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Legtöbbünk élete arról szól: beállni a sorba.

Hiszen könnyebben fogadja el környezete azt, aki úgy él, úgy

„néz ki”, úgy viselkedik, ahogy azt elvárják tle: ahogy a többség.

Keveseknek adatik meg, hogy valamilyen különös adottságuk révén

kiemelkedjenek a tömegbl. Ám akinek ez sikerül, az mindig harcol

a környezetével, az átlagossal - az árral szemben úszik.

Ilyen kalandra vállalkoztunk mi is. Olyan gépet alkottunk,

amely színes egyéniség egy arctalan tömegben.

Deskpro 1000.

Mindent tud, amit egy korszerbb PC elmondhat magáról

Ám ami igazán barátságossá teszi: kivételes minsége

mindenki számára elérhet árral párosul.

Igazi egyéniség, minség az árral szemben.

Compaq Deskpro 1000 • Pentium' processzor

200MHz MMX™ technológiával • 1.6 GB HDD
• 256KB 2 levet cache • 16MB RAM • S3 Trió

64V2/DXPC1 VGA adapter • 1MB Videó RAM
• 7 Slot (1 Combo, 3 PCI, 3 ISA) • WIN95

COMPAQ
www.compaq.l

pentium9
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MATAVJEMAltaVizsla
keresjáték
az Interneten

I

NÉPSZABADSÁG hV90íllÍne

Indul az AltaVizsla keresjáték!

Október 12-étl öt héten keresztül heti

játékokkal várunk minden kezd, haladó és

profi internetezt! A játékban nyomozóként,

h Vizslád segítségével kell kibogoznod egy

rejtély szálait. Minden héten új feladat elé

állhatsz majd, melyek megoldásával bekerül-

hetsz a hetente rendezett sorsolásokra.

A heti játékokon és az 1 millió forint össz-

érték nyereményeken túl vár rád egy

igazi kihívás, a rejtély megfejtése!

Ha sikerül a játékban beszerzett informá-

ciók alapján összeraknod a mozaikot, átlátsz

minden mesterkedésen és ármányon,

összeáll a kép és rájössz a megoldásra, esé-

lyessé válsz egy Compaq multimédia PC meg-

nyerésére!

Nyomozz és nyerj a Vizslával!
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Tel /fax: 250 8621
E-Mail: caori@caori.com

www.caon.com

Nyitva tartas
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KAISER
tapadásmentes bevonattal ellátott

nem karcolódó felület stformák

SUBA Üzletközpont
Óbudán, a Szentendrei úton (III. kér. Rákóczi u.36)

árubemutató és vásár

sek,eveszközök

« aSÜBA
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Üzletközpontban

fzési bemutató a BERNDES cég edényeivel, sütemény-
sütés a KAISER cég sütformáival, terítési bemutató a
HENCKELS ZWILLINGSWERK eveszközeivel és kése-

ivel.

Jöjjön el, tekintse meg sminkbemutatónkat, KÉZDI ÉVA
divatszalonjának szi-téli kollekcióját. A msort a DATA
NET Rt támogatásával az interneten is megtekintheti él-
egyenes adásban reál videóval.

Részletes program honlapunkon található.

INTERNET SZOLGÁLTATÓNK: DataNet
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mst akár250 000 forintos
árelnnyel vezeL^WIWfl^fffTKr^V^
extrával 1.4-es, vagy 1.9 TDi (11 OLE) modellt

lololelovel, könnyfém kerekekkel

és a vezetoldali légzsákkal,

az extra igényeket is kielégíti

Kedvezmenyes biztosítás:

Havi egy forint - es a gondok oroszlánrészé a mienk. Generáli Budapest Biztosító

Ezt a ziccert nem lehet kihagyni

SEAT Szabó 1165 Bp„ Szalon: Ujszász út 45/b. Tel.: 407-2600
Szerviz: Bökényföldi út 68. Tel.: 407-2500

htp://www.feba.hu/seatszabo E-mail:se 49013@mail.matav.hu

A lehetség már adott, éljen vele!

Rendelje meg Ön is díjmentesen

az érdekldési körének megfelel
üzleti ajánlatokat!

|
Az üzleti aj ánlatokat megrendelheti:

Mobiltelefonjára,

személyhívójára,

I e-mail címére.

I További információval munkatársaink személyesen

I is készséggel állnak rendelkezésére:

Tel.: 30-9-635-961

Szeretné ha üzleti ajánlatai azonnal
eljutnának a célcsoporthoz?

Szeretne azonnal értesülni az Ön számára
fontos szakterület üzleti ajánlatairól?

rnmmmmm
Az Akadémiai Kislexikon 1990-es kiadásában televízió cím-

szó alatt a következket találjuk: „...információátviteli rendszer,

amely álló- vagy mozgóképek vezetékes vagy vezeték nélküli to-

vábbítására szolgál... Alkalmazása sokrét: a msorszórás tekin-

tetében tudósító, ismeretterjeszt és szórakoztató szerepet tölt

be; a tömegoktatás hatékony eszköze. Az iparban az emberekre

veszélyes vagy nehezen hozzáférhet helyek megfigyelésére,

munkafolyamatok irányítására, az orvosi gyakorlatban az él
szervezetek rejtett részeinek láthatóvá tételére alkalmazzák stb.”

Sokatmondó ez a „stb.”! A szócikk megszületésekor - ki tudja,

melyik kiadáshoz írták, és mikor aktualizálták - nálunk még ta-

lán a személyi számítógép sem volt több, mint a Nk Lapja há-

tulján felsorolt külföldi érdekességek egyike. Bár a definíció így

is sántít. A lexikon tág értelmezése ugyanis ma már nem televí-

ziót, hanem inkább monitort jelent. A biztonsági r monitoron

bámulja a bank bejáratát, az orvos monitoron figyeli a mama ha-

sában mozgolódó gyermeket, és a stb.-be beleképzelhet értel-

mezések - mondjuk számítógép, Internet vagy akár egy digitális

kamera képkeresje - esetében is többnyire monitort vagy kép-

ernyt emlegetünk. A televízió beleszorult a mondat els felébe:

„a msorszórás tekintetében tudósító, ismeretterjeszt és szóra-

koztató szerepet tölt be”, azaz a tévé az, amit azért bámulunk,

mert éppen nincs jobb dolgunk. Ráadásul, amikor azt mondom:

televízió, nem csak a technikára vagy a készülékre, hanem a mö-

götte álló szervezetre, cégre, üzletre, msorra is gondolok.

A fenti kis nyelvészeti kontárkodást nem csak azért végeztem,

hogy pontosítsam, mire gondolok, ha televízióról beszélek, hanem

azért is, hogy érzékeltessem, mára mennyire megváltozott a tele-

vízió szerepe és megítélése. Az ötvenes, hatvanas években Nyuga-

ton különleges reményeket fztek a tévéhez, amelyek persze meg-

valósultak, csak éppen másképp. Mindaz a szerep, amelyet az új

médiumnak szántak, nem egyetlen, integrált formában valósult

meg, hanem több új, gyökeresen eltér struktúrát hozott létre, me-

lyekben az egyetlen közös elem a felület, ahol látvánnyá válik a lé-

nyeg, azaz a képerny vagy monitor. És közben az alapforma,

amellyel az új technológia világszerte ismertté lett, a televízió -

hatalmas formai fejldés mellett - tartalmilag szinte semmit nem
változott, megmaradt annak, ami volt: a szem rágógumijának. St
nyugodtan állíthatom: formai fejldése - amely inkább nevezhet

a formai eszközök burjánzásának, semmint fejldésnek - többnyi-

re a tartalom rovására ment. Ma már csak a közszolgálati televízi-

ók elnökjelöltjei emlegetik a kultúrát egy mondatban a tévével.

Azért ne legyünk igazságtalanok: a televíziónak is van kiala-

kult, önálló kultúrája, még ha az nem is tetszik mindenkinek. Ettl

még tény, hogy a kevésbé fejlett országokban is a legtöbb háztar-

tásban van vevkészülék, és kivétel nélkül mindenhol - még a Va-

tikánban is - van msorszolgáltató. A tévé mindennapjaink részé-

vé vált, Magyarországon épp virágkorát éli, visszahódítva az el-

sbbséget az azt idlegesen elorozó videotékáktól. Ám ez - meg-

gyzdésem szerint - az utolsó fellángolás. A televíziónak mint

mfajnak befellegzett. Húsz év múlva egy magára valamit adó em-

ber - polgár? :-) - lakásában nem lesz televízió (csak monitorok,

de azok dögivei), a szem rágógumija csak a legalacsonyabb sorban

tengdök, hajléktalanok és munkanélküliek szórakozása lesz. A té-

vé elveszíti központi szerepét, véleményformáló erejét, ma még jól

tapintható hatását a mindennapi életre és gondolkodásra.
1998 OKTÓBER
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Merésznek tn állításomat félreérthetik azok,

akik az internetes televíziózással való kapcsolatomat

ismerik (Internet Kalauz, 1998. június). Pedig els-

sorban nem arra gondolok, hogy a tévét kiszorítja

majd az internetes televízió, hiszen a kett nem
ugyanaz. A „Net-tv” a Hálón megszokott stílusban

és tartalommal készül, de néhány formai elemében

a hagyományos televízióra emlékeztet médium,

amely legalább annyira különbözik tle, mint

amennyire hasonlít rá. Af ellenség - ahogy én lá-

tom - maga az Internet. Ugyanis a Világháló már ma
majdnem mindent tud, amit a televízió, egy csomó

szempontból pedig lényegesen többet (lásd: inter-

aktivitás, idhöz kötöttség, területi korlátok hiánya,

emil, chat stb.). Ám ahhoz, hogy ezek a pluszok ér-

vényesülni tudjanak, a felhasználónak is változnia,

fejldnie, tanulnia kell. Hiszen a Hálón való baran-

goláshoz nem elég a távirányító ismerete.

Az Internet térhódítása - és ezzel együtt a televí-

zió visszaszorulása - szinte kizárólag a felhasználó

fejldésének függvénye. A technológiai és hálózati

fejlesztések a keresletet követik, kereslet viszont a

tudásból, az ismeretbl, a felhasználás képességébl

lesz. A kilencvenes évek elején, amikor a nagy tele-

fonhálózat-fejlesztések beindultak, egy matávos ve-

zet mesélte: azokban a falvakban, ahol a régi, kurb-

lis telefonokat lecserélték (rögtön digitálisra!), drá-

maian visszaesett a fogyasztás, annak ellenére, hogy

a vonalak száma ntt. Keresték az okot, és némi ku-

takodás után kiderült: az emberek egy része egysze-

ren nem merte vagy tudta használni a készüléket.

Felvették a kagylót, és a központos Marika ismers

hangja helyett csak a barátságtalan búgás jelentke-

zett. Hát inkább nem telefonáltak.

Ismerek családot, ahol elfizettek az Internetre,

mert halottak róla, de még a számítógépet sem sike-

rült konfigurálniuk a csatlakozáshoz.k megmarad-

nak tévénéznek. De aki egyszer megismeri a Háló-

zat lehetségeit, többé nem használja a televíziót in-

formációszerzésre. Nem csak azért, mert ott nem
mindig az megy, amire éppen kíváncsi, és nem ak-

kor, amikor ráér, vagy mert csak regionális informá-

ciókhoz tud hozzájutni, és nem tudja kinyomtatni

a híreket a Híradóból, hanem azért sem, mert

a tévé a Hálón való barangoláshoz

képest dögunalom. Az a je-

lenség, amit a kutatók a távirányítók megjelenése

után írtak le, hogy a néz állandóan kapcsolgat, több

msort néz egyszerre, csak eljel volt, a vég kezde-

te. Mert született egy eszköz, amelynek használata

rádöbbentett minket, mennyire unalmas is azt a ládát

bámulni. (Nem azért, mert rossz a msor, hanem

mert természeténél fogva ilyen. Amibl kimaradunk,

azt óhatatlanul unni kezdjük egy id múlva.) Aki

húsz csatornát fog, annyin zongorázik, aki ötvenet,

az ötvenen. így próbálja meg átvenni az irányítást,

elhitetni magával: a kezdeményezés, a döntés nála

van. (Ám ahhoz csak éjfél körül van ereje, hogy va-

lóban drasztikus lépést kezdeményezzen a kikapcso-

ló gomb megnyomásával.)

Az Interneten több millió csatorna közül választ-

hatunk. És sok helyen nem csak nézk, hanem részt-

vevk, kezdeményezk is lehetünk, de akár megcsi-

nálhatjuk a saját adónkat is. Közben, a nézeldéssel

párhuzamosan, ismerkedhetünk, beszélgethetünk.

Persze ezt mindenki tudja, aki használja, gondolom,

nem mondtam semmi újat. De kedves internetez!

Elgondolkoztál-e már azon, hogy amióta van

Interneted, nézed-e annyit a tévét, mint korábban?

Lefogadom, ha elgondolkoztál, arra jutottál, hogy

nem. Jómagam régebben sem voltam nagy tévéfo-

gyasztó, ám mára megközelítettem az abszolút nul-

lát, és jól látom azt is: ennek oka, hogy mindazokat

az információkat, amelyek miatt korábban a kép-

erny elé ültem, most a Világhálóról szerzem be.

Amikor 1957-ben párthatározatra létrehozták a

Magyar Televíziót, csak néhány szobát kapott a Sza-

badság tér 17-ben, az egykori Tzsdepalotában. Az
elvtársak szentül hitték: az rület néhány év után el-

múlik, be lehet csukni a boltot. Csak részben téved-

tek. A szem rágógumija átformálta a világot, a hu-

szadik század egyik legfontosabb eleme lett. De ma
már minden tévéfotelben töltött perc növeli lemara-

dásunkat. Aki haladni akar, ne kapcsolgasson a csa-

tornák között, hanem üljön át egy másik képerny,

azaz monitor elé, amihez konkrétabb tippeket is

adunk lapunk 14-19. oldalán. Persze lehet, ez is

olyan kérészélet lesz, mint a tévé, de ami biztos:

most az Internet van (m)soron.

Kis Ervin Egon

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:
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A Októbertl nyilvánossá teszik az Interneten elérhet adós-

ságbörzét, amelyet korábban csak külön kóddal és jelszóval

lehetett elérni. Az Adósság Börze azokat a cégeket „pellen-

gérezi ki”, amelyek a fizetési határid lejárta után is tartoznak hi-

teleziknek, szállítóiknak. Persze annak, hogy egy cég kérje adó-

sának „kiszerkesztését”, bizonyos elfeltételei vannak, ezt a lehe-

tséget a partnerrel kötött szerzdésben elre fel kell tüntetni, és

természetesen a közreadásért fizetni kell: egyszeri díjat vagy éves

bérletet. A közzététel eltt az adós még kap egy figyelmeztet le-

velet, s ha 15 nap alatt nem teljesíti kötelezettségét, akkor kerül

fel neve a www.avb.hu oldalra, amit immár bárki megtekinthet.

Az oldal kellen pozitív hatást tud gyakorolni a fizetési fegye-

lemre, ugyanakkor a hitelezket, szállítókat elre tudja figyel-

meztetni, hogy kikkel veszélyes szerzdniük.

A A lapunkban online boltját rendszeresen

október 17-én, szombaton egész napos programot szervez a

* Süba üzletközpontban azzal a céllal, hogy erteljes reklámot

és publicitást biztosítson az Interneten bonyolódó kereskedelem-

nek. Tóth Éva, az üzlet és a www.caori.com tulajdonosa szeretné

bemutatni, hogy nem „úri huncutság”, ami a Hálón folyik, hanem

bárki - nem túl jelents beruházás árán - bekapcsolódhat. A Caori

saját Internet-kikötje 1997 novembere óta látható a Világhálón,

és azóta több mint 5300 látogató tért be az online üzletbe. Ezzel a

bolt vezeti elégedettek is lennének, az viszont szomorú, hogy a

tényleges vásárlás kevés, mondhatni elenyész. Inkább katalógus-

ként, kirakatként használható a web-site, amelynek nyomán a cég

e-mailben, illetve telefonon jószerivel csak érdekld kérdéseket

kap, s még akit megnyugtatnak a válaszok, kielégít a választék és

az árak, az se rendel, inkább betér az üzletbe vásárolni. Hiába szál-

lít házhoz a bolt bizonyos értékhatár fölött akár vidékre is ingyen,

az emberek inkább betérnek, látni akarják, hogy mit vesznek. A bi-

zalmatlanságot az sem oldja, hogy a Caori kínálata jól ismert

márkanevekbl áll, amelyek minsége garantált, vagyis bizonyos,

'

hogy mindenki azt kapja, amit vár, amit ismer...

Az online shoppinghoz kedvet csináló Süba-napon az odalá-

togatóknak is sok élményben lesz részük (hiszen például a süt-

és fzedények reggel 9-tl folyamatosan zajló bemutatóján va-

lódi sütemények készülnek), de azoknak is jut látnivaló, akik

már ma hisznek abban, hogy az Internet révén ott is lehetünk,

ahol nem vagyunk. Kézdi Éva divatszalonja és a Klein szrme-

szalon divatbemutatóját például (k azt a programot fogják be-

mutatni a Sübában, amelyet a Fórum Szállóban eladnak)

a DataNet „élben közvetíti”, RealVideóval bárki megtekinthe-

ti az eladást. Lesz a Sübában ékszer-, fitness- és háztartásigép-

bemutató, szórakoztatóelektronikai show, st ha igaz, valami az

online bankingbl is. A kereskedelem és az Internet sok szálon

kapcsolódik majd egymáshoz, errl akár a helyszínen, akár

az Interneten keresztül meggyzdhet majd bárki. A helyszínen

például úgy, hogy a DataNet a Sübában jó néhány számítógép-

re felinstallálja majd az Internet-hozzáférést biztosító szoftvere-

ket, és rendszerismertetkkel, demonstrációkkal próbálja

a kereskedket, vásárlókat meggyzni az Internet nyújtotta

határtalan lehetségekrl.

f Alig egy óra alatt „mozgóképessé” varázsolhatjuk inter-

netes kapcsolatainkat, ha installáljuk a tajvani Tekram cég

HOW-R-U videokonferencia-kitjét. A csomagban egy

könnyen kezelhet Philips CCD net-kamerát, nagy érzékenysé-

g mikrofont, egy PCI-csatlakozású, egyszeren telepíthet

(plug and play) Philips-Zoran chipes capture-kártyát, valamint a

videokonferencia lebonyolításához szükséges szoftvereket ta-

láljuk, ráadásul újabban a VDOPhone legfrissebb 3.0-s verzió-

jával szállítják a készleteket.

Konferenciapartnerünkkel 160x120 képpontos ablakokban

csodálhatjuk meg egymást (ez a méret a képminség rovására

legfeljebb kétszeresére nagyítható), 28,8 kbps sebesség Internet-

kapcsolatnál másodpercenként 4-8 képfrissítés történik, 128 kbps

sebességnél pedig már 8-15 kocka jelenik meg az ablakokban.

Amennyiben hangkártyánk lehetvé teszi a

kétirányú (duplex) hangátvitelt,

akár egymás szavába is vág-

hatunk.

Az már csak hab a

tortán, hogy a HOW-
R-U-val olyan kétper-

ces, 160x120 képpon-

tos ablakban megjele-

níthet hangos-képes

snittet is rögzíthetünk

merevlemezünkre,

amelyet a mellékelt

Videó-Mail szoftver segítségével hagyományos e-

mailként (vagy annak mellékleteként) is elküldhe-

tünk. A hatékony tömörítési eljárásnak köszönheten

egy percnyi „házi mozi” 1 megabájtnyi helyet foglal

el, így viszonylag gyorsan továbbíthatóvá teszi üze-

netünket. A címzett pedig egészen biztosan megte-

kintheti a malkotást, ugyanis a lejátszó modult au-

tomatikusan a videó-mailhez fzi a szoftver.

A Tekram rendszere használható hagyományos

(legalább 28,8 kbps átviteli sebesség) modemek-

kel, de igazi mozgóképek továbbításához ISDN-

kapcsolatra van szükség - a leggyorsabb képátvitelt

helyi hálózatokon (IP-LAN) belül érhetjük el.

A Gamaxnet Kft.-nél a végfelhasználók is 50 ezer forint alatt

szerezhetik be Tekram HOW-R-U csomagját. Viszonteladóknak

pedig további kedvezményeket kínálnak.

HlNDEN, AMI EGY HÁLÓZATHOZ SZÜKSÉGES..
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Interneten "lógni" bármilyen géppel lehet. De nem érdemes.
KRONOS Net számítógépével viszont élmény a szörfözés.
Cyrix 266 MHZ-es processzora a 32 MB-nyi memóriával kar-

öltve biztosítja a megfelel sebességet. A 2,1 GB-os merevle-
mezen minden elfér, amit érdemes letölteni. A böngészprog-
ramot a 24-szeres CD olvasó egy pillanat alatt installálja. 2 MB-
os videovezérl kártya gondoskodik a képmegjelenítésrl. A
digitális, 14"-os Daewoo monitoron teljes pompájukban tekint-

hetk meg az Internetes honlapok. A multimédiás oldalak
élvezetét a 16 bites hangkártya teszi teljessé. A világgal való
kapcsolatot a beépített, 56 kbps-os modem tartja kézben.
Egér és billentyzet teszi teljessé a képet. Ha pedig mindez csak
124000 forintba kerül, részletfizetési lehetséget biztosítunk,

st, azonnal gondoskodni tudunk az Internet elérésérl is, akkor
ez az egész igazán jól hangzik...

KRONOS- Az idtálló minség.
1054 Budapest, Alkotmány u. 20.

302-8888, 302-8889, 302-8890
http://www.kronos.hu info@kronos.hu

Az ár a 25% ÁFÁ-t nem tartalmazza.

WWW.CROWN-TECH.HU AKCIÓKKÁ!., ÚJDONSÁGOKKAL

E KORLÁTLAN INTERNET ELÉRÉS |

X CSAK 2500 Ft fi

Cégeknek komplex szolgáltatási díjcsomagok.Cégeknek komplex szolgáltatási díjcsomagok.

Bvül szolgáltatásunk már 8 keletmagyarországi
körzetbl igénybe vehet:

Szolnok(56), Karcag(59), Jászberény(57), Cegléd(53)

Kiskórös(78), Debrecen(52), Kecskeméti 76), Baja(79)

5000 Szolnok

Szapáry út 9.

Tel:56/423-1 1 1 mm
E-mail: externet@externet.hu

További szolgáltatói partnereket keresünk mm
Keletmagyarország primerkörzeteibl

N EXTERNET Kft.

£ Mll.EXtERNET.HU

T

'lUl/llllllVU

olvassa a Business Online-t!

(gAktuális

ÍKorniss Péter szeptember 3-án megnyílt Mcsarnok-beli

,

kiállítása és „Leltár - Erdélyi képek 1967-1998” címen

összeállított kötetének megjelenése után megtekinthet

a neves fotómvész virtuális galériája is. A kiállítás és a könyv

képi, illetve szöveges anyagából ízelítt ad a www.
webdesign.hu/pkorniss web-oldal.

RandiZóna néven szeptemberben partnerkeres szolgáltatást

indított az Interneten a szeptemberben részvénytársasággá átala-

kult Online Rt. A www.online.hu címen elérhet ingyenes szol-

gáltatás segítségével minden látogató könnyen talál önmagához

hasonló érdekldés, beállítottságú partnert a Világháló más tája-

iról. A társkereséshez nem kell személyi adatokat megadni, még
e-mail-címet sem. A rendszer egy névtelen kérdív alapján vá-

lasztja ki azokat a potenciális partnereket, akik nagy százalékban

hasonló módon válaszoltak a hasonló kérdésekre, és az ily módon

kiválasztott majdani vlegénynek, mennyasszonynak, barátnak

ugyancsak névtelenül lehet írni, amit a rendszeren belüli szaba-

don választott felhasználói név és jelszó segítségével talál meg a

címzett. Ugyancsak így érkeznek majd azok üzenetei, akik min-

ket kiválasztottak; a mi döntésünk, hogy felfedjük-e kilétünket,

avagy maradunk inkognitóban... Persze az els valódi randevú al-

kalmával azért sok minden kiderül, ez ügyben ld. még Wesselé-

nyi Andrea Internet Lve Story rovatát.

^Miközben a számítástechnika oktatási felhasználásában

/jf az Internet tört az els helyre, Székesfehérváron egy

Jlr olyan számítógépes laboratóriumot avattak a Technika

Házában, ahol az óvodásoktól a munkahelyi átképzésen résztve-

vkig minden korosztály szimulációs modelleken, valódi, kéz-

zelfogható épitkockákon, pneumatikus gépsorokon, szállító-

szalagokon, MIDI-s hangszereken, NC-vezérelt maró- és eszter-

gagépeken fejlesztheti készségeit, miközben mindent egy szá-

mítógép-hálózat felügyel. Az izraeli DEGEM cég által szállított

MultiCentemek ez az els európai installációja, a korábban el-

készült oktatólaboratóriumok Tel Aviv mellett Indiában és Ar-

gentínában mködnek.

Webnyertes a nyer hely a Weben!

Jöjjön, játsszon, nyerjen!

E havi slágernyereményünk
500 tábla csokoládét

tartalmazó ajándékcsomag
60.000,-Ft értékben.

További értékes nyereményekkel,

folyamatosan várja Önt a WebTime Kft.

a Webnyertes üzemeltetje.
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Ez a lap

Önnek

szól

^4c< nagybe

Hét

vásárlásai

esztend

A n

jLIs;

mai és holnapi információs tár-

adalomban nem válik el egy-

mástól a távközlés, a számítás-

technika, a szórakoztató

elektronika, az Internet;

a minket körülvev
világ minden terméké-

ben valahol ott van,

ott lesz az informatika.

Amegújult VGA Monitor -

mint információtechnológiai

hetilap - épp ezért nem tartalmaz

olyan rovatcímeket, mint hardver, szoft-

ver, távközlés, hálózatok, perifériák;

ebben a lapban az informatika integráltan,

a megoldás irányából tükrözdik.

Fel nem adva azt a szlogent, hogy ez „a leg-

régibb informatikai hírújság a legfrissebb

informatikai hírekkel”, a híreket a jövben szeret-

nénk úgy csoportosítani, hogy abból kirajzolódja-

nak az informatikai trendek, a kérdezk válaszo-

kat, megoldásokat találjanak problémáikra: vagyis

legyen a VGA Monitor a legkülönfélébb számítás-

technikai-, irodatechnikai-, adatátviteli eszközök

felhasználóinak informatikai hetilapja.

Egyszóval: az Öné!

MEGRENDEL
Megrendelem a VGA Monitor cím hetilapot 1998 -tói Q egy évre 3900 Ft-ért d fél évre 2100 Ft-ért LJ negyed évre 1200 Ft-ért.

Az elfizetési díjat számla ellenében Q csekken Q átutalással befizetem a PRÍM Kft.-nek az MKB-nál vezetett

10300002-20330079-00003285 számú számlájára.

Megrendel neve:

Számlázási cím:

A lap postázási címe:

Dátum: Aláírás:

A fenti megrendelt vagy az azzal azonos szövegel faxon, e-mailben, levélben is el lehet juttatni a PRÍM Kiadóhoz: 1 1 16 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32. Tel./Fax: 228-3372, 228-3373. E-mail: prim@prim.hu.
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Bár a Windowshoz kapcsolt Explorerrel

a Microsoft nagy lépéseket tett a böngész-

piac kiegyenlítettebbé tétele érdekében,

a Netscape továbbra sem adta fel, hogy ezen

a téren megrizze vezet szerepét. Ezt nem

csak a 4.5-ös Communicator béta-verziója

jelzi, hanem maga a www.netscape.com

Internet-kiköt is - a Netscape mindent el-

követ azért, hogy legtöbbünk számára ez le-

gyen az Internet kapuja. Ezért aztán ma már

nem elssorban termékismertetket találha-

tunk a kiszolgálón, hanem rengeteg szolgál-

tatást, amelyekkel a szörfözk kedvében kí-

vánnak járni.

Persze azért nem hanyagolják el

böngészterméküket sem a köréje gyjtött

megannyi alkalmazással együtt. A Com-

municator 4.5-ös verziójának béta-változata

már le is tölthet a Netscape kikötjérl.

Hogy ez mennyiben több a korábbiaknál?

Például mintegy 4000 javításról beszélnek a

Navigátorban és a remekre átdolgozott

Messenger levelezkliensben.

Habár a központi böngészegységben

végzett változtatások nagy része láthatatlan,

a Navigator néhány új gombbal is bvült,

megkönnyítve ezzel a szörfözést. Ha például

a „What’s related” gombra kattintunk, a bön-

gész automatikusan elküld egy kérést

a Netscape Netcenter központba, és a keresés

eredményeképp megkapjuk a hasonló témájú

web-kikötk listáját. A Netcenter adatbázisá-

val való szerves együttmködés nem áll meg

itt: a szófelismeréssel folytatódik. Ha például

a „webmester’szót beírjuk oda,

ahová a web-címeket szoktuk, ak-

kor - mivel www.webmester.com

kiköt nem létezik - a program

felkeresi a Netcenter adatbázisát,

és visszaadja a talált web-kikötk

nevét, ugyanúgy, mintha csak a

Yahooba vagy más keresbe írtuk

volna be a szót. Netscape-forrás-

ból tudjuk, hogy ezek az új tulaj-

donságok csak a kezdetét jelentik

azon funkciók megjelenésének,

amelyeket a böngész következ

verzióiba fognak be-

építeni. A technológi-

ának már neve is van:

Smart Browsing (öt-

letes böngészés).

Több a szemmel

látható változás a

Messenger program-

ban, amely a levele-

zést hivatott kezelni.

Sokunk várakozására

viszszakapta azt az Explorer tipu-

sú, háromtáblás felületet, amit

annyira hiányoltunk. Már csak

azért is, hiszen ez megvolt a hár-

mas verzióban, de a 4.xx verziók-

ból kikopott. Mostantól ismét

kedvünkre másolhatunk leveleket

egyik mappából a másikba a

„húzd és vidd” technikával, illet-

ve méretezhetjük az ablakokat íz-

lésünk szerint. A címtár (address

book) is nagygenerálozáson ment

keresztül - keresési funkciókat öt-

vözve magába, amelyeket eddig

külön lehetett megtalálni. Ez a rég

esedékes átszervezés az Üzenet-

központból (Message Centre) -

amely eddig leginkább csak arra

volt jó, hogy a helyet foglalja

winchesterünkön - az egyik

legerteljesebb levelez és hírcso-

portolvasó klienst varázsolta,

s ráadásul mindez manapság már

ingyenes. A Messenger mindig

is jó választás volt, ha megformá-

zott (akár HTML) leveleket

szerettünk küldeni - most a prog-

ram kezelfelülete sokat fejldött,

és mködése is olajozottabb.

A fejlesztések közül említésre érdemes

még a JavaScript 1.3 támogatása, a levelek

gyorsabb letöltése és a laptop-tulajdonosok

figyelmesebb kiszolgálása. A Communicator

4.5 szintén kijavítja a 4.0-s ama hibáját,

hogy rosszakaratú Net-banditák képesek

voltak biztonsági rutinokat kikapcsolni, és

így hozzáférni a felhasználó gépéhez.

Habár ez a „preview” változat nem kü-

lönbözik radikálisan a jelenlegi hivatalos

verziótól (4.05), mégis lehetségünk van egy

korai képet kapni arról az irányról, amelyet

a Netscape az 5.0 kiadásával készül venni -

ezt pedig még az idei évre ígérik.

Balogh Attila Balázs

1998 OKTÓBER



kínálat

Já háuea áfát ISDN h&tHtmii

Maximum díjcsomag csak 3998 R
Havi 100 óra használati lehetség

Egy évre elfizetve csak 38380 Ft

ISDN csatlakozás: 16000 R
100 MB forgalom fölött +34 Ft/MB

Bérelt vonali csatlakozás már 40000 R/hó-tól

On-line megrendelés 1 munkanapon belüli aktiválással:

http://www.alarmix.net/or

Elfizetési lehetség a fváros több pontján

ALARMIX Hungary

1118 Budapest, DQmbQldal u, 2,

M: 3184888, 388-8838,ÜK 3181848

E-mafc saies@alafmix.nel /£WALmix
i/\ internet

SZÁMIT
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.

f-BYTE
SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI kft.

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

E-mail: xbyte@xbyte.hu, internet: www.xbyte.hu

gyors, pontos,

megbízható

utánvét és

www.irodaszer.com vagy www.areconet.hu

gq&Ó ARECONET VEVSZOLGÁLAT
1065 Budapest, Podmaniczky u. 9. Tel.: 302-0158; Fax: 331-0340

Rendeljen Interneten
az ARECONET irodaszer-áruházból!

Több ezer termék közül választhatl

Kezelése egyszer!

nyitva éjjel-nappal
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számítógép
Az Albacomp Activa számítógépcsalád különböz Intel processzorokat tartalmaz

Pentium® II

processzorra

Wirid

Géprl gépre

AZ INTEL INSIDE EMBLÉMA ÉS A PENTIUM AZ INTEL CORPORATION BEJEGYZETT VÉDJEGYE. AZ MMX AZ INTEL CORPORATION VÉDJEGYE.

Albacomp Rt. Budapesti Kirendeltség

8000 Székesfehérvár 1139 Budapest

Hosszúsétatér 4-6. Frangepán u. 8-10.

Tel.: (22) *315-414 Tel.: 329-1493

Fax: (22) 327-532 Tel./fax: 349-0152

Szak üzletek:
1065 Budapest 1011 Budapest 3525 Miskolc

Nagymez utca 25. F utca 31 . Széchenyi u. 49.

Tel.: 311-8095 Tel.: 201-4409 Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: 331 -81 08 Fax: 201 -4322 Tel./fax: (46) 353-1 00

pentium®!!



szolgált@tás

^on Andíó^
Még

nemigen burjánzik mifelénk az

Internet-használók tábora, de máris egyre na-

gyobb a hazai honlapok kínálata, gyorsan tért hódítanak az

új formák, és hatalmas a kísérletez kedv. Az egyik legérdekesebb

próbálkozás a különböz internetes rádiók és televíziók létrehozása. Az
iNteRNeTToTV (http://tv.internetto.hu) és a NetTv (http://nettv.tvnet.hu) mel-

lett teljes gzzel üzemel már a SzemTanú TV (http://tv.szemtanu.hu/) is, amely

a régóta létez, fleg KFT- és LGT-adatbázisáról ismert SzemTanú honlap

(http://www.szemtanu.hu) pluszszolgáltatásaként indult be, és mint ilyen

médium elsként jegyeztette be magát az ORTT-nél.

A régi internetezk talán tudják: a Szemtanú nem más, mint Márton

'András, a KFT zenekar (egykori?) dobosa, a hazai multimédiás fej-

lesztések éllovasa. Az alábbi (természetesen virtuális) interjú-

ban t kérdeztük, voltaképpen minek is a szemtanúja?

Internet Kalauz: - Hon-

nan a név: SzemTanú?

Márton András: -

Még 1989 táján gon-

dolkodtam azon, mi-

lyen nevet adjak

annak a „történel-

mi újságnak”,

amit 1971-ben ta-

láltam ki, de csak

ennyivel késbb
adódott lehetség a

megvalósítására. És

mivel a lap olyan, mint-

ha a múlt a jelen lenne,

és mi szemtanúként élnénk át

a réginek mondott eseményeket,

kézenfekv volt ez a név. Azt hiszem,

épp egy KFT-tumé alatt jutott eszembe

a mikrobuszban. Rögtön meg is kérdez-

tem a többieket, hogy tetszik. Dráni

(Bornai Tibor) azt mondta, nem jó - de

nem hittem neki...

I. K.:-A KFT-honlapon viszonylag ko-

rán volt már multimédia, hiszen talán el-

sként indítottál kizárólag az Interneten

hallgatható rádiót. Miért gondoltad, hogy

ebbe az irányba kell továbblépni?

M. A.: - Egyszeren azért, mert érde-

kelt. Nem lehetett még pontosan tudni,

milyen lehetségek vannak az

Internetben, rádiójával, web-lapjaival, té-

véjével és minden egyéb technikájával

együtt. Megmozgatta a fantáziámat. Ezen-

kívül szerettem volna, ha van a KFT-nek

egy, a hagyományos médiától független, a

nagyközönség által ismert, könnyen elér-

het fóruma. Most van, és fejldik.

/. K.: -

A SzemTanú TV
nem él, hanem

online tévé - azaz egy menübl
válogatva tekinthetem meg azt, ami tet-

szik. Viszont a KFT Bál az Interneten

cím koncertje annak idején élben volt

követhet a honlapotokról. Az akkori ta-

pasztalatok alapján gondoltad-e azt, hogy

egyelre a „valódi” televíziózásnak még
nincs helye a Hálón?

M. A.: - Nem. Nem voltak rossz ta-

pasztalataim. Az él tévé más technikai és
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személyi hátteret igényel, mint amit most

csinálunk. Ettl sem állunk távol, de nem
erltetem, nem látom igazán értelmét

ebben a pillanatban. Erre az idnek meg
kell érnie. Gondolom, kb. egy-két éven

belül folyamatos éladásokat is érdemes

lesz „sugározni”. Az okokat nem akarom

részletezni, úgyis annyit hallani róla.

Események él közvetítését, más alkalmi,

élnek ható, pontosabban friss msorokat

azonban tervezünk. A SzemTanú TV jelle-

génél fogva most még nem igazán igényli

ezeket.

I. K.: - Szerinted milyen lesz a televízi-

ózás a Neten és azon kívül? Lesz-e egyál-

talán „azon kívül"?

M. A.: - Próbáljunk meg elvonatkoz-

tatni attól, amit ma látunk magunk körül!

Csupán a következ lényeges szempontok

maradnak (hacsak be nem üt valamilyen

váratlan nagy krach):

1. A technikai korszersödés nem áll

meg, tehát ezen a téren eléggé szabadon

engedhetjük a fantáziánkat.

2. Milyen tartalmakra (msorokra)

lesznek kíváncsiak az emberek az elkövet-

kezend, mondjuk, 5, 10, 50, 100, 500 év-

ben?

3. Milyen irányban változnak az embe-

ri szokások, igények (szórakozás, tanulás,

társasági élet, informálódás stb.)?

4. Tovább tart-e a vizuális kultúra mér-

hetetlen tempójú elretörése, vagy valami

egészen más, ma még nem látható jön he-

lyette?

5. Mködésbe lép-e valaha is az egyes

emberek, társadalmak önkontrollja?

Nem is sorolom tovább, mert minden

szempont újabbakat vet fel. Mindenesetre

az els kettre adok egy-egy lehetséges

választ, a többi túl hosszú fejtegetést igé-

nyelne:

1. Kett-öt éven belül világméretekben

kiépülnek azok az információhordozó csa-

tornák (mholdas rendszerek, kábelek),

amelyeken keresztül - a mai fogalmak

szerint - élvezhet minségben lehet tele-

víziózni, nagy sebesség adatforgalmat

lebonyolítani, függetlenül annak tartalmá-

tól. A felhasználói oldalon a tartalomszol-

gáltatás igénybevétele leválik a ma ismert

asztali számítógépekrl; egyszer, házi-

asszonyok által is kezelhet célkacatok

kerülnek a piacra. Ezek a félresikerült asz-

tali számítógépek ugyanilyen félresikerül-

tek maradnak, amíg világ a világ, és csak

fejleszti célokat szolgálnak majd (otthoni

barkácsolásra, nyilvántartásra továbbra is

használatosak lesznek).

2. Az emberek belátható

idn belül gyakorlatilag

válogatás nélkül kíván-

csiak és vevk lesz-

nek a legkülönfélébb

újdonságokra, min-

denre, ami a fejük-

ben megfordul.

Egymás után jelen-

nek meg az Interneten

is - ami ugye eggyé vá-

lik a televízióval, kiegé-

szül a már sokszor felsorolt

egyéb szolgáltatásokkal - kisebb-

nagyobb televíziók stb., de megkezddik

egy jelents egyesülési folyamat is. Na-

gyok felvásárolnak kicsiket, kicsik össze-

állnak más kicsikkel, hogy nagyok lehes-

senek. Hosszú távon csak nagyok fognak

tudni igényes, de legalábbis piacképes

produktumokkal elállni, a többiek egy-

szeren nem látszanak ki a tömegbl, leg-

feljebb helyi szinten tudnak napról napra

vergdni.

I. K.: - Ha jól sejtem, a SzemTanú TV
a nagyok közé tör, hiszen ez az els ORTT-

nél bejegyzett ilyen típusú médium...

M. A.: - Amikor vendégeskedtem

a konkurenciánál, azaz meghívtatok a

NetTv él ifabós közvetítésére, ott rendez-

tetek egy vitát a mfaj jogi helyzetérl. Az

ORTT meghívott szakértje azt mondta:

minden további nélkül be lehet, st be kell

jegyeztetni ezeket a televíziókat. Ezt én

komolyan vettem! Nagyon meg is örültek

nekünk, mondván, hogy ez számukra is

segítség. Kifejezetten segítkészek voltak.

Miután ilyen bejelentés addig nem volt,

nem is tudtak foglalkozni a felmerül kér-

désekkel; nem volt semmi, ami erre kész-

tette volna ket mint hivatalt. A SzemTanú

TV tehát, ha úgy tetszik, precedenst te-

remt kísérleti nyúl. De nem baj, én pont

az ilyen helyzeteket, elfoglaltságokat sze-

retem, ahol afféle felfedezként tu-

dok utat vágni. Internet-

televízióként van bejelentve

a SzemTanú TV, de az

egyéb pontokat nem
kezdem felsorolni,

mert igen részletesen

és célzatosan megfo-

galmazott leírásokat

tartalmaznak. Szeret-

ném, ha olyan feltételek

közepette mködhetnénk,

amelyek elre tervezhetvé

teszik az elképzeléseink szerin-

ti msorkészítést.

Különben nem annyira tisztázatlanok a

problematikus kérdések, mint sokan gon-

dolják. A polgári jogi és szerzi jogi sza-

bályok egy része itt is alkalmazható (pél-

dául a személyiségi jogok, az úgynevezett

szerzi „kisjogos” felhasználás stb.). Kér-

dés, hogy ki és miként próbálja meg érvé-

nyesíteni ezeket. Jelenleg nem fenyeget az

egységes nemzetközi jogi szabályozás

„réme”. Nehéz eldönteni, mi lenne elfo-

gadható alkotóknak, szolgáltatóknak és

felhasználóknak egyaránt. Egyébként sze-

rintem ez addig így is marad, amíg ezek az

„adók” komoly kihívást nem kezdenek je-

lenteni a ma népszer msorszolgáltatók-

nak, illetve amíg jelents minségi javulás

nem következik be, és amíg a bürokrácia
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fel nem készül a szabadon szaporodó web-

szolgáltatások igazságos kezelésére - ha

erre egyáltalán valamikor is képes lesz.

