - a fel-

Jenney volt az, aki az ötletet hkarcolók városa - egyben

a gyakorlatba átültetve meg- az üzleti élet központja is.

alapozta a felhkarcolók Furcsa módon a legmaga-

építési mechanizmusát ( sabb épület mégsem itt, ha-

használt elsként acél- nem Chicagóban található,

keretekbl álló szerkezetet).

Az els ilyen építmény Chi-

cagóban készült el, ezt

követen pedig egyre több

nagyvárosban, de fképp
New Yorkban indultak meg
az „egetver” munkálatok.

A magasság egyébként nem
csak a jó helykihasználást

szolgálta, hanem presztízs-

növel hatása volt (és ter-

mészetesen van ma is). Ta-

az 1973-ban épült Sears

Tower a maga 443 méteré-

vel vezeti a listát, ezt követi

a New York-i World Trade

Center, amelynek két tornya

417, illetve 415,5 méter ma-

gas (a Szfinx két karja kö-

zött jóval kisebb az eltérés,

pedig az elég régen épült...),

a bronzérmet az Empire

State Building kapta,

381 méterrel.

IDEGEN NYELV

Tanuljunk nyelveket!

(The International

Languge Development)

www.ild.com

Most, amikor az Internet

egyre inkább részévé válik

életünknek, hamar belénk

nyilall a felismerés: a ma-

gyar akármennyire is szép

VflELCOME TO

International
Language

Development

nyelv, sajnálatos módon a

hálószemek közt barangolva

ritkán találkozhatunk vele.

Igaz, hazánkban egyre több

új és tartalmas oldal jelenik

meg, azonban az Internet

egészét tekintve mégsem ez

a jellemz... No mindegy, ne

szomorkodjunk, hanem in-

kább tegyünk valamit a két-

ségbeejt helyzet orvoslása

érdekében. Ha minden em-

ber naponta mondjuk húsz

magyar honlapot építene,

akkor kb. 2050 körül már az

idegen nyelv hálószemek

lennének kisebbségben.

Nem, azt hiszem, mégsem ez

a megoldás. Tanuljunk hát

nyelveket. A fenti címen pél-

dául bizonyos szint eléréséig

ingyen leckéket vehetünk

francia, németjapán, koreai,

orosz és spanyol nyelven,

feltéve ha az angol már nem
okoz gondot...

IRODALOM

Friedrich Nietzsche: Ím-ígyen szóla Zarathustra

Zarathustra-szöveg (angol):

gopher://gopher.vt.edu: 1001 0/02/126/1

Tanulási „útmutató”:

www.wsu.edu/~brians/hum_303/zarathustra.html

Friedrich Nietzsche egyi- példabeszédekbl áll, ame-

ke a századel legellentmon- lyek során a nagy bölcs (aki

dásosabb német filozófusai- egyébként történelmi szé-

nák. Nevét sokan csúfolták mély), Zarathustra mondása-

meg, illetve hozták - tévesen it, találkozásait követhetjük

- kapcsolatba a nácizmus nyomon. A mester remete-

borzalmaival. Valójában a életet él, megvilágosodik,

hitleri Németország csak ki- majd lemegy a hegyrl, ahol

forgatta az Übermensch esz- bölcsességeit hallhatják az

méjét, hogy ezzel támogassa emberek - persze a tanulsá-

faji felsbbrendségének né- gok igazából az olvasónak

zeteit. E nagy gondolkodó, szólnak. Maga az írás elég

aki öregkorára megrült, nehezen olvasható, ugyanis

már elre sejtette sorsát: ersen archaikus stílusú, és

„...nevemhez egyszer majd sok helyen kell a metaforák

valami nagy szörnység fog mélyebb tartalma után néz-

tapadni” - írta. Sokáig volt ni. Elsre javasoljuk egy-két

tiltott író, de a rendszerváltás híresebb rész elolvasását

után végre eljött az ideje, (például- „A piac legyeirl”

Most egyik leghíresebb m- vagy „Az asszonyi állat-

vét, az Ím-ígyen szóla ról”), és ha ezek tetszenek,

Zarathustrát emeljük ki, akkor jöhet a többi is sorjá- |

melyben a híres „Isten ha- bán. A könyvbl egyébként p

ltt” mondat is elhangzik. A Strauss írt monumentális I

könyv rövid történetekbl, zenemvet.
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ChemWeb
The World Wide Club fór tfie Chemical Community

Kémikusok klubja

(The World Wide Club

fór the Chemical

Community)

www.chemweb.com

Mai társadalmunkban az

egyik legalapvetbb igaz-

ság, hogy kapcsolatok nél-

kül senki nem viszi semmi-

re (tisztelet a kisszámú

kivételnek). Ezért aztán na-

gyon fontos, hogy szakmai

területérl mindenki minél

több embert ismerjen meg,

és velük jó kapcsolatot ala-

kítson ki. Ezt a célt a leg-

több hivatásnál szak-

mai klubok, társaságok

valósítják meg. Mi az

els dolog, ha valaki

be akar jutni egy zárt-

kör klubba? Hát

megpróbál tagságot

szerezni. Itt ér minket

mindjárt az els meg-

lepetés, mert ez a

ChemWebnél jelenleg

tgyenes. A belé-

1 meghatározhat-

juk, hogy a kémia mely te-

rülete érdekel minket a leg-

jobban, és az ezzel kapcso-

latos információkra ezentúl

külön felhívják a figyel-

münket. Ha valaki állást

keres, akkor jól teszi, ha a

tagság megszerzése után

rögtön kialakítja saját port-

folióját, és így már felké-

szülten „léphet” a többi

klubtag elé. A vegyésztársu-

lat saját újságát, az Alkimis-

tát bárki elolvashatja, és

persze a könyvtárban is tur-

kálhat, mialatt virtuális kol-

légái érkezésére várakozik.

:ikóhelyismeret

MATEMATIKA

Hanoi torony

(Multipeg Towers

of Hanoi)

www.cs.latrobe.edu.au/

cgi-bin/lu/javahanoi.cgi

Amint azt már sokszor

említettük, a matematikára

nem minden esetben lehet

ráhúzni az „érthetetlen és ér-

dektelen” jelzt, a legtöbb

esetben ugyanis a probléma

megoldásához valamilyen

játékos modell segítségével

is eljuthatunk. Különösen

így van ez a matematikai lo-

gika esetében, ahol a képle-

tek és formulák alapos isme-

rete kevésbé játszik szerepet.

Ezen a területen inkább a

kreativitásnak és a józan pa-

raszti észnek vesszük hasz-

nát. Az iméntiekre tipikus

példa a Hanoi torony problé-

mája. A játékról nem érde-

mes beszélni, hiszen valószí-

nleg mindenki ismeri már.

Ha mégsem így lenne, akkor

a fenti kikötben megismer-

kedhet a hagyományos és a

továbbfejlesztett változattal,

st ki is próbálhatja azt.

Folytatjuk virtuális „kék túrán

kát”, ismét kettt lépve

hétmérföldes csiz-

mánkkal. Az ábécé közepén

tartunk, a zalaiaknak még ^
van idejük egy kicsit haj-

rázni, hogy mire oda-

érünk, még gaz- ^
dagabbá váljon

hálószemkí-

nálatuk.

r
Jász-

Nagykun-

Szolnok megye

„Cs, píz,

vírhólyag” - ha

ezt a három szót ilyen

kiejtéssel hallja valaki,

akkor biztos lehet benne,

hogy Szolnok megyében

jár. (Ezentúl így rövidítjük,

úgyis ez volt a régi neve.)

Ez a jellegzetes, kicsit néha

fiilet sért táj szólás

jellemz a vidékre. Hogy
kik hozták magukkal, a já-

szok, a kunok - esetleg

a Szolnok nem tudjuk.

A Hortobágy közelsége -

amelynek megragadó

pusztaságából ide csak

a pusztaság jutott -, illetve

a viszonylag kedveztlen

gazdasági helyzet miatt

könnyen lenézik ezt az

alapveten mezgaz-
daságából és állat-

tenyésztésébl él megyét.

Ez nem csak az idegenekre

igaz, hanem a helybéliekre

is, akik gyakran nyilatkoz-

nak megrovóan lakóhe-

lyükrl - mondjuk például

ezen cikk szerzjének

édesanyja is ide tartozik.

Ez nem is csoda: a terület,

bár Magyarország egyik

éléskamrája, nem túlságo-

san vonzó a nyugati tke
számára. Az elmaradottsá-

got - például a legtöbb sá-

ros földút is sokáig itt volt

- elssorban a mszaki inf-

rastruktúra területén csu-

pán nemrégiben

kezdte meg le-

vetkzni magáról

Szolnok megye,

mely sajnos a

munkanélküliség-

ben is „élen jár”.

A felzárkózás

egyik bástyáját je-

lenthetik az

Internet-szolgál-

tatók, hiszen

megfelel informatikai és

távközlési rendszer nélkül

ma már nem lehet boldo-

gulni. Mivel ez a tájegység

képviseli a legalacsonyabb

jövedelmi és fogyasztási

színvonalat az országban,

nem meglep, hogy itt ta-

lálható az egyik legolcsóbb

(legalábbis a Teszt maga-

zin szerint) internetes cég,

az Extemet. Honlapjukról
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kiindulva vegyük szemügy-

re elször a környéket!

Szolnok megye

az Alföld szívében,

a Tisza és mellékfo-

lyói mentén terül el.

A megyeszékhely,

Szolnok a Tisza és a

Zagyva találkozásá-

nál fekszik. Fontos

közlekedési csomó-

pont, a kelet-nyuga-

ti, különösen a Pest felé

men forgalom igen jelen-

ts. Itt megy keresztül

a 100-as vasútvonal, illetve

a 4-es fút, amely most már

megkerüli a várost. Mivel

ármentes magaslaton fek-

szik, jelentsége már a Hon-

foglalás idején nagy volt:

István király 1030-ban tette

meg vármegyeközponttá.

Szerepe azóta sem mérsék-

ldött. A mvészeti élet, kü-

lönösen a festészet és szob-

rászat egyik központjává

akkor vált, mikor a jeles bé-

Földrajzilag a Mátraalja

folytatásának tekinthet.

Nem nehéz településeirl

megmondani, hogy hova

tartoznak: néhány kivétellel

mindegyik neve Jásszal

kezddik, mint például

Jászberény, Jászapáti,

Jászfényszaru, de még soká-

EXTERNET INTERNET É§
ESteí Ikjtffer

——— r?.. mT/*| ilr|iI

csi fest, Pettenkofen

nyomdokaiba lépve több hí-

res magyar fest - például

Mednyánszky, Vaszary —

kérésére létrejött itt egy az-

óta is mköd mvésztelep.

Nagyszer folytatásként

1972-ben megnyílt a szol-

noki galéria, hazánk egyik

legjobb kiállítóterme.

Az Alföld északi részén,

a Tiszától nyugatra, a Zagy-

va és a Tama folyók, vala-

mint az Agó patak által kö-

rülzárt sík vidék a Jászság.

ig sorolhatnánk. A jász nép

egyébként 1239-ben nyert

bebocsátást az országba a

kunokkal együtt, mikor a ta-

tár ell menekült. A jászbe-

rényi múzeumban található

a nép nagyra becsült erek-

lyéje, Lehel kürtje, mellyel

Lehel a monda szerint

agyonütötte a német csá-

szárt a Lech-mezei vereség

után. „Elttem jársz, és

szolgám leszel a másvilá-

gon!” - mondta ekkor állító-

lag, mivel a régi magyarok

hite szerint azok, akiket éle-

tükben megöl-

tek, szolgálat-

tal tartoztak

gyilkosuknak

a másvilágon.

A Jászság

megyeszerte

leginkább
b o r t e r -

melésérl híres. Az alföldi

borok minségével kapcso-

latos elítéletek, illetve a

Tokaj környéki palackok

ers uralma miatt ez az or-

szágban kisebb hangsúlyt

kap. Mi nem akarunk errl

véleményt mondani, de az

kétségtelen, hogy

Tokaji Aszú, egy Szamo-

rodni vagy egy Egri Bi-

kavér neve sokak eltt

jobban cseng, mint

a Zalagyöngyéé vagy

a Királyleánykáé, mely

az itteni borvidékekrl

származik.

Válasszunk ki egy kis

falut a megye tele-

pülései közül,

mondjuk
Berekfürdt! A
kép jellemz. A
falu f idegenforgal-

mi vonzereje, a ter-

málfürd vize nem
egyedülálló a térség-

ben, mely gyógyvíz-

ben igen gazdag. Ezt nem
csak fürdzésre, de néhány

helyen üvegházak ftésére

is használják. Nagy kiterje-

dés földgázmezk is talál-

hatók Berekfürdn, illetve

környékén. A szabadid kel-

lemes eltöltését segíti a he-

lyi, halban gazdag

tavakon való hor-

gászat, mely szin-

tén „helyi specia-

litás”, ugyanis

a megye számos

halban gazdag ha-

lastóval büszkél-

kedik (pl. a Tisza-

tó), illetve itt hú-

zódik a ragadozó halak-

ban - csukában,

süllben -

igen gaz

g

Nagykunsági Fcsatorna.

A természetjárók kedvé-

ért megemlítenénk még
Tiszaigart, ahol egy nagyon

szép és vadregényes, de ke-

vesek eltt ismert arborétum

is található, amely kicsit ta-

lán a szarvasihoz hasonlít.

Érdemes lehajtanunk

a kanyargós útról, ha

erre járunk. A termé-

szetnek ezt az eldu-

gott kis szigetét érde-

mes meglátogatnunk,

ha valami igazán

érintetlenre és nyu-

galmasra várunk, és meg-

csodálhatjuk itt a híres

szürkemarhát is.

Fagyai Csogor

inyl@impulzus.sch.

bme.hu

Szolnok Város Honlapja

http://www. exte rnet. h u/

Externet Honlap

http ://www. interj.hu/

InterJNet Kft. - A Jászság

http://testver.sednet.hu/jaszm/h_telep.html

Jász-Nagykun-Szolnok megye települései

http://www.externet.hu/jnszm/cegek.html

Jász-Nagykun-Szolnok megyei honlapgyjtemény

http://www.fsz.bme.hu/hungary/g_jasz_h.html

WWW-szerverek Jász-Nagykun-Szolnok megyében

http://www.ksh . hu/hun/megyeci m/jas_b .htm I

Bemutatkozik Jász-Nagykun-Szolnok megye - KSH-adatbázis
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Komárom-
Esztergom

megye

Komárom-Esztergom 2250

km2
területével hazánk legkisebb

megyéje. Ugyanabban a web-

betegségben szenved, mint eddig

bemutatásra került társai: a vele

foglalkozó oldalak elssorban

a nagyobb városokkal - ezek kö-

zül is kiemelten a megyeköz-

ponttal - foglalkoznak. A kisebb

falvakkal, természeti szépségek-

kel kevesen tördnek, ugyanis az

ilyen érdekeltség nonprofít

szervezetek száma még elég cse-

kély hazánkban. Pedig szép ez

a terület: változatossága kiemeli

az ország egyéb ré-

szei közül. Van itt

Nyitra és Duna,

hegy, domb és sík-

ság egyaránt. Úgy
látszik, ezzel kárpótolta a termé-

szet a megyét, ahol különben

igen gyakori a szélfuvás, csapa-

dékmennyisége ersen ingado-

zik, és ráadásul igen alacsony.

Vegyük szemügyre elször

els névadó városát! Szeren-

csénkre azonban ma már nem

igen van olyan téma, amelyrl

ne találhatnánk elég adatot

a weben. Komáromról - már-

mint a városról - egy BME-s

fiatalember, bizonyos Tóth Ben-

ce önszorgalomból összeállított,

nagyon szép lapjait ajánljuk

elsképpen. Egy fekete-fehér,

talán század eleji fényképet, va-

lamint egy mai állapotokat

tükröz fotót láthatunk. Meg-

tudhatjuk, hogy itt található Ma-

gyarország legnagyobb erd-

rendszere, amit bevehetetlen

várként is emlegetnek, valamint

elolvashatjuk a város történetét,

és megtekinthetünk róla néhány

nagyon szép - köztük pár század

eleji - fotót.

Esztergomról talán sok adatot
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várna az olvasó, de sajnos csa-

lódnia kell. A több mint ezer éves

város mindkét komolyabb hon-

lapja fejlesztés alatt áll, így az

ugrások nagy része nem mkö-
dik. Reméljük, mire lapunk meg-

jelenik, a web-mesterek befeje-

zik a hiányzó részeket.

Most még csak pár

dolgot találunk a vá-

rosról, Géza fejedelem

hajdani székhelyérl,

amely lélekszámát te-

kintve második a me-

gyében. A Dunaka-

nyarban helyezkedik

el, Budapesttl 50 kilométerre.

Nevezetességei évente egymillió

turistát vonzanak, melyek közül

kiemelkednek építészeti emlékei,

mint az 1967-óta mköd Vár-

múzeum vagy

a zsinagóga.

A megye szék-

helye azonban

nem Komárom,

st nem is Eszter-

gom, hanem a 73 ezer fs Tatabá-

nya. Meglep, de a városnak

nincs komolyabb web-kikötje -

legalábbis mi nem találtunk ilyet,

így csupán a KSH ide vonatkozó,

kissé száraz oldalairól meríthe-

tünk információt, amely szerint

a város legendásan szennyezett

alkalmazására.

Tatabánya egyéb-

ként méltán ipari

város: itt található

az ország mészk-

és szénkészle-

tének jelents ré-

sze. Emellett fon-

tos kulturális központ, számos

iskolával.

A Dorog-Esztergom-Nyer-

gesújfalu régióban, a Maróti he-

gyek keleti lábánál található

Pilismarót, egy csöppnyi kis te-

lepülés, amely memlékeivel,

Duna-parti szabad

strandjával és augusz-

tus végi Duna-parti

nyárbúcsúztató rendez-

vényeivel várja a nagy-

közönséget. Honlapján

kellemes községnézésre invitál-

nak minket lakói.

A Geocities virtuális városá-

ban találhatjuk meg Tatának,

a vizek városának kikötjét -

igazán kellemes lenne, ha más

magyar települések is

csatlakoznának példájá-

hoz, és létrehoznák saját

leírásaikat ezeken

az ingyenes web-

szervereken. Igaz, hogy

egy-két képen és

a fképpen helyieket

érint híreken kívül nem

sok érdekességet talá-

lunk itt, de kezdeti próbálkozás-

nak ez is nagyon szép. Ha
i

a közelben lakunk, érdemes

megnézni az új meghívó-

kat, ugyanis a város\ A

ki szokták itt „plakátolni”.

Talán szokatlan, de egy „sze-

mélyes” homepage zárja most

Komárom-Esztergom bemutatá-

sát. A megye egyik szerverén ta-

lálható ugyanis Nemere István

honlapja. Az neve bizonyára

ismersen cseng mindenkinek:

az egyik legtermékenyebb, Eu-

rópa-hír kortárs írónk. A „M-
kincsrablók a kisbolygón” cím
könyve, illetve az ezzel induló

sorozat, amelyben három „r-

fiatal” történeteit meséli el, sok

magyar ifjút indított el a science-

fiction csodálatos világa felé.

Reméljük, sokan fognak a mes-

ter nyomdokaiba lépni!

Fagyai Csongor

inyl@impulzus.sch.
Á

bme.hu
,

levegje az utóbbi években javu- egyes rendezvényeit

fuga >1111WMouWm,vlO,1M*

E3 -a-
I I ~

ló tendenciát mutat. Ez szeren-

csére nem csak az ipari termelés

visszaesése miatt van így, ha-^
nem azért is, mert újabban

Á

jobban ügyelnek a környe-

zetbarát technológiák

http://www.holop.hu/~mtesz/

MTESZ (Esztergom)

http://www.holop.hu/~nemere/

Nemere István honlapja

http://origo.hnm.hu/eszter.html

f
Esztergom Vármúzeum

http://www.mutf.hu/menu1 m.htm

Modern Üzleti Tudományok Fiskolája

http://www.észtérgom.hu/

Esztergom város honlapja (fejlesztés alatt)

http://gaia.martos.bme.hu/~btoth/komarom/

Komárom Honlap

http://testver.sednet.hu/komarm/h_megy.html

KSH - Komárom-Esztergom megye

http://www.ksh.hu/hun/megyecim/kom_b.html

Bemutatkozik Komárom-E. megye

http://www.geocities.com/TelevisionCity/3741/

Tata

http://www.mtesz.hu/esztergom/regio/pilismar.htm

Pilismarót

http://www.different.hu/hunmap/hun/komarom/mmegytar.html

Komárom-Esztergom megye
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A múlt hónapban körülnéztünk a korcsolyák

és a téli sportok világában, de bizony „szegre

kellett akasztanunk virtuális korcsolyánkat”;

úgy ítéltük meg, kevés hazai hálószem szövdött még

e témakörben. Pedig megkíséreltük egy ígéretes „pon-

ton” is: a Heuréka kidobta számunkra az Elender szer-

verén a „zöldpont” kikötjét, de mivel jelszó kellett

volna a belépéshez, feladtuk a kopogtatást.
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féltsor (zöld)pontról

Azóta kiderült, hogy egy meg-

kezdett, majd abbahagyott

építkezés kapuja eltt áll-

tunk, a fejlesztés idejére lakatolták le

a területet, ám idközben máshol, az

elbbitl teljesen függetlenül felépült

a tévémsorokból jól ismert Zöldpont

lapja, és ezt - min meglepetés -

a www.zoldpont.hu cím alatt kellett vol-

na keresnünk!

Itt igazából nem is egy hagyomá-

nyos web-site-ot, hanem egy online fo-

lyóiratot találtunk, egy új magazint,

amely (lehet, hogy csak tavaszig) a Tél

l
ú4au‘

1
-Étét

A téli sportok magazinja...

...mkedvelknek ésprofiknak

\A ... a XaáXaLo**.

«A... a íójduJh

1

system
E-mail: zotd.pont

a

mail.matai.hu Informatics & Press Association fór Sport

nevet viseli...

Ha nem a virtuális világban, hanem

a valódiban bóklászunk, a Zöldpont ak-

kor is megtalálható a térképen, egy

szerkeszt-újságíró csapatot jelöl,

amely nem kevesebbet tzött ki célként

maga elé, minthogy megpróbál minket

az egészségesebb életre biztatni a tévé-

ben, a rádióban, az újságban és immár

az Interneten is. A csapat vezére, Cziráki

Péter mintegy hangosan gondolkodva

fejtette ki szerkesztségünkben, hogy ha

csak egy-két-három év különbséget je-

(folytatás a 32. oldalon)



nl@pok
(folytatás a 31. oldalról)

lentene, annyit megérne

a kicsit magyarosabb élet,

amibe a zaftosabb pörkölt-

tl a lustaságig minden be-

lefér. Ámde tlünk- nyu-

gatra nem kettvel, hanem

hússzal élnek tovább az

olyan hölgyek és urak,

amilyenek mi is vagyunk,

és bizony két évtized plusz

már nem semmi, megér

egy kis meditációt, hogy

nem kéne-e némi alkut

kötnünk ezekért az évekért

cserébe!

így azután nem csak

a hazai internetes világ, de

a sajtó sajátos kísérlete

a Zöldpont decemberben

hálóra került magazinja,

a Tél. A nálunk mindmáig

egyetlen rendszeresen kar-

bantartott, friss téli sport

„kiadvány” valóban csak

az Interneten vállalhatja,

hogy Európa mintegy fél-

ezer sípályájának vala-

mennyi fontosabb adatát

hitelesen, szinte napraké-

szen továbbítsa. A pusztán

sízknek oly sokatmondó

táblázatok mellett több

cikk szolgál hasznos taná-

csokkal a sízést megelz
felkészülésrl, a felszere-

lés kiválasztásáról, és az

olyan forradalmi újításo-

kat elemzik, mint a carv-

mr
A téli sportok magazinja...

A Zöldpont Szerkesztsége köszönti ... ezen a különös "pályán"

shclás...

!

Hójelentés...? Programok...? Hétvégi események...

Rádió...? Tévé...? Újság...? Hírek egy másik sport világából...?

A Zöldpont összeállításai, msorai, segítenek az eligazodásban.

©ar Vinzoí^ NÉPS;

Talpalóvaló

Amíg köt a

gipsz..,
Alig akad szakember, aki ne borzongana

Alig akad mkedvel mó, aki komolyan

venne a profik aggodali

«kexV.Ur«

egeláis»kal.wk
lunv kamuikat*

Új hullám - kis íven

Hósz.olgálát

352-33-33

,.és így tovább

IjSzftos rend

ÜlFriss hó...?

==

A spórolás ára
150 turrforiitl egy olcsó H

ing, de olvashatunk a biz-

tosítási trükkökrl, vala-

mint a „síkresz” szabályai-

ról. Megtaláljuk a hazai

mjégpályák összes tudni-

valóját is, fagyos napokon

pedig a természetes vizek

jégviszonyairól is számot

adnak 6 órás frissítéssel.

A magazin szakkönyveket,

oktatófilmeket kínál a sí-

zéshez, egyéb téli elfoglalt-

ságokat ajánl, és persze

nem a Zöldpont lapja vol-

na, ha nem szerepelnének

benne a szabadidsport

programjai, hétvégi ajánla-

tai, túrái is.

A Zöldpont kezdemé-

nyezése bennünket is arra

ingerel, hogy a jövben
B@rangolásainkat alkal-

masint egy újabb rovattal

bvítsük, amelynek a csa-

pat engedélyével természe-

tesen Zöldpont lenne a ne-

ve. Együttmködés látszik

kirajzolódni abban is, hogy

a TV3-on induló Zöldpont

msorban az Internet Kala-

uz mindig egy-két Zöld-

pont jelleg hálószemet is

ajánljon a szörfözk fi-

gyelmébe.

Hogy mikortól látható,

és mi lesz a TV 3 Zöld-

pontján? Nos erre is meg-

található a válasz a

www.zoldpont.hu-n.

... 1998 FEBRUÁR



Trendek az új évben

Tekintsünk

az üveggö
Bár rég pukkantak már

a pezsgspalackok a szilvesz-

teri asztalnál, idre volt

szükség, hogy a tavalyi év

következtetéseit leszrjük és meg-

próbáljunk kicsit a jövbe tekinteni

az Internet fejldésével kapcsolatban

Nem sokan emlékeznek már 1996 elejére,

amikor a Netscape még 90 százalékos része-

sedéssel uralta azt a böngészpiacot, ame-

lyen a felhasználók fele még az 1 .0-ás verzi-

ót használta, de még a szemfüleseknél sem

lehetett 2.0 bétánál fejlettebb. Az Internet

Explorert is épp csak kiadták, a Windows 95

négy hónapja volt a piacon. A HTML 2.0

még szabvány sem volt, de már alakult a 3.0

mint a következ nagy durranás. Táblázato-

kon és kereteken ámultunk, és hosszasan vi-

tatkoztunk a <blink> tagról. Sokan használ-

tak már CERN web-kiszolgálót, de az NCSA
magasan vezetett. És ami a legfontosabb,

a legtöbb embernek fogalma sem volt róla,

mi is az az URL.

Két rövid év alatt pedig beért a Netscape

és az Internet Explorer 4.0-ás verziója. A táb-

lázatok és keretek már nem túl érdekesek, in-

kább a stíluslapok és az XML felé kacsintga-

tunk: megjelent a HTML 4.0 szabványa.

