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Ma errl szól az üzlet

Szoftvermérnökként beprogramozom a napom.
A Westel MobilMester díjcsomagot választottam.

nettó 2900 Ft-os elfizetési díj

mm
A KAPCSOLAT

gggj- hétköznap nettó 50 Ft. hétvégén és ünnepnap
csak nettó 30 Ft mobil percdíjért telefonálhat

bárhol, bármikor, bárhova - belföldrl belföldre -

a Westel 900 lefedettségi területén,

egész nap fix díjért

alapáron extrákkal: Faxpostás - második saját

telefonszámmal. Internet (e-mail) cím. GSM-távirat,

Hívószámkijelzés és más szolgáltatások

extrái Jelents megtakarítás! Ha 1 998. december 31 -ig

egyidben két új MobilMester díjcsomagot választ,

egy éven át a második elfizetés mindössze

havi nettó 900 Ft

. immun n
Keravill ofotert westel Farck

Információ: 06-30/9 30 30 30. 06-30/9 80 80 80 • http://www.westel900.hu

Mert kell a szervezésben is egy mester! Westel MobilMester.

És persze egy minségi mobilszolgáltató, amelyet már több

mint félmillióan választottak. Aligha véletlenül.

További feltételek és kedvezményes készülékek
- amíg a készlet tart - az üzletekben.
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Albacomp Rt.

8000 Székesfehérvár

Mártírok útja 9.

Tel.: (22) *315-414

Fax: (22) 327-532

Milyenek vagyunk? A láthatatlan alkatrészek megbízható

mködése, gyorsasága csak egy dolog. Segítségnyújtás

bárminem probléma ésetén - ez tipikus Albacomp tu-

Budapesti

Kirendeltség

1139 Budapest

Frangepán u. 8-10.

Tel.: 329-1493

Tel./fax: 349-0152

Szaküzletek:

lajdonság. Egy ideje már ránézésre is azonosíthat ben-

nünket: a számítógépeinket emblémánk színei díszítik.

Nos ilyenek...

1065 Budapest

Nagymez utca 25.

Tel.: 311-8095

Tel./fax: 331-8108

1011 Budapest

F utca 31

.

Tel.: 201-4409

Fax: 201-4322
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BEJEGYZETT
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CORPORATION

VÉDJEGYE.

ALBACOMP 3525 Miskolc

Széchenyi u. 49.

4*
o\a\o$ $zÁm\

Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: (46) 353-100



WAECHTERSBACH kerámia

“FUN FACTORY”

HUTSCHENREUTHER porcelán

“ELISÉE”
HUTSCHENREUTHER porcelán

Internet szolgáltatónk

DataNet

RÖSLE rozsdamentes
“NYITOTT KONYHA”

VIDÉKI MEGRENDELINKNEK A KIVÁLASZTOTT ÁRUT 30 EZER FT
VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK FELETT INGYENESEN A DHL FUTÁRSZOLGÁLATTAL
72 ÓRÁN BELÜL HÁZHOZSZÁLLÍTJUK

Tel /fax: 250 8621
E-Mail: caori@caori.com

Üvegáru Szaküzlet
(9n/ /iné' áraÁá/z

SllpA Üzletközpont
Óbudán, a Szentendrei úton (lll.ker Rákóczi u.36)

caon.com

DENBY kerámia
“LUXOR”

Több mintZWff^Mjmözül választhatja ki azt,

amit nászajándékba szeretne kapni

Márkás porcelán és kerámia étkészletek

ARCOPAL tányérok

Ólomkristály kelyhek

Rozsdamentes edények és eveszközök
Textil abroszok és
még sok minden más is

Tekintse meg katalógusunkat az
interneten !

J.G.DURAND
“DELPHES”

Nyitva tartás

H - P 10-19

SZÓ 9-18

VAS 9-14

DENBY kerámia

“BOSTON SPA”
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ArecoNet 33

Business Online . .34-35

Caori 4

Compaq Bll

Compra 63

Crown-Tech 8-9

DPG 64

EasyCall 32

ECDL 56

Elender BIV

Externet 64

Geoform 50

Interware 32

Kern 63

Kornél 64

Novell Bll

Oracle 27

Prakticomp 12

— 4

Internet
Az els magyar Internet-magazin.

Kiadja:

PRÍM Információ-technológiai Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Felels vezet:

Szabó Hédy (szabo@prim.hu)

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

A Barangolás rovat szerkesztje:

Fagyai Csongor

(Inyl@impulzus.sch.bme.hu)

A Web-mester szerkesztje:

Balogh Attila Balázs

(bab@webmester.hu)

Tervezszerkeszt:

Henger Attila (henger@prim.hu),

Krébecz József, Krébecz Krisztián

(assa@hungary.net)

Címlapte| . ; Rusz László

Olvasószerkeszt: Fábián Gábor

Karikatúr : Nagv Koméi

Telefon: 228-3372, 228-3373

Telefax: 228-3373/13

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

E-mail: ikaláijz@prim.hu

CompuServe 1 05277, 1 40

1506 Budapest, Pf.: 140.

Egy lapszám ára: 198 Ft

Elfizetési díj egy évre: 2090 Ft

Megrendelhet: a Kiadónál

e-mailben, levélben vagy faxon.

Az Internet Kalauz megtalálható

a Világhálón: http://www.ikalauz.hu

Hirdetésfelvélel: a Kiadóban

Reklám-marketing:

Henger Ágnes (henger@prim.hu)

-

Nyomdai elkészítés:

Artúr Repró Stúdió

BIV Qwerty

.64 Ready 64

.50 SCI Modem . . . 40

.63 Server 12

.33 StarKingNet . . . 33

.32 Tantál 10

.63 TVNET 10

.64 WebTime 33

.Bll WebTime 64

.27 X-Byte 50

.12
I

Zenebona 64

Nyomás:
Veszprémi Nyomda Rt.

Terjeszti:

Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt.

Kiadói Lapterjeszt Kereskedelmi Kft.

Nemzeti Hírlapkereskedelmi

Egyesülés

Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági

Igazgatóság

Hozzáférhet még a nagyobb

könyvesboltokban és

az Intemet-kávéházakban.

írásaink szerzi jogvédelemben

részesülnek.
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www.novell.hu

A Netcity Kft. megnyitotta NetCity város kapuját a

világháló érdekldi számára a http://www.netcity.hu

címen. A barátságos kisváros új színfolt az Internet

információáradatában. A városba ellátogatva éppúgy
egy helyen kaphatunk információt utazásról,

nyelvtanulásról, és szabadid programokról, mint ahogy

néhány mozdulattal könyveket, videokazettákat

rendelhetünk a városka boltjaiban vagy vehetünk

igénybe különféle szolgáltatásokat az Interneten

keresztül. A virtuális városban lév alkalmazásoknak

a Novell NetWare adja az alapját, melyet az Oracle

adatbáziskezel, és a HiTechSoft NetBasic nev
programja egészít ki.

A NetCity virtuális teret és helyet biztosít mindazoknak,

akik akár közérdek, akár kereskedelmi jelleg

információkat kívánnak

közzétenni, de saját

honlap építésére és

fleg annak

NETCITY Kft.

tel/fax: 466-5522

a kis,- és közepes vállalkozásokat érinti, melyek eddig

elzárva érezhették magukat az internet széles közönsége

elöl, fizikai, anyagi vagy egyéb korlátáik miatt. A NetCity

hangulatos, felhasználóbarát környezetben ad otthont

a különböz lehetségeket kínáló honlapoknak,

kihasználva egy széleskör virtuális közösség adta

elnyöket.

Ajánljuk a NetCity-t mindazoknak, akik hosszas

keresgélés helyett, otthonról szeretnének például

Karácsonyra ajándékokat választani, vagy csak

szabadidejük eltöltésében akarnának tanácsokat

beszerezni megbízható forrásból és mindazoknak, akik

elérkezettnek látják az idt arra, hogy

termékeiket, szolgáltatásaikat vagy akár

közhasznúnak Ítélt információikat az

Internet széles közönsége elé tárják és

ennek megvalósításában szeretnének ^
segítséget kapni.

1118., Budapest Serleg u. 3.

vvebmaster@netcity.hu

r/

N
^Giíy

HÁNYFÉLE HALOZAT

KELL AHHOZ,

HOGY CÉGE

SIKERES LEGYEN?

CSAK EGY.

NETWARE 5

A HÁLÓZATI

VILÁGEGYETEM KÖZEPE

Novell



www.prim-online.com
Kossuth Lajos szerint a vezércikk zászló az újságon...

Hogy mikor mennyire lobog egy ilyen folyóirat zászló-

ja, azt nehéz eldönteni, nálunk a lapot nyitó eszmefuttatás

általában valamelyik munkatársunk valamely aktuális ese-

ményhez kapcsolódó gondolatait tartalmazza. Ezek is le-

hetnek lelkesítk, ám mi inkább akkor érezzük ezt a zászló-

szimbólumot találónak, ha éppen házunk táján történik

ilyen aktuális esemény, és nem is annyira az eszmefuttatás,

hanem sokkal inkább a tényközlés indokolja, hogy erre az

eseményre pazaroljuk a vezércikket.

Most olyan esemény történt, amelynél igenis fel kell

vonni a zászlót, mégpedig ünnepélyesen: megnyílt kiadónk

önálló, komplex web-kiadványa, a prim-online. Szó se ró-

la, az Internet Kalauz már régóta rajta van a Világhálón, s a

www.ikalauz.hu hálószem mellett a rendszeres böngészk

külön-külön megtalálhatták

a Webmestert rejt www.

webmester.hu, a VGA Monitor

online változatát tartalmazó

www.vgamonitor.hu vagy a Busi-

ness Online virtuális tükreként

funkcionáló www.bonline.hu

Internet-kikött, de ebbl a „flot-

tából” egyik gondolathordozó

csónakunkat sem mertük zász-

lóshajónak nevezni, hiszen i

nem lehetett közöttük hierar-
*

chikus viszonyt meghatározni.

Ráadásul kiadónk szellemi

mhelyében nem csupán ezek a saját kiadású lapok készül-,

nek, hanem olyanok is, amelyeknek kiadója más. Mi csak a

tartalomért felelünk, s így a Népszabadság havi Sulinet ma-

gazinja vagy a Magyar Hírlap informatikai mellékleteként

megjelen MH.com.puter általunk megírt cikkei nem kerül-

tek be egyik archívumunkba sem, ezeket az említett anya-

lapok vagy felvitték saját web-oldalukra, vagy nem...

A f indok azonban - amiért új hajó építésébe fogtunk -

mégsem ez, hanem az, hogy az információ egy tömegben

sokkal értékesebb, mint szanaszét szórva. Gondoljunk csak

bele: ha valaki arra kíváncsi, mit írtunk mondjuk a Linuxrl

az elmúlt három hónapban, akkor felteheten nem izgatja,

hogy ezt éppen a VGA Monitorban, az Internet Kalauzban

vagy mondjuk a Magyar Hírlapban követtük-e el - örül, ha

megkapja a teljes felsorolást, s onnan továbbklikkelve bár-

melyik cikket. Kintte az Internet Kalauz kereteit a MaCi,

miért ne bvíthetné hát a lassan legteljesebb magyar inter-

netes címgyjteményt akár egy Business Online-olvasó,

akár egy Sulinet-vendég?! Szeretnénk egy sor olyan tevé-

kenységbe is belekezdeni, amelyhez bármely lapunk olva-

sója partner lehet: ilyen lesz például online áruházunk.

A www.prim-online.com (vagy akinek így jobban tet-

szik: www.prim.hu) információtömege egy sor olyan kap-

csolt szolgáltatást tesz lehetvé, amit külön-külön egyetlen

oldal sem tud nyújtani. Például a keresgépeket fel tudjuk

úgy kínálni, hogy egyben odatesszük kis ismertetinket,

amelyek leírják, hogy melyik keresgépet mikor érdemes

használni, az adott feladathoz melyik az optimális válasz-

tás. Egybe tudjuk gyjteni mozis, múzeumos, szakácsköny-

ves, tájleíró, meteorológiai stb. recenzióinkat, így a linkelés

eltt információt kaphat az oldalt linkgyjteményként hasz-

náló vándor, hogy érdemes-e átkapcsolnia az adott oldalra.

Ha úgy, mint eddig, mi készítjük a Compfair hálószemét,

akkor kialakulhat egy kis adatbázis az informatikai cégek-

rl, amelyeket azok a cikkek gazdagítanak, amelyeket

a különféle lapokban az adott cégrl írtunk.

A Prédikátor Könyve szerint ideje van a kövek elhányá-

sának, és ideje van a kövek egybegyjtésének is. Mi úgy

éreztük, hogy a www.ikalauz.hu, a www.bonline.hu,

a www.vgamonitor.hu, a www.webmester.hu, a www.

compfair.hu és a többi csiszolt vagy éppenséggel csiszolat-

lan kavicsunk egybegyjtésének ideje jött el: a sok oldalbe-

járat után felavatjuk kiadónk

fbejáratát, a www.prim.hu

és a www.prim-online.com

kaput. (Utóbbit a 4-es verzió-

szám feletti böngészk ma-

guktól megtalálják, elegend

a prim-online begépelése.)

Az átállás némi zavart

is kelt. Bár átirányítottuk

a www.ikalauz.hu címet -a

www.prim-online.com alatti

online Internet Kalauzra, ezt

nem mindegyik böngész

tudja hibamentesen végrehaj-

tani. Amit fentebb leírtunk a prim-online-ról, sok vonatko-

zásban ma még csak vízió: a keresrendszer fejlesztés alatt,

az oldal épül és szépül, az információ folyamatosan tölt-

dik át a régi lapverziókról. Még nem nyílt meg a terveink-

ben szerepl Business.Online.Aruhaz (www.Business.

Online.Aruhaz.com) és azon belül a szoftverbolt, illetve

a könyvesbolt (wvvvv.szoftverboIt.com, vvvvw.konyvesbolt.

com), amelyek bekerülnek majd ebbe a Prím-Online biro-

dalomba. Online hírlevelünkre is egyelre csak a „megren-

delket” gyjtjük, a lapindításig még van néhány hét.

Reméljük azonban, hogy gyorsan halad majd az építkezés,

és egy id után olvasóink akár keresrendszerük home

oldalát is ide állítják. Végül is az els lépésekhez jól illik

a „prím” szócska, különösen akkor, ha majd az „els” oldal

valóban minden segítséget meg fog adni a második, harma-

dik lépéshez is.

Kérjük olvasóinkat, hogy a prim-online-nal kapcsolatos

segít észrevételeiket web-mesterünknek, Balogh Attilának

írják meg (abalogh(ö prim.hu), aki - amíg készletünk en-

gedi - a képünkön is látható levélnyitóval (e-mail opener)

köszöni meg a megvalósítható, hasznos ötleteket, s ezzel

köszönti az esetleges hibák els felfedezit. Azt, hogy ki az

els, vagy mi tartozik a „hasznos” kategóriába, egyszemé-

lyes zsriként dönti el, de a kukac elküldésének még egy

elfeltétele van: a postacímet is meg kell írni, e-mailben mi

sem tudjuk odajuttatni...

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:

Vértes János Andor
1998 NOVEMBER



A Október 19-én, a Budapesti szi Fesztivál programja-

ként meghirdetett C3 nyílt nap keretében sajtótájékoz-

tatón mutatták be a C3-ban kifejlesztett, nyilvános ut-

cai web-terminál prototípusát. Az univerzális, bárki által

használható kommunikációs eszköz a megszokott internetes

alkalmazások mellett az utca embere számára elérhetvé te-

szi a hanggal, videóval kiegészül új hálózati tartalmakat is

nagy sávszélesség vonalon (ADSL) keresztül.

Aki járt már mondjuk Amszterdamban, az tudja, ?hogy

vannak országok, ahol a hasonló eszközök már nem csupán

prototípus formájában léteznek, ám Magyarországon a fej-

lesztmunka némileg több idt vesz igénybe, hiszen az esz-

közt fel kell készíteni az utcai telefonfülkéken edzdött,

rendkívül találékony vandálok támadásainak kivédésére. így

azután a gépet ers fémházba kellett beépíteni, a tasztatúra

ipari kivitel, a savakat is tri, az LCD-kijelz eltti üveg

pedig kalapácsütéseknek is ellenáll. A prototípust valószín-

leg szériagyártás követi, tárgyalások folynak a Matávval, hogy a telefon-

fülkék mellett elhelyezett web-terminálokon telefonkártyával lehessen

internetezni.

A web-terminál premierje mellett érdemes azt az eseményt külön hír-

ként kezelnünk, amely módot adott a bemutatására. A Soros Alapítvány

(http://www.soros.hu/) a Matávval és a Silicon Graphics Magyaror-

szággal együttmködve 1996-ban hozta létre a C3 (http://www.c3.hu/)

Kulturális és Kommuni-

kációs Központot, amely f-* r&&
Közép-Kelet-Európa el-

s médiaintézete. Az in-

tézmény egyedülálló a

magyar kulturális élet-

ben, mert egyrészt az in-

formatikai fejldés nyi-

totta új lehetségek meg-

ismertetésében, elter-

jesztésében vállal úttör

szerepet, másrészt pedig mvészeti-tudományos kutatási programjai s az

eredmények publikálása által a „digitális kultúra” gazdagítását, a techno-

lógia adta lehetségek megismerését segíti. A Budapesti szi Fesztivál

keretében megrendezett nyitott napon az érdekldk több szinten is íze-

lítt kaphattak a központ tevékenységérl. Az átlag web-szörfos számá-

ra talán a kültéri web-terminál bemutatása jelenthette a legizgalmasabb

programot, de a humán értelmiség számára legalább ennyire izgalmas új-

donság a Scripta (http://www.c3.hu/scripta/) hálózati folyóirat-váloga-

tása. A Scripta kilenc hazai folyóirat szövegeibl olyan webes válogatást

hozott létre, amelyben a különböz folyóiratokban megjelent cikkek a

széles nyilvánosság számára egyszerbben hozzáférhetk, összehason-

1 éves a chat

líthatók és olvashatók - akár párhuzamosan is. A Scriptában jelenleg

a Balkon, a Beszél, a Books, a Buksz, a Jelenkor, a Lettre, a Nagyvilág,

a Replika és a Thalassa található meg.

Zárjuk a C3-híreket egy évfordulóval, amely a nyílt naphoz csak köz-

vetetten kapcsolódik. Lapunk olvasói eltt is ismeretes, hogy a Soros

Alapítvány által támogatott C3-as levelez rendszernek, a Freemailnek

létezik egy szabad felhasználású levelez-beszélget listája, a freemail-

chat. Ez a lista október 24-én egy baráti összejövetel keretében, a Moszk-

va téri Ping étteremben ünnepelte egyéves születésnapját.

J
A HotWired heti hírlevél október 1 1 -én szerkesztségünkbe röpí-

tette a hírt, mégpedig a következ szavakkal: „Hallottad? A Lycos

megvette a farmot. A mi farmunkat. Igen, a Wired Digital minden

ingósága - közte a Wired News, a Webmonkey, az RGB, az Animation

Express immár a Lycosé.”

Azt is megtudtuk, hogy az oldal eufóriája a vételárból fakad, a volt

tulajdonosok 83 millió dollárnyi Lycos-részvényt kaptak havi ötmillió

látogatóval büszkélked online kiadványaikért (www.wired.com), A ki-

adványok továbbra is önálló egységekként mködnek, mivel látogatói

körük nem azonos a Lycos látogatói körével, bár vannak átfedések.

Ugyanakkor a Lycos címlapjára máris felkerültek a Wired News hírei,

a HotBot felhasználói pedig a Lycos Angelfire mintájára ingyenes posta-

ládához juthatnak, név@hotbot.com e-mail címmel. A HotBot saját olda-

lán keresztül webes hozzáférést biztosít a levelekhez, természetesen jel-

szó segítségével, mindenkinek csak a sajátjához.

J Október elsején nyitotta meg honlapját a TIT Stúdió Egyesület,

amely a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat önálló tagjaként,

^ országos hatókör felnttoktatási szervezetként 1970 óta mkö-
dik. A site kiépítéséhez az apropót egy novemberben induló - Magyaror-

szágon újdonságnak számító -, országos Nyílt Tér szemináriumsorozat

adta. A nyitott képzéssel kapcsolatos eladássorozat teljes anyaga felke-

rül az Internetre, ahol 1999. december 31 -éig a nyitott képzéssel foglal-

kozó intézmények, vállalkozások alkalmas fórumot is találhatnak elkép-

zeléseik megvitatására, s az e téren folyó tevékenységek megismerésére.

A Nyílt Tér háromnapos szemináriumán novemberben 200 f „kikép-

zése” a cél, s az ezzel kapcsolatos információs anyagok már most meg-

találhatók a www.tit.hu címen.

a Számos országban már régóta mködik, Magyarországon az idén

f alakult meg a nemzeti CERT (Computer Emergency Response

Jé Team), amelynek feladata, hogy segítse, koordinálja, szervezze

a számítógép-hálózatból történ számítógépes betörésekkel kapcsolatos

információáramlást, az egyes konkrét incidensek kezelését, az érintettek

közötti kapcsolatfelvételt, kommunikációt, segítségnyújtást.

A nemzeti CERT mködését, tevékenységi körét, szolgáltatásait leíró

alapokmányt Magyarországon a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyaror-

szági Vezet Informatikusok Szövetsége (VISZ) és a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete

(MTA SZTAKI) egymással összefogva készítette el. A nemzeti CERT

mszaki/gazdasági infrastrukturális hátterét az MTA SZTAKI biztosítja,

a szakmai munkát és a támogatások felhasználását a felügyel bizottság

ellenrzi.

Az alapokmány versenysemleges, nonprofit alapon szervezd tévé-

MlNDEN, AMI EGY KALÓZAIHOZ SZÜKSÉGES..
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kenységet fogalmaz meg, amely a hálózati biztonsággal, védekezéssel

kapcsolatos információkat mindenki számára hozzáférhetvé teszi a

weben keresztül, az információáramlást levelezési listákkal segíti, a biz-

tonsági intézkedéseket országosan és nemzetközi szinten koordinálja. A
nemzeti CERT-nél bárki bejelentheti, ha hálózatos betörést vagy annak kí-

sérletét tapasztalta, és elssegély jelleggel tanácsot kaphat a teendkre

nézve. A támadó hálózatának felelse, szolgáltatója pedig értesítést kap az

esetrl, hogy a támadóval szemben eljárjon. Az ingyenes szolgáltatás nem

terjed ki ennél részletesebb biztonsági szakérti munkára (pl. valamely

szervezet biztonsági átvilágítására, konkrét biztonsági tanácsadásra stb.).

A CERT honlapján - www.cert.hu - megtalálhatók azok az informá-

ciók is, hogy a nagyobb informatikai cégek közül melyek érezték máris

szükségesnek anyagilag is támogatni az intézményt, és melyek azok,

amelyek ugyancsak fontosnak tartják, hogy a szervezet megfelel infra-

struktúrával eredményesen tevékenykedjen, s ezért a támogatói körhöz

való csatlakozásuk folyamatban van.

Eladták az egymilliomodik repüljegyet az Expedia online jegy-

irodájában. A Microsoft Travel Technologies eszközeivel üzemel-

tetett Expedia.com 1996 októberében kezdte meg mködését, és

azóta 350 millió dolláros forgalmat bonyolított le. Idén az eladások már

a heti 5 millió dollárt is meghaladták. Az ominózus jegy vásárlója két da-

rab, a Northwest Airlines bármely járatán felhasználható els osztályú je-

gyet nyert. A Microsoft mérföldknek tekinti az eseményt a turisztikához

kapcsolódó elektronikus kereskedelemben.

A Compaq, a Macromedia és a Microsoft közös hypertext formá-

tum ajánlást nyújtott be a W3C-hez. A leend szabvány neve

HTML+TIME (Timed Interactive Multimedia Extensions) lesz.

Ha elfogadják, akkor lehetvé válik a web-oldalakon olyan animációk,

videoállományok elhelyezése, amelyek szigorú idzítést igényelnek.