/. K.: - Ma még az Internet, de fleg
a web-tévézés néhány lelkes kísérletez

magánügye. Hogyan lehet ebbl üzlet?

Pillanatnyilag úgy tnik, még az önfenn-

tartás költségeit sem hozza be.

M. A.: - Pontosan így van. Jelenleg

vagy egy hasonló tevékenység részeként,

egy amúgy is rendelkezésre álló technikai

és személyi háttérrel lehet nekivágni, vagy

támogatásból, ami nem perspektivikus. A
jöv homályos. Elvileg a nézettség függ-

vényében elképzelhet valamekkora rek-

lámbevétel és a kapcsolódó szolgáltatá-

soktól függ elfizetési díj - de ez már

nagyon a jöv zenéje. Könnyen elfordul-

hat, hogy a web-tévézés egy ideig megma-

rad kiegészit vagy alkalmi tevékenység-

nek. Amíg a technológia ezen a szinten

van, nagy üzlet biztosan nincs benne.

I. K.: - Nyíri Kristóf, az MTA Filozófi-

ai Intézetének igazgatója azt mondta: Gu-

tenberg csak epizód volt a kultúrtörténet-

ben, az igazi változást az Internet hozza

életünkbe. Egyetértesz ezzel?

M. A.: - Nem tudom. Ezek hangzatos

kijelentések - az is, amit én válaszolhatok

erre -, és éppen valóra is válhatnak. A jö-

vben, az Internet változásában benne van

a technikától való megcsömörlés lehetsé-

ge, benne van akár az írás eltnésének le-

hetsége is - évszázadok múlva; benne

van új mvészetek, új társasági elfoglalt-

ságok megszületésének lehetsége. Ki

tudja? Az az érzésem, hogy miután az

egész elér egy technikai szintet, sokkal

hétköznapibbá válik a használata, mint

amilyen ma.

Kis Ervin Egon

kegon@mail.matav.hua
A fenti beszélgetés után megkérdeztük a másik két legismertebb hazai web-tévé, az

iNteRNeTToTV és a NetTv vezetit, k mit szólnak az ORTT-bejegyzéshez?

Nyír András (iNteRNeTToTV):

- Az iNteRNeTTo egyre inkább hírszolgálattá alakul, és a tavaszi kísérleteink lezárása után

arra törekszünk, hogy a híreink illusztrációjaként tegyünk közzé mozgóképet. Tehát ez inkább

a multimédiás hírszolgáltatás iránya, és nem önálló tv.

Egyébként annak idején mi is kértünk lapengedélyt a Mveldési Minisztériumtól, inkább

gesztusként, és azért, hogy elismertessük, az Interneten is lehet újságot indítani, nem azért, mert

valamilyen törvény kötelezett volna minket, hiszen a webet (nagyon helyesen) egyelre nem

szabályozzák törvények.

Börtsök Zoltán (NetTv):

- Éppen mi rendeztük azt a vitát a NetTv els, kísérleti adásában, amelyen az ORTT képvise-

lje elmondta: jó néven vennék, ha az ilyen kezdeményezések bejegyeztetnék magukat náluk. Bár

különösebb jelentségét nem látom, mi is úgy döntöttünk: megtesszük ezt a lépést.

Azt már izgalmasabb kérdésnek tartom: mi lesz a bejegyzés után? Esetleg érkeznek majd pa-

naszok az ORTT-hez a tevékenységünkkel kapcsolatban? Ha igen, ki is fogják vizsgálni ezeket?

Azt hiszem, a Net-tévék és általában az Internet mködése körüli jogi bizonytalanságok egy

bejegyzéstl nem oldódnak meg.a
Megrendelem a következ, kedvezményes árú utazást
(jelölje x-el a kiválasztott úti célt) és igényt tartok a
Florida útikönyvre, mely a hirdetés visszaküldinek jár

útiajándékként.

FLORIDA - Orlando + Miami
9 nap 7 éjszaka (szállás + bérautó)

23. 900 Ft/fö - 4 fö esetén

31 .900 Ft/fö - 3 fö esetén

47.900 Ft/fö - 2 fö esetén

95.900 Ft/fö - 1 fö esetén

+ a szezonnak megfelel legkedvezbb árú Delta repüljegy

(Jelenleg a fszezoni ár bérautóval 101 500 Ft)

Áraink 1998. október 30-ig érvényesek
A megrendelt utakról részletes információ:

Minden DELTA repüljegy mellé

díjmentes Chevrolet bérautót

biztosítunk az USA-ban!

Név:

Cím: D D D D
Tel.:

MERCATOR TRAVEL Az Amerikai Utazások Irodája
—Akik Mák Ismernek Szeretnek Minket!

—

BUDÁN: 1024 Margit körút 69. Tel.: 20-21-333 Fax.: 202-1772

PESTEN: 1081 Rákóczi út 63. • Tel.: 210-30-60, 210-3048, Fax: 210-3058

Internet: http://www.extreme.hu/mercator/

3COM
ACER
ADAPTEC
ALR COMPFAIR '98.
APC
AST
ATI
CHEYENNE
casco

“A" m/2.
COMPAQ
DIAMOND
DEC
DIGI
D-LINK
DPT

MICR@NICS
EICON
EPSON
E-TECH Pentium-II 450 MHz
FISKARS
FUJITSU
HEWLETT

-PACKARD
HITACHI

Windows NT server

INTEL
MATROX
MICRON!CS
MICROSOFT
NAKAMICHI
NOKIA

Iggií©®)* Ilié®
digitális fényképezgép

NOVELL
PANASONIC
PHILIPS Ajelenlegi legnagyobb
PLEXTOR
QUANTUM
SAMSUNG

felbontású CCD-vel
SEAGATE
SMC
SONY Ili)11jp

8®fTO P-© o fe OS

TOSHIBA
TULIP
U.S. ROBOTICS
YAMAHA
VIEWSONIC
WESTERN

IISERVERCOMPUTE RS Kft.
DIGITAL

XIRCOM 1 149 Budapest, Egressy út 78. Tel./fax: 220-5606
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az ORTTjogi osztályvezetjével

Márton András, a SzemTanú TV gazdája

1998 júniusában - elsként a hasonló médi
umok tulajdonosai közül - bejelentette

web-tévéjét a médiatörvény betarta-

tásáért felels és a teljes hazai

elektronikus médiát figyel és fel-

ügyel Országos Rádió és Televí-

zió Testületnél (ORTT).
I. K.: - Az ORTT a benyújtást

követ hatvan napon belül nem
emelt kifogást, ami azt jelenti,

hogy a SzemTanú TV-t mint

az els magyar internetes tele-

víziót engedélyezte, és nyil-

vántartásba vette. „És akkor

mi van?” - kérdezhetnénk,

és kérdezzük is dr. Szíjj

Judittól, az ORTT iroda jogi

osztályának vezetjétl.

I. K.: - Attól a pillanattól, hogy

a SzemTanú TV bejelentette mködését az

ORTT-nek, hivatalos elektronikus médium-

má lépett el, ami egyúttal azt is jelenti: az

ORTT-nek is kötelezettségei keletkeztek vele

szemben, hiszen figyelnie és felügyelnie kell

a mködését.

SZ. J.: - Igen. Ha a SzemTanú TV-t -

a többi tévéhez hasonlóan - msorelosztó

rendszeren keresztül msorszolgáltatást vég-

z vállalkozásnak tekintjük, akkor egyetlen

feladata van, hogy nyilvántartásba vetesse

magát az ORTT-nél, nekünk pedig attól fog-

va figyelnünk kell.

I. K.: - Mint internetes tévét vették nyil-

vántartásba?

SZ. J.: - Miután ez a fogalom nem szere-

pel a médiatörvényben, inkább mondjuk úgy:

mint kábelrendszeren mköd msorszolgál-

tatót. A mi szempontunkból végül is lényegte-

len, hogy ez a szolgáltatás milyen rendszeren

történik, nekünk az a feladatunk, hogy a tör-

vény szellemében felügyeljük a televíziók és

rádiók mködését. A médiatörvény viszony-

lag pontosan meghatározza, hogy milyen

szempontok alapján kell ellenriznünk a kü-

lönböz - akár közszolgálati, akár kereske-

delmi - tévéket és rádiókat. Például ha nézi

panaszt kapunk egy adott msorral kapcsolat-

ban, akkor azt ki kell vizsgálnunk. Mégpedig

úgy, hogy a panaszbizottságnak meg kell néz-

nie azt a msort, ami ellen a panasz szólt.

/. K.: - Önök felveszik az összes tévé-

adást?

SZ. J.: - Szó sincs róla! A msorszolgál-

tatókat kötelezi a törvény, hogy a tlük ki-

men jelet rögzítsék, és harminc napig riz-

zék meg. Ezt az internetes televíziónak is

ugyanúgy meg kell tennie, azaz valamilyen

formában biztosítania kell korábbi msorai-

nak megnézhetségét.

I. K.: - Ez az Internet esetében nem

probléma, hiszen itt általában nem is a szó

klasszikus értelmében vett éladásról van

szó, st pont az egynk elnye a hagyományos

tévével szemben az, hogy a msorszámok

bármikor megtekinthetk. Ez viszont felvet

egy másik kérdést: mi van a reklámmal? Ezt

is az ORTTfigyeli?
SZ. J.: - Az ORTT fenntart egy úgyneve-

zett monitoring szolgálatot, amelynek az a

feladata, hogy meghatározott ütemterv sze-

rint figyelje, azaz a szó szoros értelmében

nézze a tévé-, illetve hallgassa a rádióadást.

A testület meghatározta azokat a msorokat,

amelyeket állandóan figyelni kell; ilyenek a

hír- és magazinmsorok, a filmek közbeni

reklámok és általában a reklámid-túllépés.

Ezenkívül a testület esetenként is kijelöl

egy-egy msort vagy akár egy egész adót,

hogy azt figyeljék 24 órán át.

/. K.: - Akkor a monitoring szolgálat

mostantól figyelni fogja a SzemTanú TV
„adását” is?

SZ. J.: - A bejelentésbl ez automatiku-

san nem következik. Az ORTT egy, a parla-

menti pártok által delegált héttagú testület;

k azok, akik döntenek, akik gyakorolják a

felügyeletet. Van az ORTT-nek egy irodája,

azaz egy adminisztrációs szervezete, amely-

hez én is tartozom. A mi feladatunk az ORTT
mködésének dokumentálása, hivatali ügy-

intézése, mi fogadjuk például a bejelentése-

ket is. De én arra nem utasíthatom a monito- J
ring szolgálatot, hogy figyelje bármelyik |
tévé vagy rádió adását, ezt csak a testület

|

(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás a 17. oldalról)

teheti meg. A SzemTanú TV ügye is a testü-

let elé fog kerülni, k döntik el, hogy figyel-

ni kell-e az adást.

I. K.: - Tételezzük fel, hogy ez megtörté-

nik: a szolgálat nézi a SzemTanú TV adását.

A médiatörvény értelmében óránként 12 perc

reklám lehet. Hogyan állapítják meg, hogy ezt

túllépték-e? Hiszen ha lenne is reklám, azt egy

egérkattintással át lehet ugorni, vagy az eleve

önálló blokkban szerepelne. Tehát az órán-

ként 12 perc egyszeren értelmezhetetlen.

SZ. J.: - Azt hiszem, pillanatnyilag ez a

probléma nem áll fenn, hiszen még nincs ak-

kora kínálat, és kereslet sem, hogy az inter-

netes tévék jelentsek lehessenek. Ha majd

ténylegesen konkurenciát jelenthetnek a ha-

gyományos média számára, akkor merülnek

fel komolyan ezek a kérdések. Mi igazából

mindaddig nem foglalkozunk velük, amíg

valaki be nem jelenti, hogy az Interneten van

egy televízió, amely megsérti a szabályokat.

I. K.: - Viszont vannak olyan szabályok,

amelyek kevésbé értelmezhetetlenek az

Interneten: ilyenek a pornográfvagy mások

érzéseit, vallását, etnikai hovatartozását sér-

t tartalmú msorszámok. Ha ilyet találnak,

mit tesznek?

SZ. J.: - Ilyen esetben az ORTT felszó-

lítja a msorszolgáltatót, hogy szüntesse be

a tilalmas tevékenységet, de kiróhat pénz-

bírságot is.

I. K.: - Ittjön a következprobléma: kié

afelelsség?

SZ. J.: - Természetesen azé, aki a msort

szolgáltatja.

7. K.: - Csakhogy az Internet esetében ez

megint nem ilyen egyszer, hiszen a

SzemTanú TV csak a tartalmat, a msort ké-

szíti; az a cég szolgáltatja, amelynek a szer-

verén keresztül elérhetvé válik a többi

Internet-használó számára. Melyikük számít

msorszolgáltatónak? Kit büntetnek?

SZ. J.: - Az számít msorszolgáltatónak,

aki a saját msorszolgáltató rendszerén ke-

resztül - ami ebben az esetben a médiatör-

vényben is megnevezett kábelrendszer - el-

érhetvé teszi a maga által készített vagy

mástól rendelt msort; hiszen msort bárki

készíthet, akár a saját szórakozására otthon

egy videóval. Amíg azt más nem látja, addig

nem minsül msorszolgáltatásnak, és nem

tartozik a médiatörvény hatálya alá.

7. K.: - Akkor lehet, hogy nem is Márton

Andrásnak, hanem annak a szolgáltatónak

kellett volna az engedélyért folyamodnia,

| akinek a szerverén keresztül elérhet a

| SzemTanú TVmsora?

!

|
SZ. J.: - Még ez is lehet, végül is

osztja szét azt a msort, amit megkap a

vállalkozótól.

I. K.: - Igen ám, de nem fizet érte, hanem

nekifizetnek, hogy rajta keresztül mások szá-

mára is elérhet legyen! Tehát megint nem

egyértelm, hogy ki kicsoda...

SZ. J.: - A SzemTanú TV azáltal, hogy

szerzdést köt valakivel az általa készített

msorok elosztásáról, gondoskodik róla,

hogy az mások számára is elérhet, nézhet

legyen, tehát msorszolgáltatóként jár el.

Hogy a szerepeket pontosan meg lehessen

határozni, ismerni kell azokat a szerzdése-

ket, amelyek a felek között errl a tevékeny-

ségrl létrejöttek.

I. K.: - Amikor az Internet-szolgáltató

megállapodást köt egy tartalomszolgáltató-

val, a szerzdésben nem tévéadás, újság,

web-lap vagy rádió szerepel, hanem egy

megabájtokban meghatározott mennyiség,

amely a rendelkezésre álló fizikai memória

méretét jelöli. A tévéadás éppúgy bitekbl

áll, mint egy egyszer szöveg, csak több

helyetfoglal. Innen nézve tehát: a szolgálta-

tónak mi köze lenne

a tartalomhoz?

SZ. J.: - Ez az a

pont, ahol azt kell

mondanom: a válasz

már nem vezethet le

a médiatörvénybl.

Amikor a médiatör-

vény megszületett, ez

a kérdés még fel sem

merült, senki nem

foglalkozott vele.

Most, hogy a

SzemTanú TV regiszt-

ráltatta magát, új

helyzetet is teremtett,

hiszen a testületnek erre valamit reagálni

kell. De megjegyzem, hogy a médiatörvény-

ben az is benne van, hogy a msorelosztás

szabályozásáról - amely a kábelrendszerek-

re is vonatkozna - a parlamentnek alkotnia

kell egy külön törvényt, amit a mai napig

nem tett meg. Ha ez a törvény megszületik,

akkor esetleg abban majd ezeket a kérdése-

ket is rendezni lehet.

7. K.: - Eddig csak a SzemTanú TV-rl

beszéltünk, de van már elég sok nem inter-

netes médium, amely elérhet a Világhálón

keresztül: online hallgatható például a Pet-

fi, a Kossuth vagy a Sztár Rádió, a Duna

Tévé egyes msorait nem csak adásidben,

hanem utólag is meg lehet nézni a weben.

Ezekkel mi a helyzet?

SZ. J.: - A felsoroltak mind bejegyzett

adók, melyeknek figyeljük a msorát a ha-

gyományos csatornákon. Volt tudomásunk

róla, hogy felkerültek az Internetre, de az,

hogy k lehetvé teszik, más módon is elér-

hetek legyenek, minket egyelre nem érde-

kel. Persze más a helyzet mondjuk egy regi-

onális adó esetében, amely így nagyobb kört

érhet el, mint amekkorára engedélyt kapott.

Ez megint olyan helyzet, amivel eddig még

nem foglalkozott a testület, de ha ezzel kap-

csolatos bejelentést kap, akkor kénytelen

lesz.

7. K.: - Májusban az Ifabón Ön is részt vett

azon a vitán, amit a NetTv rendezett az inter-

netes televíziózás jogi kérdéseirl. Ott a hír-

közlésifelügyelet és a szerzijogvéd képvise-

ljével egyetemben azt az álláspontot képvi-

selte, hogy annak ellenére, hogy az „Internet
”

szó nem szerepel egyetlenjogszabályban sem,

az elírások alkalmazhatók a Világhálóra is.

Továbbra is tartja magát ehhez?

SZ. J.: - Ennyire konkrétan nem, de vál-

tozatlanul azt mondom: miután nincs más, a

médiatörvényt kell rá alkalmaznunk; miután

nem tudok jobbat, ezt a bizonyos „msorel-

osztó rendszeren keresztül történ msor-

szolgáltatást” lehet ráhúzni - de hogy ez

meddig tartható, az kérdéses. Talán majd

most, hogy akadt valaki, aki elég bátor volt

belekezdeni - a SzemTanú TV -, ki fog de-

rülni minden. Az els konfliktusnál el fog

jönni az összes probléma, hiszen elképzelhe-

t, hogy mi a médiatörvény alapján megpró-

bálunk egy ügyben eljárni a SzemTanú TV-

vel szemben, amire esetleg azzal vág

vissza: ehhez nincs jogunk. Meg kell, hogy

mondjam, jogászként ennek örülni fogok,

mert mindig az a véleményem, ha van egy

vitás eset: futtassuk meg a bíróságon!

Tovább tart, drága lesz, de legalább lesz

valami a kezünkben!

Vágjuk el itt a beszélgetést! Mert véget

úgysem érhet. Elmehetnénk még a KHVM
Hírközlési Felügyeletéhez, az Artisjushoz, a

Kulturális Örökség Minisztériumához, az

Alkotmánybírósághoz és a köztársasági el-

nökhöz, de többet nem tudnánk meg.

A f kérdés, hogy kell-e szabályozni az

Internetet, megválaszolatlan marad még egy

darabig. Fleg azért, mert ha születne egy át-

fogó Internet-törvény, akkor jönne csak iga-

zán a baj! Ugyanis - mint tudjuk - nincs a

világon olyan szervezet, intézmény, alapít-

vány, társaság, de még egyház sem, amit úgy

hívnának: Internet. Csak számítógépek van-

nak, amelyek mögött emberek ülnek, akik

kommunikálnak egymással szövegben,

hangban, képben egy strukturálatlan, hierar-

chia nélküli, sehol be nem jegyzett és nem

szabályozott, tehát jogilag nem, de fizikailag

mégis létez kábelrendszeren. Végssoron

a beszédhang is terjed egy fizikailag létez

valamin, amit levegnek hívnak. Mégsem
jut eszébe senkinek szabályozni...

K. E. E.
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Újra ad a NetTv
PA utókiállítás

és Compfair

duláskor felvállalta, hogy öt

napon keresztül szinte folyamatosan

„sugározza” az Ifabón történteket. Az
esemény „videoklipjei” azóta is fenn

vannak a NetTv oldalain (www.nettv.

hu), csakúgy, mint a Polgár-Karpov

sakkmérkzés játszmái vagy az elmúlt

idszak egyik leglátványosabb esemé-

nye, az augusztus 20-ai tzijáték.

A Compfair eltt az emberben felme-

rül a kérdés, hogy vajon lesz-e az

Ifabóhoz hasonló izgalmas adásmenet

az szi kiállításon is, amire azt a választ

kaptuk Börcsök Zoltántól, a NetTv-t

üzemeltet TVNET Kft. ügyvezetjétl,

hogy természetesen lesz. St mire az

októberi Internet Kalauz megjelenik,

épp túl leszünk a szeptember 30-án kez-

dd autókiállításon, amelyrl szintén

él közvetítésben számolnak be a NetTv

tudósítói.

Az autókiállításon természetesen au-

tókról és autókkal kapcsolatos újdonsá-

gokról szól

a msor, de

megtekint-

hetk a régi-

ségek is, hi-

a számítástechnikáé és az Interneté.

A nyitónapon például délután 3-ra

(tehát október 13., 15 óra) oda szeret-

nénk csábítani a NetTv stábját kiadónk

(Prím Kft.) standjára, hogy élben köz-

vetíthessük a sorsolást, amelyen kiderül.

hogy ki utazik Amerikába. (Azok közül

választjuk ki a szerencsés nyertest, akik

kitöltötték az Internet Kalauzban, a

VGA Monitorban és a Business Online-

ban megjelent olvasói kérdívek bárme-

lyikét, természetesen azoknak, akik két

lap olvasóiként mondtak véleményt dup-

la, három esetén pedig tripla az esélyük.

A NetTv compfaires tudósításaira

természetesen az online Compfair

(www.compfair.hu) oldalairól is át lehet

kalandozni, úgyhogy aki

meg akarja spórolni a vásá-

ri belépt és az odajutással

járó kellemetlenségeket,

annak ott a virtuális pótszer

- képben, hangban, mozgó-

képben!

Ez a küls megjelenésében impozáns, nagysebesség Diákom 5614 MVA típusú adat/fax/hang/ASVD modem mindazokat o tulajdonságokat egyesíti magában,

mely az INTERNETAUSZTRONAUTÁNAK garantálja a GYORS, BIZTONSÁGOS és KÉNYELMES célbaérést bárhova az INTERNET GALAXISBAN.

MOST MEGFIZETHET MINSÉGGEL, MÉG GYORSABBAN SZÁGULDHAT AZ INTERNET VILÁGHÁLÓJÁN!

Magyar beállítások, magyar nyelv leírások és program (TRIÓ), gyors telepítés. Típusengedély (HIF), SZOFTVER UPGRADE lehetség, K56FLEX Rockwell technológia.

Keresse a számítástechnikai szaküzletekben! Címlista a www.modem.hu honlapon!
Gyártó; SC|.Modem Kft W . 465 .8040 SCI-MODEM
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Internet a kábeltévén!

Ön csatlakozik a rendszerhez,

fizeti a havi elfizetési díjat,

amely mindent tartalmaz.

Kábeltévén

nincs idarányos költség!

Ön a nap 24, a hét 168, a hónap 700 órájából

annyit van a hálón

amennyit akar, a havi átalánydíj mellett

nincs más költség.

Akció!!

20% kedvezményben részesül az az elfizet

aki október 31-ig befizeti elre három

hónapra a havi átalánydíjat!!

Internet a kábeltévén, Tv az Interneten!!

A NetTv él közvetítést sugároz

az Interneten az Automobil-Autótechnika ’98

kiállításról és a Compfair ’98-ról!

A TVNET Kft.

Budapesten már a következ kábeltelevíziós

hálózatokon keresztül teremtette meg az

Internethez való hozzáférés lehetségét:

City TV Kft. (V. kér.), Sztár TV Kft. (VIII. kér.),

Bakáts Parabola (IX. kér.),

SATIMEX Kft. (XIII. kér.),

Zugló TV Kft. (XIV. kér.),

Multicom Kft. (XVIII. kér.), NET-T Kft. (XIX. kér.)

/fax: 318-1 985 URL: http://www.tvnet.hu^ /fax: 318-1926 E-mail:info@tvnet.hu

#211056 Budapest, Molnár utca 53.

Egyetemek, fiskolák
mMagyar felsoktatási intézmények a Világhálón

Megyékkel foglalkozó honismereti sorozatunk

sikerén felbuzdulva most ismét egy hazai témát

veszünk el: a továbbiakban - olvasónk leveleit

is figyelembe véve - magyar egyetemek és

fiskolák honlapjait fogjuk bemutatni.

Els bemutatásra kerül

intézményünk az Internet

egyik legnagyobb hazai fel-

legvára, vagyis a Budapesti

Mszaki- és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem. Nyitólapja

ízléses és szolid,

mint ahogy az összes

innen nyíló oldal is.

A szerteágazó infor-

mációtömeg bemuta-

tását meg sem pró-

báljuk, hiszen az is

órákba telne, ha

végigklikkelnénk az

összes linket. Ezért

az általános bemuta-

tó után inkább csak kieme-

lünk néhány érdekességet,

valamint pár olyan oldalt,

ahol kellemes szórakozásra

lelhetünk.

A BME eldjét

Institutum-Geometrico

Hydrotechnicum né-

ven II. József alapí-

totta 1782-ben.

1871-ben kapott

egyetemi rangot, et-

tl kezdve adhat ki

„mérnöki szigorlat-

hoz kötött okleve-

let”. Jelenlegi helyé-

re 1904 és 1910 kö-

zött költözött: az ak-

kori épületegyüttest

1987-ben a világörökség ré-

szévé nyilvánította az

UNESCO. (Arról a részrl

van szó, amely talán ismers

lehet az olvasóknak, ugyanis

számos lap megírta: a BME

süllyed, a felújításhoz hatal-

mas pénzekre lenne szük-

ség.) Itt szerzett diplomát

többek között Rubik Ern és

Kandó Kálmán, valamint itt

volt professzor Schludek

Frigyes, Steindl Imre és

Bánki Donát - az is-

mert nevek száma

oldalakat töltene

meg. Jelenleg nyolc

kara van az egye-

temnek: építmérnö-

ki kar, gépészmérnö-

ki kar, építészmérnö-

ki kar, vegyészmér-

nöki kar, villamos-

mérnöki- és infor-
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A Budapesti Mszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

matikai kar, közlekedésmér-

nöki kar, illetve természet-

és társadalomtudományi kar,

amely idén vált szét termé-

szettudományi, valamint

gazdaság- és társadalomtu-

Schönherz Zoltán Kollégium Hv- *, V, *,

&
I U,: v

i

*

:

dományi karra. Összesen

12 ezer hallgató folytat itt ta-

nulmányokat, közöttük szá-

mos külföldi is. Az oktatás

öt nyelven folyik, magyarul,

angolul, németül, franciául

és oroszul.

Ha a karokhoz tartozó lin-

keket végignézzük a foldal-

ról kiindulva, észrevehetjük,

hogy jellegzetesen a számí-

tástechnikához „közelebb ál-

lók”, valamint a nagyobb

létszámúak jelennek meg
több anyaggal a Hálózaton,

így az építészmérnöki kar-

nak csupán kett, ellenben

a villamosmérnöki- és infor-

matikai karnak tizenkett

tanszéke képviseli magát sa-

ját oldalakkal. Elég egyéb-

ként a tanszékek neveit is

végignézni, és máris kapunk

egy általános képet arról,

hogy melyik képzés milyen

szakterületekre terjed ki. A
linkekbe belenézni inkább

csak azoknak érdemes, akik

vagy ide akarnak jönni ta-

nulni, vagy valami más ok-

ból kifolyólag érdekldnek

az adott terület és képzés

iránt. Érdekességképpen

azonban kiemelnénk a „vil-

lanykar” méréstechnika- és

információs rendszerek tan-

székének népmeséjét, ahol

a szegénylegény és a király-

lány történetét

fogalmazták át

szakmai termino-

lógiával. Szóra-

koztató, még ha

olvasóink közül

valószínleg ke-

vesen is fogják

érteni.

Nem szabad

elfelejtenünk azt

a sok diákot sem,

akik vidékrl

jönnek fel Buda-

pestre tanulni.

A BME kollégiu-

mai messze földön híresek

(hírhedtek?), közülük legna-

gyobb a Schönherz Zoltán

Kollégium. Ez a közel ezer

leend informatikusnak és

villamosmérnöknek helyt

adó, 18 emeletes építmény

jól ismert az ott lakók inter-

netes megszállottságáról.

A webre kötött gépek száma

meghaladja az 500-at(!), ami

akár egy nagyobb városnak

is becsületére válna. A
kolesz homepage-én érde-

mes kicsit körül-

nézni: csak a

BALU nev szerve-

ren 339 személyes

homepage-bl cse-

megézhetünk, meg-

nézhetünk egy ze-

nei toplistát, vagy a

villanykar lapjának,

az Impulzusnak ol-

dalait böngészhet-

jük. A web lelkivi-

lága után jobban ér-

dekldk PERL-, JAVA-,

HTML-, PHP- és hasonló

dokumentációkat olvashat-

nak vagy tölthetnek le a Se-

gédletek link alól.

A BME-n elég komolyan

Schönherz Zoltán Dórmteij

' I IV

veszik a demokráciát, így

a különféle diákszervezetek-

nek komoly beleszólásuk

van az egyetemi vezetés

döntéseibe. A diákközpont

lapjáról indulva betekinthe-

tünk a Hallgatói Önkor-

mányzat (HK), a

MISZ (diákmun-

kák), a kulturális cso-

port és egyéb diák-

szervezetek munkájá-

ba. A kulturális cso-

porton belül találjuk

a Szkénét, amely a

központi (K) épület

II. emeletén mkö-

dik, vezetje Regs János.

Különösen a fiatalok érdek-

ldésére tarthat számot ez

a kicsi, ámde igen népszer

színház, amely fként kor-

társ, modem, alternatív és

stúdió eladásokat tart

msoron.
Sajnos sok egyetemista

küzd megélhetési gondok-

kal, még úgy is, hogy az új

kormány visszaállította

a tandíjmentességet. A
BME-n belül mköd is-

kolaszövetkezet (MÜISZ)

különféle általános jelleg,

valamint szakmai munkát

kínál a diákoknak - ezek kö-

zül az aktuálisak megtalál-

hatók a Hálózaton is. A szer-

vezet a Hallgatói Önkor-

mányzattal (HK) együtt az

egyetemi diákközpontban

található. Innen találunk lin-

keket a kari lapok - Karima

(épít). Káté (gépész).

Közhír (köziek.). Kémlel
(vegyész), Impulzus (villa-

mos) - webes változataira.

Aki bírja a többnyire kissé

szabados diáknyelvezetet,

jól szórakozhat, ha megnézi

ezeket.

http://www.bme.hu/ Technical University of Budapest

http://www.bme.hu/facu/index h.html BME - karok

http://www.mmt.bme.hu/oktatas/mermese.html Méréstechnikai népmese
http://www.sch.bme.hu/ Schönherz Zoltán Kollégium - Official Home Page
http://impulzus.sch.bme.hu/ Impulzus

http://www.sc.bme.hu/ BME Diákközpont
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Ha valaki számítógépekkel szeretne beszélget-

ni, azt javaslom, nézzen el a www.cyc.com címre.

A CYC projektet több mint öt éve fejlesztik, az-

zal a céllal, hogy a számítógépek megtanuljanak

gondolkozni; persze oly módon, hogy közben

máshonnan veszik az információt. Eredetileg azt

tervezték, hogy ezt a szoftvert egy robot agyába ül-

tetik be, de ma leginkább azon fáradoznak, hogy a

gépek bizonyos esetekben képesek legyenek dön-

teni. Úgy tudom, hogy a programozók tízezrei írják

naponta a rendszer hatalmas adatbázisába az

olyan alapvet információkat, mint például „az ég

kék”. Nemrégiben ezen az

# oldalon fedeztem fel, hogy a

szoftver már olvas is (termé-

CYCORP szetesen szkenneren keresz-

tül), és arra is képes, hogy

önmaga tanuljon. A hálószem egyetlen szépséghi-

bája, hogy nehéz megtalálni azt a részt, ahol a

„beszélget-script" van, amelynek segítségével

angolul lehet a rendszerrel beszélgetni.

Következzék egy magyar Internet-kiköt. A

„Fzelék" oldalait fképp fiataloknak ajánlom, de

az is hasznosnak találja majd, akinek ingyenes

WWW-helyre van szüksége. Rövid feliratkozás

után az internetez 2 MB tárhely boldog tulajdo-

nosa lehet. A lap címe http://www.fzlk.com, itt ta-

lálható az én honlapom is http://www.fzlk.com/

T.*y

capak/szmarci címen. Szerintem nagyon érdekes

rajta a „Tere Ferenc" nev terefere-csatorna

(„szócs”), ahol másokkal is meg lehet vitatni,

hogy nekik mi tetszik.

Amúgy itt ért életem legkellemetlenebb web-

élménye. Megpróbáltam feltölteni honlapom fájl-

jait, de a Windows '95 megszakította az Internet-

kapcsolatot, és tönkretette mind a böngészt,

mind az operációs rendszert. Csoda-e hogy olyan

sok gyerek nem szereti a fzeléket? ;-)

Ha valaki netán elbb ér be az irodába, mint

a fnök, vagy a Sulinet-laboratóriumba, mint

a tanár, akkor nézze a Net-tévét! Az internetes tele-

vízió nézéséhez még antenna

k sem kell! Elég letölteni a

^|f?V RealPlayer 5.0-s változatát,^ ^ és máris élben nézheti a

http://www.tvnet.hu címrl a

televíziós msort! Szerintem

nagyon jó az adás, és a hang is szuper, ráadásul

elfizetési díj sincs! Éladás is lesz, legközelebb

alig néhány nap múlva, a Compfairrl.
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minden korosztály használhatja, nullától 200 éves

korig. Az embernek annyit kell tennie, hogy kitölti

a jelentkezési lapot, majd letölti az azonnal igény-

be vehet ingyenes programot.

Olvasni jó! Aki ellátogat a http://www.corvina.

hu Internet-kikötbe, az a világ egyik legnagyobb

könyvesboltjában vásárolgathat. Ami a legjobb

benne, hogy magyar nyelv könyveket is lehet

Olvasóink bizonyára tudják, ki Szász Marci. Ezt az átlagon felüli

intelligenciával megáldott borsodi srácot Kepes Andrástól

Friderikusz Sándorig mindenki felfedezte, st maga is volt egy darabig msorvezet
a TV2 Klik cím msorában. Ezúttal az Internet Kalauzban debütál mint szerz:

elmeséli, hogy melyek a kedvenc Internet-kiköti.

Aki Windows '95 operációs rendszert használ,

és nincsenek barátai, akik rendelkeznek olyan

szoftverekkel (igaz, ez ma már egyre ritkább), mint

pl. az MS Office ’98

és a Windows ’98, az

nagyon jól tudja, mi-

lyen nehéz egy fris-

sítést vagy ehhez ha-

sonlót beszerezni. A

Gált Technologoies

ezen segít, ugyanis a böngész a legújabb szoft-

verfrissítések mellett számos újdonságot talál

a http://www.galttech.com címen. Itt a DLL-eken

kívül vannak még PLUS! asztalsémák, patchek,

hibajavítók és még rengeteg érdekesség.

Aki szeret az Interneten barangolni, annak a

Fornax VRML-világát tudom ajánlani. A virtuális

valóságnak köszönheten a Javával megépíthetjük

= - - . , w wCMiTOrt Például kedvenc laká-
r*AÍ»JÍf

sunkat, taviranyitasos

repülgéppel vagy
,°\/(' kisvasúdat szórakoz-— hatunk, de a legfris-

sebb Internet-böngész segítségével akár cseve-

getünk is egy másik, szintén ezen az oldalon tar-

tózkodó internetezvel. E magyar oldal címe:

http://www.fornax.hu.

Gondolom, sokan próbáltak már programokat

„lehozni" az Internetrl. Ugye, milyen sok bosszú-

ságot okoz, amikor éjféléig kell várnunk, hogy gé-

pünk letöltsön egy kétmegás programot? Jó tudni,

hogy csak egyszer kell végigjárni ezt a kálváriát,

ESSn ACTIVATED I—
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ha a http://www.headlightsw.com címrl letöltjük

a GetRight nev programot. Ez a beállított szoftvert

letölti, automatikusan regisztrálja, majd bontja a

kapcsolatot. Megfelel hardverrel rendelkezknek

a program még ki is kapcsolja a számítógépet!

Aki barátokat szeretne találni az Interneten, az

ugyancsak sokféle programot választhat. Én pél-

dául a Java alapú Yahoo Pager!-t választottam, a

www.yahoo.com címen keresztül. A szolgáltatást

venni! Vannak itt árverések (nem átverések!). Le-

het rendszerezetten keresni, ami alatt azt értem,

hogy meg lehet adni egy bizonyos rlapon, mely

szerztl keresünk könyvet, milyen témában,

milyen árkategóriában, st a kívánt osztályzatokat

is megjelölhetjük az rlapon. A rendszer úgy m-
ködik, hogy aki a könyvet látta, szavazhat: egytl

tízig adhat a könyvre pontokat.

Egyébként a könyvek szállítását is jól megszer-

vezték, a rendelést követ 24 órán beliül már ott

van a futárszolgálat a megrendelt könyvekkel,

amelyekért helyben kell fizetni. Ez a leghaszno-

sabb oldal, amit valaha láttam.

Aki notebook számítógépet szeretne vásárolni,

az a Portocom web-oldalain megtekintheti az

egyik legnagyobb noteszgép-forgalmazó kínálatát.

(Szerznk kicsit elfogult, mert mint az Oroszlán-

*®!Portocom
körmök-díj els ki-

tüntetettje, is egy

Portocom notesz-

gép boldog tulajdo-

nosa - a szerk.) A

www.portocom.hu

oldalon részletes információkat olvashatunk a

gépekrl, st képeket is letölthetünk magunknak.

Az ufó-hívk kedvenc oldala lesz a www.

geocities.com/Area51/VAULT/5311. Az oldal az

Idegenek a Hálón! (Aliens on the Net!) nevet kapta,

és - hivatalos, illetve nem

hivatalos forrásokból is
-

rengeteg hír van benne.

Fleg a Mulder és Scully

ügynököknek ajánlom. :-)

Nemrégiben láttam videón a Titanicot, és ne-

kem is nagyon tetszett. Elkezdett a téma foglalkoz-

tatni, és utánanéztem az Interneten, hogy milyen

érdekességeket találhatok még a filmmel kapcso-

latban. A http://www.hilnie.net/-gilport/titanic.

html és a http://www.titanicmovie.com alatt talál-

tam sok kiegészít információt. A Titanic - The

Albumban benne volt a film összes hangfelvétele

RealAudio

5.0 formá-

tumban, va-

lamint hát-

térképek,

filmrészle-

tek, egyszó-

val minden, amit a Titanicról tudni kell.

Mindenkinek nagyon jó internetezést kívánok, és remélem, tetszeni fognak az itt bemutatott hálószemek!

Szász Márton szasz.marton@integra.hu http://www.fzlk.com/capak/szmarci
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Számok
Az ANSware Kft. mérései szerint a

magyar középiskolákban a végponti be-

rendezések túlnyomó többsége állandó-

an be van kapcsolva, csak a számítógé-

peket kapcsolják ki éjszakára. Az 1217

iskola az éjszakai órákban mintegy 700

bekapcsolt végpontot jelent, s a reggeli

órákban folyamatosan kapcsolódik be a

többi. A hálózat bels távközlési össze-

köttetéseinek terhelése nem haladja meg
a 25%-ot a legforgalmasabb vonalon

sem. A rendszer európai kimenetének

terhelése 40% körüli. A sávszélesség

növelésének köszönheten az USA ösz-

szeköttetés-terhelése javult, a vonal

csak 12 és délután 3 óra között telített.

Írországban, ahol ugyancsak „iskola-

net”-nek nevezik a programot - termé-

szetesen írül -, 2000-ig 60 000 személyi

számítógépet telepítenek az iskolákba.

A Sulinet program keretében nálunk

nagyságrendileg 1 0 000 géphez adott tá-

mogatást a minisztérium, illetve a kö-

zelmúltban egy újabb ezres kontingens

került - immár Internet-kapcsolat nél-

kül - ezer általános iskolába

Míg a középiskolák front-

ján a Sulinet program a vi-

lág élvonalába emelte Ma-
gyarországot, az általános

iskolákat tekintve Euró-

pa alsó harmadába tarto-

zunk; ezeknek az intéz-

ményeknek nálunk csu-

pán 15-20 százalékában

van Internet-hozzáférés.

Összehasonlításképpen

az Egyesült Államokban

az elemi iskolák 75 száza-

léka van behálózva, 2000-re

pedig e téren is megközelítik

a száz százalékot.

Finnországban az iskolai Internet-

programban elrébb tartanak, mint az

Egyesült Államokban, igaz, ezt az or-

szág földrajzi adottságai is indokolttá

teszik. A programot fleg a helyi önkor-

mányzatok finanszírozzák, az éves tá-

mogatásuk 200 millió finn márkát tesz

ki, míg a központi költségvetésbl csak

40 millió jut az iskolai informatikára.

Az Internet Kalauz melléklete a középiskolai Internet-programhoz

)l\vl hsljí líj ÍJ vUlfodibóft
Szeptember közepén az oktatási kormányzat képviseli és a Sulinet projekt fvállalkozói

sajtótájékoztatón számoltak be arról, mit sikerült végezniük egy esztend alatt.

• Business m
Online:
WWW.

m bonline.hu m

„A Sulinet program eredményeire bármi-

lyen nemzetközi összehasonlításban büszkék

lehetünk” - mondta dr. Racskó Péter, az Okta-

tási Minisztérium informatikai igazgatója, aki

nemrég tért haza a brüsszeli European

Schoolnet konferenciáról, ahol kiderült, kevés

ország állíthatja magáról, hogy minden közép-

iskolában van Internet-hozzáférés.

Még az Egyesült Államokban

is csak 89%-os a középfok

lefedése, igaz, ott 2000-

re nem csak „középis-

kolás fokon” érik

el a 98 százalékot,

hanem a közokta-

tási intézmények

összességére ve-

títve is. Tanulsá-

gosnak nevezte

az informatikai

igazgató a finn

példát, ahol a fej-

lesztések nagyobb

hányadban az ön-

kormányzati erfor-

rásokra támaszkodnak,

és csak kisebb résszel tá-

mogatja az iskolai Internet-

programot a központi kormány.

A Matávcom vezérigazgatójától, Bed Erik-

tl megtudtuk, hogy az elmúlt egy évben cégé-

nek több mint ötven munkatársa dolgozott ezen

a feladaton. Tankó Zoltán, a Matáv Üzleti Kom-

munikációs Ágazat igazgatója kiemelte, hogy a

határidre, az elírt költségkeret túllépése nél-

kül kiépített legnagyobb országos hálózat mó-

dosításának szükségességét folyamatosan

figyelemmel kísérik annak érdekében, hogy

a hálózat mindig az aktuális világszínvonalon

mködjön. A hálózati eszközöket szállító és

rendszerintegrátori munkálatokat végz
ANSware Kft. ügyvezet igazgatója, Korén Ist-

ván mérési adatokat ismertetett: szeptember

15-én délben például 3500 számítógép mkö-
dését regisztrálták. Az elemzésekbl kiderült,

hogy reggel nyolc és este hat óra között hasz-

nálták legtöbbször az Internetet, a legnagyobb

a forgalom 14 és 16 óra között volt mérhet.