'A weben rengeteg a látványos kiköt, és

ezek nagy része több információt sugároz,

mint a hagyományos média. Legfképp

pedig már mindenki tudja, mi az a web, és

a legtöbb valamirevaló vállalkozás rendelke-

zik hálószemmel.

Ilyen gyors és látványos fejldés láttán

bolond dolog jóslatokba bocsátkozni, én

mégis megpróbálom, jövre ilyenkor pedig

visszatekinthetünk, mennyit tévedem, alá-

vagy túlbecsültem-e a Világháló fejldését.

A DHTML még távolabbi jöv

A HTML 4.0 jóváhagyásával a World

Wide Web Consortium (W3C) a dinamikus

HTML (DHTML) nyelv legtöbb elnyét

szabvánnyá emelte, de piaci elemzk szerint

ezek a funkciók nagy valószínséggel még

legalább egy évig nem fognak betömi a ke-

reskedelmi és privát web-helyekre, attól füg-

getlenül, hogy a felhasználók valóban nagy

elnyét látnák elterjedésének. (Az új verzió

specifikációját a W3C 1997. december 18-án

jelentette meg.)

A HTML 3.2 után megjelen 4.0-ás szab-

vány azt tzte ki célul, hogy elmozdítsa

a böngészk - mint például a Netscape és

a Microsoft konkurens termékei - közötti

semlegességet, és hogy ezzel a webet vizuá-

lisan még megnyerbbé és könnyebben

elérhetvé tegye, bármely eszközzel is ba-

rangol az ember a Világhálón. Továbbá hasz-

nos szolgáltatásokat nyújt az angoltól eltér

nyelven fejleszt web-mestereknek is; itt,

Magyarországon is szívesen fogjuk venni, ha

az bet tetején egyik böngészben sem je-

lenik meg kúpos ékezet.

A 4.0-át használva lehetségünk nyílik

sokkal okosabb rlapok, táblázatok és be-

ágyazott keretek használatára, és kiterjed-

tebb támogatást kapunk objektumok,

scriptek és stíluslapok használatához is.

A HTML nyelv szabványosítása valószí-

nleg az Internet legfájóbb pontja, persze

a web gyors fejldése miatt nehéz kordában

tartani a nyelvet, még ha nagy szükség lenne

is rá. A de facto HTML-t még ma is a

Netscape jelenti, és meglehet ezzel a valódi

szabványt is határozza meg. Talán manap-

ság, hogy egy kissé lelassult a fejldés, a

szabványalkotóknak lehetségük nyílik majd

arra, hogy hivatalosan is elfogadjanak olyan

HTML-elemeket, amelyeket - szabvány ide

vagy oda - már évek óta használunk. Erre

a legszembetnbb példa a keret (frame).

A 4.0 hivatalos elfogadása többek között

a Microsoft életét is megkönnyíti, hiszen

azért mégiscsak szívesebben mondják ter-

mékükrl Redmondban, hogy az „támogatja

a HTML 4.0-t”, mint azt, hogy „tartalmazza

a hasznos Netscape-kiegészítéseket”.

Természetesen mieltt a végfelhasználók

kihasználhatnák ezeket a szolgáltatásokat,

azokat implementálni kell a web-böngészk-

ben, a fejleszteszközökben, a web-kiszol-

gálókban, és ez akár egy évig is eltarthat.

Mivel mind a táblázatokban, mind pedig

az rlapokban lév szöveget lehetségünk

nyílik Braille-írásra vagy beszédre alakítani,

az új HTML-verzió segítségével a fogyaté-
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kosok számára is elérhetek lesznek a web-

kikötk.

A legújabb HTML-verziót kísérend egy

új, ingyenes szolgáltatást is beindított

a W3C. A HTML Validator a web-mesterek

számára még könnyebbé teszi a hiteles és

szintaktikailag is pontos HTML 4.0-ás doku-

mentumok létrehozását, ellenrizve az elké-

szült új oldalakat.

Jóslatom: a HTML 4.0 még legalább

két évig szabvány marad, anélkül hogy

újabb verzió megjelenne. Mindenkinek

azt tanácsolom, hogy eme elvek szerint

fejlessze kikötjét, és akkor az a belátható

jövben minden böngészn megfelel lesz.

XML: túl sok, túl hamar

Az új HTML-specifíkáció elfogadása a

W3C-nek egy hónapon belül már a második

jövformáló lépése volt. 1997. december 8-

án ugyanis szavazásra és áttekintésre bocsá-

tották az XML 1.0 (Extesible Markup

Language) specifikációját is, melynek segít-

ségével a fejleszt még tágabb teret nyerhet

a fejlesztési folyamat során, hiszen

lehetsége nyílik a HTML programozási

nyelv kiterjesztésére, akár saját maga által

létrehozott, egyéni elemekkel is.

1997-ben sok szó esett az XML-rl, azt

mondták, ez lesz az igazi durranás. Úgy lát-

szott, hogy a HTML annyira megköti

a fejlesztk kezét, hogy egy új módszert kell

biztosítani az információ weben való megje-

lentetésére. Sokan remélik, hogy az XML
majd kiküszöböli a HTML összes hibáját.

Néhányan már egyenesen a HTML halál-

hírét keltették, és az XML-re való tömeges

áttérést jósolták.

Nem akarok senkit elkeseríteni, de ez

nem fog bekövetkezni. Az HTML-rl nem

lehet áttérni az XML-re, mivel egészen más

szinten helyezkednek el, az utóbbi sokkal

összetettebb, és használata is bonyolultabb.

Az XML valójában az SGML
(Standardized General Markup Language)

egyszerbb válfaja. Az SGML-t a leíró nyel-

vek készítésére használják, hogy azokkal

utána információt tudjanak megjeleníteni.

Például a HTML-t is az SGML segítségével

hozták létre, csakúgy mint több száz más le-

író nyelvet.

Az SGML szörnyen összetett, és nyilván-

valóan nem is halandóknak szánták. Felis-

merve, hogy az SGML néhány része sokkal

bonyolultabb, mint amennyire hasznos, az

XML-bl kipréselték ezeket a túlságosan bo-

nyolult dolgokat, megtartva mindazt, aminek

segítségével bárki létrehozhat egy leíró nyel-
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vet. Az XML segítségével létre lehet hozni

a HTML-t is, és a fejlesztnek lehetsége

van olyan - akár a HTML-hez hasonló - le-

író nyelv készítésére, amely jobban kielégíti

igényeit. Ellentétben a HTML-el, az XML-t

nem arra használjuk, hogy dokumentumokat

készítsünk vele, hanem arra, hogy olyan le-

író nyelveket készítsünk, amivel aztán létre-

hozhatók a dokumentumok. Ebben áll

a nagy különbség.

A leíró nyelvek böngészfüggk, az értel-

mezi az elemeket. A HTML azért mködik,

mert a böngészk tudják, miként kell megje-

leníteni a <P> vagy az <I> tagokat, de ho-

gyan mködhet akkor az XML, ha bármely

fejleszt magától is kitalálhat új elemeket?

Nem csak új tagokkal kell elállniuk, hanem

Java appletekkel vagy kiegészít modulok-

kal is, amelyek aztán képesek lesznek értel-

mezni azokat.

Úgy gondolom, többségünk egyszeren

képességeit, igényeit és idejét meghaladó

dolognak fogja tartani ilyen nyelvek készíté-

sét. Valószínleg inkább az fog történni,

hogy alternatívaként vagy a HTML kiegészí-

téseként meg fog jelenni és el fog terjedni

néhány új leíró nyelv. Meg fognak jelenni

azok a modulok, melyek ezek megjelenítését

támogatják, és az a szk kör fogja ezt hasz-

nálni, amelynek valóban szüksége is van rá.

Ez hasznos dolog lesz számunkra, viszont

ahhoz, hogy az XML-t támogató böngészk

piacra kerüljenek, az XML valódi szabvány-

nyá váljék, a speciális nyelvek elkészülje-

nek, elterjedjenek, és végül ilyen oldalak ké-

szüljenek, rengeteg idnek kell még eltelnie.

Jóslatom: Az XML nem lesz elterjed-

tebb szabvány még 1999 januárjában

sem, mint ma. Ez nem azt jelenti, hogy az

XML rossz dolog, csak azt, hogy nagy do-

log, sokkal nagyobb annál, mint amire

a többségünknek v alaha is szüksége lehet.

A fejleszteszközök kezdenek

beérni

Web-fejlesztk rendszeresen kérdeznek

tlem fejleszteszközökrl. Szeretnék tudni,

hogy melyiket használom, és hogy nekik

melyiket kellene használniuk. A válaszom

mindig ugyanaz: egyiket sem használom, és

nem is ajánlom egyiket sem. Érvem, hogy az

alkalmazások sosem tartalmazzák a legújabb

HTML-elemeket, így elbb vagy utóbb min-

denképpen hozzá kell nyúlni a forráskódhoz.

A HTML egy egyszer nyelv, tehát

a fejlesztknek azt ajánlom, hogy tanulják

meg, és ez legyen a legfbb eszközük a web-

oldalak készítéséhez.

Persze lehet, hogy 1998 lesz az els év,

amikor megváltoztatom a véleményemet.

A HTML-fejleszt piac kezd beérni, és az

eszközök végre lehetséget adnak rá, hogy

közvetlenül is elérjem a forráskódot. Ráadá-

sul néhány eszköz kezdi átfogóan kezelni

a fejlesztési folyamatot, és lehetséget ad

egy egész kiköt karbantartására, összefüg-

g kezelésére.

Az egyetlen termék, ami valóban elnyer-

te tetszésemet, az a Homesite, amely

lehetséget ad forráskódban való programo-

zásra, természetesen sok kiegészít segéd-

eszközzel, és a 3.0-ás verzióval mód nyílik

összetett web-helyek kezelésére is.

Jóslatom: ahogy egyre több HTML-
fejlesztó' alkalmazás jelenik meg a piacon,

ezek még kifinomultabbak lesznek, és

a vveb-oldalak szerkesztése még könnyeb-

bé, egyszerbbé válik.

Stíluslapok: lassan, de biztosan

A stíluslap-szabvány is 1997-ben debü-

tált, a böngészgyártók ers támogatásával.

Mégis, a technológiát kihasználó web-

oldalak száma még igen csekély, és

a fejlesztk érdekldését sem sikerült a várt

mértékben felkeltenie.

Ez végre megváltozhat az új évben. Mi-

vel a Netscape és a Microsoft stíluslapokat

kezel böngészi lassan kiszorítják az összes

többi terméket, egyre több felhasználó lesz

képes ilyen oldalakon szörfözni. Ezzel ará-

nyosan valószínleg a fejlesztk is beleta-

nulnak a stíluslapok kezelésébe, így növe-

kedhet az ilyen oldalak száma.



A technológia legnagyobb elnye a kecses

megjelenés. Szándékosan úgy tervezték,

hogy megfelelen nézzenek ki az oldalak

még a régebbi böngészkkel is, azokkal,

amelyek még nem támogatják a technológiát.

Persze a részletek elvesznek, de hasonlítsuk

ezt össze például a táblázatokkal vagy a kere-

tekkel, amik egyszeren megjeleníthetetle-

nek voltak az elavult programokkal. Amikor

egy olyan oldalt látogattunk meg, amelyet

épp ezek miatt nem tudtunk megtekinteni,

kényszert éreztünk, hogy lépést tartsunk a vi-

lággal, és a legújabb böngészt használjuk.

Nincs ez így a stíluslapokkal. Mivel elég nor-

málisan néznek ki az oldalak stílusok nélkül

is, egyszeren fogalmunk sem lehet róla,

mibl maradunk ki. Éppen emiatt sokkal ke-

vésbé várható, hogy a felhasználók az újabb

böngésztermékekre váltanak.

Stílusokat nem nehéz készíteni, és való-

ban megéri, hiszen oldalaink tipográfiáját,

a fontfelhasználást sokkal könnyebben kéz-

ben lehet tartani.

Jóslatom: lassan, de el fog terjedni ez

a technológia mind a fejlesztk, mind pe-

dig a felhasználók körében, és jövre

ilyenkor már sokkal több stíluslapot ki-

használó hálószemen szörfözhetünk majd.

Még mindig az Apache

a legnépszerbb

A Netcraft felmérése szerint még mindig

az Apache Group által fejlesztett Apache

web-szerver a domináns web-kiszolgáló az

Internet kiszolgálógépein. A januárban ki-

adott felmérés szerint az 1,8 millió válasz-

adó gép 50,24 százaléka volt Apache szer-

ver. A második legnépszerbb kiszolgáló

a Microsoft terméke volt, a felmérésben

szereplk 20,81 százaléka használta. A
Netscape Communications Corp. szerver-

szoftverei a harmadik helyet foglalták el

a listán 5,3 százalékkal. A Netcraft egyéb-

ként egy angliai tanácsadó cég, amely rend-

szeresen végzi és jelenteti meg felmérését.

A jelenlegi 5,3 százalékos piaci részese-

dés a Netscape jelents visszaesését mutatja

az 1997. januári felméréshez képest, amikor

ez a szám még 12 százalék volt. Ezzel ellen-

tétben a Microsoft majdnem megduplázta ré-

szesedését a tavalyi 1 0,5 százalékhoz képest.

A C2Net Software Inc. szerint - amely az

Apache web-szerverhez kínál biztonsági

megoldásokat, például a Stronghold web-

kiszolgálót - az Apache népszersége tech-

nológiai kifinomultságában keresend.

Állítása szerint az Apache - mely az NCSA
web-szerver kiegészítéseként lépett színre -

volt például az els, amely megvalósította

a HTTP/1.1 protokollt.

A Netcraft számai kétségkívül hasznos

méreszközök az Internet-szerverek nyil-

vántartására, habár pontos képet nem kapha-

tunk a kiszolgálószoftverek számáról, hiszen

ha egy Internet-szolgáltató például negyven

web-helyet üzemeltet egy géprl, azt

a Netcraft negyven különböz találatnak ér-

tékeli. Ilyen - és ehhez hasonló - okokból

egyszeren nem is lehetséges felmérni a

tényleges kiszolgálók számát az Interneten.

Az Apache még valószínleg azért is

népszer, mert ingyen hozzáférhet a háló-

zaton keresztül. A felhasználók az egész for-

ráskódot szabadon letölthetik, és befordít-

hatják saját maguknak, persze a kész, rögtön

mköd verzió is elérhet. Továbbá, mivel a

forráskód szabadon hozzáférhet, aki kedvet

érez hozzá, akár maga is továbbfejlesztheti

a programot további modulok hozzáadásával

vagy maga a forráskód átszerkesztésével.

Az Apache web-szerver jelenlegi verzió-

ja 1.2.4, amely az összes UNIX-platformon

fut, ideértve a Solarist is. Az 1 .3-as verzió je-

lenleg béta állapotban van, és mind UNIX,

mind pedig Microsoft Windows NT környe-

zetben futni fog.

Jóslatom: A Windows NT térhódításá-

val kétségkívül növelni fogja az IIS piaci

részesedését, de a még ma is az Internet

lelkét nyújtó UNIX gépeken az Apache-on

kívül más kiszolgáló nem lesz képes fel-

mutatható eredményeket elérni.

Balogh Attila Balázs

bab@webmester.hu

íme a Netcraft jelentése, részleteiben összehasonlítva

a tavalyi év megfelel idszakával.

Kiszolgáló

Apache

Microsoft-IIS

Netscape-Enterprise

NCSA
RapidSite

Stronghold

WebSitePro

thttpd

Netscape-Commerce

Netscape-Communications

‘98 jan. Százalék

827893 45.12

381763 20.81

97317 5.30

69223 3.77

44247 2.41

42637 2.32

41159 2.24

39926 2.18

39280 2.14

31760 1.73

Forrás: Netcraft

‘97 jan. Százalék

268723 41.59

49860 7.72

17385 2.69

70116 10.85

n/a n/a

11813 1.83

15154 2.35

n/a n/a

31916 4.94

33166 5.13

A cikkben elforduló fontosabb
Internet-kikötk:

Netcraft Ltd.

Apache HTTP Server Project

http://www.netcraft.co.uk/

http://www.apache.org/

C2Net Software Inc.

World Wide Web Consotrium

HTML 4.0 Validator

XML
HomeSite

http://www.c2.net/

http://www.w3.org/

http://validator.w3.org/

http://www.w3.org/XML/

http://www.allaire.com/
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A web karbantartása

c na
Honlapod az elején még valószínleg egy tiszta és összefügg

hálója volt web-oldalaidnak, de lehet, hogy a növekedés és

terjeszkedés következtében már itt-ott néhány gyom ütötte fel

a fejét. Néha már neked is úgy tnik,

hogy egy kicsit túl kusza az egész?

Bárhogy is legyen, összeállítottam egy listát, aminek

alapján érdemes egy web-kikött karbantartani.

Egy munkatársammal vállalati intranetünkrl beszélget-

tem, és a szó az általános navigációra tereldött. Eleinte csak

egy kezdeményezésnek - próbának - indult az intranet, de vé-

gül egyre több információ került fel rá, és mai naprakészségét

már semmiképpen nem tudná pótolni a negyedévenként ki-

adott bels hírlevél. Abban mindketten egyetértettünk, hogy

a kezdeményezés sikeres volt, de egy kis tisztítás és finom-

hangolás mindenképpen ráfér a webre.

Ezzel sokan vannak így, a web-kikött saját sikere gyzte

le, hiszen annak idején még csak egy nagy tervként indult, né-

hány oldallal és pár képpel, míg mára több száz oldalt, még
annál is több képet és jó néhány CGI-t tartalmaz. Hogy ennek

karbantartását megkönnyítsük, íme néhány gondolat.

sználj hatásos grafikákat

Küls csinosítás:

elször is, a kiköt nézzen ki jól!

Annak ellenére, hogy milyen kis sávszélességgel „szágul-

dozunk” a Világhálón, mindannyian szeretjük képeink számát

egyre csak gyarapítani. Ez nem is baj, ha ezek a grafikák kö-

vetkezetesek, vonzóak, és a tartalom értékének növelését szol-

gálják. Sajnos kevés embernek adatik meg, hogy egy jó grafi-

kus szemével tudja eldönteni, mitl lesz egy grafika klassz, és

leggyakrabban megelégszünk vele, hogyha valamiképpen is

reprezentálja mondanivalónkat. Ennél rosszabb, hogy gyakran

nem egymáshoz ill képeket helyezünk el az oldalon, külön-

böz színvilággal, ami aztán végleg tönkreteszi az összképet.

A hiba kijavítható, ha egy szinte pillantást vetünk az oldal-

ra. Következetesek-e képeink színösszeállításukban? Adnak

valódi értéket az oldalhoz? Folyamatosak az oldalak, és köny-

nyen olvashatóak? Ha módunkban áll, mindenképpen hasznos
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kikérni egy valódi grafikus tanácsát.

Mieltt még a megfelel képek a helyükre kerülnek, bizo-

nyosodjunk meg róla, hogy nem túl nagyok-e, lassítva ezzel

a letöltést. Hasznos betölteni egy képszerkeszt programba, és

megnézni, hogy a színtérkép a lehet legkisebb legyen. Na-

gyon sok képet lehet méretben kisebbre csökkenteni, anélkül

hogy ez a megjelenítésen meglátszana; nagyban lecsökken vi-

szont az az id, amely alatt a felhasználóhoz elér az oldal.

A jó grafikák helyes használata hatalmasat lendíthet egy

web-kiköt megjelenésén, csak arra kell ügyelnünk, hogy

ezek az oldalak valóban hamar odaérjenek a felhasználókhoz,

akik ezt meg is fogják köszönni.

jts navigációs eszközöket 3
Amíg egy web-hely csak néhány oldalból áll, addig viszony-

lag egyszer összekapcsolni azokat. Ahogy viszont nni kezd,

ezek a kapcsok esetlenné válnak, és talán te is elfelejted kon-

zisztens módon karbantartani. Egy id után az oldalak össze-

függéstelen szigeteknek látszanak majd, amelyek kis csoporton-

ként kapcsolódnak ugyan, de nem összefügg egészként.

Minden egyes oldalnak legyen megtervezett helye az átfo-

gó elrendezésen belül. Egy olyan következetes navigációs esz-

közt kell tervezni, ami aztán minden egyes oldalon megjele-

nik. Hogy ez hogy mködjön, az már természetesen rajtad

múlik, és a kiköt felépítése határozza meg. A legminimáli-

sabb elvárás, hogy a látogató minden oldalról vissza tudjon

jutni a hely kezd oldalára. Az is ésszer, ha vissza lehet térni

azokra az oldalakra, amelyek kisebb csoportokat fognak ösz-

sze, és azok szolgálnak foldalként. Egy hosszabb oldal eseté-

ben pedig még az oldalon belül is létrehozhatunk kapcsokat.

Bármilyen is legyen a navigáció kialakítása, fordíts rá idt,

hogy megtervezd, és kipróbáld. Kéij meg valakit, aki soha sem



látta még oldalaidat, hogy találjon meg valamely információt.

Ugorj véletlenszeren egy oldalra, és próbáld ki, hogy vissza

tudsz-e jutni a foldalra. Érdemes észben tartani, hogy a leg-

több látogató talán nem a foldalon fogja kezdeni. Ha valamely

keresszerveméi regisztrálva van a web-hely, akkor a felhasz-

náló rögtön egy bizonyos oldalra fog onnan ugrani. Számtalan-

szor elfordult már, hogy egy keresszerverbl jutottam el egy

oldalra, ahonnan sehogy nem tudtam eljutni a web-hely

foldalára, csak úgy, ha arra vetemedtem, hogy visszatörlöm az

URL-t a böngészben. Ezt persze nem szeretem csinálni.

Ne ejtsd látogatóidat ugyanebbe a csapdába. Építs fel egy

hatékony navigációs segédeszközt, és helyezd el minden olda-

ladon. Legyen olyan a web-hely, mint egy kert, amelyben kel-

lemes sétálni, ne pedig olyan, mint egy dzsungel, ahol az em-

bernek keresztül kell verekednie magát az serdn.

mesterhez

Büszke vagy a web-helyedre? Aláírnád a neved?

Mivel elég régóta szörfözm a weben, könny meglátni,

hogy nagyon sokan miért maradnak inkább anonimitásban, ha

az kikötjükrl van szó. Ugyanis nincs mire büszkének len-

niük, és ha a nevüket odaírnák, csak kritikának tennék ki ma-

gukat és az általuk készített honlapot.

Remélhetleg a te kikötd inkább büszkeség forrása. Ha ez

igaz, akkor tényleg csak egy percbe telik, hogy rátedd a neved.

Ennek persze nem kell túlságosan körülményeskednek és váll-

veregetnek lennie, a világ majd csak meglesz valahogy a ké-

ped és az önéletrajzod nélkül is... Ehelyett egy egyszer „mail

to:” URL is megteszi a lap alján, ahova én személy szerint érté-

kes információkat, kiegészítéseket, javításokat szoktam kapni.

A web-kikötk nagy része viszont nem egy ember munká-

ja, hanem csoportok dolgoznak rajta. Ilyenkor - ahelyett, hogy

minden oldalon más-más e-mail címet tüntetnénk fel - hasz-

nos egy webmaster@ cím, aminek megléte egyébként is

kötelez jelleg minden web-szolgáltatást nyújtó gazdarend-

szer (domain) számára. Sokszor akár még egy telefonszám

megjelentetése is fontos lehet.

Ez a kapocs - legyen az személyes vagy általános - fon-

tos. A látogatóknak sokszor jogos hozzászólásuk vagy kérdé-

sük lehet, és keresik a módját, hogy felvehessék a kapcsola-

tot veled. Mindenekeltt pedig, ha megjelenik egy e-mail

cím az oldalon, bizonyosodj meg róla, hogy azt valaki rend-

szeresen olvassa is.

cs a web-

munkád eredménye értékes vagyon, ami védelemre szorul,

csakúgy mint bármely más kiadvány. Ez még persze nem ri-

asztja el a tolvajokat, mégis mankóként szolgálhat, ha vissza-

élésre kerül sor.

Ilyen megjegyzéseket akár képeken is el lehet helyezni,

például a GIF formátum is támogatja kommentárok beszúrá-

sát, amit például a Giftrans programmal tehetünk meg (kapocs

a cikk végén).

ílj szabványos stílust

Ez talán a legfontosabb. Nincs is elsbbrend dolog annál,

minthogy következetes stílust határozzunk meg, és használ-

junk minden egyes oldalon. Mindegyiken látszania kell, hogy

a többihez tartozik. Ha valaki egy bels oldalt talál meg
elször, és onnan ér a foldalra, rögtön látnia kell, hogy a két

oldal ugyanazon web-kiköt szerves része.

Kezdjük a betknél és a színeknél. Minden oldal háttérszí-

ne és -képe egyforma? Ha nem, akkor legalább tükröznek

valamiféle egységet szín- és képvilágukban? Az ilyen back-

ground-megoldás hatásos módszer lehet, hogy egységes kül-

st kölcsönözzön oldalainknak. Határozottan válasszunk már

az elején, és azt használjuk is!

A dokumentumok struktúrája megegyez? Ugyanolyan

méret betket használsz a címekhez és a kiemeléshez? Csak-

úgy, mint a színek és a képek stílusának, ezeknek az elemek-

nek is azt kell tükrözniük a látogató számára, hogy az oldalak

egymáshoz tartozóak. Válassz ki például egy méretet az olda-

lak címének, és használd azt minden oldalon, ne pedig össze-

vissza. Gondold azt, hogy honlapod egy könyv. Láttál már

olyan könyvet, ahol a fejezetek között eltér volt a betméret

és a bettípus?

Az ilyesfajta stíluskezelés egyre könnyebb lesz, ahogy

a stíluslapok (style sheets) szabvánnyá válnak. Egy-egy

ilyen elkészített stíluslapot aztán alkalmazhatunk majd az

egész kikötre, és egy állomány megváltoztatásával minden

oldal megjelenése frissíthet lesz. Amikor már ilyen szint

befolyásunk van az oldalakra, nincs bocsánat a következet-

len tipográfiára egy web-kikötn belül. Még ha ma nem is

szándékozol áttérni a stíluslapokra, mindenképpen hasznos

kialakítani magadban az önfegyelmet, hogy minden oldalad

azonos stílusú legyen.

Balogh Attila Balázs

bab@webmester.hu

Védd munkádat szerzi1
Ez talán furcsán hangzik egy olyan médium esetében, ahol

az emberek bármit bárhonnan bármikor „ellophatnak”. Mégis,

jogokkalED

í ftp://ftp.rz.uni-karlsruhe.de/pub/net/www/tools/
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TIPPEK TRÜKKÖK * TIPPEK TRÜKKÖK * TIPPEK TRÜKKÖK
Bevezetés a Unix rejtelmeibe (12.)