A HTML 4.0 új kiegészítése alkalmazza a Synchronized Multimedia

Integration Language eredményeit, kibvítve annak idzítési és szinkro-

nizálási lehetségeit

Nagyszabású rendezvény keretében jelentette be az Apple Com-

puter Inc. szeptemberrel zárult 1 998-as pénzügyi évének eredmé-

nyét, és ugyanitt mutatta be a Mac OS 8.5 operációs rendszert,

amelynek értékesítését is megkezdte.

A Steve Jobs nevéhez fzd sikert kemény profiltisztítással vitte

végbe az Apple, aminek eredményeként a forgalom a három évvel koráb-

binak 60 százalékára csökkent, de a tavalyeltti 816 milliós és a tavalyi

milliárdos veszteség után az 1997/98-as üzleti évben sikerült kilábalni a

piros zónából, s 1995 óta elször újra nyereséggel, 306 millió dollár

plusszal fejezte be a cég az évet.

„Ennek az évnek szép befejezése, hogy a karácsonyi szezon eltt

piacra dobjuk a Mac OS 8.5 terméket” - mondta eladásában Steve Jobs,

az Apple Computer Inc. ideiglenes elnök-igazgatója. A korábbi sikerek

egyik f okát pedig az iMac rendkívül gyors felfutásában látta az Apple

els embere: „Az iMac a döbbenetes formatervezés, az egyszerség és

a nagy teljesítmény páratlan kombinációját nyújtja rendkívül kedvez

áron. Az elsdleges szempont, ami miatt a vásárlók az iMac mellett dön-

tenek, a gyors és kényelmes Internet-elérés.”

Az augusztus 18-ától, az iMac piaci megjelenésétl szeptember 25-

éig, eltelt közel 6 hétben

278 000 darab iMac került

a vevkhöz, így ez lett min-

den idk leggyorsabban fo-

gyó Macintosh modellje. Az

Audits & Surveys cég által

végzett, közel 2000 új iMac-

vásárlóra kiterjed felmérés

szerint a vásárlók 29,4%-a

legels számítógépét vásárol-

ja meg, míg további 12,5%-a

más típusú PC használatáról tér át. Ezek értelmében az iMac-vásárlók

több mint 40%-a új tagja a Macintosh-felhasználók táborának.

A most forgalomba kerül Mac OS 8.5 változat tartalmazza a Sher-

lock névre hallgató új kerestechnológiát, amely lehetvé teszi a kulcs-

szavak szerinti keresést a felhasználó helyi meghajtóin akár az állomá-

nyok belsejében is, de a legnépszerbb kereskkel együttmködve akár

az Interneten is. A Mac OS 8.5 hálózati teljesítménye is jelents mértek-

ben ntt, amit a teljesen PowerPC-natív AppleScript egészít ki - a koráb-

bi változatokhoz képest akár ötszörös teljesítményt nyújtva.

Szövetség jött létre a Silicon Graphics és néhány olyan nagy cég

között, mint az Oracle, a CA, a Netscape és a RealNetworks,

azzal a céllal, hogy nagymértékben lecsökkentsék az Internet-

szolgáltatók és a magas látogatottságú hálószemeket mködtet cégek

költségeit. Az ISP-k ugyanis azt tapasztalták, hogy a színvonalas szolgál-

tatások nyújtásához szükséges hardverek és szoftverek összehangolása

túlságosan sok idejüket és energiájukat emészti fel. Az SGI új ügyfelei-

nek ezentúl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást az Oracle és az

Intershop nyújtja, a web-szolgáltatást a C2Net, a Netscape és a Zeus, míg

a hálózati menedzsmentet a CA látja el.

A júniusi kongresszusi „igen” után az amerikai szenátus is jóvá-

hagyta az internetes kereskedelem adómentességét biztositó

törvénycsomagot.

Friderikusz Sándor az RTL Klub tévécsatornán elindított új mso-
rában jelentette be, hogy életre kelt internetes televíziós adása is

a www.friderikusz.hu címen. Az online kiadványt a népszer

show-man a Matáv, az RTL Klub és Györg}> Péter médiaszakért közre-

mködésével készíti.

„Azon a napon, mikor a Windows NT 5.0 a boltokba kerül, már több

mint 60 000 az új NT-t támogató alkalmazás lesz elérhet a keres-

kedelemben” -jelentette ki Bili Gates az október 12-én Denverben

megrendezett Microsoft’s Professional Developers Conference-en. Ha ez

teljesül, akkor az NT-n futó programok .száma háromszorosa lesz annak,

amennyi a Windows 95-öt támogatta annak megjelenésekor. Gates továb-

bi jóslatokba is bocsátkozott: „A megjelenést követ 1 8 hónap alatt az al-

kalmazások száma meghaladja majd a százezret.” Ezt a számot a Micro-

soft úgy kívánja elérni, hogy csökkenti az alkalmazások fejlesztésének és

menedzselésének költségeit, remélve, hogy így gyorsabbá válik a progra-

mozók munkája.

WWW.CROWN-TECH.hu akciókkal, újdonságokkal
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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,

és a havi átalánydíj mellett nincs más költség.

A TVNET Kft.

Budapesten a következ kábeltelevíziós hálózatokon

keresztül teremtette már meg az Internethez való

hozzáférés lehetségét:

City TV Kft. (V. kér.), Sztár TV Kft. (Vili. kér.), Bakáts

Parabola (IX. kér.), SATIMEX Kft. (XIII. kér.), Zugló TV Kft.

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

Ü? /fax: 318-1 985 URL: http://www.tvnet.hu

Üf /fax: 318-1926 E-mail: info@tvnet.hu

1056 Budapest, Molnár utca 53.

Számítástechnika oktatásához ajánljuk!

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardverhálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatásai:

- A tanári számítógép videoképe kiadható bármelyik diák monitorjára vagy az

öszszes számítógépre.

- A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

- A központi analóg videoforrás (pl. videomagnó) képe kiadható a monitorokra

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

- Kijelölt diák monitorképe bemutatható a többi diák számára is.

- A tanár bármelyik diák monitorképét 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.

pSlODfe®^ Kft.

nae

De költeményt azért nem írok miatta. F-
ként, mert csak a Wintel-világban lettem

most az. Az Intel Unix-világában már egy

évtizede az vagyok (SCO XENIX 386).

A tanár ezzel a speciális hardvereszközzel betekinthet a diákok munkájába, és segít-

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

videó- és billentyzethálózatot valósít meg, ahol a tanár nyomógombos kezelegysé-

gén összeköttetéseket tud létrehozni. Meglév és újonnan létesítend számítógépes

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez hálózati szoftver nem szükséges.

1149 Budapest,
Nagy Lajos kir. útja 117.

Tel.: 220-6454
Fax: 220-6455
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Mi ebben a hír? Olyan nagy

dolog, hogy valaki áttért végre a

világmegváltó Win9x használatá-

ra? Ami igaz, az igaz, jelen sorok

írója elég válogatós, és nehezen

lehet behúzni a reklámcsbe.

Ezért úgy gondolkodott, hogy

majd akkor csinál egy komoly

asztaliszoftver-váltást, ha elég ki-

forrott megoldást lát a piacon. És

mindegy, ki teszi az asztalra: az a

cég, melynek neve hallatán is

sokan dühbe jönnek, a Caldera

(amelyet a volt Novell-fnök daj-

kál az elbb sejtetett cég elleni

vérbosszújában), a Red Hat vagy

más Linux-világbeli képzd-

mény, netán

az arisztokra-

tikus Apple-

világot szállít-

ja le hozzám a

Bee a BeOS-

sel. A Windows 95 ugyan elmoz-

dult az 1.0-s állapotról, de a ma-

gasságos Microsoft ismét valami

1.0-ssal fenyegetett a Windows

98 képében.

A bajok már ez év elején el-

kezddtek. Sorra olyan sajtó-

anyagokat kaptam, amelyekhez

hozzá se tudtam szagolni, mert a

32 bites Wintel-világból érkeztek,

én meg csökönyösen riztem 16

bites Windows fór Workgroups-

os vártámat, a jól megszokott

GPF-jeim társaságában. A bajok

láttán kezdtem elemezni a pia-

cot, van-e már épkézláb megol-

dás bajaim orvoslására. Persze

elször is az alternatív megoldá-

sokat elemeztem, van-e olyan

ajánlat, amely a saját világán túl

mást is tud fogadni. Nem kellett

'Wbw.98

hozzá nagy ész, hogy kiderít-

sem: a leghatékonyabb 32 bites

Wintel-emulátor csak egy Wintel-

szoftver lehet. így aztán elkezd-

tem foglalkozni a Win98 béta 3-

assal, amit - újságíró lévén - én

is megkaptam kipróbálásra. Köz-

ben más kötött le, mint az átállás,

de nyár végén újra nekilendül-

tem. Nem akartam, hogy sszel,

a munka dandárjában kelljen el-

viselhetetlen átállási gondokkal

küszködnöm.

Nos, mivel a W98 B3-as dátu-

ma épp lejáróban volt, ezért

az évet eggyel visszahúztam

(és persze nem kockáztattam

meg, tudja-e a

2000. éves át-

állást). Az átál-

lás során ma-

ximális óvatos-

sággal jártam

el. A másik gépemen éles üzem-

be állítottam a WfW-t tartalmazó

winchestert, hogy ha fejvesztve

kell menekülni, hát legyen hova.

És elkezdtem belakni a W98-at.

Hát, ördögöm volt. A kataszt-

rófák nem jöttek. Elhatároztam,

hogy véglegesítem a dolgot. El-

ször egy régebbi DOS fölé telepí-

tettem a W98-at, de a véglegesí-

téshez egészen steril állapotot

akartam létrehozni. A félig bela-

kott W98-cal készítettem egy

vészindító lemezt, majd azzal le-

töröltem a winchestert, és meg-

formáztam tisztán W98-as kör-

nyezetre. Igaz, a FAT32-est nem

vettem igénybe, mert egyrészt az

még túl új verziónak tnik, más-

részt a diszken lesznek más ope-

rációs rendszerek is, amelyek



ho!n@p
akkor nem látnák a DOS-partíci-

ókat.

A cikket természetesen

Wintel 32-es szoftverbázison

„költm”. Soha ilyen zökken-

mentesen még szoftverváltást

nem sikerült megérnem, pedig

1964 sze óta, amikor számítás-

technikai pályámat egy dán

GIER gépen elkezdtem, jó páron

átestem. Egy percre sem kellett

visszarohanni a régi környezet-

be. Legfeljebb hálózaton kellett

néhány dolgot átvenni a régi

rendszerbl, amihez egyébként

igencsak módjával folyamodom.

Továbbra sem akarom vegyíteni

a régit és az újat. Abban is sze-

rencsém van, hogy a Win95-tel

sem kell keverednem. Lehet,

hogy éppen ez segített hozzá

a korábbinál nagyságrendekkel

kevesebb váratlan leálláshoz,

ami azért a W98 alatt is van.

Jól vizsgázott a W98 önvédel-

mi rendszere. A telepítés után

néhány nappal véletlenül kiment

a biztosíték, természetesen a

W98-nak alkalmatlan idben. Az

újrainduláskor a W98 automati-

kusan eltakarította a romokat,

majd észlelte, hogy valami lét-

fontosságú rész halt meg. Úgy

döntött, kéri a kiosztó CD-t, és

beolvassa róla a hiányzó elemet,

majd újraindította a rendszert,

most már teljes csatadíszben.

Késbb az energiatakarékos

rendszer lepett meg azzal, hogy

miután harmadszor szállt el

a képerny kikapcsolása miatt,

rákérdezett a problémára: „Nem

kellene talán kikapcsolni a stand-

by üzemmódot, mert már má-

sodszor (szerintem harmadszor,

de egye feny) szállt el hosszú

távoliét alatt a rendszer?” Termé-

szetesen nem gyztem

helYESelni.

Közben megérkezett a W98
magyar változata is. Nézzék el

nekem, hogy nem én akarom el-

sként kipróbálni, de ez a Win98

4.10.1650-es olyan jól viselke-

dik, hogy a munka dandárjában

egy darabig megint nehéz lesz

rábeszélni, hogy térjek át másra.

Maga a Windows 98 koncep-

cionálisan igen kiforrott asztali

termék. Talán mégis igazat mon-

dott az a Microsoft-munkatárs,

aki a kábeltévé-hálózatokon futó

PC-történelmi msorban azt fej-

tegette, hogy a Microsoft végre

megszabadult kerékkötitl

(IBM, Apple!). Figyeljük meg, mit

fog produkálni most, hogy tkéje

és minden egyebe megvan ah-

hoz, hogy a szakmai igények

szerinti termékeket alkosson, ne

pedig a megrendelkkel „agyon-

vitatkozott” megoldásokat kelljen

szállítania. Ez persze ahhoz ve-

zet, hogy korábbi nagy partnere-

inek meg kell szokniuk: már nem

csak k definiálhatják az ipari

szabványokat. Sokaknak ez fáj,

I lAVnfcin 38 tminláwi
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és ujjal mutogatnak a Microsoft-

ra, hogy nem tartja be a szabvá-

nyokat. Ha az ember belenéz a

Windows 98-ról frissen magyarul

is kiadott Microsoft Press könyv-

be, ott annyi nemzetközi szab-

ványszámot lát, mint nem sok

helyen máshol. A szabványok

sem üdvözítek azonban, mert

a mai mszaki (nem technikai,

mint ahogy sokan fordítják az an-

gol technical kifejezést) fejldés

olyan gyors, hogy folyamatosan

új megoldásokat kell keresni. Aki

független mszaki fejleszt, az

természetesen belebonyolódik

az ilyen szituációkba. Ha kell-

képp meg tudja okolni a módosí-

tást, akkor bizony hozzájárult

a mszaki fejldéshez, s nem

visszavetette azt.

Tökéletes tehát a W98? Nem.

De egészen jól használható. És

ismét sokan megélnek abból,

amit Villy és csapata kihagyott

belle. Én máris kibvítettem né-

hány Shareware programmal,

5 éve lelkesen használt hálózati

szolgáltatóm, a CompuServe

Microsoft

Windows98
Interaktív CD bemutató]

Remek videoklipek p|
|

Tallózás ezen a CD-n ^ \
Szoftver telepitése/törlése

csatornáiból: FileEx32-vel (a Fiié

menü kiterjesztése állományke-

zel parancsokkal - keresés, tör-

lés, mappa létrehozása stb.),

ToggleMouse-zal (több ezer kilo-

méternyi egérút megtételétl és

rengeteg fölösleges nyomkodás-

tól ment meg) és persze a Win-

dows Commanderrel. Csak

olyan programot veszek haszná-

latba, amit a CompuServe

SWREG Shareware regisztrációs

fórumán keresztül lehet regiszt-

rálni. Már 5 éve használom az

elektronikus kereskedelmet, és

elhatároztam, ezután soha sen-

kinek nem küldök pénzt regiszt-

rációs díjként, se csekken, se

borítékban. Magára vessen az,

aki ma nem talál a Neten elektro-

nikus fizetési módot.

Amúgy a Microsoft tényleg

egy nagy monopolfenevad, amit

még mindig nem szelídítettünk

meg eléggé (á la Kis herceg).

Fleg az árfekvésben nem! Ami

a unixos tábort illeti, az meg-

hagyja ezt a diliházi melót az

MS-nek, miközben félti tle a ma
még háborítatlan csúcsszerver-

piacot. Tartósítva az asztalon a

„monopolmegoldást”. A Windows

98-cal pedig a valóságban is lét-

rejött (a nem minden feladathoz

optimális kliens-szerver helyett)

a „böngész-hálózat” architektú-

ra, amely a leguniverzálisabb,

hosszú távon „legplatform-

függetlenebb” alkalmazói hozzá-

férést eredményezi. Ebben a

körben szerintem mindenki meg-

kapja a maga piaci szeletecské-

jét, amelyben hozhatja a maga

formáját - kár ezért ölre menni.



KODAK DC260
digitális fényképezgép

A jelenlegi legnagyobb
felbontású CCD-vel:

1548x1032 pixel
38-115 mm objektív, 3x optikai, 2x digitális zoom,

autofókusz, 2" color TFT keres, automata vaku,

soros, IrDA, USB, PC Card, NTSC, PÁL interface,

8 MB Picture Card, max. 95 kép tárolási lehetség,

audio rögzítés, JPEG, FLASHPIX fiié formátum,

Adobe Photodeluxe és Pagemill software

Hívjon bennünket!

SERVERCOMPUTERS Kft.

1 149 Budapest, Egressy út 78. Tel./fax: 220-5606

06-40 06-511

Az év hátralév részében

valamennyi régi és új elfizetnk számára

a választott díjcsomagtól függetlenül

szinte korlátlan hozzáférést biztosítunk

\

azaz az Internet használatot

a 22-02 órás idszak kivételével

NEM SZÁMLÁZZUK!

Amennyiben még az idén elfizet a teljes 1999-es évre,

1998 hátralév részében a szolgáltatást DÍJMENTESEN biztosítjuk!

Számos új díjcsomagot vezettünk be, így mindenki megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelt:

10 1900/19900 • 20ó 2800/28800 • S0Ó 3300/33300 • 100Ó 4125/42125

200Ó 8250/82250 • Korlátlan 12000/122200

Üzleti elfzetinkre is gondoltunk, több új, igen kedvez árú kombinált

díjcsomagot alakítottunk ki részükre, közös vonásuk, hogy mindegyik mellé

DÍJMENTESEN BIZTOSÍTUNK 3, VAGY AKÁR 10 Mbyte WWW TERÜLETET,

ÉS A DOHAIN REGISZTRÁCIÓ IS DÍJTALAN!

(MaJwub)

Szolgáltatásaink igénybevételének lehetsége már nem csak a budapestiek kiváltsága,

folyamatosan épül ORSZÁGOS HÁLÓZATUNK, EGYRE TÖBB KÖRZETBL CSATLAKOZHAT HELYI HÍVÁSSAL!

(1,22, 23,26, 34,96,99)

Egy igazi csemege igazi nagyfelhasználóknak:

ha az év végéig BÉRELTVONALI CSATLAKOZÁST rendel meg nálunk,

nem csak az egyszeri csatlakozási díjat engedjük el,

de a BÉREUVONAL KIÉPÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT IS ÁTVÁLLALJUK!

(1 éves szerzdéskötés szükséges]

GONDOLKOZZON ÉRDEKLDJÖN CSATLAKOZZON

ALARMIX Hungary

Tel.: (40) 200-319, 319-5065

E-mail: sales@alarmix.net

http://www.alarmix.net (mALmix
internet

*
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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

INTERNET
Békés megyében

4 városban helyi telefonhívással!

Ügyfélszolgálati Irodák:

Békéscsaba Kinizsi u. 4-6. Tel.: 66/454-831 Prakticomp

Szt. István tér 1. Tel.: 66/444-044 Hungarotel

Gyula Városház u. 23. Tel.: 66/463-181 Prakticomp

Orosháza Vörösmarty u. 23. Tel.: 68/312-935 Selex

Thököly u. 4/f. Tel.: 68/413-133 Hungarotel

Szarvas Szabadság u. 3. Tel.: 66/31 1-422 PC Shop
Gyomaendrd F út 181/1. Tel.: 66/284-559 On-Line

PRAKTICOMP - INTERNET
Békés megyében az els

1998 NOVEMBER



Az Internet Kalauz melléklete a középiskolai Internet-programhoz

i
y

i -jj
|

íj
|

y
i y

\

ii

Jíj 3J Aim'jnAiiíl
Megéri-e megszüntetni a Sulinet magazint?

SIVIT
Nem süvít, hanem SIVIT, ami egy

betszó: Soproni Iskolák Városi

Internetes Találkozója. St még ennél is

több: egy november elsején elindult,

7 fordulós vetélked, amelyet a Fényszoft

Számítástechnikai Kft. és az Intemet-

Sopron Egyesület hirdetett meg az

1998/99-es tanévre.

Az els hat forduló kizárólag a Világ-

hálón bonyolódik, a csapatok Interneten

keresztül kapják meg feladataikat,

a megoldásokat ugyancsak e-mailben

küldhetik vissza, a nemzetközi zsri

(amelynek kana-

dai tagja is van) a

weben keresztül

értékeli a formát,

a tartalmat és az

ötletességet, s az eredmény azonnal lát-

ható is a www.sopron.hu/netelkedo

website-on. A 6 forduló során a SIVIT-

kupa vándorol, gyztestl gyzteshez

kerül, s végül annál a csapatnál állapo-

dik meg, amelynek tagjai a 6 forduló so-

rán a legjobb összesített teljesítményt

nyújtották. A benevezett csapatoknak

minden hónapban egy adott témára

meghatározott feltételek mellett egy

honlapot kell elkészíteniük.

A döntt már nem virtuálisan, hanem

élben rendezik meg, mégpedig a Sop-

roni Tavaszi Vásár helyszínén, április

30-án, 14 órakor. A döntbejutott min-

den csapat minden diákja már nyertes-

nek tekinthet, hiszen egyebek közt pél-

dául egyéves Internet Kalauz-elfizetést

kap ajándékba kiadónktól. De itt dl
majd el, hogy melyik az a csapat, amely-

nek minden tagja megnyeri az Euro-

Profil ajándékát, a TI-83 típusú Texas

Instruments grafikus számológépet, és

melyik iskola érdemli ki a legjobb telje-

sítményért járó internetes számítógépet

a Fényszofttól. Vannak még további dí-

jak is, például minden fordulóban

a gyztes csapat tagjai átvehetik az

ERSTE Bank Hungary értékes érméit és

a Hoffmann cukrászda tortáját.

A versennyel kapcsolatos kérdéseket,

észrevételeket a verseny@sopron.hu

e-mail címre lehet megírni a verseny-

bizottságnak, a benevezett csapattagok-

nak, illetve a zsrinek.

m Business m
Online:
WWW.

$ bonline.hu m

Mivel az elz kormányzat indította,

a „tisztogató” erk megkezdték a harcot

a Sulinet program havi kiadványa, a

340 ezer példányban megjelen Sulinet

magazin ellen. Az egyik államilag támo-

gatott napilapban (ez is ráfizetéses, de -

feltehetleg szellemiségének köszönhe-

ten - nem jutott ugyanarra a sorsra,

mint a Kurír) október 12-én egy AsC
szignójú szerz mindent elkövet, hogy a

témát és a lapot a sötét üzelmek gyanú-

jába keverje: „Nyílt pályázat a legna-

gyobb szakkiadók részvételével, eredmé-

nyesnek kikiáltott oktatási program egy

sikeres vállalkozásban, mégis számos

tisztázatlan rejtély, hétpecsétes lakat

alatt rzött üzleti titok, amit a korábbi

Mveldési és Közoktatási Minisztérium

megbízásából ma a Sulinet magazin tes-

tesít meg.
”
(Ugye figyel az olvasó, a

szerz nem eredményesnek nevezi a vi-

lág minden pontján, st tulajdonképpen

még az utódminisztériumban is elismert

Sulinet programot, hanem „eredmé-

nyesnek kikiáltottnak”! Vagyis az el-

dök nem csak eredménytelenek voltak,

hanem lopnak, csalnak, hazudnak is! De
nézzük tovább: „A lap milliókat visz el

a szaktárcától, miközben jellegtelen,

a gyermekek kulturális felemelkedését

aligha segít színvonaltalanságokkal kí-

sérletezik hónapról hónapra.
”

A cikk késbb számmal is kifejezi

a milliókat: ,yí kiadó (mármint a tendert

elnyert Népszabadság Rt. - a szerk.) te-

vékenységéért lapszámonként kétmillió

forintot kap, ami éves átlagban elérheti

a 20-25 millió forintot is.
”

Bár a számban van némi túlzás (a tíz

lapszám esetében az éves összeg az in-

tervallum alsó határát érné el, de az álla-

mi támogatásba nem lehet beleszámolni

azt az áfát, amit az állam visszakap), ám
ne filléreskedjünk, inkább ízlelgessük

egy kicsit a pedagógusi fizetéshez mér-

ten még mindig soknak tn lapszámon-

kénti 1,8 milliót.'Valóban sok ez?

A 340 ezer újságpéldányból 240 ezret

a Népszabadság saját lapjába fzötten

terít, százezret pedig kiszállít a Sulinet

programban érintett mintegy 1200 okta-

tási intézményhez. Vegyük csak ezt a

százezer példányt, hisz ez szól közvetle-

nül az érintett 500 ezer diák-

hoz és 50 ezer pedagógushoz.