Dr. Káka János, a Sulinet-hálózat kiépítését

fvállalkozásban vezényl és az Internet-szol-

gáltatást biztosító Elender Rt. vezérigazgatója a

projekt els felvonásának sikere mellett azt is

kiemelte, hogy a háromszorosára növelt sávszé-

lesség minden idben érezhet gyorsulást jelent

majd az amerikai web-kikötk látogatóinak. Ez-

zel a paraméterrel a hálózat képességei már

meghaladják az eredeti kiírásban szerepl érté-

keket, így az iskolák elvárásainak is megfelel az

alkalmazhatóság. Mint Kóka János elmondta, az

ötéves periódus második éve kezddött meg a

középiskolai hálózat teljes kiépülésével, az elkö-

vetkezend idszak minségitartalom-bvítésé-

ben az Elender is erteljesen kíván részt venni.

Míg a múltról igazán részletesen beszéltek a

sajtótájékoztató résztvevi, a jövrl viszony-

lag keveset tudhattak meg az újságírók. Tény,

hogy a Sulinet program sínen van, a telepítési

teendket az elre megfogalmazott szerzdések

szerint váltják fel az üzemeltetési feladatok, de

a jelen lév újságírók egy kicsit kévésnek érez-

ték Környei László
,
az Oktatási Minisztérium

közoktatási államtitkár-helyettese kijelentését,

mely szerint programjuk a „megszüntetve meg-

rzés”. Ez mindjárt a program elnevezésével el-

kezddött: azt a tartalomfejlesztési periódust,

ami most következik, a helyettes államtitkár

írisznek nevezte, mégpedig nem a sajtótájékoz-

tatón elhelyezett sok csokor íriszre gondolva,

hanem a szembogárra, vagyis az ember leg-

gyorsabb információfeldolgozó eszközére. Nos,

azon túl, hogy az írisz nev tartalomszolgáltató

már többfelé jelezte tiltakozását nevének elor-

zása miatt, nem érezzük túl szerencsésnek,

hogy átkeresztelték a mindenütt a school-net

különféle variációira épül elnevezést, amely-

nek révén hazánk meglehets tekintélyt szerzett

szerte a világban. Ha már tartalomfejlesztésrl

beszélünk, a megszüntetve megrzéshez jobban

illeszkedne egy olyan terv, amely a régi nevet

tölti meg új tartalommal.

Csak hát éppen ez az új tartalom az, aminek

kidolgozására még várni kell...



BIOLÓGIA

Tételek

rezso.sote.hu/~zsola/biologia/indexO.htm

Ezt az oldalt azoknak

ajánljuk, akik biológiából

érettségiznek, és nem akar-

ják azzal tölteni az idt,

hogy a tételeket kiírják a

tankönyvekbl. Tizenkilenc

témakörbl választhatunk,

kezdve a bioszférától az ál-

latok rendszertanán át egé-

szen az RNS-sel kapcsola-

tos dolgokig. Lehet, hogy

ezt az egészet érdemes len-

ne kinyomtatni „biológiai

összefoglaló” néven?

Sok mindent nem lehet az

oldalról elmondani, legfel-

jebb megköszönhetjük a ké-

szítknek - Tóth Gergelynek

és Harang Péternek -, hogy

erre áldozták idejüket. Az
ilyen honlapok létrehozása

egy újabb lépést jelenthet

az iskola nélküli (hurrá!) táv-

oktatás megvalósítása felé.

IRODALOM

A Kalevala

wwvv.uta.fi/unkarillOO/kalevala.html

Finn-magyar pavilon: a Kalevala

Egyesek azt mondják,

hogy a magyarok, mivel sa-

ját eposzuk nincsen, a finne-

két fogadták örökbe. Kicsit

talán furcsán hangzik ez

a kijelentés, de az biztos,

hogy amikor a Kalevala be-

került a tankönyvekbe - és

ezzel együtt a tananyagba -,

a finnek igencsak

szívták a fogukat,

mondván, hogy ez

| csak egy szerencsét-

l len példája a régi

| „nyírfakéreg-kultúrá-

nak”. Mindazonáltal

a „külföldöt” ez nem na-

gyon érdekli, amit az is bi-

zonyít, hogy a Kalevala ta-

lán a legismertebb finn m:
teljes egészében 45, részle-

teiben 1 1 0 nyelvre fordítot-

ták le.

Mi, magyarok, mint ro-

konnép, öt különböz fordí-

tást is kreáltunk hoz-

& zá, melyekbl az els

1841-ben, három pe-

dig 1972 és 1987 kö-

zött keletkezett. Ezek

mindegyikének van-

nak jó és rossz oldalai,
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így érdemes az embernek

eldöntenie, hogy melyiket

olvassa el. Ehhez segítséget

nyújt az oldalon található

négy különböz verziójú

Els ének, amely egyébként

a mfordítások különböz-

ségét is szemléletesen mu-

tatja.

A finn eredetit is elhe-

lyezték itt - igazság szerint

elég rémiszt, ha más népek

fülének úgy hangzik a ma-

gyar, mint nekünk a finn.

Emellett olvashatunk még
Kodály és JózsefAttila Ka-

levalához fzd viszonyá-

ról, st WAV-fájlként meg-

hallgathatjuk egy 50-es

évekbeli felvételrl a m
eredeti, népi feléneklését.

A készítk azt ajánlják, elt-

te fogyasszunk el „három

fél vegyest” - ezt feltétlenül

tartassuk be irodalomtaná-

runkkal.

Ösztöndíj

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/afit/menuw.html

American Higher Education Information Center

Azok, akik középiskolai

tanulmányaik elvégzése

után külföldön szeretnének

továbbtanulni, bizony, ke-

mény fába vágták fejszéjü-

ket. Különösen igaz ez

akkor, ha nem milliomo-

sok gyerekei, hanem vala-

milyen ösztöndíjból sze-

retnék tanulmányaikat

finanszírozni. Általános-

ságban azt lehet elmonda-

ni, hogy az egyetem/fis-

kola megkezdése eltt két

évvel a diáknak már el kell

döntenie, hogy megpróbál-

kozik-e a nagy feladattal.

Ezután elkezddik a leve-

lezgetés és a kutatómunka

a követségeken, alapítvá-

nyoknál s természetesen

leginkább az Interneten.

Ha nem jön össze a dolog,

akkor még
mindig marad

id arra, hogy

egy magyar
felsoktatási

intézménybe

felvételizzen a delikvens.

A külföldön tanulni

vágyók között minden bi-

zonnyal az amerikai egyete-

mek a legnépszerbbek -

igaz ez még akkor is, ha

tudjuk, hogy a képzés szint-

je néha alatta marad az

GENERAL INFORMATION ABOLT THE CENTER



iskoh

európainak. Az amerikai

munkaszervezés, a nyelv és

kultúra megismerése azon-

ban olyan elnyhöz juttat-

hatja az ott tanulókat, amit

itthon nagyon nehéz meg-

szerezni - nem is beszélve

egy esetleges tengerentúli

állásajánlatról.

Szóval hogyan kezdjük

el a procedúrát? Ezen az ol-

dalon minden segítséget

megkapunk az induláshoz.

Az általános információk

után külön fejezet foglalko-

zik a nyelvi minsít vizs-

gák anyagával, közöttük

a legismertebbel, a TOEFL-
lel is. Pontokba szedve

megtaláljuk a különféle te-

rületekhez kapcsolódó aján-

latokat, a diákcsereprogra-

mokat, st még a nyári

munkákat is, tehát nemcsak

a továbbtanulni vágyóknak

érdemes ide ellátogatni.

KÉMIA

Globális felmelegedés?

student.jcdlik.hu/globalis.htm

Nem is túl régen történt,

hogy az els elmélet meg-

született a Föld felmelege-

désével kapcsolatban. Azóta

számos számítást és mérést,

számítógépes predikciót vé-

geztek annak eldöntése ér-

dekében, hogy tényleges

veszélyrl van-e szó, és ha

igen, akkor milyen gyorsan

fog bekövetkezni a kataszt-

rófa, s milyen mérvek lesz-

nek a hatásai. Ez a globális

felmelegedés, amely állító-

lag az egész világra kiter-

jedne, és enyhítené a telet,

valamint tovább forrósítaná

a nyarat, elsre nem tnik

túlságosan veszélyesnek -

mi talán még örülnénk is

neki, lehetne narancsot ter-

meszteni a Balaton-parton.

Nem ilyen egyszer azon-

ban a dolog. Elször is a

magasabb hmérséklet mi-

att megolvadnak a sarkokon

lév jégsapkák, illetve a

grönlandi jégtakaró, ezáltal

megemelkedik az óceánok

vízszintje, számítások sze-

rint több mint 5 méterrel -

ez számos alacsonyan fekv
város végleges elnéptelene-

dését okozhatja. Az ökoló-

giai egyensúly felborul,

egyes növények és állatok

nem tudnak alkalmazkodni

a megváltozott feltételek-

hez. Bizonyos helyeken fo-

kozódik a csapadékmennyi-

ség, míg másutt elsi-

vatagosodás következik be,

megnehezítve ezzel a mez-
gazdaság helyzetét. A trópu-

si területeken a hurrikánok

számának növekedésére le-

het majd számítani és így

tovább.

De miért alakul ki ez a

helyzet? Az üvegházhatás

miatt. A nagyrészt emberi

tevékenységbl származó,

eddig kisebb mértékben je-

lenlév gázok mennyisége

megnövekszik a légkörben,

ami miatt több h szorul

meg a Földön, és kevesebb

sugárzódik vissza az rbe.

(A pontosabb, képletekkel

és számításokkal támogatott

magyarázatot megtaláljuk

az oldalon.)

TÖRTÉNELEM

A nagy francia forradalom

spider.spiderweb.hu/~hp/history/Zrinyi/09frforr.html

A XVIII. század máso-

dik felének közepén járunk,

Franciaországban. A trónon

XVI. Lajos ül. Az abszolút

monarchia rendje kezd fel-

bomlani: a demográfiai

hullám, több természeti

csapás és az árak növeke-

dése válságba sodorja a tár-

sadalmat. Emellett az or-

szág ütközpont, már csak

földrajzi és politikai hely-

zete miatt is törvényszer-

en szerepet vállal minden

háborúban, ezzel még job-

ban kiürítve a kincstárt. Az
amerikai szabadságharcba

is beavatkozik, azonban a

hadmveletekre nincs fede-

zet - ez a forradalom hátte-

re, amikor 1789. május 5-

én sor kerül a rendi gylés

összehívására.

Mindez csak példája an-

nak, hogy a történelemben

semmi sem történik véletle-

nül: a Bastille-t nem hirtelen

felindulásból vette be a tö-

meg, sok elzménye volt,

ami idáig vezetett. Ezen az

oldalon persze nem záródik

le ‘89-nél a történet, hanem

pontokba szedve Napóleon

államcsínyéig végigköveti

a forradalom eseményeit.

Kellemes, nem terjengs

összefoglalás kronológiai

sorrendben, egy egészen rö-

vid vázlattal kiegészítve

a leglustábbak részére.

Nagy francia forradalom (1789-1794)

1 1789 14 - 1792 a«uss>

2 1792 augusztus 10 - 1793 jt,

3 1793 júous 2. - 1794 jóius 27 (Robesptene vád ab helyeié**)

4 1794 jéfcw 27 -1795

5 1795-1799

júraus 20. - Labdaházi eskü—

júhus 14. - Basfcfle bevétele, a forradalom lotórése, a ‘nagy félelem* kora

augusztus 4. - Ax dsd két rend lemond a lovákságar# (papság, nemesség)

augusztus 26. - Emben- polgári jogok nyilatkozata

Alkotmányozo nemzetgyóles - 1 79 1 -re kész az Alkotmány

1789-1791. közén kozott gazdasági intézkedések a feudalizmus felázás
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INTERNET LVE STORY V.
Rovatszerkeszt: Wesselényi andrea (wesse@elender.hu)

A napokban olvastam az Internet Kalauz-

ban egy érdekes cikket az Internet-

szerelmekrl, és nagy kedvet kaptam ahhoz,

hogy én is beszámoljak a tapasztalatomról.

Tavaly decemberben kaptam szüleimtl

az Internet-elfizetést karácsonyra, tehát at-

tól kezdve nem tudtam leszállni a vonalról...

Nagyon sokat Jártam fel” az IRC-re, ahol

sok külföldivel beszélgettem, de egyik sem

volt olyan nagy szám. . . Úgy értem, egyikkel

sem lett hosszú a kapcsolatunk. Februárban

viszont valami nagy változás jött, láttam egy

iszonyú szimpatikus nicket, ami csak egy

egyszer, mindennapi név volt, de valami

mást is éreztem mögötte, így megpróbáltam

szóba elegyedni a tulajdonosával. Igazam

volt, már az els alkalommal nagyon jól érez-

tük magunkat együtt, és nagyon szomorú

voltam, amikor mennie kellett, de megbe-

széltük, hogy írunk egymásnak. így is tör-

tént. Az e-mail-cserék során nagyon jól meg-

ismertük egymást, és kb. 1 hónap múlva sike-

rült újra „találkoznunk” és „beszélnünk”. Ez-

zel az alkalommal mindkettnk számára vilá-

gossá vált, hogy itt nem csak barátságról van

szó: teljesen „egymásba estünk”. Megntt a

napi e-mail-váltások száma, és hetente több-

ször is találkoztunk a virtuális térben. St
olykor-olykor, kihasználva a Matáv éjszakai

kedvezményét, egész éjjel „együtt” voltunk.

Nem kellett hozzá egy hónap, és lakcímünket

is megadtuk egymásnak, mert úgy gondol-

tuk, az úgy személyesebb, és jobb képeket is

küldhet az ember, mint számítógépen (csak

sajnos ott nem foghatja rá, hogy torzít a

monitor...). Nagyon forrott körülöttünk a le-

veg, és lassacskán itthon is beszámoltam

a kapcsolatunkról. Szóba került az is, hogy

nyáron találkozhatnánk. Nehéz dolog volt

anyukámat rávenni a dologra, mert a kassza-

fnök, és tudtuk, hogy egy külföldi vendég el-

látása nem csekélység, de végül sikerült.

Mindketten nagyon vártuk a nagy napot,

amikor végre élben láthatjuk egymást, és

szemtl szembe elmondhatjuk azt, amit ed-

dig csak a Neten lehetett. Életemben nem

éreztem még olyat, mint amikor elször

megláttuk egymást... Annyira zavarban vol-

tam, hogy egész nap nem tudtam angolul

megszólalni, egy darab papír és egy toll se-

gített a kommunikációban. Teljesen más

volt, mint a Hálón, mert itt szemben álltam

egy látszólag vadidegennel, aki talán többet

tudott rólam, mint a saját édesanyám... Egy-

szeren nem tudtam eldönteni, hogy most

a nyakába ugorjak, vagy a kezét fogjam,

esetleg csak menjek mellette... Borzasztó

különleges érzés volt, de persze sorban jöt-

tek a dolgok; elször egymás nyakába ugrot-

tunk, aztán csak egymás mellett mentünk,

majd pedig kézen fogva :-).

A szüléimét is sikerült sokkal jobban

megismernem; nem képzeltem volna, hogy

ennyire tiszteletben tartják a dolgaimat, és

ilyen segítkészen állnak hozzá. Nagyon jól

éreztük magunkat, bár mindannyiunk (a szü-

leim, a barátaim és a családom) szerint rövid

volt ez a két hét. Az egész családom annyira

megszerette t, hogy mindenki tragédiának

fogta fel, hogy vissza kelle mennie Dániába.

Ez a nyári találkozás sokkal ersebbé tette

szerelmünket, és decemberben én megyek

hozzá, s vele és családjával töltöm a kará-

csonyt és a szilvesztert.

Régen azt hittem, hogy csak azok lesznek

az Interneten szerelmesek, akiknek az élet-

ben valahogy nem akar összejönni, de ez

nem így van. Teljesen megváltozott a véle-

ményem az egészrl. Úgy gondolom, itt

azok az emberek találhatnak magukhoz ill

párt, akik sokkal többet adnak a belsre,

mint a külsre!

Gabby

Kedves Andrea!

Bár azt írtad, hogy sok e-mailt kaptál,

amelyben ki-ki elmesélte a jól végzdött, il-

letve folyamatban lev internetes szerelmi,

baráti találkozását, én mégis azt gondoltam,

hogy „billentyzetet ragadva” írok neked,

mert az én történetem egy picit más.

Az én lve storym ez év májusában kezd-

dött, akkor ismerkedtem meg a virtuális

presszóban Lessel. Kanadában lakik, de

magyar származású, így édes magyar nyel-

vünkön tudtunk kommunikálni. A beszélgetés

elször csak a presszóban folyt, majd e-mai-

len, végül több óráig telefonon. Voltak olyan

napok, nem is egy, amikor telefonon napi 5-6

órát is beszéltünk (kisebb megszakításokkal).

Majd odáig „fajult” a dolog, hogy egy

hónapra a Neten való megismerkedé-

sünk után találkoztunk Münchenben,

a repültéren, majd autóval eljöttünk

Magyarországra, és egy csodálatos he-

tet töltöttünk együtt. Természetesen mi

is elküldtük egymásnak a képeinket,

de azok nem a legfrissebbek és leg-

jobb minségek voltak. egy hét

után visszament, de azóta is tart a ba-

rátságunk, s csak azért nem vagyunk

többek egymásnak, mert nekem volt

és van is egy valóságos kapcsolatom,

ami akkoriban éppen bukdácsolt.

A szerelem, amit iránta érzek, azóta

is tart, és azt hiszem, soha nem fog

elmúlni; bár kissé átalakult, a mai

napig úgy gondolom, hogy életem leg-

csodásabb hét napját éltem át vele, és

kevesebb lennék, ha nem találkoztunk

volna! Azt nem tudom, hogy mi lesz

velünk, de érzem, van esélye, hogy

visszajöjjön Magyarországra, és vala-

milyen formában folytatódjon kettnk

kapcsolata.

Üdvözlettel: Tímea
1998 OKTÓBER
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BZ8 közben rájött, hogy miért fontos ez az egész 3. akinek cekkerbi van a feje.

S glódi Csaba (34) újságíró, a Kreatív marketingkommuniká-
ciós szaklap fszerkesztje, a reklámvilág felkent ismerje úgy
gondolja, az Interneten érdemes megpróbálni a pénzcsinálást.

Hogy megértsük józan optimizmusát, arra kértem, mondjon
nekünk számokat. Mondott.

IglódiMondanál egy-két webcímet, ahol

pénzt találhatunk?

Pénzt? Elssorban amerikai oldalakat javasolnék, ott is

leginkább a keresszolgáltatásokat... Az közhely, hogy az

Internet leglátogatottabb és így a legtöbb reklámbevételt termel
oldalai a keresk: az els tízben hat-hét navigációs szolgáltatást

találhatunk. De ne felejtsük el, hogy a Yahoo, a Lycos, az Exite vagy az

AltaVista mellett az els tíz között ott van az America Online és a

Microsoft Network is, pedig ezek tartalomszolgáltatók, tehát média-

típusú webhelyek! Ebbl a listából is nagyon szépen látszik, hogy az

Internet igazi médiummá vált, s ezt a tényt a reklámozók is elfogadják

szép lassan.

Azért az AOL vagy az MSN közelebb áll a navigációhoz, az eligazító

portálokhoz, mint egy webújsághoz, nem?
De, hiszen az újságok, a hagyományos médiumokra emlékeztet site-ok

talán sosem lesznek olyan népszerek, mint a puszta szolgáltatást hor-

dozó oldalak. Az elbbieknél kemény korlát a nyelv, pontosabban a

nyelv fontossága - míg egy keres használatához tíz-húsz szót kell

ismerj, addig egy újságcikket elolvasni már nyelvismereti feladat.

Ráadásul egy újságszer médiumnak mindig van valamilyen stílusa,

óhatatlanul véleményeket közvetít, amivel az olvasó vagy tud azonosul-

ni, vagy sem. Egy keresnél nincs ilyen függés - ha használható,

használod is. Mindezek ellenére azért érdemes tovább böngészni ezt a

ranglistát, mert a CNN hírszolgáltató is ott van az élen, st a C
|
NET

nev számítástechnikai, vagy inkább Internet-technikai magazin is,

pedig ezek már leginkább egy újsággal vehetk egy kalap alá.

Mekkora üzlet ez mostanság?
A hálózati reklám? Tavaly a világ valamivel egymilliárd dollár felett

költött rá, idén a becslések szerint ez az összeg meghaladja majd a

hárommilliárdot, s ennek a pénznek kábé a felét az Egyesült Államok-

ban fizetik ki a felülettulajdonosoknak.

És ez sok vagy kevés?

Keressünk néhány viszonyszámot! A hárommilliárd dollár ugye hét-

százmilliárd körül jár forintban, ehhez
képest a teljes magyar reklámköltés

1998-ban százmilliárd forint lesz, tehát

a világ hétszer annyit költ el az

Interneten, mint Magyarország összes
reklámozója a hagyományos mé-
diumokban. De nézhetjük máshonnan
is: tavaly az Egyesült Államokban a rek-

lámtorta fél százalékát kapta az

Internet, ami valamivel kevesebb, mint

a fele az outdoor reklám (tehát óriás-

plakáttól a buszok oldaláig) által bir-

tokolt szeletnek. Idén úgy néz ki, az

USA-ban az Internet utoléri az outdoort.

Még egy viszonyítási alap: a legna-

gyobb hamburgerlánc éves reklámkölt-

ségvetése nagyobb, mint az egész online reklámipar

bevétele. Szóval, hogy válaszoljak az eredeti kérdésre,

ez az összeg kevés is meg sok is - kevés, ha a rek-

lámüzlet egészéhez hasonlítom, de azért olyan

summa, amiért az amerikai reklámipar érdemesnek
tartotta annyira kiépíteni a hálózati reklám infrastruk-

túráját, hogy ma már több-

száz online médiaügynökség,
független auditáló intézmények

mködnek. Ott ma már az Internet

egyáltalán nem játékszer, nem valami avant-

gárd bohózat, hanem egy tökéletesen

komolyan vett médium. Amikor ma egy
amerikai médiaügynökség összeállítja egy
kampány médiamixét (médiamix: azon médi-

umok felsorolása, melyekben a hirdet el

kívánja helyezni reklámját - cekkerfej), teljes

természetességgel veszi bele az internetes

orgánumokat, st sok olyan kampányról
tudunk, ami kizárólag a hálózaton folyik.

Nem olyan kevés ez a pénz...

Hogy szólnak a jóslatok? Mennyire
dinamikusan n az online reklámpiac?

Ez a növekedés azzal párhuzamosan gyors,

ahogy maga az Internet, pontosabban az

Internet felhasználóinak száma is n. Tavaly

harminchatmillió felhasználóról tudtunk,

idén már hatvanhétmillióan lesznek a hálóza-

ton - ez 86 %-os bvülés. Ehhez képest a

reklámköltések összege közel háromszor
annyi lesz, mint 1997-ben. A felhasználók

számának növekedésénél nagyobb mérték
ugrás egyrészt annak köszönhet, hogy a

hálózati reklám elfogadott eszközzé vált,

nemcsak a reklámügynökségek, de
ügyfeleik, a reklámozók körében is,

másrészt pedig annak, hogy egyre stabilabb a dolog technológiája,

módszertana. Ma már az online reklám hatékonysága sokkal pontosab-

ban mérhet bármelyik hagyományos vetélytársánál, ezerszámra
olvashatsz sikeres kampányokat leíró esettanulmányokat, ma már elfo-

gadhatóvá vált a médium minsége a sávszélesség és grafikai

képességek tekintetében egyaránt. Egyszóval kiérleldött az eszköz, a

médiaügynökségek már nem tartják kockázatosnak az alkalmazását,

következésképp boldogan használják ki az elnyeit.

NETHEADS



Mik ezek az elnyök? Mitl jobb a reklámcsík egy tévéhirdetésnél?

Ez így nem jó megközelítés: nem jobb, hanem másra jó. Ha nagy
tömegeket akarsz elérni, tévét használsz, ha viszont nagyon pontosan

akarsz célozni, Internetet.

A hálózati reklám mindennél

pontosabban éri el a cél-

közönséget, hiszen hozzá-

igazíthatod minden egyes fel-

használó érdekldéséhez. Mit

értek ezalatt? Például beírsz a

keresbe egy szót, s a találati

oldalon megjelen reklámcsík

összefüggésben lesz az által-

ad keresett kifejezéssel: ha a

keresszavad a „kutya" volt,

a reklám lehet a Nagy
Kutyakönyv vagy egy virtuális

nyakörv-áruház hirdetése. Ezt

elsre lehet utálni, sokan
szokták az efféle technikákat

a „Nagy Testvér figyel téged"

szlogenjével elítélni, pedig

jobban belegondolva kiderül,

hogy ez a felhasználónak is

jó: nem kell olyan reklámokat

Mindeddig külföldrl beszéltünk, elssorban az

Egyesült Államokról. Mi a helyzet itthon?

Meg vagyok gyzdve arról, hogy három-öt éven
belül élni és virágozni fog a magyar online reklám,

de ma még nincs említésre méltó reklámbevétel

hazai site-okon.

Miért?

Ennek szerintem van egy rendkívül logikusnak

látszó és egy kevésbé nyilvánvaló oka. A logika

egyszer: amíg nincs elég néz, nincs reklám sem.
Magyarországon a legutóbbi felmérések szerint

hat-hétszázezer ember fér hozzá az Internethez

valamilyen formában: munkahelyen, iskolában, egy
ismersnél vagy otthon - ebbl az otthoni hoz-

záférk száma (akik fizetnek érte, tehát biztos használják is)

nem olyan sok, mondjuk tíz százalék, hatvanezer ember. Ezzel

összefügg probléma a magyar nyelven elérhet tartalmak lát-

szólagos hiánya - látszólagos, mert valójában rengeteg
weboldalunk van, hogy mást ne is említsek, majd’ kétszáz

újságnak van online változata. Ezek azonban többnyire

amatrök, inkább promóciós jellegek, mintsem valóban
hasznosak vagy érdekesek, mert minimális költségvetésbl

készülnek - hiszen nincs reklám, ami eltartaná ket.
Tyúk-tojás... Nagyon jót tenne az iparágnak, ha valaki venné a

bátorságot egy tetemesebb befektetéshez a tartalomszolgál-

tatás területén - biztos vagyok benne, hogy hamar mellénne
az online reklámköltés mértéke is.

Két okot említettél...

Igen, a másik és kevésbé nyilvánvaló ok a hazai médiafejldés
történetében keresend. Az elmúlt tíz évben olyan robbanás-

szer volt a fejldés a magyar média terén, amit az ügynök-

ségek alig tudtak követni. Ez nem csoda: ennyi id alatt

született meg itthon a kereskedelmi rádiózás, a kereskedelmi

tévék tegnap indultak, a printmédia több nagyságrenddel
növekedett és óriásplakáttal sem lehetett találkozni tíz évvel

ezeltt. A nyugati értelemben vett média és a hozzá szorosan

kötd reklámipar egy dekád alatt ntt ki szinte a semmibl,
míg máshol erre negyven-ötven év is rendelkezésre állt. Az ügy-

nökségeknek ezért egyszeren nem volt idejük az új

lehetségek felé fordulni. De úgy gondolom, közeledünk a

fordulathoz.

néznie, amik még véletlenül sem érdeklik. Ugyanez meg is fordítható:

nagyobb eséllyel találkozhatunk olyan hirdetéssel, ami számunkra
lényeges információt közöl. Pontosan ennek érdekében jöttek létre

olyan online reklámhálózatok, mint például a FireFly. Itt kitölthetsz egy
kérdívet, ahol egyrészt a demográfiai adataidat adhatod meg, más-
részt azt, milyen témák érdekelnek és mi nem. Ha ezek után olyan

weboldalakon jársz, ahova a reklámokat ez a szolgáltató juttatja el,

olyan csík kerül az oldalra, ami megfelel a felhasználói profilodnak: ha

fiatal vagy, nem kapsz protézisragasztó hirdetést, ha pedig ids, a

technolemez reklámját úszód meg. Ez tehát a hálózati reklám egyik

nagy elnye. A másik a rugalmasság: akár óránként is ellenrizhet,
pontosan hányán látták a hirdetést, s ebbl folyamatosan elemezhet,
megfelelen állították-e össze az online médiamixet, hatékony-e a kam-
pány. Ha az derül ki, hogy nem mködik elég jól, menet közben bár-

mikor átalakítható különösebb pluszköltség nélkül. Ezt semmilyen más
médium nem tudja.

Mindenképpen. A hazai felhasználók száma nagyon gyorsan

emelkedik, a technikai szolgáltatás színvonala szinte a nyugati-

val megegyez, s egyre gyakrabban hallani komoly tartalom-

szolgáltatási tervekrl - a beruházók, úgy tnik, elérkezettnek látják az

idt a stratégiai fontosságú új médiumba való befektetésre. Ha pedig az

Internet-ipar képes lesz megtalálni a közös nyelvet a reklámügynök-

ségekkel és a reklámozókkal, ha sikeresen mutatják be nekik az új

médiumot, az ezredfordulón már számottev nyomot fog hagyni a rek-

lámköltési statisztikákban a WWW is.

Z INTERJÚ TELJES SZÖVEGE, VALAMINT TOVÁBBI MINDENFÉLÉK OLVASHATÓK A SOROZAT WEBOLDALÁN.

...nekik miért olyan fontos? NETHEADS
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Dezs András 21 éves, de ehhez egy „emotikon” kíséretében hozzáteszi: „Ez a szám év-

rl évre növekszik.” :-) 19 évesen került Svájcba, ahol jelenleg is tanul. Habitusában, felfogá-

sában nagy valószínséggel érettebb koránál.

Dezs András: -A nvérem négy éve Fribourgban

él, itt jár egyetemre. Adott volt a lehetség, hogy szüli

segítséggel kövessem a példáját. A Pápai Református

Kollégium Gimnáziuma (http://refi.compunet.hu)

után - mivel világéletemben politológiát szerettem vol-

na tanulni - úgy döntöttem, hogy külföldre megyek.

Magyarországon nagyon bizalmatlan lennék egy politi-

ka szakkal kapcsolatban, s azt hiszem, ez érthet. Jelen-

leg a lausanne-i egyetem (http://www.unil.ch) társada-

lom- és politikatudományi karának politikatudományi

szakán vagyok elséves. S hogy miért pont a politika

az, ami érdekel? Késbb politikai újságíróként szeret-

nék tevékenykedni, és nem lenne jó, ha az „áltudomá-

nyos kocsmazsumalizmus” csapdájába esnék, szeret-

nék tényleg érteni a politikához.

Internet Kalauz: - Milyen Svájcban magyar

egyetemistának lenni?

D. A.: - A svájci egyetemisták nagy többsége

sztereotípiákra építi véleményét Magyarországgal

kapcsolatban. Ezeket az általánosításokat az itt tanu-

ló magyar fiataloknak kell megcáfolniuk. Ha ösztön-

díjjal vagy itt, akkor nem kell azzal tördnöd, hogy

megfelelj, mert tudod, hogy egy év, és lelépsz. De ha

azzal a céllal jössz ide, hogy x évig itt akarsz tanul-

ni, és diplomát szeretnél szerezni, akkor már vigyáz-

ni kell. Ha valami pozitívumot teszel le az asztalra,

akkor a magyarok jó fejek, ha valami marhaságot

csinálsz, akkor már nem olyan jó fejek. Elhozakod-

tam például azzal az ötlettel, hogy készítsük el a kar

virtuális könyvtárát. Amikor felvázoltam a tervet, és

elmondtam a kar vezetésének, hogy ez megvalósít-

ható lenne így és így, akkor már nem azt a „magyart”

látták bennem, akivel kapcsolatban az elbb említett

elítéleteik lehetnének. Szóval ez egy magyar ötlet

volt, de érdekelte ket, és szabad kezet adtak hozzá.

Amikor kijöttem, csak angolul beszéltem, de egy év-

nyi húzós franciatanulás után eljutottam olyan szint-

re, hogy felvettek a frankofon egyetemre.

I. K.: - Mikor kerültél kapcsolatba a számítás-

technikával?

D. A.: - A Commodore-generáció tagja vagyok,

tehát a 80-as évek közepe-vége felé már nyomultam a

gép eltt. A mi korosztályunkban akkor lényegében

majdnem mindenki szembesült ezekkel a régebbi ge-

nerációs gépekkel, de csak NB 3-as szinten... Szóval

érdekldésem csupán a játékprogramokig teijedt.

I. K.: - És az Internet? Hogyan lépett be az éle-

tedbe?

D. A.: - Azok közé a degenerált emberek közé tar-

tozom, akik ellenségei voltak az Internetnek. Ez rész-

ben a tudatlanságnak köszönhet. írtam is rövid verse-

ket az Internet-kultúra ellen. Például ilyeneket: „A

gyerekednek ott van az Internet, így hát minek hallgas-

sa az intelmed?” Amikor Svájcba jöttem, az volt a
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„második találkozás”, és egy pillanat alatt megválto-

zott korábbi véleményem a Világhálóról. Kezdetben

szörföztem, azután autodidakta módon megtanultam a

weblap-készítést, és alapítottam egy hálózati magazint

Pince Online néven, ami azóta megsznt. Nekem ezt

jelentette a Hálózat. Kifejezni önmagamat. Jelenleg

szinte csak újságírásra, tudósításra használom a Netet,

ez amolyan szakmai beszkülés. Híres emberekkel az

internetes újságírás réven találkoztam. Olykor zenei

fesztiválról tudósítottam, így volt alkalmam sztárokkal

beszélgetni. Jelenleg a Svájcban zajló nemzetközi ese-

mények tudósítása kapcsán kerülök kapcsolatba politi-

kusokkal; az Internet Kalauz olvasói is találkozhattak

azzal az inteijúval, amit az itteni Intemetto-stábbal ké-

szítettünk a web egyik feltalálójával. Persze „menet

közben” olyan emberekre is rábukkanok, akikkel talán

soha nem lett volna alkalmam találkozni a valós élet-

ben. A Neten keresztül esetenként mélyebb barátság

alakul ki, mint a „szárazföldön”.

I. K.: - Ellenérzésbl barátság... Feltehetenjól

érzékeled a Világháló veszélyeit és erényeit is...

D. A.: -A Netnek két oldala van, de egyik sem to-

tálisan fehér vagy fekete. Nem a géptl és a hálózat ad-

ta lehetségektl, hanem az emberi jellemektl függ,

hogy milyen változást eredményez a Net a felhaszná-

lók személyiségében. Vannak, akik látens perverzitá-

suknak adnak teret, mások egészen másra használják.

A Net igazi veszélyét sokkal inkább társadalmi vonat-

kozásban látom: amíg egyes országok beszálltak az in-

formációtengerbe, addig más országok még az írógé-

pig sem jutottak el. Mindenképpen lesz egy óriási sza-

kadék a modem információs társadalmak és a

lemaradottak között. És én inkább ettl a szakadéktól

félek, mert ezt a mi generációnk érzékelni fogja.

Ugyanakkor az olyan országoknak, mint Magyar-

ország, nagyon nagy lehetségük van: végre valami,

amiben az adott idben és korban részt vehetnek, és

nem szükségszem lemaradniuk. Visszatérve az egyéni

lehetségekre: úgy érzem, a Net által meg tudjuk való-

sítani mindazokat a dolgokat, amelyeket régen - a

technikai akadályok miatt - nem tudtunk realizálni.

Csinálhatunk például újságot, rádiót, st tévét is az

Interneten, felvehetjük a versenyt bármelyik tradicio-

nális médiummal, de ugyanezt eljátszhatjuk a kereske-

delemben is. Mert például létrehozhatunk nemzetközi

céget egy faluban, egy számítógép mögött ülve. Mint

„internetes újságíró” nagy elnyét látom a Háló gyor-

saságának, az internetes médiumok demokratizálódá-

sának és az interaktivitásnak. Például egyszer tudósí-

tottunk a genfi autószalonról, és frankón eltévesztettük

egy autó márkáját. Egy olvasónk jelezte a tévedést, és

mi azon nyomban kijavítottuk a cikkben. Ezt egy pa-

pírújságnál vagy egy más típusú elektronikus médium-

nál nem lehet megtenni. Elfordul az is, hogy egy cik-

ket a tudósítás ideje alatt többször átírunk.

I. K.: - Mennyire terjedt el az Internet Svájcban?

D. A.: - Ha osztályozni lehetne egytl ötig az eu-

rópai Net-helyzetet, akkor négyest adnék a svájci

Netnek. Az Internet itt eszköz lett, mégpedig használa-

ti eszköz, és nem luxuscikk. Csak Francia Svájcban

hétszázezer modem van a háztartásokban, ami igen jó

átlag. Az iskolák részére - hasonlóan a magyar Sulinet

programhoz - megyei szinten kidolgozott ún. multi-

médiaprogram van, aminek célja, hogy az iskolában a

gyerekekkel megismertessék az Internetet, ill. a multi-

médiás eszközöket. A diákok körében teljesen termé-

szetes, hogy a dolgozatukhoz az Internetrl is gyjtse-

nek anyagokat, hogy e-mailezzenek. Persze itt is léte-

zik egy osztálykategória: elssorban a gyerekek, a di-

ákok és az értelmiségiek használják a Hálót, de ez

utóbbi rétegbe az üzletembereket is bele kell érteni. Itt

a fizetésekhez képest relatíve olcsó az Internet. Este

1 1 óra után például 1 óra kb. 140 forintba kerül, és nincs

„forgalmi dugó”. Persze ez a bérek tükrében lenne érde-

kes, de a béreket inkább ne is hasonlítgassuk, annyira

nagy az eltérés! Ami még érdekes lehet: több hónapja

annak, hogy a svájci telefontársaság (Swisscom) mono-

póliuma megsznt, ezért folyamatosan csökken a tele-

fontarifa, és ezzel párhuzamosan természetesen növek-

szik az internetezk száma. A szüleimmel egyébként ma

már fként e-mailen tartom a kapcsolatot, miután meg

tudtam ket gyzni az e-mail elnyeirl. De ez a gyz-

ködés nehéz munka volt, elhiheted.

/. K.: - Mik a terveid? Mennyire építed az életed

majdan az Internetre?

D. A.: -F célom természetesen az újságírás, re-

mélhetleg a politika terén. Addig is a svájci és fran-

cia tudósításokat szeretném folytatni, s elvégezni az

egyetemet. Az újságírást késbb online és offline mó-

don, azaz az Interneten és papíron is mvelni szeret-

ném. Az Internet egész biztosan nagymértékben meg-

határozta, és meghatározza most is az életem. Ha le-

het, akkor az egyetemi szemináriumi munkákat is az

Internet és a politika témaköre felé próbálom terelni.

Mert sosem lehet tudni, hogy a politikai élet terén mit

hoz az információs forradalom e vívmánya.

Csapó Ida

csapoida@nwapps.zalaszam.hu
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ÜZLETI ISKOLA

- 350 órában az Ön által válasz-

tott idegen nyelvet (angol vagy
német), szakmával bvítve,

vizsgaszintig

- az INTERNET és a gyakran

használatos irodai programcso-
magok alkalmazását

Felsfokú képesítését
szerezze meg nálunk!

Egy éves

oktatási programjaink:

Képesítés Tanfolyami díj

Idegenforgalmi menedzser 255.000,-Fi

Külkereskedelmi üzletköt 277.000,-Ft

Marketing és reklámmenedzser 350.000,-Ft

Vámügyintéz 242.000,-Ft

Irodavezet 255.000,-Ft

Váljon nélkülözhetetlen

szakemberré!

Ön képes rá...

Mi felkészülten várjuk.

Várjuk, érdekldjön!

TRAINEX
1134 Budapest, Váci út 39.@ : 320-4198

Szakközépiskolánkban

ingyenes, iskolarend-

szer képzésben vehet

részt Irodavezet sza-

kon, ha még nem múlt

23 éves, és még nincs

egyéb szakképesítése.

INTERNET
Békés megyében

Az egész megyébl kedvezményes díjszabással!

Ügyfélszolgálatok:

Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.

Gyula Városház u. 23.

Orosháza Vörösmarty u. 2.

Szarvas Szabadság u. 3.

Tel: 66/454-831

Tel: 66/463-181

Tel: 68/312-935

Tel: 66/311-422

Prakticomp

Prakticomp

Selex

PC Shop

PRAKTICOMP - INTERNET
Békés megyében az els

EasyCall a hírviv
Az EasyCall személyhívó

segítségével ezentúl közvetlenül

a zsebébe érkezhetnek

E-mail postái.

EasyCall

Internet cím:
http://Mrww.ea8ycall.hu kozonsegszolg@easycail.hu

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

Számítástechnika oktatásához ajánljuk!

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardver hálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatása

- 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

(+video/VGA 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.
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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.

pGDDDÍIflffl^ Kft.

1149 Budapest,
Nagy Lajos kir. út 117.

Tel.: 220-6454
Fax: 220-6455

1998 OKTÓBER



é!@\

Budapest legjobb repüljegy árai.

Eredeti ár Akciós ár

New York

San Francisco

Miami
Los Angeles

Las Vegas

Toronto

Sidney

Bangkok

Amsterdam
London
Párizs

Zürich

Róma
Peking

Tel Aviv
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62.990 Ft

83.000 Ft

86.000 Ft

83.000 Ft

95.000 Ft

76.900 Ft

147.500 Ft

98.000 Ft

32.000 Ft

32.000 Ft

33.500 Ft

37.900 Ft

42.700 Ft

104.500 Ft

46.600 Ft

Miért

utazna

drágán,

ha

olcsón
A fenti repüljegyárak nem tartalmazzák

a repültéri illetéket és bizonyos feltételekkel érvényesek.

A legjobb amerikai

"Fly and Drive" utazások:

is lehet?
www.american.hu

Florida 9 nap 1 09.800 Ft-tól

California 9 nap 116.000 Ft-tól Forró drót:
Nemzeti parkok 9 nap 133.600 Ft-tól 266 6548
Hawaii 10 nap 1 74.300 Ft-tól

Kelet-nyugat 1 7 nap 1 63.800 Ft-tól

TRAVEL

1052 Budapest, Váci utca 15.

E-mail: reservation@american.hu

Jovember|

ajánlat

a Las Vegas-i Comdex Fali '98

számítástechnikai kiállításra,

^ november 13-21 között. £

Repülvel, szállással, gépkocsi-

}

bérléssel már 194.000 Ft-tól!

Költségekbl leírható .

kongresszusi utazás! 1

Autóbérlés akció!
Floridában 1 hét,

CASCO biztosítással

már 26.700 Ft-ért!