Sorozatunk els néhány részében sokat emlegettük azt,

hogy a Unix .multitaszkos operációs rendszer, vagyis

hogy egyszerre több alkalmazás párhuzamos futtatására

képes. Mostani számunkban ezen képesség kihasználásá-

ról lesz szó. Képzeljük el, hogy olyan programot szeret-

nénk elindítani, ami több órán át vagy akár napokon ke-

resztül is fut. Tipikusan ilyen alkalmazás a raytracing (su-

gárkövetés), amely a különböz irányból megvilágított

háromdimenziós alakzatok fényviszonyainak számítását

végzi. Persze nem ez az egyetlen felhasználási terület. Az
iménti példával csak azt szerettem volna megvilágítani,

hogy a párhuzamos végrehajtás többek között olyan ese-

tekben alkalmazható, amikor hosszú ideig tartó, beavat-

kozást nem igényl programokat szeretnénk futtatni. Az
igazi elny abban mutatkozik meg, hogy a program futá-

sa nem szakad meg azzal, hogy mi kilépünk a Unix rend-

szerbl, és bontjuk az Internet-kapcsolatot (nagy procesz-

szorigény alkalmazás indítása eltt általában beszélni

kell a rendszeradminisztrátorral, hiszen ilyenkor a szol-

gáltató gépét folyamatosan igénybe vesszük, attól függet-

lenül, hogy éppen kapcsolódunk-e az Internethez vagy

sem). Ennyi bevezet után most lássuk végre mindezt

a gyakorlatban.

raytrace [paraméterek] &

A fenti példából kiderül, hogy raytrace programot indí-

tottuk el különböz paraméterekkel, a sor végét pedig egy

& karakterrel zártuk. Ez jelzi azt, hogy ilyenkor az alkalma-

zást a háttérben kívánjuk végrehajtatni. Ha mindent jól csi-

náltunk, akkor a képernyn megjelenik egy szám (vagyis

a folyamathoz rendelt azonosító), majd visszakapjuk

a promptot. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen fo-

lyamatok futnak jelenleg a rendszerben, akkor adjuk ki a ps

(process status) parancsot.

ps

PID TTY TIME CMD
19438 pts/6 0:00 povray

19383 pts/6 0:01 bash

19454 pts/6 0:00 ftp

Az els oszlopban láthatjuk a proces

(PID), a másodikban a terminál azonosítóját (TTY), a har-

madikban a futtatási idt, míg az utolsóban a program

nevét. A példában négy sor van, ebbl az els a fejléc,

a maradék három egy-egy folyamat paramétereit írja le az

iménti értelmezés szerint. Tulajdonképpen már csak egy

dolog van hátra. Mit tegyünk akkor, ha egy folyamat nem
akar természetes úton, vagyis magától befejezdni?

Erre szolgál a kill parancs, amelynek használata

a következ: kill PID. Vagyis a folyamat megszakítása nem
a név, hanem a folyamatazonosító alapján történik. Az aláb-

bi példában a povray programot fogjuk „kilni”.

kill 19438

ps

PID TTY
19383

19454

TIME CMD
pts/6 0:02 bash

pts/6 0:01 ftp

Megfigyelhetjük, hogy a kill után kiadott ps parancs ha-

tására a fejlécen kívül már csak két sor jelenik meg, vagyis

a povray alkalmazás futása valóban befejezdött. Végeze-

tül hadd mondjam el azt, hogy a rendszeradminisztrátomak

joga van ahhoz, hogy általunk indított folyamatokat kiljön

a rendszerbl. Ezt elssorban nem azért teszi, mert egy go-

nosz disznó, inkább akkor fordul el, ha az alkalmazás túl

sok erforrást von el a rendszertl.

E-mail notifikáció

Alarmix-elfizetknek

Az Alarmixnél néhány

hónapja olyan új szolgálta-

tás indult, amely

lehetséget biztosít arra,

hogy az elfizetk

a beérkez e-mailekrl

SMS üzenetben értesülje-

nek. Az e-mail notifikáció

tetszleges hálózatban

mköd (Pannon GSM,

Westel 900) és SMS-
fogadásra alkalmas mobilké-

szülékkel vagy személyhívó-

val használható (feltéve ha

elfizetett rá). A részletekrl

bvebbet a http://www.

starkingnet.hu/internet/

e-mail_to_sms/ címrl tud-

hatunk meg. Azért azt eláruljuk, hogy a szolgáltatást - az

egyszeri regisztrációs díj befizetését követen -

egyelre csak a StarkingNet elfizeti vehetik igénybe,

de híreink szerint ez a korlátozás valószínleg hamaro-

san érvényét veszíti.

Feledékeny Win95

Több olvasó kérdezte, hogy vajon mit lehet tenni a

Windows95 feledékenysége ellen. Pontosabban fogalmaz-

va a probléma az, hogy a Windows95 tárcsázója nem haj-

landó megjegyezni a belépéshez elengedhetetlen jelszót,

JLikkEK XHQKKQK » XlbbEK 1KQKKQK » XibbEK XBQKKQK
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így minden egyes

bootoláskor a me-

móriánkra kell ha-

gyatkoznunk. Nos,

a megoldás igen

egyszer, telepíte-

ni kell valamilyen

hálózati protokollt,

például a Client fór

Microsoft Networköt. A telepítéshez a Control Panelben

(magyar Windows esetén Vezérlpult) keressük meg
a Networks (Hálózatok) ikont, majd kattintsunk egymás

után az Add/Client (Hozzáadás/Ügyfél) opciókra, ezután

a Microsoft hálózati protokollok közül válasszuk ki

a Client fór Microsoft Networköt. A dolognak itt még nincs

vége, a telepítés után újra kell indítani a gépet, ekkor egy

nevet és egy jelszót kér a gép; a név tetszleges lehet, jel-

szónak ne adjunk meg semmit, így a következ bootoláskor

már nem jelenik meg
ez az ablak. Szeren-

csére ritkán, de el-

fordul, hogy még ez

a megoldás sem segít;

hogy ilyenkor mi

a teend, azt rovatunk

következ számából

tudhatja meg a kedves

olvasó.

Böngész-tippek

Könyvjelz-konverter

Sajnálatos módon mind az Internet Explorer, mind

a Netscape Communicator különböz formátumban tárolja

a bookmark fájlt. Ez persze csak azok számára jelenthet

gondot, akik

át szeretné-

nek térni az

egyik prog-

ramról a má-

sikra, úgy,

hogy a book-

mark fájl az új rendszerben is használható legyen. Ezt

a problémát hivatott megoldani a http://mach5.noc.

drexel.edu/navex/ címrl letölthet ingyenes program,

amely gyorsan és egyszeren végzi el a bookmark, azaz

a könyvjelz importálását.

Internet Explorer:

Egy web-oldal kinyomtatására számtalan lehetségünk

adódik. Például kezdeményezhetjük a nyomtatást az esz-

köztár (ToolBar) print ikonjának megnyomásával, a

File/Print menü kiválasztásával vagy egyszeren a Ctrl-P

gombok együttes megnyomásával. St! A böngész arra is

képes, hogy olyan oldalakat nyomtasson ki, amelyeket még
le sem töltöttünk. Kattintsunk a jobb egérgombbal a kívánt

URL-re, majd a megjelen ablakból válasszuk ki a Print

Target menüsávot. Ennek a megoldásnak igazából csak ak-

kor van értelme, ha tudjuk, hogy mi rejtzik a link mögött

(persze még így is érhetnek meglepetések, hiszen lehet,

hogy a kapcsoló mögött egy több száz oldalas dokumentum

található).

Nem csak a Netscape Communicator, hanem az Internet

Explorer is képes arra, hogy a teljes http cím beírása eltt

„kitalálja” azt. Igaz, az Explorer esetében ezt engedélyezni

kell a View/Internet Option menü Advanced fül

AutoComplete szolgáltatásának kijelölésével. Ilyenkor, ha

például másodszor látogatunk az Internet Kalauz

kikötjébe, akkor a http://www.i beírása után a teljes cím

automatikusan megjelenik, feltéve ha nem látogattunk ko-

rábban más www.i betkkel kezdd helyekre. Ebben az

esetben további karakterek megadására van szükség.

Netscape Communicator:

Akármennyire is látványos egy web-oldalba ágyazott Ja-

va applet, néha mégis szeretnénk megszabadulni tle,

mivel jelentsen lassítja az oldal letöltését és megjeleníté-

sét. Keressük meg az Edit menü Preferences almenüjét,

majd itt kattintsunk az Advanced feliratra. Ekkor megjele-

nik az Enabled Java felirat egy check box kíséretében, itt

tudjuk letiltani vagy újra engedélyezni a Java appletek ke-

zelését. Egyébként arra is lehetségünk adódik, hogy a Ja-

va scriptek futtatását is letiltsuk, amivel szintén gyorsítha-

tó a web-oldal megjelenítése, de arról se feledkezzünk meg,

hogy ezek nélkül jóval sivárabb a „web-világ”.

Egy korábbi számunkban már említést tettünk arról,

hogy szörfözés közben nem csak az egérrel, hanem a bil-

lentyzet segítségével is tudjuk vezérelni a böngész-

programot. Egy hosszú oldalon belül például a PgUp/

PgDown gombokkal ugorhatunk az elz/következ „ol-

dalra”, míg a Ctrl-Home, Ctrl-End billentyk együttes le-

nyomásával rögtön az oldal elejére vagy végére léphetünk

(ez egyébként az Internet Exploremél is használható).

Szörfözés közben bizonyára sokaknak feltnt már, hogy

a Netscape Navigator nem web-oldalak mellett FTP archí-

vumok anyagait is képes letölteni. A Communicator már

a fordított irányra is képes, vagyis fájlokat tudunk feltölte-

ni az FTP szerverre (természetesen csak akkor, ha van írás-

jogosultságunk az adott könyvtárban). Elször helyezzük el

a fájl ikonját a desktopon, majd „ragadjuk meg, és dobjuk

rá” a Netscape ablakára.

A Message Centerben a felhasználó szabad kezet kap ar-

ra vonatkozóan, hogy az ott tárolt üzenetek milyen szem-

pontok szerint legyenek sorba rakva. Ehhez nem kell mást

tenni, mint a kívánt jellemz oszlopának els sorát (vagyis

a fejlécet) más pozícióba mozgatni, így a levelek csoporto-

sítása már az új szempontok szerint történik.

Kolma Kornél

kkoIma@webmester.hu
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Hálószemek napjainkban...

A mindennapi életben egyre megszokottabbá, elfogadottabbá válik az

Internet. Szinte már közhely, hogy akarva-akaratlanul beszivárog életünkbe

ez a „ csoda ”. Magyarország is kezdfelzárkózni a fejlett informatikai

infrastruktúrával rendelkez országok közé. (Néhány nyugat-európai

országot túl is szárnyal...) Ma már nem nagy szám a videokonferancia,

az e-mail, az Internet-Phone. A kérdés az, hogy megvan-e, meglesz-e saját

internetes „kultúránk”...

Packard Bell

Már nem csak külföldön figyelhet meg

az a tendencia, hogy minden „komoly” cég-

nek rendelkeznie kell egy hálószemmel az

Interneten. Magyarországon is majd-

nem minden nagy, kereskedelmi vagy

szolgáltatói szférában mköd cég el-

készítette saját hálókikötjét, és egyre

több kis- és középvállalkozás tesz ha-

sonlóképpen.

Ezek voltak a tények, viszont amit

egy magyar szörföz tapasztal, az bizo-

nyos esetekben elég elkeserít. Marad- flLr

junk egyelre a cégek web-lapjainál. 1 s

Sajnos viszonylag sok cég gondolja

úgy, hogy „mindegy mit, csak tegyünk

ki valamit!” Egy céges hálókiköt legyen in-

formatív, esztétikus, könnyen használható.

Lefordítva emberi nyelvre, az én elvárásaim

egy web-lappal kapcsolatban a következk:

ismerjem meg a cég nevét, címét,

elérhetségeit, tevékenységi körét; kapjak

tájékoztatást a cég szolgáltatásairól, árairól,

akcióiról, esetleg megtekinthessem a megvá-

sárolható választékot, netán meg is rendel-

hessem; a fentiek legyenek esztétikusán tá-

lalva; legyen az egész könnyen olvasható,

érthet, összefoglalva: igényes. A fenti köve-

telményeknek a magyar hálószemek leg-

alább fele nem tesz eleget. Érdemes megnéz-

ni a web-lapok „rangsorolását”, a TOPlOO-at

az Isys üzemeltetésében. Itt valóban igényes,

szép lapokat látunk, de ennek ellentettjeként

érdemes megnézni az Ikarus honlapját is!

Itt, ezen a csatornán keresztül is kérem

a magyar web-szerkesztket, mvészeket,
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tegyünk a magyar internetes kultúra kialaku-

lásáért! Kevés ráfordítással (ingyen) nagyon

fel lehet dobni egy hálószemet. Néhány gya-

korlati tanács a szép web-lapokért, és néhány

gyakran elforduló hiba:

- Érdemes a komoly, nagy példányszá-

mú, színes (ezért viszonylag drága) újságok

felépítését, tipográfiáját, designját tanulmá-

nyozni, sok érdekes ötletet meríthetünk.

- Ha nagy a cég, nagy az adatbázis, sok a

link, a hivatkozás, ne használjunk frame-es

szerkezetet, ne essünk ugyanabba a hibába,

mint az egyik legnagyobb magyar kereske-

delmi rádió web-mestere.

- Az oldalakat érdemes 800x600x256-re

(képméret, szín) optimalizálni, de feltétlenül

gondoljunk a kisebb felbontást használókra

is. (Tipikus hiba: frame-es szerkezet haszná-

lata 800x600 felbontásra méretezett lappal.

Ha valaki 640x480 felbontással nézi az ol-

dalt, vagy rögtön négy gördítsávot lát

a képernyn, vagy ha ezek le vannak tiltva,

nem tudja megnézni az oldalt.)

- Az elkészült oldalakat feltétlenül

ellenrizzük több böngészvel. Van, aki

másképp értelmezi a HTML nyelvet...

- Az oldalakat mindig frissítsük, novem-

berben ne árválkodjon januári árlista a lap

közepén.

- Egyértelmen jelezzük cégünk nevét,

elérhetségét.

- Under construction (fejlesztés alatt) fel-

iratú lapokat ne tegyünk ki, nincs értelme.

Ha „nyitunk a közönség felé”, lapunk legyen

teljes, egész.

- Amennyiben oldalunkon szerepel e-

mail cím, akkor valaki olvassa is az

odaérkez leveleket, és válaszoljon rájuk!

(Illemtan.)

- Az oldalainkon megjelen infor-

máció fedje a valóságot! A telefonon

érdekldknek ne mondjunk olyat,

hogy „Ja, az csak reklám...”

- Hálószemünk - gondolva a mode-

mes felhasználókra - legyen könnyen

letölthet, azaz egy oldal ne legyen na-

gyobb 60-80 kilobájtnál!

- Alkalmazzuk a keresszerverek

szolgáltatásait, regisztráltassuk ma-

gunkat, a legjobb cégér sem ér semmit,

ha nem látják!

Barcza Gergely

Barczag@usa.net

Hl
Végezetül álljon itt néhány

hálószem címe, melyeket

érdemes megnézni:

(+ jel = jó, - jel = kevésbé jó)

I www.ikarus.hu

I www.h-m.hu

I www.meh.hu
* www.operator.hu

goliat.eik.bme.hu/~violag

www.budapest.hu/bkv

www.netaddress.usa.net

www.nepszabadsag.hu
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Ha valaki éjjel nappal az Interneten lóg,

nem mindegy, milyen a vonal!

0 Országos hálózat

amerikai kapcsolat

Elfizetink igényeihez alkalmazkodó díjcsomagok

kapcsolt és közvetlen vonali szolgáltatásainkra egyaránt

ISDN, közvetlen vonali sz<

üzemeltet ügyfeleink részére

professzionális

24 órás Internet segélyszolgálat

ingyenes Internet-oktatás és szoftvercsomag

a legnépszerbb programokkal

DataNet
A professzionális Internet-szolgáltató

Új címünk: 1023 Budapest, Zsigmond tér 10,

Tel.: (36-1)458-5858 • Fax: (36-1)458-5800 • www.datanet.hu • info@datanet.hu

legjobb repüljegy árai.

Eredeti ár Akciós ár

utazna
New York _iXLöe<TTt 64.500 Ft

San Francisco ^9£-O0€rFt 92.600 Ft

Miami ^jOGO^t 79.400 Ft

Sidney Jji^jOOeTt 150.000 Ft

London .y^QOe-ft 31.900 Ft

Stuttgart ^3Z0Ö-FT 27.000 Ft

Toronto t 76.600 Ft

Florida

California

Kelet-nyugat

Mexico

Hawaii

TRAVELLtd.

A legjobb amerikai

"Fly and Drive" utazások:

9 nap

9 nap

16 nap

12 nap

9 nap

99.900 Ft-tól

109.100 Ft-tól

130.000 Ft-tól

124.000 Ft-tól

173.600 Ft-tól

A fenti repüljegyárak nem tartalmazzák

a repültéri illetéket és

bizonyos feltételekkel érvényesek.



A mi hibánk is, hogy egyre több e-mail címet

jelentenek be a Magyar Címtárba olvasóink,

ugyanis egyszer-kétszer figyelmetlenebbl

szrtük meg a bejelentéseket, és bent maradt a listában

néhány „kukacos” e-mail cím. Nos, most jobban

figyeltünk: köszönjük szépen, az e-mail címeket NEM
GYJTJÜK (ez ügyben javasoljuk felkeresni a

www.drotposta.hu címet).

Amiket mi gyjtünk, azok a magyar Internet-kikötk,

amelyekbl tavaly tavasszal közreadtunk b ezret, és

azóta havi százzal-kétszázzal bvítik a listát olvasóink.

A www.ikalauz.hu alatt megtekinthet, immár több mint

kétezer címet tartalmazó Magyar Címtár azt hivatott

demonstrálni, hogy mi mindenre szövdnek már nálunk

is hálószemek, mennyire sokrét a Világháló magyar fer-

tálya. Azok, akik tematikus rendezettségre vágynak,

a miénknél jóval rendezettebb és átfogóbb nyilvántartá-

sokra is rábukkanhatnak a Neten. Ezekkel nem is kívá-

nunk versenyre kelni; a MACI-nak, vagyis a mi listánknak

diszkrét bája ez a sokféleség, ahol a fémszórástech-

nikától a tudáskereskedésig minden elfordulhat.

Régi olvasóink azt is tudják, hogy általában a 15-éig

bejelentett új címek férne be a következ havi Internet

Kalauzba, s ezek a nyomtatott megjelenés után kerülnek

be a világhálós Magyar Címtárba. Hangsúlyoznánk
a „cím” elé tett jelzt, vagyis az „újat” is, mert ezek -

mint fent olvasható - pótkötetek, mi a magunk részérl

igyekszünk elkerülni az ismétlést, amit akkor tehetünk

még nagyobb sikerrel, ha olvasóink se küldenek be

olyan címet, ami már rajta van a MACI-n.

3. ÉVEZRED -21 .SZÁZAD folyóirat

www.ctv.es/USERS/tigerloto2001

Ádám és Ádám Hegesztés- és

Fémszórástechnikai Kft.

www.szabinet.hu/-adam/kasa/

index.html

Aki bújt, aki nem!

aban2.home.ml.org

Alapozó Terápiák Alapítvány -

problémás gyermekek gyógyítása

www.kerorg.hu/ata/

Amatr Jégkorong Liga

k2.jozsef.kando.hu/-pszabi/

jégkorong/

Anti-Rasszista Mentalitás

members.tripod.com/~arm97

ArchiSoft Mérnökiroda - egy

budapesti építésziroda honlapja

ourworld.compuserve.com/

homepages/archisoftjtd

Aréna Sportruházat Honlapja

www.arena.hu

Árpi TAXI

www.angelfire.com/ma/balaton

Autoinfo Hungary Kereskedelmi

Információs Adatbank

www.autoinfo.hu

I
AUT0-NET Hungary - Magyar

| Autókereskedelmi Fórum

§ www.autonet.hu

Az Apukám Világa iRC-n, avagy az

j
#apukam apukam.base.org

Az Éhez Apácák zenekar hivatalos

hálószeme

www.csvmtkf.hu/apacak/

Az Els Magyar Millennium Honlap

www.geocities.com/area51/

vault/4301/

Az ELTE-Mastodons

kosárlabdacsapat

ludens.elte.hu/~jeno/mastodons/

Az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Mvészeti

Együttesei ludens.elte.hu/~zene

B...+

www.vpszk.bme.hu/~beplusz

Balázs members.tripod.com/~solti

Bankkártya-info oldalak

www.stardust.hu/starnews

Barta Import-Export Kft.

www. oditech . hu/bartajmpex/

Baucoord Kft.

www.baucoord . datanet. h u

Bázis Oktatásközvetít Iroda

www.geocities.com/Eureka/

Gold/4053/

BCN Kft. (Business

Communications Networks Ltd.)

www.bcn.hu

Bernád Hangtechnika

www.titasz.hu/~bernad/

Bétacom Kft. www.betacom.hu

Bitumenszervit Kft. members.

tripod.com/~bitumenszerviz

A HlHMM (11
BorÁsz-Raktár

www.datanet.hu/kevesb

Bugac Tours A határtalan lovaglás

w3.datanet.hu/~bugac

Centralnet-Online áruház

www.centralnet.hu/shop/

Chantal Divatstúdió

www.chantal.hu

Chemotron www.chemotron.hu

ContactNET Üzleti Információs

Adatbázis www.sopron.hu/

contactnet

CSAJOK - ingyen?!

geocities.com/Hollywood/

Boulevard/9886

Csató Iván

femto.chem.elte.hu/csato

Devosa Iván

rubin.szote.u-szeged.hu/~studivan

Dr. Szabó Ildikó web-lapja

www.geocities.com/HotSprings/

Spa/4564

Dr. Sztrik János neumann.math.

klte.hu/~jsztrik/jsztrik.html

Dr. Horváth Tamás

www.c3.hu/~dulcamar

East-West Line Kft.

w3.datanet.hu/~eastwest

Ecseg község (Nógrád megye)

www.agroservice.hu/ecseg.htm

Elektronika Átviteltechnikai

Szövetkezet www.elektronika.hu

Él Reiki

members.tripod.com/~livingreiki/

Els Magyar Alice Cooper

Kiköt -Kis Gábor

ourworld.compuserve.com/

homepages/gaborkis/

Építészeti, építipari információs

szolgáltatás www.archiweb.hu

Ész, élet, egzisztencia www.jate.

u-szeged.hu/~sferenc/ex_main.htm

Faccio Homepage központja

(Faccio’s Homepage center)

www.geocities.com/SiliconValley/

Peaks/9916

FedetlenTest Hölgyek

www.geocities.com/Hollywood/

Studio/6579

Félix Világa

mars.arts.u-szeged.hu/~felix

Fuvarpiac - Cargo Boerse -

Frachtenbörse Fuvarok a világ

minden tájáról és tájára

www.sped.hu

Gáláns Golden Retriever kennel

www.oditech.hu/kutyatar/retriever/

gáláns/

Gárdonyi Géza Ciszterci

Gimnázium és Szakközépiskola,

Eger members.tripod.com/

-gárdonyi

Géza Honlapja

www.geza.deltav.hu

Gyökérúti Elágazó

www.infornax.hu/~gyoker

GYSEV Ringa kosárlabdacsapat

rajongói oldal

sun30.efe.hu/~merlin/gysev/

GYSEV Rt. www.gysev.hu

Gyürki Díszkovácsoló És

Kereskedelmi Kft.

www.chez.com/ironart

Hangár Hangmvészeti és Oktatási

Központ

www.geocities.com/paris/rue/1223/

Határids Tzsdeipar Kft.

Békéscsaba www.szikszi.hu/

-ballai

HILL International www.hill.hu

Hollók, a világörökség része

www.euroastra.com/holloko/

Homepage www.geocities.com/

TimesSquare/Castle/7780/

index.html

Honvédségrl

www.geocities.com/CapitolHill/

Senate/2173/

Horváth Gábor

www.megaram.hu/~gabesz

Horváth György

members.tripod.com/

-gyurihorvath/index.html

Horváth Péter

members.tripod.com/~hdoki/index.

html

Hotel Aranyhomok Kecskemét

w3.datanet.hu/~bugac/magyar/

aranyhh.htm

Hotel Berlin

www.rwh . I u rdyhotels.hu/berl i n/

Hotel Frankfurt

www.rwh.lurdyhotels.hu/frankfurt/

HUBEL Magyar-Belga Kft.

www.datanet.hu/hubel

Hungária Biztosító Rt.

www.hbrt.hu

IRC-TANODA

www.geocities.com/Hollywood/

Studio/6579

IRC-TANODA

members.tripod.com/

-szcsaba/best. html

JákShow Fan Club

jakshow.home.ml.org

Jász-Nagykun-Szolnok megye

olimpiai kronológiája

www.externet.hu/olimpia



Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

www.c3.hu/~jeszjbau

JPTE-PMMFK Boszorkány úti

kollégiuma, 7. em. neves.pmmf.hu

JPTE-PMMFK Mszaki Informatika

Tanszék sunny.pmmf.hu

Juhász és Társa Kft., Sopron

www. matav. hu/uzlet/berbajt

Juhász Róbert www.geocities.com/

broadway/9185/

Kalifa kávéfz

www.westel.hu/~kalifa

Kékkereszt Állatgyógyászat

www.oditech.hu/kutyatar/kekkereszt/

KERORG Kft. www.kerorg.hu

Kis Róbert

angelfire.com/me/RogerCo

Kollár János pszichológus

www.geocities.com/Paris/Rue/351 1

Komáromi Tamás

www.inf.elte.hu/~tamas

Kolajvezetéképít Rt.