Vajon mibe kerülne egy-egy

fontosabb információt -

mondjuk - levélben szétkül-

deni százezer példányban? Hogyan fér-

ne bele a levélpapír, a boríték, a sokszo-

rosítás plusz a bélyeg az egy példányra

jutó 18 forintba?!

De hogy fér bele 1 8 forintba egy 32

oldalas újság kinyomtatása?! AsC egy

napilapban jelentette meg cikkét, amely

napilap felteheten maga is fizet nyom-

daszámlát. Ahhoz, hogy egy ilyen kiad-

vány nyomdai költségeit valahová a

1 8 forintos szintre le lehessen szorítani,

még százezer példány sem elég, kell

a plusz 240 ezer, ami a Népszabadság

esetében megvan. De annak a plusz

240 ezernek ki fizeti ki a 240 ezerszer

18 forintját, plusz a lapba való behúzás

költségét, a súlytöbblet miatt megntt
postai terjesztési költségeket? (Ugye el-

végezték a szorzást, összeadást kedves

olvasóink: ez bizony több mint ötmil-

lió!) És ki fizeti ki az újság fotóit,

(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)

szerzi és szerkesztési honoráriumait?

Havi 1 ,8 millió forintos költségtérítés

esetén bnös üzelmek gyanúját kelteni

azért is megmosolyogtató, mert az 1,8

millió a Népszabadság havi költségve-

tésében igazán nem tétel, naponta nagy-

ságrenddel nagyobb az újság reklámbe-

vétele vagy akár a lap árbevétele...

Oktatásügyi örökségünk a cikk címe

(hogy miért a belpolitika rovatban jelent

meg, azt a fentiekbl már sejteni lehet),

s bizony, amikor rápillantottam a címre,

azt hittem, hogy a fentiek miatt örven-

dezni fog a cikkíró, hiszen nem minde-

nütt kötött az elz kormányzat ilyen jó

üzletet, kevés olyan terület van, ahol

ilyen gazdag örökség hullt az új kor-

mányzat ölébe. Ám a cikkíró nem ör-

vendezik, s be is vallja, hogy miért.

Azért, mert ez a pénz nem az lap-

jának jut: „Megkerestük Magy>ar

Bálintot, válaszoljon arra a kérdé-

sünkre, hogy a Népszabadságon

kívül más országos napilap miért

nem részesülhet a terjesztés, il-

letve a pénzügyi támogatás ezen

formájában. A válaszadásra

azonban csak ígéretet kaptunk

az SZDSZ elnökségi irodájá-

tól.
”

Kedves AsC! Nekem
ugyan semmi közöm sem az

SZDSZ irodájához, sem a

Mveldési és Közoktatási

Minisztériumhoz, de mivel

kiadónk részt vett a pályá-

zaton, s csupán orrhosszal el-

zött meg bennünket a Népszabadság,

véletlenül tudom a választ, és szívesen

meg is osztom Önnel. Azért nem kap

más a pénzügyi támogatás eme formái-

ból (közbevetöleg egy kollegiális jó ta-

nács: az „ ezen ” mástjelent, s bár sokan

elkövetik ezt a magyartalanságot, azért

pont az Ön lapjában jobban kellene

ügyelni...), mert senki más nem érezte

úgy, hogy az összeg, amit a Népszabad-

ság a pályázatában beállított, elegend

lenne egy ilyen lap üzletileg is sikeres

mködtetéséhez.

| Oszlassuk el egy kicsit azt a ködöt,

t amit az idézett cikk kelt. Pénzügyi tá-

! mogatás? Ilyesmirl alapveten nincs

szó. A közbeszerzési törvénynek megfe-

lelen a szeptember 3-án kiírt, majd
k 1998 NOVEMBER

eredménytelenség miatt január 14-én

más formában megismételt pályázat ke-

retében a minisztérium nem támogatást

ígért, hanem egy szolgáltatás elvégzésé-

re kért üzleti ajánlatot. A szolgáltatás

egy 32 oldalas tájékoztató kiadvány el-

állítása és szétosztása oly módon, hogy

az a Sulinet programban érintett félmil-

lió diák és 50 ezer pedagógus minél szé-

lesebb rétegéhez eljusson. A minisztéri-

um megszabta, hogy a kiadványban

mekkora felületen lehet hirdetést értéke-

síteni, de mivel a kiírók is belátták, hogy

az feltehetleg kevés a szerkesztési,

nyomtatási és terjesztési költségek teljes

lefedésére, a tender arra irányult, hogy

e mellé ki kéri a legkevesebb költségki-

egészítést a minisztériumtól.

Hogy más országos napilap miért

nem részesül a „támogatás-

ból”? Mert

n e m
pályázott. A szakki-

adók, nyomdák és a Népszabadság Rt.

mellett egyetlen országos lap, a Szabad

Föld adott be pályázatot a tender els

szakaszában, de kalkulációjuk szerint

csak többmilliós havi támogatás mellett

tudták volna a lap megjelentetését vál-

lalni. A Népszabadság ajánlatát meglát-

va minden pályázó úgy vélte: ennyiért

csinálják meg k, biztos ráfizetés lenne,

ha valaki aláígéme.

Kiadónk tett ugyan egy - abszolút ösz-

szegben - kedvezbb ajánlatot: 1 600 000

Ft (plusz 12% áfa) összegért elállítot-

tuk volna azt a százezer példányt, ami

most az iskolákba jut el, de nem érez-

tük igazságtalannak a bíráló bizottság

döntését, amely ennél kedvezbbnek
ítélte a Népszabadság 1,8 milliós aján-

latát, hiszen ennyibl k az egész

Sulinet-témakört kiviszik az ország

nyilvánossága elé. Bár mi szerettünk

volna nyerni, én is inkább vennék

340 ezret 1,8 millióért, mint 100 ezret

1,6-ért!

Úgy alakult, hogy - bár a gyzelmet

nem mi szereztük meg - a munkából

mégis kivehetjük a részünket: a gyztes

kiadó az Internet Kalauzban már koráb-

ban elkezdett Sulinet (iskol@) rovat lát-

tán hasznosnak látta a szerkesztést egy

e témában járatos csapatra, tehát az

Internet Kalauz szerkesztségére bízni.

A Népszabadság Rt. a cikkek megírásá-

ra, a lap megtöltésére szerzdést kötött

kiadónkkal, a pályázaton második he-

lyezést elért Prím Kft.-vel. AsC ezt a

szerzdést is megpróbálja „gyanúsnak”

beállítani, mondván, hogy a Népszabad-

ság projektigazgatója „arról nem kívánt

részletekkel szolgálni, hogy a Prím Kft.

milyen üzleti kapcsolatban áll a legnép-

szerbb napilappal”. Ugyan milyenben

állhatna? Aki olvassa az Ön cikkét, már-

már új Tocsik-ügyre gondol: a Prím

nyilván valamilyen SZDSZ-es fed-

szerv, amely így visszakapja

a minisztériumi tenderen a
1 Népszabadságnak odaítélt

horribilis összeget! Nos, ked-

ves kolléga, félek, ez a nagy

leleplezés nem jött össze. A
Népszabadság pontosan olyan

üzleti kapcsolatban áll a Prím

Kft.-vel, mint Ön a szobafest-

jével vagy az autószereljével.

Munkakapcsolatban. Vagyis

megalkudtunk, hogy mennyiért

éri meg nekünk is, és a Népsza-

badságnak is az, hogy megszer-

kesszünk a 32 oldalas lapból 24 ol-

dalt (nyolc lehet a hirdetés), s ezt a

megfelel ellenértékért cserébe tisz-

tességgel elvégezzük. Értünk hozzá,

hisz kiadónk nyolcadik éve ilyen jelleg

lapokat ad ki és szerkeszt, munkatársa-

ink pedig eltte is kulturális, gazdasági,

informatikai szakújságírók voltak.

Nincs „hétpecsétes lakat” (már csak

azért sem, mert jókora képzavar, ha va-

laki a „hétpecsétes titkot” összevonja a

„lakat alatt rzött” dolgokkal), a magam
részérl még az ellenértéket is nyugodt

lelkiismerettel felfedném, de az üzleti

szerzdéseknek tényleg van olyan kité-

tele, hogy azok tartalmát az egyik fél a

másik beleegyezése nélkül nem hozhat-

ja nyilvánosságra. Annyit azért elárulha-

tok, hogy ebben az üzletben sokkal er-



sebben motivál bennünket a szakmai

presztízs, mint az anyagiak.

És most érkeztünk el végre ahhoz

az inghez, amit nekünk kell magunkra

vennünk, a cikk elején idézett sorokban

szerepl lapminsítéshez: „miközben

jellegtelen, a gyermekek kulturális Jel-

emelkedését aligha segít színvonalta-

lanságokkal kísérletezik hónapról hó-

napra

Nehéz cáfolni a sorokat, mert szerz-

jük tudatosan kerül minden konkrétu-

mot. Ha azt mondaná: munkatársaink

hibásan sorolták föl a Sulinet-busz állo-

másait; rossz Internet-címet adtunk meg
Mozart és Beethoven vagy Shakespeare

web-oldalaihoz; nem használhatók azok

a tanácsok, amiket a lap a rendszergaz-

dáknak adott; megtévesztette az olvasó-

kat a CeBIT-Home-ról hozott hannoveri

tudósítás; politikailag helytelenül mu-

tattuk be a romák Internet-kikötit; elté-

vedtünk a paragrafusok közt, amikor a

diákjogról írtunk; egyoldalúan tájékoz-

tatott a lap a virtuális szertár pályázatról

vagy az írisz keretében most meghirde-

tett tartalomszolgáltatási kezdeménye-

zésekrl; alacsony színvonalon számol-

tunk be a táborokról és más, diákokat

érint megmozdulásokról; divattanács-

adónk nem azt találta meg a weben, ami

a fiatalok öltözködéséhez kell; sport- és

filmtippjeink gyengék stb., akkor érvek

feszülhetnének érvek ellen, és megvéd-

hetnénk a konkrét írásokat. így azonban

az általánosságokkal csak általánossá-

gokat tudunk szembeállítani, bár AsC-

nél még mindig konkrétabbak leszünk,

ha elmondjuk, hogy a VGA Monitort, az

Internet Kalauzt és a Business Online-t

készít csapatot a Népszabadság után

nemrégiben annak egyik konkurense,

a Magyar Hírlap is felkérte, ugyan, ké-

szítsen már neki is havi informatikai

mellékletet. Ha k is jellegtelen színvo-

naltalanságnak ítélnék munkáinkat, fel-

teheten találtak volna más kivitelezt

az MH.com.puterhez...

Nem is nagyon szeretnék túl sok szót

vesztegetni a minséget ócsároló fél-

mondatra, mert olvasóink úgy vélhetik,

a sértdöttség íratta velem ezt a cikket.

Pedig Isten látja a lelkem, nem az, sok-

kal inkább az aggodalom: a jelenlegi

kormány vazallusai, a kormányh la-

pok, intézmények rá akarják tenni a ke-

züket „a pénzügyi támogatás ezen for-

máira”, s ezért szétverik a különféle

közbeszerzési tendereken iszonyatosan

letaposott árakkal létrejött szerzdése-

ket, elrontják az állam által kikínlódott

jó üzleteket. A Népszabadság elnök-ve-

zérigazgatója már az idézett cikkben

sem zárja ki annak lehetségét, hogy

egy végelszámolás keretében elveszik

tlük a mellékletet, és hát - mint min-

den szerzdés - a mi munkaszerzdé-

sünk is felbontható a Népszabadság-

gal... Csakhogy bizonyos vagyok benne,

hogy még egyszer, egy új tender kereté-

ben, azok a kedvez feltételek már nem
kényszeríthetk ki, amelyek mellett ma
készül a Sül inét magazin. Ez pedig vagy

egy internetes ismeretterjeszt folyóirat

halálát jelenti, vagy azt, hogy valakik

valóban a „pénzügyi támogatás eme for-

májához” jutnak majd.

Havi 1,8 millió szúrja AsC szemét? A
Sulinet program egésze a gépekkel, az

Internet-hálózat kiépítésével, a pedagó-

gusok oktatásával stb. ennek az összeg-

nek tízezerszerese! Nem tévedés, leg-

alábbis, ami a nagyságrendet illeti, ha

nem is pontosan 18 milliárd a Sulinet

program költségvetése, valahová a tíz és

a húsz közé esik; hogy 13, 15 vagy 18

milliárd, az attól függ, mi mindent ér-

zünk idetartozónak. Egy ilyen hatalmas

projectnek általában 2-3 százaléka

megy el a program megismertetésére,

úgynevezett PR-tevékenységre, marke-

tingre. A minisztériumnak - ha a Nép-

szabadsággal kötött hároméves szerz-

dés teljes idszakát, tehát az 54 milliót

is számoljuk - sikerült elérnie, hogy ezt

a hatalmas hírverést, marketinget, PR-

lehetséget a Sulinet-költségvetés alig

3 ezrelékéért megkapja. Ennyit igazán

lehet szánni arra, hogy ezt a hatalmas

befektetést hasznosabbá tegyük, az érin-

tettek körében folyamatosan népszer-

sítsük, a benne rejl lehetségekre min-

den eszközzel felhívjuk a figyelmet,

nem? Aki ezt a belpolitikai kérdések kö-

zé sorolja, az el akarja herdálni a cikk

címe által is reflektorfénybe állított „ok-

tatásügyi örökségünket”.

Megéri?

Nos, ez az, amiért ez a cikk megfogal-

mazódott. Nem AsC-nek akarok én vála-

szolni, hanem a tömjénfust helyett az ör-

dögzésre írisz-illatot választó funkcio-

náriusoknak szeretném megüzenni, hogy

ez valóban az örökségük, az kezük-

ben van, s nem kell félni attól, hogy ez a

lap egyszer s mindenkorra az elz kor-

mányzat vagy éppenséggel az SZDSZ
szócsöve. Amikor egy polgár (kéretik

a vállamat megveregetni a szóhasznála-

tért) ölébe hull örökségként egy gyár, azt

bizonyosan nem dobja ki az ablakon, ha-

nem megpróbálja az örökséget átvenni,

és hozadékát élvezni. Az utódminisztéri-

um ugyanezt tehetné ezzel az oktatás-

^Tirig

ügyi hozadékkal, hiszen nincs az a hata-

lom, amely meg tudná akadályozni ab-

ban, hogy a Sulinet magazin szellemi

hozadékát a maga javára fordítsa.

Ugyanis - AsC minden ilyen irányú sej-

tetése ellenére - az eld nem átjátszotta

az üzletet a Népszabadságnak, hanem

kényszeren elfogadta a legelnyösebb

üzletet felkínáló cég ajánlatát, ám (mivel

ott is gyanakvó politikusok ültek) némi

biztosítékokkal: például a fszerkeszt

kinevezésének, visszahívásának jogát a

minisztérium megtartotta magának. Va-

gyis hajellegtelen, a gyermekek kulturá-

lis felemelkedését aligha segít színvo-

naltalanságok jelennek meg a Sulinet

magazinban, akkor nem a lapot kell

megszüntetni, hanem új fszerkesztt

kell beültetni a régi helyére. Ráadásul

a régi fszerkeszt meg is könnyítette

ezt azzal az aprósággal, hogy éppenség-

gel a legutóbbi szám elkészülte után je-

lezte minden érintettnek, nem kívánja

folytatni a munkát...

Kártyák kiterítve, az aduász az okta-

tásügy vezetjénél.

Ha kihívja, akkor nyerni fog, s mind-

az, ami most épül, már a mai oktatási

kormányzat eredményességérl szólhat,

akár a Sulinet magazinban is.

Ha nem, ha bedobja...

Ezt az eshetséget talán nem is kell

taglalni. Szívbl remélem ugyanis, hogy

„oktatásügyi örökségünk” a minisztéri-

umban hozzáért kezekbe kerül majd, s a

kormánypártinak hitt lapok hasábjain ön-

ként jelentkez gondnokok nem „gyám-

kodhatnak” felette. Nem is az a legna-

gyobb baj, hogy azok, akik „támogatást”

látnak minden munkadíjban (mert világ

életükben csak támogatásból és nem
munkadíjból éltek), elherdálják majd azt

az egy-két milliót, ami egy szerzdésmó-

dosítás után nekik jut, hanem, hogy szép

komótosan szétverik az így meggyengí-

tett épületet, és szívós munkájuk nyomán

a Sulinet programba befektetett milliár-

dok is kárba veszhetnek.

Egy örökséget - ha mégoly nagy is,

mint a Sulinet program - nagyon gyor-

san el lehet herdálni.

Vértes János Andor
jvertes@prim.hu
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CSILLAGÁSZAT

A Hálózat használata a csillagászat

és az rkutatás területén

www.iif.hu/dokumentumok/

niif fuzetek/astro.html

Csak pár év telt el azóta,

hogy az Internet berobbant

a köztudatba, és fenekestül

felforgatta a világot. Nem
is olyan régen még csak né-

hány ember hallott errl

a már nem is annyira új mé-

diumról, amely eleinte

szinte kizárólagosan az

egyetemi polgárok és kuta-

tóintézetek munkatársainak

„játéktere” volt. Manapság

ez a számítógépes hálózat

képviseli a tudományok el-

terjedésének legfbb csa-

tornáját, amely kitágította

és megnövelte mindazt a

végtelen teret, amely az

emberiség számára nyitva

áll. A hálózat, mint szinte

minden tudományágban,

a csillagászatban is egyre

inkább nélkülözhetetlen. E
területen talán az átlagos-

nál is nagyobb jelentsége

van az információ aktuali-

tásának, gyors továbbításá-

nak. Például egy újonnan

felfedezett csillagászati je-

lenség, esemény bekövet-

keztekor hatalmas informá-

ciócsere indul meg a világ

különböz pontjain elhe-

lyezked obszervatóriu-

mok, csillagászati szerve-

zetek között. Ugyanakkor

a hétköznapi kutatómunka

részeként is fontos lehet

gyorsan megszerezni azo-

kat a megfigyelési adatokat,

amelyek, mondjuk. Japán-

ból származnak, hogy utána

az európai kollégák folytat-

hassák a megfigyel-

munkát. Ehhez az is

hozzá tartozik, hogy

a csillagászati megfi-

gyelések eredményei-

nek jelents része

közvetlenül elektroni-

kus formában keletke-

zik. Ilyen például a

mai távcsöves (CCD)

képrögzítési technika (ér-

demes végigböngésznünk

az FTP-archívumok r-
szondás és Hubble-rtáv-

csöves felvételeit). Ezek

feldolgozásában és továb-

bításában is meghatározó

jelentséggel bír a Hálózat.

Nem is túlzottan merész ál-

lítás, amikor azt mondjuk,

hogy a modern csillagászat

szinte elképzelhetetlen len-

ne az Internet nélkül. A fen-

ti web-oldalon gyakorlati-

lag minden fontosabb kér-

désünkre választ kaphatunk

azzal kapcsolatban, hogy

hogyan és miképpen hasz-

náljuk fel az Internet kü-

lönböz programjait, alkal-

mazásait, valamint egy jó

adag címet is kézhez ka-

punk, ahol közvetlenül

gyakorlatba tudjuk önteni

az itt nyert ismereteket. An-

nak ellenére, hogy e site-on

nincsenek képek és egyéb

multimédiás varázslatok,

mégis igazán jól felépített

internetes tanfolyam csilla-

gászoknak és érdekldk-
nek!

Irány a Hold!

nostromo.jpte.hu/iqdepo/dsm02/dsm02.htm

Annak idején, amikor az

els ember leszállt a Holdra,

sokkal inkább két nagyhata-

lom, a hajdani SZU és az

USA versengésének köszön-

hette az emberiség

Armstrong híressé vált sza-

vait, mintsem a tudomány

szeretetének. Láttuk a leszál-

lás archív felvételeit, az

Apolló 13-ról készült Tóm

Hanks-f]ilmet, az rhajóscsiz-

ma nyomait a porban... De
más, laikusok számára ke-

vésbé látványos eredményei

is voltak annak a több mint

45 milliárd (!) dollárnak, amit

a NASA az Apolló-program-

ra fordított. Vizsgálták a

holdrengéseket, a kzeteket,

megmérték a minimális és

maximális hmérsékletet, le-

fényképezték az egész égi-

testet. Ezek az adatok azután

utat nyitottak késbbi kutatá-

soknak is. A tervek szerint

2005 és 2008 között holdbá-

zist akarnak építeni nemzet-

közi összefogással, mégpe-

dig a Hold árnyékos oldalán.

(The Dark Side of the Moon
- ez egy Pink Floyd-lemez

címe, még a hetvenes évek

elejérl. A rockszakma sejt-

het valamit...) A bázis sze-

mélyzetét évente cserélnék,

akik azon kívül, hogy na-

gyon jól éreznék magukat

a földinél jóval kisebb gravi-

táción, hasznos munkát is

végeznének: holdjáróik se-

gítségével feltérképeznék az

égitest felszínét, st ritka fé-

meket és nyersanyagokat ter-

melnének ki. Közvetlen csil-

lagászati jelentséggel bírna

egy ilyen vállalkozás: min-

denfajta zavaró (földi) légkö-

ri jelenségtl mentesen, a

nap 24 órájában vizsgálhat-

nák az eget hatalmas méret

optikai- és rádiótávcsövek-

kel. A megfelel technikai

feltételek megteremtése után

geoszinkron mholdak pá-

lyára állítása is lehetséges

lenne, vagy akár a Földön

nemkívánatos radioaktív hul-

ladékokat is eltemethetnék

az rhajósok jó mélyre, vala-

melyik holdkráter legalján.

Mindent összevetve ez

a vigyorgó fehér sajt, amit éj-

szakánként olyan sokat látha-

tunk, hogy szinte már észre

sem veszünk, rengeteg lehe-

tséget rejt még magában. Az
emberiség - ha nem is „sze-

mélyesen”, hanem egy robot

képében - már a sokkal távo-

labbi Marsra is eljutott, tehát

úgy tnik, semmi akadálya,

hogy tartósabban is megvesse

a lábát néma kísérnkön - re-

mélhetleg még a „mi idnk-

ben”. Hogy a XXI. századot

az Internetrl vagy az rhajó-

zásról nevezi-e el az utókor,

nehéz lenne megjósolni. Az
viszont biztos, hogy az utób-

bi tervei már megtalálhatók

az elbbin. A fenti URL-en

fellelhet elektronikus maga-

zin lebilincselen izgalmas,

Holddal foglalkozó részit,

amelyekbl a mi információ-

ink is származnak, minden

érdekldnek ajánljuk.

ÉNEK-ZENE

Bartók Béla

(Divertimento)

http://www.media.mcmaster.ca/bb_cladw.htm#listen

(Bartók élete)

http://www.media.mcmaster.ca/bb.htm

A zeneirodalom egyik legna- mveit, hiszen egyetemes mu-

gyobb alakja. A világ összes zsikája mindenkihez szól. Zene-

nagy koncerttermében játsszák világát alapveten a magyar nép-
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zene határozza meg, iga-

zán ebben a letisztult egy-

szerségben találta meg

egyéni hangját.

1899-tl a budapesti

Zeneakadémián tanult

zongora és zeneszerzés szakon.