I
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MAPNET ORSZÁGOS HÁLÓZAT:
CAD+Inform Kft. 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

Tel.: 36-52 452-685, fax: 36-52 452-685

e-mail: cad.inform@mapnet.hu

Foton-2000 Kft. 1073 Budapest, Akácfa u. 63.

Tel.: (06-1) 352-0317, fax: (06-1) 352-2910

e-mail: foton@mapnet.hu;

Internet: http://www.foton-2000.hu

Geoform Mérnök Stúdió Kft.

3531 Miskolc, Kiss Ern u. 23. Tel.: 06-46 401-230,

06-46 401-240, fax: 06-46 401-880

e-mail: geoform@mapnet.hu

Internet: http://www.geoform.hu

Geonet Bt. 6630 Mindszent, Téglás u. 15.

Tel.: 06-62 226-932, 06-60 487-700, 06-60 475-186

e-mail: geonet@mapnet.hu

GE0TRADE HUNGARY Kft. 1149 Budapest

Nagy Lajos király u. 191. Tel.: 251-8327,

221-9237, 252-6745, fax: 252 6745

e-mail: geotrade@mapnet.hu

KREATÍV BAU Kft. 8315 Gyencsdiás, Park u. 6.

Tel.: 06-83 316-328, fax: 06-83 316-328

e-mail: kretivbau@mapnet.hu

PANNON GEODÉZIAI Kft.

8200 Veszprém, Kádártai út 31 /A

Tel.: 36-88 403-290, fax: 36-88 403-290

e-mail: pannongeod@mapnet.hu

SZUMMATEL Kft. 4484 Ibrány, Lenin u. 59.

Tel.: 06-42 200-433, Tel/fax: 06-42 423-805

e-mail: szummatel@mapnet.hu

Teodolit Kft.

9400 Sopron, Várkerület 112. Telefax: 06-99 340-477

e-mail: teodolit@mapnet.hu

Keresse az Ön MAPNET Partnerét!

*****

Miénk itt

Információ elérése

környezeti sajátosságok

és szempontok szerint

az Intemet-en keresztül

Országos Ügyfél hálózat

Közvetlen kapcsolat

szolgáltatásaihoz

Közvetlen kapcsolat

Önkormányzathoz

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

A MapNet szerver alaptechnológiája a korábbi böngészk

alfabetikus keresési eljárását helyezi térképi alapokra. Lehetség

van egy-egy település megfelel lépték térképén, különböz tem-

atika szerint adatokat elhelyezni, pl. felületek, feliratok,

szimbólumok, amelyek a tematikaleírás alapján egyértelmen hor-

dozzák 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, szolgáltatásait, termékeit.

tartozó nonprofit

szervezeteknek ingyenes

megjelenés

Látogasson el hozzánk:

http://www.mapnet.hu

^MVfapNel~
www.mapnet.hu
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Egyszer sitemap készítése Perl nyelven

belül a string tartalmazza a „Sexclude ext” változó

bármelyik listaelemét, akkor azt kiszrjük:

(Selemck = split(„\n'\ Soutput);

foreach Sclem (to elemek)
{

if (Selem =~ /(Sinclude_ext)/ && Selem !~ /(Sexdude_ext)/)
{

Megvizsgáljuk a rostán így fennmaradó sorokat,

és ha a sor kettspontra végzdik, akkor az nem fájl,

hanem directory:

if (Selem =-/:$/ && Selem !~ /(Spath:)/)
{

SURLpath = „SURL/Sdirectory”;

Ebben az esetben a relatív útvonalat egyszeren

kicseréljük az URL-címünkre, vagy ha van, saját

domain-nevünkre:

Selem =~ s/Spath/SURLpath/g;

Levágjuk az így keletkezett string utolsó karak-

terét, mert az „Is” parancs kimenetén az alkönyvtá-

rak kettspontra végzdnek, ez pedig helytelen len-

ne, ha linket szeretnénk csinálni belle:

SelemCLR = chop(Selcm);

Kiírjuk a HTML-oldalba az így adódó alkönyv-

tár URL-címét, elé téve a directoryra utaló apró gra-

fikát:

print „<brxb><img src=\”../bullets/dir.gif\„>&nbsp<

A szerveroldali programozás nagy elnye, hogy a

végeredmény a látogató által használt böngésztl

teljesen független, a felhasználó ugyanazt látja, akár-

milyen böngészt, akármilyen verziót használ, akár-

hogy állítja azt be. A szerveroldali programozási

nyelvek közül az egyik legelterjedtebb a Perl. Ezen a

nyelven viszonylag egyszeren írhatunk olyan alkal-

mazásokat, amelyek aktív funkciókat valósítanak

meg. Ha nem használunk operációs rendszertl füg-

g parancsokat (ebben a példában használunk), akkor

a Perl minden rendszeren rendelkezésre áll, és az

azonos verziók minden platformon egyformán m-
ködnek. így fennáll például annak a lehetsége, hogy

egy hagyományos Windows-gépen fejlesszünk olyan

programokat, amik majd Unix vagy más operációs

rendszerek alatt futó web-szerveren mködnek.

Internet-kikötnk általában sok oldalból épül fel,

amelyek különféleképp vannak egymás alá rendelve,

s ha ennek a struktúráját látni akaijuk, vagy a web-

site megtekintje eltt is fel akaijuk fedni, akkor

„térképet”, site-mapet kell készítenünk. Gyakorlati-

lag minden operációs rendszeren rendelkezésre áll

egy olyan parancs, amely a feltöltött oldalakat és ké-

peket kilistázza az alkönyvtárakkal és azok tartalmá-

val együtt. Unix alatt általában az LS, DOS alatt pl.

a D1R parancs ajánlható a megfelel kapcsolókkal.

Kezdjük a programot a szokásos sorokkal, ahol

a Perl interpreter útvonala található:

#!/usr/local/bin/perl5

push (@INC, Vcgi-bin');

Jelezzük, hogy HTML-oldal kiírása fog követ-

kezni, utána fontos egy üres sort hagyni:

print „Content-type: text/html\n\n”;

írjunk ki néhány alapvet HTML-utasítást a cím-

nek és a háttérmintának:

print „<htmlxHeadxTitle>LezliSoft Sitemap</

Titlex/Head>\n\n”;

print ‘<body background=„../backgrounds/sitemap.gif
,>’;

print „<h2xCenter>The SiteMap of<br>

http://www.lezlisoft.com</centerx/h2>\n\n”;

írjuk be egy változóba azt az elérési útvonalat,

ahol web-helyünk gyökérkönyvtára található. Arra

az útvonalra van szükség, ahová az URL-cím köz-

vetlenül mutat, tehát ebben a directoryban található

az „index.html”:

Sutvonal = „/home/lezli/publichtml":

További változókba definiáljuk azokat a

stringeket, amelyeket szeretnénk megjeleníteni

(Sinclude ext), amelyeket nem szeretnénk megjele-

níteni (Sexclude ext), azokat az alkönyvtárakat,

amelyekre kiterjed majd a program mködése
($include_dir), és végül mentsük el egy változóba az

oldal domain-nevét vagy URL-címét (SURL):

Sincludeext = \htm|.html|.shtml|.exe|/|/home/lezli’;

Sexcludeext = ‘head|blank|vker|hker|cgifiles|klapp|

logo|/S|ker_us|nyelv|toc|test|fej’;

Sincludedir = ‘bis,chat,cikkek,dating,hungary,links,manual,

oktatás,search,shop,solution,szotar,tabor,teszt,

versek,webrace,webstat’;

SURL = ‘http://www.lezlisoft.com’;

Definiáljuk a bettípust és a méretet:

print ‘<font size=-l face=”ariar>’;

Szeleteljük fel a vizsgálandó könyvtárak listáját,

amit az „include dir” változóban tárolunk vesszvel

elválasztva, és addig futassuk a rutint, amíg tart a lista.

Minden egyes listaelemet a „Sdirectory” változóban

tárolunk. A „Spath” nev változóba mentsük el a teljes

relatív útvonalat, a „SURLpath” nevben pedig az

URL-cimet egészítsük ki az éppen vizsgált alkönyvtár

nevével. Végül linkként íijuk ki a „SURLpath” válto-

zót, de tegyünk elé egy kisméret grafikát, ami arra

utal, hogy a link nem oldal, hanem alkönyvtár:

@dirlist = split(‘,’, Sinclude dir);

foreach Sdirectory (@dirlist) {

Spath = „Sutvonal/Sdirectory";

SURLpath = „SURL/Sdirectory”;

print „<brxbximg src=\”../bullcts/dir.gif\„>&nbsp<

a href=\”../$directory\”>SURLpath:</ax/bxbr>”;

Használjuk a Unix rendszer „Is” parancsát arra,

hogy kiírassuk vele a web-hely teljes struktúráját, az

eredményt írjuk a „Soutput” változóba. Nem kötele-

z a parancs eltt megadni az elérési útvonalat, ha

mégis meg akarjuk adni, a

„whereis Is” utasítással

kérhetjük le a szükséges

információt, pl. telneten

keresztül:

Soutput = ’/bin/ls -lfFR Spath’;

Az „Is” parancs ered-

ményét a sorvége karakte-

reknél felszeleteljük. Ad-

dig szeleteljük, amíg hasz-

nos információt ad szá-

munkra a parancs, és min-

den egyes sort megvizsgá-

lunk úgy, hogy ha az meg-

felel a „Sinclude ext”

változóban foglalt feltéte-

leknek akkor azt érvényes-

nek tekintjük, de ha ezen

a href=\„Selem\„>Selem:</ax/bxbr>”;

SURLpath = Selem;

Ha az „Is” parancs kimenetén érzékelt sor nem

kettspontra végzdik, akkor az információ HTML-
oldal nevét tartalmazza. Ez esetben kiírjuk az oldal

URL-címét, elé téve egy oldalra (és nem könyvtárra)

utaló képet:

}
else

{

print „&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<img src=\”../

builets/file.gif\„>&nbsp<

ahref=\”SURLpath/Selem\,,>Selem</axbr>\n”;

Lezárjuk a ciklusokat és a feltételes elágazáso-

kat, valamint a HTML-oldalt:

1
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print ‘</font>’;

print „\n</bodyx/html>\n”;

Az így elkészült program a frissítések alkalmá-

val minden esetben elérhetvé és láthatóvá teszi

majd az újabb oldalakat, folyamatosan egy áttekint-

het térképet adva a látogatónak. További fejleszté-

si lehetség, hogy nem csak az oldal URL-címét

jelenítjük meg, hanem kiírunk az oldalból egy jel-

lemz részletet, pl. a fejlécet vagy az els 200 ka-

raktert, természetesen utasítások nélkül. A Perl

nyelv programot forráskódban, ASCII módban

töltsük fel FTP-vel a unixos web-szerverre, és

a „chmod 750 sitemap.cgi” vagy a „chmod 755

sitemap.cgi” utasításokkal adjunk futtatási jogot.

Készítsünk egy linket, amely egyszeren erre a

programra mutat; ez természete-

sen lehet szöveg vagy kép. Az

„Is” parancs használatánál ve-

gyük figyelembe, hogy névtelen

látogatóinknak, akik majd a

seriptet használják, valószín-

leg nincs joga a „public html”

könyvtár tartalmát kilistázni.

A fenti példa ezt figyelembe is

veszi, de ha mégis adunk ilyen

jogokat, és ez a directory tartal-

maz olyan oldalakat, amelyeket

szeretnénk ilyen módon is elér-

hetvé tenni, a program apró !

módosítást igényel.

Perjés László

lezli@best.com
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A HTML nyelv ismerete nem egy misztikus hatalom:

a legközelebbi könyvesboltban több jó könyvet is lehet

találni, melynek segítségével könnyen elsajátítható ez

a programozási nyelv. Ennél is jobbak azok a web-kikötk,

ahol ingyen találunk leírásokat: ebbl is rengeteg van

a Világhálón. A HTML-szabvány minden részletét publikál-

ták már, és ezek elérhetk a weben.

A web-oldalak készítése - fként olyanoké, amelyeket

többféle böngészvel is meg lehet tekinteni - mégis többet

igényel ennél. Elvileg a HTML nyelv szabvány. A leírások

és referenciák mégis legtöbbször csak azt mondják el,

hogy az adott tagoknak és attribútumoknak miként kellene

mködniük, nem pedig azt, hogy valójában hogyan mköd-
nek. A különböz platformokon futó különböz verziójú

web-böngészk azonban sokban különböznek egymástól,

így gyakran nem egyforma a megjelenített oldal. Rengeteg

gyakorlat van azonban, melynek segítségével kiküszöböl-

hetjük a különbségeket. Ezeket legfképp csak próbálko-

zással lehet kitanulni. Mi próbálkoztunk, és hibáztunk is.

Ha ezek a hibák másra nem is, arra jók voltak, hogy a Web-
mester hasábjain összeállíthassunk bellük egy cikksoro-

zatot, így talán a pályán most induló web-mestereknek

olyan tanácsokat tudunk nyújtani, amelyek megkönnyíthe-

tik mindennapi munkájukat.

Szelídítsük meg a táblázatokat!

Még akkor is, ha Ön még csak mérsékelten tapasztalt a web
• programozásában, bizonyára próbált már táblázatokat használni az

oldalak elrendezéséhez. Ha igen, akkor minden bizonnyal arra is

rájött, hogy a táblázatokat nem a pontos elrendezés megkönnyíté-

sére találták ki. Habár könny összeállítani, a táblázatokat sokszor

nehéz rákényszeríteni, hogy az elvárt hatást nyújtsák.

A probléma része, hogy a jelenlegi HTML-szabvány nem ha-

I

tározza meg pontosan azokat a szabályokat, amelyek szerint egy

táblázatnak meg kell jelennie. Semmi olyasmit nem tartalmaz

i HTML, mint a pontos bettípusok, sor- és szóközök meghatá-

rozása. Viszont amint megértjük, hogy a böngész mire gondol,

amikor egy táblázattal találkozik, megtehetjük azokat a szüksé-

ges lépéseket, amelyek után a végeredmény legjobban fog hason-

lítani az általunk eltervezetthez.

Fogjuk igába a hasábokat!

Tegyük fel, hogy egy egyszer kétsoros, háromhasábos táblá-

zatot szeretnénk elkészíteni egymást átfed cellákkal.

1
3 Kép helye szöveg

szöveg Kép helye

Az ember azt gondolná, hogy a következ kód fog ebben

segíteni:

<TABLE width="300" bgco lor="#f f f f99" bor-
der="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<TR>
<TD colspan="2"><IMG src="kep . gif

"

width="200" height="50"x/TD>
<TH width="100"> szöveg </TH>

</TR>
<TR>

<TH width="100">szöveg</TH>
<TD colspan="2"xIMG src="kep . gif

"

widths'^OO" height ="50"x/TD>
</TR>

</TABLE>

(A <TH> tag szerepe ugyanaz, mint a <TD>-é, azzal a különb-

séggel, hogy a benne lév szöveg vastag betvel jelenik meg, és

alapértelmezésben középre van zárva.)

Ezzel szemben a következ eredményt fogjuk kapni:

Kép helye szöveg

szöveg Kép helye

Ez a miatt van, hogy kihagytuk a középs hasáb <TD> tagját.

Két dolgot tehetünk a táblázat rendbe hozásának érdeké-

ben. Az egyik az, hogy kettébontjuk a táblázatot, és kivesszük

a „colspan” attribútumot. Ekkor kétségtelenné válik a tábláza-

tok szélessége. Amennyiben viszont mindenképpen egyben

szeretnénk tartani a táblázatot, a legbiztosabb megoldás,

ha létrehozzuk az összes hasábot a táblázat els vagy utolsó

sorában. A példánál maradva, adjuk a következ kódot

a </TABLE> sor elé:

<TR>

<TDx/TD>
<TD width="100">&nbsp; </TD>

<TDx/TD>
</TR>

Figyeljük meg, hogy a középs cella nem lehet üres, mert

ilyenkor a Netscape kitakarja a cella helyét. Alkalmazhatunk

viszont trükköket, mint például az egy pixel méret átlátszó

GIF vagy az egy pixel magas <SPACER> tag. Ha a létrehozott

sor a táblázat utolsó sora, mint a fenti példában, akkor a létre-

hozott cellának mindenképpen be kell állítani egy szélesség-

értéket vagy <SPACER> tartalmat, hogy a megoldás minden

böngészn mködjön.
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Hagyjuk a hasábokat! Megfékezett sorok

Ha az egyik hasáb szélességét egyszer már beállítottuk,

a következ hasábok „width” értékeit a böngész általában

figyelmen kívül hagyja. Ez azt jelenti, hogy nyugodt szívvel

ki is hagyhatjuk a következ celláknál, így idt és állomány-

méretet takarítunk meg.

Néha pedig egyáltalán nem szükséges hasábszélességet meg-

határozni. Az a hasáb, amelyik csak törhet szöveget tartalmaz,

és nincs megadva szélességértéke, magától újraméretezdik,

amint az ablak mérete megváltozik - kihasználva ezzel a rendel-

kezésre álló teret. Ez hasznos lehet, hiszen különböz böngé-

szkben még az alapértelmezett betméretek sem azonosak.

A probléma csak akkor merül fel, amikor mind határozott,

mind pedig határozatlan szélesség táblázathasábokat szeretnénk

használni: azon határozatlan szélesség hasábok ugyanis, ame-

lyek rendelkezésére több terület áll, mint amennyit igényelnek,

széthúzhatják a határozott méret hasábokat is. Ennek elkerülé-

sére két megoldás létezik.

Ha csak egy olyan hasáb van, melynek szélességét nem kí-

vánjuk meghatározni, adjunk neki width=”100%” értéket. így

a határozott szélesség hasábok a nekik kijelölt méretet fog-

ják felvenni, míg a többiek csak a fennmaradó területet hasz-

nálják ki.

Amennyiben kett vagy annál több határozatlan szélessé-

g hasábra van szükségünk, és adott a teljes szélesség, sze-

rencsés azokat legalább egyszer határozott szélesség cellává

kombinálni:

Tegyük fel, hogy

a következ tábláza-

tot szeretnénk létre-

hozni:

Azt gondolná az

ember, hogy a kö-

vetkez kódsor old-

ja meg a problémát:

<TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"
border="l">

<TR>
<TD rowspan="2"><IMG src="zold.gif

"

width="50" height="150"></TD>
<TD height="50"xIMG src="sarga . gif

"

width="100" height="50"x/TD>
</TR>
<TR>

<TD align="center">plusz hely</TD>
</TR>
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</TABLE>

<TABLE width="500">
<TR>

<TD width="200">Ez az oszlop 200 pixel
széles</TD>

<TD>Ennek nincs meghatározott
szélessége</TD>

<TD>Ennek sincs</TD>
</TR>
<TR>

<TDx/TD>
<TD colspan="2" width="300">De ketten

együtt 300 pixel szélesek</TD>
</TR>

</TABLE>

Még egy ok, amiért óvatosan kell bánnunk a cellákkal:

a Netscape Navigator 3.0 ragaszkodik a megadott szélesség-

hez még akkor is, ha a cella tartalma szélesebb. Ez valóban

nemkívánatos hatást

eredményezhet.

Mindenesetre bizonyo-

sodjunk meg róla, hogy

egy cella méretét mindig a

megfelel méretre állítjuk

a törhet szövegek eseté-

ben, vagy teljesen hagyjuk

el a „width” értéket.

Itt sajnos

minden
táblázat 70
pixel széles

jználásÁUóeszközkihaí
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Ezzel szemben az

történik, hogy az al-

só cella akkorára

csökken, amekkora

helyet a szöveg el-

foglal, a zöld cella

pedig - annak elle-

nére, hogy 50 pixelt

állítottunk be ma-

gasságnak - elter-

jeszkedik a maradék

területen.

A probléma az,

hogy a „height” attri-

bútum nem a maximum-, hanem a minimumértéket határozza

meg, és a sor alapértelmezett mérete a legmagasabb cella mérete

(ami vagy a cella tartalma, vagy a „height” által beállított méret).

Ezért van az, hogy a fenti táblázat nem úgy mködik, ahogy mi

szeretnénk - az alsó cellában lev szöveg mérete nem elég nagy

ahhoz, hogy kierszakolja a kívánt hatást. Mivel viszont meg tud-

juk határozni azt a pontos méretet, amit az utolsó cellának akarunk

adni (a sárga kép magasságából kivonva a hasáb magasságát), 100

pixeles magasságértéket beállítva minden a megfelel méret lesz.

Ha nem tudjuk a pontos magasságot - mert a többi hasáb szö-

veget tartalmaz -, akkor hasznos kivennünk a „rowspan” attribú-

tumot, és inkább egymásba ágyazott táblázatokat használni. Az
ilyen táblázatok sorainak mérete ugyanis kizárólag azok tartal-

mától függ.

-bab.
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Kávészünet
avagy a kérdések és válaszok tízperc

Kérdés: - Szeretném megtudni, hogy az oldalamat hogyan

tudom jelszóval védeni.

Válasz: - Természetesen van rá lehetség, hogy web-terüle-

tünkön bizonyos oldalakat jelszóval védjünk, viszont ezt külön

oldalakra nem tudjuk megtenni, inkább csak könyvtárakra. Ám
amint ez sikerül, nincs más dolgunk, mint a védett könyvtárak-

ban elhelyezni a bizalmasnak vélt oldalakat.

Ahhoz, hogy az alább leírt dolgokat megvalósíthassuk, telnet-

elérés szükséges a web-oldalainkat tartalmazó számítógépre, egy

ott használható szövegszerkeszt program ismerete (vi, pico

vagy joe) és adott esetben jó kapcsolat a kiköt web-mesterével.

Az itt leírt módszert két állomány segítségével fogjuk megol-

dani, amelynek neve .htaccess és .htpasswd. A .htaccess állo-

mányban lév információk azt a könyvtárat és az alatta lév al-

könyvtárakat érintik, amelyikben azt elhelyezzük.

Tehát hozzunk létre egy fent megadott nev állományt a kö-

vetkez tartalommal:

AuthUserFile
/usr/local/etc/httpd/support/ .htpasswd

AuthGroupFile /dev/null
AuthName Titkos Információk tarolohelyé

AuthType Basic

<Limit GET POST>
require valid-user

< /Limit

>

Az els sorban lév AuthUserFile mondja meg a web-kiszol-

gálónak, hogy hol keresse a felhasználói neveket és jelszavakat

tartalmazó állományt. Arra is rá fogunk térni, hogy ezt miképp

kell létrehozni, egyelre csak az útvonalat adjuk meg, ahol az

fellelhet lesz. Az AuthName sorban határozhatjuk meg, hogy

a megjelen dialógusablakban milyen szöveg jelenjen meg.

A képen látható „csiga” egy képzeletbeli web-kiszolgáló neve.

Amint elkészült a fenti állomány, hozzáláthatunk egy .htpass-

wd nev állomány elkészítéséhez az AuthUserFile sorban meg-

adott helyen. Ehhez lépjünk be a könyvtárba, és adjuk ki elször

a következ parancsot:

htpasswd -c .htpasswd felhasználó

A -c kapcsoló létrehozza az állományt, és rögtön bele is írja

az els felhasználót „felhasználó” néven. Ezután kétszer is meg-

kérdezni a kívánt jelszót (ez beíráskor nem látszik), és már ké-

szen is vagyunk.

Pl. s

htpasswd -c .htpasswd bab
Adding password fór bab

New password:
Re-type new passowrd:

További felhasználók hozzáadása hasonló módon történik, az-

zal a különbséggel, hogy többször nem kell létrehoznunk új állo-

mányt a -c kapcsolóval.

Törölni úgy tudunk felhasználókat, hogy egy szövegszerkesz-

tvel megnyitjuk a .htpasswd állományt, és kitöröljük a hozzá

tartozó sort.

mm pi .: m
bab : v3 10KWx6v8mQL

j anos : x4taLqsELC2

A cikk feltételezi, hogy az access.conf állomány engedélyez-

ve van, a .htaccess használata úgyszintén, az

AllowOverride All

sorral, illetve az srm.conf állomány AccessFileName sorában

a következ érték van megadva:

AccessFileName .htaccess

Amennyiben ez nem így lenne, vegye fel a kapcsolatot a web-

hely üzemeltetjével.

-bab.

TELJESKÖR ISDN

MEGOLDÁSOK,

COMMUNICATIONS
SYSTEMS

1114. Bp. Szabolcska M. u. 5.

Tel./Fax: 165-2876 Tel.: 185-3994
E-mail: peter.tarnok@kern.hu - http://www.kern.hu
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Ügyfélszolgálat
Az Elender Ügyfélszolgálat munkatársai ezúttal gyakran ismétld kérdéseket

(GYIK, angolosan FAQ) gyjtöttek csokorba, természetesen a válaszokkal együtt.

Kérdés: - Nem tudok csatlakozni, mert „Hibásjelszó

vagy azonosító ” hibaüzenetet kapok.

Válasz: - Elször gyzdjünk meg, hogy valóban he-

lyesen gépeltük be a login-nevet és a passwordöt, amit -

ha az Elender az Internet-szolgáltató - csupa kisbetvel,

ékezetek nélkül kell megtenni.

- A tárcsázási tulajdonságoknál állítsuk be a „termi-

nálablak kinyitása tárcsázás után” opciót. így a Win-

dows megkerülésével adhatjuk meg a szervernek a

login-információkat. Használatakor a login és a jelszó

megadása után meg kell várni, amíg elindul egy értel-

mezhetetlen karaktersorozat, amikor is az F7 billenty

megnyomásával továbbléphetünk.

- Ha telefonvonalunk minsége nem kifogástalan, a modem maximális

sebességét fokozatosan csökkentve segíthetünk a problémán.

Kérdés: - A levélküldés, -fogadás nem mködik.

Válasz: - Elször ellenrizzük, hogy a login-nevet és

a jelszót helyesen gépeltük-e be (kisbetk, ékezetek).

- Következ lépés a levelezprogram-beállítások helyes-

ségének ellenr-

zése (SMTP,

POP3-szerver,

POP3-postafiók,
Kérdés: ~APmxy használata mi-

e-maii-cím vá-
ért hasznos’ mién gyorsítja meg

laszcim).
’ a böngészést?

Válasz: - Proxy használatával

a gyakran látogatott web-oldalak

egy helyi szerverrl gyorsabban ér-

keznek meg, mint proxy használata

nélkül.

- Ha többen használjuk ugyanazt a logint, akkor lehet, hogy éppen

valaki más gépelte be. (Ha tudomásunk szerint csak mi használjuk,

akkor is elképzelhet, hogy másnak is birtokában van, ebben az eset-

ben új jelszót kell beállítanunk, vagy szolgáltatónk ügyfélszolgálatát

kell felhívnunk.)

- Ha telefonon felhívjuk a használt Internet-behívó számot, és hall-

juk a modem szép egyenletes sípolását, akkor lehetséges, hogy mode-

münk nem alkalmas a kapcsolat létrehozására. Ha viszont nem ezt

halljuk, akkor a telefonvonalban lehet a probléma.

- Ellenrizzük, hogy

valóban jó-e a felhasználó-

név, illetve a jelszó, amit

használunk.

Kérdés: - Milyen idközönként változtas-

sam meg a jelszavamat?

Válasz: - Havonta vagy kéthavonta cél-

szer a belépési jelszó megváltoztatása,

annak érdekében, hogy az ne kerülhessen

illetéktelen kezekbe. Vannak olyan rend-

szerek, amelyek automatikusan meg is kö-

vetelik a jelszó bizonyos idközönkénti

megváltoztatását.

- Ha látszólag minden jó, és

mégsem tudunk kapcsolódni, ak-

kor hívjuk az ügyfélszolgálatot.

Kérdés: - A böngészprogram

nem tudja megnyitni a site-okat.

(Általában a hibaüzenet: az

Explorer/Netscape nem tudja meg-

nyitni a következ helyet.)

Válasz: - Ennek az lehet az oka,

hogy a DNS-beállítás nem megfele-

l. A helyes beállítás: Start menü -

Beállítások - Vezérlpult - Hálózat

- TCP/IP - Tulajdonságok - DNS-beállítás.Az itt beállítandó adatokat az Internet-szolgáltató adja

meg (körzet, elsdleges, másodlagos name-szerver).

- Ha ezután sem megy, próbáljuk meg eltávolítani és újratelepíteni a TCP/IP-protokollt. Ennek

módja: Start - Beállítások - Vezérlpult - Hálózat - TCP/IP - Eltávolítás - OK. Ezután: Hozzáadás
- Protokoll - Microsoft - TCP/IP - OK.

- Lehetséges, hogy a browser-program sérült meg, és ennek újratelepítésével megoldódik a gond.

Kérdés: - Hogyan tudom feltenni az

általam készített web-lapot a szerverre?

Válasz: - Beavatottaknak: FTP-vel.

- Kevésbé

gyakorlottaknak:

www.elender.hu/

internet/ugyfel-

szolgalat.html

(más szolgálta-

tóknál a megfe-

lel szolgáltatói

honlap).

Elender Ügyfélszolgálat support@elender.hu
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Ismételten fel kell hívnunk olvasóink figyelmét a MaCi

feltöltésére vonatkozó szabályokra, mert ez az egysze-

r mvelet még most sem megy mindenkinek. Tehát a

www.ikalauz.hu oldalon keresztül bemegyünk a Magyar Címtárba,

és az ott található „rlap” segítségével megadjuk a lap két-három

szavas elnevezését, és a hozzá tartozó web-címet. De!

1. A címtárban már szerepl oldalakat csak akkor kéne re-

gisztráltatni még egyszer, ha változott a címük!

2. Nem kérünk e-mail-címet, lakáscímet, csak és kizárólag

URL-címet!

3. Felesleges oldalunkat X. Y. honlapjának, „hómpédzsének”

nevezni, mert a MaCi-ban úgyis honlapok vannak...

4. Kerüljük az olyan semmitmondó zárójeles kiegészítéseket,

hogy „sok érdekes információval, rengeteg linkkel...” Az ilyene-

ket legfeljebb akkor hagyjuk benne a megnevezésben, ha

konkrétak (pl. foci-linkek, autós oldalak stb.)

5. Egy oldalt ne próbáljunk meg 62 féle néven regisztráltatni,

mert ha észrevesszük, úgyis csak egy marad, esetleg nem az-

zal az elnevezéssel, ami leginkább jellemz.

6. A csupa nagybets megnevezést csak betszónál használ-

juk, máskor ne!

7. Miképp egy olvasónk is jelezte, mellzzük a megnevezések

ell a felesleges névelket!

8. Ha sikeresen megadtuk a lap nevét és URL-címét, s elküld-

tük az e-mailt, ne keressük azonnal a regisztrációt a MaCi-ban

(s ha nem találjuk, ne regisztráltassuk a címet még egyszer)!

Ugyanis bizonyos ellenrzések után az új címek (azok, ame-

lyek az elz hó 15-18-áig beérkeztek a postaládánkba), elbb

a nyomtatott Internet Kalauzban jelennek meg, s amikor a friss

I.K. felkerül a webre, akkor frissül az új címekkel a

www.ikalauz.hu címen található MaCi is.

A MaCi egyébként nem arra való, hogy ingyenesen reklámozzák

magukat a honlap-építk, még csak nem is arra, hogy teljes ka-

talógust adjunk a web-lelhelyekrl, hanem arra, hogy olvasóink

lássák: ma már a magánnyomozóktól a betonútépítkig, a home-

opátiás orvosoktól az állatvédkig, a rock and roll-táncosoktól

a futókig mindenki tábort ver a Világháló egy-egy szegletében.

Kérjük olvasóinkat, hogy a MaCi-ba való regisztrációval ezt a tö-

rekvésünket segítsék!

JtalMCH*
(17. jtfUM)

0-day-FTP by Blood

www.nexus.hu/blood

A szolnoki Khatie az IRC-rl (sexy

edition) www.nexus.hu/kha-

tee/4577.htm

A Tudás Fája www.extra.hu/tudasfaja

Admirális panzió és étterem

www.extra.hu/admiralis/index.html

Adventista Egyház

www.tagnet.org/hodmezo_hu/

Aikido www.dote.hu/aikido

Aikido magazin

www.digitel2002.hu/aikido

Aikido - a lélek harmóniája

www.extra.hu/aikido

Alag3 Web Server alag3.mfa.kfki.hu/

| Alapítvány a reálértelmiségért

s www.c3.hu/-realalap

| Alpok www.extra.hu/alpok

~ Anima Pszichológiai Tanácsadó és

j

Szolgáltató Kft. www.extra.hu/anima

ANN Kereskedelmi és Pénzügyi

Tanácsadó Bt. www.extra.hu/annbt/

Anna www.nexus.hu/anna2

Anomália www.nexus.hu/anomalia/

Antenna Hungária Rt. www.ahrt.hu

Anypage (végleges!) anypage.cjb.net

Apáczai Csere János Tanítóképz

Fiskola, Gyr www.atif.hu

APL 3D DESIGN - gépészeti tervezés

és animációk

www.extra.hu/APLDESIGN

Arany-Mobilnet Kft.

www.guards.hu/kiskoros/

Árnyékolástechnika www.

digitel2002.hu/jo_barat/arnytech/

Áros Gábor oldala

www.extra.hu/arosg

Arsenal FC

members.tripod.com/~tomiart/arsenal

Art of Remoné Kereskedelmi és Szol-

gáltató Bt. www.extra.hu/artofremone

Árvái Attila www.nexus.hu/2cool4u

Arvit Htipari Rt. www.arvit.hu

Asztrológiai analízis, horoszkóp,

bioritmus

www. nexus, hu/gyafi/horoszkóp/htm

Atellana Táncszínház, Eger

www.extra.hu/atellana

ATP members.tripod.com/-atp_s

Audaxtrade Kft.

www.audaxtrade.matav.hu

Automex Kft. www.automex.com

Background Music Valley

www.extra.hu/homeza

Bajzak Róbert (ACE)

www.extra.hu/bajzak

Balaton és vonzáskörzete

www.balaton.hu

Balaton környéki ingatlankínálat

www.extra.hu/immobilien

Balaton Szabadid és Vitorlás Sport

Club (Balatonfüred)

www.jata.org/bkv

Bálint Barnabás

www.extra.hu/phaedra

Ballon 2000 www.extra.hu/balloon/

Bálna Szövetség www.extra.hu/balna

Barna Dániel

www.extra.hu/barnadani

Bat-Men’s World

www.nexus.hu/bat-men

Bau-Group’97 Kft.

members.freehp.net/baugroupkft

Bau-Group’97 Kft. users.

szivarvanynet.hu/~baugroup

Beethoven Általános Iskola

www.extra.hu/beethoven

Békéscsabai Közgé www.szikszi.hu

Bemen.net surf.to/bemen

Benk Feri HG4GGV, rádióamatr-

oldal információkkal

www.extra.hu/hg4ggv

Berbosa ír szetter kennel

compi.musicbox.hu/berboss

Berdó Attila www.extra.hu/Berdo

Biacsi Tamás www.extra.hu/tbiacsi/

Big Fish Bt. www.extra.hu/bigfish

BIGi Számítástechnikai Bt.

www.komplex.hu/bigi

Bíró Zsolt www.nexus.hu/monty

Blahota István

www.bgytf.hu/~blahota/blaho.htm

Blikk Békés Megye Online

blikk.home.ml.org

Blues Fools együttes

www.bpeweb.com/club/bluesfools

Bóna Vasker Kft.

www.bona.matav.hu

Borkultúra Interaktív Magazin

www.media21 .hu/borkultura/

Borosán Péter

alpha.dfmk.hu/~pborosan/

Bsg Merkant Bt.

www.extra.hu Absgmerkant

Budapest Skót Tánc Klub

www.bstk.hu

Budapesti Polgárr Szövetség

www.bpsz.matav.hu

Budavár Tours

www.alarmix.net/budavar

BULInet (chat) www.buli.deltasoft.hu

Business Card Center

w3.datanet.hu/~consult

By Kain grafi.inf.elte.hu/~cain/

ByteMan www.nexus.hu/byteman

Cadaveres De Tortugas

www.biosys.net/cdt

Carpak Stúdió www.extra.hu/carpak

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai

Szakközépiskola

www.kozg-cegled.sulinet.hu

Centro-Plane Központi

Repüliskola

www.users.westel900.net/centroplane

Challenger www.extra.hu/challenger

Chesnov- Varga Vince

www.extra.hu/vargav

ChipComp Kft. www.chip.hu

Cim-Exp Kft.

www.cimexp.cim.sztaki.hu

Cirk Cac www.digitel2002.hu/czako

CleanSound Rt.

www.cleansoundrt.hu

College International Budapest

www.wmcbp-ci.hu

Computer 11

www.extra.hu/computer11

Culture and darkness...

www.extra.hu/gwalker

Cyberstone Entertainment

www.cyberstone.hu

Czencz János festmvész galériája

www.terrasoft.hu/czenczj/

Csabi www.extra.hu/csabilap

Csabipage (stúdió, vasútmodellezés,

motorozás és persze én)

www.tzlk.com/capak/csaba_t

Cseresznye

www.nexus.hu/cseresznye

Csevej (új!) blaise.ml.org/~csevej

Csibra Gerg -zene

www.extra.hu/csibra

Csiki-Bege Kft. - kisteherautók

bérbeadása, adásvétele és szervize

www.extra.hu/csikibege
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Csillapító magyar szerveren

www.nexus.hu/csillapito

Csurar József www.extra.hu/teso

d_n_s www.nexus.hu/d_n_s

Danko www.extra.hu/danko

Danubius Cappuccino új helye

www.danubius.hu/cappuccino/

Danubius IRC-csatorna!

www.nexus.hu/danubius

Dartmaster Kft. www.extra.hu/dart

DataSoft Magyarország

www.extra. hu/datasoft/index.htm

Deák Diák iskolabútor-, taneszköz-,

sportszergyártó és -forgalmazó Bt.

www.deakdiak.matav.hu

Debreceni Internet Club

www.hermes.hu/

Debreceni Jóga Egyesület

dje.netchicken.hu

Derivative Adventures

www.extra.hu/dcons

Deutsch Szabolcs

www.extra.hu/dszabi98

Dewill www.nexus.hu/dewill

DiniWorld www.extra.hu/diniworld

Disznós Imre w3.externet.hu/~fandi

D.j. Fuse www.extra.hu/dj_fuse

D.j. KOtee www.extra.hu/kotee

D.j. SHARK

www.extra.hu/dj-shark/index.htm

Djkalo www.nexus.hu/djkalo

Doki fór Windows - komplex

állatorvosi nyilvántartó rendszer

www.datatrans.hu/kisallatklinika/

dfw_go.htm

Domi Tours Utazási Iroda

www.nexus.hu/domitours

Donovaly Szlovákia Síiskola,

sífelszerelés-kölcsönzés, valamint

sífelvonó www.extra.hu/donovaly

Download (Isti) www.extra.hu/jisti

Dr. Hanyecz Vince háziorvos

www.nexus.hu/hvince

Dr. Hasznos László

www.nexus.hu/lhasznos

Dragon

www.nexus.hu/dragjamesjoles

Draven’s h.q. www.fortunecity.com/

skyscraper/seque/149

Drótos Gábor www.extra.hu/drog

Drótos Gábor www.nexus.hu/ndrog

Duborg Computer Kft. - Hungary,

Budapest members.tripod.

com/~duborg/indexh.htm

Dunavarsányi Teleház

www.c3.hu/~dvtelehaz

Economix Rt. www.economix.hu

Economix Rt.

www.matav.hu/uzlet/economix

Egészség-Sziget Alapítvány

members.tripod.com/~ESZA/

Egy gyógyszerész próbálkozásai

www.nexus.hu/gbolgar

Egyszer ételek /palesz/

www.fozelek.com/capak/egyszer

Elektra Info minko.cjb.net

Életuntak Országos Szövetsége 2.0

www.extra.hu/eosz

Els magyarországi vicclap

www.extra.hu/pokica

Emericus Homepage

www.nexus.hu/athos

Emika Rt., Kalocsa www.emika.hu

Építészeti tervezés számítógéppel

www.nexus.hu/architect

Erdei Tamás Ferenc

www. reftkn .hu/tamas/mac i .htm

Érettségi tételek www.nexus.hu/zoi

Erika C www.extra.hu/csiba

Erotika (akiket valóbban az erotika

érdekel) www.extra.hu/erotika-ujsag

Euro Info Service - Európai

Információs Szolgálat

www.euroinfo.hu/

Eurocon Hungária Kft.

www.extra.hu/eurocon

Európai Nyelvek Stúdiója

www.datanet.hu/eurnyelv/

Expeditus - állat- és természetbarátok

ingyenesen megjelen hirdetési

magazinja www.extra.hu/expeditus

Explain www.nexus.hu/explain

Eyssen Krisztián eyssen.extra.hu

Fábián Nyomda www.

digitel2002.hu/jo_barat/nyomda/

Feco www.nexus.hu/feco

Fényszolg www.extra.hu/fenyszolg

Fészek - A Janus Pannonius

Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kara

www.ktk.jpte.hu/feszek

Fidesz biatorbágyi csoportja

www.oditech.hu/fidesz/

Figura www.nexus.hu/figura

Filmmusic Club - filmzene

www.nexus.hu/filmmusic/

Fix Pont Kft. ourworld.compuserve.

com/homepages/fix_pont

Fix Pont Kft.

www.extra.hu/fixpont

Focieredmények (PNB, MK, EURO

2000, Eurokupák)

www.extra.hu/csabilap

Forama 1 www.extra.hu/garrison

Forest www.extra.hu/forest

Formula Stúdió Bt. www.formula.hu

Forró Fogadó

www.extra.hu/forro/

Franciska kuckója

www.fozelek.com/capak/rambo

Free Design (Kocsis Attila)

www.extra.hu/free_design

FutureComp Számítástechnika

www.matav.hu/uzlet/futurebt

Független Kisgazda-,

Földmunkás- és Polgári Párt

www.fkgp.hu

G. Pici www.nexus.hu/guinnespici/

Gábor Dénes Fiskola, Szombathely

www.nexus.hu/gdbf

Gál Péter www.extra.hu/PePe

Galgaterv Építipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Bt.

www.digitel2002.hu/galgatrv

Gatter Kristóf www.extra.hu/gatter

Geday Gábor és családja

www.alarmix.net/freeweb/geday

Gélák Róbert

www.extra.hu/gelakrobert

GeoDATA Honlap

www.extra.hu/geodata

Géth Norbert www.nexus.hu/gethno/

Glaaross Super 45 Brdíszm -

apróáru, iskolatáskák stb. (új cím)

www.extra.hu/glaross

Godzilla részleg (Pcze B.)

www.nexus.hu/bpocze/godzilla

Gogolák Anna

www.extra.hu/annagogo

Gonye www.nexus.hu/gonye

GPA Király Kereskedelmi Bt.

www.extra.hu/gpabt

Grafimat Kft. www.grafimat.hu

Gregorio www.extra.hu/GREGORIO

GSM Telefon-SHOP

users.westel900.net/gsmshop/

Guitarist Haven Hungary - rap-

pereknek www.geocities.