Termékgyártási

Üzletága www.siofok.com/kvv

Környezetgazdálkodási Továbbképz

Központ (KTK) ktk.kee.hu

Kraszlan Bt., Budapest Hungary

www.kraszlan.com/

Kyokushin Karate Klub Siófok

www.siofok.com/karate

Latin Combo Bánd www.

starkingnet.hu/userweb/bbiro

Laura Bertram home2.inet.tele.dk/

b_bri nch/mai n . htm I

Lilom

www.tiszanet.hu/totaldesign/lilom

Litina Állateledelek

www.oditech.hu/kutyatar/litina/

Loco Tattoo

www.somogy.hu/locotattoo

Lóránt Zsolt ugródeszkái

www.geocities.com/area51/

rampart/4881

Lurdy Hotel Kft.

www.rwh.lurdyhotels.hu

Magántanítás - Iskola Otthon?!

www.angelfire.com/ne/Otthonlskola

Magyar Formai Bajnokság

www. szabi net. hu/~adam/f 1 /

index.html

Magyar Iparmvészeti Fiskola

www.mif.hu

Magyar Lovas Szövetség

honlapja

www.hunpro.hu/mlf/lovasweb/

Magyar népi kultúra www.

geocities.com/Heartland/Prairie/4882

Mazda Nagy Autópark Kft.

www.mazda-nagy-autopark.hu

Mikrokozmosz Pedagógus Web-lap

www.externet.hu/mikrokozmosz/

M-ker94 Kft. www.tiszanet.hu/

~M-ker94

MONEY (ahol a pénz az els)

www.centralnet.hu/money

MÓRICKA Online

moricka.home.ml.org

Morse együttes oldala

www.hszk.bme.hu/~vg214

Nakedgirls fór Free

www.angelfire.com/ms/csab

New NetWork Ltd.

www.newnetwork.hu/english/

Nonprofit Információs és Oktató

Központ (NIOK) niok.hu

Nyugdíjválasztó

www.nepszava.hu/plusz/nyugdij

Óbudai Waldorf Iskola

www.kerorg.hu/waldorf/

Oláh Ádám (Hoti)

www.audit.matav.hu/hoti

Oláh Károly (Net Computers)

www.audit.matav.hu/net

Országos Mszaki Fejlesztési

Bizottság (OMFB) honlapja

www.omfb.hu

Pali homepage - játékokkal

kapcsolatos web-címek, képek

www.focus-asia.com/home/takacsp/

Perfekt-Power Kft.

www.datanet.hu/ppower

PMI—Palásty Mérnöki Iroda

members.tripod.com/~Palasty/

PMI-1.html

Pólyák Csaba

www.geocities.com/TimesSquare/

Castle/7780/index.html

Previnet project (prevencióról

fiataloknak és nem fiataloknak)

www.previnet.hu

Primavera Balettegyüttes

Nyíregyháza

www.xoom.com/igbt97/index.html

PRO PHILosophia Füzetek

www.jate.

u-szeged . hu/~sferenc/proph .htm

Rádió 88 www.tiszanet.hu/radio88

Régi/nagy számítógépekrl készült

fényképek

www.netweb.hu/hamster/oldiron/

Rosta család

www.geocities.com/SoHo/Cafe/

5415/

Sci-Network Kft.

www.scinetwork.hu

Simon Gábor

www.kiskapu.hu/users/simong

Sindelyes András

emc.elte.hu/~sind

Somogyi Kereskedelmi és

Iparkamara www.sominfo.hu/skik

Somogyvári Béla

www.somogy.hu/sobela

Sörüzem - Mini Sörfzde/Brewery

www.agroservice.hu/sor.htm

Szabad anarchista közösség

www.geocities.com/RainForest/

Vines/8671

Szabadid - Programok a Balaton

északi partjáról www.infornax.

hu/~gyoker/szabadid.html

Szabó Miki honlapja

www.geocities.com/SunsetStrip/

Stage/8693/

Szalay Dániel

www.megaram.hu/~szdoni

Számítógép-történelem

schkol.sch.bme.hu/

Szaszi oldalai

www.iit.uni-miskolc.hu/~szabo30

Szen-lsotrade Kft.

www.szabinet.hu/~isotrade

Szörényi Zsolt homepage

www.geocities.com/SiliconValley/

Way/4244/

Team Hungary STB+ - Törjük együtt

www.elte.hu/~rc5/

Tejüzemek, tejfeldolgozók

www.agroservice .hu/tej .htm

Testvérek Home lapja

www.angelfire.com/ms/sipike

Thomyfolia@n-ter.net

www.n-ter.net/hirdet/thomy

Tóvárosi’s Page

www.geocities.com/Athens/

Acropol is/91 60

Tudáskereskedés (névjegykártya,

fénymásolás, könyv)

www.elender.hu/~bodnargy

/index.htm

Vámos karikatúrák,

sztereogrammok... www.geocities.

com/Paris/Metro/9606

Varga József, költészet,

mvészet, sport

w3.datanet.hu/~vargaj/lndex.htm

Veszprémi Egyetemi Kiadó és

Könyvesbolt

www.vein.hu/~kiado/kiado.htm

VIP ART Kft.

www.oditech.hu/vipart/

Vizuál Tábla és Vetítéstechnikai Kft.

netinform.hu/vizual

Vöröslámpa :) www.geocities.com/

Hollywood/Boulevard/9078

Vörösmarty Mihály Gimnázium

www.sunserv.vmg.hu

Vörösmarty Mihály Gimnázium és

Kollégium Szentgotthárd

www.voros.hu

White Star’s Diamond kennel

www.oditech.hu/kutyatar/

samoyede/whitestars/

Zabna Club Icq Lista

www.holop.hu/zanza

Zsolti

www.angelfire.com/ma/zsolti

Öugl W<£>e^p
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Hivatalos Garfield-oldal

(Garfield OnLine)

www.garfield.coin

Valószínleg nagyon keve-

sen vannak azok, akik nem
ismerik a világ leglustább

macskáját. kelme egy igazi

médiasztár, megjelenési for-

mája pedig nagyon változa-

tos, de mindenképpen széles

skálán mozog. A képregé-

nyektl és rajzfilmektl

kezdve a különböz bögré-

ken át a pólókig világszerte

mindenhol megtalálható.

Mostanság már az óriás-

poszterek világát is bevette

kis hazánkban. Hogy mi az,

ami vonzó ebben a narancs-

sárga, dagadt kandúrban? Ezt

igazán nem nehéz megmon-
dani. Garfield falánk, rossz-

indulatú, hipochonder, de

emellett önz, gonosz és nem
utolsósorban lusta disznó

(bocsánat macska). Vagyis

csupa olyan tulajdonsággal

jellemezhetjük, ami többé-

kevésbé mindenkiben megta-

lálható. Mégis, mindezeket

a tulajdonságokat olyan vég-

telen bájjal és kedvességgel

viseli, hogy nincs az a ke-

mény szív, amely ellen tudna

állni neki. A lassan már hu-

szadik évét taposó cicát egy

amerikai karikatúrarajzoló

szabadította a gyanútlan vi-

lágra. Jim Davis rajzasztalán

az évezred végének legnép-

szerbb macskája született

meg, és ez magától értetd-
vé tette, hogy a rajongók mil-

liói az Interneten is el tudják

t érni. A Garfíeld-site már
több mint egy éve létezik, és

mindig lehet találni rajta va-

lami újat és érdekeset. Ha
játszani szeretnénk, elég

egyet klikkelni a játékház

ikonra, és máris három mó-
kás fejtör közül választha-

tunk. Természetesen ne vár-

junk semmi eget rengett, de

ami van, az tipikusan a Gar-

field-humort képviseli. Bár

a karácsonyi ünnepek már el-

múltak, mégis érdemes be-

nézni a virtuális képeslapok

közé, mert biztosan találunk

az alkalomnak megfelel ké-

pet, amit elküldhetünk bará-

tainknak. A siker garantált.

A „Party centraf’-ban meg-

tudhatunk mindent, amit egy

igazi buliról tudni illik, vala-

mint szülinapi jókívánságot

is küldhetünk kedvenc macs-

kánknak. Ha kedvünk tartja,

beléphetünk a hivatalos „fan-

clubba” is. Igaz, ez már ke-

mény 30 dollárunkba fog ke-

rülni, de megéri, mert ezért a

pénzért olyan szolgáltatásokat

nyújtanak, amelyek egy részét

csak az Interneten tudjuk élvez-

ni. A „Nagy, dagadt, szrös hí-

rekben” pedig az aktuális ese-

ményekrl olvashatunk.

„Brekeg” oldalak

(The Froggy Page)

| frog.simplenet.com/froggy/

| A béka igazán nem sorolható ami végül is érthet, hiszen

a közkedvelt állatok közé, sem külsejérl, sem „modo-

ráról” nem állíthatjuk, hogy

túlzottan megnyer lenne.

Persze azért akadnak olya-

nok, akikbl mégsem az un-

dor érzését váltja ki ez a nyál-

kás képzdmény, hanem
valami egészen mást. Errl

tanúskodik a Froggy Page is,

amely nevéhez méltóan bé-

kákról szól, olyannyira, hogy

a kapcsolók némelyike mö-
gött valódi békabrekegés rej-

tzik (mondjuk, éppen a pá-

rosodási idszakból). Ennél

valószínleg tartalmasabb él-

ményt nyújtanak az ismert

játékok - mint például a Tic-

Tac-Toe - „békásított” válto-

zatai. S ha már az imént a

macskák kapcsán Garfíeldet

emlegettük, akkor úgy illik,

hogy megemlékezzünk a bé-

kák leghíresebbikérl is.

Igen, Brekirl, a Muppet
Show felejthetetlen sztárjáról

van szó. Itt természetesen ró-

la is sok mindent megtudha-

tunk, és neki köszönheten

valószínleg békaundorunk

is megsznik. Addig is pu-

sziljunk meg minden utunkat

keresztez békát, hiszen ki

tudja, talán királykisasszony

lesz belle...

The FROGGY

BRÖND

Képek Japánból

(Sights of Japan)

www.geocities.com/Tokyo/Ginza/63 1 6/

Ezt a kikött két okból is

ajánljuk kedves olvasóinknak.

Az egyik teljesen szokvá-

nyos, maga a téma: itt tekint-

hetjük meg a lap alkotója,

Pedro Echeverria fényképe-

it, amelyeket japán körútja

során készített. A maguk tö-

kéletességében csendesen ál-

ló templomok, Buddha-szob-

rok a figyelmes szemlél
számára talán többet monda-
nak el Japánról, mint bár-

mely vaskos lexikon. A má-

sik ok pedig az, hogy a képek

egy viszonylag újnak mond-
ható technikával készültek.

A nagy fényképezgép-
gyártó cégek által is alkal-

mazott technika a fotókat

nem a hagyományos filmen,

hanem digitális úton rögzíti,

így nincs szükség sem nyers-

anyagra, sem elhívásra. Ha
kell, akkor az adatokat akár

egy laptop és modem (rádió-

telefon?) segítségével azon-

nal el is küldhetjük az Inter-

neten. így nem csak az elhí-



vás olcsóbb és gyorsabb, de alatti árat is könnyedén elér-

a tárolás is. Ha pedig a kész hetünk. Lehet, hogy hamaro-

képeket például CD-re írjuk, san eltnnek a kifakult csalá-

akkor képenként egy forint di fotóalbumok?

Fotoman kalandjai

(The Adventures of PhotoMann)

www.tiac.net/users/dmann/photomann/

Hogy kicsoda Fotoman?
Hogy nem ismerik? Persze,

hiszen t igazán senki sem is-

meri... Nos, bár nem Pom-
Pomról van szó, hsünket,

vagyis Fotomant virtuális

mesefigurának is tekinthet-

jük. Képzeletbeli alakja

ugyanis végigjárja Földün-

ket, és mindenhonnan gyö-

nyör képekkel tér vissza,

hogy zsákmányát ebben az

Internet-kikötben rakja le.

„Életérl” bvebb informáci-

ókat is kaphatunk ezeken az

oldalakon, de persze az igazi

érdekességet talán mégsem ,
hanem munkái, vagyis a ké-

pek jelentik: Thaiföld, Hong-
kong, Ausztrália, San Fran-

cisco - nem lehet egy csóró

csávó ez a Fotoman, ennyi

helyre elmenni azért kerül

valamibe. (Biztos elfogott

néhány els számú közellen-

séget, aztán abból telik neki.)

Tudjuk ajánlani játékosabb

kedv olvasóinknak, hogy
keverjék össze a képeket és

a hozzájuk tartozó címeket,

s rendezzenek „melyik me-
lyiknek a párja?” vetélkedt.

A Maldív-szigetek

(Maldive Islands)

www.mal-dives.com/mainmenu.html

A Maldív-szigetek egyike

a legfelkapottabb, legidilliku-

sabb turistacélpontoknak. Az
óceán hihetetlenül kék és még
hihetetlenebbül átlátszó vize

nem csak a búvárkodás sze-

relmeseinek elragadó - pon-

tosabban nincs olyan ember,

aki ne kapna kedvet a merü-

léshez akár már attól is, hogy

az oldal képeit meglátja. Per-

sze azért Maldívia több mint

kék festék. Közel 2000 apró

korallszigetbl áll a független

Maldív Köztársaság, amely

az Indiai-óceánban, Sri

Lankától délnyugatra fek-

szik. A szigeteknek mindösz-

sze egytizede lakott, a jellem-

z foglalkozás természetesen

a halászat. Az éghajlat szinte

a turistáknak lett kitalálva:

még csak túl nagy hség
sincs soha, 3 1 fok fölé soha-

sem kúszik a hmér higany-

szála. A szokásos turistaelfog-

laltságok, a vízisízés, a strand-

röplabda és a könnybúvárko-

dás mellett olyan extrák is

vannak itt, mint az éjszakai

halászat vagy a halászfaluk

meglátogatása - a lakosok

igyekeznek családias hangu-

latot teremteni. Ez a kedves-

ség különösen akkor tud

hasznos lenni, ha a fél tenger-

parton végigüldözött minket

egy teljesen ártalmatlan, de

mellesleg vagy három-négy

méter hosszú, undorító rája...

Isten hozott Új-Zélandon!

(Welcome, Kia Óra)

www.nztb.govt.nz

Vajon mi az, ami egyedivé te-

szi ezt a formájában is külön-

leges szigetet? A hófödte

hegycsúcsok? A füstölg vul-

kánok vagy a napsütötte ten-

gerpart? Az eserdk? Eset-

leg az a madárdal, amit az

oldalon meghallgathatunk?

Talán mindez együttvéve. A
„világ két legszebb szigeté-

nek” is nevezett Új-Zéland

területe megközeliti Nagy-
Britanniáét, míg lakossága

csupán 3,6 millió f. A háló-

szem készíti azt javasolják,

hogy ne keressünk rá szava-

kat, inkább menjünk, és láto-

gassuk meg. Lássuk, mit ka-

punk egy nem éppen olcsó

repüljegy áráért! Elször is

az alacsony népesség nyu-

galmat ígér - itt még lehet

sok kilométer hosszú érintet-

len partszakaszokat találni.

Az idjárás kellemes, az év-

szakok közötti hmérséklet-

ingadozás szinte minimális.

(Lassan kezdem azt hinni,

j
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hogy ez a normális - lehet, ld úgy érezheti, hogy a do-

hogy aszályos nyarunkon és bök ritmusa az si mítoszok

latyakos, fagyos telünkön rö- és legendák korába repíti visz-

hög a fél Karib-tenger?) Az sza. Ha pedig nem komál-

utazás nem jelent problémát, nánk, hogy a maori sámán

ugyanis a jól kiépített vasút- unalmában termékenységi ál-

és buszhálózat bárhova elvi- dásokat szóljon ránk, akkor

szí a turistákat. A Polinéziából ellátogathatunk a négy nagy-

érkezett slakosok, a maorik is város - Auckland, Welling-

fontos szerepet játszanak a tón, Christchurch és Dunedin

sziget életében: különös, fes- - egyikébe, ahol élvezhetjük

tett-faragott szobraik között a modem kultúra „áldásait”

állva, „haka” névre hallgató is, például a világhíri?) új-

harci táncukat látva a szemlé- zélandi borokat.

ESERNY

Idjárás-kalauz

(The WeatherPost)

www.weatherpost.com

A híres Washington Post ál- „ismeretlen” országok „benn-

tal szponzorált WeatherPost szülött” lakosaira, így ha-

kibertéri Jósdájában” 200 zánk négy városa is szerepel

ország több mint 2000 váró- adatbázisukban (Budapest,

sának idjárási viszonyai fe- Debrecen, Gyr és Szeged),

ll érdekldhetünk. Sajnos - A WeatherPost külön érde-

ahogy az már lenni szokott - kessége, hogy sorra veszi

az itt található információk a kedvelt és gyakran látoga-

többsége Amerikára vonat- tott tengerparti és vízközeli

kozik, de azért gondoltak üdültelepeket.

ÉJSZAKA

Az FBI „közellenségei”

(FBI’s Ten Most Wanted Fugitives)

www.fbi.gov/mostwant/tenlist.htm

Éjjel a sötét utcákat járva adnak egy-egy „robbant-

fúrcsa alakokkal találkozhat gatósabb” líbiaiért. Szóval,

az ember. Egy-egy elsuhanó ha könny pénzre vágyunk,

árny, egy idegen tekintet mö- jegyezzük meg ezeket az ar-

gött bárki megbújhat, akár cokat, hátha valamelyik

maga az els számú közel- „nyóckeres” kocsmában ösz-

lenség is. Ez talán kicsit gye- szefútunk mondjuk Lamen
rekesen hangzik, de mindjárt Khalifa Fhimah-val. A nyom-

megváltozik a véleményünk, ravezetnek járó díjból 12 gi-

mihelyt ellátogatunk az FBI gabájt RAM-ot vehetünk - de

„Most Wanted” oldalára, vigyázzunk, mert mindegyik

ahol akár 50 000 dollárt is ilyen alak nevénél ott a fi-

gyelmeztetés: „Különösen vétségét!” Említésre érde-

veszélyes, valószínleg fegy- mes, hogy egyeseket már
vere van! Ne próbálja meg közel húsz éve keresnek,

egyedül elfogni, keresse Ilyen esetekben a régi képe-

meg a legközelebbi FBI-iro- két számítógépes szimuláci-

óét vagy amerikai nagyk- óval „öregbítik”.

Miért is ne?

(The Ynot Aduit NetWork)

www.ynotnetwork.com/welcome.html
A YNOT, vagyis „miért ne”

hálózat nem más, mint az

egyik legnagyobb szexuális

- pontosabban felntteknek

szóló - témájú lapokat ösz-

szegyjt ugróbázis. Létre-

hozói hat okot sorolnak fel,

amiért érdemes ket meglá-

togatni. Az els az egyszer-

ség: az összefoglalás segítsé-

gével könnyen kiválaszthatjuk,

hogy mi érdekel minket, és

nem kell keresgélnünk. A
másik öt nem ilyen fontos -

a „rossz, a hálózatot szeny-

nyez oldalak kiszrése” pe-

dig egész egyszeren nem
igaz. Nekünk, kispénz ma-

gyaroknak egy hetedik ok

fontosabb: az étvágygerjesz-

tnek szánt képek letöltésé-

B
ért ugyanis

nem kell fizet-

sonló site-on,

Drótvégen a Paradicsom

(Paradise Online Norge)

www.paradise.no

Azt mondják, hogy az Inter-

neten terjed pornográfia

egyáltalán nem olyan veszé-

lyes, mint azt sokan hiszik.

„Olyan ez, mint a pomóújság:
- mondotta volt egyik el-
adásán Z. Karvalics László

,

a fogpiszkálók nagy ismer-

je - elsre nagy szám, de

elbb-utóbb úgyis beleun az

ember.” Ez ugyanígy van a kü-

lönféle szex-kikötkkel is.

Aki sokat ül a gép eltt, az

hamar rájön: az egészben

nincs semmi poén. Amiket

viszont kicsit nehezebb meg-
unni, azok a szexis fehérne-

mk, a dessous-ök és az

ezeket árusító webes boltok.

E sorok írója is bevallja,

hogy ezek még mindig meg-
mozgatják a fantáziáját - pe-

dig elég sok kikötben járt

VNOT
Aduit Nctwork

a különbség csak az, hogy itt

olyan sok cím van felsorol-

va, hogy egyik helyre sem
szükséges belépnünk, mégis

annyi képet tudunk letölteni,

amennyit csak akarunk.

(Úgyis megunjuk pár perc

alatt az egész hülyeséget.)

Ha mást nem, azt megtanul-

juk eközben, hogy hogyan
csapják be a szörfösöket

különféle hangzatos rek-

lámszövegekkel. Útravaló-

ul ne felejtsük azt, amire

egyszer már felhívtuk a fi-

gyelmet: a FREE egy véd-

jegy, és semmi köze a szó

eredeti jelentéséhez, vagyis

ahhoz, hogy „ingyenes”.

Amerikában mindenért fi-

zetni kell, miért éppen ez

lenne kivétel?

már. (Hiába na, a csomago-

lás ugyanúgy számít a tejnél,

1998 FEBRUÁR
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a rádiótelefonnál és az em-
ber barátnjénél - igaz, az

utóbbinál nem csak az els
alkalommal.) Természetesen

most is bemutatásra kerül

egy ilyen, mindenfajta trük-

kös dolgot árusító oldal. Ez-

zel kapcsolatban két érde-

kességre is felhívnánk a fi-

gyelmet. Az egyik az, hogy

norvég (nem baj, a szex,

ahogy mondják, teljességgel

nemzetközi nyelv). A másik

a katalógusrendszer. Nem
csak online nézhetjük és ren-

delhetjük meg a csábos szet-

teket, hanem le is tölthetjük

az árjegyzéküket. Az ehhez

használt formátum - kapasz-

kodjanak meg, úgysem hiszik

el - a PDF. Hát igen, változ-

nak az idk! A szegény, jó

öreg Acrobat Reader alkotói

sem igen sejtették, hogy az

&

IC- és szoftverdokumentáci-

ók helyett egy napon csábos

neglizséket nézegetnek majd

programjukkal.

GÉPÜNK TÁPLÁLÉKA

„Arachnefóbia”

(Arachne Online Homepage)

www.naf.cz/arachne

Bár korábban már
egy egész oldalt

szántunk az Arach-

néra, igazán nem
szeretnénk, ha új olvasóink ki-

maradnának valamibl, hi-

szen a böngészk száma egy-

re csak szaporodik, és a nagy

versenyben mind nehezebb

válogatni a kínálatból. Ez per-

sze elssorban a grafikus ope-

rációs rendszerek esetében

van így, pedig ilyen szoftve-

reket gyártani „nem nagy

kunszt”. A jó öreg MS-DOS
alá külön meg kell írni a képi

megjelenítéseket, a tárcsázót

stb. És sokan vannak, akik

nem bíznak a színes, csicsás

szoftverekben, esetleg az árát

sem hajlandók megfizetni, így

k a kisebb igény brow-

sereket keresik, amelyek DOS
alatt futnak, ugyanakkor ha-

sonló szolgáltatásokat nyújta-

nak. Az Arachne új, 1.20-as

verziója ilyen. Ráadásul cse-

kély igényei mellett ftp- és tel-

net-támogatást is tud, vala-

mint leveleket is olvashatunk

a segítségével. Egy próbát

mindenképp megér. Nem?

Hej hó, hejhó

(Fiié Mine - Dig Our Downloads)

www.filemine.com
www.techweb.com

„A törpék a bányában dol-

goznak” - mondta Hófe-

hérke. És milyen igazuk van

(mármint a törpéknek), hi-

szen a mélyben minden meg-
található, amit csak a háló

szörföse (smurföse) szeretne.

A felhívás is erre utal: ásd ki,

ami megtetszik! És ez egy

aranybánya. Az egyes share-

ware/freeware programokat

csoportokra bontották, és

osztályozták is ket. Minél

több csákány kell a kifej-

téshez, annál jobb

az anyag minsége.

Az „Internet-tárnában” talál- címet azoknak ajánljuk, akik

ható a legnagyobb kínálat úgymond „finomhangolni”

(nem is csoda), HTML szer- szeretnék gépeiket, és ehhez

kesztk, kapcsolati progra- gyjtenek hasznos tapaszta-

mok, plug-inek és még sok latokat, mivel azonban a két

más vár a lelkes vájárra, akár cím gyakorlatilag egy cég-

PC-vel, akár Mackel, akár hez tartozik, úgy tartottuk

Amigával megy kutatni. Te- helyesnek, ha együtt mutat-

hát merülésre fel! A második juk be azokat.

A valódi hang

(RealNetworks - The Home of RealAudio)

www.realaudio.com

Hajdanán volt a drótnélküli

távíró, aztán a távközlés szé-

pen lassan fejldött, és szin-

te minden háztartásba belop-

ta magát. Ma már lehetsé-

günk van például arra, hogy

ugyanazon a kommunikáci-

ós csatornán egyszerre több

tv vagy rádió is sugározzon.

Ily módon az Interneten elér-

het programok száma akár

több ezer is lehet. Ezek hall-

gatásához azonban külön

programok szükségeltet-

nek. Például a reál audiohoz

a Realplayer nev szoftver,

amely a fenti címrl tölthet

le. Sajnálatos, hogy a leg-

újabb verziókért már fizet-

ni kell, de a legtöbb rádió-

val a régebbiek szintén ki-

elégíten mködnek (persze

körülnézhetünk a hacker

site-okon is...).

GYEREKSZOBA

Kepregenyek

www.snaptoons.com

(Snapshot Cartoons)

Különösen gyerekek számára

nyújt felhtlen kikapcsoló-

dást a Snap-

toons oldala,

ahol rajzfil-

mek alapján

készült kép-

regényeket

ymKHfít
CAftflOAS

tekinthetnek meg. Az isme-

retlen figurák mellett talál-

kozhatunk például a Simpons

családdal, amely hazánkban

is nagy népszerségnek ör-

vend, igaz, egyelre csak kül-

földi adók sugározzák törté-

neteiket.

HIÚSÁG VÁSÁRA

A Szrmekor

(Für Age)

www.furs.com

Úgy tnik, az állatvédk

még nagy küzdelmek eltt

állnak, ugyanis a szrmék
nem mennek ki a divatból.

Ami azonban mégsem ked-

vez a bundakedvelknek, az

a január els heteiben ta-

pasztalható, téliesnek éppen

nem mondható idjárás. Ta-

lán majd februárban jól jön-

nek az irhabundák, ezeknél

melegebb kabátot nehéz talál-

ni. Esetleg egy igazi szrme-
bunda csincsillából, bár még

az sem annyira meleg, per-

sze nagyon elegáns és muta-

tós. Minden férfi tudja (?!),

hogy a legtöbb hölgy álma

egy ilyen kabát, és hogy
ezek a ruhadarabok méreg-

drágák tudnak lenni. Idén

egy jobb irhabunda százezer

forintnál kezddik, talán

ezért sem véletlen, hogy a

szrmekabátok státusszim- |

bólummá váltak. Persze a
|

mszrmék is divatosak, de J
azért az mégsem az igazi.
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Aztán ott van az örök kérdés,

hogy a hosszú a jobb, vagy

inkább a rövidebb. A divat

is sok mindenbe beleszól.

A Szrmekor (vagy inkább

kór) honlapján káprázatos

kabátokat és szrme kisesté-

lyiket láthatunk. Ez a szr-

mék virtuális nagyvilága.

Mottó: bárhová, bármikor és

bárhogyan, elegáns, sportos

vagy akár extravagáns stílus-

ban. Lelkiismeretünk meg-
nyugtatása érdekében taná-

csos beleolvasni a FAQ-ba,

igazán megnyugtatóan hang-

zik, hogy az Egyesült Álla-

mokban a piacon lev szr-

mék 80%-a farmon nevelt

állatból származik.

Csillogás

(Glossy)

www.glossy.com

Szinte majd’ minden tizen-

éves leányzó problémái

között az els tíz a szépség-

gel, a pattanásokkal, a fiúk-

kal és a divattal kapcsola-

tos. A Glossy kikötjében a ti-

nik eme gondjaikra lelhetnek

megnyugtató választ és tá-

wintercr

maszt, persze csak akkor, ha

az angol már nem jelent

problémát. A szerkesztk ter-

mészetesen a lélek ápolásáról

sem feledkeztek meg, mert

néhány témába vágó könyv-

ajánlat is fel-felbukkan. Az-

tán van itt még néhány olyan

szépít maszk „receptje”,

ami valószínleg mindig jól

jön majd (még az idsebb
korosztálynak is), de olvas-

hatunk arról is, hogy mit le-

het tenni azzal az arcbrrel,

amely nem a baba popsijára,

hanem inkább a Hold felszí-

nére hasonlít. És még a fiúk

sem járnak rosszul, hiszen itt

alkalom és lehetség kínálko-

zik arra, hogy megosszák vé-

leményüket a másik nemmel.