Itt ismerkedett meg Kodály Zol-

tánnal, akivel közös feladatuk-

nak tekintették a magyar kultúra

felemelését. Közösen kezdtek

hozzá népdalaink felkutatásá-

hoz, lejegyzéséhez, ám eközben

Bartók rádöbbent, hogy a klasz-

szikus formát és az egyszer

dallamokat ötvözve új stílust te-

remthet, olyat, amely felhívja az

emberek figyelmét arra, ami

már szinte feledésbe merült: a

népi hagyományokra. Nagy bá-

torság volt ez a maga korában,

hiszen a közönség még a kés
romantika lágy, negédes dallam-

világától bódultán nehezen vi-

selte el ezt a „hangzavart”, hogy

Illyés Gyula találó kifejezésével

éljünk. A 10-es években szület-

tek színpadi mvei (A

csodálatos mandarin. Fá-

ból faragott királyfi), és a

20-as években ért véget

els alkotói korszaka:

nem érte be ennyivel,

még tovább akarta tökéletesíteni

zenéjét. A magyar népzene mel-

lett a szomszédos népek dallam-

kincsét, valamint Schönberg és

Sztravinszkij stílusát is átültette

muzsikájába, saját értelmezésé-

ben. így születtek legismertebb

mvei, mint a Cantata Profana, a

Kétzongorás szonáta és a Diver-

timento. Sajnos az egyre nyo-

masztóbbá váló körülmények-

kel, a fasizmus uralomra jutásá-

val betegsége is egyre súlyosbo-

dott. 1940-ben Amerikába tele-

pült át, ekkor írta a Concertót, a

Bostoni Szimfonikus Zenekar

megrendelésére. Szeretett volna

hazatérni, ám a sors közbeszólt:

már nem érhette meg az európai

békét. Hamvait 1 988-ban szállí-

tották vissza magyar földre.

Giuseppe Verdi

http://foobar.szabinet.hu/~banhidi/Zenetortenet.

html#Giuseppe Verdi

1 75 éve született egy zseniális

olasz zeneszerz, aki már életé-

ben az operatörténet egyik legna-

gyobb alakjává vált. Olyan m-
vek fzdnek a nevéhez, mint a

Nabucco, az Emani, a Rigoletto,

a Trubadúr, a Traviata, a Falstaff,

az Álarcosbál vagy a Szuezi-csa-

toma megnyitójára komponált

Aida, amelybl a bevonulási in-

dulójellegzetes dallamát valószí-

nleg nagyon sokan ismerik.

Rendkívül termékeny szer-

z, 29 évesen aratja els na-

gyobb sikerét, és még 80 évesen

is ír operát. Azonban nemcsak

zenei tevékenysége jelents:

birtokain nincsteleneknek ad

munkát, vagyonából fegyvere-

ket vásárol az egységes Olasz-

országért folyó harc támogatá-

sához, kórházakat alapít, majd

a politikai életben vállal aktív

szerepet szenátorként.

Verdi munkássága lenygö-

z, valóságos polihisztor volt.

Számunkra leginkább zenei

alkotótevékenysége ismert, de

akit ennél több érdekel, az a

szóban forgó oldalon talál egy

biográfiát is, életének fbb állo-

másait megemlítve. Külön rész

foglalkozik az operákkal, me-

lyeket alkotói periódusok szerint

csoportosították. A híresebbek

mellé hosszabb-rövidebb ismer-

tett kapunk az opera cselekmé-

nyérl, történelmi hátterérl és

összefüggéseirl. Ezeket egyéb-

ként mindig érdemes elolvasni,

mieltt ténylegesen meglátogat-

juk valamelyik operaházat.

FIZIKA

A jöv energiája

(General Atomics Fusion Group)

http://fusioned.gat.com

Bolygónk energiakészlete ki-

merülben van, ez megcáfolha-

tatlan tény. Ha a jelenlegi ütem-

ben folytatódik a Föld kizsákmá-

nyolása, akkor elfordulhat,

hogy nem sokkal az ezredforduló

után energia nélkül maradunk.

Ezért szükséges olyan források

felkutatása, amelyek még sok-

sok évig ellátnak minket energiá-

val. Legtöbbször a legkézenfek-

vbb megoldás a legjobb, így te-

reldött a figyelem úgy negyven

évvel ezeltt a Napban zajló fo-

lyamatok vizsgálatára. Megálla-

pították, hogy a Napban található

deutérium és trícium (nehéz hid-

rogén) óriási hmérsékleten héli-

ummá és neutronná „ég”. Eköz-

ben veszít tömegébl, aminek

következtében Einstein E = m xc
2

képlete szerint a csekély mennyi-

ség hidrogénbl hatalmas ener-

gia szabadul fel. Tehát az energia

forrása a nehéz hidrogén, amibl

a Föld elég tekintélyes készlettel

rendelkezik. A keletkez anyag a

stabil héliumgáz, ami egyáltalán

nem ártalmas a környezetre, így

az atmoszféra és a talaj semmi-

lyen formában nem károsodik.

Már csak a gyakorlati megvalósí-

tás hiányzik. Ugyanis a fúzió

(mert ezt a reakciót így hívják)

beindításához százmillió fokos

hmérsékletre van szükség. Ez

pedig olyan kívánalmakat állít

ajöv fúziós ermvei elé, ame-

lyeket mái mérnöki ismereteink-

kel nehezen tudnánk megoldani.

Akit érdekel, hogyan állnak a ku-

tatások, és a General Atomics

milyen eredmények alapján várja

az ezredforduló utáni évekre

a generátor elkészültét, az a cég

honlapján bvebb információkat

talál.

KÉMIA

Kis tudósok

(The Science Explorer)

http:/Av>v\v.exploratorium.edu/science_explorer

Igazi csemege a kísérletezni

vágyó ifjúságnak ez a hálószem,

amelyet elssorban a kisiskolás

korosztály figyelmébe ajánla-

nak a szerzk. A több mint két-

tucat hosszabb-rövidebb kísér-

let szinte játszva tanít, hiszen a

kis bemutatók sikerén (esetleg

kudarcán) felbuzdult gyerekek

rögtön kíváncsibbak az adott fi-

zikai vagy kémiai jelenség ma-

gyarázatára. Szerencsére elég

nehéz kudarcot vallani ez irá-

nyú próbálkozásaik során, mi-

vel az egyes oldalak kimerít

részletességgel taglalják, ponto-

san mit is kell tennünk kísérle-

tünk sikere érdekében. Els lé-

pésként a szükséges anyagok,

segédeszközök listája vár ránk,

majd a kísérlet pontjait gondo-

san követve magunk is tanúi le-

hetünk a látványos jelenségnek.

A sort tudományos igény, de

gyermekek számára is érthet

magyarázat záija. A több mint

harminc, nagyobbrészt a kony-

hában is elvégezhet kísérlet

közt megtalálhatjuk a hagyomá-
|

nyosnak mondható ecet-szóda- |
bikarbóna bombát éppúgy, mint 1

a periszkópot vagy a napórát.
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The Science Explorer

• New Actkiities!

Néhány üres fémflakon segítsé-

gével elkészíthetjük egzotikus

fúvós hangszerünket, vagy né-

hány egyszer jelenségen ke-

resztül tudhatunk meg többet az

elektrosztatikáról, esetleg a fo-

lyadékok háramlásá-

nak titkairól. A köny-

nyebb megértés érdeké-

ben a szerzk a lapot

sok-sok magyarázó áb-

rával látták el, így igen

hasznos segittársa lehet

a fiatalabb korosztály-

nak. Meg kell azonban jegyez-

nünk, hogy a „lássuk, mi van a

floppylemezben!” kísérlet rend-

kívül érdekes, de csak addig,

amíg a nebulók nem apuka

backupjai közül választanak...

KÖRNYEZET

Az ózonprobléma

(Védd, hogy védhessen!)

http://www.ozonpajzs.info.hu/

http ://www.ktm.hu/

Bár ebben a rovatban nem is

olyan régen már bemutattunk

egy website-ot, amely az ózon-

problémát feszegette, most még-

is ismét felvesszük ezt a virtuális

fonalat, mert idközben beleüt-

köztünk egy olyan magyar web-

oldalba, amely feltétlenül

megér még egy

misét. Köztu-

dott, hogy a

Föld egyik

legégetbb
természeti

szélyforrása az ózonpajzs el-

vékonyodása. Miatta megnhet

a brrák veszélye és a szem kü-

lönböz megbetegedéseinek szá-

ma. Ezért, illetve más károsodá-

sok megelzésének érdekében a

46 alapító ország 1987. szeptem-

ber 16-án aláírta a magas légköri

ózonréteg védelmét szolgáló

Montreali Jegyzkönyvet. Az

aláírók száma ma már 165,

vagyis minden jelents ország

csatlakozott az egyezményhez.

Az emberiség elször fogott

össze a földgolyó egészét érint

környezeti veszélyforrás meg-

szüntetése céljából. Magyaror-

szág is ratifikálta az

egyezményt, ezért r>i

nem csoda, hogy az

illetékes szervek

megpróbálják minél

teljesebb informá-

ciószolgáltatással segíteni a jobb

megértést. Ebben nyújt hasznos

segítséget az a web-oldal, amely

többek között a Globális Kör-

nyezeti Segélyalap, a Környezet-

védelmi Minisztérium és a Köz-

ponti Környezetvédelmi Alap tá-

mogatásával jött létre. Egy

rendkívül informá-

ciódús és

„okos” honla-

pot érhet el

a szörfös, ami

ráadásul nagyon

szép külsvel párosul. Ha tud-

ni akaijuk, hogy hol és mikor

kezddött az egész, akkor egy

gyors klikkelés után megtudhat-

juk az Ózonprobléma szekció-

ban. Persze itt nem merül ki

a szolgáltatás, mert képet kapha-

tunk még arról, hogy milyen

egészségi-környezeti ártalmak

érnek minket, mi is az a Montre-

ali Jegyzkönyv, mivel válthat-

juk ki az ózont károsító anyago-

kat, betekintést nyerhetünk a

Környezetvédelmi Minisztérium

rendeletéibe, extra linkek várnak

minket, valamint - ami igazán

érdekes lehet - akár cseveghe-

tünk is másokkal

egy Java alapú

chatroomban.
Példaérték oldal,

kiemelten fontos

tartalommal.

MAGYAR IRODALOM

Irodalom? - Kassák Lajos

http://www.aeg.c3.hu/TANAROK/ZIMI/skassak.htm

Mikor még én jártam

középiskolába, a 4. év

elején Kassák Lajossal

kezddött a szöveggyj-

temény - és sokaknál itt

ért véget az irodalom

szeretete. „Ez hülyeség”

- volt a tipikus beszólás, illetve

a mindenki eltt ismert „ilyet én

is tudok írni” megjegyzés hang-

zott el sokak szájából - ha jól

emlékszem, az enyémbl is. .

.

Honnan ez az ellenszenv?

Azt hiszem, valahol az általános

iskola környékén ronthattunk el

valamit. Az óvodában még nem

csodálkozik az ember, amikor

valami teljesen értelmetlen dol-

got - például mondókát - taníta-

nak neki, mert egyszeren az tet-

szik, ahogyan hangzik. Késbb

aztán az iskolában megtanulja

a jó öreg klasszikus, tiszta verse-

lést (Petfi, Arany, JózsefAttila

stb.), mígnem aztán eljut a

modem, nehezebben érthet dol-

gokig. Ilyenkor azt mondja: ez

nem vers, ez halandzsa, ez nem

kép, hanem krikszkraksz. De

kérdem én: ki mondja meg, hogy

mi a mvészet? Miért kell ilyen-

nek vagy olyannak lennie? A

lényeg az, hogy amit

célul tz ki, elérje. Ha

azonosulunk a szán-

dékkal, kellemes ér-

zéssel tölt el a mvész

kifejez ereje, és a m-
vészet lényege valami

ilyesmi lenne.

Visszatérve Kassákhoz: a

költ, író, képzmvész és m-
vészetfilozófús, a Tett és a Ma
szerkesztje, aki Kossuth-díjat is

kapott, zavarosnak ható versei

mellett talán képeivel vívja ki

leginkább az ifjúság ellenszen-

vét. Piros kör, fekete négyzet...

Az avantgárd mozgalmak ko-

rukban lázadást jelentettek, így

az akkori mvek szelleme ma-

gukban hordozza ezt. Márpedig

ha a régi, „szabályos” mvészet

ellen lázadunk, akkor azzal hom-

lokegyenest ellentmondó dolgot

kell alkotnunk. Ha kell, megta-

gadjuk a mvészetet, minden

értékével, szokásával együtt, és

éppen ezzel a tagadással hozzuk

létre azt, ami ellen lázadtunk.

Kicsit furcsa, de valahogy így

mködik.

A piros köröket meg nem kö-

telez szeretni.

Kortárs mvészet

(Napfolt Galéria)

http://www.napfoIt.hu/galIery/

Eev naevon széD és úi kéz- cisiárva
\tmm

deményezésnek lehetünk tanúi a

Napfolt (TTC) gondozásában.

Az a virtuális galéria, amit itt

összeállítottak, és október else-

jén megnyitottak, koncepciójá-

ban egyáltalán nem új, viszont

kivitelezésben és igényességben

elviszi a pálmát. Egy virtuális,

ray-tracerelt képekkel megtö-

mött kis múzeumban kalandoz-

hatunk itt. Az egyes termeket hí-

rességekrl nevezték el, ezzel is

nagyon „hihet” image-t adva

nekik. Az egyes helyiségeket vé-

kortárs mvészek mveivel ta-

lálkozhatunk, megnézhetjük a

képeket és szobrokat, s az alko-

tók életérl, hitvallásáról kérde-

zsködhetünk. Nagyon ötletes a

teremr stilizált figurája, aki

képregényfigurákéhoz hasonló

szövegbuborékban válaszol ne-

künk, ha az egérkurzorral zar-

gatjuk. Ez mindenképpen egy

olyan oldal, amit mindenkinek

látnia kell! Lehet, hogy a mi fia-

inknak és lányainknak már ezt

fogja jelenteni a „múzeum” szó?
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természetbe

S
ulinet ide, Sulinet oda, azért bí-

zunk benne, hogy a tanulmányi

kirándulások kora nem járt le, és

ezt az szt sem hagyják ki az osztályok:

hiszen a természet ilyenkor még mindig

nagyobb színskálát kínál, mint amennyit

akár 4 megabájtos video-RAM-mal ábrá-

zolni lehet egy „true color” képernyn. .

.

Persze az Internet Kalauz mégiscsak

Internet Kalauz, nekünk a Világhálón

kell kalauzolnunk olvasóinkat, legfeljebb

közben megpróbáljuk másra is biztatni

ket. Például arra, hogy lessék meg a ma-

ga természetes valójában azt a növényvi-

lágot, amit Czanik Péter egy tanulmányi

kiránduláson fényképezett 1996-ban, ám
azóta is kíváncsi, hogy hívják az általa le-

fotózott virágokat, mivel a növénytan be-

vallottan nem az erssége. Aki tud segí-

teni, az kattintson a http://fang.fa.

gau.hu/~czanik/plant/ címen található

fotókra, s ha jól megnézte, írja

meg Czanik Péternek a magyar

és a latin nevet...

Ha már képek, akkor egy er-

délyi kirándulást is szívesen

ajánlunk mindenki figyelmébe;

a Trefort utcai gyakorlóiskola

„fotóriporterei” (Manó, Barbi

és Schróth tanárn) ugyanis az

„egy kép többet mond ezer szó-

nál” szólás jegyében szintén

gyönyör természetképeket

akasztottak ki a Világhálóra,

annak is a http://www.

trefort.elte.hu/~arvayg/

erdely/ szegletére.

A weben azt is elolvas-

hatjuk, hogy mit gondol

errl maga a delikvens, a ki-

ránduló. A SuliMédia olda-

lon (http://www.mako.hu/

okta tas/l /suli media/971/

kirandulasok.html) így

vall errl a „krónikás”:

„Na, már megint egy ki-

rándulás. De nem bánom
egyáltalán. Jobban érzem

magam a szabadban, mint

az iskolapadban. Ki nem?
A természet lágy ölén jól-

esett a bringatúra. Lássuk

kastélynézbe, a másik pedig

hüllkiállításra. Az történt

ugyanis, hogy a helybeli

pásztor, a birkanyáj bátor r-
zje megjelenésünkig kígyót

melengetett a kebelén, de jöt-

tünkre elengedte, hogy együtt

örüljünk védencének. Ezzel a

tudattal fedeztük fel a szikes

tavat és a kriptát, ahol min-

denki kell borzadállyal te-

kintette meg a temetkezési he-

Az elspihennél kiderültek a turpis-

ságok. Akinek az ülés feltörte a fenekét,

az azon törte afejét,'hogyan tudná meg-

szüntetni ezt a problémát; aki éhes volt,

a szomszédja uzsonnáját is felhasználta

éhsége csillapítására.

Az els és egyben utolsó nagy aka-

dály egy tekintélyes méret sártenger

volt. Mocsárlakók elnyben! A bátrab-

bak belehajtottak a pocsolyákba, de ró-

luk késbb kiderült, hogy? nem bátrak

voltak, hanem bolondok, mert a sár mi-

att nem tudták tekerni a bringát.

Ilyen elzmények után rendkívüli mó-

don örültünk a megérkezésnek, bár még
akkor nem tudtuk, hogy a java hátra

van. Rövid terepszemle után a társaság

két részre oszlott; az egyik fele elment

csak, hogy a „jólesésig” mi is történt.

Több száz gyerek libasorban vagy

nyájalakzatban haladt a Szikszói ut-

cán. Két épületfelss diákserege igye-

kezett legyrni azt a néhány kilomé-

tert a világ végére. Csikóspusztára.

Menet közben felvettük a Signal-for-

mációt: Jenirl csíkos pasztához ha-

sonlítottunk.

lyet. Úgy repült az id, mint a helybeli

birkanyáj bátor rzjének botja az elkó-

borolt birka után, ezért szednünk kellett

a sátorfánkat meg a szemetet.

Visszafelé semmi rendkívüli esemény

nem történt, leszámítva néhány száz kér-

dést, hogy milyen messze vagyunk még. A
szülk messzirl tudták, hogyjövünk, mert

zihálásunk a Csoigótól hazahallatszott.

Ha lesz legközelebb is ilyenJrankó kirán-

dulás, én nem akamm kihagyni azt sem.
”
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ackgammon, Bridge, Checkers, Draughts - sorolja

az észjátékokat, és ajánlja figyelmünkbe azok angol

nyelv gyjthelyét a szeptemberi Internet Kalauz-

ban a Go to Go cím írás szerzje. Igaz, sokak számára ad

közre hasznos információkat a góról, ám az említett Mind

Sports oldalak lényege egészen másban leledzik. Mintegy két

éve ismerem ezeket a valóban kitn oldalakat, és egy picit

mindig elszomorodom. Irigykedek, mert itthon szinte lehetet-

len partnert találni egy-egy érdekes táblás játékhoz.

Londonban viszont... „Elmesport

Olympiad” mintegy három tucat elme-

játékból, és 1998-ban immár másod-

szor! (Ez még ugyan nem olimpia, de

talán még azzá is lehet.) Nélkülünk, ma-

gyarok nélkül! Pedig a szervezk szlo-

genje nem más, mint ami 1996-ban az

MTTE (Magyar Táblajátékosok Társa-

sága Egyesület)' alapítóinak kérdése

volt: „Nem szégyen az emberiségre,

hogy szinte megszámlálhatatlan sokasá-

gú fizikai és ügyességi sport mellett alig

néhány szellemi játékot tartott alkal-

masnak nemzetközi versengésre?”

Többek között ezt is üzeni a Mind

Sports oldalak bséges kínálata. „Min-

den, mi szem-szájnak ingere” - azonban

hiányzik néhány olyan csemege, amely

csak magyarul található a Hálón, az

MTTE web-oldalain (www.tvnet.hu/

mtte). Tologatós és emeletes ambák,
rotary, pikk-pakk, ttikék, egy „rjít”

pentominóváltozat, egy-két malomvari-

áció. Mind magyar fejlesztés. (Augusz-

tusban, az „olympiadon” lOxlO-es táb-

lán játszották a reversit. A játék nem lett

bonyolultabb, csak hosszabb, mint 8x8-

ason. Érdemes lett volna kipróbálni

a 6x7-es magyar változatot...)

Hát igen. Mi, magyarok már csak

ilyenek vagyunk. 1996-ban néhány lel-

kes magyar játékos elkezdett valamit.

Most, hogy a nagyvilágban is mozgás

támadt e téren, talán már nem lesz olyan

érdektelen. (Emlékezzünk a Rubik-koc-

kára! Bárjómagam még pici gyerek vol-

tam, így szüleimtl hallottam, hogy két

évig állt a magyar játékboltok polcain

szétosztva az els 5000 darab Rubik-

kocka. Majd amikor „mások” felfedez-

ték, egyik napról a másikra hiánycikk

lett nálunk is.)

Tetszik-e tudni, hogy a gó és a sakk

mellett 1997-tl már kilencféle játékból

szervez minsít versenyeket az

MTTE? Tetszik-e tudni, hogy évente

november els és utolsó szombatján

kétfordulós, országos feladatmegoldó

versenyt tartanak Magyarországon? Tet-

szik-e tudni, hogy a pentominók leg-

újabb változata kirakós sejtéseinek iga-

zolására (vagy cáfolatára) egy évet kap-

tak Magyarország rejtvényfejti? (Ez év

augusztusától jöv év augusztusáig vár-

ja els megoldóját immár másfélszáz

feladvány, és havonta születnek újab-

bak.) Tetszik-e tudni, hogy idén már ha-

todik alkalommal volt táblajátékos ját-

szóház az szi BNV 35-ös pavilonjában,

mintegy félszáz elmejátékkal?

Remélhetleg többen felkapják a fe-

jüket. Hogyan? Ez engem is érdekelne!

Honnan tudhattam volna róla? Hirdetési

kampányokból, hisztériakelt „kupa-

kolós” stb. reklámokból aligha. Tudo-

másom szerint az MTTE évente néhány

tízezer forinttal gazdálkodik. Hát igen.

Ezek a magyar hírek is szinte elérhetet-

lenek, ha nincs a Világháló.

TMK
karter@westel900.net

1998 NOVEMBER



Egyetemek, fiskolák
I Magyar felsoktatási intézmények a Világhálón!

Megyékkel foglalkozó honismereti sorozatunk

sikerén felbuzdulva most ismét egy hazai témát

veszünk el: a továbbiakban - olvasóink leveleit

is figyelembe véve - magyar egyetemek és

fiskolák honlapjait fogjuk bemutatni.

Sorozatunk második részében következ-

zék az els: hazánk legnagyobb egyeteme,

az ELTE. Bár tanulószámban vezet, home-

page-ének designja hagy maga után némi

kívánnivalót, még ha az egyszerségért

cserébe igen gyors is a letöltés. Elz egye-

temünknél, a BME-nél szakmailag is érthe-

t volt, hogy sokat foglalkoznak a webbel,

itt viszont nem informatikusnak, hanem jo-

gásznak, természettudományi tárgyakat ta-

nító és bölcsész tanárnak tanul-

hatnak a diákok, s talán ezért ki-

sebb fontosságú a WWW-s felü-

let. Pedig technikailag jól felsze-

relt az egyetem - még akkor is,

ha néhol korszertlenségre pa-

naszkodnak oldalaikon.

Az ELTE méltán büszke

múltjára és hagyományaira:

1635-ben alapította Pázmány

Péter bíboros, esztergomi érsek.

Az elször Nagyszombaton mköd intéz-

mény a török felszabadulás után Budára

költözött. A Semmelweis Orvostudományi

Egyetem is belle vált ki, 1949-ben. Az ek-

kor még alapítójáról elnevezett egyetem

egy év múlva nevet változtatott, és korábbi

professzorának, rektorának, Eötvös Lo-

rándnak a nevét vette fel, akit a torziós in-

ga feltalálójaként is ismerhetünk.

Régi hagyomány az ELTE-n, hogy

a legkiválóbb magyar vagy külföldi akadé-

mikusoknak idrl idre

a tiszteletbeli professzori

címet adományozza. A lis-

ta hosszan sorolja a neve-

ket: Arany János, Bunsen,

Habsburg Ottó, Kodály

Zoltán, Mikszáth Kálmán

és sokan mások lehettek

büszkék a kitüntetésre - az adományozók

pedig rájuk!

Eötvös Loránd

Iliin Tudományegyetem

H-1364 Budapest PT. 109

Üdvözöljük Önt az Eötvös Loránd

Tudománycgyeteni
oldalain!

Az Eötvös Lréiül

alatt végül csak meglelhet-

jük a „mannát”, vagyis azt a

linkteng'ert, amit egy ekkora

intézménynél vár az ember.