com/SunsetSt r ip/Amph itheatre/3 1 03

Gurszki Pál - különleges ételek

www.fozelek.com/capak/klnleg

Gyafi... www.nexus.hu/gyafi/

Gyógyszertár, Nagyigmánd vet.info.

hu/pharma/nagyigmand/index.htm

Gyopár Fatelep

www.angelfire.com/biz/gyopar

Gyr Megyei Jogú Város Tzoltósága

www.different.hu/gyortuo

Györgyi Gyula www.extra.hu/gygy

Gyri Körkép www.extra.hu/korkep

Hack - IRC-war, e-mail members.

tripod.com/~video_page/hack.htm

Háló-Szoba haloszoba.cjb.net

HAMA www.extra.hu/hama

Hardline Kft. www.hardline.hu

HGM Homepage - WinAmp Skinek,

free-web, viccek www.nexus.hu/hgm

Hibák listája és képeslapküld

szolgálat

web.externet.hu/programhibak

Hiszi-Map Kft. www.hiszi-map.hu

HoloVision www.extra.hu/

holovision/indexhu.html

Homepage-készítés

www.extra.hu/webmake/index.html

Horváth Imre

www.nexus.hu/iminator

Horváth Zsolt carpage(e)

www.fozelek.com/capak/hozso

Hungárián Cindy Crawford homepage

www.extra.hu/cindy/index.html

Hungárián Graffiti

www.nexus.hu/ozen

Huszkné Czencz Marietta bátai tojás-

fest www.terrasoft.hu/hcm/

Hwp lapja magáról és a Kispál és a

Borzról www.extra.hu/_hwp/

Ifj. Gróza György

www.extra.hu/expand

IldyB. www.extra.hu/ildy

Image Design Int. magyar-kanadai

reklámügynökség www.idi.matav.hu

Immobilien

www.extra.hu/immobilien

Imrei Polgárr Csoport

www.extra.hu/polgaror/index.htm

Információk Balatonfüredrl

www.balaton.hu/Balatonfured

Integrál Services Digital Network

/ISDN/

members.tripod.com/~CsukaL

InterNetKer Kft. www.internetker.hu

IQ-Clan

www.extra.hu/IQ-Clan/kattints.htm

Juhász András (béta-verzió)

www.nexus.hu/andris

K@csa-Web www.extra.hu/kacsa/

KaLand www.nexus.hu/kaland

Kalandlap www.extra.hu/tomsza

Kaltenberg Bajor Királyi Söröz és

Serfzde www.kaltenberg.hu

Kánya Krisztián (megújult, és

átköltözött) www.a-vip.com/kanya
|

Karancsinfo - Nógrád megye infor- j
mációs lapja

www.nogradnet.hu/~karancsinfo
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MacskaNet www.nexus.hu/macskanet

Madarász Viktor www.extra.hu/

madarasz_viktor/madarsz.htm

Maffy Árts www.nexus.hu/mafiy

Mágus Szerepjátékos

www.extra.hu/doky

Magyar Dragonban

www.nexus.hu/alexking

Magyar Fogszabályzó Viselk Klubja

www.extra.hu/fogszabklub

Magyar Idegenforgalmi Web Oldal

(MIWO) www.miwo.hu

Magyar katolikus karizmatikus

megújulás hírei www.extra.hu/hamarl

Magyar Labdarúgó Szövetség

www.mlsz.hu

Magyar Radiohead Oldal

www.extra.hu/radiohead

Magyar Stephen King H. Q.

web.externet.hu/sk

Magyar Suzuki - Mköd akvárium -

Simon Gábor www.nexus.hu/simong

Magyar Telefonkártya Magazin

www.geocities.com/rodeodrive/

8556/mtm.html

Magyar Teleház Szövetség

www.telehaz.hu

Magyar Underground Zene

www.extra.hu/x.ray.muz/index.htm

Marék Veronika rajzlapja

www.extra.hu/marek

Marmaris Utazási Iroda

www.extra.hu/marmaris

Marting & Partner Kft.

webbusiness.webtime.net/marting/

MaRxCiE’s Site (graffiti, warez, scene

and others) www.nexus.hu/marxcie

Mászófal www.extra.hu/Vicktor/fal.htm

Masztis család www.nexus.hu/tmasztis

Máté Ferenc - Maffy Árts

www.nexus.hu/maffy

MAX world www.extra.hu/maxworld

Meaculpa angol szetter és amerikai

cockerspániel kennel, speciális

kozmetika... www.nexus.hu/meaculpa

Megatrend Számítástechnikai

és Kér. Kft. www.megatrend.hu

Meleg férfiak www.extra.hu/eletmod

Melrose Piacé

www.nexus.hu/melroseplace

Memento Móri. Kriptaleletek a váci

Fehérek templomából

extra.hu/remil/index.html

Mérei Tamás

www.extra.hu/mereitamas

Mészáros Sándor (ifj.)

www.nexus.hu/sanyi

Mezgazdasági és Élelmiszeripari

Szakképz Iskola Székesfehérvár (Szent

István) www:sztistvan-szfvar.sulinet.hu

Mezkövesdi Bútoripari Kft.

www.extra.hu/butoripar

Mihi www.extra.hu/mihiszoft

Mikeron Kft. www.extra.hu/mikeron

Mindcrime www.biosys.net/mindcrime

Mindenamicd

www.extra.hu/mindenamicd

MiSec Miskolci Vagyonvédelmi és

Szolgáltató Kft. www.extra.hu./miseckft

Miski Béla www.nexus.hu/house

Károli Gáspár Református Egyetem

Tanítóképz Fiskolai Kara, Nagykrös

-KRE-TFK www.reftkn.hu

Kátai Ferenc www.nexus.hu/feco

Katona József Színház

theatre.elender.hu/katona/

Képes autós- és ingatlanhirdetések

www.webmedia.hu/kepes

Ketler Bence

www.extra.hu/ketler_bence

Kira Computer www.extra.hu/kiracomp

Kisállatklinika Kft.

www.datatrans.hu/kisallatklinika/

Kisebb Istenek Panteonja

www.extra.hu/kisistpan

Kiskapu könyveliroda

www.extra.hu/kiskapu

Kiss Viktor politikus, politológus,

újságíró www.nexus.hu/vikmail

Kiss Virág www.netchicken.hu/virag/

Kocsis Attila (Free_design)

www.extra.hu/free_design

Komplex Rt. www.komplex.hu

KOM-PRESS www.Extra.hu/FuzessyJ

Koós Miklós építész oldala CAD-animá-

ciókkal www.extra.hu/koos

Korniss Péter fotómvész

www.webdesign.hu/pkorniss

Kovács és Tsa Bt. - Adnoc

kenanyagok www.szikszi.hu/

comps/adnoc/index.html

Kovács Krisztián www.extra.hu/kkov

Kovács Tamás www.extra.hu/kovtom

Kozma Péter

www.geocities.com/HotSprings/1842

Kröshegyi Széchenyi Zs. Kolping

Család Egyesület

www.extra.hu/kolping/index.htm

Kövér Melinda www.extra.hu/koverm

Kreant kerékpárjavító mhely

www.extra.hu/kreant/

Kristó Ákos www.extra.hu/kristo

Kristóf János www.extra.hu/jkristof

Kristóf János www.sch.bme.hu/-kjani

KRISZ Akták www.extra.hu/taur

Külvárosi Tankör www.extra.hu/tankor

Kvassay Jen Mszaki

Szakközépiskola

server.kvassay-bp.sulinet.hu

Labáth Gábor www.extra.hu/labath

Landmark Világjáró

www.alarmix.net/landmark

Lángvágó, plazmavágó, felsmaró,

síkhegeszt bérmunka

www.extra.hu/powercontrol

Lantos Péter www.extra.hu/plantos

Lasselsberger Holding Kavicskitermel

és Értékesít Kft.

www.elender.hu/~lbhkft

Lavati Zoltán www.nexus.hu/lavati/

www.nexus.hu/lipilaci

Lightning News www.extra.hu/news

Limit Kft., Szeged www.limit.hu

Lottóvariációk www.extra.hu/lotto

Lovas oldal www.extra.hu/loopus/

Lovemaker www.nexus.hu/lovemaker

Ludwig Wines Ltd.

www.ludwigwines.hu

Lupus-Travel utazási iroda kft.

www.extra.hu/lupustravel

Mítosz Galéria - Gáti Mariann

www.terrasoft.hu/gati.mariann/

Modernizációs és Euroatlanti

Integrációs Projekt Iroda Közhasznú

Társaság www.promei.hu.

Mogorva Underground feeling rulez

www.geocities.com/Yosemite/

Trails/7500

MOPSZ - Magyarországi Pohár-

auditorok Szövetsége nexus.hu/mopsz

Móra együttes www.extra.hu/mora

Móricz Tamás www.extra.hu/moricka

MPS Elektronika Kft.

www.dunaweb.hu/mps

Mr. Gixer - híres színésznk szexképei,

linkek, csemegék

www.extra.hu/MrGixer

Multiker.hu online gumióvszer-vásárlás

www.multiker.hu

Multimedia Concerts www.muco.hu

MZ/X (Sztolár Miklós) irodalmi mvek,

programozás

www.matav.hu/uzlet/sztolar

MZ/X (Sztolár Miklós) karcolatai,

novellái www.nexus.hu/sztolar

Nagy Kata

gyrus.pote.hu/hallgatok/rumli.html

Nagy Szabolcs www.nexus.hu/nszabi/

Nagyi www.extra.hu/nagyi

Nagyigmándi Gyógyszertár vet.info.hu/

pharma/nagyigmand/index.htm

netZ.Studio www.tande.com/netZ.Studio

NewsAttack 4 U

www.extra.hu/newsattack

Night Riders Outlaws Banda

www.extra.hu/outlaws

NIM www.extra.hu/Vicktor/folap.htm

NIVO Hostess Szolgálat www.nivo.hu

NoNamed ViccLap

www.extra.hu/nonamed

Nyelvvizsga Expressz www.nyelvex.hu

Nyíri Hómpédzse www.extra.hu/nyyry/

Orbán Tibor www.nexus.hu/otiga

Ostromjáték www.extra.hu/ostrom

Padlók www.elender.hu/~pantax

Paja Film 3D komputeranimáció

www.elender.hu/~t’oth_pal

Pál Zotmund web-lapja

www.elender.hu/~zotmund

Panasonic Magyarország

www.panasonic.hu

Panorama Tours Utazási Iroda

www.panorama.hu

Papóman Kuckója

www.nexus.hu/papoman/index.html

Patkós Zoltán (Pather)

pons.sote.hu/~patherz

Patty síiskola, síkölcsönz és -felvonó

Donovalyn www.extra.hu/donovaly

Pc-tools betéti társaság

www.extra.hu/pc-tools

Pedagógiai szakért

www.c3.hu/~aknay

Pelikán Club - Miskolc

www.miskolc.guards.hu/pelikan

Pero’ Reál Audio Filéz -

Only Techno Music

pero.infornax.hu/real

Petite ART galéria

www.oditech.hu/galeria/



Petrich Ferenc extra.hu/petrich

Petrus (RPG) www.extra.hu/petrus

Petur bán www.extra.hu/Peturban

Piedl Lajos www.nexus.hu/lpiedl2

Piperkcz Barlangjáró Csoport

Angelfire.com/Ga/Gabika

Pletka Sándor

www.nexus.hu/spletka

PNB-eredmények és totójáték

www.extra.hu/csabilap

Pogonyi István www.extra.hu/

axtronsad/Axtronsad.index.html

Polgári Kézilfegyver és

Lszervizsgáló Kft.

www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm

Poliscope Detektív Iroda

www.datanet.hu/poliscope

PomPom mesél

www.extra.hu/pompom

Printself Nyomda

www.printself.matav.hu

Profi könyvelprogramok

www.extra.hu/profi

ProPeller — the nuclearteam

www.geocities.com/siliconvalley/

horizon/4039

Proxerv Kft. www.proxerv.hu

QSoft Stúdió, Mályi

www.extra.hu/QSoft

Quake, FI, rally, warez

www.extra.hu/bandi

Quick Basic 4.5 www.geocities.com/

SiliconVailey/Foothills/8189A

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium,

Szeged

pcl .radnoti-szeged.sulinet.hu

Rappai Egzotikusnövény Kertészet

members.tripod.com/-huflorix/

rappai.htm

R-Art Bt. - digitális sokszorosítók

(gépértékesítés, kellékanyag-eladás,

szerviz) www.rart.hu

RDA w3.datanet.hu/~cvleo

Recept Club

www.fozelek.com/capak/palesz

Red Devils www.extra.hu/redd

Relker Kft. www.qwertynet.hu/

webpages/users/real

Réz Péter www.extra.hu/rezpeter

RPG Magazin

www.extra.hu/szerepjatek

Sanya www.extra.hu/sanyalap

Sas Sam www.extra.hu/sas_sam

Schneider Magyarország

www.schneider-electric.hu

Securinfo biztonságtechnika

www.securinfo-delas.hu

Selector Elektronika

www.miskolc.guards.hu/selector_ozd

Sextan www.nexus.hu/ogergo/

sexton.htm

Simon’s Cinetma - minden, ami mozi

www.extra.hu/cinetma

Sir Thomas www.extra.hu/sirthomas

SPL (Forma-1, Queen, matematika)

spl.covysoft.net

Sport www.geocities.com/

colosseum/stadium/4004

Sprint-L Nyelviskola Budapesti Angol

Tagozat www.foltnet.hu/zala/sprint/

Starcraft, mp3 és sok vicces dolog

Cseerke bácsi honlapján

www.nexus.hu/cseerke

Su-Fe Kft. www.extra.hu/SuFe

sZéP_ JuDiT www.nexus.hu/keres

Szabadfelfogású Természetvédk

Köre sztk.home.ml.org

Szabolcs-Boss Kft. - on-line

alkatrészáruház www.panorama.hu

Szalay Kinga www.extra.hu/Szking

Számítástechnikai, irodatechnikai,

papír-írószer termékek

www.extra.hu/denver_2000

Számprog Kft. service.szikszi.hu

Szaszasz www.extra.hu/szaszasz

Székesfehérvári Metál Fék- és

Köszörgépgyár Rt.

www.elender.hu/~szimfek

Szellemi jóga meditáció

www.alba.hu/platina

Szellemi jóga meditáció

www.extra.hu/meditacio

Személyre szóló nyugdíjbiztosítási

tanácsadás www.extra.hu/nyugdij

Szent István Mezgazdasági és

Élelmiszeripari Szakképz Iskola

sztistvan-szfvar.sulinet.hu

Szilágyi-Szommer üvegfestmhely

www.storage.co.hu/dani/uvegkep.htm

Szilvásy Péter www.nexus.hu/peterke

Szímurg Fejleszt Centrum

members.tripod.com/~szimurg/

Szim1.htm

Szinyei Top Guns kosárlabdacsapat

www.geocities.com/Colosseum/

Sideline/9361

Szombat Magazin Online

www.c3.hu/~szombat

Szöllsi Péter (Pivot)

www.nexus.hu/pivot

Szuja Csaba

www.extra.hu/szujacsaba/index.htm

Szuja Csaba www.extra.hu/

szujacsaba/szuja.htm

Szcs Miki

mgszkil .kaposvar.pate.hu/miki/

Takács János www.nexus.hu/tajan

Talento-Ház Alapítványi Általános

Iskola members.tripod.

com/~thai6/Talento.htm

Tállai András (HotHead)

www.extra.hu/tallai/andras.htm

Tandem www.extra.hu/tandem

Tan-Túra Utazási Iroda

www.tantura.com

Társasház és Ingatlankezel Váll.

Szakmai Szövetsége - TIVOSZ

www.extra.hu/tivosz/index.html

Tartály és Vegyipari Gépgyártó Rt.

www.tvgrt.hu

Tata zene leila.jpte.hu/gallt/zene

Tempfli Péter

www.nexus.hu/tempflip/

TextLib Integrált Könyvtári Rendszer

www.infoker.hu/textlib/

The husky www.extra.hu/blasko/

The World of GoldPhoenix Software

www.extra.hu/GoldPhoenixSoftware

Tigris www.geocities.com/

siliconvalley/lakes/4246

Tipográfiai- és vonalkód-szolgáltatá-

sok (Bíbor Gábor honlapján)

www.extra.hu/bgabor

Tippmix, kenó, szerencsejáték

www.bigfoot.com/~petyasz

TIT Globe Nyelviskola

www.adam.hu/globe

Toldy Lajos www.nexus.hu/papoman

Tóm és Tibman

members.xoom.com/tibman

Tóm Tailor www.nexus.hu/tailor

Tomm/s Web Design

www.nexus.hu/cstommy

Tordai Számítástechnika

www.kiskunfelegyhaza.hu/torday

Tóth www.nexus.hu/tlaca

További Magyar Hangok

www.extra.hu/tmhnet

Töredékek - Székely Péter könyve

www.nexus.hu/pierreJindex.htm

Török János Mezgazdasági és

Egészségügyi Szakközépiskola

(Cegléd)

Tradicionális Karate Do

www.extra.hu/honbudojo

TREKzone - A Magyar Star Trek Fan

Club (hivatalos)

www.bigfoot.com/~trekzone

Trembeczki

www.igm.hu/users/trembeczki

Turbo Saliven kispályás labdarúgó-

csapat www.extra.hu/turbosaliven

Tünde www.extra.hu/thunde

U2 magyarul

www.reftkn.hu/tamas/maci.htm

Ursus Soft www.extra.hu/ursussoft/

V@Zso www.extra.hu/vazso

V8 - amerikai autós magazin

www.extra.hu/v8cars

Valex Info Home Page

www.extra.hu/valex_info

Varga Szabolcs

www.extra.hu/varga_szabolcs/

Városi Televízió, Nyíregyháza

www.extra.hu/nyirvtv

Vaya Con Diós

www.nexus.hu/vayacondios

VBP Via Budapest Kft. www.vbp.hu

Vdanee www.nexus.hu/vdanee

VDH-TRITON Banktechnika Rt.

www.vdhtrrt.com

Veres Tamás: VTSoft programok,

vagy amit akartok!

www.extra.hu/vtsoft

Versek., www.nexus.hu/versek

ViBaSoft Bt. - CÉGJEGYZ 98 (cég-

bejegyzési nyomtatványokat készít

program) www.extra.hu/vibasoft

VIDECO Kft. (SONY)

www.extra.hu/videco

Vígszínház www.vigszinhaz.hu

VikoNet Bt. www.nyelvex.hu/vikonet

Világsztárok az Operában

www.worldstars.wte.net

Voga János - dalok + szövegek

www.extra.hu/vogaclub

WajkWeb extra.hu/WajkWeb

Walaki www.digitel2002.hu/csakot

Webber.extra

www.extra.hu/webber.extra

Webber.nexus

www.nexus.hu/webber

Western Maryland College Budapest

www.wmcbp-ci.hu

WinD klán + MoebiusX

members.tripod.com/~MoebiusX

WorldOfCoDemon

www.extra.hu/CoDemon

X-Ray - Az igazság odaát van

www.extra.hu/tvasys

Yankovic Weird Al - Smells Like

Nirvána www.extra.hu/nirvana/

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Oktatási

és Üdültetési Kht.

www.zankaedu.sednet.hu

Zenei Linkek www.nexus.hu/wssr/

Zsombor György

www.extra.hu/zsombor
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COMRfAIR 98

Keressen minket
213/7

Qwerty Computer Kft.

1111 Budapest, Bartók B. úi

Internet: www.qwerty.hu i

Októbe r e Iséfétl |r
a Családi Internet csímia"gbt
meg rendel és már attSr f '%
használó elfizetink
50 Megabyte .ingyenes
letöltési lehetoségetJ<apnak,
mindössze havi 4000^-étft! : . ^

Tehát, ilyen tájképbl
havonta ötszázfélét
nézhetnek meg INGYEN!

The g a t e 111 111 111 a y to Hungary
Magyarország elektronik u s kapuja

Uannak akik
szörfö Ige tn ele

u n le

.diwHi iLnetiiioi:‘ fc
'

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

Fizessen el az Internet Kalauzra!
AZ INTERNET KALAUZ elfizetési rlapja továbbra is megtalálható az

online Internet Kalauz honlapjáról kiindulva:

www.ikalauz.hu
de elegend egy kétsoros e-mail is (prim@prim.hu), amelyben jelzi el-

fizetési szándékát, és közli a postázási, illetve számlázási címet. Mindig

év végéig számlázunk, majd azoknak, akik nem mondják le az el-

fizetést, év végén kiküldjük a következ évi számlát.

PRÍM Kft. 1116 Bp., Hunyadi M. 32. Tel./fax: 228-3372

Kérdívnyertesek
Hogy ki nyeri az amerikai utat, az csak a Compfair

nyitónapján dl el, de a kérdívek kitölti között az SO

egyéb nyeremény kisorsolását már megtartottuk.

Egyéves VGA Monitor-eló'fizctést nyert:

Balázs Árpád, 8230 Balatonfüred, Perczel Mór u. 1

.

* Bállá Krisztián, 5440 Kunszentmárton, Szirom J. u.

12. * Baráth Gábor, 4032 Debrecen, Böszörményi u.

61. * Braun János, 8136 Lajoskomárom, Ifjúság u. 4.

* Dányi József, 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. *

Egresi László, 4241 Bocskaikért, Váci Mihály u. 50.

* Glóner Csaba, 3534 Miskolc, Könyves K. u. 12.

III/4. * Hajzer György, 1191 Budapest, Dobó K. 5.

1/6. * Hilák Tamásné, 2500 Esztergom, Móricz Zs. u.

1. 11/9. * Kissné Kurucz Csilla, 1101 Budapest, K-
bányai út 42. * Kovács Arthur, 6724 Szeged, Csong-

rádi sgt. 106. IX/50. * Kovács Gábor, 1118 Budapest,

Frankhegy u. 7. * Mag Pál, 6600 Szentes, JózsefA. u.

26. * Molnár Ilona, 3791 Sajókeresztúr, Petfi u. 96.

* Pasztorck Gábor, 2900 Komárom, Ghyczy út 13.
*

Raksányi Gábor, 7101 Szekszárd, 1 Pf.: 306. *

Révész Ferenc, 3324 Felstárkány, JózsefA. u. 64. *

Stróbl József, 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 10/B

VI/6. * Tímár Géza, 1112 Budapest, Igmándi u. 47.

fszt. 4. * Titkos Alexandra, 3524 Miskolc,

Mednyánszky L. u. 7. VI/4. * Zachár János / ECO-
INVEST Kit., 1535 Budapest, Pf. 873. * Zhang Edit,

1076 Budapest, Garay u. 50. 1/12.

Egyéves Business Online-elóTizctést nyert:

Galambos Ottó, 8000 Székesfehérvár, Bártfai u.

1/13. * Koczor Mária, 7634 Pécs, Kislötér u. 4. * Ko-

vács Simon Attila, 2500 Esztergom, Lépcs u. 15.
*

Kovács Zoltán, 8200 Veszprém, Haszkovó út 3.
*

Nagyné Kovács Annamária, 1156 Budapest, Pás-

komliget u. 39. V/23. * Palkovics András, 1074 Bu-

dapest, Hársfa u. 59/a. * Piszár László, 1082 Buda-

pest, Baross u. 109. fszt. 3/B * Szarnék Zsolt. 6325

Dunatetétlen, Rákóczi u. 105. * Tánczos Mihály,

9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 32. * Viadár

Csaba, 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 32/B

ECDL-tankönyvet nyert:

Albert Attila, 9023 Gyr, Tihanyi Á. u. 78. *

Gyenizse Gábor, 7300 Komló, Hegyhát u. 12.

Kárty ás rendszerek cím könyvet nyert:

Czeglédi Csaba, 9700 Szombathely, Bartók B. krt.

37. III/16. * Dobi Károly, 1201 Budapest, Kossuth

Lajos u. 18. 1/5. * Kiss László, 2600 Vác, Szirom u.

3. * Kugler Szabolcs, 9700 Szombathely, II -es Hu-

szár út 106. IV/15. * Szíjjártó Ferenc, 5900 Oroshá-

za, Vereckei u. 37/B * Zelena Endre, 1 134 Budapest,

Kassák L. u. 12. IV/5.

Vonalkódtechnika cím könyvet nyert:

Budai Ildikó, 1191 Budapest, Kosárfonó út 4. 3/10. *

Mayer Miklós, 9724 Lukácsháza, Nagycsömöte u.

70. * Miskovits Ágnes, 8000 Székesfehérvár, Hosz-

szúsétatér 21. * Tóth Zita, 1126 Budapest, Böszörmé-

nyi út 34/B

Internet Magyarországon cím könyvet nyert:

Csontos Kornél, 1041 Budapest, Rózsa u. 61. 8/24.
*

Drankovics József, 7400 Kaposvár, Déryné u. 10.

Weblapkészítés mindenkinek cím könyvet nyert:

Csiszár Zoltán, 2890 Tata, Eötvös u. 36. * Jármy Ri-

chárd, 1051 Budapest, Arany J. u. 27. * Perlaky Dé-

nes, 2083 Solymár, Szlkért u. 9.

1/8 oldal színes hirdetési felület nyert

az Internet Kalauzban:

DIBAB Bt. / Vitényi Imre, 2209 Péteri, Ady E. u. 26.
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BOROND www.estreme.hu/mercator*

* BRÖND rovatunk támogatója a Mercator Travel Utazási Iroda

Írország hegyei, völgyei

(Hill Walk Ireland)

http://indigo.ie/~jcollin/

Írország hegyekkel, dom-
bokkal, fennsíkokkal szab-

dalt vidékén járva a szépség

mellett valami melankolikus

méltóság is megérinti az ide-

gent. A többnyire gyér

növényzet borította föld szo-

morú sorsú felkelk, forra-

dalmárok, értelmetlen halált

haló ártatlanok vérét itta már

magába. Aki teheti, ne ma-

radjon meg a szokványos

útikalauzok információinál,

hanem látogasson el erre

a homepage-re. Készítsünk

magunknak térképet, és ta-

lán „földközelben” egy pil-

lanatra megérezzük az ír el-

dök szellemének érintését.

Kicsit olyan ez, mintha má-

sik világon, másik bolygón

járnánk: a hvös leveg,

a sötét talaj, a rengeteg szik-

la - mintha mindig sz
lenne, köszönheten a Nagy-

Britanniát körülölel óceán-

nak. Bolyongásunkba rend-

szert vihetünk, ha az oldalt

felkeresve kiválasztunk

egyet a különféle idtartamú

és nehézség, elre megter-

vezett útvonalak közül.

Európ@ fvárosai

Amszterdam városa

http://www.amsterdam.nl/

Mvészet Amszterdamban
http://www.amsterdamarts.org/

A vöröslámpás negyed képekben (Amszterdam)

http://www.ignatzmice.com/Adam/redlight.html

Athéni útikalauz

http://athensguide.com/

Görögország turistáknak

http://www.greektravel.com/

Athén valós idej forgalmi térképe

http://www.transport.ntua.gr/map/vcmap.html

Athén képekben

http://www.medievolic.com/viajes/athens/

Amszterdam a tolerancia és

az ifjúság városa, a szabad-

ság szimbóluma napjaink-

ban. Aki Hollandiát említi,

gyakran egybl a fvárosra

gondol, amely lassan kezdi

egy újkori Párizs képének

benyomását kelteni. Mi az,

ami ilyen nagyszervé teszi

ezt a helyet, és ennyi turistát

vonz ide? Hát bizony sok

minden - kezdjük talán

a kicsit(?) merészebbekkel!

A piroslámpás negyedet - kö-

zülük a legismertebb

a Walletjes - több turistaprog-

ramban megtalálhatjuk. Az
itteni lányok nagyon „színvo-

nalas szolgáltatásokat” nyúj-

tanak, és többnyire kifejezet-

ten csinosak, barátságosak.

Néha behívnak a házakba be-

szélgetni, elszívni egy szál ci-

git, ha valami megtetszik ne-

kik rajtunk. (Ezt persze csak

hallottuk...) Az etikettet azért

be kell tartani: tilos például

kamerát, fényképezgépet be-

vinni - erre a lányok azonnal

felhívják a figyelmünket, és

ha nem hallgatunk a jó szóra,

elbb-utóbb a fizetett rség

a kezünkkel együtt veszi el

a gépünket. Minden, ami itt

folyik, teljesen legális, és

mindig is az volt. Ahogyan

a helybéliek mondják: „Amsz-

terdam a XIV. század óta min-

denki ágyasa”. Ne lepdjünk

meg akkor sem, ha valamelyik

hölgy úgy gondolja, megmu-

tatja, mi is az, amit érdemes

lenne rajta megfizetnünk.

A testi örömök után vessünk

egy pillantást a drogturizmus-

ra - szokjuk meg, hogy ami

máshol illegális, az itt szabad,

és mködik. Számtalan ide-

látogató európai fiatal veszi

a bátorságot, hogy az engedé-

lyezett kábítószereket kipró-

bálja, illetve az otthoni, veszé-

lyesen silány minség, ille-

gális és drága anyagok után

némi felüdülést biztosítson

magának. Nem kell ezért el-

ítélnünk a hollandokat: a ki-

köt óriási és ellenrizhetet-

len, és ráadásul kevesebb

mérgez, veszélyes drog kerül

így a fiatalok kezébe. A f
(marihuána) kultusza dívik, il-

letve a moderált, ahogy mon-

dani szokás, soft drogokat

kedveli a többség. S lám-lám,

mégsem csúszik a város

a „fertbe és mocsokba”. Itt

mindent elnéznek, minden

magánügy, mint ahogyan jel-

lemzen itt rendezték nemrég

a „melegolimpiáf ’
is.

Ha kicsit kevésbé vad dolgok-

ra vágyunk, Amszterdam azok-

!
1
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kai is ellát bennünket. Ez a vá-

ros errl szól: modem mvé-
szet, színház, opera, önjelölt

dalnokok az utcákon, perfor-

mance-ok, mozik, 24 órás

diszkók, hatalmas koncertek.

Itt nem lehet unatkozni, aki

nem talál magának progra-

mot, az legjobb, ha elássa ma-

gát: nincs helye itt, az Inspirá-

ció Városában. Nézzünk csak

át a közeli Franciaországba!

Mintha Verlaine, Rimbeaud

és társai kelnének életre ebben

az új, modem hangulatú Pá-

rizsban. Aki nem hiszi, jáijon

utána! Az Amsterdam Árts

lapjain elképeszt precizitás-

sal összeszedve találjuk meg
az összes látványosság, el-

adás, múzeum, színház és

minden szórakozó- és szóra-

koztatóhely címét, a bulik,

eladások idpontját. Tessék

csak végignézni! Sok címünk

lenne még, de itt annyi min-

den történik, hogy végignézni

is embert próbáló feladat.

Más hangulatban ugyan, de

szívesen ír az ember a görög

fvárosról, Athénról is. Ha az

ember ideérkezik, sokat vár,

hiszen sokan tekintik a mvé-
szetek, a tudomány és az em-

berség bölcsjének. Homé-
roszt, Arisztotelészt, Platánt

keressük, Zeusz és Pállasz

Athéné érintését, a büszke

színházak és templomok tég-

láit. De csalódunk: senki nem
jár már tógában, csak nagy

betonépületekkel és szmoggal

találkozunk, borzasztó, az is-

teneket elijeszt zajjal. Csa-

lódjunk, és fordítsunk hátat ál-

mainknak?

Nem. Talán csak oda kell fi-

gyelnünk egy kicsit, hogy azt

lássuk, ami szép. Athént túl

| kell élni, így fogad minket az

| Athéni útikalauz. Az amerikai

|
Matt Barrett, aki 1968 óta

“ rendszeresen vendége Görög-

országnak, segít nekünk eb-

ben. Útmutatója egyben úti-

kalauz is: kinyomtatható, elvi-

het. Ingyen. Láttak már

ilyet? Matt zenész és „utazás-

segít”, szintesége jól jön

ebben a zavaros városban.

Kedvenc helye a piac - ez

a nyüzsg, egyszerre európai-

as és ázsiai, rémiszt, de még-

is barátságos hely a hozzá-

értnek többet mutat meg
Athénból, mint a múzeumok.

Bár megnézhetjük a weben is,

azért mindenki tudja, hogy

a képernyn keresztül semmit

sem fogunk megérezni vará-

zsából.

Továbbhaladva az útmutatón

érdekes dolgot olvashatunk.

Nahát, nahát, érdekes... Hogy
mi köze van George-nak, a ta-

xisnak Athén legnagyobb tit-

kához? Ugye felcsigáztuk az

érdekldésüket? Kössenek ki

ennél a hálószemnél, és meg-

tudhatják. Ha pedig már itt

vannak, két hónap alatt meg-

tanulhatnak görögül. Ha ez

sok, akkor elég, ha megtanul-

ják pár specialitás nevét - na

és persze azt, hogyan kell azo-

kat kiejteni, mert az biztos,

hogy akármennyire is ismerik

a görög ábécét, nem fogják

tudni elmagyarázni a pincér-

nek, hogy nem polipot kér-

nek, hanem mondjuk héját.

(Mint tudjuk, a héjában a vita-

min.) A bürokrácia útveszti-

rl elolvasásra ajánljuk Az
Igaz Történelmet - az utazó-

kedvek pedig bepillanthat-

nak a HTML-térképbe.

Apropó, térkép. Nem mond-

hatjuk, hogy errefelé le lenne

maradva az informatika! Lé-

tezik ugyanis egy térkép,

amely 15 percenként ffissí-

tdve, színes vonalakkal mu-

tatja a fbb utakat, jelezve,

hogy hol mekkora a forgalom.

Ez nagyon jól jöhet a zsúfolt

városban, és ne feledjük, hogy

vezetés közben csak telefo-

nálni tilos, internetezni sza-

bad. Akinek meg nincs erre

pénze, csak sávszélessége, az

nézze meg az utolsó URL-hez

tartozó oldalt - eltart egy ide-

ig, míg letöltdik, de ötletesen

egy tekercs film negatívjára

kattintva járhatjuk be mind-

azokat a helyeket, amelyek-

hez remélhetleg sikerült ked-

vet csinálnunk

Arthur Blessitt megcsinálta

(Arthur Blessitt The Mán Who Carried The Cross Around
The World)

http://www.blessitt.com/

Arthur Blessitt. Nmén est jellemének ersségét mutat-

ómén, ugyanis a „bless it” ja. Kedves olvasóink között

angolul azt jelenti, „áldd is akadnak minden bizon-

meg”. Arthur vallásos em- nyal ilyen emberek...

bér, még pontosabban Viszont többségük

keresztény. Ked- nem viszi körbe

vés, mosolygós, a keresztet a vilá-

alapjában véve gon. Bizony, ba-

semmi különös
. 4

rátunk benne

nincs rajta. Azt, SpSíL-/- é van a Guin-

hogy hív, már ness-könyvben

jó, szeret gyah Hfr eé hosszabb sétája”

golni, de sokan címszó alatt. Út-

vagyunk ezzel ha- jának az ad aktuali-

sonlóképp. Az, hogy tást, hogy nemrégiben

a kett együtt igaz rá, megint elért Észak-Koreába, így

csak nem nagy szám. Hogy a világ össze nemzetéhez el-

terjeszti is nézeteit, és tesz vitte Jézus keresztjét. Hogy
is azért, amiben hisz, csupán miért? Kiderül az oldalon.

Koszos Talpak Társasága

(Dirty Sole Society Home Page)

http://www.barefooters.org/

Vannak, akik kevesebbet

gyalogolnak, mint a fen-

tebb említett Arthur, de azt

viszont mezítláb teszik.

A Koszos Talpak Társasá-

gának tagjai, ha lehet, soha-

sem vesznek cipt. Hogy
miért? „Mert így szeretjük.

Jó érezni a számtalan kü-

lönböz felületet, amit az

ember a lábával érint. St
nem bánjuk, ha megkemé-
nyedik a talpunk, és szerin-

tünk buli, hogy koszos lesz.

Na de komolyan! A cipket

meg utáljuk. Felesleges

nygnek tartjuk viselésü-

ket, és ha tehetnénk, kidob-

nánk ket a fenébe” - véle-

kedik egyik alapítójuk.

Nevüket különben a nálunk

is bemutatott, nagy siker

Holt költk társasága cím

Dirty Sole

Society

filmbl kölcsönözték,

melyben az angol profesz-

szor (Robin Williams)

a carpe diem! eszméjét pró-

bálta tanítványainak to-

vábbadni. A film több híres

jelenete közül az egyikben

a Holt költk társaságának

ifjú tagjai titokban egy bar-

langban találkoznak, és

verseket olvasnak fel egy-

másnak. A Koszos Talpak

Társaságának alapítói is so-

káig jártak össze, mígnem
rájöttek, többen vannak pár

fanatikusnál. Megalakul-

tak, és kiköltöztek a Háló-

zatra is.

OKTÓBER
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Anita Ekberg, a kebelcsoda

(Ekberg the Iceberg)

http://quancon.com/~Nicklaus/Ekberg.htm

Anita Ekberg az ötvenes

évek egyik nagy szexszim-

bóluma volt. Bár színészi

teljesítménye a szakértk

szerint néha hagyott kivetni-

valót maga után, fantaszti-

kus alakjával és egzotikus

arcával sikerült olyan kisu-

gárzásra szert tenne, amivel

pótolta ezt a hiányosságát.

A mvészn abban az id-

ben lett sztárrá, amikor még

„nem ismerték” a szilikont,

így lenygöz méret mel-

leinek természetességét

nyugodt szívvel csodálhat-

juk. Az oldalon néhány

„pin-up” képet láthatunk, és

elolvashatjuk Anita életút-

ját. A rajongója által öszsze-

állított anyag még bvítésre

szorul, de máris több

mint egy tucat különböz
kifejezést számolhatunk

össze, amely a hölgy

100-58-90-es

méretei közül

a legkimagas-

lóbbra utal.

Hiába: a szép-

ség örök.

Fegyver-útmutató

(Vapen)

http://www.island.liu.se/~i97joajo/Guns.html

Egy barátom hosszasan ele-

mezte nemrégiben, hogy

milyen jó lenne venni egy

kézifegyvert. Ha valaki mo-
zogna a bokorban, bumm,
és nincs tovább idegeske-

dés, hogy esetleg egy úton-

álló volt. Rövid tanácskozás

után végül megállapítottuk,

hogy mindez szép, de t
meg jól lecsukják, amiért át-

ltte Józsi bácsit és Mari né-

nit, aki - ahogy mondani

szokás, „eddig tisztázatlan

okokból” - a bokorban mo-
toszkált. Szóval azért, hogy

legyen, felesleges venni,

elvenni meg kész (ön)

gyilkosság.

De miért jut ilyen az ember

eszébe egyáltalán? Lehet,

hogy nem is az önvédelem

miatt: egészen egyszeren

be kell ismernünk, sokunkat

vonzanak a lfegyverek.

Méltóságteljesek, tekintélyt

parancsolóak, szinte mvé-
szien szépek. így van ezzel

annak a svéd oldalnak a ké-

szítje is, aki összeszedte

a legismertebb pisztolyokat,

revolvereket és puskákat.

Beretta, Colt, Smith &
Wesson, Kalasnyikov, AK...

sokunk eltt ismers nevek,

mutatván, hogy az ember

azért nem a legjámborabb

állatfajta a földön. De ha

már így van, és nem tudunk

(vagy nem akarunk?) ez el-

len tenni, akkor legalább le-

gyünk tájékozottak. Aho-

gyan egy kifacsart amerikai

szlogen is mondja: „Csatla-

kozz a hadsereghez! Ismerj

meg érdekes embereket!

Öld meg ket!” De félre

a tréfával: ezen az oldalon

végre kiderül, hogy Bruce

Willis egy Berettával ltt an-

nyit a Drágán add az életed

(Die Hard) cím nagy sike-

r akciófilmben, Mel
Gibbson pedig a Halálos

fegyverben, valamint hogy

Hollywood kedvence a De-

sert Eagle, egy izraeli gyárt-

mányú, rosszfiús kinézet

pisztoly. Ez utóbbival irtot-

ták ki például a népet

a Desperadóban, ahol Anto-

nio Banderas egyszerre két

Ruger P90-esbl l ki leg-

alább száz golyót újratöltés

nélkül. Egyébként ez a já-

tékszer, amibl még 50-es

kaliber is készül, igazából

csak vadászatra jó, mivel

lassú - kivéve, ha valaki

csak úgy összevissza lövöl-

dözik vele, ami nem túl

valószín.

Sztriptíz házhozszállítással

(Allré Entertainment Group)

http://www.allure-la.com/index.html

Csórók vagyunk, és Magyar-

országon élünk. De mi len-

ne, ha csomó pénzünk len-

ne, mondjuk Amerikában?

Felntteknek szóló, weben

megrendelhet „szórako-

zást” nyújt ez a cég, amely

az Allré Entertainment

Group nevet viseli. Ha van

elég fedezet a hitelkártyán-

kon, akkor akár ismert pornó-

sztárokat (bocsánat, „felnt-

teknek szóló filmekben sze-

repl színésznket”) is

„megrendelhetünk”, hogy

félmeztelenül szolgáljanak

fel vasárnap esténként, ami-

kor barátainkkal pókere-

zünk. (Értik? Pókerezünk...)

A különleges szolgáltatások

közül legérdekesebbnek

a Strip-o-gram nevt talál-

tuk. A reklám szerint ameny-

nyiben valami kedveset aka-

runk valakinek küldeni, és

a zenél képeslap nem elég,

akkor ez a sztriptízszolgálat

jól jöhet. Az általunk instruált

módon, elképzelésünknek

megfelel ruhában (unifor-

misban?) megjelen höl-

gyek azután levetkznek az

áldozatnak, annak legna-

gyobb megrökönyödésére.

A homepage külön megnyí-

ló ablakában azt is megtud-

hatjuk, hogy egy ilyen m-
sorszám eladása általában

20 perc, de „semmi sem tilt-

ja, hogy egy pár perccel to-

vább tartson...” Ez vajon azt

jelenti, amire gondolunk?

Ki ágyában

(Koi’s Bed and Breakfast)

http://very-koi.net/

Szaporodnak az amatr, jelszó és

fizetés nélkül elérhet oldalak,

most márAmerikában is, ahol pe-

dig semmi sincs ingyen. Az egyé-

ni hangvétel még érdekesebbé is

teszi ezeket pénzes társaiknál:

ezen a hálószemen példának oká-

ért útmutatásokat, FAQ-kat ol-
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vashatunk a szexrl, vagyis in-

kább annak mvelésérl - termé-

szetesen képekkel körítve. Az

Internet Kalauz nem az a lap,

amely most felsorolná, hogy pon-

tosan mirl is szólnak ezek a jó

tanácsok, de azért anynyit elárul-

hatunk, hogy különféle pozitúrá-

kat, valamint technikákat talá-

lunk itt gondosan elmagyarázva.