Például mi az, ami már kife-

jezetten cikinek számít, és mi

az, ami már dühít? Milyen

egy igazi farmer? Mellesleg

aggódó szülknek is segítsé-

get nyújthat (legalábbis arra

jó, hogy végre fogalmuk le-

gyen arról, hogy hol a fené-

ben kujtorog a gyerek éjsza-

kánként...).

Vad és halálos szemét

(Wild and Lethal Trash)

www.walt.de

A divat nagy lázadói minden

bizonnyal jól érzik majd ma-
gukat a fenti kikötben,

amely a belga divattervez,

Van Beirendonck világába

kalauzolja el a látogatókat.

A „Wild and Lethal Trash”

kollekciójának témája: „kiss

the future”, azaz csókold

meg a jövt, azt a jövt,

amely fiatalok számára elér-

het utcai viseleteket is tar-

talmaz. Van itt szinte min-

den, például pólótervez

csomagocska, amellyel nyil-
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vánvalóan pólókat lehet ter-

vezni, de nem akárhogyan.

A végeredményt ugyanis

rajtunk kívül mások is meg-
csodálhatják, feltéve ha en-

gedély adunk rá. Akik végig-

nézik a ruhakölteményeket,

joggal tehetik fel azt a kér-

dést, hogy vajon mi a modem
bennük. Hát talán az, hogy

itt mindent mindennel össze-

kutyulnak. Például afrikai

folklór, fényl techno anya-

gok puha nylonnal vegyítve,

édes és keser színekben. Az

összhatás döbbenetes, vagy a fiatalok kultúrájának részé-

inkább viszszataszító(?), de vé válik. Ezért olyat akarnak

azt mindenképpen elmond- viselni, ami megkülönbözte-

hatjuk róla, hogy egyedi, ti ket, ami kifejezi világ-

„Mint a zene, a ruházat is szemléletüket.”

JATSZOHAZ

Minden, amit a számítógépes játékokról tudni kell

(Games Domain - The Gamer’s Voice)

www.gamesdomain.co.uk

A játékpiac egyik meglehe-

tsen nagy ütemben terjesz-

ked szegmense a számító-

gépes és konzol játékok piaca.

A rohamléptekben fejld
számítástechnika egyre tö-

kéletesebb és gyorsabb gé-

peket dob ki, amelyek ter-

mészetesen hozzájuk méltó

gyors és látványos szoftvere-

ket igényelnek. A mostani

gyerekek nagyon nehezen

tudják elképzelni azt, amikor

annak idején a Commodore
64-esen pár vektorgrafikával

ellátott valamit kergettünk

a képerny monitorján, és

extázisbán örültünk, ha vala-

mi több volt egy egyszer
vonalnál. Azóta a háromdi-

menziós grafikájú game-ek

elárasztották a boltok polca-

it, és borsos áruktól eltekint-

ve is nagyon nehéz eldönte-

ni, hogy melyiket válasszuk

a sok csillogó-villogó CD
közül. A Games Domain egy

néhány játékos által fenntar-

tott, profi kiállítású honlap,

amely szinte minden játék-

platformról tud újat mondani

a netsurfemek. Van itt min-

den, ami szem-szájnak inge-

re: Amiga, Playstation, Nin-

tendo, SNES, Macintosh és

PC. Ingyenes demókat tölt-

hetünk le, természetesen

cheat adatbázis is van - gép-

típusokra bontva, amit a szer-

kesztk az olvasók segítsé-

gével folyamatosan bví-
tenék. A gyerekeknek külön

oldalt tartogatnak, ahol spe-

ciálisan az igényeiknek

megfelelen magyaráznak

és adnak tanácsot az installá-

lástól kezdve a tartalomig

(igaz, a számítástechnika

pont az a terület, ahol inkább

az idsebb korosztály szorul

GSlRSSDomaln



rá a részletesebb magyaráza- töttek egybe, s talán éppen

tokra...). Szinte hihetetlen, emiatt könnyen itt ragadhat

hogy mennyi mindent gyj- az ember...

Játékok házilag

(The Mechanical Toys Page)

wYvw.nfra.nl/~mgoris/mechtoys/

„Fedezd fel a játékkészítés

örömét!” - olvasható a Mech-
toys kikötjében, ahol rész-

letes útmutatók segítségével

vezetnek be minket a mecha-

nikusan mköd játékok

fabrikálásának mvészetébe.

Építhetünk például fából

tankot vagy gumipuskát, de

talán a legérdekesebb az a

vízmeghajtású rakéta, amely

akár 300 km/h-s sebesség el-

érésére is képes. A kedves ol-

vasó joggal kérdheti, hogy

vajon érdemes e még ilyes-

mivel vacakolni a játékkon-

zolok és tamagochik korában.

Nos, az emberek többségé-

nek általában örömet okoz

az alkotás, és itt tulajdon-

képpen errl van szó, hiszen

a leírások alapján bármely

háztartásban fellelhet fillé-

res anyagokból készíthetünk

igazán érdekes és szórakoz-

tató játékokat.

LAPSZEMLE

Képes magazin a Silicon Graphicstól

(Innovation3 Silicon Graphics)

www.sgi.com/Technology/Publications/innovation3.htmI

A Silicon Graphics neve fo-

galom a számítástechnika,

pontosabban a komputer ál-

tal generált háromdimenziós

grafika terén. Akik ismerik

és használják a cég számító-

gépeit és szoftvereit, azok

szinte kivétel nélkül csak el-

ismeren szólnak azokról.

Tudni kell azt is, hogy itt

nem a hagyományos PC-krl
van szó, hanem nagy teljesít-

mény, Unix alapú munkaál-

lomásokról és szuperszámító-

gépekrl, amelyeket a grafikai

stúdióktól kezdve a televízi-

ókon át a tudományos intéz-

ményekig igen széles körben

alkalmaznak. A gépek kivé-

tel nélkül a többmilliós árka-

tegóriába tartoznak, és fleg
az elbb felsorolt, nem iga-

zán publikus helyeken talál-

hatók. Talán ez az oka annak

is, hogy a „közönséges földi

halandó” nem sokat lát bel-
lük. Nos, a helyzet kicsit vál-

tozhat, hiszen a cég pár év-

vel ezeltt útjára indított egy

negyedévente megjelen, in-

gyenes, színes magazint, az

Innovation3-at. Az „ingye-

nes” szó senkit ne vezessen

félre, mert itt nem valami

gyatra és lélektelenül össze-

dobott dologról beszélünk,

amit csak a reklám miatt ad-

nak ki, hanem egy színvona-

las és csodálatos kivitelezés

szakmai lapról, amiben ko-

moly tudósok mutatják be

legújabb eredményeiket,

amelyek elérésében eme szá-

mítógépek is segítséget

nyújtottak. Grafikusok és

mvészek is megjelennek

munkáikkal, projektjeikkel.

Cikkeket olvashatunk a szá-

mítástechnika várható fejl-

désérl, mind a közel-, mind

a távoli jövben. Az Innova- híreket, mint a monitor

tion3 virtuális változatán eltt...

mindig megtalálható az ak-

tuális szám tartalma és borí-

tója. Utolsó látogatásomkor

nem kis meglepdéssel vet-

tem észre, hogy ezúttal késik

a frissítés. Az a speciális

helyzet állt el, hogy a virtu-

ális kiadásnak kisebb szere-

pet szánnak, mint a hagyo-

mányos, nyomtatott formá-

tumúnak. Valószínleg k is

rájöttek arra, hogy a toalet-

ten még mindig kényelme-

sebb elolvasni az aktuális

Fürkészd az eget!

(Sky & Telescope)

http://www.skypub.com/s_t/s_t.shtml

Vannak a világon olyan

nyughatatlan elmék, akik

egyszeren képtelenek kis

planétánkon maradni, és ha

már nem lehetnek rhajósok,

akkor legalább megpróbál-

ják a maguk módján, innen

a Földrl kifürkészni a vi-

lágegyetem titkait. Az embe-

riség történetében nem egy

olyan tudományos felfede-

zés látott napvilágot, amit

ilyen lelkes „amatrök” mu-
tattak be a világnak. Nos, ré-

gebben ezek a személyek

többnyire elszigetelten ku-

tatták az eget, ezért a hírek

többnyire igen lassan jutot-

tak el az egyik helyrl a má-
sikra. Az információ korában

azonban már szinte minden
adva vagyon az azonnali

eszmecseréhez!
Az 1941 óta veze-

t hírforrásként

mköd Sky &

Telescope magazin saját be-

mutatkozó levele szerint

mindenki, aki csak egy kicsit

is érdekldik az univerzum

iránt, legyen bár kezd csil-

lagászjelölt vagy már tudo-

mányos fokozatokkal ren-

delkez tudós, talál érdekes

cikket a lapban. Ahhoz sem-

mi kétség nem fér, hogy ma-
ga a téma igen izgalmas, és

megmozgatja az ember fan-

táziáját. Egyébként Vetít-

vászon rovatunk e havi aján-

lata is egy csillagász novellá-

ja alapján íródott. De térjünk

vissza a Sky & Telescope-

hoz. Sok gyönyör fotó és

remekbe szabott cikk teszi

érdekessé a látogatók (nem,

most nem az ufókról van

szó) számára e hálószemet.

Bevezet Mormon Könyvéhez

(An Introduction to the Book of Mormon)

www.athenet.net:80/~jlindsay/BOMIntro.shtml

Talán sokan tudják már, néhá- saikat, amelyekbl egyéb-

nyan pedig biztosan tapasz- ként még a hitetlenek is so-

talták, hogy mennyi vallás és kát tanulhatnának. Ezen az

szekta van jelen világszerte, oldalon a mormonokról le-

így nálunk, Magyarországon hét többet megtudni, kezd-

is. Sajnos azonban elterjedt ve például ott, hogy ki is

az a hozzáállás, hogy so- volt valójában Mormon,
kan anélkül ítélik meg ezeket az egyike volt azoknak
a csoportokat, hogy valójában a prófétáknak, akik a Mor-
megismemék céljukat, szoká- monok Könyvébe írtak.
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M
mon
foglalta népe és az

sibb civilizációk

írásait, olyanokat, amelyek

a jöv számára lettek „kon-

zerválva”, második tanúság-

tételül szolgálva Jézus

Krisztusról. Az se egy utolsó

dés, hogy mi a célja

ezeknek az írások-

nak. Többek között

az, hogy
meggyzze a vilá-

got: az egyetlen és

Isten Jézus

Az oldal készítje

saját maga vállal felelssé-

get a közölt szövegekért,

amelyek még nagyon sok

más kérdésre is választ ad-

nak (mi azonban csak „köz-

vetítk” vagyunk)...

MOZGÁS

Paintball, avagy harcolj a foltok ellen!

(Competive Paintball Team Warcry Homepage)

www.ipgeek.com/~warcry/

Gyerekkoromban sokat ál-

modoztam arról, hogy mi-

lyen jó lenne, ha néha egy

kicsit én is Rambo vagy vala-

melyik rettenthetetlen akció-

hs brébe bújhatnék, mi-

közben vadul irthatnám a go-

nosz ellenséget. Ez sajnos

több okból kifolyólag sem
valósulhatott meg. Elször is

az alkatom máig igen mesz-

sze van Arnold Schwar-

zeneggerétöl, ami ugye nem
éppen elnyös
ebben a szak-

mában .

.

Másodsor-
ban pedig

az ilyen ka-

landokba állítólag

bele lehet halni..

Nos, ez a két tény

meggyzött arról,

hogy üdvösebb

lenne inkább va-

,

lami más, nyu-

gisabb szórako-!

zás után nézni. Id-
közben természetesen

a vágy ott lappangott ben-

nem, de a megoldást tovább-

ra sem találtam, ami kielégí-

tené agresszív hajlamaimat.

Néhány évvel ezeltt azon-

ban Magyarországon is meg-
jelent a paintball nev játékos

sport. Az, hogy valójában

melyik a kett közül, gyak-

ran maguk a résztvevk sem
tudják pontosan eldönteni,

de az bizonyos, hogy mind
a sport, mind a játék megta-

lálható benne. A dolog lé-
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nyege az, hogy egy elkerített

területen belül (ami általá-

ban valahol az erdben vagy

egy elhagyott laktanyában

található) több játékos mér-

kzik meg egymással. Ehhez

egy külön erre a célra kiala-

kított festéklöv puskát, va-

lamint egy maszkot, esetleg

egy védruhát kapunk. A cél

ugyanaz, mint a néhány

számmal ezeltt említett

Quake számítógépes játék-

ban: lelni min-

dent és

y minden-
kit, aki a

látóhatáron

és ltávolságon belül

mozog! Természete-

itt a játékosok

igazából nem hal-

nak meg. További

hasonlóságot jelent

Quake-hez, hogy

az egyéni játékosokból

elbb-utóbb itt is csapa-

tok alakulnak, akik egy-
r
mást segítve próbálják le-

gyzni az ellenséget. Egy ilyen

osztag a Warcry paintball-csa-

pata is, amit Will, Jim és Mark
alakított 1996-ban, egy dél-ka-

liforniai kisvárosban.A Warcry

hálószeme bemutatja az ösz-

szes tagot, történetüket, vala-

mint részletesen megismer-

kedhetünk a fegyverekkel is.

Mint minden magára valamit

is adó honlapon, itt is van egy

külön linkoldal, ahonnan a

paintball néhány fontosabb

web-site-jára lyukadhatunk ki.

Irány a sípálya!

(GoSki! - TheWorldwide Snow Sports Guide)

www.goski.com

Bár az idei tél nem kedvezett

túlzottan a téli sportok sze-

relmeseinek, azért a hegyek-

ben alig akadt olyan sípá-

lya, ahol ne lett volna elég

hó a síeléshez. Persze még
ilyenkor sem szabad semmit

a véletlenre bízni, mert ugye

elég nagy pofára esés, ha az

ember egy hosszú és kime-

rít utazást követen döb-

ben rá arra, hogy itt még hó-

golyózni sem fog, nem hogy

síelni. Ezért jó, ha még indu-

lás eltt tájékozódunk az ot-

tani viszonyokról. Ebben
nyújthat nagy segítséget a

GoSki! oldala, ahol a világ

ismert és kevésbé ismert sí-

paradicsomairól olvashatunk

részletesen. Megtudhatjuk

például, hogy mekkora a hó,

hogyan közelítsük meg a te-

repet, van-e felvonó, és egy-

általán érdemes e a kisze-

melt helyre ellátogatni.

SZÓKÉP

A fény játéka

(Dávid Culton Page)

www.butaman.ne.in:8000/~divad/

A Japánban található hálósze-

met egy Dávid Culton nev,
32 éves amerikai fotográfus

rendezte kiállítássá, és „A fény

játéka” nevet adta neki. A ki-

zárólag saját képeit tartalma-

zó oldalak viszonylag ízlése-

sen vannak megtervezve, de

a lényeg nem is ez, hanem
a fotók. Ezeket mind különle-

ges technikával készítette -

legalábbis az amatr fotós

számára. Az alkotások a len-

cse nyitási idejét megnövelve

éjjel készültek, fekete-fehér

filmre. Ha jó fényképezgé-

pünk van, mi is megpróbál-

kozhatunk hasonlóval, de ne

feledjük az elmozdulást meg-

akadályozó rögzítést. Ha más
ötletünk nincs, akkor irányít-

suk gépünket az égre: a csil-

lagok által húzott csík meg-
kapó látványt nyújt, késbb
aztán felvághatunk vele bará-

taink eltt, akik majd azt hi-

szik, hogy ennyire értünk az

ilyesmihez. Ha szerencsénk

van, még a szomszédasz-

szonyt is lekaphatjuk zuha-

nyozás közben. Vagy esetleg

át is mehetünk hozzá „magá-

tól jobban látszik a Hold” fel-

kiáltással...
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A kapcsolat

(The Contact)

www.contact-themovie.com
Mostanában kevés olyan fil-

met mutattak be, amely eny-

nyire a székhez szegezi a né-

zket. A kapcsolat befejez

akkordjainak lecsengésével

egy idben szinte halotti

csönd telepedett a nézterek-

re, és csak elvétve hallatszott

néhány elfojtott nesz a sorok

között. Ezek után bátran ál-

líthatjuk, hogy a Róbert

Zemeckis (Forrest Gump,
Vissza a jövbe) által rende-

zett Science fiction komoly
mondanivalója és briliáns

kivitelezése az újhullámos

fantasztikus filmek legjobb-

jai közé emeli. Zemeckis
nem próbálja meg „elhumo-

rizálni” az emberek és idegen

lények közötti kapcsolatfel-

vételt, de kellen látványos

és futurisztikus „movie”-t al-

kotott, így azok is beülnek

rá, akiknek a trükkök fonto-

sabbak a tartalomnál. Érde-

kesség, hogy itt látható a film-

történet leghosszabb kom-
puteranimációs betéte. A Ken
Ralston (Sony Pictures

Imageworks) irányítása alatt

készült, és számtalan Silicon

Graphics munkaállomás se-

gítségét igényl, mindössze

három percnyi snitt nyolc

hónap alatt készült el. A
Földtl hátrafelé elindulva

kitárul elttünk az univer-

zum, és rájöhetünk, milyen

végtelen kicsik is vagyunk.

Bár az egész film tele van vi-

zuális trükkökkel, felhaszná-

lásuk mégsem tnik öncélú-

nak. A mozi hivatalos hon-

lapja kissé puritánra sikere-

dett, de a tartalomra igazán

nem lehet panasz, hiszen óri-

ási mennyiség moziklipet

és fotót találhatunk itt. Ami
külön nagyszer, a filmen

kívül olvashatunk a csillagá-

szat aktuális eredményeirl

is. Megtudhatjuk, hogy mi-

lyen üzeneteket küldtek földi

tudósaink a világrbe, vala-

mint azt is, hogy mi a tudo-

mány jelenlegi álláspontja

a világrrl és benne elfog-

lalt helyzetünkrl. Ha tovább

szeretnénk kutatni a témá-

ban, akkor a készítk erre is

lehetséget nyújtanak. A lin-

kek között megtalálhatjuk

annak a rádióteleszkópnak

a honlapját, ahol a történet

egy része játszódik, továbbá

több fontos tudományos ol-

dalt is.

VILÁG WEB - WEB VILÁG

Globális eseménynaptár

(The Event Calendar HomePage)

www.eventcal.com

Az EventCal egy globális megtudhatjuk, hogy például

eseménynaptár, amelybl hol és mikor rendeznek

szépségversenyt, bikaviadalt

vagy éppen Forma 1-es futa-

mot. A rendelkezésre álló

több száz témakörben nem
könny az eligazodás, de a be-

épített keres jelentsen

megkönnyíti dolgunkat. Jó

hír, hogy magyarországi ese-

mények is bejegyzésre ke-

rülnek, de ugyanakkor más,

egzotikus országok rendez-

vényeit is megtaláljuk. Ezt

a hálószemet különösen

nagy utazóknak ajánljuk, de

ugyanakkor „otthonülk”

számára is hasznos lehet, hi-

szen ha az adott rendezvény-

hez hálószem kapcsolódik,

akkor az EventCal oda is el-

kalauzolja a látogatókat.

Halloween

VOLÁN

Lamborghini

(The Unofficial Automobili Lamborghini Web Site)

home.lamborghini.com

Ferruccio Lamborghini 1916.

április 16-án született a Fer-

rarához közel es Renazzo di

Centóban. A motorok iránti

szenvedélyes rajongása Bo-

lognába vezette, ahol mér-

nökként végzett, majd a má-

sodik világháború alatt

mszerészként szolgált Rho-

desban, az olasz hadsereg egy

speciális alakulatánál. A há-

ború után visszatért Olasz-

országba, ahol elkezdte felvá-

sárolni a hadsereg megmaradt

jármveit, és azokat átalakít-

va mezgazdasági gépeket

gyártott. A Lamborghini gyár

már három évvel a világégés

után saját traktorait tervezte

és építette, ami abban az id-
ben nem volt éppen egyszer

dolog. Azóta a cég „némi”

profilváltáson ment keresztül,

és egyedileg készített, szuper-

gyors luxus sportkocsikat

gyárt annak a bizonyos fels

tízezernek. A mindenre kiter-

jed aprólékosság és figye-

lem nem csak az autók terve-

zinek, hanem a web-site

megalkotóinak is sajátja.

Gyönyör design és látszólag

egyszer megjelenés, vala-

mint mérhetetlen elegancia

jellemz e hálószemre. A fa-

natikusok számára külön cse-

mege lehet, hogy a modellek-

rl és tervezésükrl részletes

akta áll rendelkezésre. Szinte

szentségtörésként hat, aho-

gyan egy animált képen néz-

hetjük végig a tesztpadon

összetört kék gyönyörség
„halálát”. Az offshore link

mögött egy viszonylag új

irányvonallal, a Formula 1-es

hajókkal ismerkedhetünk

meg, amelyek szintén tovább

öregbítik majd a cég hímevét.

Külön érdekesség, hogy
a „buying a Lamborghini”

szekció egyfajta e-mail hirde-

tési újságként funkcionál,

amit bárki ingyenesen vehet

igénybe. Ha a kedves olvasó-

nak éppen venni támad kedve

mondjuk egy Diablót, vagy

éppen eladni akar egyet, ak-

kor erre itt kitn lehetség

kínálkozik. Valószínleg nem
sokan veszik igénybe, de

mindenesetre nagyban meg-
könnyíti mindazok dolgát,

akik vannak olyan szerencsé-

sek, hogy birtokukban lehet

egy ilyen gyönyörség.
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StarKing Óbuda Kft. Ú StarKingNet

1036 Budapest. Bécsi út 77-79. • Tel: 436-1111 • Fax:436-1119

wwwstarkingnethu • posta@starkingnethu

StarKingNet:

(virtuális) valóság az interneten,

internet a valóságban.

Törzsvásárlói kedvezmény • Átalánydíjas szervizszolgáltatás • Tartósbérle

SZÁMÍT
A

TECHNIKA!
Mi hosszú távra ter-

vezünk. És Ön?
Az els hazai hálózat-

épít cég, az X-BYTE
megépíti Önnek a leg-

korszerbb informa-
tikai hálózatot, ame-
lyen egyszerre m-
ködhet a telefon, a fax,

a riasztó, a beléptet
rendszer és természe-

tesen a számítógépes

adatfeldolgozó rend-

szer is. ISO 9001-es

minsítésünk, 5000-nél

több hibátlanul mkö-
d hálózatunk elegen-

d alapot ad arra, hogy
strukturált rendszere-

inkre élettartam-ga-

ranciát vállalhassunk.

I
Í-BYTE

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

1037 Budapest, Hunor u. 55-, tel.: 250-7016, fax: 250-7024

E-mail:xbyte@xbyte.datanet.hu
,
http://www.interdnet.hu/xbyte
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Rendszerintegrálás

•

Hálózatépítés

•

Multimédia

fejlesztés

•

CD-írás

^Számítógép

kölcsönzés

•



Fejezetek az Internet eltörténetébl (2.)

Nincs új a nap alatt (mondja már a Prédikátor könyve

is), az Internet jellegzetes alapfunkcióinak történeti

Az erazmista levelezhálózat

Kemény János és az „úi életközösség”

elképeit nem harminc évvel ezeltt, az arpanetes kez- Elosztóközpont, hírmondó, távszolgáltatás - a telefon hskora
det idszakában, hanem annál jóval - esetenként több ezer évvel - Mundaneum - a ..máskéDD virtuális viláekönvvtár”
korábban kell keresnünk. A „régi” és az „internetes” megoldások

közötti feltn hasonlatosságokkal, analógiákkal, áthallásokkal, ke-

resztkapcsolatokkal talán sikerül a technológia fell ismét a társa-

dalomra irányítani a figyelmet - hogy annál jobban kezdjük csodál-

ni az Internet által biztosított határtalan lehetségeket.

A cikkek címét megpróbáljuk úgy felsorolni, ahogy a hálószemeken;

amire éppen „ráklikkeltünk”, azt kiemeljük pirossal, amit már „ol-

vastunk", azt kicsit elhalványítjuk, ami pedig majd jön, azt láthatjuk

kékkel aláhúzva, úgy, ahogy a web-oldalakon általában az elttünk

álló lehetségeket feltüntetik.

Vezeték, társadalmi tanács, színház - a rádió hskora

Vannevar Bush. a hvpertext-elv atvja

..Ki kukorékol a globális faluban?” - a televízió hskora

A titkosítás ókori dilemmái

A pornográf közlemények elleni harc kultúrtörténetébl

Proto-multimédia - a kombinált közleménv-kommunikáció kezdetei

A Minitel tündöklése és... életben maradása

Ami valóban virtuális: történeti példák a képzeletszimulációra

Kemény János és az „új életközösség”

J
ohn G. Kémény

,
a magyar származá-

sú, világhír matematikus, a BASIC

nyelv megalkotója, késbb a

Dartmouth Egyetem rektora 1972-ben jelen-

tette meg Mán and the Computer cím köny-

vét. A számítógépet félig komolyan, félig

metaforikusán új „fajnak” nevezi,

a lehetségei határán imbolygó emberiség

„szövetségesének”, egy sajátos „szimbiózis”

létrehozójának tartja, evolúciós sikert remél-

ve a gép és az ember ezen új

„életközösségétl”.

A könyv írásakor a hálózati világot

a General Electric idosztásos hálózata,

a Western Union számítógép-hálózata és né-

hány légitársaság helyfoglalási rendszere je-

lentette (az els nyilvános Arpanet-bemu-

tatót, a Kahn által szervezett, 1972. októberi

ICC-konferenciaszereplést Kemény még

nem ismerhette). Noha tíz évvel korábban,

1962-ben J.C.R. Licklider feljegyzéssoroza-

ta az MIT-en már tartalmazta a „Galaktikus

Hálózat” fogalmát (bárki bárhonnan gyorsan

hozzáférhet az adatokhoz a globálisan össze-

kapcsolt hálózati berendezéseken keresztül),

Doug Engelbergnek „az emberi értelem ha-

tókörének kiterjesztésérl” elmélked, egy

korai hypertext-rendszert definiáló program-

ja pedig már 1969-ben elindult a Stanford

Egyetemen, a majdani Világhálózat

jövjének alapvonalait Keménynél ponto-

sabban és részletesebben talán senki nem ál-

modta meg. Bár könyve mással is foglalko-

zik, ezúttal azt vesszük szemügyre, milyen

megfontolásokkal jut el a nagy erej követ-

keztetésekig.

A számítógépekkel szembeni ellenérzé-

sek mélyebb okait keresve Kemény felfigyel

arra, hogy az els két évtizedben az alkalma-

zások csak a vállalatok mködésének javítá-

sát szolgálták, és nem az emberek életét

akarták kellemesebbé tenni. A számítógépe-

ket tehát be kell vinni az otthonokba, a „ter-

minálnak” pedig (ne feledjük: még a PC-

korszak eltt vagyunk!) nem szabad többe

kerülnie, mint egy fekete-fehér televízió. Ha

pedig ez a helyzet eláll, a közben nemzet-

közivé növekedett telefonhálózattal való

kombináció az oktatásban, az üzleti életben,

a mindennapi munkában és a tudományos

kutatásban áttörést jelent fordulathoz vezet.