Négy kar oldalaira jutha-

tunk el innen: állam és jog-

tudományi, bölcsészettudo-

mányi, természettudományi,

valamint tanárképz fisko-

lai kar (ide sorolható még a

Szociológiai és Szociálpoli-

tikai Intézet és Továbbképz

Központ is). A linkek végig-

szántását (szemet becsukni, és „klikk”...)

az olvasókra bízzuk, viszont kiemelnénk

a „progmatosok” (programozó és program-

tervez matematikusok) oldalát. Ez a múlt-

kor említett Schönherz kollégiuméra emlé-

keztet, csak kevésbé rendezett. Érdemes

megnézni a Matáyval foglalkozó tréfás ol-

dalt, ahol meglelhetjük Czaby azóta híressé

vált imáját is: „Mindennapi Internetünket

add meg nekünk ma, és bocsásd át a mi bit-

jeinket, miképpen mi is átbocsátjuk a hoz-

zánk érkezket...”

Ezekkel a dolgokkal

nagyjából ki is veséztük

az ELTE homepage-eit.

A „küls dokumentu-

mok” oldalról érhet el

a névadó, Eötvös Loránd

virtuális múzeuma - itt

ajánljuk a térhatású képe-

ket, amelyeket kancsalít-

va kell nézni: utána egy napig biztosan nem

bírunk rendesen még pislogni sem.

Az ELTE mindig is fontosnak tartotta

külföldi kapcsolatainak ápolását, amelyek

az utóbbi idkben jelentsen bvül-

tek. A diákok különféle ösztön-

díjakra pályázhatnak, de részt

vehetnek diákcserés programok-

ban is. Ezek közül kiemelkedik

a Phare programon belüli

Tempus segélyprogram, amely-

nek ez az iskola a magyarorszá-

gi koordinátora.

Ha nehezen is, de az „Egye-

temi szervezetek web-oldalai”

ELTE-homepage http://www.elte.hu/indexh.html

A Phare program http://europa.eu.int/comm/dg1a/phare/index.htm

Az ELTE hálózata http://www.elte.hu/eltenet/index.html

Lorand Eötvös Virtual Muzeum http://www.elgi.hu/museum/index.htm
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WWW.yVIATAV.NET/NETHEADS
Nethead (hálófej): 1. aki folyton az Interneten lóg 2. aki internetezés közben rájött, hogy miért fontos ez az egész 3. akinek cekkerbl van a feje.

_L valójában László Horváth már öt éve az Egyesült Államokban él és vállalkozik. A két

~nap alatt, amit nemrég Budapesten töltött, végig valami furcsát éreztem körülötte, valami itthon teljesen

szokatlant. Azóta rájöttem: számára az Internet nem elméleti vagy koncepcionális kérdés, nem egy ala-

posan átgondolandó és megtervezend kísérlet. Számára a Háló egyszeren munkahely. Nem latolgat,

nem trendeken rágódik, hanem kijelentéseket tesz róla. Laci nem azon gondolkodik, hogyan változtatja

meg majd az életünket az Internet - Amerikában az új médium már mködik...

87-ben végeztél az ELTE
BTK irodalom- és nyelvsza-

kán, 89-ben a Filmmvészetin

rendezkent, végül három éve a

Harvard Business School Business

Administration szakán. Dolgoztál PR-

területen, aztán a CBS-nek hírproducer-

ként, a Fordnak Detroitban befektetési

analízist csináltál, végül az America
Online tanácsadójaként megalapítottad

saját online médiacégedet, az

ActiveMedia-t, mely ma az AOL content

site-ok kizárólagos felületértékesítje és

marketing cége. Kihagytam valamit?

Meglehetsen sokszín a kép, igazad

van. A bels logika nagyon egyszer:

megpróbáltam elkapni a lehetségeket,

amiket láttam és tovább futni a megra-

gadott momentummal. Ha valami nagyon
izgatott, abban megpróbáltam aktívan

részt venni. A Harvard volt az utolsó

nagy ugrás, mert egy tanárom révén be-

kerültem a világels online céghez
konzultánsként - azóta ezen az egy

területen találom meg mindazt a pro-

fesszionális izgalmat, ami egyesíti a korábban tanultakat a jövteremtés

kihívásával. Egyébként mindig próbáltam foglalkozásokat, pozíciókat kitalál-

ni magamnak.
Ami pedig mindig is a legfontosabb volt számomra: a semmibl teremteni

valamit - ehhez az Internet talán minden idk legkiválóbb környezete.

Ma amerikai állampolgár vagy. Miért? „A korlátlan lehetségek hazája?"

Amerikában élek, nemcsak mert ez a legemberközpontúbb társadalom,

amit valaha is megismertem, hanem mert én személyesen is nagyon

szeretek itt élni. Mködik, kiszámítható és szabad. Ráadásul ennek a tár-

sadalomnak az egyik legfontosabb terméke ma az Internet, ami fény-

sebességgel változtatja meg a világot.

Hogyan jöttetek össze, Te és

a Hálózat?

Legelször 1993-ban találkoz-

tunk, amikor a számítógépek

iránti korábbi csodálatomat

közeli barátság váltotta fel. A
Harvardon saját laptoppal kel-

lett néhány tárgyból vizsgázni,

és több tanárunk már akkor a

Web segítségével Íratott házi feladatokat Netizenné úgy 1994 körül lettem,

amikor egy ers osztálytársi csapattal szenzációs tárgyat, Managing in the

Marketspace címmel hallgattunk. Ámbátor a „hallgatás" nem jó kifejezés,

hiszen a Harvardon nincsenek eladások: a diákok beszélnek és a tanár

mintegy msorvezetként adja meg a szót Ide is írtam a diplomamunkámat
és ez indította el a netes karrieremet is. Mára az Internet munkaeszközöm-
mé vált, naponta legalább 10 órát töltök vele.

Eddig mindenkivel arról beszélgettem, társadalmi szempontból miért

hasznos dolog a Háló. Vajon üzleti szempontból miért az, ha az egyáltalán?

Az USA-ban már meggazdagodtak belle páran, de vajon találkoztál-e olyas-

valakivel, aki az Államokon kívül keresett sokat az online iparban?

Való igaz, a klienseim között csak egyetlen külföldi, egy angol-kanadai cég
található. De ez csak id kérdése: mindenütt a világon kikerülhetetlenül

reagálni kell erre a kihívásra, függetlenül a nyelvtl, amit beszélsz vagy a

szakmától, amiben dolgozol. Ez a legfontosabb

generációs váltás ebben a században, talán

csak az atomenergia megjelenése volt hozzá

hasonlítható.

Annyi biztos, hogy még az USA-ban is csak az

alapok lerakása folyik, és a világ többi része

- mint majdnem minden high-tech területen -

többéves lemaradással követi Amerikát.

Az embereknek, akik az Internettel dolgoznak,

általában van valami víziója errl az eszközrl -

egyszerbben szólva szeretik valamiért.

Te hogy vagy ezzel? Van benne pénz, ott nála-

tok legalábbis, de nincs szó esetleg ennél több-

rl, egyfajta személyes viszonyról?

Vannak-e távlati elvárásaid az Internettel kap-

csolatban?

Nemcsak az Inter-

netre igaz, de az

Internetre különö-

sen, hogy szeret-

ned kell ahhoz, ha

igazán sikeres a-

karsz lenni.

Hosszú órákat meredni egy számítógép képernyjére unalmas es fárasztó,

ha nem ft a siker vágya és az a tudat, hogy jobbá teszed a környezetedet

Én mindig meghatódom, ha arra gondolok, milyen szerencsés vagyok, hogy

ilyen horderej változások aktív részese lehetek. Nem gyakran adódik ilyes-

mi az ember életében...

A távlati elvárások nagyon egyszerek: az Internet megváltoztat minden

üzletet és szakmát ahhoz képest, ahogy mi ismerjük ma, kitágítva a láthatárt

emberek milliárdjainak. És ha a tudás, termék vagy szolgáltatás könnyen

hozzáférhetvé válik mindenkinek, akkor ezzel le is áldozott a diktátoroknak,

véglegesen. Meggyzdésem, hogy a nem demokratikus módszereknek és

államoknak igencsak meg vannak számlálva a napjaik.

Van egy egyéves fiad. Nem félted az Internettl? Manapság az a legdi-

vatosabb félelem a webbel kapcsolatban, hogy odaszegez a képerny elé,

a gyerekek ki sem lépnek a szobájukból, s inkább online ismerkednek, sem-

mint a való világban. Sokszor hallottad már ezeket az érveket a Háló

ellenében? Mit válaszolsz ilyenkor?



Amerika

nem Magyarország:

átalánydíjas a telefon, s

ma már az Internet-használat

is az; évi több milliárd dollárt köl-

tenek az USA-ban online reklámra, ami lehetve teszi a tartalomgyártást is;

minden negyedik amerikai felntt polgárnak van hálózati hozzáférése -

ennek ellenére van értelme példát venni az amerikai megoldásokról?

Hát hogyne - annál is inkább, mert az Internet igazi amerikai mfaj.

Mindenki egyenl, egy induló kis cég lenyelheti dollármilliárdos riválisát egy-

két év alatt. Egy bürokratikusabb, lassúbb, kevésbé vállalkozásbarát

Európában mindez nehezebben indul be. Ez nagy hátrány az ott élknek,
mert elesnek kulcsszolgáltatásoktól és lehetségektl, hiszen a nagy

egyenlsít gépezet lenyomná az árakat és a fogyasztót helyezné a világ

közepébe Európában is. Pedig én már egy mélykultúrát terjeszt, nemzeti-

regionális euro-netrl álmodozom évek óta, ami nagyon jól tudná szolgálni a

résztvev nemzetek identitását ebben az angol nyelv Internet-világjelen-

ségben.

Azt mesélted, az AOL környékén mindenki - Te is - napi 15-20 órát dolgozik.

Mit csinálsz, amikor hazaérsz? Fáradtan a tévé elé esel, bekapcsolod a

számítógépedet vagy valami mást?
Hát a számítógépek - három is ketyeg a házunkban - soha nincsenek

kikapcsolva... Mióta apa lettem, megpróbálok a hétvégeken napi egy-két

óránál nem többet tölteni munkával. Naponta igyekszem futni, úszni,

squash-olni, hogy bírjam a tempót. Aztán konferenciákon meg a

repülgépen lazítok. De úgynevezett hobbira nem jut idm mostanában: túl

nagy a feladat és túl izgalmas ahhoz hogy mással töltsem a drága idt.

Ezek a félelmek általában a hozzá nem ért,

értetlenked média termékei. Sokan néznek

ellenségesen az új médiumra, mert azt

hiszik, hogy el fogja venni a kenyerét a

televíziónak, rádiónak, újságoknak. Pedig

nem: csak át fogja alakítani ket - az amerikai

hagyományos médiában már mindenütt meg-

találod a Háló lenyomatát.

A kisfiámat pedig nem kell félteni, mert a Net

nem harap.

Nagyon jól meg lehet tervezni különböz korcso- '

portok web-élményeit.

A gyerekeknek például egyik partner site-unkon, a

www.kidsnetconnect.com-on. Elször persze mindent

túlzásba visz a zöldfül felhasználó: emlékszem, amikor

elször játszottam computeres játékokat, sosem akartam

abbahagyni - aztán bentt a fejem lágya.

Az AOL a világ legsikeresebb Internet-szolgáltatója, 13 millió

embert lát el nemcsak hozzáféréssel, de tartalommal is. Hogy szól

ennek a cégnek a „mission statementje"? Mitl ez a nagy siker? Mit tud

Steve Case, amit mások nem?
Steve Case azt tudja, hogy végs soron ez a médium a kényelemrl szól.

Leegyszersíti és megjavítja az életét millióknak. A többi - többnyire hal-

vaszületett - vetélytárs a Net valamelyik szk szeletét kiáltja ki a leg-

fontosabbnak, és ezt a folyamatot pusztán technológiai vagy telekommu-

nikációs játszmának értelmezi. Pedig egyáltalán nem az. Ez«a médium is

rólam, a fogyasztóról szól, egyes szám els személyben. Ez a titok.

cekkerfej

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

L_
...nekik miért olyan fontos? NETIHIEÁDS



kot a Compfairre az ElenderMan, nem
is egyet. Amely december 31-éig él, az

a Diai up 1 csomag. Lényege, hogy a

„korlátlan elfizetés” havi tízezer forin-

tos díjába most - a korlátlan hozzáférés

mellé - bekerült 3 db e-mail-cím, 1 db

33,6 kbps sebesség, postai engedélyes

küls faxmodem, 1 db primer domain-

név bejegyzése és 3 MB web-tárhely.

A Compfairre ígérte az Elender az ElenderMan akcióba lépését, de a ki-

állításon hiába jártuk többször is körbe az Elender égbe nyúló, kékes, üveg-

palotaszer standját, az ElenderMan csak nem akart színre lépni...

- Nem is színrelépést, hanem akcióba

lépést ígértünk - sietett magyarázatot ad-

ni a helyzetre Sarkadi Edit, az Elender

marketing-womanje. - A szupermen is

csak akkor lép színre, ha baj-van, egyéb-

ként, ha teheti, a háttérbl irányítja úgy

a dolgokat, hogy lehetleg ne legyen baj.

Szóval mi azt hirdettük meg, hogy az

ElenderMan „akcióba lép”, s ha picit kö-

rülnéztek a standunkon, annyi akciót ta-

láltok, hogy bele se fog férni a lapba...

Bele se tennénk, hisz mi dolgunk len-

ne egy compfaires akcióval november-

ben, de ElenderMan - úgy látszik - arra

is gondolt, hogy az akciók még aktuáli-

sak legyenek lapunk megjelenésének

idején, ugyanis a legtöbb akció

mindjárt karácsonyi is: pontosan

december 3 1 -éig érvényes.

ségével. A 3Com OfficeConnect termé-

kek ideálisak a kisirodák és az otthoni

felhasználók számára, mert megbízható

összeköttetést biztosítanak az Internet-

hely vagy a vállalati hálózat eléréséhez

az ISDN BRI szolgáltatáson keresztül.

Az OfficeConnect termékcsalád leg-

utóbbi tagja az ISDN LANModem. Ez a

modem lehetvé teszi, hogy tíz felhasz-

náló egyszerre csatlakozzon ugyanarra

Bérelt vonali

csomag

A korábbi bérelt vonali akció - mi-

szerint bérelt vonalas Internet-elfizetés

esetén nem csak a bérelt vonalat építi ki

az Elender kedvezményesen, hanem

a routert és a Matáv egyszeri kiépítési

díját is megtéríti - most kiegészül egy

opcionálisan választható csomaggal.

A kiegészít csomagba meglehet-

sen sok minden fér bele, egészen

pontosan a következk:

1 GB adatforgalom, 1 pri-

. _
mer domain-név bejegyzése

ifijjH és karbantartása, 10 MB
Yt web-tárhely és 10 db e-mail

cím. Ezeknek a szolgáltatá-

soknak eddig 96 000 Ft

volt a nettó havi áruk, amit

J p. most ebben az akcióban

60 000 forintos csomag-

éiM áron kínál a cég.

Business-pakk

Ehhez az akcióhoz Elender-

Mannek van „három komája” is,
f

de egy mindenképpen, mégpedig ’M?

a 3ComMan ;-). A dolog lényege,

hogy az Elender Rt. a 3Com eszkö-

zeinek felhasználásával állította össze

kis- és középméret vállalatok számára

ajánlott integrált irodai megoldásait.

Ezek közül mindenképpen kiemelés-

re kívánkozik az ún. business-csomag

havi 30 ezerért, amit azoknak ajánlanak,

akik amúgy az ISDN-vonalas Internet-

hozzáférésre szeretnének elfizetni. Az
elfizetési dij tartalmazza az ISDN-el-

fizetési alapdíjat, 250 MB adatforgal-

mat, 5 db e-mail címet vagy igény sze-

rint mail-relayt, 5 MB web-tárhelyet,

1 db primer domain-név bejegyzését,

karbantartását, a kapcsolat létrehozásá-

hoz szükséges 3Com-router használatát

és az ISDN-vonal kiépítésének teljes

kör ügyintézését.

Az Elender a 3Com OfficeConnect

ISDN LANModemjén keresztül hozza

létre ezt az összeköttetést. A 3Com-
router tartalmaz egy - a kisebb hálózat

kialakításához szükséges - hálózatépít

elemet (4 portos hubot), továbbá hagyo-

mányos, analóg rendszer fax- és tele- Az otthoni, kapcsolt vonalas hozzáfé-

fonkészíilékek is üzemeltethetk segít- résre elfizetknek ugyancsak vitt pák-
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mindenkinek

Az akciók azért vannak, hogy el-

keskenyítsék azok száját, akik korábban

vásároltak: most bezzeg ez is meg az is

járna, kellett nekem olyan korán elfize-

tvé válnom! Nos, ElenderMan azokra

is gondolt, akik már jelenleg is hséges

ügyfelei a cégnek, s ezek között a legna-

gyobb táborra: azokra, akiknek a kap-

csolt vonalon ki van mérve, hogy ha-

vonta mennyit használhatják a Világhá-

lót. Nos, a nekik szóló ajándékpakk lé-

nyege, hogy akár havi 230 ajándékórát

is kaphatnak pluszba, ha az internetezést

hétköznap 1 8 óra vagy hétvégén reggel

6 óra után kezdik, és 22 óra eltt befeje-

zik. Ezekben az idszakokban az

Elender átvállalja az Internet-használat

díját, vagyis csak a telefonszámla jelent

költséget. Ez a kedvezmény is december

31-éig tart, s mindenkire, régi és új el-

fizetre egyaránt vonatkozik.

az Internet-címre azonos sebességgel.

Az Office Connect ISDN
LANModem egyidej hálózati csatlako-

zást tesz lehetvé összekapcsolt PC-k

vagy munkaállomások között. A modem
a megosztott hálózati környezet elnyeit

kínálja a felhasználó számára - például

a fájlok, nyomtatók egyidej használatát

-, és egyben költségkímél megoldás

is. Az ElenderMan business-csomagja

pedig még költségkímélbb, hiszen

a csomagba pakolt szolgáltatások értékét

tekintve éves szinten nettó 210 ezer fo-

rintot takaríthatunk meg.
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Internet. Felfoghatatlan mennyiség információ végeláthatatlan

áradata. Emberek milliói használják nap mint nap. Mivel a lehet-

ségek és a kapacitások szinte végtelenek, a felhasználók száma

egyre n. Nem csoda hát, hogy a kapcsolódás f eszköze, a modem
- ez az egyszer, kicsi készülék, ami a magányos számítógépet az

Internet részévé varázsolja - bevonult a köztudatba.

Talán sokan nem is sejtik, hogy e kis jószág régebben is nagy

megbecsülésnek örvendett, st a modem az Internet eltti korszak-

ban is többet jelentett, mintsem hogy két magányos számítógép

telefonvonalom keresztül kapcsolatba kerüljön egymással. Hogy
mennyivel jelentett többet? Nos, az Internet eltti korokban is volt

valamiféle elektronikus hirdettábla, pontosabb nevén Bulletin

Board System, röviden BBS.

Mi az a BBS?

Bizonyos megközelítésben valóban az

Internet se. BBS-eken keresztül terjedt

az infonnáció, másolódtak a programok,

utaztak a levelek. A BBS nem más, mint

egy teljesen egyszer, modemmel felsze-

relt számítógép, amelyen BBS-program

fut. Ezt más gépekrl telefonon fel lehet

hívni, be lehet jelentkezni, majd a rend-

szer által felkínált lehetségekbl válasz-

tani. Ezek lényegében a következk:

programok fel-, illetve letöltése, levele-

zés, a rendszerrel kapcsolatos beállítások,

extraszolgáltatások, mint pl. online játé-

kok, valamint a rendszergazdával, azaz

a SysOppal vagy - többvonalas board

esetében - a többi userrel való csevegés.

Ezeket a tevékenységeket ma kivétel nél-

kül le lehet bonyolítani a Hálón keresztül,

és emiatt azt hihetnénk, hogy a BBS-eket

teljesen felváltotta az Internet. Ám ez

nem így történt, valami oknál fogva

a BBS-ek ma is léteznek, virágoznak.

Vajon mitl?

Talán, mert mindezt az Internet nem
ugyanúgy nyújtja.

Programok gyjtögetésére - a hatal-

mas választék miatt - a Világháló az ide-

ális hely. A BBS-ek viszont gyorsabbak,

tekintve, hogy közvetlen a kapcsolat a két

gép között, a sebesség a kapcsolat sebes-

ségének megfelel, míg az Interneten

akárhol adódhat egy szk keresztmetszet

a hosszú út alatt, és hiába a 33 600 bps se-

besség kapcsolat, a letöltend adat épp-

hogy csak csordogál.

Minden BBS-nek megvan a sajátos ar-

culata, ami elssorban a SysOp érdekl-

dési körétl függ. A SysOp, vagyis a BBS-

gépet mködtet rendszeroperátor egyéni

arculatot kölcsönöz minden BBS-nek,

ami a személytelen Interneten nehezeb-

ben lelhet föl. A BBS rendszerint a

SysOp saját személyi számítógépe, ott-

hon, az asztalán, esetleg a munkahelyi

gépe, de mindenképpen a saját birodal-

ma. A userek az vendégei. A legtöbb

SysOp tiszteli, becsüli és szereti vendé-

geit. A user gyorsan kiismeri, melyik

boardon mit kell keresni, és nem egyszer

gyorsabban megtalálja a keresett anyagot

egy BBS-en, mint az Interneten. Nem be-

szélve arról, hogy amennyiben a user ér-

dekldési köre egybeesik a SysOpéval, ér-

demes gyakran látogatni az adott BBS-t,

mert nagy valószínséggel jelenik meg
rajta olyan anyag, ami igazi csemegének

számít, és az Interneten gyakran nehe-

zebb rábukkanni. A BBS-ek esetében

a válogatást és szemezgetést a gondos

SysOp elvégzi helyettünk.

De nem csak az úgynevezett ftp-zés-

nek van sajátos ize a BBS-en, hanem a le-

velezésnek is.

Az elektronikus levelezést, az e-mailt

ma mindenki internetes fogalomnak te-

kinti, pedig sokan - akár honfitársaink is

- már akkor tudtak e-mailt küldeni,

mondjuk Ausztráliába, amikor az

Internetrl szinte még hallani sem lehe-

tett. A BBS ugyan csak egyetlen számító-

gép valahol a világban, de a BBS-ek

egymással is kommunikálhatnak, és

(nemzetközi) levelezhálózatokba szer-

vezdhetnek.

Hagyható tehát a boardon helyi levél a

SysOpnak vagy másik helyi usemek, de

írható ún. echomail is, ami a hálózat min-

den BBS-én megjelenik, és a többi board

felhasználói is olvashatják. Ez leginkább

a UseNetre hasonlít - egy BBS-ek közti

fórum, témakörönként területekre bont-

va. Küldhet továbbá ún. netmail, amely

ugyanazon a hálózaton utazik, mint az

echomail, de magánlevélként; így nem
jelenik meg az összes BBS-en, csak a

címzetthez jut el, arra a BBS-re, ahonnan

levelezik. Ez gyakorlatilag az internetes

e-mail megfelelje.

A levelezés offline módon történik,

vagyis a BBS takaros kis zipbe (arj-be,

rar-ba stb.) csomagolja össze a napi levél-

termést, és a usemek csak ezt a csomagot

kell letöltenie a boardról. Az otthoni le-

vélolvasó (ez az internetes mail-kliens J
megfelelje) bontja ki ezt a csomagot, és %
a válaszlevelek ugyanígy, összecsoma- f

(folytatás a 26. oldalon)
j
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E-mail,

Chat

és
a

többi

-

barátsággal

fszerezve

(folytatás a 25. oldalról)

golva várják a feltöltést. Köztudottan

a szöveges állományok „nyom-

hatok össze” a legjobban, így

a napi több száz levél letöl-

tése és a válaszok „fel-

töltése” csak pillana-

tok mve.
A BBS-ek vonz-

erejét manapság

legfképp a leve-

szolgált@tás

Chat-morzsák

a BBS-röl

A hasonlóságok és a hátrányok ma-

gyarázattal szolgálnak arra, hogy az

Internet lassan kezdi kiszorítani a

BBS-eket, a személyre szabott,

humánus jelleg pedig kellen

„Az Interneten nem lehet olyan mélyreható ba-

rátságokat kötni, mint egy BBS-en. Arra jó, hogy

progikat szerezz be, fájlokat küldözgess, információt gyújts.