Mindamellett az egész valahogy

olyan, mint egy pomófilm: nem

érdemes tle túl sokat várni, mert

annyira azért nem lehet újat mon-

dani ebben a témában. (Na jó, ha

valakit szexuálisan izgatnak

a motoros hiúzok, akkor talán.)

A „nknek szóló orális útmutatót”

ajánljuk a kevésbé pirulós típusú,

lelkiismeretes hölgyek figyelmé-

be, de k is tartsák szem eltt,

hogy ezek szubjektív tapasztala-

tokon alapuló leírások, így nem

kell mindent készpénznek venni.

Jól értesült források egyébként

tudni vélik, hogy az említett rész

írója egy homoszexuális férfi volt

- állítólag tlük lehet a legtöbbet

tanulni ezen a téren...

GÉPÜNK TAPLALEKA

Indirekt X
(Microsoft DirectX)

www.microsoft.com/directx/resources/dx6end.htm

Egy korábbi számunkban

említést tettünk a 3D-s

gyorsítókártyákról, amelyek

hardverszinten támogatják

a 3D-s grafikai objektumok

kezelését. Ez különösen vil-

lámgyors, valóságh játékok

elkészítésénél jelent igazi

elnyöket, azonban nem
szabad elfeledkeznünk arról

a tényrl sem, hogy a szám-

talan videokártya-gyártó és

konfigurációs lehetség mi-

att valamilyen szabványos

programozói illesztfelület-

re is szükségünk van a szuper

effektusok kihasználásához.

Ezek közül legismertebb

a windowsos DirectX. Új

verzióját, a DirectX 6.0-t

nemrégiben fejlesztette ki

a Microsoft. Különlegessé-

ge, hogy támogatja az AMD
új 3DNow! technológiáját,

amit a processzorforgalmazó

K6-2-es processzoraiban

használ, és amit az a térbeli

számítások felgyorsítására

optimalizált. És hogy mi az,

amivel még többet tud az új

DirectX? Microsofték be-

vallása szerint a 3D-alkal-

mazások sebessége 60%-kal

ntt, a hibák száma viszont

csökkent. Állításukkal nehéz

lenne vitatkozni, mint ahogy

azzal az ígérettel is, misze-

rint a Win98 Service Pack,

amely a végleges verziót

(a 6.1 -est) tartalmazza, még
az sszel készen lesz. Majd
meglátjuk. Mindenesetre

már belefogtak a 7.0-s fej-

lesztésébe, és gondolkoznak

a 8.0-s verzión is.

Nyelvtanulás helyett

(Systran Translation Software)

www.systransoft.com/personal.html

Az angol világnyelv, ezen- a Világhálónak, tudva, hogy

kívül a Háló nyelve is. En- nem lesznek kommunikáci-

nek biztos tudatában a szr- ós problémái (feltéve, hogy

fös nyugodtan indulhat neki beszél angolul). Egészen ad-

dig mászkálhat, amíg el nem
jut egy olyan oldalra, amely

valamilyen más nyelven

íródott, és alkotója nincs

tisztában az angol nyelv je-

lentségével. Ekkor lehet

csalódottan visszafordulni,

vagy megkísérelni a fordí-

tást. Ez utóbbit

jelentsen meg-

könnyítheti egy

tolmács, „aki”

németül, spa-

nyolul, portu-

gálul, olaszul és

franciául is be-

szél. A Systran

programcso-
mag ilyen tol-

mács, és bárki

szabadon letölt-

heti kipróbálás-

ra. Bár a gépi fordítás soha

nem adhatja vissza az embe-

ri beszéd jellegzetességeit,

és problémái adódhatnak a

ragozással is, azért az „én

menni haza” és a „hey, what

mu
French - English - French

Germán - English - Germán

Spanish - English - Spanish

mm
3ortuguese - English - Portuguese

ttli
Italian - English - Italian

is the stone, mother chicken”

(„ej, mi a k, tyúkanyó”) stí-

lusnál kicsit többre képes.

El kell keserítenünk angolul

nem beszél olvasóinkat,

magyar verzió nem készült,

de a fenti nyelvek közül leg-

alább egyet beszélk oda-

vissza fordítá-

sokkal kikerül-

hetik ezt az

akadályt, még
ha közben gyö-

nyör félrefor-

dítások szület-

nek is. Hogy
mikor lesz egy-

szer anyanyel-

vnket ért

verzió? Nos,

ahogy taná-

romtól egy for-

mális nyelvekkel foglalkozó

órán hallottam, „a magyar

nyelv mindeddig ellenállt

mindenféle algoritmizáló

próbálkozásnak”. No com-

ment.

LAPSZEMLE

Joy Magazin

(JMG)

http://www.joy.hu/

Egy pár hónapja még azt hit-

tem, lassan kezdjük kimerí-

teni a magyar nyelven

megjelen társasági és ni
magazinok bemutatására el-

készített web-lapok számát.

Túl voltunk a legnagyobb és

leghíresebb kiadványokon,

és már lassan-lassan búsu-

lásnak adtam a fejem, ami-

kor a Körúton sétálva hirtelen

egy újabb, szépen megterve-

zett kiadványra bukkantam

az újságárus kirakatában.

Igazából nem is tudtam hir-

telen hová tenni, ezért arra

gondoltam, hogy mivel állí-

tólag az információs társada-

lom kells közepén éldegé-

lünk, megpróbálhatnám

bepötyögni a lokációs menü-

be a www.joy.hu URL-t, hát-

ha beletrafálok a dologba.

Ezt a merész gondolatot igen

gyors tett követte, és láss

csodát, a dolog mködött!

Szinte el sem hinné az em-

ber, ha nem látja, de hát

OKTÓBER
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mégiscsak ott van a Net-

scape ablakában, és ez azért

jelent valamit! Talán azt,

hogy Magyarországon is

egyre többen gondolnak az

adott termék vagy szolgálta-

tás bevezetésével egy idben
megjelentetett web-prezen-

tációk fontosságára. Minden-

esetre eléggé meghökken-

tem, amikor megláttam

a képernyt, mivel ez a site

csak egy gyjtoldala jó né-

hány Magyarországon is

megjelen tinilapnak! A Ver-

lagsgruppe Jürg Marquard

kiadóhoz tartozik többek kö-

zött a Popcom, a lOOXszép,

a Mega Sport, a Miss Beauty

és természetesen a Joy is.

Nos, itt ezeknek a sajtóter-

mékeknek a bemutatását ta-

lálhatjuk meg külön-külön

szekciókban. A design jónak

indulhatott, de a háttérrel

csak elrontották az ígéretes

külst. Az oldalakon sok kép

szerepel az eredeti újságból,

ami nagyon lelassítja a letöl-

tést, az igazi gondot azonban

inkább az jelenti, hogy gya-

korlatilag nincs szöveg! (Az

is lehet, hogy ezekben a la-

pokban inkább csak a képe-

ket szokás nézegetni... -

a szerk.) Ha cikkeket sze-

retnénk olvasni, akkor azt

a témaválasztóból tudjuk

elhívni, és valószínleg

csak egy rövidített részét

kapjuk meg - legalábbis

a megkapott anyagok rövid-

ségébl erre lehet következ-

tetni. Igazi különbség nincs

a magazinok site-jai között,

mert mindenütt ugyanazt

a menüpontot kapjuk meg,

ami végül is egységesíti

a designt, de izgalmat sem-

miképpen sem csempész az

életünkbe. Nos, mindent

összevetve egy egész jól

öszszerakott web-oldallal

van dolgunk, amely tényleg

csak azoknak szól, akik

mindössze „egy picit” sze-

retnének megtudni a fent

említett kiadványokról.

LÉLEK

Hölgy-asztrológia

http://women.astroIogy.net

W(?M1N
Az asztrológia srégi tudo-

mány. Már az egyiptomiak

és a sumérok is megpróbál-

tak minél több információt

kiolvasni a csillagok állásá-

ból, s a középkor, valamint

a reneszánsz idején is hivata-

los tudomány volt a csillag-

jóslás. Még a XVII. század-

ban is határozottan állították

igen tekintélyes orvosok,

hogy a pestisjárványok oka a

Szaturnusz, a Jupiter és

a Mars konjunkciójában

keresend. Nostradamus jö-

vendöléseihez szintén segít-

ségül hívta a csillagokat, és

ma sokan vallják, hogy jósla-

tai sorra valóra válnak, csak

helyesen kell értelmezni kö-

dös és misztikus szövegeit.

Még aki az ellenkezjét ál-

lítja, valószínleg idnként

az is szeretne a jövbe látni.

Manapság újra nagy divat

az asztrológiával foglalkoz-

ni, kevés ember van, akit

valamilyen szinten ne érin-

tett volna meg a téma. Akad,

aki csupán az újságok ho-

roszkóprovatát böngészi,

s van, aki komolyan beleás-

sa magát a különböz tudo-

mányos és féltudományos

mvekbe. Talán, ha lehet, a

nk egy fokkal még jobban

is vonzódnak a témához,

mint a férfiak. Mindenesetre

az Interneten már van külön

a számukra fenntartott

hölgy-asztrológia. Kelly Fox
várja az érdekldket
a http://women.astrology.net/

címen. Sajátos, ni szem-

szögbl vizsgálja Fox kis-

asszony a csillagokat, és azt

sugallja, ha megfelelen ér-

telmezzük és alkalmazzuk

az általa felvetett gondolato-

kat, információkat, tökélete-

sebbé tehetjük magunkat

a különböz ni szerepek-

ben. (Feltéve persze, ha nk
vagyunk...)

Okkult és vallási szimbólumok

(Index of Occult and Religious Symbols)

http://www.amulet.co.uk/symbols/index.html

Egy pentagramma formájú

tetoválást akartam készíttet-

ni a vállamra, és ezzel hen-

cegtem mindenkinek, mikor

is okkult tudományokban

jártas barátom megkérdezte,

hogy ugyan álló vagy fordí-

tott változatra gondolok-e.

Hát... ... Ez a kérdés,

bevallom, megfogott, így

a magabiztosság látszatát

keltve azt válaszoltam, hogy

jam meg, mert ugye ezt a je-

let elég sokféleképpen lehet

lerajzolni - bekarikázva,

össze nem ér vonalakkal

stb. -, és ha esetleg tudatla-

nul rossz verziót választok,

akkor könnyen lehet, hogy

álmomban megjelenik vala-

mi rettenetes, és...

Oké, oké, ennyi elég is volt,

nekiálltam keresgélni az

Altavistán: „+pentagram

+meaning”, nagyon tudjuk

ám mi a dolgot... Amit talál-

tam, messze több volt annál,

mint amit vártam. A penta-

s
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grammának számtalan je-

lentése van: már a mezopo-

támiaiak idejébl is ismer-

jük ábrázolását, amikor még
uralkodói szimbólum volt,

és „a négy égtáj kiter-

jesztésével” kap-

csolták össze.

Késbbi formái-

ban mást és

mást jelentett,

míg napjaink-

ban az okkultiz-

mus, a mágia és

különösképpen a bo-

szorkányság szimbóluma-

ként ismert. Aki jeléül vá-

lasztja, védekezhet vele

a gonosztól (álló, bekariká-

zott), vagy önmaga lehet

a sátán társa (fordított, kör

nélkül). Gondolhat az élet öt

fontos állomására: születés,

halál, apaság és anyaság,

szeretkezés... és még egy

borzasztóan fontos dolog,

hogy Steve Martint idézzük.

A fenti hálószem, amely be-

mutatja a pentagramma tár-

sait is (fordított kereszt,

nonagon, fordított horog-

kereszt stb.), rávilágít arra,

hogy rengeteg embertársun-

kat megfogja a lélek, az

anyagon túli valóság ígére-

te. A mindennapok mókus-

kerekében bizony belefárad

az ember abba, hogy ma-

gyarázatok és borzonga-

tó, izgalmas törté-

nések utáni vá-

gyát kielégítse

a hetente egy-

szer megnézett

Mesék a kriptá-

ból egy részével.

Érdemes hát egy

kicsit elszakadnunk

a valóságtól, és ha nem is

sokat, de egy keveset elhin-

ni ezeknek a formáknak

a misztikumából, erejébl...

Egyszer még jól jöhet!

TECHNOLÓGIA

Vágd oda a winchestered!

(Quantum Shock Protection System)

http://www.quantum.com/src/whitepapers/sps_whitepaper.html

Nagyobb mennyiség, vagy-

is több száz megabájt adat

szállítására manapság elég

sok eszköz áll rendelkezé-

sünkre: ott van a CD, ami

egyszer írható; a CD-RW,
ami többször, de baromi drá-

ga; a ZIP- meg JAZZ-drive,

valamint kiónjaik, melyek vi-

szont nem elterjedtek; az

Internet, ami lassú, és fizetni

kell érte. Alternatívaként

ezért sok embernek marad

a triviális megoldás (szegény

ember vízzel fz...), és

zsupsz, kirántja a winchestert

a gépbl. Ehhez ugyan szét

kell bontani a kasznit, meg
kábeleket dugdosgatni ide-

oda (vagyis inkább IDE...),

de hát a jó hardveresnek úgy-

is mindig darabokban vannak

a cuccai.

Annál nagyobb probléma, ha

szereléskor jól odavágjuk

a winchestert, vagy esetleg

táskánkat vele együtt oda-

csukja a metróajtó. Ami
ilyenkor történik a szuper-

kifinomult technikával, az

rejtve marad a szemünk ell.

A fej felugrik a parkolósáv-

ról, visszaesik, és többnyire

némi indiántánchoz hasonló

msorszámot mutat be adat-

bitjeink felett. Ott, ahol egy

négyzetcentiméterre több

megabájt is eshet, el tudják

képzelni, mindez mivel jár.

A mikroszkopikus szemcsék

az aprócska fej becsapódása-

kor leválnak a lemez felületé-

rl, és szétszóródnak rajta.

Az, hogy a teljes tönkre-

menetel esetleg csak hetek-

hónapok múlva következik

be... nos, ez nem nagy vigasz.

Az asztali PC-k vezet me-

revlemezgyártója, a Quan-

tum Corp. elször a Fireball

EL sorozatában alkalmazta

SPS (Shock Protection

System) rendszerét, amely-

nek most jelent meg tovább-

fejlesztett változata, az EX
sorozat, amely két millisze-

kundumos, 200g-s ütdést is

képes elviselni. A cég tervez-

mérnökei nem voltak hajlan-

dók lényeges technikai rész-

leteket elárulni az új design-

ról, annyit viszont nyilvá-

nosságra hoztak, hogy új

anyagokat kísérleteztek ki,

jelentsen áttervezték a régi

mechanikát, és olyan meg-

oldásokat alkalmaztak, mint

a földrengésveszélyes he-

lyekre épített lakóházakban

szokás. Teszteléssel foglal-

kozó munkatársunk nekiállt

az emeletrl EL-es és EX-es

Quantumokat kidobálni,

majd róluk Win98-at instal-

lálni, de egy félreértés foly-

tán - észrevettük, mit csinál

- elvitték a mentk, így lap-

zártáig nem tudta leadni az

eredményeket.

VETÍTVÁSZON

Bruce Willis újra itt van!

(Armageddon)

http://www.movies.com/armageddon/

„Föld, mókás volt, míg vége

nem lett!” Ez a vidám kije-

lentés van kifüggesztve

a „végítélet napjának” web-

oldalára, ami körülbelül

meg is mutatja az új holly-

woodi szuperprodukció

alaphangulatát. Hihetetlen,

hogy manapság mennyi ha-

sonló jelleg film kerül ki

a világ filmgyártásának ha-

talmas kohójából! Ahogyan
azt egyik nyár eleji szá-

munkban már megírtuk,

napjainkban a science-fic-

tion legújabb arany(?)korát

éljük, de érdekes, hogy ezek

mind valamilyen katasztró-

fáról számolnak be. Az sem
áll példa nélkül, hogy egy

alaptémára két stúdió is rá-

veti magát, és külön-külön

leforgatja a saját verzióját,

így volt ez a vulkánkitörés

témájával, és így van ez

most a „nagy meteorfenye-

getéssel”. Míg Steven

Spielberg Deep Impactje -

lassan már megszokott mó-
don - egy érzelgs hi-tech

limonádéba fullad, addig

a Michael Bay (Bad Boys,

A szikla) neve által fémjel-

zett film az elzetes werkli-

filmek szerint sokkal többet

ígér. Mire ez az írás megje-

lenik, addigra valószínleg

már olvasóink közül is so-

kan látták, és pontosan tud-

ják, hogy tényleg olyan jó

volt-e vagy sem, mint aho-

gyan azt a reklámok beha-

rangozták. A szereplgárda

sem akárkikbl áll: Liv

Tyler, aki amellett, hogy az

Aerosmith-énekes Steven

Tyler lánya, már Bertolucci

Stealing Beauty cím film-
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jében is szerepelt. Bruce

Willist persze nem kell be-

mutatni - a produkció iga-

zi nagy sztárja, aki a film

egyik plakátján markáns

arcvonásaival szinte leradí-

rozza a többi színészt a kép-

rl. (A mindig borostás, al-

koholista, folyton összevert

zsaru image-e nem ragadt

meg rajta, hiszen most

„markáns arcú amerikai

hst” alakít - és abban is

jó!) A film természetesen hi-

hetetlenül látványos, amihez

egy hasonlóan szép web-

oldal dukál. Senkinek nem
kell csalódnia, mert ha csak

a szimpla, ShockWave nél-

küli oldalba pillantunk bele,

már akkor is szembeötlik

a film hangulatához teljesen

igazodó design - talán

a Ötödik Elemnek volt ha-

sonlóan színvonalas megje-

lenése. Az cast szekcióban

megtudhatjuk a fbb szerep-

lk életpályáját is. A film-

makersben a rendezrl és

a producerekrl olvasha-

tunk, Jerry Bruckheimerrl

(Beverly Hills Cop, Top

Gun) és Gale Anne Hurdrl
(The Terminator, Aliens), de

a film készítésének külön-

böz részleteibe is bepil-

lanthatunk. A média címszó

alatt nem kevés fotót, videót

(RealVideo és QuickTime

Movie formátumban), vala-

mint egy különlegességet,

QuickTime Virtual Realityt

kapunk a böngésznk abla-

kába, és akkor még nem is

beszéltünk a ShockWave-

verzióról. Igazán dicséretes

munkát végeztek a desig-

nerek!

VOLÁN

A híres T Ford és dics társai

www.classicar.com/museums/toweford/toweford.htm

Csillogó-villogó, gyönyör
álomautók ma is tömegével

kerülnek le a futószalagról.

Áramvonalasak, kecsesek,

sok közülük a formatervezés

csúcsteljesítménye. De még-

is, sokan vagyunk, akiknek

a szívét úgy isten-igazából

a régi autók, az old-timerek

látványa dobogtatja meg.

Fleg a század elejéhez köze-

ledve érezhet a régi autók

formavilágán egy romantiku-

sabb, kevésbé rohanó kor

hangulata, az eltnben lév
kézmvesség igényessége.

Ám aki azt gondolja, hogy

a régi autók talán holmi las-

san pöfög motorizált szeke-

rek voltak, az nagyon téved.

Már az 1902-es Párizs-Bécs

autóversenyen 1 20 km-es

tempót értek el a versenyzk.

Ráadásul úttalan utakon kel-

lett haladniuk, poros ösvé-

nyeken és veszélyes hegy-

szorosokon keresztül. A he-

gyek között vezet keskeny

utacskák jegesek voltak, kor-

lát nélkül, a hegyi patakok fe-

lett deszkapalló vezetett át.

Nem egy halálos áldozatot

követelt az út. Ugyanakkor

a nehézségek leküzdésében

hihetetlen találékonyságról

tettek tanúbizonyságot a ve-

rsenyzk. Egyikük autójának

kis teljesítmény motorja

nem bírt a meredélyekkel.

A vezetnek eszébe jutott,

hogy hátramenetben nagyobb

a fogaskerék-áttétel, megfor-

dult hát, és hátramenetben

mászta meg a hegyeket. Louis

Renault kocsija vasúti so-

rompónak ütközött. A sérült

kerék küllit a közeli falu-

ban szerzett szék lábaival

helyettesítette. A ht sérü-

lésével nem bajlódtak:

a szerel ráhasalt a motorte-

tre, és töltögetéssel pótolta

a htvízveszteséget. .

.

Ebbl a hskorból való a hí-

res T Ford is, mely a többi

csodaszép old-timer Forddal

együtt a Califomiai Ford Mú-
zeumban látható. Addig is,

amíg nem járnak arra, az

érdekldk színes fotókat és

rövid ismerett találnak

a gyjteményrl a www.clas-

sicar.com/museums/towe-

ford/toweford.htm oldalon. .

.

Nagy sárdagasztók

(The big dummy md racing HomePage)

http://www.geocities.com/lVfotorCity/5654/index.html

El tudja valaki kép-

zelni, hogy mit tud-

hat egy olyan igazi

amerikai benzin-

zabáló kapitalista

kisteherautó? Egy
rajongónak bizto-

san nem esik nehe- ^
zére, de talán még
egy laikusnak sem, mivel fajtájuk, amely még a „nor-

már a méretei is olyan meg- mális brutálisnál” is durvább,

döbbentek egy ilyen monst- mert kimondottan a sáros, vi-

rumnak, hogy gyakorlatilag zes erdei utakra van kitalál-

els látásra megsznik min- va. Aztán a fanatikusok, akik

den kétségünk a fell, hogy ezzel sem érik be, házilag

bármikor elhúzhat egy ele- „megdurvítják” a sajátjaikat,

fántot. Az amerikai gépjár- Bellük, tmck-hivökbl id-

mgyártás valahogy soha vei egy egész szép kis társaság

nem a miniatürizálásról volt alakult, amely elkezdte meg-

híres, ellentétben az európai- rendezni saját versenyeit. Ezen

val vagy a japánnal, amely a homepage-en két autót mu-

inkább a praktikumot és tarnak be, amelyek a Tweety

a célszerséget helyezi el- és a Bits & Pieces bájos ne-

térbe. Lehet, hogy ez valami vekre hallgatnak. Ezenkívül

kényszeres megalománia megnézhetjük egy 1977-es

a jenkiknél, mert szinte min- Chevy Blazer tuningolt váltó-

dén kocsi, amely az újvilág zatát is, amely már inkább ha-

valamelyik futószalagjáról sonlít egy homoksiklóra

gördül le, minimum fél mé- a Csillagok Háborújából, mint

terrel hosszabb a kelleténél, egy normális autóra. A site-on

Mondják, hogy sokak szá- megtekinthetjük még a kiegé-

mára pont ez a vonzó: itt nem szitokét, beleértve azokat is,

spórolnak a lóerkkel és amiket egyszeren csak „shit-

a köbcentikkel! Ha azt is nek” hívnak (biztos nyomós

hozzávesszük, hogy a kénye- okuk lehet erre az egyébként

lem terén sem adják alább, nem túl megtisztel címkére),

akkor igazán „ennivalóak” Az ilyen csodák láttán mondják

tudnak lenni ezek a járgá- lelkesen az amerikaiak, hogy

nyok. Nos, van egy speciális „pedál to the metál”.

OKTÓBER
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Ismét eltelt egy félév. Az Internet Kalauz mostani számának megjelenését újra egy
nagy, országos informatikai kiállítás követi, ahol a nyitónap délutánján (október 13-

án, kedden, 15 órakor, rögtön az után, hogy kisorsoltuk, ki megy Las Vegasba az ol-

vasói kérdív beküldi közül) ismét kiosztjuk a díjakat a legjobb hálószem-recenzenseknek.

Sajnos a verseny eldöntéséhez kevés támogatást kapunk olvasóinktól, ám ezúttal kivétele-

sen akadt egy e-mail, amely segített! Gyorsan közöljük is, a szó szerint idézett levélben csu-

pán - az smagyarokra is tekintettel lévén - a súlyos helyesírási hibákat korrigáltuk.

Kedves Vértes János Andor úr!

Az Internet Kalauzban (1998. szeptember, 29.

old.. Bak Árpád, bak@tigris.klte.hu) megjelent
„pályázati" cikkükre reagálnék röviden.

Szerencsétlen dolognak tnik számomra, ami-
kor egy Bak kecske tigrisnek képzelve magát
kikezd az oroszlánnal :-). Az meg sajnálatos,
hogy lapjuk teret engedett ennek.

Eredményeim, hipotéziseim, következtetéseim
megalapozottak, azokat megfelel fórumon meg
tudom védeni. Az az otromba hátba döfés, ame-
lyet lapjukban megengedtek kiforgatott monda-
nivalójú honlapomról - úgy gondolom -, helyte-
len volt.
A Föld si nyelve, a tudomány mai állása sze-

rint, MAGYAR volt. Ez nem szélsjobboldali né-
zet, hanem tény. Ezt bizonyos körök kétezer
éves butítás után ma is nehezen viselik.

Az is bebizonyosodott, hogy az ember se nem
teremtéssel, se nem evolúcióval termett a Föl-
dön. A 2000 éves történelempusztitás elé te-
kintve világosan látható, és bizonyítható,
hogy az ember betelepült a Földre. Ezt a tényt
az egyházak érthet okokból eltitkolták.

Elég, ha az ARVISURA magyar störténeti for-
rást említem meg, amely az alábbiakat Írja:
„Kaltes asszony gyakran meglátogatta a földi-
eket égi szekerén. Hozott pulit, kuvaszt, ko-
mondort. Beszámolt arról is, hogy az bolygó-
ján az élet sok évvel a földi eltt jár. . ."Ezt
az anyagot egy Magna Hungáriából, azaz a mai
Oroszországból, egyik elbbi hazánk területé-
rl /Ural = magyar elnevezés/ érkezett rovó
sámán leszármazott hozta, majd életét vesztet-
te, de az édesapja által küldött anyagot még
átadta... Talán nem azért, hogy bakkecskeként
röhögjünk rajta. Hálás lennék, ha a „pályáza-
ti" cikkükkel okozott súlyos erkölcsi kár kom-
penzálására javaslatukat megtennék.

Üdvözlettel

:

Oláh András
/oki. automatizálási üzemmérnök/
störténet- kutató
omegal3@elender . hu

Kedves Oláh úr!

Mi azzal tudunk kompenzálni , hogy az Ön vé-
leményének megpróbálunk helyet szorítani a

lapban. Hadd lássa mindenki , hogy amit az ol-
dala alapján akár mélyenszántó abszurd humor-
nak hitt, azt Ön véresen komolyan gondolja

,

agyoncsapva ezzel a www.klte.hu/~olaha/ oldal

| minden báját... Pedig az irokézeket magyarnak
gondolni az „író kéz" etimológia alapján már-

| már karinthys magasságokat sejtetett...
“ Viszont ha mindez nem humor, és Ön a magyar-

ság nevében a világ egészének a képébe kiált-
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ja, hogy mindenki a Földre betelepült magya-
roktól származik, akkor hálás lennék, ha ja-
vaslatot tudna tenni arra, hogy mivel óhajtja
kompenzálni azt a súlyos erkölcsi kárt, amit
a web-site-ján lev marhaságokkal az egész
magyarság számára okoz. Szerkesztségünk mind-
össze annyit tud tenni, hogy megszavazza: pá-
lyázatunk félévi fdíját Bak Árpád érdemelte
ki, aki legalább - a magyarság nevében - kel-
l iróniával tudta szemlélni az Ön gondolata-
it. Köszönjük befolyásoló erej szavazatát

.

Üdvözlettel

:

Vértes János

Ezzel tehát megvan a 25 000 forintos fdíjunk

nyertese, Bak Árpád!

Az els díja mellett öten lettek „másodikak”,

k 10-10 ezer forintos díjat vehetnek át kedden,

3-kor, a Prím Kft. standján (Kbányai Vásárváros,

A pavilon, 206/8-as stand). Természetesen a díjak

késbb is átvehetk a szerkesztségben,

ha valaki nem tud ott lenni.

Tánczos Csaba (csaba@securities.com):

Új csillag az égbolton (I. K., május)

Kovács Gyula: A Neterológiai szolgálat jelenti

Malmbl (I. K., június)

Négyesi Pál: A kapcsolásig szíves türelmét

kérjük (I. K., június)

Gigi (aament@fotav.hu): HAMCS
(I. K., július-augusztus)

Fenyvesi Sándor (confy@elender.hu):

Go to: GO (I. K., szeptember)

A A

A többieknek is köszönjük alkotásaikat, hiszen szinte

minden megjelent írás egy-egy értékes hálószemre hívja

fel a figyelmet. Mi az olyan az írásokat igyekeztünk díjazni,

ahol a stílus, megfogalmazás önmagában is értékelhet,

vagyis azok számára is élvezetes olvasmányt nyújt a re-

cenzió, akik nem ruccannak el a bemutatott honlapra. Per-

sze lehet, hogy másnak más tetszett, ezért is bátorítjuk ol-

vasóinkat, ne csak pályázzanak, hanem a pályázatokról is

írják meg véleményüket - a mi befolyásolásunkhoz igazán

nem kell sok... ;-)

Az alább következk már az újabb pályázati forduló

els fecskéi. A következ eredményhirdetés a tavaszi kiál-

lításon lesz, ami - úgy tnik - az INFO ’99 nevet fogja

viselni. Reméljük, addig is sok tartalmas, kellemes írást

olvashatunk, közölhetünk.
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Web-újság - reklámújság

Internetes szörfözgetéseim alkalmá-

val sok helyen találtam különféle rek-

lámújságokat, amelyeket rendszerint

meg is néztem, mivel érdekel az „inter-

netes piac” választéka. Az ilyen lapoz-

gatás nagy elnye, hogy otthon ülve, ké-

nyelmesen gyjthetek információkat ar-

ról az árucikkrl, szolgáltatásról, amit

keresek. Amit keresek... Hát éppen ez

az... A baj ugyanis az volt ezekkel a ki-

adványokkal, hogy ritkán találtam meg,

amire nekem ténylegesen szükségem

lett volna... A legtöbb reklámújság kíná-

lata szerény volt, ráadásul az információ

lámújságok, amelyeket az ember akkor

is megkap, ha nincs rájuk szüksége, nem
beszélve arról a sok-sok papírról, ami

fölöslegesen a szemétkosárba kerül.

compinfo@mail.datanet.hu

csak szövegbl állt. Mindez azonban

már a múlt! Nemrég figyeltem fel egy

grafikus reklámújságra, amely a hagyo-

mányos újságokhoz hasonlóan kis, ha-

sábos hirdetésekbl áll. A hirdetések ka-

tegorizálva vannak, így könnyedén

megkereshetem a számomra megfele-

leket. Ezt egy beépített keresrendszer (Kedves Compinfo, kedves szerztár-

is segíti, amely a hirdetésekben olvasha- sak! Ezeknek a recenzióknak az a lénye-

ié) szövegben keres, a találatokat pedig ge, hogy amikor olvasóink felfedeznek

egy külön lapra gyjti össze. Ráadásul egy-egy számukra izgalmas Internet-

egyre több az olyan
j

hirdetés^ ájpelyr? n r kikött
,

|

Jegyen lehetségük ezt az él-

kattintva a cég saját horí lajíjáita rigofká- ' méfipt injgosztani másokkal. De azért

tünk, ahol még bvebb információ várja van ennek egy aprócskaformai követel-

sz érdekldt. Véleményem szerint az ménye: a cikkbl ki kell derülnie a háló-

intemetes hirdetés sokkal jobb megölj szem web-címének! Különben hogyan

dás, mint a hagyományos ingyenes relc-/ IhaUgassunk oda?! - a szerk.)

Wfc*te4 a j>l*ce

cjorWK $í> we <Med
f* hf tfar* tavp
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^B®ÜSU»2:
Mindenkor..

Természetesen elször a fiatalok körében terjedt

el a népszer ital, amit els „íziben” nem kedveltek

az emberek, majd egyre jobban megszerettek. Per-

sze ez nem „íz” kérdése, hanem a marketingé; a cég

tudta, hogy kiket kell, illetve lehet megcélozni a rek-

lámhadjárattal. Végül sikerült a szabadság szimbó-

lumává feltornásznia magát. A Coca-Cola Company
napjainkra a világ leghíresebb cégeinek egyike.

A www.cocacola.com a Coca-Cola hivatalos web-

oldala, ahol olvashatunk az ital történeté-

rl és hagyományairól. Megnézhetjük

különböz összetevit - persze bizonyos

keretek között, hiszen ezt is, mint sok

mást, „szerzi” joggal védik illetve

a különböz palackok designját pásztáz-

hatjuk végig a szemünkkel. Különböz
reklámjaikat is „megkuksolhatjuk”,

és számtalan cikket olvashatunk a kóla-

kultuszról.

Always Coca-Cola.

Szende Csaba

szendecs@elender.hu

www.angelfire.com/ms/csab
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Ingyenstatisztika

az oldaladnak

Manapság már mindennapos, hogy

valakinek az oldalán számláló van, az vi-

szont már nem, hogy statisztikát is nézhe-

tünk az oldal látogatóiról! Na, itt. egy cím

(http://www.hungariantoplOOO.com),

il egyszeren, ingyenesen regisztrál-

tjú
?

k
/
az oldalainkat erre a gyors szerver-

re. Cseréj ^dííak
y
egy lógót, amelyet el

kell helyeznnk/áz oldalunkon, és erre

kattintva nézhetjük meg az oldal statiszti-

PL; látogatások idbeli megoszlá-

Sa^-az iitotsó 1 0 látogató, a mai látogatá-

sok órálc szerint, e havi látogatások napra

lebontva, e havi látogatási statisztikák

(új, reload, visszatér) stb. Ráadásul

mindezt az oldal magyarul nyújtja!

Apáti Nagy Gábor
angabi@elender.hu

www.szikszi.hu/~angabi

1998 OKTÓBER
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fiwr5s0lWfS TOemm imum

együtt! Legtöbbször az aláb-

bi címeket használom ugró-

deszkaként az itt található

közel 1000 további kapcso-

lat eléréséhez: www.

cyprus/c-main.html;
cosmosnet.net/links/.

Napjainkban az istenek

szigete kitárulkozó, és olyan

csodálatosnak mutatja ma-
L 1998 OKTÓBER

Ciprus, az istenek szigete

„Egyszer megkérdezték tlem, hogy a

reklámok miért említik úgy Ciprust mint

az istenek szigetét, hiszen mindenki tud-

ja, hogy az istenek Görögországban, az

Olümposz hegyén laknak. Ezzel teljes

szívembl egyetértek, és nincs is szándé-

komban vitába keveredni a történészek-

kel. De - ami szerintem szintén igazság -

ugyanezek az istenek szokták megláto-

gatni Ciprust, hogy ott töltsék szabadsá-

gukat, és élvezzék az itteni konyhát.”

Körülbelül ezekkel a sorokkal kezd-

gát, mint Aphrodité, a szerelem

istennje. A szigeten az embe-

rek ráérs életvitele a jótékony

klimatikus viszonyokat tükrö-

zi, az élet a mezgazdaság, a

könnyipar, a halászat, a borá-

szat, valamint az egész évben

aktív turizmus körül forog. . <

Isten hozta Cipruson, engeur
j.

je el magát, alkalmazkodjon az

itteniek ráérs, kényelmes élet-

módjához. „Siga siga”, azaz csak lassan,

lassan. Üljön le a tengerparton egy szék-

be egy pálmafa árnyékában, és kortyol-

gassa az els Brandy Souiját. A számító-

gép eltt ülk a www.cosmosnet.net/

azias/cyprus/recipl.html címen talál-

hatják meg a receptjét.

Rágcsáljon egy kis mogyorót, vagy -

mégjobb - töltse az idejét egy kevés nap-

raforgómag rágcsálásával, ahogy a cipru-

siak fnpndmkj ppsa ,t^mpo (ráérsen).

ÍA ciprusiak alapveten vendégszere -

tek és a végletekig bkezek, oly mér-

tékben, ami nagyon jellemz a Közel-

Keletre, Levantére, ahogy a mediterrán

te^létpeliil^i'ápk^eti részét nevezik.

m'g5íÖfí
,

‘§(i)k
J
éívílizáció járult hozzá eh-

hez a világtörténelembl vett él képes-

könyvhöz. Elször a görögök, majd

a föníciaiak, asszírok, egyiptomiak,

perzsák, rómaiak, keresztes vitézek,

frankok, velenceiek, törökök és angolok

- akik felváltva uralták Ciprust, és

mindannyian hátrahagyták konyham-
vészetük titkait, melyek harmonikusan

keverednek a ciprusi konyhában. Alap-

vet ételeik Görögországból, Törökor-

szágból, Örményországból, Libanonból

és Szíriából származnak. Aki kedvet

érez egy kis otthoni kísérletezéshez, az

alábbi oldalakon kaphat értékes segítsé-

get: www.cosmosnet.net/azias/cyprus/

taverna.html; ouray.cudenver.edu/

~cpcharal/text/food.html.

Különleges a táj, ragyogó a napsütés,

lágyan fodrozódik a mesésen kék ten-

ger, különlegesek az emberek, étvágy-

gerjesztk az ételek, fantasztikusak

a borok, minden ide csábít. Jöjjenek, ta-

lálkozzunk Cipruson, ha másképp nem,

legalább gondolatban!

Fenyvesi Sándor

confy@elender.hu

dik Ciprusról szóló kedvenc olvasniva-

lóm, Gilly Davies: Ciprus ízei - A cipru-

si konyha évszakai cím könyve. Ez volt

az els írás, ahonnan hiteles adatokat ol-

vashattam Ciprusról, igaz, ekkor még
nem ismerhettem az Internet határtalan

lehetségeit. Azóta többször volt szeren-

csénk ott járni, és személyesen is meg-

gyzdni arról, hogy a valóság néha

szebb, mint amit az ember elképzelni ké-

pes. Sajnos utazási lehetségeink - mint

a legtöbb magyarnak, nekünk is - korlá-

tozottak, ezért sokszor választjuk az em-

lékek felidézésének interaktív lehetsé-

gét, így bvítve élményeinket a virtuális

valóság segítségével. Jöjje-

nek velem, nézzünk körül
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sireco Systems

msm
1 1 19 Budapest. Fehérvári út 83.

Tel: 204-3020, Fax: 204-3019

E-mail: info@areco.hu. Honlap: www.areco.hu

www*zenebona*hu

Bp. V. kér. Vadász u. 36.

Tel.: 331-05-18

Fax:311-86-71

Friss árlista: 2-333-666/1310#

COMPUTERS* H-P.: 9.30-18 Szó.: 9-13

Ready Compker KFT. www.ready.hu

KOMPLETT KONFIGURÁCIÓK
RcíuIv Optimál AMD Kft 233 / SOYO ETEQ / 32MB SD /ARISTO SB
PRO /PCI 2MB VGA / I 44MB / 2.5GB HDD / 24X CYBIiRDRIVE CD
BILLENTYZET /MINITORONY / GENIUS EASY / 14" LICOM MO
NITOR 12 1.040 1 1

Ready Ullimatc INTEL P-2 300 BOX/ GIGABYTE I3X P-2 / 128MB SD
100 MHZ / SB 64 / DIAMOND VIPER 4MB VGA AGP / 1 44M B / 6.4GB HD
Í32X SONY D-ROM / PS/2 CHERRY BILLENTYZET / ATX MIDITORONY
CLIO I / PS/2 MS EGÉR / 17" MAG 70V 300.960 I I

MATROX Productiva 8MB AGP 14860 Ft

SB 16 Vibra + FM rádió 8940 Ft

1.7GB QUANTUM. 20840 Ft

AMD k6-2 333 3d 38200 Ft

Takaya 12x 6660 Ft

MAG, DAEWOO monitorok

INTEL, IBM, AMD processzorok

QUANTUM, SEAGATE, WD winchesterek

Araink nettó árak!

• 233 MHz-es G3-as processzor • 100 Hz*es 15”-os monitor

• 512 kByte backside L2 cache • millió szín 800 x 600-as felbontásnál *o'

• 32 MB RAM • beépített hangszórók és mikrofon Sí

• 4 GB HDD, 24xCD-R0M • beépített 56 kbit/s modem §

.

• magyar billentyzet, egér • 100 Mbit/s Ethernet csatlakozó

1

Törzsvásárlói kedvezmény • Átalánydíjas szervizszolgáltatás • Tartósbérlet •

InterWare Kft. 1 132 Budufest, Victor Huoo u. 1B-22

Telefax: 350*6892, E-mail: inft3@Interware.hu, web: httW/www.intoiwabe.hu

Ó |Star^King
StarKing Óbuda Kft. Ú Apple Center •

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

Internet: mv.starkingnet.hu • E-mail: posta@starkingnet.hu

Megjelent az ÍMac - nettó 359.000 Ft! f
Hívjon, megmutatjuk!

A nap 24 órájában elérhet

INTERNETES ÁRUHÁZAK
az Areco-tól!

- többszörösen díjnyertes szoftverrel dolgozunk

- gyors áruháznyitást garantálunk

- egyedi elképzeléseit is megvalósítjuk

- kulcsrakész megvalósítást és akár üzemeltetést is vállalunk

Több, mint 60 000 CD.

InterOTEITl

*az

nál

min

páratlan napon

vehet igénybe.

A megadott

árak az ÁFA-t

nem tartalmazzák.

AZ ELS MAGYAR INTERNET CD-BOLT
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Nincs új a Net alatt
- Fejezetek az Internet eltörténetébl (9.)

„Nincs új a Net alatt” sorozatunk azt kívánja bemutatni, hogy az Internet jellegzetes alapfunkcióinak történeti elképeit nem harminc évvel ezeltt,

az arpanetes kezdet idszakában, hanem annál jóval - esetenként több ezer évvel - korábban kell keresnünk. A „régi” és az „internetes”

megoldások közötti feltn hasonlatosságokkal, analógiákkal, áthallásokkal, keresztkapcsolatokkal talán sikerül a technológia fell ismét a tár-

sadalomra irányítani a figyelmet, hogy annál jobban kezdjük csodálni az Internet által biztosított határtalan lehetségeket.

A cikkek címét megpróbáljuk úgy felsorolni, ahogy a hálószemeken; amire éppen „ráklikkeltünk”, azt kiemeljük pirossal, amit már „olvastunk”, azt kicsit

elhalványítjuk, ami pedig majd jön, azt láthatjuk kékkel aláhúzva, úgy, ahogy a web-oldalakon általában az elttünk álló lehetségeket feltüntetik.*

Az erazmista levelezhálóxat

Kemény János és az „új életközösség”

A hálózat-s telefon hskora

Mundaneum - a „másképp virtuális világkönYvtár*'’

A hangok színházától a rádiójátékig - a rádió hskora

Éter-szri: a rádióamatrök hskora

Burusztóf Berni": a postahálózat hskora

A Minitel tündöklése és... életben maradása

Az eredeti infosztráda

Még egy eld: Stafford Beer és a Cvbersin

Mail-art és társai

A hálózati kereskedelem eltörténetéhez

A memória gépi kiterjesztése: Vannevar Bush és a Memex * A szerz, a sorozat kezdete óta megváltoztatta a címeket.