Kilenc központtal, nyolcvan nagyváros

bekapcsolásával Kemény azonmód meg is

tervezi az Egyesült Államok országos háló-

zatát, terheléskiegyenlít rendszerrel, a fo-

gyasztót az optimális használati idpontok

megtalálására kényszerít várakoztatási

megoldással - de valójában az érdekli, hogy

milyen társadalmi és tudományos feltételek-

re van szükség, hogy a szimbiotikus társ,

a hálózattá szervezett számítógép képessége-

ivel lépést tartsunk.

„A társadalom a súlyos problémák meg-

oldásában csak akkor számíthat igazán

a modern komputerek segítségére, ha sikerül

felnnie egy komputeren nevelkedett generá-

ciónak... Az emberiség érdekében égeten

szükségesnek tartom, hogy a következ évti-

zedben a számítógépekhez (és rajtuk keresz-

tül a hálózatokhoz - Z.K.L.) szabadon hozzá

lehessen férni..., hogy a hallgatók többsége

a diploma megszerzéséig alaposan elsajátít-

sa a használatukat ”. A terminálok használa-

tával 1 990-re minden lakásból egy-egy mini-

egyetem válhat, ahogy a számítógép odavi-

szi azokat a lehetségeket, amelyek jelenleg

még csak egyetemeken és kutatóintézetek-

ben állnak rendelkezésre.

Kemény legközelebb a digitális könyvtár

gondolatához került, éspedig 1961-es „or-

szágos automatizált referenciakönyvtár” ja-

vaslatával. Ebbl - ha technológiailag lehet-

séges volna - „könnyen, olcsón és percek

alatt megkaphatnánk” a kívánt anyagot,

jelentsen csökkentve a könyvtárak állandó

állományát, és ezen keresztül a feleslegesen

rzött és soha olvasó kezébe nem kerül m-
vek tárolási költségeit. Amennyiben azonban

az információt gépen tároljuk, akkor az in-

formációkeresés is forradalmasodhat -

elször válhatna lehetvé az, hogy a tudós,

aki egy speciális témakör eredményeire kí-

váncsi, szisztematikusan áttanulmányozza

a rendelkezésre álló irodalmat. A várható

óriási adattömeg esetén azonban már a lé-

nyeges információ megtalálása lesz az igazi

feladat, tehát olyan keresési eljárásokat kell

kidolgozni, amelyek finom osztályozási J
módszerekkel lehetvé teszik a találati kör •*

fokozatos szkítését, a számítógéppel való f

párbeszédre építve. (Noha Kemény a fúll-

('folytatás az 54. oldalon)
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qondol((

(folytatás az 53. oldalról)

textes keres ötletéig nem jut el, „kivonato-

kat” és azokhoz tartozó „kulcsszavakat” be-

építene a rendszer-

be.) Evvel azonban

a publikációk egész

rendszere megvál-

tozna, hiszen a drá-

ga és lassú tudomá-

nyos folyóirat-ki-

adás helyett az új

eredményeket tar-

talmazó szövegeket

olcsón és közvetle-

nül a referencia-

könyvtárban he-

lyezhetnénk el, és azok ott bárkinek a rendel-

kezésére állnának. A költséges, bizonytalan

és sokszor haszontalan sokszorosítás helyett

elég volna „tpéldányok” elhelyezése a refe-

renciakönyvtárban, amely aztán megjelen-

hetne a terminálunkon, vagy amelyekrl -

szükség esetén - másolatot készíthetünk, s

ekképpen kizárólag a keresett szöveg (és

nem mondjuk egy egész folyóirat) kerül a

birtokunkba. Ez az eljárás egy csapásra meg-

oldaná a szerzi jog kérdéseit is, hiszen az

olvasók a valóságos használat arányában fi-

zethetnének a szerznek, ill. a használatot

lehetvé tév intézménynek. Evvel aztán

a visszajelzés is biztosítva lenne, csökkenne

a felesleges publikációk száma, aminek az

egész társadalom látná majd a hasznát, de

különösen a számító-

gépes keresés bizto-

sításához szükséges

ismeretek és mvele-

tek végzésére önma-

gát átképz egykori

szakkönyvtáros, il-

letve a publikáció-

özönben rendet vág-

ni igyekv egykori

szerkeszt. Hasonló

elven, a tömeginfor-

máció egyediesítése

révén jöhetnének létre „személyes újságok”,

„automatizálódhatna” a sajtó.

Kemény jól érzi meg azt is, hogy a válla-

lati használatban a könyvelés helyét mind-

inkább a nyilvántartás és bizonyos ügyletek

lebonyolítása fogja átvenni (elssorban

a bankoknál és a légitársaságoknál), megjó-

solja az adatbányászati {dala mining) funk-

ció eltérbe kerülését, s mindezek „hálózati”

létének lehetségét. Innen már csak egy ug-

rás a hálózati kereskedelem („a nvérem

a terminálok segítségével tájékozódhatna,

hogy mi kapható az egyes üzletekben "), a há-

lózati pénzforgalom („minden egy dollárnál

nagyobb készpénzfizetés megsznik, a szám-

lák kiegyenlítése biztosan számítógépeken

keresztül történik ”), a távmunka és az inter-

aktív hálózati játék („két gyerek két külön-

böz lakásban két szemben álló rögbicsapa-

tot irányíthat ’’).

Úgy tnik, Kemény egyetlen dologban

tévedett: mindezek „széleskör” megvalósí-

tását már 1990-ben elképzelhetnek tartotta.

Gondolatai mindenesetre sokadszorra is

megersítik, hogy a technológia helyett

a funkcióra, az eszközt használó ember igé-

nyeire figyelve miképpen válik megragadha-

tóvá a jöv - hogy jöjjön a technika, és be-

teljesítse a próféciát.

Z. Karvalics László

Irodalom: Kemény könyve magyarul Az ember és a számítógép címmel jelent meg a Gondo-

lat Kiadónál, 1978-ban. Az automatikus könyvtárról elsként A Libraryfór 2000 A.D. címmel

az MIT-en megjelent Management and the Computer ofthe Future c. könyvben ír. A korai há-

lózati koncepciókra ld. Leiner-Cerf-Clark-Kahn-Kleinrock-Lynch-Postel-Roberts-Wolff; The

ShortHistoiy ofInternet (Az 1997. márciusi monte-carló-i Info-Ethique konferencián tartott

Róbert E.Kahn-eladás tanulmányváltozata).

Számítástechnika oktatásához ajánljuk!

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardver hálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatásai:

A tanári számítógép videoképe kiadható bármelyik diák monitorra, vagy az ösz-

szes számítógépre.

' A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

Központi analóg videoforrás (pl. videomagnó) képe kiadható a monitorokra

(+videoA/GA átalakító beépítésével), így a monitorok tv-ként is mködhetnek.

Kijelölt diák monitor képe bemutatható a többi diák számára is.

A tanár bármelyik diák monitor képét a saját monitorára kapcsolhatja, így láthatja

a diák munkáját.

A tanár saját billentyzetét rákapcsolhatja bármelyik diák PC-jére.

Lehetvé válik a diákok munkájának gyors ellenrzése és kijavítása

a tanári PC-n.

&

A tanár ezzel a speciális hardver eszközzel betekinthet a diákok munkájába és segít-

het nekik anélkül, hogy helyét elhagyná. A TanNet rendszer egy olyan számítógépes

videó- és billentyzet-hálózatot valósít meg, ahol a tanár nyomógombos kezelegysé-

gén összeköttetéseket tud létrehozni. Meglév és újonnan létesítend számítógépes

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez hálózati szoftver nem szükséges.

INTERNET A KÁBELTÉVÉN

KÁBELTÉVÉN NINCS IDARÁNYOS KÖLTSÉG
Ha Ön csatiakozik a rendszerhez, a nap 24 órájából

annyit van a hálón, amennyit csak akar, csak a havi

átalánydíjat kell fizetnie.

A KÁBELTÉVÉS INTERNET SEBESSÉGE
NAGYSÁGRENDDEL NAGYOBB

A Tvnet Kft már Budapest több kerületében

megteremtette az Internethez való hozzáférés

lehetségét a kábeltévé hálózaton keresztül,

lOMb/sec sávszélességgel..

Elindult a XDÍ. kerületben is.

TVNET Kft

1056. Bp. M olnár u.53 .II . em. Email:info@tvnet.hu

T el:/fax: 118-1 926, tel: 118-1985 http://www.tvnet.hu
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Nyílt levél Straub Eleknek
, a Matáv Rt. vezérigazgatójának

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Matáv Rt. sorozatos áremelései

hatására a modemmel, saját költsé-

gen internetezk egyre lehetetlenebb

helyzetbe kerülnek. Ma már szinte

megfizethetetlenül magas telefon-

számlához vezet az internetezés:

a mostani áremeléssel együtt 1994

óta a nappali tarifa több mint három-

szorosára, az éjszakai pedig több mint

négyszeresére ntt! Ez az árpolitika

súlyosan veszélyezteti az Internet

magyarul beszél szegletein bontakozó

civil életet, s túlzott korlátokat állít az in-

formációs társadalomba magánember-

ként bekapcsolódni vágyók elé.

A nyugati világban egy ország fejlett-

ségének mérszáma az Internetre kötött

háztartások aránya. Ez ma Magyarorszá-

gon még nagyon alacsony, sfeltételezhet,

hogy ennek egyik oka a Matáv Rt. elhibá-

zott tarifapolitikája. Akkor, amikor az or-

szág euroatlanti integrációs törekvéseinek

kulcsszava az információs társadalom, pa-

radox, hogy éppen a legnagyobb telefon-

társaság rövidtávú érdekei vetnek gátat

e fejldésnek. Mindez azért is érthetetlen,

mert a Matáv számos gesztussal érzékel-

tette: fontosnak tartja, és jelents összeg-

gel támogatja a hazai Internet-kultúra

fejldését.

Mindezek alapján azt kérjük a Matávtól,

hogy különböztesse meg a hangtelefónia és

a modemes Internet-elérés tarifarendszerét.

Javasoljuk, hogy a modemes Internet-elérés

a csúcsidszakon kívül ne kerüljön többe,

mint a hangtelefóniában alkalmazott éjsza-

kai tarifa ötven százaléka. Ez technikailag

minden bizonnyal kivitelezhet az Internet-

szolgáltatók hívószámainak megkiilön- \

böztetésével. 1

Bízunk abban, hogy a Matáv Rt. mint

felelsségteljes üzleti vállalkozás mérlege-

lijavaslatunkat, s ésszer tarifapolitikával

segíti az információs társadalom létrejötte

szempontjából oly fontos szerepet játszó

hálózati kultúra fejldését!

Budapest, 1998. január 8.

Maradunk tisztelettel:

Bodoky Tamás (Magyar Narancs)

Hollósi József(HIX)

Nagy Miklós (Hungarnet)

Nyíri Kristóf (Uniworld Virtuális Egyetem)

Nyíró András (iNteRNeTTo)

Török András (Nemzeti Kulturális Alap)

Tószegi Zsuzsa (Neumann Digitális

Könyvtár)

Vince Mátyás (HVG Online)

Straub Elek válasza a nyílt levélre

Kedves András, Kedves barátaim!

Köszönettel vettem nyílt leveleteket, kicsit

meglepdve, hogy stílustalanul faxon érkezett (hozzám).

Az ügy fontos, gyorsan válaszolok. Ami a levél lényegét

illeti, nyitott kapukat döngettek. (Gondolom, idközben

errl már kaptál információt.) Február 1-jétl olyan ked-

vezményt vezetünk be, ami gyakorlatilag kiiktatja azt az

akadályt, amit a telefontarifa képezhet az online szolgál-

tatások terjedése útjában. A Matáv szolgáltatási terü-

letén az éjszakai idzónában egy helyi hívás maximum
ára nettó 100 Ft lesz, függetlenül a hívás hosszától. Ez

annyit jelent, hogy havi 3100 Ft telefondíjért naponta

sok-sok órát tölthet a Hálón az, akinek nincs jobb dol-

ga. Aki szerencsésebb, az persze ehelyett ugyanennyi-

ért ugyanennyit cseveghet például a nagymamával.

A kedvezményrl a hivatalos közlemény a szakszer

részletekkel órákon belül megjelenik. Ezzel az akcióval

újabb bizonyítékát adtuk annak az elkötelezettségünknek,

amelyet - örömömre - Ti is elismertek. Nagyon várom

a reakciókat: vajon hogyan lesz kihasználva ez a

lehetség? Mit tesz a többi telefontársaság, amelynek tarifái

egyébként magasabbak a Matávénál? Milyen ravaszságot

sejtenek majd akciónk mögött a Matáv-drukkerek? Mit szól-

tok Ti mindehhez?

Ami a levél többi, Matávra vonatkozó általános megjegy-

zését illeti, sajnos nem vagyunk egy véleményen. Szerintem

ugyanis tarifapolitikánk átgondolt és szakszer. Konkrét is-

mereteim vannak arról is, hogy mindez teljesen összhangban

van a nemzetközi szakmai tendenciákkal. (Remélem, azt nem

kell bizonyítanom nektek, hogy a kormány által kijelölt szabá-

lyok szerint évente egyszer, utólag végrehajtott, a mindenkori

inflációt el nem ér áremelés sajnos indokolt.) De ezzel most

nyilván nem gyzök meg senkit. Ezért örültem meghívásodnak

egy újabb beszélgetésre az Intemettóba, ahol nagyon szívesen

osztom meg mindenkivel tarifapolitikánk lényegét, a szakmai

megfontolásokat, a várható tendenciákat, és ahol meghallgat-

hatnám a véleményeket. Szóval, egyeztessük az idpontot.

A tarifaproblémákról beszélgetve gyakran vannak gondola-

taim, amelyeket nemigen mondhatok el. Kikívánkozik bellem

a kis ördög, amit most az Internet laza hangulatához illeszked-

ve szabadjára engedek. 1993 vége óta, ezzel hasonlítottátok

össze a tarifákat, kicsit túl nagyvonalúan számolva, több mint

kétszeresére emelkedett a telefonok száma, másképpen fogal-

mazva megháromszorozódott azon lakások száma, ahol van te-

lefon. Azaz akkor a legtöbb lakásból nem lehetett telefonálni

(persze azt olcsón), ma pedig szinte mindenhonnan lehet i

(igaz, ezt reális áron, drágábban). Nyilván ismeritek a viccet:
j

„A polgár (mondjuk a 70-es években) narancsot akar venni az I

üzletben, ahol az árcédula szerint 50 Ft kilója. - Sajnos nincs I

- kapja a választ. Átmegy a szemben lev maszekhoz, akinek I

tele a kirakata naranccsal, és kér egy kilót. - Örömmel; 100 I

Ft lesz - hangzik a maszek udvarias válasza. - Maga egy rab- I

ló, a szemben lev üzletben csak 50 Ft egy kiló. - Ja, ha ná- I

lám sincs, én is 50 Ft-ért adom.”

Persze ennek semmi köze a telefonhoz. I

Szóval már csak néhány nap, és vége „
- 1

az éjszakai nyugalomnak.

Baráti üdvözlettel:

Elek



Primitivitás vagy pi
Tisztelt Címzettek!

|
Valószínleg Matávnet-elö-

I fizetésem révén, anélkül, hogy kér-

I tem volna - azonban örömmel -

I kaptam kézhez az önök kiadványát.

* Értékesnek tartottam, és ingyenes-

J
sége miatt hálásan megköszöntem

! volna.

Volna...

Már akkor is gyanús volt a szex-

|
oldalakat reklámozó cikkek gyakori-

|
sága.

| Amit azonban ma kaptam, az

I egyenesen obszcén és ízléstelen.

I Többoldalas, terjedelmes. Jótokkal

I gusztustalanitott szex-site reklámok.

Mondják, ez kinek használ

?

A következ oldalak sulinete-

J
seinek? A szexuális problémákkal

küzd kamasznak? A feleségét és

családját elhanyagoló perverz haj-

I

lámának? Más országok kormány-
|

zati szinten próbálnak gátat vetni a
\

cyber-pornónak. Önök mit tesznek? \

Láttak már valami jót kifejldni I

a pornográfiából? Tisztában vannak I

tevékenységük következményeivel? *

A primitivitás vagy primitivizmus

közötti bizonytalanságom csak
J

költi. Sajnos marad a tartalom.

Sajnálom a többi, jó minség
anyagot, amit azonban megtagadok

magamtól ilyen körítés mellett.

Kérem, ne küldjék többet kiadvá-
|

nyukat. Én nagyon szeretem a fele- \

ségemet, csodálatos a családi légkö- I

rünk, ragaszkodom keresztyén ér- I

tékrendemhez, annak alapítójához, I

erkölcsi gyönyörségéhez, lényéhez.

Romulus Campan
-mission station leader-

Baptist Mission International

and Creation Research

I

Kedves Romulus Campan!

Szívbl sajnáljuk, hogy lapunk

egyik rovatával sértettük erkölcsi

érzékét, és elnézését kérjük.

Egy apróságot azonban figyel-

mébe ajánlunk. Ön, mint Matávnet-

elfizet, otthonába engedi az

Internetet, amin - lapunk arányainál

jóval nagyobb terjedelemben és ké-

pi anyagát tekintve jóval erkölcste-

lenebb módon - jelen van a szex és

a pornográfia. Ön ezt az ellentmon-

dást azzal védi ki (felteheten),

hogy a Világháló eme oldalait nem
keresi fel. Miért nem tudja megten-

ni ezt egy újsággal, amelyben - mint

írja - vannak az Ön számára is

minséginek tekintett anyagok, mi-

ért nem lapozza át egyszeren az

Önt nem érdekl vagy pláne irritáló

részeket?

Jelen pillanatban az Internetrl

Magyarországon egyetlen magyar

nyelv kalauz jelleg újság készül,

az Internet Kalauz. Célunk, hogy

bemutassuk a Világhálót, képet raj-

zoljunk arról, hogy mi található ott.

Ha farizeus módon becsuknánk
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a szemünket az éjszakai élet kategó-

riájába tartozó hálószemek eltt,

akkor egyszeren hamis képet feste-

nénk, hiszen ilyen is van. Ezért azu-

tán az újság terjedelmének 1-2 szá-

zalékát megkapja ez a téma is.

Legutóbb valóban kicsit az átlag fö-

lé ntt a rovat terjedelme, de volt

már arra is példa, hogy a Lélek cím
hálószemezgetésünk foglalt el több

oldalt; ez tehát nem jelent olyan ten-

denciát, hogy ebben az irányban

szeretnénk haladni.

Fél, hogy akik az Internetnek

erre a szeletére kíváncsiak, nélkü-

lünk is megtalálják, ugyanakkor

esetleg e nélkül k mondanak le la-

punkról, s így k maradnak alulin-

formáltak a tekintetben, hogy men-

nyi minden értékesebb dolgot is

kínál az Internet.

Kérjük, ne ítéljen elhamarkodot-

tan, ha másért nem, hát mert az írás

is óva int ettl.

Még egyszer elnézését kérve aka-

ratlan hántásunkért,

mély tisztelettel:

Vértes János



rimitivizmus
Tisztelt Vértes úr!

Köszönöm válaszát.

Igen fájdalmas helyzetben van az

a társadalom, amelynek éppen az „éj-

szakát” kedvel része oly fontos, ne-

tán meghatározó. Kérem, emlékezzen,

hogy> az Ön országát éppen „nap-

palt ” kedvel eldei alapították.

Ha pedig az írásra hivatkozik, kö-

nyörgöm, vegye észre úgy az Ó-, mint

az Újszövetség rendithetetlenségét

a paráznaság és általában a szexuali-

tás tekintetében. Ha pedig Ön a

„kecske és a káposzta” álláspontját

képviseli, hadd kérdezzem meg: nem

elég a magyarázattal ellátott web-site

cím? Kötelez afényképek megjelení-

tése is???

Az általam említett olvasótábort

elssorban a fényképek zavarják.

Kérem, gondolja meg: érdemes elve-

szíteni egy olvasóréteget a másik

kedvéért, vagy esetleg megtarthatja

mindkettt, bölcsen döntve?

Megtisztelne válaszával.

Romulus Campan
-mission station leader-

Baptist Mission International and

Creation Research

Tisztelt Romulus Campan!

Rendkívüli mértékben tisztelem

az Ön álláspontját, és a világért sem

akarok ellenkez irányú hittérítést

végezni, de el kell mondanom, hogy

nagyon sok értékes, „nappalt” ked-

vel, alkotó, országépít embert is-

merek, aki ugyanakkor egy hiányos

öltözék, szép ni testre is szívesen

vet egy pillantást. Nem hiszem, hogy

gyarlóságaink egyben semmissé te-

szik értékeinket. Társadalmunknak

„csak éjszakát kedvel” része való-

ban nem lehet olyan fontos és meg-

határozó, mint a másik fele. A baj

azonban ott van, hogy a másik fele

nem egyértelmen éjszakagylöl.

A gyarlóságok iránti megért tole-

rancia emelhet bárkit - vagy akár

mondjuk egy vallást - mások fölébe.

Ez a tolerancia az, amit bátorkodtam

Öntl az elz levelemben kérni,

jelezve, hogy az említett oldalakat

a lap nem feltétlenül akarja az Önhöz

hasonló érzelm emberekre rákény-

szeríteni, hiszen ezt a rovatunkat át

is lehet lapozni.

Ön viszont némi mérsékletet kér

a képek közlése terén, ami vélemé-

nyem szerint szintén méltányolandó

kérdés. Nem tudom, hogy Önnek

hány Internet Kalauz szám található a

könyvtárában; ha több, láthatja, hogy

az e havi mérték nem pontosan repre-

zentálja hozzáállásunkat, általában

jellemz ránk az önmérséklet. Aki fel

is keresi a bemutatott web-oldalakat,

az végképp tanúsíthatja önmérsékle-

tünket, hiszen eme oldalak némelyi-

ke nem egy esetben a paráznaságot és

a szexualitást tényleg képileg is ábrá-

zolja, mi pedig mindig maximum
a részleges vagy teljes meztelenségig

(vagyis a mvészetben is elfogadott

ábrázolás határáig) mentünk el, por-

nográf képeket soha nem közöltünk.

Ezzel együtt ígérem Önnek, még na-

gyobb figyelemmel próbáljuk majd

az illusztrációnál tekintetbe venni,

hogy senkit ne sértsünk meg hitében,

érzelmeiben, s remélem, Önben is

lesz annyi tolerancia, hogy elnézi

a megfelel arányok és mértékek kö-

zé beszorított vétkeinket.

Zárszóként egy kérdés: hozzájá-

rulna Ön ahhoz, hogy levélváltásunk

esetleg megjelenjen nyomtatásban?

szintén szólva, felérne egy kisebb

szociológiai felméréssel, hogy erre

reagálnának-e olvasóink, és ha igen,

miképp. Egyébként szívesen meg-

osztom Önnel azt a statisztikai ta-

pasztalatomat, hogy ez ideig - fenn-

állásunk két éve alatt - egy olyan

kérés érkezett szerkesztségünkbe,

amely az Ön felvetéséhez hasonlít-

ható, bár abban inkább a szülk ne-

hezményezték a dolgot, mondván:

szívesebben adnák gyermekük kezé-

be az újságot, ha ilyesmit nem tartal-

mazna.

Köszönettel:

Vértes János

(A hozzájárulást megkaptuk — a szerk.

)

Nyt levél

Molnár Tibor úrnak

(Válasz az Internet Kalauz januári

számában megjelent észrevételekre az

Internet-használattal, illetve

a Hungarotel díjaival kapcsolatban.)

Tisztelt Molnár Tibor!

A Prakticomp Kft. - Békés megyé-
ben elsként - több mint 2 évvel
ezeltt indította el Internet-
szolgáltatását Békéscsabán

.

Társaságunk jelenleg a megye 4

városában üzemeltet szervert; igy

Békéscsabán, Orosházán, Gyulán és

Szarvason lehet helyi telefontari-

fával csatlakozni az Internethez

.

A megye további településein
történ szerver-üzemeltetésre is

megvannak az elképzeléseink és

fejlesztési koncepcióink. Jelen-

leg egyedül társaságunk rendelke-

zik megyei hálózattal.
Sajnáljuk, hogy korábban fél-

reértés történt a telefonhaszná-
lattal kapcsolatban . A helyi hi-
vás fogalma az azonos telefonköz-
ponthoz tartozó elfizetk közöt-
ti kapcsolatot takarja. Ezt meg-
haladóan I. dijkörzet szerinti a

telefontarifa; a 68-as körzetbl
történ hivás esetén egy belföl-
di távolsági hivás árába kerül
a békéscsabai Internet-szolgál-
tató elérése

.

A helyi telefonhivás költségén
történ elérést csak társaságunk
tudja biztosítani - a fenti 4 vá-
rosban, valamint az azok telefon-
központjához tartozó helyeken.

Kérjük, keressen meg bennün-
ket, annál is inkább, mivel taná-

rok és iskolák részére külön díj-
csomagot kínálunk.

Üdvözlettel

:

Hack István ügyvezet
06-20/465-703
hack0bekes . hungary . net
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Bemutatkozom: egy fiatal

utazó vagyok az

Interneten. Ismeretlenbl

ismeretlenbe. Nincs nálam más, csak kés,

kenyér, szalonna, no meg egy kis Net. Mi-

nél többet lapozgatom, annál inkább rá-

döbbenek: szeretném ismerni. Leleplez.

Nem ismerek semmit, csak keresek. Ahol

kutatok, tükröt tesz elém. Bölcs tekintetét

lágyan rám szegezi: ez is te vagy. Az ör-

dög bennem is él, nemcsak a Neten. Nem
tudok tle könnyen szabadulni, errl nem

tehet az Internet. Ennek megoldása az én

feladatom. Hangsúly: nem a pedagógusé

- sokszor azt hiszik -, az enyém. Nem
szeretem, ha beleszólnak. Általában olyan

szól, aki nem érti. Nem is értheti, magát

sem érti, ezért nekem mondja, értsem, mit

kell tennem, hogy olyan legyek, mint...

Jönni élet kábel
egy képzett szabvány.

Az Internet feljavítására vonatkozóan

egyetértek minden ötlettel, ami hatékony-

ságot, árat céloz. Véleményem: az

Internet érték. Isteni, minden benne van:

Lucifer lázas hegedszólója, közben Isten

nyugodt képe árad a zongorából. Van ben-

ne ámítástechnika, számítgatástechnika,

számítástechnika, óriásvállalatok, tömeg-

hipnózis, szép nénik, üzleti manverek,

értelmes, értelmetlen párbeszédek. Ettl

szép. Ettl vonzó. Egy ufó megkérdezi:

Milyen az ember? Válasz: Internet.

A tv szükséges, szükségtelen rágógumi,

Pénz mester karmester, az ember hóember.

Az Interneten én irányítok; vagy csak hin-

ném magamról, hogy irányítok, köz-

ben irányíttatok. Az Internet kezében

kormányrúd, és mosolyog: még egy

szerencsétlen tébolyog. .

.

Nem szeretem az ördögzést. Magunk-

ban kergethetjük, de a Neten hagyjuk rajta.