De másra nem.” (Mr. Bond)

lezés jelenti. Az
Internetet a vi-

lág minden tá-

járól használ-

ják, de sebes-

sége és fejlett-

sége még nem
érte el azt a

szintet, hogy

teljesen betörjön

a kisebb baráti

társaságok körébe

is. A UseNet érde-

kes területei hatal-

mas változatosságot

kínálnak, de leginkább

az információ az érték; az

ember, aki valahol a glóbusz

túlsó oldaláról levelezik, arcta-

lan, ismeretlen, idegen. A BBS-ek

közti hálózatok usereLezzel szemben ki-

sebb területekrl származnak, közelebb

vannak egymáshoz, így több a közös

pont, a társalgás elkalandozhat, nem
annyira szorítkozik a témára, több lehet-

ség nyílik a személyes ismeretségre, ba-

rátkozásra. Sok levelezhálózat veterán

levelezi gyakran járnak együtt szóra-

kozni, sokszor rendszeresen találkoznak.

A chat, vagyis a csevegés egy nagyon

kedves szolgáltatása a BBS-eknek. Több-

nyire csak a rendszergazdával lehet

chatelni, a többi userrel csupán többvona-

las BBS-ek esetében, ami viszont igen

SysOp, jelentkezz!

Akinek a cikk olvastán kedve tá-

madt felhívni egy BBS-t, íme, né-

hány telefonszám és nyitvatartási id.

A magyarországi BBS-ek havonta

frissített listája egyébként az

Interneten is megtalálható, a cím:

ftp://freeside.elte.hu/fido/echo/

fidonet/hbbs????.arj (a kérdjelek

helyén az aktuális évszám és hónap

szerepel, a cikk írásakor a

hbbs9810.arj volt az aktuális lista).

„A BBS igazi értelmét elveszítette, de rendesen. Nem tud megbirkózni

az Internet gazdag tárházával, ahol ha keresek valamit, biztosan meg is talá-

lom. A BBS-eknél körbe kellett telefonálnom egy rakat boardot, hogy ráleljek

arra, amit keresek - illetve akkor sem volt biztos, hogy megtalálom. Mostanra in-

kább olyan lett, mint az LSD-bélyeg. Beetetésre jó. Rászoktatja az ember gyere-

két a modemezésre, aztán már nincs menekvés :-).” (Togó)

„Az Internet lényegében mindenben helyettesíti a BBS-eket... Egyedül egyben

nem: a hangulatában...” (tr)

„Az Interneten hatalmas a tolongás, egy-egy levelezési listán nagyon sokan

jelen vannak. Rengeteg a levél is, senkinek sincs elég ideje rendesen elolvasni

azokat. Egy BBS esetében a Sysop megválogathatja az usereket, és azokat

is, akiknek írási jogot ad. Ezt persze meg lehetne tenni a Neten is, csak

technikailag sokkal nehezebben kivitelezhet. Mindebbl adódóan az

offline levelezésnek hangulata van, családias a légköre, míg az

Internetre ez nem jellemz. Számomra érdekes az is, hogy az

indokolja, hogy mindezek

dacára a mai napig van-

nak BBS-ek, továbbra

is sokan használják

ezeket a rendszere-

ket. Ehhez nagy-

ban hozzájárul,

hogy BBS-t bár-

ki bármikor

csinálhat, hi-

szen nem iga-

zán költséges:

a user elfize-

tés nélkül hív-

ja a boardot,

bár természete-

sen t terheli

a telefonszámla.

Persze a levelez-

hálózatokhoz való

csatlakozás, a na-

ponta többszöri levél-

ember a BBS-rl naponta, néhány naponta tölti le a le

veleit, míg az Interneten a levél azonnal megje-

lenik a gépén - ebben nincs semmi po-

én.” (Mz/x)

ritka hazánkban. A legfontosabb mégis

az, hogy a user közvetlenül társaloghat a

rendszer üzemeltetjével (már ha az ép-

pen a gép közelében van).

Létezik néhány olyan különbség is,

amely az Internet elnyét mutatja. Példá-

ul a felület. A World Wide Web grafikus,

míg a BBS-ek szöveges üzemmódban

mködnek. Van ugyan grafikus BBS is,

de nem igazán terjedt el, egyszeren

nincs rá igény. Másik fontos különbség

a csatlakozás módja. Egyszerre csak egy

BBS-re lehet bejelentkezni, míg az

Internetre egyetlen kapcsolódás elég, és

az összes szerver elérhet. Az Internet rá-

adásul általában helyi hívásnak számít,

míg egy BBS hívása gyakran a legdrá-

gább tarifával történik. Ennek tükrében

az egyszerbb és gyorsabb szöveges

üzemmód is teljesen érthet.

csere a SysOpnek is

pénzbe kerül, de ezt az ál-

dozatot megéri a hangulat.

Internet-szervert viszont nem
olyan egyszer üzembe helyezni,

hiszen ahhoz folyamatos kapcsolat szük-

séges, amelynek költsége a rendszer üze-

meltetjét terheli.

Többek között ezért nem üzletiesedtek

el a BBS-ek, szinte mindegyik ingyenes

szolgáltatást nyújt, a rendszergazda a

szakma iránti szeretetbl, elhivatottság-

ból, jó szándékból mködteti azt. Hogy

ma mégis kevesebb board üzemel, mint

hajdanán, részint annak tudható be, hogy

a túlságosan sok exhibicionizmussal

megáldott újdonsült modemtulajdonos

most nem rohan azonnal BBS-t nyitni,

hanem homepage-et fabrikál. így keve-

sebb a kérészélet BBS, viszont a stabil,

gondosan felügyelt BBS-ek továbbra is

mködnek, és nyújtják azt, amit az

Internet egyelre nem képes: emberséget,

közelséget, barátságot. Ez a szinte meg-

hittnek nevezhet hangulat a hatalmas

óriástól még sokáig idegen lesz.

Baán Tamás
mr._tom@smurfs.fido.hu

Név Telefonszám Nyitva tartás SysOp

The LAST Chance BBS 1-205-8727 00:00-24:00 Csaba

Xen Smurfs BBS 22-306-686 22:00-06:00 Nick

Balaton BBS (A MEK tükre) 83-318-402 22:00-08:00 Lunda
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Amikor
Javában

dolgozik...
AmikorJavában dolgozik, akkor sem kell nélkü-

löznie az Oracle megbízható termékeit.

Az OracleJDeveloper Suite készlet számos olyan

terméket tartalmaz, melyek segítségével kom-

ponensalapú, szerverközpontú Java alkalmazá-

sok fejleszthetk. A csomag olyan eszközöket

foglal magában, melyek segítségével a fejlesz-

tk a Java nyelvet használva kétréteg, és - az

Oracle Hálózati Számítástechnikai Architektú-

rájába illeszthet - háromréteg alkalmazáso-

kat készíthetnek. A fejlesztk a csomagban meg-

kapnak minden olyan eszközt, amellyel haté-

konyan, rugalmasan fejleszthetnek és futtat-

hatnakJava alkalmazásokat intranetes, inter-

netes környezetben:

Oracle JDeveloper 1.0 ' *

Oracle Application Server 4.0 Enterprise Editíon

Oracle8 Enterprise Editíon

Oracle Procedure Builder

Netscape Navigator

Symantec Visual Page (HTML layout tool)

Wallop Build-IT (site management)

WebTrends 60 napos trial (site analysis)

VitalSigns NetMedic 60 napos trial (net analysis)

További információkért és a try & buy CD-ért hívja

a 00-800-12000 ingyenes telefonszámot!

Ha felkeltettük érdekldését, a témával kap-

csolatos szemináriumainkról a wtvw.oracle.hu

lapon informálódhat.

JDeveloper

Suite

JDeveloper

Suite

JDeveloper

Suite

JDeveloper

Suite

JDeveloper

Suite



Hanko László iK
Hanko városával
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hallgat - itt született Hankó László 1940

• szeptemberében. A Szabolcs vármegyei fi-

|
Us-sL úcska szülei pedagógusok voltak, és nem

\5f'
is sejtette, hogy valamikor elhagyja majd

' V szülhazáját.
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1 >i *i - Az 1956/57-es tanévben harmadikos

l < 01 ? 1 * gimnazista voltam Tiszalökön. A forradal-
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a reményt egy jobb jövre, és szüleim tud-

^ankó László eyy alaszkai eszuresszó eltt i
fa néikül elhatároztam, hogy disszidálok.

a Kenai-téiszigeten, 1998 júliusában. január 15-en két cimborámmal

együtt távoztunk Magyarországról, Barcs-

tól nyugati irányban. Tizenegy hónapot töltöttem jugoszláviai menekülttáborokban, majd

december 12-én Belgrádból az Egyesült Államokba repültem. Három nappal késbb Ame-

rika nyugati partjára, Kaliforniába kerültem apai nagynénémhez.

- Mi lett az iskolákkal?

- A San Franciscótól északra es Mill

Valley város Tamalpais nev gimnáziumá-

ban érettségiztem, 1959 júniusában. Hat hó-

napi töprengés után bevonultam a hadsereg-

be. Tényleges katonai szolgálatom után Ha-

waiiból, „az álmok szigetérl” Rudi Polt

osztrák barátom tanácsára 1963 májusában

Alaszkába indultam szerencsét próbálni, a

szivárvány végén megtalálni azt a bizonyos

mesebeli bográcsnyi aranyat. Honoluluban

szálltam hajóra - San Franciscóban négy és

fél nap után kötöttünk ki. Innen aztán a több

ezer kilométeres utat autóstoppal tettem meg

Alaszkáig. Sok megpróbáltatás után Kodiak

szigetén, az óriás medvék hazájában vetett

partra a sors három héttel indulásom után.

Soha nem éreztem jól magam a nagyvárosok

romlott levegjében, zajában, forgalmában,

ezért nagyon megtetszett a festi szépség

Kodiak. Fiatal voltam, ftött a kalandvágy,

és panaszra nem volt okom.

- Alaszka legtöbbünk számára misztikus,

különleges világ...

- Igen, az emberek képzeletében jéghe-

gyek, hókunyhók, hóviharok és eszkimók je-

lennek meg. Alaszka óriási területén valóban

lehet ezekrl szó itt-ott, de nem mindenütt. A
tengerpart mentén mérsékeltebb az éghajlat:

|
nyáron hvös és ess az id, de télen nincs

| hidegebb, mint Magyarországon. Egyik nap

I havazik, másnap esik, harmadnapra lefagy.

1 Gyakran szélviharok követik egymást, hol

HanUó László jókora halzsákmánnyal.

esvel, hol havazással tarkítva. A japán ten-

geráramlat nagyban befolyásolja éghajlatun-

kat. Nyáron Alaszka belsejében, Fairbanks

felé valóságos kánikula van, Kodiak szige-

tén pedig hvös. Télen viszont annál hide-

gebb van Fairbanksben. Nyáron egész nap

világosság van, télen viszont majdnem hu-

szonnégy órás a sötétség.

- Milyen Kodiak?

-A térképen Kodiak az 58. szélességi és a

153. hosszúsági fokon található, az Alaszkai-

öbölben. Egy magasságban van a norvégiai

Oslóval vagy a kevésbé ismert finnországi

Hanko várossal. A sziget 160 km hosszú és

40-50 km széles, s nem él itt összesen több

mint tizenötezer ember. A lakosság összetéte-

le legnagyobb részben más amerikai álla-

mokból származó bevándorlókból áll. A hal-

feldolgozó konzervgyárakban a mexikói,

fülöp-szigeteki és más ázsiai országból be-

vándoroltak dolgoznak. A bennszülöttek -

mint kisebbség - a politikai, gazdasági, társa-

dalmi és kulturális életben egyenjogúak, és

vezet pozícióban vannak. Az európai álla-

mok mindegyikébl él itt egy-két ember. Egy

idben hét magyar lakott itt - heten voltunk,

mint a gonoszok! Most már egyedül marad-

tam, a többiek melegebb vidékre költöztek.

Magyar beszédet évek óta nem hallok.

- És a honvágy?

- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy so-

hasem volt honvágyam. Különösen az ele-

jén, de ahogy múlt az id, és kisebb-nagyobb

döccenkkel beilleszkedtem a társadalomba,

a honvágy enyhült - végül Hollandiából

hoztam feleséget. Gyerekkori álmom telje-

sült, amikor a kereskedelmi repül tanfolya-

mot sikeresen elvégeztem Texasban. Szeret-

tem repülni, repült vezetni, de nem sokáig

élvezhettem - a feleségem megkönnyebbü-

lésére, aki sokat aggódott értem -, hogy

könnyebb módon biztosíthatok jó megélhe-

tést növekv családunknak. Két leányzót ne-

veltünk, iskoláztattunk az egyetemen. Gabri-

ella, az idsebb, az Oregon Health Science

egyetemen végzett, és az egyetemi kórház-

ban dolgozik. Ilona, a fiatalabbi tördelszer-

keszt a kodiaki újságnál, ahol az újságcik-

keket komputerrel illeszti össze. Megjegy-

zem, lányaim magyarul nem beszélnek, csak

annyit tudnak: „a kutya harap”! Hollandiá-

ban jártak iskolába egy évet, és jól megtanul-

ták az anyanyelvket. Magyarországon is

voltak rövid vakáción. Kedvenc ételük a mai

napig is a tejfeles csirkepaprikás.

- Milyen munkát sikerült találni?

- Annak idején egy megüresed diszpé-

cseri állást pályáztam meg a kodiaki áram-

szolgáltató vállalatnál - sikerrel. Az 1970-es

években dízelgenerátorokkal termeltük az

áramot. Én valamikor a 80-as évek elején is-

merkedtem meg a komputerrel. Beiratkoz-

tam az Alaszkai Egyetem (University

Alaska) esti tagozatán mköd számitás-

technikai tanfolyamra. Nagyon lázba hozott

a lehetség, mert tudtam, hogy vállalatunk-

nál óriási változásoknak nézünk elébe, és aki

nem tud megismerkedni, megbarátkozni az

új technológiával, az rövidesen használhatat-

lanná válik az egyre nagyobb követelménye-

ket támasztó munkaerpiacon. 1984-ben

megépült a Terror Lake-i vízi erm, aminek

a turbináit kezdettl fogva - 30 km távolság-

ból - komputerrel én kezelem. Ehhez külön

tanfolyamra volt szükség, de rendelkeztem

már némi számítástechnikai ismerettel, igy
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nem reszkettem, nem féltem a komputertl.

Életünkben egyre nagyobb szerepet tölt be

a számítástechnika, és számunkra egyben jól

fizet állást is jelent.

- És hogyan jött az Internet?

- Mivel a munkahelyemen hét napon át

napi tizenkét órát a komputerekkel foglalko-

zom, hosszú évekig szóba sem került, hogy

otthon is a képerny elé üljek. Két évvel ez-

eltt mégis vettem egy 200 MHz-s Gateway

komputert, s aztán jött az Internet is. Az

Internet ára itt körülbelül az átlag bruttófize-

tés kett százaléka. A szolgáltató külön

számlát küld, nincs a helyi telefonszámlába

foglalva. Az Internet használata oly mérték-

ben megnövekedett az elmúlt két évben,

hogy a telekommunikációs vállalatoknak

egy darabig nehézséget okozott lépést tarta-

ni az irammal, ami az elfizetk számára

bosszúságot okozott: sokat kellett várni

a kapcsolási lehetségre. Ez azonban már

elmúlt. Az Internet-kapcsolat egyre olcsóbb

lesz, akárcsak a komputerek és a szoftverek.

Régebben az ember a gyerekeit tanította, de

a számítástechnika korszakában az ember

sokszor a gyerekeitl tanul. Bili Gates sze-

rint most még az információs kor kezdeténél

tartunk, ami annyira megváltoztatja majd

életünket, mint egykor az elektromosság.

Alaszkában már az általános iskolák alsó

tagozataiban megismerkednek a gyerekek

a komputerrel. Vannak olyan iskolaszéki

tagok, akik szerint túl korán kezdik a gyere-

kek. De az effajta nézet csak arra az öregebb

generációra jellemz, amely már nem képes,

vagy nem akar lépést tartani a korral. A taní-

tóknak szükséges a számítástechnikai isme-

ret - legalább alapfokon. Minden tankerület

különböz, ezért az anyagi

lehetségeikhez mérten köl-

tenek a számítástechnikára.

A kodiaki iskolák tantermei-

ben számos komputer talál-

ható, mert a gazdagabb tan-

kerületek közé tartozunk.

Kodiak az Egyesült Államok

második legnagyobb halá-

szati központja. A jó gazda-

turistáknak szánt felvilágosí-

tások között tallóz.

- Megállapítottam, hogy

még a szülfalumról is - ami

most már ugyan város - írtak

veszett zagyvaságokat. Az

Internetet állandóan haszná-

lom a barátaimmal való kap-

csolattartásra. Az e-maillel

nagyon könny tartani a kontaktust Afrikától

Ausztráliáig, akárhol is éljenek az ember is-

mersei a világon. így történt az is, hogy le-

velezést kezdeményeztem Hankó Andrással,

akirl elször azt hittem, az öcsém. Amikor

utazás eltt vagyok - mint tavaly is -, a ho-

teleket megkeresem az Interneten, és lefog-

lalom a szobát. Ma már vásárolhat az ember

repüljegyet vagy autót az Interneten keresz-

tül, ha akar, de én inkább az árak után érdek-

ldöm összehasonlítás céljából.

- A számitógéppel töltött sok-sok munka-

óra után mijelenti a kikapcsolódást?

- Egy munkával töltött hét után a követke-

z mindig szabad a beosztásom szerint, és ez-

zel nagyon meg vagyok elégedve. Minden

második hét egy rövid vakáció. A kérdés: mit

csinálok szabadidmben? Abból nekem soha

sincs elég. Szerettem a „vadászexpedíciókat”:

kirepülni az svadonba, táborozni, messze

a civilizációtól, a csend honába, Wapitire, és

szarvasra vagy bamamedvére vadászni.

Mindaddig megtehettem ezt, amíg meg nem

roppant a derekam, és gerincsérvvel meg nem

mtötték az anchoragei kórházban. Azóta in-

kább a tengerbe siet patakok partján horgá-

szom ezüstlazacra, vagy laposhal után tör a

nyavalya a tengeröbölben. Kodiak természeti

szépségével ugyanis nem tudok betelni! Oly-

kor szivarra gyújtok, hogy a bestia szúnyogo-

kat és az apró rovarokat távol tartsam, bár

a védekezés e módszere nem nagyon hatásos,

mégis öröm az élet, amikor hajnalban

a Buskin folyó partján hallgatom a sirályok pa-

naszos, síró hangját, és várom a kapást. A lát-

határ kelet felé ezer színbe öltözik, és Kodiak

város sziluettje kirajzolódik a pirkadatban.

Csapó Ida

csapoida@zalaszam.hu

kap munkát! A fiatalság számára

feltétlenül szükségesnek tarta-

nám a számítástechnikai ismere-

teket. Minél többet tud az illet,

annál jobb!

- Említette, hogy az

Interneten keresztül olykor-oly-

kor olvassa a magyar híreket,

máskor pedig a megyékrl írt,

sági helyzet miatt jelents a

helyi adóbevétel, tehát töb-

bet költhetnek az iskolák

modern felszerelésére is.

De ez nem jelenti azt, hogy

egy szegényebb tankerület-

nél nincs komputer. Az

Apple vállalat például aján-

dékba adja az iskoláknak a

számítógépeket, mivel tudják, hogy a gyere-

kekbl, akik korán megismerkednek a kom-

puterrel, felnve elbb-utóbb vásárlók lesz-

nek. Az Egyesült Államokban, Alaszkában a

komputerek használata nem tartozik kizáró-

lagosan a felsfokú végzettségek birodal-

mába. Van kamionsofr barátom, aki állan-

dóan használja az Internetet, és van egyete-

met végzett tanár meg gépészmérnöki dokto-

rátussal rendelkez barátom, aki utálja és

szidja a számítógépet, s soha nem akarja

megtanulni a használatát. A kifogás: túl öre-

gek már ahhoz, hogy belekezdjenek. Pedig

jobb, ha minden titkárn vagy hivatalnok tud

pár programot alkalmazni, különben nem

marad az állásában sokáig - ha egyáltalán

GYVTT A OR A TsT
29



INTERNET LVE STORY VI.

LfülMDim a íivteík Ikfet

A nyár közepén egy hosszú, különlegesen

szépen fogalmazott levelet kaptam, ami így

kezddött:

„Kedves Andrea!

Gondolom, nem számitottál rá, hogy ép-

pen Olaszországból kapsz e-mailt magyarul,

bár a Neten semmi nem meglep Egy he-

te érkeztem, és mieltt elindultam volna, vala-

ki figyelmembe ajánlotta az Internet Kalauz

archívumában a lve storykat. Merthogy én az

IRC-n megismert kedvesemhez jöttem ki Itá-

liába. A történetem nem befejezett, semmiféle

célba nem értünk, sok minden valószertlen,

sok minden természetes, de tény, hogy itt va-

gyok, itt vagyunk. Kedvesem dolgozik, én ol-

vasok, tanulok, sétálgatok, istentiszteletre já-

rok, és hazavárom t. Tulajdonképpen csak

azért írok, mert éppen benne vagyok a lve

story közepében, nagyon ráérek, véleményem

is van, és emellett még kíváncsi is vagyok....”

Nos, én is kíváncsi lettem a levélíró lány-

ra, mert érdekesnek találtam a történetét

és gondolkodását, ezért levelezni kezdtünk,

majd személyesen is találkoztunk. így jött

létre a következ beszélgetés, amelyben,

úgy érzem, ezúttal sok újat is sikerül el-

mondani az internetes szerelemrl.

- Véletlen volt, hogy éppen az IRC-n talál-

tál rá kedvesedre, vag\> tudatosan kerested az

igazit?

- Soha nem hoztam olyan döntést, hogy én

akkor most a Neten keresem a barátaimat, ne-

talán a páromat. Belecsúsztam. Tetszett, mert

hirtelen sokan kezdtek el velem beszélgetni.

Mondjuk, romantikusan cseng nevemmel

nem is csoda, hogy azonnal népszer lettem,

hiszen az IRC-csatomákon sokkal több a fiú,

és nagy örömmel fogadják a betér lányokat.

- Milyennek ismerted meg az IRC világát?

- Úgy látom, sok ember számára talán az

történik az IRC-n, amit a valós világtól várnak,

amilyennék varázsolnák, amivék lennének,

ha mást nem kellene érte tenni, mint kimonda-

ni egy varázsszót. Itt elsírhatod búdat-bajodat

akár egyszerre tíz embernek is, vagy levethe-

ted a beléd nevelt gátlásokat, és vandálkod-

hatsz az emberek lelki világában, törhetsz, zúz-

hatsz anélkül, hogy ennek bármi olyan követ-

kezménye lenne, amit közvetlenül a brödön

kellene érezned. Akánnit teszel, nem kell fel-

vállalnod, hiszen a „nickeddel” egy másik sze-

mélyiséget kreáltál magadnak. Ha a végleteket

nézzük, az IRC hatásaiban hasonló az alkohol-

hoz: van, aki a negatív gátlásait vetkezi le, van,

> 1998 NOVEMBER

aki a pozitívakat. Érdekes, minél többet gon-

dolkozom az IRC-rl, annál kevésbé szeretem.

Nem, nem jól fogalmaztam: annál veszélye-

sebbnek látom. Pengeélen táncolás: nehéz,

hogy se jobbra, se balra ne szédülj le.

- Gondolkodtál már azon, mitl más egy Há-

lón szövd kapcsolat? Azt már sokan elmond-

ták, hogy az Interneten azok találnak társat, akik

számárafontosabbak a bels értékek, mint afel-

szín, a küls. Te hogyan látod mindezt?

- Engem is foglalkoztat, hogy mennyiben

számít a szerelemben, a kölcsönös vonzalom-

ban a személyes ismeretség, mennyire az em-

ber gondolkodásának, személyiségének „mély-

struktúrája”, és mennyire számítanak a másik

mozdulatai, tekintete, viselkedéskultúrája.