á Minitel tündöklése és...

életben maradása
1981 közepén izzadt homlokukat tö-

rölgetve, de boldogan dlhettek hátra

annak a marketingbrigádnak a tagjai,

amelynek valami teljesen újszer, egé-

szen elzmény nélküli dolgot kellett a

francia társadalom számára „fogyaszt-

hatóvá” és érthetvé tenni. Egy orszá-

gos méret videotextrendszer bevezeté-

se volt a feladatuk, amelynek révén

a telefonvonallal rendelkez polgárok

(1982 decemberétl) ingyen kapott hib-

rid termináljaikon keresztül szolgáltatá-

sonként számlázott díjazásért online

kérhetnek le adatokat az elektronikus te-

lefonkönyvbl, a részvényárakról és a

friss sporteredményekrl. Mindehhez

ráadásul ellenséges sajtókömyezetben

kellett hozzáfogniuk, mert a lapok - élü-

kön a Le Monde-ád\ - az els, részben

sikertelennek tn Saint Malo-i és

|
Vélizy-i kísérletek nyomán riadót fújtak:

| Damoklész kardja lebeg a fejünk felett,

| félelmetes veszély közeledik, a papír

halála fenyeget, haszontalan csecsebe-

csék lepik el a háztartásainkat...
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A szakemberek azonban jól válasz-

tottak: ki értette volna meg a nyolcvanas

évek elején, hogy mit jelent majd az

elektronikus levélküldés, az elektroni-

kus postaláda, az elektronikus faliújság,

az online vonat- és operajegy-rendelés?

(Meg aztán k maguk sem tudták még,

hogy ennyi különböz irányba fejldhet

tovább a rendszer.) Önmagában a politi-

kai háttér kiemelése sem vitt volna kö-

zelebb a technológiához:

bármennyire mélyen él is

a francia népben a

grandeur, a nagyság és a

kiválóság büszkesége,

az, hogy itt most az

1978-as nagyigény
Nora-Minc jelentés (A

társadalom informa-

tizálása) alapján, a nagy

sebesség Transpac

rendszer kiépítése után

úttör stratégiai fejlesz-

tésbe fog az ország,

mindez nemigen dobog-

tathatta volna meg a szíveket. így aztán

- örök tanulságul minden azóta volt PR-

kurzusnak - azzal sikerült levenni a la-

kosságot a lábáról, hogy különböz ki-

szerelésben mindenütt egy egyszer

(amúgy egyébként hamis) statisztikával

találta magát szembe: az elektronikussá

tett (és ezért persze ráadásul naprakész)

telefonkönyv hagyományos, óriás válto-

zatának ki nem nyomtatásával több
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pénzt spórolnak meg az adófizetknek,

mint amennyibe a terminálok és a rend-

szer kiépítése kerül, hogy a rengeteg

megmentett fáról már ne is beszéljünk...

Bizony, így indult az a hálózat,

amelynek 1984-ben már 145 különböz

szolgáltatása volt, 1987-re a világ legki-

terjedtebb e-mail-rendszerét mondhatta

magáénak, amelynek mostanra közel

7 millió terminálja van (beleértve az ott-

honi használat után nagyon gyorsan ki-

épített utcai, ill. intézményi kioszkok

rendszerét), és forgalmának 80%-át az

ún. messageries (reál time levelek, be-

szélgetések, játékok, üzenfelületek),

a kereskedelmi bulletin boardok és

a chat line-ok teszik ki). Az átlagos

Minitel-felhasználó nemigen különbö-

zik a Net-usertl: elektronikus postafi-

ókja van (boite aux lettres electronique,

BAL), passwordje (mot de passe), a fiók

nyitásakor nevet választ (pseudo), s bár

ez akár a sajátja is lehet, elssorban az

anonim kommunikációt szolgálja.

Bizony minden nyilvános, közösségi

és üzleti célú hálózat igazi úttörje a

Minitel, a Grand Réseau Telematique,

amivel a franciák kétszeresen is törté-

nelmet írtak. Mintegy tíz évvel elzték

meg a világot azzal, hogy tömegessé

tudták fejleszteni a rendszert, olyannyi-

ra, hogy a francia társadalomban vissza-

vonhatatlanul kiépült az online adat- és

híráram megcsapolásának napi rutinjára

épül hálózati kultúra. Másfell viszont

e döbbenetes versenyelny kihasználása

helyett a lassú döntéshozatali szerkezet,

az álvitákba belefáradó politika és nyil-

vánosság, az állam és az ipar közti túl-

zott kapcsolat, a fiatalos és újító szellem

iránti teljes érzéketlenség miatt a rend-

szer a kilencvenes éves elejére elveszí-

tette korábban kivívott helyét a számí-

tástechnika fejldésében, és rakétase-

bességgel száguldott el mellette a dia-

dalmas Világhálózat, az Internet. Ekkor-

ra már minden kés lett: hiába indult

1994-ben projekt a „multimédiásításra”

(nagy sebesség és képátvitel), elször a

telefonkönyv mutatta meg magát a

weben is, azután 1996 júliusában meg-

jelent a Minitel Windows-emulátora,

hogy 1997-re a Minitel Telestore is át-

költözzön az Internetre. És bár sokan azt

jósolták, hogy az Internet-szökár el

fogja sodorni a gyengécske Minitelt, ez

nem következett be, ma a békés egymás

mellett élés szép példái édesítik a szak-

újságírók életét: a Minitel gyakorlatilag

francia intranetként üzemel, a lokális és

nemzeti szint alapinformációkhoz való

hozzáférésben versenyképes maradt

a hypertextet nélkülöz, egyszerbb, de

már nagyon bejáratott lekérési rendszer.

A Minitel történetére „hálózati óriás-

laboratóriumként” te-

kintve érdemesnek lát-

szik elidzni a legfonto-

sabb és legjellemzbb ta-

nulságoknál. Viszonylag

hamar kiderült ugyanis,

hogy a Minitel a szolgál-

tatásorientált média fell

villámgyorsan a kapcso-

latorientált média felé

fejldött, hogy „ideális”

(racionális, mértéktartó,

individualista) fogyasztó

nem létezik, annál in-

kább „dionüszoszi”:

mintegy varázsütésre

megjelentek a mai hac-

kingre, hálózati játékokra, közösség-

szervezésre emlékeztet oldalak, élükön

minden botrányok botrányával, az „ero-

tikus bulletin boarddal”, a késbbi mes-

sagerie rose -zal (Pink Minitel).

Jellemz, hogy a francia állam adó-

megszorításokkal igyekezett lehetetlenné

tenni a nemkívánatos messagerie-k m-
ködését, mindenféle keresett ürügyre hi-

vatkozva próbálták visszafogni a haszná-

latot (a legszömybb eset az volt, amikor

a védelmi minisztérium három re be-

kapcsolva hagyta a Minitelt, amely az

egész éjszakai szolgáltatást igénybe véve

megduplázta a telefonszámlát!), végül

célszemélyeket, animateuröket ültetett

be a kommunikációforgalom csatornázá-

sára, amitl a felhasználók aztán gyorsan

ki is szerettek az egészbl, és az ekkép-

pen ellehetetlenített messagerie-k össze-

omlottak. (A politikai rövidlátásra külö-

nösen jellemz például Pasqua belügy-

miniszter esete: a konzervatív közhangu-

latra építve heves támadásokat intézett

a homoszexuális Gay Pied messagerie

ellen, miközben a francia társadalom

elsöpr többsége (egy 1991-es felmérés

szerint 89%-a) a messagerie rose-ok

bármifajta szabályozása és korlátozása

ellen foglalt állást.)

A Minitel mindezzel együtt jelenté-

keny mértékben megváltoztatta a franci-

ák mindennapi életét (S. Brand 1988-as

könyve a rendszert egyenesen a kapita-

lizmus és a szocializmus lenygöz
kevercsének nevezi), újra kellett érté-

kelni és definiálni a „közösség” kategó-

riáját (a virtuális közösség problémája

itt vetdött fel a legkorábban és legéle-

sebben), fel kellett figyelni arra, hogy

a Minitel „idszakos autonómia-zónává

vált” (Bey, 1991), hogy a virtuális tér

önszervez (Morin, 1 986), hogy az em-

berek perszonalizálják és humanizálják

a technológiában rejl lehetséget.

André Lemos szerint a Minitel-sztori fé-

nyesen igazolja Georg Simmelt, a szá-

zadforduló nagy szociológusát (ill.

A modemitás filozófiája c. könyvét):

a technológia fejldésének számtalan

elre beláthatatlan kanyarja van, ahol

a techikai életer (technical vitalism)

hajtja elre, de az új eljárásokra fogé-

kony „társadalmi életer” (social vita-

lism) is mindig harcba indul a kultúra

elfogadott formái ellen, a számára leg-

megfelelbbnek tn közeg megterem-

tése érdekében. A Minitel, ez a látszatra

abszolút racionális eszköz így válhatott

szimbolikus médiummá és kulturális

erforrássá, tökéletesen érthetvé téve,

hogy egy vészes gyorsasággal elavuló

technológia hogyan „élheti túl” az

Internetet, és miért képes mind a mai

napig cementként összetartani a francia

társadalmat. Nem akármilyen lecke ez

a Net kormányzati és üzleti stratégia-

tervezinek sem...

Z. Karvalics László

Irodalom: A Minitel az Interneten a nem meglep www.minitel.fr és .com-on érhet

el. Ismeretterjeszt összefoglalást ad a nyolcvanas évek végéig tartó idszakról a nép-

szer Que sais-je sorozatban Jean-Yves Rincé: Le Minitel Paris, PUF, 1990. Társada-

lomelméleti mélységgel igyekszik a Minitelhez nyúlni André Lemos: The Labyrinth of

Minitel In: Rob Shields (ed.): Cultures ofInternet. Virtual Spaces, Reál Histories and

Living Bodies SAGE,1996. A Minitel Rose históriáját legrészletesebben ld. Perier,

Denis: Le Dossier noir du Minitel Rose Paris, Albin Michel, 1988.



Leviatán
Néhány éven belül kétszer for-

dúlt el, hogy fordítói mun-

kámban szakért segítségét

kellett igénybe vennem. Mindkét esetben

P. G. Woodhouse egy-egy fiatalkori, vé-

konyka regényét fordítottam magyarra, és

mindkét alkalommal azért volt szükség

szakértre, mert a könyvben elég sok szó

esett a krikettrl.

A krikett olyan sportág, amelyben két

csapat méri össze tudását, ám a két csapat

nem azonos számú emberrel áll ki a pályá-

ra, viszont egyformán öltözik. A mérkzé-

sek nemritkán több napig tartanak, így

tehát ember legyen a talpán, aki krikett-

mérkzést figyelve meg tudja állapítani, ki

van ki ellen, és ki mire törekszik. Olyan

ember pedig még biztosan nem született,

aki egy krikettrajongó és -szakért író szö-

vegét elképzettség nélkül helyesen le tud-

ná fordítani.

Magyarországon összesen egy ember

tudja, mikor mi miért történik a krikett-

pályán. A sors kegyelmébl ezt az embert,

név szerint Vitray Pétert szemé-

lyesen ismerem, st barátaim

közé sorolom. Kézenfekv volt

tehát, hogy mindkét esetben

hozzá forduljak.

Tudományos igény kísér-

lethez ideális helyzet: azonosak

a szereplk, azonos a feladat,

minden azonos, egyetlen körül-

ményt kivéve: a két regény for-

dítása között eltelt idben

mindketten feliratkoztunk az

Internetre.

Az els esetben a krikett

szempontjából vaktában lefordí-

tott regényt felmásoltam egy le-

mezre (eltte tömörítettem,

hogy ráféljen), azután kocsiba

ültem, elmentem a szakért la-

kására, és átadtam neki, majd hazatértem.

Egy nap. V. Péter átnézte a'szöveget, a kri-

kettben gazdag helyeken javításokat eszkö-

zölt, majd újra tömörítette, s visszamásolta

|
a lemezre. Még egy nap. Aztán felhívott,

S idpontot egyeztetve egy közbees helyen

| találkoztunk, átadta a lemezt, onnan haza-

“ hoztam, kinyomtattam. Még egy nap.

A második eset, immár az Internet se-
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gítségével: amikor elkészültem egy-egy

fejezet fordításával, sebtében átzúdítottam

Péter elektromos postaládájába (nem állt

semmibl, esténként úgyis benéz az ember

a postára). Másodpercek alatt odaért, más-

nap meg ott találtam a „krikettileg” maku-

látlanul tökéletes szöveget saját e-postalá-

dámban.

Sok kilométer autózást, sok liter ben-

zint és jó néhány órányi emberéletet jelen-

tett az, hogy rajta vagyunk az Interneten.

Manapság a kor, az életkörülmények, a

gazdasági helyzet vagy valami beláthatat-

lan, felsbb akarat rendelése szerint ember-

nek emberrel kommunikálnia nehéz. Lakni

költséges passzió, az emberek olcsóbb lak-

helyre költöznek, s így mindegyre távolod-

nak barátaiktól. Ma már talán egyáltalán

nincs is olyan barátom, akit gyalogszerrel

fölkereshetnék. Márpedig a menetjegyek

drágák, a postai portó drága, a telefonálás

drága, a benzin pedig pláne drága.

Az egérutat ma az elektronikus levele-

zés kínálja. Mindössze telefon kell hozzá.

meg számítógép. Egy háromperces tele-

fonbeszélgetés szó szerint leírt szövege e-

mail formájában a másodperc tört része

alatt továbbítható, ráadásul egyszerre akár

több címzetthez is - a telefonáláshoz vagy

a postai levelezéshez képest ennek szinte

nincs is költsége.

Ami pedig a számítógépet illeti, minden

dolog ára emelkedik, akár a tengeri dagály,

ám a számítástechnikai eszközöké költség-

kihatás tekintetében konkáv szigetként

egyre mélyebbre süllyed. Négy évvel

ezeltt egy megabájt memória tízezer fo-

rintnál is többe került. Ma ezer forint körül

van. Minden hardver ára persze nem zu-

hant ekkorát, de aki nem a legkorszerbb

eszközöket akarja, az ma minden eddiginél

olcsóbban juthat számítógéphez. Tudok

olyan helyrl, ahol bontott alkatrészekbl

állítanak össze igény szerinti konfiguráci-

ót, ami biztosan nem világver teljesítmé-

ny, de mködni mködik. Elektronikus

postaládára szert tenni ma sem filléres ügy,

de a használata már igazán gazdaságos.

Mintha az a titokzatos, gravitációhoz

hasonlítható er ebbe az irányba vonzaná

az emberi kapcsolatokat. Az otthon vi-

szonylagos biztonsága egyre élesebb kont-

rasztban áll az utca mind veszélyesebb

közegével; kimozdulni a négy fal közül

kockázattal jár.

Tekinthetjük ezt átmeneti kényszer-

helyzetnek, de a játék kedvéért tekintsük

most inkább úgy, mint az evolú-

ció egy újabb lépcsfokát.

Hogy világosabb legyen, mire

gondolok, a természetbl vett

példához folyamodom.

Az sóceánban úszkáló egy-

sejtek sorsa alapveten fordult

jobbra, amikor - személyes biz-

tonságuk érdekében - telepeket

alkottak, amolyan embrionális

társadalmakká szervezdtek. A
szivacs, a korall már lények kö-

zössége, de benne minden él
egyed a maga érdekeit valósítja

meg. A táplálékot elhalássza a

szomszéd ell, ám pusztán azál-

tal, hogy szorosan összekapasz-

kodik vele, védelmet nyújt neki,

és védelmet is kap tle.

Ez az életforma kétségkívül sokkal in-

gerszegényebb, mint az egysejté, mert

változatlan környezetet kínál, viszont -

különösen az alapítók számára - bizton-

ságos megélhetést nyújt. (Kicsit olyan ez,

mint a pilótajáték: itt is a közösség pere-

mén élk vannak fenyegetettebb helyzet-

ben, érdekük ezért arra törekedni, hogy

újabbak szervezdjenek köréjük.) A ko-



rali életképes létformának bizonyult, ta-

núsítják ezt a déli tengerek szakadatlanul

növekv atolljai.

Újabb minségi ugrást jelentett, ami-

kor az együtt, de egymástól függetlenül

él lények között munkamegosztás kez-

dett szervezdni, és a sok sejt fokozatosan

egyetlen organizmussá fejldött. A sejtek

sejtcsoportokká, azok szervekké alakul-

tak, és e szervek az organizmus fennmara-

dásában immár más-más szerepet töltöttek

be. A táplálkozás mint az élet elsdleges

feltétele kulcsszerepet játszott, de ugyan-

ilyen fontos volt az egyes szervek közötti

kommunikáció. Elvégre a szájnak muszáj

tudnia, hogy a gyomor üres, ideje táplálé-

kot szerezni és így tovább.'A szervek kö-

zötti kommunikáció érdekében kifejldött

az idegrendszer.

Ebbl alighanem sejthet már, hová

akarok kilyukadni. A technika mindinkább

lehetvé teszi, hogy az ember, a tengerben

szabadon úszkáló egysejt inkább otthon

maradjon, a koralltelep biztonságos mész-

vázában, és a túléléshez szükséges összes

ügyet onnan intézze el. Otthon elvégzett

munkájukat egyre többen szállítják tele-

fonvonalon a megrendelhöz (hogy mesz-

szire ne menjünk, ez az írás is ilyen úton

kerül az olvasó elé), az érte járó összeget

telefonvonalon utalják át a bankszámlára,

és a számla tulajdonosa telefonon keresz-

tül rendelkezhet arról, hogy a pénz hová

kerüljön tovább. Ebben a modellben a

pénz - mint a fennmaradás záloga - a táp-

lálék szerepét tölti be.

Leviatánt, a Biblia tengeri szörnyete-

gét Thomas Hobbes az emberi társada-

lom jelképes megszemélyesítjévé tette.

Az egyszerség kedvéért használjuk mi

is ezt a nevet arra a századunkban kifej-

ld kozmikus éllényre, amely maga az

emberiség.

Az alábbiak James Redfield: Gyakorla-

ti útmutató a mennyei próféciához cím
könyvébl való idézetek; az a legegysze-

rbb, ha saját fordításomból másolom ide

a szöveget.

,Michael Murphy a The Future of the

Body (A test jövje) cím könyvében az

emberi képességek széles skáláját rajzolja

fel. Az eddig feltárt és dokumentált bizo-

nyítékokból kiindulva hisz abban, hogy

[...] az élet ma ismert formáját meghaladó,

újfajta élet jön létre bolygónkon. Ugyanez

a gondolat játszik központi szerepet az

evolúciós elmélet egyes látnoki továbbfej-

lesztinek gondolkodásában - Pierre

Teilhard de Chardin és Sri Aurobindo csak

két példa közülük.

Murphy felhívja a figyelmet két, a

múltban lejátszódott, korszakos jelentsé-

cjondoí(

g eseményre, amelyek a szervetlen

anyagtól való továbblépést jelentették. Az
els maga az élet megjelenése volt. A má-

sodik az emberiség létrejötte - egyedülálló

társadalmi-lélektani jellemzivel együtt. .

.

Elmondható tehát, hogy a szervetlen

anyag, az állat- és növényfajok, valamint

az emberiség a létezés három szintjét vagy

fajtáját képviseli, és mindegyik más elv

alapján szervezdik. Ez a három szint

együtt evolúciós triászt alkot,

amelynek els két tagja meg-

haladta (transzcendálta)

önmagát: a szervetlen

anyag eleven fajokat

hozott létre, az állatvi-

lág pedig kiemelte

önmagából az embe-

riséget, és ilyenkor

mindig új rend kelet-

kezett a létezésben.

Számtalan kísérleti

eredmény, dokumentum

bizonyítja az ember bámu-

latos átalakuló képességét.

Murphy ezekre és G. Ledyard

Stebbins evolúciós elméletére támaszkod-

va kijelenti, hogy szerinte a létezés új

szintje már meg is jelent a Földön.”

Eddig az idézet.

A létezés új szintje a sokmilliárdnyi

egoból egységes szervezetté fejld embe-

riség. A kozmikus ember - ha úgy tetszik,

Adam Kadmon, ha úgy tetszik, leviatán.

Gondolatkísérletünk szerint az evolúció

ma ott tart, hogy kezd kibontakozni az

egyes szervek közötti kommunikáció. A
krikettre vonatkozó tudást nehézség nélkül

megszerezhetem Vitray Pétertl. A szerv-

átültetésre váró páciensek gyógyulásának

esélyei ugrásszeren megnnek, ha az or-

vosok másodperceken belül megtudják,

hol található a világon olyan szerv, amely-

re szükség van, hiszen ma már néhány óra

leforgása alatt el lehet juttatni bármit bár-

honnan bárhová.

Ha a szervezetben gyulladás keletkezik,

az idegrendszeren végigfut a jelzés, bein-

dulnak az erre rendelt mechanizmusok, és

az immunrendszer sok esetben orvosi be-

avatkozás nélkül is leküzdi a bajt. Ha - a

politikai akadályoktól eltekintve - Cserno-

bil katasztrófája nem a nyolcvanas, hanem

a kilencvenes évek vége felé történik,

a vészjelzés szempillantásnyi id alatt be-

járhatta volna Európát és a világot, s min-

denütt idejében megtehették volna a szük-

séges óvintézkedéseket. Ez kevesebb

halálesetet talán nem jelentett volna, de ke-

vesebb sugárfertzést bizonyára.

Ha valamelyik szervben oxigénhiány

lép fel, az idegrendszer közvetítésével tu-

domást szerez errl a tüd, a szív, az ér-

rendszer, és szaporább munkába kezd. Ha
itthoni szakkönyveim elégtelennek bizo-

nyulnak a munkámhoz, az Interneten ke-

resztül beiratkozhatom a világ legnagyobb

könyvtáraiba, vagy levélben közvetlenül a

szakemberekhez fordulhatok tájékoztatá-

sért. A való életben (erre már internetes

rövidítés is született: IRL, azaz In Reál

Life) ritkán tapasztalható olyan segít-

készség, amely a Hálózaton

megnyilvánul.

A fájdalominger a

baj jelenlétére figyel-

meztet a szervezet-

ben. A limai túsz-

szedk az

Interneten ke-

resztül kiáltották

világgá követelé-

seiket, tettük ma-

gyarázatát. A kali-

forniai öngyilkos

szekta tragédiájának ta-

nulságait az Internet háló-

zatán vitatják egymással olya-

nok, akik Makón vagy Montevideóban,

Maastrichtban vagy Mauiban élnek, és

közben a lábukat sem teszik ki otthonról.

Folytathatnám, de unnád. Ennyibl is

nyilvánvaló a párhuzam: az Internet alak-

jában a kozmikus lény, leviatán idegrend-

szere kezd mködésbe lépni. Az egymás

mellett, de többnyire egymás ellen él
egyedek korai ltársadalmán belül alakul

már az eleven organizmus. Az egyén és

a közösség a hálózaton újszer, „egy min-

denkiért, mindenki egyért” típusú kapcso-

latban áll egymással: a sejt a szervet szol-

gálja, a szerv a szervezetet, és a bajba

jutott szerv bizton számíthat a szervezet

segítségére. Maga az éllény persze ennek

az egésznek nincs tudatában, aminthogy

a szervek sem tudják, hogy tevékenységük

milyen magasabb célt szolgál.

Akinek kedve van, elgondolkodhat

még azon a körülményen is, hogy ez a fej-

ldési fázis éppen a Vízönt-kornak ne-

vezett kozmikus korszak kezdetével esik

egybe. További töprengési lehetséget

kínál az a tény, hogy a telepatikus gondo-

latátvitel terén végzett kísérletek egyre

sikeresebbek, gylnek a meggyz ered-

mények. Mi van, ha az Internet hálózatá-

nak mködéséhez néhány évszázad múl-

va már vonal sem kell?

Ugyanaz dakszli nélkül - mondaná Ka-

rinthy. |
De vajon mit mondott az els többsejt |

éllény, amikor elrúgta magát a korall- 1

zátonyról?

Révbíró Tamás
1998 OKTÓBER



indul(a

A Simicska-ügy az Internettóban
Négy év nagy id a

technika fejldésében.

1994-ben, az elz or-

szággylési választások

alkalmával még gyerek-

cipben járt az Internet

Magyarországon. Az

idei voksolásra viszont

már új, elismert médi-

ummá ntte ki magát,

így nem furcsa, hogy

szinte minden számotte-

v párt és maga a Vá-

lasztási Hivatal is (www.valasztas.hu) önálló

web-lapot indított. Aki ellátogatott ezekre az ol-

dalakra, láthatta, hogy különböz mértékben

vették komolyan a pártok a feladatot. Volt, aki

csak néhány fényképet, bemutatkozó szöveget

tett közzé, mások viszont az egész programot -

olvasható és letölthet formában egyaránt.

A választások lezajlottak, a Választási Hivatal

honlapja igen jól vizsgázott, a politika viszont

nyárra újra elfelejtette az Internetet. Gondolhat-

tuk volna: nem is jut eszébe októberig, amikor az

önkormányzati választásokra készülve majd újra

elveszik web-mestereiket a pártok. Nem így tör-

tént: a nagy port kavart Simicska-ügy kapcsán

váratlanul szerepet kapott a Világháló is. Történt

ugyanis, hogy az Internetto politikai vitafórumá-

nak, a Törzsasztalnak a Fidesz-ügy - pontosab-

ban annak tálalása a Népszabadságban - lett a

központi témája. Ez önmagában még nem olyan

nagy különlegesség, hiszen itt gyakran fordulnak

el a mindennapi témákhoz kapcsolódó szóki-

mondó, néha szabadszájú kommentárok. Erre

van kitalálva. Az új elem a történetben, hogy a

Népszabadság augusztus 21-ei számában hossza-

san idéz ezekbl a megnyilatkozásokból. A cikk

bevezetje szerint a szemelvényeket „a szerve-

zk hozzájárulásával’’ teszik közzé. Tehát nem

a szerzk, hanem a szervezk hozzájárulásával.

A szerzk hozzájárulását ugyanis nehéz megsze-

rezni, hiszen a legtöbb hozzászólás aláírása bece-

vagy gúnynév, st esetleg csak erre az alkalomra

kitalált sokatmondó elnevezés, mint „Lehel kürt-

je
”
vagy ,provo cat

Nem akarok most azon rágódni, mennyire

etikus ez a közzététel, hiszen - miután nyilváno-

san, ám „csak” az Interneten, és ott is egy szk

törzsközönség számára íródtak - pró és kontra

lehetne sorolni az érveket. Inkább az az izgal-

mas kérdés: vajon valami új kezddött ezzel?

Megszokott és mindennapos dolog, ha az egyik

napilap a másik értesüléseire hivatkozik, vagy

abból idéz; de idáig nem sokszor fordult el,

hogy egy vezet, országos napilap hosszan és

szó szerint citálja valamely internetes kiadvány-

A szidalmazás folytatódik?

Úgy tnik, hogy a Szabad-e szidalmazni cím cikkel a vártnál nagyobb kavicsot

hajítottunk a tengerbe, s a hullámverés egyelre nem akar elülni. Olvasóink a

legkülönbözbb mfajokban reagáltak, kaptunk jogi szakvéleményt, publicisz-

tikát, tömör támogatást és ellenvéleményt. Az alábbiakban eme írásokból közlünk váloga-

tást, kommentár nélkül, hiszen a mi álláspontunk már ismert, aki nem emlékezne, az akár

a www.ikalauz.hu címen is megtalálja a múlt havi Internet Kalauz ominózus cikkét.

nak nem is csupán csak egy írását, de az olvasói

hozzászólásokat is.

Az „olvasói hozzászólás” persze nem fedi

teljesen a chat-room fogalmát. Itt egy egészen

speciális, az írott sajtóban ismeretlen formáról

van szó. És éppen ez az, amitl különösen érde-

kes esemény a I^épszabadság idézetgyjtemé-

nye. Mert ezd^Tvélemények nem papírra szü-

lettek; formailag és tartalmilag egy olyan új

tömegkommunikációs eszköz stílusjegyeit hor-

dozzák, melynek nincsenek írott szabályai, ne-

hezen vonatkoztatható rá bármely ismert sajtó-

vagy szerzi jogi törvénybeli passzus, és általá-

ban is nagyon különbözik mindattól, amit eddig

sajtón vagy tömegkommunikáción értettünk.

(Ha meg kellene határozni, talán azt mondanám:

az Internet a napilap, a magazinújság, a tévé, a

telefon, a posta, a számítógép, a falfirka és a fal-

vakban látható, kerítés eltti kispad keveréke.)

Minden olyan vélemény, amely a politikus-

hoz eljut - akár a médián keresztül, akár a vasáp
napi ebédnél vagy a focimeccsen -, bizow

mértékig manipulálva, (ön)cenzúrázva, szépítve

vagy ferdítve van. Az országos lap újapgírója, ha

tollat ragad, számol vele, hogy Jjösát esetleg

majd a miniszterelnök is olvasaf: Az országos

média jobban szól a politikusodszk rétegének,

mint az olvasók, nézk, hallgátók népes táborá-

nak. Ám Lehel kürtje a Világhálón provo cat-

nek harsog. A kommunikácijp - szemben a köz-

hiedelemmel és azzal, amit feltételezhetnénk

róla - sokkal személyesebbraz Interneten, mint

a többi médiumban. De személytelenebb, mint

az utcán vagy telefonon. Valakinek szól, tudva -

de lényegében figyelmen kívül hagyva -, hogy

mindenki olvashatja.

Amikor tehát országos napilapban jelennek

meg az Interneten „közleked” gondolatok, új

minség születik. A Népszabadság - Internetet

nem ismer - olvasója meglepdik, furcsállja. De

a - szupersztrádán járatos - politikus is újat kap.

Többek között ezt a mondatot: ,JJekem egy

ilyen Simlicske által irányított apparátus ne

akarjon a zsebemben kotorászni. Egy csaló ba-

gázs pedig attól még

kormányozhatjól, hogy

csaló, de akkor nagyon

kössefel a gatyát.
”

Vértes János az el-

z számban a székesfe-

hérvári Extra-ügy kap-

csán arról elmélkedik:

vajon jogilag hogyan

minsülnek az ilyen ese-

tek? Szabadon szidhat-

ja-e bárki az Interneten a

polgármestert, ajegyzt,

a miniszterelnököt vagy akár csak a szomszédját?

Végeredményben arra a következtetésre jut, hogy

nem. Az Internetre ugyanazok a szabályok vonat-

koznak, mint a sajtó más termékeire vagy általá-

ban a hétköznapi sértésekre.

Nehi fontosabb-e az ilyen kritikák esetében -

jelenjenek meg újságban, vagy hangozzanak el

csak az utcán - azok igazságtartalma, amit érte-

lemszeren csak az érintettek ítélhetnek meg?

Engem nem is az izgat, hogy dönt a bíróság -

amely eg>|történelmilég kialakult és jó esetben

társadalmifag elfogadott közös nevez szerint jár

el -, hanejh hogy mit érez a felperes, a megrágal-

mazott? Álegrendül-e önmagába vetett hite, vé-

gez-e önvizsgálatot? - persze csak este, otthon, a

fürdszobatükör eltt. Mert a demokrácia nem

feltétlenül csak és kizárólag intézményes keretek

köpött gyakorolt népképviseletet jelent, a demok-

:iába az is beletartozik: senkit nem csuknak le

'egy kocsmai hzöngésért (a falfirka más tészta,

hiszen ott többnyire vagyon sérül). És a másik ol-

dalon: a politikusnak sem kell feltétlenül lemon-

dania ahhoz, hogy esetleg egy rossz döntést jóvá-

tegyen. Hatással lehet rá néhány - nem a köreibe

tartozó - ember véleménye, ha eljut hozzá. Nem
baj, ha esetleg szélsséges, bántó vagy torzított.

A lényeg, hogy más, mint amit megszokott.

Az Internet - mint szabad véleménynyilvá-

nítási csatorna - szerepe a politikában más, mint

a falfirkáé, hiszen nem néhány huligán rosszal-

kodása; más, mint a sajtólevelezésé, hiszen nem

egy szk, többnyire grafománokból álló réteg a

szerzje; más, mint a kocsmai hzöngésé, hi-

szen többen „hallják” húsz embernél. Az

Interneten olyan vélemények, gondolatok, erk

találnak utat maguknak, amelyeknek eddig

egyszeren nem volt terepe. A négyévenkénti

voksolás a statisztikailag mérhet vélemények

érvényesítésének intézményesített formája.

Konzekvenciája a mandátumok újraelosztása.

A közte lév idszakban szükséges társadalmi

kontroll egyik új formája lehet az Internet.

Kis Ervin Egon

kegon@mail.matav.hu
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A Szabad-e szidalmazni? cím összefog-

laló cikkhez szólnék hozzá elssorban a jog-

értelmezés fell, figyelemmel arra, hogy eb-

bl az aspektusból ismerem a témát.

Jogi álláspontom szerint a web-hely

szolgáltatója a web-felületre feltett bármi-

lyen tartalmú „malkotásért” - a cenzúra ti-

lalma miatt - helyreigazítás szempontjából

nem felel. Ennek oka az, hogy az ilyen m
nem minsül sajtóterméknek, leginkább -

mint ahogyan azt

már többen is le-

írták - plakátnak,

véleményközl
tacepaónak ne-

vezhet. A konk-

rét ügytl elvonatkoztatva az alábbi megál-

lapításokat teszem.

Az a szolgáltató, amely web-helyet biz-

tosít (akár ingyen is) a szolgáltatás igénybe-

vevjének, csupán annyi a felelssége, hogy

ha észleli olyan m feltételét, amely sérti

egyes személyek (beleértve a nem természe-

tes személyeket is) jogát vagy jogos érdekét,

az ország törvényes berendezkedésének jog-

szabályba foglalt rendelkezéseit, akkor a

szolgáltató jogosult, illetve köteles a web-

hely elérhetségét megakadályozni. Az,

hogy a szolgáltató mikor jogosult és mikor

köteles a web-hely elérését megakadályoz-

ni, jelenleg nincs kialakult eljárási formához

kötve, nem szabályozott, illetve általánosan

elfogadott gyakorlata nincs. Azt lehet meg-

állapítani, hogy a szolgáltató önkéntes jogo-

sultságát a hozzáférés megakadályozására

akkor gyakorolja, ha valaki, megismerve a

web-helyet, tiltakozik annak tartalma miatt,

és ezzel a szolgáltató saját nézete, olvasata

alapján is egyetért. Ez azért nehéz kérdés,

mert a közlés szabadságát sértheti a szolgál-

tatás igénybevevjének oldaláról. Kötelez

lenne a szolgáltatónak a web-hely elérhet-

ségét megakadályoznia, ha mondjuk az

ügyészség (vagy más ezzel a jogkörrel felru-

házott szervezet) a konkrét ügy kivizsgálá-

sáig utasítja - megfelel jogi szabályozás

keretében - a szolgáltatót a web-hely eléré-

sének megakadályozására. Ha ezt követen

a szolgáltató a felhívásnak nem tesz eleget,

felelssége ugyanaz lesz, mint a „malko-

tás” készítjének.

Azt, hogy a „malkotás” hordoz-e

olyan tartalmat, amely sérti valaki jogát •

vagy jogos érdekét, a független bíróság

eltt kell a sérelmeznek érvényesítenie,

méghozzá nem sajtóperben, hanem polgá-

ri- vagy büntetperben, a jogsértéstl füg-

gen. Ezért ilyenkor nem a szolgáltatótól

kell helyreigazítást kérni, illetve a pert

nem ellene kell megindítani, hanem a sé-

relmet okozó ellen. Ha a bíróság a jogsér-

tést megállapítja, akkor a m alkotóját

vonja felelsségre, és az esetleges kártérí-

tés megfizetésére is t kötelezi.

Szó volt a Hálón való kommunikálás

szabályairól, amit „netikettnek” aposztro-

fáltak, illetve aposztrofálnak. Ez a szabá-

lyozás a Hálón egymással közvetlenül vagy

valamilyen közvetít beiktatásával folyta-

tott információcserére vonatkozik. így az

egymással folytatott levelezésre, a hírcso-

portoknak, illetve valamilyen levelezlistá-

Sért „malkotások”
nak küldött írások tartalmára. Ebben az

esetben a szolgáltatónak csak akkor áll fenn

a felelssége, ha módja van a levélváltást

ellenrizni, pl. moderátorral. Bárki küldhet

levelet a listákra, még az is, aki egyébként

nincs rajtuk, és ha megengedhetetlen tartal-

mú anyagot küld, s a figyelmeztetés ellené-

re sem hagyja abba, akkor azt a szolgáltatót

kell kötelézni az „alkotó” kizárására,

amelytl/fezek a sért „malkotások” érkez-

nek.
I

Más kérdés, hogy mi van akkor, ha a bí-

róság nem ad helyt a sérelmez igényének,

és azt elutasítja. Álláspontom szerint ekkor

az ominózus „malkotás” elérhetségét

vissza kell állítani, st a keletkezett döntést

is hozzá kell csatolni.

Megjegyzés a konkrét üggyel kapcsolat-

ban:

Valószínleg az ügyintéz vélt vagy va-

lós igazát egyéb eszközökkel nem tudta

hatékonyan érvényre juttatni, s ezért for-

dult ilyen módon a nyilvánossághoz. Ha-

sonló ügy bontakozott ki az USA-ban,

mégpedig politi-

kai színezettel, és

a szolgáltatót

mégsem akarják

emiatt beperelni.

St, mind hírlik,

az írás magyarul is meg fog jelenni egy ha-

zai szolgáltatónál.

Befejezésül még csak annyit, hogy a Há-

lón való kommunikálással kapcsolatosan a

jövben az eddiginél is több problémafelve-

tés - és így megoldáskeresés - várható.

Például mi történik akkor, ha a Hálón lév

„malkotásból” idéznek, vagy netán teljes

egészében átveszik, és mint saját mvet je-

lenítik meg azt, vagy a levelezlisták archí-

vumát minden további hozzájárulás nélkül

pénzért kiadják és forgalmazzák stb.

Dr. Kiss B. István ügyvéd

ugyvedi.iroda@mail.kerszov.hu

A Net nem újság!
Olvasgattam a szeptemberi Internet

Kalauzt, és kedvet éreztem, hogy leírjam

a véleményemet.

A dolog, azt hiszem, már régebb óta ér-

leldik bennem, és most a vezércikk, né-

hány kép és a Szabad-e szidalmazni? cím
cikk együttes ereje vitt rá, hogy tényleg

„billentyzetet ragadjak”.

Az elejérl kezdve. Tetszik, hogy a

lapjuk egy kicsit „belemensebb” stílus-

ban íródik, mint az átlag újságok. Ahogy

vezércikkben említik is, nem csinálnak

belle lelki gondot, hogy a Windows

problémáit nyíltan kitárgyalják, akkor

sem, ha esetleg nem kapnak az MS
Hungarytól hirdetési megbízást. Elre-

utalva a szidalmazós cikkre, tetszett az

idézett levél a MOS-ról és a DUS-ról, tet-

szett, hogy ezt egy újságban lehozták. Hir

szén a dolgoknak általában több oldaluk

van, és tény, hogy az MS-ellenességfvi-

lágjelenség. Ha pedig létezik ilyen* írni is

kell róla. Nem kell nagyon messzire men-

ni, csak elolvasni néhány oprendszer-

flamewart a HIX Guru hasábjain. Idn-

ként izzik a hangulat, de valahol mindig

komoly szakmai érvek és ellenérvek fe-

szülnek egymásnak.

Mieltt azonban ebbl arra a követ-

keztetésre jutnának, hogy én is egy véres-

szájú MS-ellenes vagyok, elmondom,

hogy ennél sokkal liberálisabb nézpon-

ton állok ebben a vitában. MS-
szoftvereket használok, és nekem, illetve

a környezetemnek (mivel én vagyok

a rendszergazda :-), viszonylag kevés

kellemetlenséget okoznak. (Persze erre

sokan mondhatják, hogy szerencsés va-

gyok.) Szerintem az MS-szoftverek leg-

nagyobb gondja, hogy sok információ

nem, vagy csak nehezen/drágán hozzá-

férhet róluk, így sok gondjuk-bajuk egy-

szeren megmagyarázatlan, illetve meg-

magyarázhatatlan marad. A legtöbb

bosszúságot a szinte minden értelmet nél-

külöz hibaüzenetek okozzák. Csak egy |

nagyon régóta létez példát felhozva, végre |
megtanulhatna a rendszer különbséget

|

(folytatás a 60. oldalon)
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nem
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(folytatás az 59. oldalról)

tenni a között, hogy nincs, vagy hogy hi-

bás a lemez a meghajtóban.

Az eredeti témámhoz visszatérve, tet-

szik, hogy felvállalják a szexualitást. Az

én ízlésemnek nem okoz megrázkódtatást

néhány szép ni kebel. Nem vagyok

szexmániás, egyszeren csak azt a nézetet

vallom, hogy ez is az élet része, mégpedig

nagyon fontos része. Nem állítom, hogy

még sosem jártam szexsite-on, de nem sok

sávszélességet pazaroltam még erre a szó-

rakozásra (ha lehet annak nevezni). S azt

hiszem, késbb sem fogok. Itt számomra

az az elv a lényeg, hogy ha a jelenség léte-

zik, akkor beszélpi kell róla.

Azután itt van ez az általam is érdekl-

déssel olvasott cikk a szidalmazásról.

Kezdeném azzal, hogy megvan a magam
(negatív) véleménye azokról, akik ilyen

web-lapokat készítenek. De nézetem sze-

rint ezért a szolgáltatót nem lehet felels-

sé tenni. Szerintem ez többek között fizi-

kai képtelenség is! Természetes módon

elvárható egy szolgáltatótól, hogy a vala-

kit sért dolgokat levegye. De hogy hely-

reigazítást tegyen közzé?!

Mint írtam, szeretek a realitások tala-

ján mozogni, így ésszer dolognak tar-

tom, hogy ha valami nem tetszik valaki-

nek, akkor azt szóvá teszi. Ha nem szól

érte, akkor a hallgatás akár beleegyezés-

nek is tekinthet.

Megkérdezném azt a bizonyos polgár-

mestert, hogy ha ez nem az EXTRA Bt.

szerverén, hanem valamelyik külföldi

szerveren történt volna, akkor mit csinál-

na? A külföldi szolgáltatónak, még ha el-

lenrizné is az oldalakat, valószínleg

beletörne a bicskája a magyar nyelvbe,

így ab ovo el sem tudná olvasni, hogy

mit írnak, azt meg végképp nem tudná

eldönteni, hogy ezzel valakit sértenek-e

vagy sem. Viszont ha szólna érte, való-

színleg levennék.