Ettl ízletes. Nem ízléses, de ízletes. Mon-

dandóm egyszer. Domonkos Pista, ked-

venc költm is így mondaná:

lenni internetes

nem tudni honnan

kapargatni infó

innen-onnan

csavargatni eszme

régen száraz rongy

jönni élet kábel

vágni engem nyakon

Szeli Csaba

Az alábbi cikkben saját tapasztalataimat tenném közzé,

amelyeket a közelmúltban szereztem. Mivel következ
számukban tudtommal az online vásárlás lehetségeit

járják körül, megosztanám Önökkel tapasztalataimat. (Valóban

volt olyan kérésünk a közelmúltban, hogy az online áruházat

mködtetk adjanak meg magukról néhány adatot, ám erre a fel-

hívásra egyelre kevés online shop reagált. így nem most, ha-

nem késbb térünk vissza a téma körüljárására, de természete-

sen olvasónk indulata most is aktuális - a szerk.)

Az online vásárlás

gyönyörei,

avagy ne bízz senkiben

Elöljáróban megemlíteném, hogy nem
szoktam élni az online vásárlás

lehetségével, mert a kiválasztott árut sze-

retem a vásárlást megelzen megnézni.

Karácsony eltt azonban érdekldve

böngésztem az online áruházakat, és meg-

akadt a szemem két terméken:

1 . egy msoros videokazetta a Mikro-

kozmosz c. filmmel, amelyet a Mirax site-

on láttam;

2. egy különleges puzzle és a hozzá va-

ló ragasztó, amit a Conta-Rex áruházban

fedeztem fel.

Gondoltam, a vásárlást meggyorsítom,

ezért megrendeltem az árukat.

Tapasztalataim:

1. Mirax

Az áru megrendelésérl visszaigazolás

nem érkezett. Többszöri telefonálás után

az adminisztrátor hölgy azt válaszolta:

„Majd szólok a kollegának, hogy nézze

meg az e-mailt.” (Ha egy cég online áru-

házát üzemeltet, és az online vásárlásra

15% kedvezményt is ad, akkor miért nem
nézi meg legalább naponta a postaládá-

ját?)

| A videokazetta rendben megérkezett,

| és a számla a csomagban volt. A szállítás

I Budapestrl Budapestre 577 Ft volt, amit
“ egy kicsit sokallottam, de legközelebb

már okosabb leszek, és beülök az autóba...

2. Conta-Rex (puzzle-áruház)

Az áru megrendelésének visszaigazolá-

sa azonnal megérkezett e-mail formájá-

ban.

A játék hiányosan érkezett (számla nél-

kül!). A szállítás Budapestrl Budapestre

645 Ft volt. Mivel telefonszámot nem ta-

láltam, valóságos nyomozást kellett

végezni a cég után. (Igaz, címük rendelke-

zésre állt, de a tudakozó nem tudott tele-

fonszámot adni. Végül a másik, azonos

címen lev céget hívtam fel, megkérdezni

a telefonszámot...)

Reklamációmra elutasítással reagáltak,

mondván, nekem lett volna kötelességem

ellenrizni a csomagot. (Kérdésemre -

hogy hogyan ellenrizzem a csomagot

a fizetés eltt - a hölgy nem tudott vála-

szolni.)

Végül felajánlották, hogy tekintsek el

a (kifizetett!) ragasztótól, és további vá-

sárlásaimra 7% kedvezményt kapok. Ezt

a megoldást nem fogadtam el, mivel így

még kb. 18 000 Ft-ért kellett volna vásá-

rolnom ahhoz, hogy az általam kifizetett

érték megtérüljön. A cég felels (döntés-

képes) emberét nem lehetett elérni. (Azt

a választ kaptam, hogy a telefonját ellop-

ták, és valószínleg csak 2 nap múlva

tudok vele telefonon beszélni.)

Folyamatosan - úgy két héten át napi

3-4 telefonnal - elértem, hogy egyszer

vette fel a kagylót. Elmondtam a problé-

mámat még egyszer, mire közölte, nem
kíván a dologgal foglalkozni, mert nekem

kellett volna a postán a csomagot

ellenrizni. Mivel a postai utalványt aláír-

tam, a szállítást teljesítettnek tekinti.

Kérdésemre, hogy az aláírás eltt ho-

gyan tudnám ellenrizni a csomagot, azt

felelte, hogy a postai dolgozóval közösén

kell kibontani, és egyeztetni a szállító-

levéllel.

Szerintem ez az ember még nem állt

sorban a postán...

Ha én egy sértetlen csomagot kapok,

szerintem azt nem vagyok köteles ott

ellenrizni...

Másik kérdésemre - ami a számla hiá-

nyára vonatkozott - azt felelte, ha külön

kérem, akkor utólag(!) postázzák. (Szerin-

tem ez már APEH-téma is lehetne.

Hogy lehet valamit árulni számla és nyug-

ta nélkül?)

A témát sajnos lezártnak kell tekinte-

nem, mert elzárkózik minden megoldás-

tól, nekem pedig nincs idm rohangálni

a különböz hivatalokba...

Nem az elvesztett pénz bosszantott

fel, hanem az elv. Az ember ki van szol-

gáltatva...

Tisztelettel:

Kántor Zoltán

kantor@maiI.matav.hu
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0 ÍRISZ
Internet

IXfcCÜé&EJÜ http://www.irisz.hu/

- díjmentes domain név
szerviz ós regisztráció
(cógnóv.hu)

- 2 Mbyte ingyenes
WWW tárterület

- WEB oldalak készítése

Mindössze havi
9990 Ft-órt

professzionális
Internet szolgáltatást

biztosítunk cége
számára.

Új szolgáltatási!

SQL
Database Hosting

SQL programozás, WWW interfész

•egysz

ÍRISZ Internet Budapest, Citadella
Tel.:372-0050 Fax:166-4033 E-mail: info@irisz.hu

Használja ki

a kedvez
lehetséget!

- modemes hozzáférés
56k sebességgel
6-21 éráig

- 2 db eMaíl cím

r



INTER
INTRA
QWERTYNET

Minden ami hálózat...

www
.
qwertynet . hu
166-9377

The g a t e UllillUa y to Hungary
Magyarország elektronikus kapuja

í /mV / 7i\

Uannak a ke i le

szörTö Ige tne kz

unk
..uiiMtfru.netuiom

1026 Budapest, Nagyajtai u. 3 tel. /fax: (36-1) 155-7438, 214-9668
e-mail: market@hungary.com; http://www.hungary.com/ www.net.hu/

Apróhirdetések

A
z apróhirdetések ugyan megfogyatkoztak, de nem

fogytak el, így természetesen tovább mködtetjük

ezt a rovatot, mindaddig, amíg igény van rá. Miután

a bevezet tarifa, vagyis a pénzes apróhirdetés önma-

gában is sokakat elriasztott, úgy döntöttünk, hogy

egyelre fenntartjuk kedvezményes (50 százalékos)

@pró-tarifánkat, vagyis a hirdetések ára:

20 szóig (max. 3 kiemeléssel) 1200 Ft (+áfa),

minden további szó 80 Ft (+áfa)

minden további kiemelés 400 Ft/szó (+áfa)

A hirdetéseket lehetleg e-mailben várjuk,

a megrendel nevével és címével együtt. A hirdeté-

sek feladásához a www.ikalauz.hu címen online

„rlap” is fellelhet.

Internet

E-mail otthonra is olcsón. Postafiók bérlése havi 500

Ft-ért. Emma Net Bt. Tel.: 216-1394. E-mail:

center@emma.hu

Internettel rendelkezknek távmunkát biztosítunk.

E-mail: ticolini@mail.elender.hu Tel.: 326-7573

Internetet Érdrl! Minek is menne Pestre? Kész a tava-

lyi útnyilvántartása? Itt a SOFR 2.3 útnyilvántartó

program! Leírás: www.elender.hu/-puhasofVsofor.htm

PUHAS0FT Érd, Talabor u. 53. Tel./fax:(23) 375-573,

mobil: (30) 375-573, e-mail: puhasoft@westel900.net

Oditech design! Grafikai tervezés, internetes fejlesztés.

Attraktív web-lapok, java és cgi alkalmazások, érték-

növelt Internet-szolgáltatások: www.oditech.hu. Tel.:

(23) 530-530, fax: (23) 530-533

Számítástechnika

INTERNET alap és web-lap készít, WORD, EXCEL,

CORELDRAW, TURBO PASCAL programozói tanfo-

lyamok, gépírásoktatás szuper alacsony árakon.

Tel.: 201-0855.

Gépészeti és más dokumentációk számítógépes CAD

tervezése, szövegírás, rajzkészítés és informatikai

szolgáltatás; számítógépek konfigurálása, szállítása,

Internet-elérés, fax-feladás, postafiók, levelezés,

AutoCAD Rí 2, WinWord 6.0, Excel 5.0, oktatást háznál

vállalok. Mód Gábor gépészmérnök, tel.: 3-260-708,

fax: 3-260-704 üzenetrögzít (átkapcsoló). E-mail :

modg @ mail.elender.hu 1025 Bp., Áfonya u. 3. 1. 1.

E
lfizetéssel most is olcsóbb az újság, és biztosan házhoz jön. Megrendelés esetén annyiszor 190 forin-

tot számláz a kiadó, ahány lapszám még év végéig hátra van, s ez az ár tartalmazza az áfát és a cso-

magolás, címkézés, postázás költségét is. Az elfizetést nem kell év végén megújítani, a jöv évi el-

fizetési díjat december-január folyamán automatikusan számlázza a Kiadó, de természetesen azok, akik va-

lamilyen ok miatt nem akarják meghosszabbítani, lemondhatják az elfizetést, ehhez elég egy kétsoros levél,

fax vagy e-mail.

Ha az Internet Kalauzt meg kívánja rendelni, azt megteheti a www.ikalauz.hu hálószemen található online meg-

rendellapon keresztül, vagy ha az alábbi adatokat levélben, faxon vagy e-mailbcn elküldi Kiadónknak (PRÍM

Kiadó, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32. Fax: 228-3372, 228-3373, 424-0014; e-mail: prim@prim.hu).

Megrendelem az Internet Kalauz cím, évente 1 1-szer megjelen magazint (a havi rendszeresség augusztusban megtö-

rik, egy nyári szám jelenik meg, amely július-augusztusra szól). Az év végéig megjelen számok ellenértékét (számon-

ként 190 forintot, amely tartalmazza a 12 százalékos áfát) számla ellenében

csekken átutalással

befizetem a PRÍM Kiadónak az MKB-nál vezetett 10300002-20330079-00003285 sz. számlájára.

Megrendel neve:

Címe:

Számlázási név, cím:

Ingatlan

Ha ingatlant keres vagy kínál Pécsett vagy a Dél-Du-

nántúlon: forduljon a Continuum Bt.-hez!

continuu@mail.matav.hu, (72) 325-759, (60) 467-848.

Szolgáltatás

Florida Stúdió V. kér., Magyar u. 3. fszt. 1
.
(Astoria mö-

gött). Pedikr, manikr, mköröm, kozmetika, fodrász.

Bejelentkezés: 8.00-20.00 a 137-5752-es telefonon.

Egyéb

T0T0 Super Page. Letölthet totóprogram, totókulcs

világranglista. Hibapont nélküli és hibapontos oszlop-

szám-szkítési módszerek szelvénykitöltéssel,

professzionális totószisztémák: ourworld.

compuserve.com/homepages/gubics/toto.htm. Tel.:

(361) 276-2761

„Workat Home” az Automatikus Információs Rendszer

segítségével. Feltétel: érettségi, max. 45 év. Hívjon

most információs anyagunkért. Kódszám: 6907. Tel.:

06 (20) 550-567.
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Továbbra is szükségesnek érezzük megismételni pályázati kiírásunkat, hiszen új olvasóink hátha nem ismerik. Pe-

dig lehet, hogy k is állandóan barangolnak a weben, és szívesen kötnek ki különféle Internet-kikötkben. Nos, ha

egyik-másik úti céljukra mások figyelmét is fel akarják hívni, kérjük, egy kis bemutató írásban tegyék meg. Úgy,
mintha egy filmet dicsérnének vagy szidnának a szomszédnak: Afféletfálószem-recenziókat várunk, vagyis rövid, érdekes,

olvasmányos észrevételeket, kritikákat az olvasóink által felkeresett, esetleg megkedvelt Internet-kikötkrl. Az írásokat két-

szer egy évben - a két nagy informatikai szakvásár idején - rangsoroljukj és jutálmazzuk. A legjobb alkotás 25 ezer forintot

ér, de a gyztes szerzn kívül még öten kapnak tízezer forintos vásárlási utalványt, mégpedig legközelebb a májusi Ifabón.

Ha valakioeküldte pályamúrikaját, de azt nem látja viszont a következ számban, né ijedjen megTolykor felhalmozódnak

a cikkek, de azért ilyenkor a következ számban igyekszünk nagyobb teret szentelni a pályázatoknak.

Várjuk tehát az alkotásokat, lehetleg ékezetes formában (pl. Wordben megírva, és az e-mailhez csatolva) az

ikalauz@prim.hu címre. Az alábbiakban, valamint a www.ikalauz.hu címen olvasható néhány minta...

Valenti-net

Valentiné napi

emlékeimbl az maradt

meg bennem, hogy az

iskolában kiállítottak

egy dobozt, amelybe

mindenki beledobhatta

üzenetét a kedvelné-

nek. Egyes országok-

ban ennek már régen

nagy hagyománya van,

nálunk az utóbbi idben kezdték felkarolni, különösen az ajándékbol-

tok és virágüzletek, hiszen február 14. táján is kell valami, amivel - így

.^karácsony és húsvét közti holtidben - fellendíthet a forgalom.

Nem csoda hát-fiogy a hálón is fként olyan hálószemek köszöntik

a szerelmesek napjától, az ipol.com/GIFTSWALENlI.HTM -, ahol

ún. „szívet melenget’ csecsebecséket kínálnak. (Igaz, azért egy csábí-

tó dolog ebben iswah, mivel 10%-ot engednek az árból, és ezenkívül in-

gyenesen po&t&zak ki a megrendelnek - hozzánk azért nem hiszem).

Egy^ Njhjjferk címen (epS|on.mkn.co.uk/help/valentin.cze@$BEF)

szintéi) a vásárlás a f téma,Jfle lentebb már mutatkozik némi humani-

/Jás^/A honlaprqPpiegtudhatiuk például, hogy hány Szent Valentiné

folt. De ez ipápacfjon titok (egyébként nem lenne érdemes megtekinte-

ni azvosjdajíf St a lap alján rengeteg átjárót találhatunk érdekes, ese-

ténl^ntü Valentine-nappaMcapcsolatos oldalakra.

-'Számomra a „legsokoldalúbb” és legtartalmasabb oldalt a

kate.gulf.net/holidaysmlentine/ címen elérhet jelentette. Ez egy olyan

hely, amelyrléi^emes egy kicsit hosszabban szólnom, mint az

elzekrfAzfoldal esztétikailag kifogástalan és praktikus (igaz, nincs

telerakva mozgó képekkel). Az alábbi témákba csoportosítja a rengeteg

információt: Valentine-nap

és románc; Románc és

Valentine-ok az irodalom-

ban; Partik, fortélyok, re-

ceptek; Mulatság; Küldj vi-

rágot vagy ajándékot; Küldj

képeslapot vagy egy ro-

mantikus üzenetet... és még sorolhatnám. Természetesen ezek az oldalak

nem a szerveren találhatóak, hanem csupán linkek. Tulajdonképpen ez a

hely jó kiindulópontja lehet annak, aki érdekldik a Valentine-nap iránt.

Itt tényleg mindent megtalálhatunk. Például küldhetünk szerelmes

levelet névtelenül (www.lovelife.com/send-Ietter.html), és ha éppen

„rímekre fáj a fogunk”, ebben is segítségünkre vannak: elmondják, ho-

gyan írhatunk verseket, hogyan szerezhetünk barátokat, hogyan küld-

hetünk csókot, ölelést...

Sajnos, magyar vonatkozású információt nem találtam. Persze ez

nem azt jelenti, hogy nin-

csen. Még az is lehet, hogy

épp a mostani február 14-

ére akasztja ki valaki

a Világhálóra, akár azért,

hogy így demonstrálja ked-

vese iránt érzett szerelmét. .

.

A kisegít iskola esete a Szepltlen Szív

Kongregációval

1 997. december 8-9-én a román kormány és a karhatalmi erk se-

gítségével a Szepltlen Szív Kongregáció nevet visel bukaresti

apácarend birtokba vette a székelyudvarhelyi kisegít iskola épületét.

Nem akkora esemény ez, mint Kelet-Szlavónia visszacsatolása

Horvátországhoz vagy a Bs-Nagymarosi magyar-szlovák tárgyalá-

sok, így azután a világlapok nem is foglalkoztak vele. Nem így

a Világháló, amelynek köszönheten magyar, román és angol nyelven

mindenki tudomást szerezhet az iskola eltörténetérl, puccsszer el-

foglalásáról, és az ezzel kapcsolatos álláspontokról - elég ellátogatni

az udv.csoft.ro/cserehat/ címre.

Itt választ kapha- ,

tünk arra a kérdésre,

hogy mit is akar elérni

a székelyudvarhelyi

önkormányzat és

a székelyudvarhelyi

lakosság a csereháti

kisegít iskola ügyé-

ben, megismerhetjük

az érdekelt felek jelen-

legi álláspontját, a

romániai magyar és

román nyelv média

véleményét, meglátásait. A naponta frissített hírek hozzásegítenek ah-

hoz, hogy érdekektl független megvilágításban találja meg a látogató

a legfontosabb információkat a fejleményekrl. Az archívumban bön-

gészve követhetjük az eddigi esemlpyelr^födesér^gajtószemle

a romániai lapokból ad ízelítt, xptífz dokumentumokban ís^dvére

turkálhat az érdekld - itt megtudhatók a hivatalos dokumentímtpk

fotókópiái kísérszöveggel (átiratban foglalt szöveg lényegére foki

szálva). Nem csak szövegháttnazzáTrajükozunk itt, a „fotók” linkre

kattintva megtekinthetk az 1997. deciW*£9-i eseményekrl ké-

szült fényképek. Az egyre nagyobb számbart*e(tozp levelek, üzenetek

elolvashatok, s tulajdonképpen elképzelhet, hogjLbatparosan egy kis

vitafórum is kialakul. /

Ezen az oldalon ne keressük a fraifíe^ekpí, a látványós^gíafikai
j

megoldásokat: ez egyszeren megszerkeszteft^jömör információd

közlésre orientálódott, egy kisegít iskola sorsát taroló web-pageV'

Abrahám Gergely

abri@tiszanet.hu

Egy hajótörött naplója,

avagy az Lpage esete

Itt van ismét egy fantasztikus dolog, amit az Lpage jóvoltából már |
magam is alkalmaztam a saját web-oldalam elkészítésénél. De mi is ez %
pontosan? Egy egyszeren és ingyen végrehajtható kis web-hajtó! Az- |

az egy saját, egyszeren elkészíthet vendégkönyvet (a gyengébbek

kedvéért guest bookot) kreálhatunk a mi kis gyönyörséges honla- i
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púnkra, amire feliratkoz-

hat, amibe belefirkanthat

és amit megkuksolhat

mindenki, aki éppen lees-

ve „szörfjérl” odatéved!

Természetesen ezzel a kis

trükkel igen megnövel-

hetjük az oldal látogató-

számát és színvonalát. Mindenki látni fogja, hogy mi aztán nem
cicózunk, és újabb látogatókat fog vonzani az érdekldés: „hát ezt

hogy csinálta?”, és esetleg instrukciókat kér, hogy emeljük t ki a bps-

ek vermébl, és segítsünk neki! A többi már a szép, ügyes, okos stb.

felhasználótól függ. Ha magyar az illet, akkor ajánljuk neki a leg-

tutibb Intemet-infókat közl újságot, az Internet Kalauzt, ahol segítsé-

get kaphat! Tudjátok, én is azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnék

összeeszkábálni egy ilyen vendégkönyvet egymagám, de rájöttem,

hogy tehetetlenül hányódom az Internet tengerén, amikor megpillan-

tottam a távolban ezt a nem is olyan parányi szigetet, az Lpage oldalát:

http://www.lpage.com/. Amikor kábultan magamhoz tértem a sziget

ajáris elkezdtek ostromolni az itt él gonosz reklámok, hogy

ide menJT'Ö^menj, de engem nem tudtak eltéríteni. Rendíthetetlenül

ráklikkeltem a „R^te guestbook” gombocskára, mire a bennszülött rek-

lámok mintha megíradtek volna valamitl, és leléceltek. És rájöttem,

hogy a nagy szentélytvnyitottam ki, ahol az istenek lakoznak! Egy rö-

vid szentduma után eljutottam a lapocska aljára, ahol akármilyen nevet

fagy számot beírhatok. Ez az istenek körébe vezet út, úgyhogy nehe-

'"'"zQÍ^árható. Szóval egy párszor meg kell ismételni a beírást a rubriká-

ba, más/npven, mire a nágy fisten áldását adja, és felvesz körükbe!

Ezután elwtphdja az ég szabályait, majd leírja pontosan, hogy mit kell

'S'a^aját oldalunk^beírni//az editor részébe, természetesen). Az a leg-

^g^Zp’übb, ha Ctrl-GVel lemásoljuk, és Ctrl-V-vel tetszés szerinti

helyféstfakjuk az oldatónkon. Aki Microsoft Internet Explorert használ,

az csak klikkeljena^egér jobb széls gombocskájával, és válassza ki

t (ez most az Editor rész, ahol ugyanazt kell csi-

ni). Miután a piszkos munkával végeztünk, már

csak meg kell lesni a honlapunkat, hogy milyen lett. Ha minden igaz,

akkor jól csináltad, és felhasználói tagja lettél a körnek. És te nyerted

meg a játszmát. Ad még egy extrát is a progi (ha nevezhetem így), sa-

ját keresrendszered is lesz a guestbookon belül. Hát nem „cool”? Egy

icike-picike hátránya van, az, hogy az Lpage egy ujjhegynyi méret
részre felrakja a saját kis ikonját. Ezzel hirdeti magát. Persze ezzel té-

rül meg az Lpage fáradozása, jobban mondva, hogy „szponzoráltak

minket”.

szendecs@elender.hu

Nosztalgia egy megahertzen

Manapság ha valaki belepillant egy bármilyen számítógépes kata-

lógusba, röpködnek a bitek és a megahertzek, borsos árak és a többi.

Nincs ez másként a játékokkal sem: jó a grafika, igényes a zene, de saj-

nos, nézze kedves vásárló, a minimum gépigény a Pentium Pro II... Ez

meg, ugye, nem fogja a port minden lakásban...

De nem volt ez mindig így! Igen, emlékszem, régen történt, talán

igaz se volt, valami 8, azaz nyolc(!) bites adatbuszú „hómkomputer”

vagy mi? Majd’ tíz évig uralta a tévéképernyket, és talán mindenki

emlékszik azokra a felhtlen „loadolós”, Joyrángatós” délutánokra,

estékre kedvenc gépe, no meg a haverok társaságában.

Hát igen, a régi szép Commodore-os idk! Igaz, nekem csak Plus/4-

em volt, de gyjtöttem a C64-tulajdonos barátokat :).

Szóval, sajnos szép lassan kikoptak ezek a gépek, jöttek az izmo-

sabbnál izmosabb masinák, ugyanakkor azt az élvezetet nem mindig

adják vissza! Hacsak...

Hacsak nem utánozzák

a régmúltat. Igen, ezek

a mindentudók ezt is tud-

ják, ráér nosztalgiázok kü-

lönféle emulátorprogramo-

kat fejlesztettek ki. Ezek,

kicsit fellengzsen mond-
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EMULATORS

va, „egy fantasztikus idutazásra visznek minket”.

Úgyhogy akinek felkeltettem az érdekldését, az szigorúan tartsa

be az itt leírtakat, illetve eltte kérdezze meg kezelorvosát, gyógysze-

részét. Elször is kell egy emu-progi. „Vindózos”, „doszos”, kinek mi

tetszik. Björk Thorn Brose (asszem, így írja) home page-én van ilyen-

bl bven (http://www.algonet.se/~btbrose/c64/htm-text/emulator.

htm). Ezek jó fejlesztések, pénzes programok demói, tehát valami fur-

fangot kihagytak bellük (mondjuk a joy-kezelést). Mindenesetre -

szerény véleményem szerint - a legjobb emcsi egy egyéni kreációs

stuff, a neve CCS64 (http://www.fatal-design.com/ccs64/); ennek

a legjobb a SID-emulációja széles e határban.

Ezek után szükség van a játékra. Ezekre kétféle formátumot fejlesz-

tettek ki, van ,t64 és .d64, mutatva ezzel azt, hogy anno kazettás vagy

lemezes volt a game. Ez végül is lényegtelen, mert amelyik emulátor

nem kezeli valamelyik formátumot, ahhoz van konvertáló progi. Ezt

általában feltüntetik a többi adattal együtt (név, hossz).

Szóval game-site-ok is

vannak dögivei, szeren-

csére rengeteg programot

átdolgoztak már PC-for-

mátumra. A fenti algo-

netes címen is vannak

játékok, de a legbsége-

sebb Michael „dazzler”

Liensik oldala (http://

www.xs4all.nl/~dazzler/c64.html).

Pozitívum, hogy ez a fajta nosztalgia nem kerül sokba, hiszen kilo-

bájtokról van csupán szó. A leghosszabb az emulátorprogram, de az

sincs egy mega. És akinek még ez az áradat is kevés, annak ott van az

IRC, tudom ajánlani a #C-64 csatornát. Mindig sokan vannak, és szin-

te bárkitl lehet kérni tanácsot vagy akár játékot.

Úgyhogy back to Henry’s House, vagy meet Fást Eddie stb!

Ui.: Csak most vettem észre (olvasgattam egy csomó ilyen pályáza-

tot, hogy hogyan kell egy hasonlót csinálni), hogy valaki már írt a ZX
Spectrum emulátorokról... A francba! Bocs^a kettnek semmi köze

egymáshoz, az ötletet sem onnan veíteiíírMinden személy^ hely és

idpont megváltoztatva, kitalált stb^Mindennem valós vagy vei

sonlóság véletlen egybeesés. Copyright by Elek. The End.

Ja, még valami, az igazi nyyem y, x y
Elekes Tamás, \

és az emil cím, amit jobban szeretek:

maidfn@freemail.c3.hu

http://www.mailchv.com

Show írté the moneyi

ültötte Jerry Maguj^sfjort-

menedzser (alias Tomimé) a tele-

fonba a Nagy Hátraarc cím filmben.

Amennyiben rejtett életcélunk, ambícióink vagy talán csak a játék mi-

att szeretnénk magunkat a helyében tudni, esetleg csak hozzáértésün-

ket szeretnénk letesztelni, nos, akkor kézenfekv megoldást jelent, ha

a www.wallstreetsports.com sitejára vetdünk el. Ez a kiköt - talán

a hely nevébl is kitnik - a tzsdét és a sportvilágot kívánja közös

nevezre hozni, mégpedig szerintem nagy sikerrel.

A lényeg rendkívül egyszer: 6 sportág sportolóival kereskedhet

a nagyérdem a tzsdére minden tekintetben hasonlító környezetben.