Csodálatos dolog, amikor az ember olyasvala-

kivel kezd el beszélgetni, aki a lelke visszhang-

jaként mesél, aki titkokat mond el, és t^ teljesen

meg tudod érteni (hogyne tudnád, hiszen leg-

többször ez a célod, tudatosan vagy tudat alatt),

s úgy érzed, teljesen egy hullámhosszon vagy-

tok. Szerintem a gyakorlatban van egy óriási

veszély: az ember, ha megfelel hatások érik,

bárkinek a hullámhosszára rá tud állni. Példák

erre az olyan filmek, amelyek nézésekor eset-

leg a többszörös gyilkossal rokonszenvezünk

(ld. Ponyvaregény), vagy legalábbis nem tud-

juk eldönteni, hogy most kinek a pártján ál-

lunk: a rendrén vagy a rablóén. Ezek a filmek

mind jó gyakorlóterek normáink lerombolásá-

hoz. Kicsit kategorikusan hangzik, de ha az

ember (a n) valakihez érzelmileg kötdik, ha

már legalább tudat alatt „elhatározta”, hogy

igenis t szereti, méghozzá nagyon, akkor

nincs menekvés. Szerintem itt a veszélye a

netes szerelemnek. Egy olyan rétegét ismered

meg a másiknak, egy olyan részed harmonizál

vele, amely a hétköznapokban - ki tudja, jó-e,

de így van - nem kerül el túl gyakran, pláne

nem els szrként. A „normális” (vagy mond-

jam inkább azt, hogy elavult?) kapcsolatok úgy

rendezdnek, hogy az ember meglát, megismer

valakit, és automatikusan vagy beleteszi a Jö-
het” csoportba, vagy nem. És ahogy egyre több

információt szerez róla (ahogy a nkkel bánik,

ahogy az öregekkel, a barátaival, és ahogy ve-

lem viselkedik, s csak utána „ahogyan gondol-

kozik”), vagy egyre magasabbra teszi a listán,

vagy egy finom kis mozdulattal átcsúsztatja az

„ember” kategóriába a „n” vagy „férfi” cso-

portból. A Neten minden mást megelzve a

szavak, a gondolatok és az ezek által keltett ér-

zések kerülnek felszínre, a többi már csak a

kapcsolat késbbi szintjein derül ki. Saját ta-

pasztalatom alapján még nem tudok véleményt

mondani, mert történetünk nincs befejezve. De

azt tudom, hogy egy ilyen kapcsolat vagy egy

nagy csapda, vagy egy nagy csoda. Csodákkal

fszerezett csapdák is vannak. És nem tudom,

a mi kapcsolatunk melyik lesz.

- Te, mint n, milyennek tartod magad, és

mennyit számit ez az Internet világában?

- Mi, nk különösen hajlamosak vagyunk

„védelmükbe fogadni” a rászorulókat, ez egy-

szeren genetikai kód bennünk, és „anyai ösz-

tön” néven ismeretes. Szép dolog, csak tudni

kell élni vele. Pláne, ha az embernek még az a

talentum is megadatott, hogy könnyen ráhan-

golódik mások hullámhosszára, ers empátiás

készsége van. Az ilyen ember (például én)

elbb-utóbb észreveszi, mennyi roncs, tönk

szélén álló lélek hever a Neten, és elszántan

igyekszik segíteni nekik. Létrehoz csatornát az

IRC-n, senkit nem utasít vissza, mindenkivel

beszélget stb. Persze, hogy közülük a legtöbb

férfi, és persze, hogy a legtöbb a kiutat (sokszor

pszichológus tanácsára) egy nben látja, egy

igazi kapcsolatban, ahol elfogadják, ahol szere-

tik, ahol végre visszajuthat az elvesztett anya-

ölbe. A lényeg, hogy neki végre jobb legyen.

Óriási veszély ez az „anyáskodó” nkre nézve.

Nehéz ilyenkor megálljt parancsolni az érzel-

meknek, a segíteni akarásnak, a „mindent meg-

teszek, hogy jobb legyen neki” szándékának.

- Mit gondolsz, ha ezek a fiúk/férfiak nem

a Neten találkoznának veled, akkor is vágyód-

nának utánad?

- Nem mondom, hogy szép vagyok, de

elég ideális küllemet kaptam - legalábbis

e férfiak számára. Derekig ér a hajam, nem

vagyok kövér, és nagy zöld szemeim vannak.

Nem dicsekvés, dehogy!N vagyok, én is so-

kat szenvedek a külsm miatt, és ha képet kér-

nek tlem, már elre félek. Nagyon kevés

embernek küldtem el digitális változatomat,

akkor is legtöbbször egy bohócruhásat, ami

olyan, mint egy Picasso-festmény. Mégis, so-

kaknak tetszettem. Pedig én úgy igyekeztem!

A személyes találkozásokról ne is beszéljünk.

Volt, aki tündérnek nézett. De csakis azért,

mert annak akart nézni. Volt, aki belém szere-

tett, de csak azért, mert belém akart szeretni.

Az volt minden vágyuk, hogy történjen már

valami, szeressenek már valakit, találják már

meg az igazit! Én meg igyekeztem lebeszélni

ket - igen nagy sikerrel. Egy embert nem le-

hetett. még a mai napig is halálosan szerel-

mes. Nem tudok mit csinálni. Beszélgetünk,

és én próbálom néha jelezni, hogy az az olda-

lam, amit látott, csupán egy részem, amely

az hullámhosszára hangolódott. Nekem nem

az az eredeti „állapotom”. Kemény dió...

- Aztán mégiscsakjött valaki, aki neked is

többetjelentett bárki másnál, hiszen a virtuá-

lis találkozásból komoly kapcsolat alakult ki...

- Igen, akinél a nyáron vendégeskedtem,

teljesen más. Nem akart szerelmes lenni, nem



akart semmit, csak beszélgetni és múlatni az

idt. Aztán egymásra akadtunk. Jól megértettük

egymást, jókat bohóckodtunk, én pedig csak azt

láttam, hogy egyre inkább befurakodik a kis va-

lós életembe. Mesebeli herceg, akirl már nem

csak este lefekvés eltt hallgatod a történeteket,

hanem minden helyzetben és pillanatban.

- Biztosan sok fiú kíváncsi lenne rá, mi

a titka, hogy ami oly sokaknak nem, ennek az

egy férfinak sikerült. Hogyan lehet egy lányt

meghódítani az Interneten keresztül? Áruld el,

mivel tudott „levenni a lábadról"?

- Nehéz kérdés, de megpróbálom megfej-

teni. Elször is azzal, hogy úgy kezdte a be-

szélgetést: „May I...?” Udvarias volt. És meg-

lepen tájékozott mindenrl, amirl én nem.

Egyszóval mvelt. Mindent csinál, amit én

szeretnék, amihez úgy érzem, van bennem va-

lami, csak az id, a rend hiányzik hozzá, hogy

én is tegyem. Hét-nyolc nyelven beszél, jogi

diplomája van, sportol, nagyon sokat olvas

(nem néz tévét - én sem) stb. És mindaz, ami

e mögött van: kell, hogy rend legyen az életé-

ben, mert különben nem férne meg a vasalás

az olvasással, a munka az utazással, és a töb-

bi rengeteg dolog. Aztán megkérdezte, hogy

másnap esetleg lehetséges lenne-e... Kilenc-

kor. Pontos volt. Én meg nem :-). Utána már

én is igyekeztem mindent elkövetni, hogy

pontos legyek. Az érzés, hogy nincs szüksége

rám, nem kapaszkodik belém, és nekem sincs

különösebb szükségem rá, mégis beszélge-

tünk, s fontosak vagyunk egymásnak, jó volt.

Azután levelet váltottunk (e-mailt), és azt írta,

hogy mindig unni szokta a hosszú leveleket,

de az enyémet nem. Válaszolt. Hosszan. Sza-

kított rám idt. Voltam eléggé elöl a fontossá-

gi listáján ahhoz, hogy írjon nekem, hogy ke-

ressen. És egyre kíváncsibb lett rám, valami

megfogta, de fogalmam sincs, hogy mi.

- Mikor került szóba elször, hogy talál-

koznotok kellene?

- Körülbelül egy hét után küldött nekem

egy fájlt. Ez a fájl az autóút leírása volt

Avellinótól Veszprémig. Pontosan mikor, hol,

merre, meddig... Nem viccelt, komolyan ér-

dekldött irántam, sokszor felhívott, még mi-

eltt találkoztunk volna, jelezvén, hogy fontos

vagyok neki. Szándékozott megtanulni ma-

gyarul, és képes volt repüljegyet váltani, s el-

jönni. Nem sajnálta a szabadságát, nem resz-

ketett, hogy akkor most mi lesz, ha mégsem
szerelmesedünk egymásba (mert akkor is lá-

tott egy országot, pihent egy hétig), egyszóval

pozitívan fogta fel az utazást.

- A találkozót megelzen persze képeket

cseréltetek. Az internetes románcok izgalmas

fordulópontja mindig a fényképcsere, amikor

elször kell szembesülni a másik arcával, küls

tulajdonságaival is. Ez az eddigi történetek

alapján vagy megersíti, vagy alaposanfelboly-

gatja az addigra kialakult idilli viszonyt. Nála-

tok milyen érzéseket keltett afényképváltás?
- Nagyon jól esett, ahogyan reagált az én

fényképeimre. Teljesen, tényleg teljesen el

volt ájulva. Merthogy nem gondolta, hogy

ilyen szép lánnyal beszélget! Jó volt valakire,

akire felnéztem, jobban mondva, akit nagyon

tiszteltem, pozitív, méghozzá átüten pozitív

hatással lenni. Nem kifejezetten a külsmmel,

st leginkább a bensmmel, de azért az is fon-

tos, hogyan reagál az arcomra.

- Te hogyanfogadtad az ö képeit?

-Az els három teljesen pozitív volt. Az el-

sn merengett, a másodikon szaxofonozott, az

egyébként is egy nagyon jó kép, oldalról van

rajta, és egész alakos. Az arca fekete, a szem-

üvegen átcsillog a napfény, világos ing és nad-

rág van rajta, s nadrágtartó. Szóval ezen a má-

sodik képen kicsit mvészinek tnt, a harmadik

pedig a
,jó pasi” nevet kapta nálam. Ujjatlan

pólóban, melegbama, tengerparton... Azután

késbb jöttek még képek, hát azok eléggé fel-

borzoltak. Nagyon csúnya volt rajtuk. Enyhén

szólva látszott a kora, karikás és táskás volt

a szeme, püffedt az arca, miegymás. Elvégre

37 éves, de azért köztük is vannak igencsak

szép férfiak... Mindegy, ezeket a képeket nem

nézegettem, inkább a másik hármat.

- Képrl tehát már ismerted, így a szemé-

lyes megjelenése már nem hozott nagy megle-

petést. Vagy mégis?

- Hát, amikor találkoztunk, az els mon-

dat, ami a fejemben elhangzott, ez volt: „tény-

leg annyi ids, amennyi”. Öregnek láttam.

Mindegyik képtl különbözött, nemcsak az

els háromtól.

- Ettlfüggetlenül el tudtad ötfogadni, hi-

szen a kapcsolatotok azóta is tart. Emlékszel,

hogyan zajlott az els randevú?
- Azt beszéltük meg, hogy a Batthyány té-

ren találkozunk. Volt egy kis félreértés, de az-

tán megtaláltuk, és azonnal megismertük egy-

mást. Elkezdtünk sétálni, és ott folytattuk

a bohóckodást, ahol abbahagytuk. Nem volt

semmiféle görcs vagy gátlás bennünk, mert

semmi nem múlt azon, hogy hogyan viselke-

dünk. Én elmeséltem magamnak, hogy most

is ugyanúgy találkozom egy IRC-ssel, mint

már annyiszor, csak most nem magyarul, ha-

nem angolul fogunk beszélgetni, igaz, most

sokkal többet leszünk együtt. Mindketten si-

keresen megbeszéltük magunkkal, hogy sem-

mi, de semmi veszítenivalónk nincs, és termé-

szetesen viselkedtünk. Ez volt a vesztünk :-).

- Ezek szerint mégiscsak sikerült egymás-

ba szeretnetek?

- Siófokon öt nap után megkérte a keze-

met. Másnap megismételte, és egy hónappal

késbb is. Az lett volna a jó, ha ott és akkor

igent tudok mondani, elkezdjük szervezni az

esküvt stb. De nem tudtam. Egyetem, bará-

tok, haza, gyülekezet, idegen ország idegen

nyelvvel... Pontosabban igent mondtam, de

hozzátettem, hogy ez egy pillanatnyi szándék,

érzelem, nem pedig egy döntés. így hát egy

kicsit elmentünk egymás mellett. Legalábbis

ebben. Azt mondják, attól kezdve, hogy egy

férfi megkérte egy n kezét, és az igent mon-

dott, kapcsolatuk jegyességnek számít. Hát

a miénk kivétel. Még mindig itt lebeg köztünk

a visszavonulás lehetsége.

- Azután, amit átéltél, mit gondolsz, mennyi-

re számit a szerelemben a küls, a szépség?

- Ha nem tudom szépnek látni azt, akivel

vagyok, akkor szerintem nem lehetek szerelmes

belé. Egy körfolyamatnak képzelem: nem azért

vagyok szerelmes éppen ebbe az emberbe, mert

szépnek látom, és nem azért látom szépnek,

mert szerelmes vagyok belé, hanem mert ahogy

megismertem, megláttam a szépségét, a jelle-

mét, s megtanultam, mit jelent a szeme csillogá-

sa, értem az arca beszédét, és ettl lesz „az

enyém”. És ha belül is az „enyém”, az én tár-

sam, akkor szerelmes leszek belé, és még in-

kább szépnek látom majd, ahogy egyre többet

ismerek meg belle. Hiszen ember: egy csodá-

latos teremtmény, tele csodákkal, tele mássá-

gokkal, amikben különbözik tlem, és jó, hogy

különbözik tlem... Ez is szépség, ha nem is ez

az igazi szépség. Mindenesetre én nem tudom

elképzelni, hogy ajövendbelim, a férjem ne le-

gyen elájulva tlem, és én ne legyek elájulva t-

le. lesz az, aki „tízezer közül is kitetszik”,

mert olyan, mint „liliom a tövisek között” vagy

„almafa az erd fái között”. Egyedül a gyü-

mölcsöz, a term fa. Nem tudom úgy elképzel-

ni egy boldog család életét, hogy a szülk ne

csodálnák egymást. Bánniben. Talán, mert csak

akkor lesznek képesek segíteni egymásnak le-

küzdeni fogyatékosságaikat, ha közben tudják,

hogy ebben meg abban a másik rendkívüli; és

elfogadni ezt a segítséget is szerintem csak úgy

lehet, ha tudom, hogy nem szánakozásból fa-

kad, hanem igaz, mély szeretetbl.

- Milyen akadályokat kell még együtt le-

küzdenetek, és mit vársz ajövtl?
- Akadály - -az bizony sok van. Fként

azért, mert olasz, én meg magyar vagyok -

olasz, illetve magyar viselkedéskultúrával,

háttérrel -, 37 éves, én meg 22 és fél, túl

van már élete nagy kalandozós-bulizós szaka-

szán, bejárta már Kínától kezdve az USA-n át

Maliig a világ nagy részét. Látott, tapasztalt,

hallott, tanult egy csomó mindent, amikhez én

hozzá sem tudok szólni. Egészen addig, amíg

nem lesznek közös élményeink. A legnagyobb

akadály a kommunikáció terén van. egy jó

pár zárat szerelt már szíve ajtajára sok-sok ta-

pasztalata során, én meg tárva-nyitva hagyom

ugyanazt az ajtót a saját szívemen, és nem ér-

tem, mi tarthat olyan sokáig a bejutásomon...

A nyári szünet végén visszajöttem Magyaror-

szágra, mert folytatnom kell az egyetemet.

Most az Internet segítségével tartjuk a kapcso-

latot, és hamarosan megint utazom hozzá,

hogy újra együtt lehessünk. A távolság fránya

egy dolog. Én azt hittem, jót tesz egy kapcso-

latnak, most láthatom az ellenkezjét. Küz-

dünk, küzdünk. És nem adjuk fel egykönnyen.

Kedves olvasók!

Az Internet Lve Story rovat az Internetre is

felköltözött. Aki szeretné elolvasni a korábbi

interjúkat, leveleket, vagy érdekli a megjelent

történetek folytatása, idnként látogasson el s

a sorozat web-kikötjére (www.wesselenyi. I

com/love.htm), és küldje el saját történetét az |

andrea@wesselenyi.com e-mail címre, hátha ~

azzal is gazdagodhat a rovat.
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EasyCall a in^;^
Az EasyCall személyhívó

segítségével ezentúl közvetlenül

a zsebébe érkezhetnek
minden páros vagy

páratlan napon
vehet igényije.

A megadott

árak az ÁFAjt

nem tartalmazzák.

Inter^lTI

Budapest legjobb repüljegy árai.

Eredeti ár Akciós ár

New York 62.990 Ft

San Francisco 83.000 Ft

Miami 86.000 Ft

Los Angeles 83.000 Ft

Las Vegas IJH-OOe-FT 95.000 Ft

Toronto Mustra 76.900 Ft

Sidney us-öee-rr 147.500 Ft

Bangkok lü^WTÍ 98.000 Ft

Amsterdam 3AJM&FT 32.000 Ft

London JAJföfrTf 32.000 Ft

Párizs jsso&n 33.500 Ft

Zürich 37.900 Ft

Róma j&7amrt 42.700 Ft

Peking l-dOrSDTTFt 104.500 Ft

Tel Aviv -48r5trTt 46.600 Ft

A fenti repüljegyárak nem tartalmazzák

a repültéri illetéket és bizonyos feltételekkel érvényesek.

A legjobb amerikai

"Fly ana Drive" utazások:

Florida 9 nap 104.300 Ft-tól

Kalifornia 9 nap 111.600 Ft-tól

Keletipart 9 nap 112.300 Ft-tól

Nemzeti parkok 16 nap 145.900 Ft-tól

Kelet-nyugat 1 6 nap 1 62.300 Ft-tól

A fenti árak tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamint

az autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

Autóbérlés Floridában

1 hét már 6.750 Ft-tól!

Miért

utazna

drégén,

ha

ölesén

is lehet?

TRAVEL

1 052 Budapest, Váci utca 1 5.

E-mail: reservation@american.hu

Fantasztikuslajátífát

a Las Vegas-i Comdex Fali '98

számítástechnikai kiállításra,

november fjZJföS 13-21 között.

Repülvel, ÍmRE szállással,

gépkocsi- rBBa™ bérléssel

már 194.000 Ft-tól!

Költségekbl leírható

t

^\kongresszusi utazás!

www.american.hu
Forró drót:

266-6548
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Rendeljen Interneten
az ARECONET irodaszer-áruházból!

Több ezer termék közül választhat!

Kezelése egyszer!

nyitva éjjel-nappal

gyors, pontos,
megbízható

utánvét és

házhozszállítás

15 www.irodaszer.com vagy www.areconet.hu

9 ARECONET VEVSZOLGÁLAT
y!065 Budapest, Podmanlczky u. 9. Tel.: 302-0158; Fax: 331-0340

Itt az UTOLSÓ lehetség/

hogy megkösse

a jöv évezred

ELS üzletét.

A megfelel fórum:
INFO '99
Nemzetközi Informatikai és
Kommunikációtechnikai Szakkiállítás.
Budapesti Vásárközpont
1999. április 27-30.

Biztosítsa idben helyét a kiállításon!

Jelentkezési határid: 1998. november 30.

Bvebb információ:
Hungexpo Rt. INFO '99 Projekt
Tel.: 263-6082/ 263-6478
Fax: 263-6335

INFO '99 • * JÖV ÉVEZRED INFORMATIKAI FÓRUMA

Star^King
StarKing Óbuda Kft. fi Apple Center

1036 Budapest, Bécsi út 11-10. Tel.: 436-1111 • Fax: 436-1119

Internet: mm1

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

1 Megjelent az ÍMac - nettó 359.000 Ft!

| Hívjon, megmutatjuk!

E • 233 MHz-es G3-as processzor

g • 512 kByte backside L2 cache

• 32 MB RAM

!§ • 4 GB HDD, 24xCD-ROM

• magyar billentyzet, egér

• 100 Hz^s 15”*os monitor

• millió szín 800 x 600-as felbontásnál

• beépített hangszórók és mikrofon

• beépített 56 kblt/s modem

• 100 MMt/s Ethernet csatlakozó

rt

• Törzsvásárlói kedvezmény • Átalánydíjas szervizszolgáltatás • Tartósbérlet •

Rendetje meg ön is díjmentesen az

érdekldési köréiiek ii^gfeklf
*"*"

üzleti ajánlatokat:

fcWebBusi

http://webbusine?>s.webtime.net

További információkkal munkatársaink

személyesen is készséggel j
állnak rendelkezésére: r
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most „töltényt” kapnak az online businesshez...

Vagyis aki akciónk keretében egy évre fizet el a Business

Online magazinra, az a lapban olvasható tanácsok, információk

mellé egy nettó 7200forintnyi beszélgetésre jogosító,

elre fizetett (úgynevezett prepáid), késbbfeltölthet

GSM-telefonkártyátkdLp online üzletei lebonyolításához.

* A Business Online egy gazdasági, üzleti, informatikai folyóirat, amelynek mottója: ÜZLET AZ INFORMATIKÁBAN, INFORMATIKA AZ ÜZLETBEN. Az immár

negyedik évfolyamába lép magazin éves elfizetési díja: 9800 Ft + áfa, hároméves elfizetési díja 29 400 Ft + áfa. Amennyiben Ön szeretné elfizetni a Business

Online-t egy vagy három évre, ezt megteheti személyesen a Business Online Kiadónál (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.), kérhet megrendellapot postán,

telefonon vagy faxon (228-3372, 228-3373), valamint letöltheti az online megrendellapot a www.prim-online.com hálószemrl, és elküldheti a megrendelést akár

e-mailben is a subscribe@bonline.hu e-mail címre. A megrendelés alapján a kiadó számláz, a GSM-telefoncsomagra és/vagy a prepáid GSM-telefonkártya

átvételére jogosító utalványokat a kiadó az elfizetési díj beérkeztét követen postázza. (Akciós ajánlatunk 1999. március 3 1-éig érvényes.)



gg
nem csak töltényt, fegyvert is kapnak az online businesshez...

Vagyis aki három évre elfizet a Business Online magazinra, az a jöv

évezred els két évében is folyamatosan kézbesített folyóirat mellé kap

egy új GSM-telefont töltvel, akkumulátorral, s hozzá egy olyan,

elre fizetett, nettó 7200forintnyi beszélgetésre jogosító GSM-

telefonkártyát, amellyel számlakötelmek nélkül bárki azonnal

telefonálhat, és bárhol, bármikor elérhetvé válik!

** Az akciós rádiótelefon-csomag lehetvé teszi a rádiótelefon azonnali használatbavételét, a mobiltelefon-hálózatba

való kapcsolódáshoz mindössze egy egyszersített szerzdést kell kötni a szolgáltatóval. Ugyanakkor a prepáid

kártyás csomag nem jelent eló'fizetési kötelezettségeket, nincs havi díj, és Önnek, cégének nem keletkezik adóssága

a szolgáltatóval szemben akkor sem, ha a telefon használatát másnak engedi át. A nettó 7200 forintos kártya a keret

kimerítése után is elérhet és hívható marad, s természetesen újabb prepáid kártyák megvásárlásával „feltölthet”.

Az egyéves elfizetéshez kapott kártyát Ön használhatja akár feltöltésre is, ha volt már ilyen GSM-telefoncsomagja.



Szerver oldali programozás Perl nyelven

Egyszer virtuális áruház

Manapság divatos boltot nyitni az Interneten. Ha eltekintünk attól, hogy ennek si-

kere elssorban stratégiai kérdés, megvizsgálhatjuk, milyen technikai feltételek

szükségesek egy virtuális üzlethez. Többféle módszer terjedt el az áruk megren-

delését illeten. Van olyan, ahol több lapon keresztül gyjtögethetjük az árut, és akár késbb

is visszatérhetünk fizetni vagy rendelni, most azonban egy olyan, egyszer Perl nyelv meg-

oldást mutatunk be, amely egyszerre egy tetszleges HTML-oldalt is feldolgoz.