De itt megint kezddnek a bonyodal-

mak, mert nekik megint csak hiába írná-

nak magyarul. Lehet, hogy az egy tajvani

szerver, ahol csak kínaiul értenek! :-)

Az Ön hasonlatához visszatérve, ha

összefirkálják a házat, akkor a tulajdonos

valószínleg el fogja onnan távolítani

a mocskolódást, de nem kötelezhetik arra,

hogy utána kiírja, „Nem is hje a Han-

gya!” Vagy igen? :-)

Az Internetre kitett irományaiért min-

| denki nyilvánvalóan felelsséggel tarto-

| zik, de ezt a felelsséget ne akarják már

| áthárítani a dologban nem vétkes/érintett

emberekre. Pl. ha egy nyilvános fülkébl

telefonon hivná fel valaki az embereket, és
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szóban mondaná el nekik, amit leírt a pol-

gármesterrl, akkor a Matávot büntetnék

meg, és neki kellene körbetelefonálnia a

cáfolatot? Hiszen biztosította a névtelen

hozzáférési lehetséget...

Immár sokadik éve vagyok „netizen”,

és tapasztalatból tudom mondani, hogy a

nyilvánosság igen jó cenzúra is egyben.

Hiába kezdeném el kiabálni a Neten, hogy

„Isten nem létezik!”, ezzel még nem való-

szín, hogy sok hívet térítenék el a hitétl.

Még az sem elképzelhetetlen (a konkrét

esetben az), hogy meggyzzenek arról,

nincs igazam, és a következ hónapban

már Isten igéjét hirdessem.

Az Internet szerencsére annyira de-

mokratikus, hogy senki, még egy polgár-

mester sem beszélhet az er pozíciójából.

Mindenki pontosan egyenl eséllyel indul.

A vádakat rpeg lehet válaszolni, a mocsko-

lódást pedig el lehet távolíttatni. Szerin-

tem az EXTRA felajánlása az egyetlen

ésszer éfc nagyon sportszer felajánlás

volt, amit a polgármesterért tehetett..

Egy egészen más aspektusból közelít-

ve meg a dolgot, sajnos nem kev<?s ügy-

rl tudhatunk, ahol nem biztoá, hogy

mindig az igazság gyz. Azt hiszem, Ön-

nek sem kell messzire menni olyan

ügyért, ahol a tények egyértelmek, épp

csak bizonyítani nem leheLazokat. A leg-

több vesztegetési ügy ilyen. Ettl függet-

lenül mégis léteznekjin csak tudom, hi-

szen Kecskemétrl' írok, a lehetetlen

helyre épült benzinkutak városából!

Az ilyen jelleg „névtelen kiabálás-

hoz” nagyon sok esetben olyan emberek

nyúlnak, akiknek ezekbl a dolgokból

elegük van, és/vagy nincs lehetségük

bizonyítékot /szerezni. Ha lehallgathat-

nák a polgármester telefonját, biztos len-

ne, de nem tehetik! St a rendrök sem

tehetik, amíg nincs másik bizonyítékuk,

hogy így van. Szóval nehezebb ügy ez,

mint elsre látszik!

Még egy gondolat ehhez a témához:

„Becsületét] csak olyannak lehet sérteni,

akinek vanjilyenje!”

Az én -I listákon szerzett - tapasztala-

tom az, hogy a valótlanságot állítókat a

listák kiutálják, és megcáfolják maguk-

~tób -anélkül, hogy bárkinek cenzúrázni

kellene.

Ez nem újság, ahol a szerkeszt szava

dönt. Egy újság úgy szidhat engem, ahogy

akar, de ha megfeszülök, akkor sem fog

a véleményem megjelenni, ha a szerkesz-

t nem akarja.

Szóval a „lényeg a lényegben”, hogy

tetszik az újság, és jó munkát kívánok

a további szerkesztéshez!

Csiszár L.

INGATLAN
1,5-2 szobás vagy galériázható 1 szobás,

komfortos lakást keresünk olyan helyen,

ahol az Internet kábeltévén beköthet, max.

2,5 millió Ft-ig. Tel: 3631-771, 30-9561-566,

e-mail: lezli@best.com.

*

Ingyenes, képes autós- és ingatlanhirdetési

oldal az Interneten: www.webmedia.

hu/kepes.

KARRIER
Dolgozzon a harmadik évezred munkamód-

szerével! Keressen annyit, amenynyit a sze-

mélyes gátjai engednek! Bvebb információ:

www.w-f-h.com.
*

Számítógépes tanfolyamok indulnak

Internet (9 óra), az Internet programozása (60

óra, HTML- és szerveroldali megoldások),

valamint Internet az üzleti életben (30 óra) té-

mákban. Ugyanitt DTP-programok

(Photoshop - 24 óra, Illustrator - 18 óra,

QuarkXpress - 18 óra) oktatása. E-mail:

oktatas@lezlisoft.com. Tel: 3631-771. Az

árak témától függen 700 és 1000 Ft/óra kö-

zött mozognak.

TÁRSKERES
E-mail-levelezó'partnert keresek. Elssor-

ban olyanokkal szeretnék levelezni, akik sze-

retik az autóversenyt (pl. Forma-1, gokart),

de bárki levelét szívesen fogadom:

kokai.katalin@drotposta.hu.

KERESKEDELEM
Digitális telefonalközpontok (SCHRACK)

maximum 36/220-as kiépítésig, típusenge-

déllyel, tarifázási lehetséggel, ISDN nélkül

nagyon olcsón eladók vagy bérelhetk.

Ugyanitt díjrögzít szoftverek bármilyen al-

központhoz. Badó Péter, 06-30-484-519.

*

Rendeljen gyönyör postaládákat az

Interneten keresztül, online! Napokon belül

postázzuk Önnek! Tekintse meg ajánlatukat

a http://www.westel.hu/~panczel/ címen.

Pánczél Kft., (30) 966-292.

*

Pénztárgép-kereskedelem + szerviz. Új és

használt gépek adásvétele, bérlés, teljes kör

APEH-ügyintézéssel. Hétvégi szervizügye-

let. Lezárás, átírás, kellékanyag-forgalmazás.

Számítógépes kapcsolat. T.: 344-2419, e-

mail: kontor@mail.elender.hu.

*

Internet-bolt nyitása elérhet áron. Szeret-

né megnyitni üzletét, vagy a jelenlegi vev-

körét bvíteni, külföldön eladni? Érdekld-

jön: 06-30-312-439, napközben 9-tl 16 órá-

ig; www.upsshop.co.hu.
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Leszokni a dohányzásról
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- a Net segítségével
mi

A füstölgés, pontosabban a do-

hányzás volt a témája annak az írásnak,

amely az Internet Kalauz márciusi számában

jelent meg. Nyomában néhány érdekes e-mail

pottyant be e-postaládámba - az egyik leg-

inkább elgondolkodtató azé az egri diáklányé

volt, aki azt kérte, rizzük meg inkognitóját.

A kérdés, amit feszegetett, a kortárscsoport

jelentségére hívta fel a figyelmet.

Tizenévesek
egymás között

„...17 éves, nem dohányzó középiskolás va-

gyok. Olvastam a cikkét, és sok mindenben

egyetértek Önnel. Szerintem is kevesen olvasnak

a cigizök közül errl a témáról szóló cikkeket.

Én csupán makacsságból nem szoktam rá a cigi-

re, de nem is éreztem különösebb késztetést a ki-

próbálására. És mivel eleinte nemet mondtam,

állandóan azzal piszkáltak, hogy próbáljam már

ki. Egyszer ki is próbáltam, de nagyon rossz volt,

és utána nem is kínoztam magam. Ma már telje-

sen elfogadták tlem ezt a többiek, st vannak,

akik értékelik is az akaraterm és azt, hogy tud-

tam nemet mondani. Ugyanis minden bulin meg-

kínálták az embert, és szinte „ég" volt nemet

mondani. Eleinte. Ma már büszke vagyok rá.

Szoktunk az osztályban is errl a témáról

beszélgetni. De szerintem túl alacsony az az

arány, ami a statisztika szerint a középiskolá-

sokra vonatkozik. Nálunk az osztály 2/3-a rend-

szeresen dohányzik. Szinte mindennap, de hét-

végéken, bulikon több dobozzal is képesek el-

szívni. Egyébként akkor jó, ha nem hozzuk föl

ezt a témát, mert csak azt a választ adják, úgy-

is meghalok, akkor meg legalább addig élvez-

zem az életet. A különbözfigyelemfelkeltpla-

kátok sem érnek semmit azoknak, akik már

dohányoznak -szerintem. Fontos azoknak, akik

nem élnek a cigivel (hiszen ket megersíti), és

fontos azoknak, akik még nem szoktak rá, vagy

még ki sem próbálták.

Örülök, hogy az USA-ban a leszokni vágyók

aránya n, hátha ez hatással lesz az európaiak-

ra is, hiszen sok mindenben követjük az USA-t.
”

Fiúk, lányok és dohányzás címmel a

http://www.pro-patiente.hU/nyt/9801/9.html

alatt egy olyan írás olvasható, amelybl kide-

rül, nem a mások vélemé-

nyének való megfelelés az egyet-

len oka annak, hogy a tizenévesek rászoknak a

dohányzásra. Egy új vizsgálat tanulsága szerint

a dohányzásra rákapó fiatal fiúk a velük egyko-

rúaknái lényegesen hajlamosabbak a depresszi-

óra, a cigarettázó lányok pedig sokkal inkább

extrovertáltak, társaságfüggk a kortárs lá-

nyokhoz képest. A szakemberek szerint ez a ne-

mek közti különbség hasznos információ lehet

a prevenciós kampányok készítinek.

Reklámok
és ellenérvek

S hogy milyen reklámok hatására szoknak le

a dohányosok? Ezzel a címmel olvasható érde-

kes írás a http://www.pro-patiente.hu/nyt/

9804/27.html alatt, de nemrég került fel a Netre

a 10 érv a dohányzásról való leszokás mellett cí-

m írás is http://www.pro-patiente.hu/nyt/

9712/48.html címszó alatt, amely az amerikai

dohányipar és törvényhozás egyezkedésébe is

beavatja az olvasót. Mieltt azonban a dohány-

zásról való leszokás érveibe belemennénk, hadd

említsek meg még egy levelet, amely voltakép-

pen e cikk megírására késztetett. Nagy Imre

(endesz@elender.hu) olyan hálócímeket szere-

tett volna kapni, amelyek a leszokást segítik. Ol-

vasónk ápolón barátnje kapcsán volt a dolog-

ban érdekelt - kedvese családjában ráadásul

a közelmúltban haláleset is történt a mértéktelen

dohányzást miatt...

Mi hát a teend, ha valaki nem tudott úgy

ellenállni, mint az egri diáklány - milyen ér-

vekkel gyzhetk vajon meg azok, akik már ja-

vában füstölögnek? A Medical Tribüné News

Service 10 érve közül a legsúlyosabb az, hogy

ma már bizonyított: a dohányzás halálos szokás

- ezt még a dohánygyárak is elismerik. Tehát a

cigaretta „gyilkos fegyver”, elssorban

azért, mert függséget okoz, és mert a

cigarettafüst káros a gyermekekre. E

két tényt a kutatók már évek óta han-

goztatják. Az USA-ban a dohánygyá-

raknak közzé kell tenniük termékeik

pontos összetételét is - a gyógyszerek betegtá-

jékoztatójához hasonlóan. Újabb ellenérvként

az hangzik el, hogy bármily paradoxon, de a

dohányzás növeli a szorongást. Azok, akik azt

állítják, hogy a cigaretta segít elviselni a min-

dennapi stresszt, elgondolkodhatnak a brit ku-

tatók azon tapasztalatán, hogy az egyes koráb-

bi vizsgálatokkal ellentétben, aki abbahagyja a

dohányzást, az legfeljebb két héten belül meg-

szabadul szorongásának nagy részétl. 101 do-

hányos 4 hétig tartó vizsgálatában ugyanis az a

70 személy, aki sikeresen leszokott, fizikailag

és szellemileg is sokkal felszabadultabbnak

érezte magát, mint eltte.

A dohányzás elleni további érv, amit szinte

unalomig ismerünk, hogy szivinfarktust idéz-

het el. Egy újabb vizsgálatból nemrégiben

pontosan kiderült, hogy a cigarettázás követ-

keztében a f verér, az aorta meszesedik el, és

ez okozza az infarktust. A hatodik ellenérv az,

hogy szoros kapcsolat mutatható ki a dohány-

zás, illetve a gyomorrák és a nyelcsdagana-

tok között is. A legújabb kutatási adatok az ed-

digieknél nyomatékosabban támasztották alá,

hogy a várandós anyáknak még több okuk van

arra, hogy megszabaduljanak káros szo-

kásuktól, vagy legalább csökkentsék a

napi adagot. Azok a terhes anyák ugyan-

is, akik a terhesség idejére leszoktak

vagy sokkal kevesebb cigarettát szívtak

el, kisebb valószínséggel adtak életet

alacsony születési súlyú csecsemnek,

aminek azért van jelentsége, mert bizo-

nyított tény, hogy a 2500 gramm alatti

csecsemk sokkal inkább hajlamosak a külön-

féle egészségügyi szövdményekre, mint

„nehézsúlyúbb” társaik.

A dohányzás elleni valóban nyomós érv,

hogy másoknak is kárt okozunk vele. A folya-

matos otthoni vagy munkahelyi passzív do-

hányzás csaknem megkétszerezi a szívinfarktus

rizikóját, derült ki egy több mint 10 éves felmé-

résbl, amelyben 32 ezer nem dohányzó n vett

részt. A Circulation szaklapban megjelent cikk

szerint a passzív dohányzásnak kitett nknél az

infarktus, illetve a szívhalál kockázata 91 szá-

zalékkal magasabbnak mutatkozott a füstmen-

tes csoport tagjaihoz képest. A folyóirat egy

másik cikkébl pedig az derült ki, hogy a ma-

gas koleszterinszinttel rendelkez gyermekekre

nézve fokozottan veszélyes, ha egy dohányzó

felnttel élnek együtt, passzív dohányzásra kár-

hoztatva. 103 gyermek vizsgálata azt mutatta

ki, hogy akik dohányfüstös környezetben él-

nek, a HDL, vagyis a ,jó” koleszterinjük V
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Leszokni a dohányzásról
- a Net segítségével

centrációja 10 százalékkal alacsonyabb. A Pro-

Patiente Net-lapban olvasható egyébként az az

írás http://www.pro-patiente.hu/nyt/9803/

6.html címszó alatt, amely beszámol arról,

hogy norvég szakemberek kutatási eredménye-

ik alapján kijelentették: a várandós asszonyok-

nak nem csupán abba

kell hagyniuk a dohány-

zást, de mások füstjét is

kerülniük kell. Négy-

szer nagyobb az esélye

ugyanis, hogy a passzív

dohányzás következté-

ben a csecsem ala-

csony születési súllyal

jön a világra.

Le kell számolni az-

zal a tévhittel is, miszerint a leszokás feltétlenül

egyet jelent az elhízással. A túlsúlytól való fé-

lelem az els számú ellenérv a dohányzók kö-

rében, ám az általánosan elterjedt nézettel

szemben a cigarettázás nem gyorsítja fel az

anyagcserét. Ha ennek ellenére félünk az elhí-

zástól, akkor leszokás közben többet kell mo-

zognunk, és mindig kéznél kell tartanunk

egészséges rágcsálnivalót - például sárgarépát,

zellert. A legnyomatékosabb ellenérvekkel

azok szolgálnak, akik maguk is képesek voltak

a dohányzást abbahagyni. Örömteli számukra,

hogy jobban érzik az ízeket és a szagokat, a ha-

juk, a kezük, a ruhájuk nem füstös, és nincs ni-

kotinnal átitatva. Tüdejük kapacitása megn,

intenzívebben tudnak például tornázni, futni,

miután abbahagyták a dohányzást. De a leges-

legfontosabb dohányzás elleni érv az, hogy

még soha sem volt ilyen könny leszokni, mint

manapság. Ma már számtalan segítséget nyújt

ugyanis az orvostudomány és a gyógyszeripar,

akár vény nélkül kapható, akár vényköteles

gyógyszerekkel. A különféle nikotinpótlók,

tapaszok, tabletták, rágógumik és inhalációs

szerek mindenfelé beszerezhetk. Egy 724 do-

hányossal készült felmérésben a legnagyobb

dózisú tapasszal (21 milligramm nikotin)

a résztvevk 26 százaléka még egy év után sem

szokott vissza.

PreviNet. Ennek http://www.previnet.hu nyi-

tóoldaláról elindulva találhatjuk meg a Ne

gyújts rá cím felhívást, amelyet a Nemzeti

Egészségvédelmi Intézet tett közzé. Ebben töb-

bek között ismertetik: Magyarországon több

mint 100 helyen van speciális, a dohányzásról

való leszokást segít rendelés. A 06-80-200-

042 ingyenes zöldszámon megtudhatja az ér-

dekld, hogy a számára legkönnyebben elér-

het rendelést hol találja meg.

De léteznek más-

fajta akciók is, ame-

lyekrl szintén a Pro

Patiente, az els ma-

gyar nyelv, egészség-

neveléssel és orvostu-

dománynyal foglalko-

zó web-hely számol be

Hagyd abba, és nyersz!

címmel. Ezen akció

keretében az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a

Vöröskereszttel és a WHO Egészséges Városok

programirodájával karöltve próbált hadba száll-

ni a füstölés rossz szokása ellen. A dohányzás el-

len hirdetett program keretében minden leszokni

vágyó, az adott idpontban még dohányos pol-

gárt vártak. Az Egészségügyi Világszervezet

CINDI programjának keretében 1994 és 1996

után immár harmadszor szervezték meg a

dohányzásellenes akciót. Az program a Fin-

nországban kidolgozott szabályok szerint, játé-

kos formában igyekszik segíti a dohányzásról

való leszokást a kiírás szerint azoknál, akik

élnek a lehetséggel, és valóban szeretnének

búcsút inteni a füstölésnek. Két esztendeje több

mint 10 ezren kapcsolódtak a mozgalomhoz,

s a nemzetközi meznyben - Málta és Finn-

ország mögött - a magyarok harmadikak lettek.

A résztvevk fele úgy nyilatkozott, hogy leg-

alább egy hónapig nem gyújtott rá, és 20 száza-

lékuk egy év múlva sem dohányzott. ígérhetnek

azonban a szervezk mindenféle csábító dolgot,

a leszokás mégsem könyny. Nézzünk ezzel

kapcsolatban két orvosi véleményt a Netrl.

Amit minden
dohányosnak
tudnia kellene

Speciális
rendelések

Leszokni nem könny, de egyáltalán nem

lehetetlen. Magyarországon a felnttek 16%-a

„volt” dohányos. Nekik sikerült végleg letenni-

| ük a cigarettát. Ez a lehetség minden cigaret-

| tázó számára nyitva áll. Ma már sok helyen van

I olyan speciális rendelés, ahol a leszokni kívánó

dohányos szakszer segítséget kaphat elhatáro-

^ zásának sikeres megvalósításához - állítja a
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Dr. Szendéi Katalin belgyógyász 15 éve

családorvos, és a http://www.pro-patiente.hu

hálószemen Az orvos válaszol rovatot vezeti. A
gyógyításban szerzett negyedszázados tapasz-

talatait felhasználva ír, s nemrégiben ennek

eredményekén jelent meg könyve Gyógyszer a

családban címmel. Dr. Szendéi Katalin egyik,

szintén egészégügyben dolgozói !) családtagja

révén maga is közelrl érintett a dohányzás

kérdésében. így írt minderrl egy e-mailben:

„Hoztam neki Nikotinell tapaszt, próbáltam

szép szóval, mindhiába. Ha valakibl hiányzik

az eltökéltség, hogy most már nincs tovább, az

sohasem fog leszokni. Ilyenkor semmilyen

egyéb praktika nem használ...
”

Hogy miért ilyen nehéz leszokni, errl is

szól a Pro Patiente közölte írás Farkas Rudolf

tollából, amit eredetileg a Kisalföld cím me-

gyei lap Gyógy-ír rovata közölt.

„A dohányzás élvezetérl leszokni azért ne-

héz, mert [...] a dohányzónak a szervezete,

idegrendszere nikotinnal telített, és ezért kíván-

ja, kényszeríti a szervezete a nikotin utánpótlá-

sát. Ezt pedig minden dohányzónak tudnia kell,

mert csak így értheti meg, hogy miért is do-

hányzik! Éppen ezért rászokni sokkal kön-

nyebb, mint leszokni a dohányzásról - szól az

írás, majd ígyfolytatódik: -A dohányzásról va-

ló lemondásnak egyetlen eredményes lehetsé-

ge az akaratunk. Ha komolyan elhatározzuk, és

az akaratunkhoz hen nem gyújtunk rá többé,

akkor nyert ügyünk van. Elször is a szerveze-

tet kell megszabadítani a nikotintól. Ha nem

gyújtunk rá többé, akkor a szervezet három-

négy hét múlva megtisztul a nikotintól, és nem

kívánja, nem kényszeríti a szervezetet nikotin

felvételére.
”

S ha már leszoktunk a dohányzásról, akkor

a következ teend „csupán” annyi, hogy ers

akarattal minden kisértésnek, kínálásnak ellen-

állunk, elutasítva saját régi rossz szokásunkat

vagy mások felénk nyújtott cigarettáját. „Sem-

miféle más kísérlet nem hoz eredményt, mert

a szerezet csak úgy lesz nikotinmentes, ha

a dohányzási fogadalomhoz ers akarattal h
marad” - fejezdik be az írás.

Tehát a saját motiváció mindenekfelett!

Csak így lehetséges ugyanis, hogy a leszokás

életre szóló, azaz végleges legyen. Mindezt a

támogató családi, baráti, munkatársi környezet

csak segítheti. S hogy nem lehet elég korán el-

kezdeni a dohányzás elleni kampányokat, azt

az is bizonyítja, hogy létezik már dohányzás-

megelzési óvodai modellkísérlet is, amelyrl

a http://www.c3.hu/~nihptohp/tajekozt.html

címszó alatt olvashatunk. Az Óvodai Dohány-

zás Megelzési Projektrl szóló tájékoztató be-

számol az I. Országos Óvodai Dohányzás Meg-

elzési Konferenciáról is. Mert valójában jobb

lenne el sem kezdeni.

Csapó Ida

csapoida@zalaszam.hu
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MISKA
- másodszor!

Egyesek talán csodálkoznak ezen a

címen, hiszen a Magyar Internet Sakk

Klub (MISKA) csaknem egy éve, 1997.

december 13-án már tartott egy alaku-

ló ülést, errl közleményt is kibocsátott,

és tájékoztatta legfbb partnerszerve-

zetét, a Magyar Sakkszövetséget és a

Neumann János Számítógép-tudomá-

nyi Társaságot is. Az errl szóló ismer-

tetés bevezetjében többek között a

következk szerepelnek: a

résztvevk megvitatták az Internet

igénybevételével Magyarországon

folytatott sakkozás feltételeit és körül-

ményeit, s határozatokat hoztak a MIS-

KA életre hívásához, hatékony mkö-
déséhez legsürgsebben szükséges

teendkrl.” Ezt konkrét felsorolás kö-

vette a napirendi pontok vitájáról.

Az ülést követ hetekben azonban a

szervezbizottság tagjainak további alapos

tájékozódása során kitnt, hogy a megfelel

hivatalos bejegyzésnek még akadályai van-

nak. Jogi szakértkkel való konzultációk so-

rán megállapították, hogy az Alapszabály és

a Szervezeti és Mködési Szabályzat terve-

zete nem mindenben felel meg egy olyan

nonprofit civilszervezdés alapokmányának,

amely az elsfokú közhasznú társasággá

történ elismerést biztosítja. Márpedig ez

alapvet fontosságú. Hónapokig tartott,

amíg mindez nyilvánvalóvá vált, ezért a

szervezbizottság úgy döntött, hogy az

Alapszabályt és a Szervezeti és Mködési

Szabályzatot a kívánalmaknak megfelelen

átdolgozza, ami meg is történt. A múlt év de-

cemberi ülést pedig nem tekinti alakulónak,

s azt folyó év szeptember 12-ére újból össze-

hívta. Ezen az ülésen megvitatták, és elfo-

gadták a végleges szabályzatokat, megtár-

gyalták a vitás kérdéseket, és megválasztot-

ták a klub tisztségviselit.

Az Internet használatával kapcsolatos

közismert problémák elssorban azokon a

területeken ütköznek ki, amelyek adatok tit-

kosságát igénylik. Az újonnan egybehívott

közgylés - amely elé már korszersített

szabályok tervezete került - elssorban azt a

kérdést vitatta meg, hogy a tagnévsor titkos-

sága mellett biztosítani kell a levelezési lis-

ta zavartalan mködését is. Ennek érdeké-

ben pontosan meghatározták a belépésnek

és a levelezési lista kezelésének módozatait.

A tagnévsort Schracz István kezeli, új tag

belépését - név, lakcím, e-mail-cím és (ha

van) telefon, ill. telexszám közlésével - az

e-mail-címén (istvan.schrancz@notes.elec-

trolux.hu) vagy postai úton kell kérni (5100

Jászberény, Uszoda u. 15.). Nevezett ezt az

elnök és az alelnökök értesítése mellett

visszaigazolja. Mindez e-mailen történik. A
jelentkezés elutasítására csak abban az eset-

ben kerül sor, ha az új tag nem felel meg az

Alapszabály elírásainak (pl. 14 éven aluli

vagy külföldi, akinek nincs magyarországi

tartózkodási engedélye stb.). Az új tag nevét

és e-mail-számát a névsor vezetje közli a le-

velezési listát vezet dr. Benyó Zoltánnal.

Lehet dr. Benyónál is jelentkezni (e-mail:

benyo&interware.hu, postacím: 1132 Buda-

pest, Victor Hugó u. 1 8-22.), aki az illet ada-

tait a tagnévsor vezetjének továbbítja, de

a lista céljaira csak a jelentkezk

e-mail-címét tartja nyilván.

Az alapító okmányok meghatá-

rozzák a közgylés és az elnökségi

ülések lebonyolításának módját, ami

azért különleges, mert bizonyos eset-

ben ma már egy összejövetelt e-mail

útján is le lehet bonyolítani. A j

jegyzkönyveket egyes esetekben ki-

nyomtatva is meg kell rizni, egyéb-

ként számítógépben tárolhatók.

Megállapította a közgylés, hogy a

fontos elvi kérdések tisztázása mel-

lett az elmúlt hónapokban a klub

gyakorlatilag megkezdte mkö-
dését, és jelents eredmények is

születtek. Különösebb propa- „
ganda kifejtése nélkül 38 tag jelent-

kezett eddig, akiknek felvételét az említettek

figyelembevételével véglegesíteni kell. A
Szervezeti és Mködési Szabályzatban rög-

zítették, hogy az Interneten keresztül történ

sakkozást Magyarországon is a nemzetközi-

leg elfogadott szabályok figyelembevételé-

vel folytatják, és ebben szerepelnek

a versenyzés különféle formái is. Eldöntöt-

ték, hogy amikor a bejegyzés megtörtént,

egy külföldi hasonló szervezetet kollektív

csapatmérkzésre hívnak ki. Lindner László

vállalta egy, a nemzetközi normáknak

megfelel mérkzés lebonyolítását két

vagy három élenjáró program között, magas

teljesítmény, azonos paraméterekkel ren-

delkez hardvereken, amelyeket a budapesti

Portocom cég bocsát rendelkezésre. A partik

bel- és külföldön Interneten át is követhetk

lesznek.

A résztvevk örömmel szereztek tudo-

mást arról, hogy Debrecenben „felfedezték”

egy magyar internetes sakkozó honlapját,

amely nagy számban tartalmaz sakkal fog-

lalkozó külföldi e-mail-címeket. Ezek folya-

matos bvítése a klub fontos célkitzései kö-

zé tartozik. Reményt keltek a szaporodó

hazai számítógépes sakkesemények azért is,

mert általuk növekszik az Internet és a klub

iránti érdekldés. Tavasszal bonyolították le

a második Aquitax Kupa elnevezés ver-

senyt Debrecenben, amelyben tizenegy

sakkprogram vett részt (Genius4 gyzött

Fritz5 és Genius5 eltt), lapzárta után

ugyanott megrendezték a második MKB
Opent, amelyre mintegy tizenöt sakkprog-

ram nevezett be. Nagy érdekldést keltett

a Junior és Shredder sakkprogram közötti

mérkzés, amelyet a Polgár Judit és Karpov,

valamint a Polgár Zsófia és Benk Pál kö-

zötti meccsekkel párhuzamosan rendeztek

Budapesten, a Hélia Szállóban, amit az

Interneten is követni lehetett (s amelyet itt,

az Internet Kalauz következ oldalain is fel-

idézünk).

A közgylésen megválasztották a MIS-

KA tisztségviselit, elször az Alapsza-

M bály szerint tíz elnökségi tagot. Az el-

/ nk Lindner László lett, aki magas ko-

/ rára való tekintettel a feladatra egyéves

k idtartamra vállalkozott, kérve, hogy az

elnökség kell idben gondoljon

megfelel utód kiválasztására. Ezután

öt alelnököt választottak meg, f tevé-

kenységi körük megjelölésével: Kovács

Gyzt
,
aki az NJSZT-vel való kapcso-

latot személyesíti meg; dr. Benyó Zol-

tánt
,
a levelezési lista vezetjét, az

internetes mszaki kérdések szak-

értjét; Schrancz Istvánt
, a tag-

nyilvántartás vezetjét; Lovass

Lászlót
,
a számítógépes progra-

mok szakértjét; s kiemelten fontos

feladat Tichy Rács Józsefé : a gyakorlati sak-

kal összefügg ügyek vitele, a versenyek

szervezésének irányítása. Javasolta a köz-

gylés, hogy kérje fel ebben együttmködés-

re Nagy Lászlót, Nagy Sándort és Blázsik Jó-

zsefet, s létesítsenek internetes versenybi-

zottságot. További négy elnökségi tag:

Hardicsay Péter, Gubics Péter, Nagy Sán-

dor és Rabovszky György.

A ftitkár személyérl e sorok írásáig nem

született megállapodás. Az ellenrz

bizottság vezetje Nagy László, a dönt-

bizottságé Nagy Sándor, a mandátumvizs-

gáló bizottságé Szabó Zsolt. Mindegyik

bizottság háromtagú.

Javasolta az elnökség, hogy az Internet

Kalauz kiadóját és fszerkesztjét a MISKA
kérje fel, vállalja a folyóirat a klub „hivata-

los lapjának” szerepét. (A kiadó és

a szerkeszt válasza: miképp eddig is, a J
jövben is szívesen számolunk be az Internet %

és a sakkozók kapcsolatáról, csakúgy, mint |

bármilyen sportág, szakma, hobbi, ember-

csoport internetes kezdeményezéseirl.)

<$



Sakkjátszmák
Nyári 7-8. számunkban

ismertettük,]hogyan tör-

tént a júniusban a Hélia

szállóban rendezett Pol-

gár Judit- Karpovés

Polgár Zsófia - Benk,

valamint két sakkprog-

ram, a Junior 4.6 és a

Shredder 2.0 közötti i
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az Internetrl
sek továbbítása az

Internetre, ásódképpen

/lehetett azokat a Világhá-

lón követni ,jvagy utólag

letölteni: Többekben fel-

I a kérdés, tu-

lajdonképpen milyen célt

szolgál
1

ez a mvelet.

Nem többet és nem kevesebbet, mint

hogy a partikat ki-ki megrizheti saját

maga és az utókor számára. Mint aho-

gyan a szaklapokban vagy a sajtó sakk-

rovataiban nyomtatásban megjelennek

a világban folyó tornák legjobb, legér-

dekesebb játszmái, ugyanúgy közszem-

lére kerülnek az Interneten is. Aki meg-

barátkozik a sakkábrákkal és az általuk

megjelenített lépésekkel, figyelemmel
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The ChessPlanet Online Store has opened.
Récéivé a free FIDE Pln wlth your orrier I

>11 product prices do Indude shlpment vioridwlde

0Laíesí News & Events...
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Zonal 2.4, round 8 VWM
Roquebrune, round 8 vrvm

miernei _ n * Roquebrune. round 7

Explorer4
|

;

European club Cup, Group II »

Igf Zonal 2.4 in Sao Paulo vwh
Match Zifroni-Junior s t/ti/f*

tudja kísérni a grafikusan közvetített

partik folyását az Internet segítségével.

Tulajdonképpen ugyanazt az

élményt kapja így az ember,

mintha a teremben ülne, és

a kivetített sakkábrákat

figyelné. Ez a korszer

kibicélmény, ugyanis ma már

nem lehet a sakkasztalok

körül ácsorogni.

Számtalan elnye van, ha a

partikat saját részünkre letölt-

jük. Elssorban lényegesen ol-

csóbb, hiszen nem kell online

maradnunk, és fizetnünk

a telefon- és szerver-

számlát arra az idre,

míg a felek a fejüket

törik, és közben nem
történik semmi.

Éppen ezt a kénysze-

r csendet szokták az

él közvetítések áthidalni

azzal, hogy a közvetítés nem a verseny-

hanem a kommentárterembl történik,

hiszen akkor követhetjük

az erre felkért mesterek ma-

gyarázatait. Csakhogy ez

a szervezknek külön költ-

séget jelent, s erre nálunk

nem nagyon lehet a közeli

jövben számítani. Marad

hát a legpraktikusabb meg-

oldás, a játszmák letöltése

és utólagos „házi” elemzé-

se. A világban ez a legelter-

jedtebb.

Az Interneten számos

helyen honlapokon foglal-

koznak a sakkal. Az alakuló-

ban lév Magyar Internet Sakk

Klub egyik célkitzése, hogy

ezeket a címeket összegyjtse

és publikálja, tartalommal va-

ló megtöltésükhöz és terjeszté-

sükhöz hozzájáruljon. Egy
ilyen címlista elkészítése fo-

lyamatban van, elkészülte

után természetesen la-

punkban is közreadjuk.

Már itt megemlítem

a FIDE (Nemzetközi Sakk-

szövetség) Chess Plánét nev
honlapját, amely a következ

web-címen található:

http:/www.
chessweb.com. Ezen

a világon folyó vala-

i mennyi jelentsebb

verseny napi eredmé-

nyei, játszmái folyama-

tosan megjelennek, és

legalább a verseny végéig a hon-

lapon maradnak.

Sok verseny játszmái elemez-

ve kerülnek a Chess Planetre,

s így mint távolból érkezett

bulletinekbl ismerkedhe-

tünk meg a partikkal,

szinte mintha sze-

mélyesen jelen

lennénk a tornán.

Értesüléseink
vannak arról,

hogy több kül-

földi sakkozó is

„fogta” az Inter-

neten a Polgár Judit
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és Karpov közötti játszmákat, csakúgy,

mint a két sakkprogram küzdelmét -

sajnos azonban errl a lehetségrl

„a külföld” nem igazán értesült. Tanul-

ság: az Internet nyújtotta lehetségekrl

legalább a nemzetközi szaksajtót célsze-

r kell idben elre tájékoztatni, és

ha nagy jelentség eseményrl van

szó, a Chess Planetet is fel lehet kérni

a partik vételére és Interneten való

továbbítására.

Egy mhelytitokkal is szívesen meg-

ismertetjük az olvasót. A szakújságírók

az Internetrl letöltött partikat bemásol-

ják a ChessBase-be vagy egy sakkprog-

ram adatbázisába. Az utóbbira különö-

sen alkalmas a Fritz 5. A ChessBase és

a Fritz igénybevételére négyféle formá-

tum alkalmazása esetén is lehetség nyí-

lik. Sajátjuk a ebh, cbf, illetve cbv, de

talán a legbiztosabb - noha igen

memóriaigényes - a pgn ki-

terjesztés, mert ezt

az adatbank

könnyedén ér-

telmezni tudja.

A gépünkben tá-

rolt partikat Fritz

lejátssza, akár - ha

éppen csak gyorsan

látni akarjuk - lépé-

senként három

másodperceses
idközökben,
akár hosszabban

elemezve, vagy ha

magunk akarunk dolgoz-

ni rajta, „végtelen ana-

lízisre” kapcsolva.

Ebben az esetben

a következ lépést

a gép egérkattin-

tásra vagy bil-

lentylenyo-
másra teszi

meg.

Emlékez-

tetül két hadál-

lást mutatunk be a játszmák

további lefolyásával

együtt, ahogyan az

Interneten is megje-

lent, nagyrészt Ju-

nior értékelései-

vel kibvítve.

A mérkzés el-

s partijában

Shredder vi-

lágossal az

angol meg-

nyitás zárt

változatában

vonalakat, átlókat nyitott, és pozíció-

elnyre tett szert; valamennyi tisztje,

fként futópárja kitnen helyezkedett

el. A 26. lépés után ez volt az állás:

Következett: 27. Bfl Bf8 28. Vd4
Bd8 29. Vf2 Bf8 30. Bfdl Hg5

(Meglep, hogy Junior

tér ki a lépésismétlés

ell. értékelése csaknem

jelez ellen-

fele javára.) 31. h4 Hh7
32. Bd6 Kh8 33. bxa5

ixa5 34. Vd2 Hc5 35. Bdl

(A megszállt d vonal üres,

sem ez, sem a futók a

hosszú átlókon nem hoznak

semmit világos konyhájá-

ra.) 35. - Ha4 (Ellenfele

viszont betör a vezérszár-

nyon, amit kár volt meg-

nyitnia.) 36. Fd4 Bxc4

37. Vxa5 Vb8 38. Bel

Vb3 39. Be3 Be 1+40.

Kh2 Va2! (40.

Vxa4?-re Bc2 és

Bxg2+ ellen

nincs védelem.

Ez ersebb,

mint 40. - Vdl,

mert 41. - Vgl +

nem jelent komoly

veszélyt. Junior kitn állás-

értékelésére vall, hogy a második és

nem az els vonalon hoz létre fenyege-

tést.) 41. Vb5 Bc2 42. Vb7 Hc5 43.

Fxc5 (Megválik mit sem ér futópár-

jától, nehogy még a huszár is királyának

nyakába szakadjon.) 43. - Bxc5 44. Bd7
Bc2 45. Kh3 (Junior elemzése: 45.

Bxf7? Bxg2+ [45. - Bxf7? 46. Vxf7

Bxg2+ 47. Kh3 =] 46. Vxg2 Vxg2+ 47.

Kxg2 Bxf7 nyer) 45. - Kg8 46. g4 Bd2

47. a4 g5 48. Bxd2 Vxd2 49. Vf3 gxh4

50. Kxh4 Hg5 51. Vg3 Bd8 52. Kh5
Bd4 53. Kxh6 Vc2 54. Kxg5 Vg6+ 55.

Kh4 Vh6#

A mérkzés utolsó, nyolcadik játsz-

májában Shredder sötéttel a szicíliai vé-

delemben bonyolult játékra vezet gya-

logáldozatot hozott. 13. - a6-tal ütésben

hagyta d6 gyalogját. A hadállás a követ-

kez volt:

Junior bement Schredder utcájába.

Elemzésében jelzi, hogy 14. Ha3-rab5-

tel sötét jelents elnyhöz jut, b4 fenye-

get, és a sötét vezér betörését a2-re nem

lehet kivédeni. 14. Hd4-re 14. - Hxd4

15. Vxd4 b5 16. a3-ra is ellenfele mini-

mális elnyét jelzi - érdekes, hogy 16.

Kbl b4 után a huszárnak nincs lépése! -,

mindez arra mutat, hogy a legjobb a

gyalogáldozatot elfogadni. Követke-

zett: 14. Hxd6 Bd8 15. Hxc8 !? (Takti-

kus a program, akárcsak Fritzé. 15. e5-

öt elveti, mert 1 5. - He8 1 6. Hxc8 Bxd2

17. Hxe7+ Kf8 18. Bxd2 Hxe7 19.

Bhdl világosnak elnyös.) 15. - Bxd2

16. Hxe7+ Hxe7 17. Bxd2 b5 (Junior

erre is ellenfele állását ítéli némileg el-

nyösebbnek, a vezérrel szemben bástya

+ kistiszt + gyalog némi pozícióelnnyel,

ers futópárral valóban jó esélyt

nyújt.) 18. Bd6 Hed5! (Ez a riposzt,

amely elzárja a merész bástya útját

visszafelé, nem szerepelt Junior elem-

zéseiben.) 19. exd5 Vb4 (Az még nem
is volna baj, hogy visszanyeri a tisztet,

mivel a bástya lóg, és Vxf4+ is fenye-

get, de a vezér hirtelen nagyon aktívvá

válik. 20. Bc6 Vxf4+ 21. Kbl Vxf2

22. Ff3 b4 sötétnek elnyös - így szól

Junior analízise. Valóban, a gyalogok

egyenlege megfordul.) 20. dxe6 Vxd6
21. exf7+ Kxf7 22. g3 Vc6 23. Bel

Vb2 24. Fgl Be8 25. f5 Kg8 26. Kdl
Kh7 27. a3 He4 28. Hxe4 Bxe4 29.

Fb6 Vxh2 30. f6 (Valójában egy utolsó

tréfa, Fd3 fenyeget.) 30. - g6, és sötét |
a 38. lépésben nyert.

Lindner László ^
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7 998. december 3 1 -ig továbbra is mindössze

nettó 7200* Ft-ért lehet Westel Domino mobilkártyád

és saját telefonszámod, amellyel a kártya teljes árát

lebeszélheted. Ráadásul a Dominóval soha nincsen

csúcsid, mert fele áron*, mindössze nettó 36* Ft-ért,

éjjel-nappal telefonálhatsz.

Egész évben beszélgethetünk! Hívj a Dominón!

|
I

liiesieii

A KAPCSOLAT

att 7200Ff
* AZ EG ESZET
LEBESZÉLHETED

IJ J R ATO LT H IE TO D O M I N O ICA R T YA

*A WESTEL 900 saját hálózatán belüli hívásoknál.

fej?Q Keravill ofotért Westel fotc*

Információ: 06-80/630-900 • http //www westel900 hu

Szeptember 12-tl minden GSM mobiltelefonszám hétjegy és 9-essel kezddik.



korlátlan Internet-szolgáltatást az Elendernél, gazdagabb lesz egy 33.600 bps

sebesség modemmel sajat domain newei 3 MB web tarhellyel 3 e-mail címmel is.

De ehelyett választhatja ajándékként a két havi elfizetési díjjal egyez

érték — az Elender üzleteiben hardverre vagy szolgáltatásra váltható — utalványt is.

És arról még nem is beszéltünk, mennyit gyarapodhat az Internet használata által.

Kémeink jelentették, hogy ElenderMan felbukkanása várható

a COMPFAI R A/213/4, standján, de akcióit az Ön lakásának közelébl is indíthatja.

Támaszpontjairól az Elender ugyfelszolgalatan érdekldhet.

Semmi sem lehetetlen

http:// www. elender. hu