Hamisíthatatlan „Wall Street-i” hangulatot teremt a lap tetején futó

ticker, valamint az adott sportágatjellemz indexek megjelenítése (már

akinek ez hangulatos lehet). A sportolók napi árfolyamát az „amik” ál-

tal igencsak számon tartott statisztikai adatok, a sérülések, no és nem
utolsósorban a kereslet és a kínálat viszonya alakítja. A (természetesen

ingyenes) regisztráció után rögtön megdobnak minket 1 000 000 (saj-

nos csak virtuális) dodóval, amibl aztán kedvünk, no és pénztárcánk

aktuális állása szerint adhatunk-vehetünk. Néha egy-egy felmérés ki-

töltésével 25 000-et írnak jóvá számlánkon, ezt érdemes nem kihagy-

ni. Mivel dönten „amerikai” sportokról van szó, nem árt az abban já-

ratlanoknak megfogadni Joe Bróker tanácsait, aki a „helyi” WSS



táplálói

Dailyben publikál. A legjobban teljesítjétl pedig megkérdezhetjük

titkukat, stratégiájukat, már ha egyáltákm válaszolni fognak, ugyanis

mindenkinek lehet üzenni, aki regiszffaltatta magát. Tengernyi sportod
ló adatait böngészhetjük át, statisankai elemzések és kommentárok

segíthetik döntéseinket. Bármikon/ekérdezhetjük portfólipn^ailását,

helyezésünket a ranglistán. Kis szerencsével bekei^lh^tuhk'a 150 leg-

nagyobb relatív havi emelkedést produkáló játékcs'Rözé, akik jogosuld

tak lesznek valamilyen tárgynweménvfe\l)>seballsapka,!gaelo,

miegymás). Erre sajnos csak USArbeli Vagy Kanadai lakhéiíyel ren-

delkezk pályázhatnak, de a site-onvneghirdetett nagy fcsfczeg pénz-

nyereményekre már mi is számíthatunk! (Erre külön rákérdeztem.)

Kiemelked eredmény esetén akár a HalNrfFame-be is bekerülhetünk,

ahol a legjobb eredményeket elérk tanyázhatnak.

Maga a hely nem grafikai megoldásaival vonja magára a frgyehfíet,

itt elssorban a játék az, ami számít, de így legalább pénztárcabarát.

Az sem lenne rossz dolog, ha az MLSZ tisztelt vezeti, illetve szö-

vetségi kapitánya valami hasonló dologgal próbálkozna a válogatott

keret összeállításakor, mindenesetre nem hinném, hogy az általuk

összeállított válogatottat valami hasonló módszerrel való kiválasztás

esetén alul lehetne múlni.

Végezetül: kár lenne kihagyni ezt a lehetséget, ki tudja, bárkinek

lehet szerencséje. Nagyot legfeljebb csak virtuálisan bukhatunk...

(Ennek a pályamunkának elkallódott a kiséró'-(E)levele,

kérjük a szerzó't, küldje meg a paramétereit.)

a történelemcsinálás! Ladónia web-oldalain minden fontos ese-

könyvelve van. így az állampolgárok egy él
íelemkönyvbl szerezhetnek tudomást országuk eseményeirl,

régen megszoktam a városok falainak egyhangúságát, melyek

mogáVbepillantva azért mégiscsak melegséget árasztó, színes élet lel-

het fql- Úgy virtuálisan, mint a valóságban...

Máté Attila

mate-attis@usa.net

http://MateBros.home.ml.org/

Aki bújt, aki nem...

Vége lett egy olyan filmsorozatnak, amit

meglehetsen kedveltem. Pontosítok: kifejezet-

ten szerettem. Mindenesetre már a sorozat vége

eltt egy saját honlap megalkotásáról álmodoz-

tam. Csakhogy nem jött az a bizonyos ötlet, ami-

nek jönnie kellett volna (mármint a honlap témá-

jával kapcsolatban)... Azután bekattant valami: „Hát itt az ’Aki bújt,

aki nem’ a TV2-n. Miért nem csinálok róla honlapot?” Hozzá is fog-

tam, 78 nap alatt sikeredett is, minden oké volt, csak nem voltam haj-

landó addig feltenni a webre, amíg mások ilyen témájú lapját nem lát-

tam. Irány a Világháló!

Jött az AltaVista.

Legelször is beírtam:

„Ready Or Nt?” (mint-

hogy ez a neve

„külföldiül” kedvenc so-

rozatomnak). Pontosan

65 998 db találat. Nos,

talán - gondoltam ma-

gamban - szkíteni kéne

a kört! Jó. Beírtam: „Lani Biliárd” (minthogy ez a neve az egyik szí-

nésznek, mellékesen a kedvencemnek). A sors (és persze a Digital

AltaVista) fintora: egy darab se! Hát akkor: „Laura Bertram” (mint-

hogy ez a neve a másik szereplnek). Na, itt kiírt egy dán címet. Lás-

suk. (Amúgy: http://home2.inet.tele.dk/b_brinch/laura.html.) Bo
Brinch. bizton állíthatom, Dánia legnagyobb Laura Bertram rajongója.

csomó mindent, a több száz fotótól az „Aki bújt, aki

nem”-es interjúiéi át a megannyi hangig és mozgóképig.

Na jó, de ez nenf&z, amit én keresek. A linkek között találtam egy ér-

dekeset: „Scott Will’sSmofficial Ready Or Nt HomePage! Click here!”

OK! Na, ez már valami! (Ez a www.Geocities.com/Hollywood/

fontos esemény történt 1996 júniusában: Ladónia függetlenné váítf^JBoulevard/ 1 500/ alatt volt megtalálható, de már elköltözött valahova...

Immáron bárki kérvényezheti állampolgárságát Ladónj^államtitkárá- ^fjtany!) Itt megtaláltam, amit kerestem. Innen már elindulhatok. Képek,

nál (és fépítészénél), Lars Vilksnél, aki 1980 óta építi városait.,Aki hangökc'ipteijúk, vendégkönyv. A már jól megszokott séma. Persze itt is

nem elégszik meg az egyszer közemberséggel, szerezhet eljogékpfr, / voltakéinak, $ ott egy harfnadik „hómpédzsf ’ találtam, onnan eljutot-

Passport, please!

Már régi találmány a ketts állampolgárság. Mégsem kell hosszas,

bürokratikus kérvényezési eljáráson túlesni annak, aki Ladóniát vá-

lasztja második országának.

Mi? Még nem hallottatok Ladóniáról?

http://www.euroastra.com/ladonia/

http://www.aim.se/ladonia/

A világ legbéké-

sebb országa! Két vá-

rosa van, 8 lakosa és

kb. 3000 állampolgá-

ra. Nos, igen. Kicsit

kihalt e kis ország,

mely a Svéd tenger-

parton ágyazódik^’

Skandináviábaj^Xz

idegen, külországi szemlél csupán néhány deszkatákolmáiwés kavi-

csot lát, de a falakon belül - virtuálisan - pezseg az élet! /

A magyar tévéhíradó ugyan nem számolt be róla, mégis I

SH3 LADOnlA -

©

címeket. így válhat bellünk is lord, báró, gróf... Persze a nemeS^sT<J^m az alti

emberség már nem díjtalan mulatság, fizetni kell a címért!

Mit is nyújthat egy ország saját polgárainak? Az állampolgárságon

és a rangon kívül akár hivatalnok vagy miniszter is válha^bellünk.

(Bár ez nem csak Ladóniában könny...) Itt, kérem szépen,

van felels minisztere! Az Internetnek, a sakknak, az agynak,

nek, a kreativitásnak, a szeleknek... - szóval van választék! Beléphet

tünk különböz projektekbe, Ladónia fejldését elsegítend! Naptár-

és kalendáriumterve-

i
a ; .

•

bitit, «HUV

Aki böjt, aki non

aki i ei

zés, földrajzi nevek

választása...

Miközben olvas-

gattam Ladónia tör-

ténelmét, csodálkoz-

va eszméltem rá,

mennyire magával

ragadott, holott

történelembl min-

dig is gyenge vol-

tam. Bizony, komoly

LadoijIA
njftot Emtw.v R.pom!

SS—

_ iol.com

fiÓlcJulajdonosáíiöV a

véletlenül - hazánk 1

nagyszülei v

is mutat-

íon mennyi irány-
r

ilágháló. Egy keresés, és máris mindenre választ kapha-

tunk! De hát ezt már mindenki tudja, aki ezt az újságot olvassa...

Ui.: Lehet, hogy valakit érdekel: a dolognak az lett a vége, hogy

a www.Geocities.com/Hollywood/Studio/6910/aban.htm alatt megnyi-

tottam Magyarország eddigi egyetlen „Aki bújt, aki nem rajongói ol-

dalát. Manapság nap mint nap kapok e-maileket a világ minden pont-

járól, hogy ezt tennék bele, meg azt (küldenek töméntelen mennyiség

hangot, képet, egyebet)... Ez is az Internet egyik csodája: az Emil

(vagy nem is így kell leírni? :-)

Második utóirat: Ma már a linkek alatt nem Scott Wills szerepel, .

hanem: „LINKS - Includes the new HUNGÁRIÁN web-site”!
'

Ez aztán a siker!

Vigyázó Gábor
vgabor@freemaiI.c3.hu
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Munkatársunk, Lindner László beszámolója

Megalakult a MISKA
Hosszas elkészületi munkák során jutott el a múlt év végén az internetezk és

a sakkozók közös halmaza ahhoz, hogy megalakuljon a Magyar Internet Sakk Klub.

A döntés egyhangú volt, ami meglep a döntéshozatal eltti heves vita után. Voltak

ugyanis, akik úgy vélték, felesleges ez a klub, úgyis egyre többen kapcsolódnak a Világháló-

hoz, és sokan sakkoznak is. Mit tud egy klub hozzátenni ahhoz, hogy ketten egymás között

megbeszélik a megbeszélnivalókat, vagy sakkoznak az Interneten keresztül? És hány olyan

web-cím, internetes fórum mködik már, amelyen a sakkal foglalkoznak? No és a pénz? Med-

dig és mit lehet csinálni nonprofit alapon? Mekkora problémákkal küzd a Sakkszövetség is...

És felmerült az internetes sakko-

zás hitelességének kérdése is. (Való-

ban az játszik, aki a lépést e-mailen

feladja? Véletlenül nem nagymester

az illet?) Ez persze nem kifejezetten

sakkprobléma, egy nyitott hálózaton

elég sok területen felmerül hasonló

gond, és bizony a sakkozók sem me-

hetnek el mellette szó nélkül. De a

kérdjelek, a megoldandó problémák

a klub létét éppenséggel indokolják,

semmint megkérdjelezik: egyebek

közt azért van szükség a klubra, hogy

egy sor kérdésre intézményesített

formában találjunk megoldást, talán

ezért is lett a végén a szavazás ered-

ménye egyhangú igen.

Jellemz volt a tanácskozásra,'

hogy az elképzelt napirendet nem le-

hetett betartani, minduntalan

elreszaladt valaki egy-egy olyan

kérdésre, amely akkor, abban a pilla-

natban még nem volt idszer. Én azt

képzeltem (és javasoltam), hogy

elször azt tárgyaljuk meg, milyen jo-

gi és formai követelményeknek kell

megfelelnünk a megalakuláshoz. Er-

re a feladatra dr. Németh József

szekszárdi sakkbarátunk már az

elkészítés fázisában (amely hóna-

pok óta folyt, az utóbbi hetekben igen

felgyorsítva, e-mailen keresztül) vál-

lalkozott. Utána a mszaki feltételek

megvitatása került volna sorra, azaz

hogy milyen módon tartják majd

a kapcsolatot a tagok egymással és

a sakkvilággal. Ennek a témának
szakértje és gazdája dr. Benyó Zol-

tán, az Interware ügyvezetje. Eme
elfeltételek megbeszélése után ke-

rülhettek volna napirendre a tulajdon-

képpeni tartalmi kérdések, hogy ho-

gyan alakítsuk ki a sakk és az

Internet közötti kapcsolatrendszert,

vagyis hogy mik a céljaink egyáltalán.

A sokoldalú, szerteágazó kérdések

miatt a témákat nem logikai sorrend-

ben vitattuk meg. Már az ülés kezde-

Üzenem, mindenképpen alakítsátok meg a klubot, ak-

ti szakaszában felme-

rült a Zalaegerszegen

él Bárczay László

nagymester nagy for-

mátumú elképzelése az

internetes versenyekrl.

Ugyancsak a legels

kérdések egyike volt,

hogy mibe kerül egyál-

talán a bekapcsolódás

az Internetbe, amire dr.

Benyó Zoltán részletes

választ adott. Az
elzetes megbeszélé-

sek alapján kedvez fel-

tételeket remélünk a CompuServe
Hungarytól, de e téren folytatjuk a tá-

jékozódást más szolgáltatóknál is.

Benyó Zoltán bejelentette, hogy

a klubtagok tájékozódási és tájékoz-

tatási lehetségeinek megteremtése

céljából létrehozott egy e-mail címet

(chess@interware.hu), s az erre

érkez üzenetek a klub minden tagjá-

hoz eljutnak. (Feliratkozni a sakk-hír-

levélre a chess-request@ interware

címre írt e-mailben lehet, „subscribe”

vagy „help” szót megadva tárgyként,

illetve üzenetként.

S Gyarmati Péter nyíregyházi sakktársunkra is, aki k- ^
l^zölte, hogy fájlon gyjti a Magyar Sakkvilág 1951 és ^
\l979 közötti feladványait. Sokan vannak, akik nagyon V
^szeretik a sakkot, és az Internet útján igen sokfé-

^^le úton kerülhetnek közelebb hozzá. ^
N Nagy Sándor, a DRSE-Nyomdász tagja ^
^ player0drotposta.hu

XWXWXWXVVVVVXVVXVN
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Magyar Internet Sakk Klub (MISKA) alakuló ülésérl.

Szó esett arról, hogy milyen inter-

netes sakkesemények zajlottak ed-

dig és lehetnek rövidesen aktuálisak

Magyarországon. Benyó doktor el-

mondta, hogy Polgár Judit és az izra-

eli Junior program között néhány hó-

nappal ezeltt lezajlott tévé

mérkzésnek (Polgár Judit 4:2-re

gyzött) a Világhálón át történt köz-

vetítése milyen széles nemzetközi

érdekldést váltott ki, hány országból

érkeztek kérdések, megjegyzések

már a partik folyamán. (A játszmák a

http://chess.interware.hu/ címen talál-

hatók.) Bilek István nagymester a

Magyar Hírlap internetes sakkrovatá-

ról beszélt. Magam az Eurokartell és

a Betakartell holdingok

folyamatban lév fel-

advány-megfejtési
versenyérl szóltam.

(Ld. múlt év decemberi

számunkban.)
Hardicsay Péter nem-

zetközi mester felvá-

zolta Szabolcsi János-

sal együtt készített

tervezetét fiskolai

edzképzésre, sakk-

tárgyú tudományos ku-

tatásokra és egyetemi

végzettség, valamint

tudományos fokozat

elnyerésére. Tichy-Rács József

a Belvárosi Ifjúsági Házban megala-

kuló Pesti Sakk-Kör és az abban indí-

tandó kétszint sakkoktatás tervét is-

mertette. Lovass László ismételten

bemutatta játszmaadatbankjának

mködését.
Az ülés második felében az indu-

láskor megkerülhetetlen - már
említett - alapkérdésekrl, azok

megoldásának módjáról konkrét

megállapodások születtek. Ezek rö-

vid összefoglalója:

- Öttagú munkabizottság (ideigle-

nes vezetség) alakul, amely elkészí-

ti a klub mködési tervét, az alapsza-

bály-tervezetet. Az ideiglenes

vezetség tagjai: dr. Németh József,

dr.Benyó Zoltán, Hardicsay Péter,

Kovács Gyz és dr. Lindner László.

- Miután a fenti tervezetet a klub

tagjai a chess@interware.hu közpon-

ti cím útján megkapták, és azt elfo-

gadták, hasonló ad hoc bizottságok

alakulnak (illetve egyes kérdések

megoldására esetleg egy személyi

felels vállalkozik) további rész-

feladatok - mszaki-, gazdasági kér-

dések, versenyszabályzat, a klub

központi szolgáltatásai, etikai kérdé-

sek, propaganda stb. - szabályozá-

sára szolgáló tervezet készítésére.

Ezek tagjai a terület szakérti közül

állnak össze. Felkérést kapnak mind-

azok, akik az elkészít munkákban
részt vettek, a fenti öt tagon kívül

Gubics Péter, Lovass László, Nagy
László, s azok, akiket nevezettek

ajánlanak, mint Blázsik Zoltán és

Gyarmati Péter, vagy akik egy-egy bi-

zottságban való részvételre önmaguk
vállalkoznak.

' - Amikor valamennyi ad hoc bizott-

ság elkészítette tervezetét - terveink

szerint 1998 tavaszán -, összehívjuk

a Magyar Internet Sakk Klub 1 . ren-

des évi közgylését.

- Nagy vita folyt a központi helyi-

ség kérdésérl. Egyikünkben sem
merült fel az ülésen, hogy szükség

van-e egyáltalán ilyenre. Pedig hát

ezt is érdemes megfontolni, hiszen az

internetes sakk klub lényege, hogy

a kapcsolatot leginkább az Internet

segítségével tartjuk egymással... Ér-

demes erre is gondolnia a mködési
szabályzatot elkészít bizottságnak.

Sokan sokat várnak klubunktól.

Akit ügyünk érdekel, és (minden

anyagi kötelezettség nélkül) tagjaink

sorába kíván lépni, jelentkezzék

a következ e-mail címen:

benyo@interware.hu, s akinek az

egész közösséget érint közlendje

van, az a chess@interware.hu címre

írjon. Magam is szívesen állok az

érdekldk rendelkezésre a

linchess_prob_hu@compuserve.com

címen.

Lindner László

A Világháló közbeszól
Bocsánat, hogy a csapos közbeszól - mondhatták volna azok, akik

a Világhálón követték a tillburgi szupertornát (amelyen egyébként

Lékó Péter, illetve Polgár Judit a kitn 5. és 6. helyet szerezte meg),

és így vették észre, hogy Kaszparov - PCA-világbajnok - elmulaszt

egy nyer kombinációt Lautier ellen.

A távoli kibicek ezt látták az ábrán:

A világos bábokat vezet ifjú francia

Lautier nagymester 20. Bc7?-et lépett

(20. Kfl lett volna helyes), és döntetlen

ajánlatát nagynev ellenfele elfogadta.

Az Internet-sarokban e parti folyamán is

mesterek válaszoltak a számtalan

helyrl érkez, számítógép-képernyn
megjelen kérdésekre, megjegyzésekre.

Nos, a döntetlen elfogadása után szinte

azonnal megérkezett az els üzenet az Interneten át, amelyet jó

néhány követett. Kaszparov nyer állást adott döntetlenre!

20. - c5! lett volna a dönt húzás. 21. dxc5 rögtön veszít, mert

21 . - bxc5 Bb8!-ra a megtámadott futó Bbl matt miatt nem léphet

el; 21. b5 Bb8 után pedig nem védhet a gyalog, és sötét meg-
maradt szabad gyalogja a végjátékban biztos gyzelmet ígér.

A sakkberkekben ismeretlen hollandus neve bizonyára bekerül

a tornakönyvbe.

1998 FEBRUÁR...



Az Albacomp Activa számítógépcsalád különböz Intel processzorokat tartalmaz

Pentium® II

processzorralpentiiim®]!

AZ INTEL INSIDE EMBLÉMA ÉS A PENTIUM AZ INTEL CORP RATION BEJEGYZETT VÉDJEGYE.
AZ MMX AZ INTEL C RPORATION VÉDJEGYE.

agy figyelmet igényel a fszerep-

l kiválasztása. Minén pillanat-

ban tökéletesnek kell lennie —

rábíztuk
,
ami a legfontosabb. Csak

pon tos, magas színz'onalon öolgozó,

átlagon felül teljesít leket.

Mindent elronthatnak a gyenge

statiszták is. Gondolataink hiába

szárnyalnak
,
bukásra vagyunk

ítélve, ha nem hibátlanul teszik a

dolgukat.

Ki ne értené, hogy milyen lénye-

ges mindez...

Albacomp Rt.

8000 Székesfehérvár

Hosszúsétatér 4-6.

Tel.: (22) *315-414

Fax: (22) 327-532

Budapesti Kirendeltség

1 139 Budapest
Frangepán u. 8-10.

Tel.: 329-1493

Tel/fax: 349-0152

Szaküzletek:

1065 Budapest

Nagymez utca 25.

Tel.: 311-8095

Tel./ fax: 331-8108

1011 Budapest

F utca 31

.

Tel.: 201-4409

Fax: 201-4322

3525 Miskolc

Széchenyi u. 49.

Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: (46) 353-100

A
ALBACOMP



Internetezzen vagy

telefonáljon akár egész éjjel

- 100 forintért. Február 1-tl

számlálatlanul szaporíthatja

a szót vagy a megabájtokat:

a MATÁV vonalain 22.00 és

5.00 óra között minden

egyes helyi hívásnál csak az

els 100 Ft eléréséig (vagyis

mintegy 53 percig) ketyeg a

számláló. A hívás további

része már díjtalan. Az így

jóváírt összeg „Éjszakai

megtakarítás” címen jelenik

meg a telefonszámlán.

Egymás közt
UU UU '12U U42

MATAv



Nem minden
kezdet nehéz j

Számítógépet vásárolni például elég könny, csak a kezd lökésre

van szükség. Az Elender szaküzleteiben most akár a teljes ár

20%-ának befizetésével nagy teljesítmény géphez juthat. A részletek

törlesztésének futamideje 1 2, 1 7 vagy 30 hónap is lehet. Kezelési

költség nincs és kezes sem kell. Induljon tehát könnyen - az

Elenderrel!

ELEHDER ®

ELEDDEL COÜIPUTEÍ

ELENDER ÜZLETEK:

Budapest, Hungária krt. 8. Tel.: 210-3044 Fax: 333-4347 Budapest, Ferenc krt. 16. Tel./Fax: 218-2858

Debrecen, Piac u. 57. Tel./Fax: 52/413-795 • Szeged, Madách u. 15. Tel./Fax: 62/310-269

Nyíregyháza, Nyírfa tér 5. Tel./Fax: 42/ 405-666 • Pécs, Klimó Gy. u. 13. Tel./Fax: 72/312-820

Szombathely, Széli K. u. 23. Tel./Fax: 94/336-479



Kedves „Startoló” és kedves „Hobbysta” Olvasónk!

Ön, mint a Matáv Internet-elfizetje, a mai napig a Matávnet-tl ajándékba kapta az Internet kalauzt.

A lap feltehetleg segített Önnek abban, hogy ne lépje túl a tarifacsomagban megszabott idt, elször

az Internet kalauzból gondosan kiválaszthatta a célt, s így nem pergett le olyan gyorsan a havi 5-10 óra,

csak a szükséges idre kellett online kapcsolatot létesíteni.

A Matáv - szerkesztségünkön keresztül elnézést kérve az olvasók azon körétl, amelyhez Ön is

tartozik - jelezte Kiadónknak, hogy a rövid id alatt megsokszorozódott ügyfélkör teljes egészére

a jövben már nem tudja megvásárolni a lapot, márciustól csak a „Profi” és a Profi Plusz díjcsomagokhoz

jár ez az extra szolgáltatás.

Bízunk benne, hogy Ön nem mond le az Internet kalauzról, és vagy - elfogadva a Matáv ajánlatát - átlép

a magasabb, professzionálisabb elfizeti kategóriába, vagy - elfogadva a mi ajánlatunkat - él a csak

Önöknek (volt ingyenes olvasóknak) szóló rendkívül kedvezményes ajánlatunkkal:

A mi egyszeri és soha meg nem ismétld exkluzív ajánlatunk: fizessen el az év hátralév részére bruttó

1 350 forintért az Internet kalauzra.

Ha Ön ismeri a mai postai árakat, akkor tudja, hogy a csomagolás, címzés, házhoz szállítás átlagos

költsége meghaladja az 50 forintot, így az idén még megjelen kilenc számot Ön lényegében félár alatt

kapja meg! A havi internetezési költség - igaz - n (mondjuk két villamosjegy árával), ám online órái

hatékonyabbak lesznek, s végs soron havi több száz (esetleg több ezer) forinttal olcsóbban intemetezhet.

Ha meggyztük, töltse ki a csak most és csak itt található 1350 forintos megrendellapot, amely Önt

a 2090 forintot fizet idei elfizetinkkel azonos csoportba sorolja be. Ez azt is jelenti, hogy hozzájuk

hasonlóan év végén jelezheti nekünk, ha nem kívánja tovább olvasni a magazint, vagy hozzájárulhat

az automatikus hosszabbításhoz és a jöv évi elfizetés decemberi számlázásához.

MEGRENDE L
Megrendelem az Internet kalauzt folyamatosan 1998 márciusától kezdden. Az 1998 december 31-ig

megjelen számok ellenérteként a kedvezményes 1350 Ft elfizetési díjat

(amely tartalmazza a 12 százalékos áfát is) számla ellenében

Q csekken ^ átutalással

befizetem a PRÍM Kiadónak az MKB-nál vezetett 10300002-20330079-00003285 sz. számlájára.

(Az elfizetés megújítása automatikus, ám a Kiadó bármilyen formában - e-mail, fax, levél, telefon - jelzett

lemondást tudomásul vesz, s ez esetben az év végén nem küldi a következ évre szóló elfizetési számlát.)

Megrendel neve:

Címe:

Számlázási név, cím:

Kérjük a megrendel' lapot (vagy vele azonos tartalmú szöveget) levélben,

faxon vagy e-mailben elküldeni a Kiadónak
(PRÍM Kiadó, 1116. Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Fax: 228-3372, 228-3373, e-mail: prim@prim.hu)



Tisztelt Ügyfelünk

!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni egy február 1-tl érvénybe lép

,

az éjszakai internetezést megkönnyít távbeszél díjkedvezményrl.

A MATÁV Rt. szolgáltatási területén minden egyes, 22 óra után megkezdett

és 5 óra eltt befejezett helyi tarifálású távbeszél hívásért, egyenként

maximum nettó 100 forintot számláz.

A nettó 100 forint a jelenlegi díjazás szerint egy 53 perces kapcsolatnak felel

meg. Az 53 percnél rövidebb hívások díjazása változatlan, nettó 1 forint 90 filléres

percdíjjal teljes impulzusokat számláz a MATÁV Rt.

Azaz, ha 22 óra 00 perc 01 másodperckor kapcsolódik a hálózatra

és 4 óra 59 perc 59 másodperckor bontja a vonalat, a telefonszámláját

mindössze nettó 100 forint terheli.

Amennyiben a hívást 22 óra eltt kezdi meg vagy 5 óra után fejezi be, akkor

a telefonkapcsolat teljes idtartama kiszámlázásra kerül, vagyis ez esetben nem
érvényes a kedvezmény.

Ez a kedvezmény az ISDN adatforgalomra és a nyilvános telefonokra

nem vonatkozik.

A kedvezményes díjszabás nem csak az (51) 201201 számon létrehozott

Internet-kapcsolat esetén, hanem az éjszakai helyi díjszabású

telefonbeszélgetésekre is érvényes.

Ha a kedvezményt teljes egészében kihasználja, akkor havonta nettó

3100 forintért mintegy 210 órát tölthet a világhálón. Ez id alatt egy 28,800-as

modemmel több mint 2 gigabájtnyi adatot tölthet le, mely nagyjából megfelel

egy 10.000 kötetes könyvtár írott anyagának.

Jó internetezést kívánunk!

MATAV MATAVNet