Els lépésként el kell .készíteni azt az rla-

pot, ahol vagy bejelölhet a kiválasztott áru,

vagy beírható a kívánt mennyiség egy szöveg-

mezbe. Itt használni fogjuk azt az rlapelem-tí-

pust, amely adatot ad át a feldolgozó program-

nak, de az oldalon nem jelenik meg. Ez az adat

tartalmazza majd az árat. Sorszámozni fogjuk,

hogy ne keveredhessen össze a be nem jelölt, il-

letve meg nem rendelt árukkal. Nézzünk egy

olyan példát, ahol mind a checkboxos, mind

a szövegmezs változatot használjuk:

<form action=" . ./mycgi/hshopbuy.cgi"

method="post">

M
<input type="checkbox"

name="Arul_neve" value="l">Áru 1

< input type=" hidden" name="Value_l"

value=" 6300">

Az els rlapelem (checkbox) „name” para-

métere közömbös, a ,;value” viszont legyen

egyenl a megvásárolható mennyiséggel. Fon-

tos, hogy a rejtett (hidden) rlapelem közvetle-

nül a mennyiséget tartalmazó mez után kerül-

jön, így olyan elemek is beszúrhatok, amelyek

nem kerülnek majd kiszámításra a végösszeg

megállapításánál. A rejtett elem „name” para-

| méterének utolsó karaktereit egyesével felfelé

|
kell sorszámozni a keveredés elkerülése miatt.

| A fenti példában a „mycgi” alkönyvtárban talál-

ható „hshopbuy.cgi” lesz a Perl nyelv feldolgo-

í zóprogram. Ennek analógiájára következzen

egy olyan példa is, ahol a kívánt mennyiséget

a látogató íija be:

cinput type="text" name=" Mennyiség"

size=2 maxlength=2>darab.

•cinput type=" hidden" name="Value_9"

value="14900">

[...]

cinput type=" submit" value="

Rendelés elküldése">

cinput type=" rését"

value="Alaphelyzet">

A módszer elnye, hogy a fenti szabályok

betartásával egy tetszleges felépítés oldalban

bármennyi megvásárolható elemet bárhol felso-

rolhatunk. Az rlaphoz tartozó Perl-scripttel két

lépésben dolgozzuk fel a látogató által bevitt

adatokat. Az elsnél a következket tesszük:

szokásos módon megadjuk a szükséges útvona-

lakat, beállítjuk a MIMÉ fájltípust és fejlécet,

valamint hátteret definiálunk, megköszönjük az

üzenetet, amelynek tartalmát alatta egy táblázat-

ba foglaljuk:

# ! /usr/local/bin/perl5

push (@INC, '/cgi-bin' )

;

print "Content-type: text/html\n\n"

;

print "chtml>CHead>cTitle>Check the

form!c/Title>c/Head>"

;

print 'cbody background=" . .

/

backgrounds/cgi.gif">' ;

print 'ccenter>chl>cu>Köszönjük

üzenetét !c/u>c/hl>cbr>' ;

print 'ch3>Kérjük ellenrizze le

mégegyszer mieltt postázza !cbr>' ;

print 'ctable border=

2 cellspacing=6>' ;

print "cth bgcolor=#ffffOO

width=700>$FORM{ 'subject' } c/th>ctr>" ;

print 'ctd bgcolor=#fff fee>' ;

print 'ctable border=0>c/td>ctr>' ;

A szóban forgó Peri-program kimenetét fel-

dolgoztatjuk egy második Peri-programmal,

ezért nyitunk egy új formot amit a

„getform.cgi”-vel fogunk kiértékelni a vég-

összeg elfogadása után, és definiálunk néhány

változót:

$ar = 0;

$i = 1;

print 'cform method="post"

action=" . ./mycgi/getform.cgi">' ;

Kiolvassuk a HTML-rlap tartalmát, és ad-

dig olvassuk, amíg van feldolgozandó adat:

read(STDIN, $buffer,

$ENV{ 'CONTENT_LENGTH' } ) ;

0pairsx = split(/&/, $buffer)

;

foreach $pairx (§pairsx) {

($name, $value) = split(/=

/, $pairx)

;

$value =~ tr/+/ /;

$value =~ s/% ([ a-fA-FO-9] [ a-fA-FO-

9] ) /pack ("C" , hex($l))/eg;

$value =~ s/~ ! / ~!/g;

Ha az adatbeviteli mez tartalma nem „0”, és

nem is üres, akkor elkezdjük a feldolgozást:

if ($value ne "" && $value ne ”0"){

Definiálunk egy változót, amibe elmentjük

az éppen aktuális árat tartalmazó meznevet

(Svait), egy másikban pedig azt figyeljük, van-e

az oldalban olyan mez, amely árat tartalmaz

(Sári), és az árat tartalmazó mezt megszoroz-

zuk a látogató által beírt mennyiséggel (Sár):

$valt = "Value_$i";

$arl = substr ($name, 0, 6) ;

$ar = $FORM{ " $valt") * $value;

Ha a mez nem árat tartalmaz, akkor egysze-

ren kiírjuk egy táblázat cellájába a mez nevét,

és értékét:

if ($arl ne ”Value_")(

print "ctd bgcolor=#ffffee width=200

align=V'left\">cb>$name:c/b>c/td>ctd

bgcolor=#ffffee

width=250>$valuec/td>"

;

$tartalom = "$value";

$tartaloml =

Ha a mez árat tartalmaz, és az nem egyenl

nullával, akkor megszorozzuk a mennyiséggel,

és azt is kiírjuk az aktuális táblázatcellába:

if ($FORM{ "$valt") != 0) {

if ($ar ! = 0) {

print "ctd bgcolor=#ffffee width=250

align=\"left\">cb>$FORM{ \"$valt\")

Ft. X $value = cu>$ar

Ft.c/u>c/b>c/td>";

$tartaloml = "$FORM{ \" $valt\") Ft. X

$value = $ar Ft."; }

Ha a Sár változó értéke nulla, nem írunk ki

semmit a meznevek és azok értéke mögé, de

elkezdjük öszszeadni az eddig összegylt érté-

keket a végs ár kiszámítása céljából:
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if ($ar == 0){

print "<td bgcolor=#ff ffee width=250
align=V'left\"xb>&nbsp</ux/bx/td>"

;

}

$vegar = ($vegar + $ar)

;

print "<tr>\n";}

Az itt kiszámolt adatokat és az eredeti rlap-

ba beírtakat majd átadjuk egy másik program-

nak további feldolgozásra, ezért ezeket rejtett

rlapmezkbe írjuk. Színes csíkokkal díszítjük a

táblázatot, megnöveljük 1 -gyei az „i” változót,

amely az így adódó sorszám alapján az árat tar-

talmazó mezket összerendeli a mennyiség me-

zkkel. Majd kiírjuk a táblázat utolsó sorába a

végösszeget, ha már nincs több adat, és mindezt

rejtett mezbe is beírjuk, hogy átadásra kerül-

jön. Lezárjuk a formot, a táblázatot és a HTML-
oldalt:

print "< input type=\"hidden\"

name=\" $name\" value=\"$tartalom
$tartaloml\">\n"

;

if ($FORM{ "$valt") == 0)

{

print "<td bgcolor=#f fffee width=250

align=\"left\"xb>&nbsp</ux/bx/td>" ;

print "<tr>\n";}

print "<td bgcolor=#aaaaff width=700

colspan=3xfont size=-

8>&nbsp</fontx/td><tr>"

;

print "\n";})

if ($arl eq "Value_"){

$i++;} ) )

print "</table></tdxtr>"

;

if ($vegar != 0){

print '<td bgcolor=#ffaaee

_ . -

align="center">' ;

print "<hrxb><u>Összeg: $vegar

Forint.</u></bxbrxhr>" ; }

print "</tdxtrx/table>" ;

if ($vegar != 0){

print "cinput type=\"hidden\" size=5

name=\"Összeg\" value=\" $vegar

Forint\">\n" ;)

.
print '<brxcenter><input type="sub-

mit" value="Elfogadva"x/center>' ;

print

'</formx/center></bodyx/html>' ;

Végül a „getform.cgi” programnak, amely

közvetlenül a fenti CGI-scripthez csatlakozik,

semmi más dolga nincs, mint hogy elpostázza

címünkre a HTML-rlap adatait, és mindazt,

amit a „hshopbuy.cgi” programban kiszámol-

tunk, valamint ugyanezeket megjelenítse egy

újabb oldalon:

# ! /usr/local/bin/perl

push (0INC, '/cgi-bin' )

;

$mailprog = '/usr/lib/sendmail' ;

$recipient = "lezli\ 6best.com";

print "Content-type: text/html\n\n"

;

print "<html><HeadxTitle>Get the

form</Title></Head>"

;

print "cbody background=\" . . /back-

grounds/cgi.gif\"><center>"

;

read (STDIN, $buffer,

$ENV{ 'CONTENT_LENGTH' } ) ;

0pairsx = split(/&/, $buffer);

foreach $pairx (0pairsx) {

($name, $value) = split(/=/, $pairx)

;

$value =~ tr/+/ /;

$value =~ s/% ([ a-fA-FO-9] [ a-fA-FO-

9] ) /pack ("C" , hex($l))/eg;

$value =~ s/~ ! / ~!/g;

print MAIL "$name: $value\n";

print "<b>$name:</b> $value<br>\ n\ n"

;

)

close (MAIL);

print "</bodyx/html>"

;

Perjés László

lezli@best.com

A Jupiter Communications felmérése

szerint eddig 18-20 millió amerikai vásárolt

a weben, ami az Internet-hozzáféréssel

rendelkezknek mindössze egyharmada. A

cég szerint a kétharmados többség tartóz-

kodásának oka, hogy az online áruházak

nem adják olcsóbban áruikat. Ugyanakkor

a Time magazin néhány hónappal ezeltti

összeáll ításából az deri ki, hogy az online

vásárlók;tieni árérzékéhyek, k elssorban

kényelitfi megfontolásból vásárolnak a

Neten keresztül. Ezt valamiképp a- Jupiter

Communicationnek adott válaszok is meg-

ersítik: azok közül, akik már vásároltak,

mindössze 5 százalék volt elégedetlen.

A jelenség volt, van, és lesz is
Most került a kezembe a szeptemberi Internet

. Kalauz, s egy abban megjelent cikkre .szeretnék
I válaszolni, nevezetesen az Irreal Player? cimre,

I
amelynek aláírása -bab volt.

Nos, a jelenség, hogy egy meglév fájltársítást

I
egy újabban telepített program kérdés nélkül fe-

* lülír, és magára irányít, sajnos nem egyedi. Tud-

|
nék sorolni több példát, de számomra a legkelle-
metlenebb talán a PaintShop Pro V4.12 volt, amely

|a szépen, egyenként beállított képkiterjesztései-
' met és külön beállított megjelen ikonjaimat

|
egy sorba fzve társította önmagával. Ezt csak a

* registry direkt manipulálásával, a sor kitörlésé-
ivel tudtam visszaállítani, hiszen ebben az eset-

ben pl. az Explorer Nézet/Beállítások/Fájltípusok
I menüpontjában történ szerkesztéssel a dolog nem
oldható meg, tehát - mint a cikkben is írják - „a

I nem szakért felhasználók" számára olyan, „mintha
az alkalmazást eltüntették volna"

.

Tehát a jelenség sajnos volt, van, és' lesz, de

cikket is valószínleg azért érdemelt - a dicsé-

|
retes tájékoztatáson kívül -, mert a hibát ez

esetben a Microsoft követte el. St más források

(szerint - ha jól emlékszem, az iNteRNeTTo hírle-
veiében olvastam - a Microsoft ellen folyó perben

(ezt a „programeltüntetést" a bíróság eltt is tár-

. gyalják a Reál Networks elterjesztése alapján.

Na, erre már azt mondom, hogy egy kicsit sok,

.Amerika amúgy is egy furcsa jogi viszonyokkal

1rendelkez ország, lásd például az aktuális Clin-

ton-ügyet. Én nem akarom különösebben védeni^
a Microsoftot, majd megvédi magát, ha tudja, de ^
egyesekben valahogy túlteng a Microsoft-ellenes- 1

ség, holott valószínleg több programjukat
használják - no jó, talán csak kényelembl és \

kényszerségbl. (Utalhatnék egyúttal a Mea culpa

fszerkeszti cikkre is, ami éppen ilyesminek^
volt a következménye.)

Végezetül persze nekem is átírta az .ra|

RealAudio-kiterjesztést a MediaPlayer, de ha
t

akarom, majd visszaírom. Ennyi. (Egyébként

RealPlayerhez pont a Microsoft ingyenes Internet
k

Explorer 4.0 programjának telepítése útján jutot-

tam hozzá. Akkor most mi van?!)

Természetesen én is jobban szeretném, ha kor- 1

rekt programok születnének, és a telepítés során

minden lényeges beavatkozásról tájékoztatnának ,

[

vagy pl. a fájltársítást is felül lehetne bírál-

ni még az elején (van néhány ilyen program!), de |

sajnos az élet és a Windows egyelre nem ilyen.

Szerintem azonban kár ezért egyedül a Micro-

1

softot hibáztatni, perelni, különösen, hogy

létezik megoldás, hiszen pl. a cikkük szerint
|

azóta már van javítóprogram, illetve az újabb
verziójú RealPlayerek nyilván már a Windows

|

indulásakor megvizsgálják, melyik az alapértel-
mezett alkalmazás.

Szekeres Péter

>

i

>

1998 NOVEMBER



DQS-tig Internet

Használjuk a Net-Tamert!

E
gyik közismert tévésorozatunkban hangzott el a következ mondat:

„Ha lesz elég pénzem, veszek majd egy Pentiumot, és azon már rajta

lesz az Internet is...” Valóban ennyire szeretünk sztereotípiákban gon-

dolkodni? Számunkra a Pentium és a Windows valóban egyenl az Internettel?

Lehet, hogy sokan csodálkozni fognak,

de a mi számítógépünkön nincs rajta az

Internet... így aztán a mi gépünket csupán

arra tudjuk használni, hogy fellépjünk

(leggyakrabban telefonvonalon keresztül)

egy szolgáltató gépére. Ez a legtöbb eset-

ben Windows alól történik... De ehhez

aránylag jó gépek kellenek. Vajon mi a

helyzet a régebbi (286-os, 386-os) gépek-

kel, amelyek jó esetben csak DOS-t tud-

nak futtatni, s winchesterméretük sem ele-

gend mondjuk egy Win3.x telepítésére?

Dávid Colston Amerikában él progra-

mozó elkészített egy DOS alatti inter-

netez programot, amely még az XT gépe-

ken is hajlandó Internet-kapcsolatot

teremteni. A Net-Tamer névre hallgató

program mérete alig haladja meg az

1 MB-ot, de szolgáltatásainak összessége

felveszi a versenyt a robosztusabb méret

Net-programokkal is.

Telepítés

A program bárki számára elérhet a

http://www.Net-Tamer.net címen, és kü-

lön letölthet XT-s, illetve AT-s változata is.

A PKZIP-pel tömörített programcso-

mag kibontása után el kell végezni bizo-

nyos beállításokat, hogy a program fel

tudja venni a kapcsolatot szolgáltatónkkal.

E beállításokat a READER.EXE program

segítségével végezhetjük el. Egyszer, de

informatív menürendszerben navigálva

adhatjuk meg modemünk paramétereit

(port, irq-szám, at-parancsok stb.) s inter-

netes adatainkat (usemév, jelszó, szolgál-

tatónk gépneve és DNS - Domain Name
Server - címe).

A telefonszám begépelése mellett meg

kell adnunk egy ún. bejelentkez scriptfájl

nevét is, amely az automatikus levélfoga-

dás és -feladás egyik fontos eleme.

A program négyféle alapértelmezett beje-

lentkez scriptet is felkínál, de ha túl „spe-

|
ciális” bejelentkezési követelményeket

|
támaszt a szolgáltatónk, könnyedén ké-

| szíthetünk ilyen parancsfájlokat. Mi is

ez tulajdonképpen? Ha elindítunk egy

egyszer terminálemulátor-programot.

ciós formula, a legtöbb szolgáltató „csak”

ezt ismeri, még akkor is, ha felajánlja,

hogy gépeljük be a használni kívánt proto-

koll nevét.

Mit is tud kelme?

kézzel is bejelentkezhetünk: kiadjuk a mo-

demparancsot: atdt (telefonszám), s ha

a modemek „összefütyültek”, a szolgálta-

tónk néhány „hasznos információ” után

kéri felhasználói nevünket, majd jelsza-

vunkat. Ezután már különbözhet^ a szol-

gáltatók reakciója: vagy rögtön használ-

hatjuk a Netet, vagy még feltesz egy kér-

dést, amely a használandó protokoll (PPP)

nevére vonatkozik, s csak azután kezdhet-

jük az érdemi munkát. E procedúrát elvé-

geztethetjük a Net-Tamerrel, st, ha érkez-

tek, automatikusan „lehozza” leveleinket,

ha pedig van kimen levél (amit mi kül-

dünk valakinek), azt szépen feladja, s ezek

után önmagától bontja a vonalat. Haszná-

lata könny, üzemembe helyezése nehéz.

Nézzünk példaként egy scriptfájlt:

WAIT Usemame:<32> (várjon [WAIT]

egy olyan szövegre, amely a „Usemame:”,

s egy szóköz van utána [a <32> az ASCII

kódja])

BLAST UsemameS (ekkor gépelje be a

UsemameS változót, ami a programban be-

állított felhasználói nevünket tartalmazza)

WAIT Password: (mint a felhasználói

névnél...)

BLAST PasswordS (csak itt

az épp aktuálisan beállított jel-

szavunkat küldi el, ami a prog-

ram konfigurációs fájljában ta-

lálható meg kódolt formában)

WAIT mserv> (az én egye-

temi „szolgáltatóm” a

„mserv>” kérdést teszi még fel, amely

a használni kívánt protokollt adja meg)

BLAST PPP<13> (adja meg, hogy PPP

módban fut, és egy sorvégjelet (#13), hi-

szen mi is ENTER-t nyomnánk...)

PPP (ez pedig magát a Net-Tamert uta-

sítja, hogy váltson át PPP-re)

A PPP (Point to Point Protocoll) majd

minden szolgáltatónál létez kommuniká-

A Net-Tamer egy DOS alatt mköd,
menürendszeren keresztül vezérelhet

internetes program. Automatizálhatjuk ve-

le leveleink feladását, érkezett e-mailjeink

letöltését, valamint a kimen és beérkez

leveleink rendszerezését is könnyedén el-

végezhetjük. Ezenkívül nem csak offline

üzemmódra képes: ad telnet-, ftp-, usenet-

és - még elég szegényes - webes böngé-

szési lehetséget.

Web-elérés esetén választhatunk karak-

teres és (elég gyér) grafikus felület között.

Készítje úgy írta a programot, hogy vak

és gyengén látó internetezk is tudják

használni, így a grafikus felületet úgy is

konfigurálhatjuk, hogy jóval nagyobb be-

tk látszódjanak a képernyn, valamint

a legtöbb (Amerikában létez) beszél-

rendszert támogatja.

A program mködését az „egyéb” szol-

gáltatások (ftp, WWW stb.) terén is auto-

matizálhatjuk, külön scripteket írhatunk,

hogy a program az e-mailek küldése-foga-

dása során történ híváskor töltse le esetle-

ges usenet-üzeneteinket, illetve néhány

fájlt a webrl vagy valamely ftp-szerverrl.

Beállíthatjuk web-browserét, hogy a

HTML-oldalakkal együtt letöltse a csatolt

képeket is, vagy csak a szöveget kérjük

(így gyorsabb lesz a lehozatal). A
RealAudio-fájlok hallgatását a program

még nem támogatja, de a szerz igyekszik

e problémára is orvoslatot találni... Ennek

ellenére a web-lapokon elhelyezett WAV,

VOC stb. hangállományokat probléma

nélkül lejátssza, valamint a GIF, JPG,

BMP stb. képfájlokat is megjeleníti.

Konklúzió

A Net-Tamer nyelve angol,

de már dolgoznak más nyelvek-

re történ átültetésén is; magyar

dokumentációját megtalálhat-

juk a http://www.jazzmusic.

demon.nl címen, amit Márkus

Norbert (nmarkus@jazzmusic.démon,

ni) készít(get).

Kinek lehet hasznos e kis program?

Mindenkinek, aki olyan géppel rendelke-

zik (mondjuk, régebbi notebookkal),

amely nem képes a Netscape-et futtatni, s

örül, ha DOS-szal úgy-ahogy mködik :-).

Ilyenek gépek pedig még mindig ezer-

számra üzemelnek hazánkban.
. 1998 NOVEMBER



Újabb pótkötet,

immár a prim-online-ra!

Sok levél tanúsítja, hogy az elmúlt hó-

napban nem volt minden rendben

a MaCi regisztrációs rlapjával, hol

a www.ikalauz.hu, hol a regisztráció nem mkö-
dött. Az ok a lapunk elején már megírt költözkö-

dés: a MaCi is átkerült saját web-szerverünkre, a

www.prim-online.com (www.prim.hu) alá, ám
közben még mködött a korábbi online Internet

Kalauz-verzió is, s hát nem sikerült teljesen za-

vartalanul lebonyolítani az áthurcolkodást. Ha

valakinek a megadott web-címe elkallódott, szí-

ves elnézését kérjük, s ígérjük: ha megismétli

a regisztrációt, akkor mulasztásunkat pótoljuk.

(Reméljük, az ismétlésnél nem lesz baj.)

A MaCi-t továbbra is az online Internet Kalauz

web-oldalán lehet fellelni, de bejáratként immár

a prim-online címét (www.prim-online.com)

ajánljuk, ahol a jobb oldali keretbl azonnal át le-

het kapcsolni a MaCi-ra. Ez még a régi MaCi, de

már készülnek azok a programok, amelyek a

Magyar Címtár sokoldalú kezelését segítik, vagyis

a jelenlegi ábécés rendez elv mellett megjele-

nik majd a keresési lehetség is, és egy kicsit

gyorsulni fog a webre való felkerülés. Regisztrál-

ni továbbra is a Magyar Címtárban eddig még
nem szerepl hálószem-címeket kérjük, felesle-

ges fáradozni e-mail címekkel, másodszori URL-

megadásokkal, netán lakcímmel (ilyet is kaptunk

már), mert ezeket menet közben töröljük. Ha egy

mód van rá, Kiss Péter és Nagy Pál honlapját

nevezzük egyszeren Kiss Péternek és Nagy

Pálnak, a „honlapja”, „oldala” vagy „homepage-

e” megjelölés teljesen felesleges, ugyanis az

egész címtár csak honlapokat, oldalakat és

homepage-eket tartalmaz! A figyelemfelkeltés-

nak vagy jópofaságnak szánt hülyéskedéseket

is töröljük, miképp azokat a semmitmondó kitéte-

leket is, mint „érdekességekkel”, „sok linkkel”

stb., ugyanis akinek nincs érdekesség a honlap-

ján, nem teszi lehetvé a sokfelé való továbbha-

ladást, az magára vessen... Reméljük, a b más-

fél éve hónapról hónapra leírt „használati utasí-

tásunk” egyszer olvasóink tudatához is eljut - ez

sokat könnyítene a szerkesztk életén...

Persze mi tudjuk: az olvasó nem azért van,

hogy megkönnyítse a szerkesztk életét!

ftnlMMM
(11 pMUHI)

1700 keresztnév; lve 100 nyel-

ven; irányítószámok;

szerzi jogok; névnapok

www.nexus.hu/pooshi

A Kispest-Honvéd

(nem hivatalos) (JOE)

www.extra.hu/joe77

Accent Szoftver Kft.

www.accent.hu

Ácsai Zsolt www.extra.hu/acsai

Aktfelvételek www.extra.hu/

free_des i gn/p i x .htm

Aktív Tourist Utazási Iroda,

Szeged www.aktivtourist.hu

Altavizsla.com www.altavizsla.com

Anna lapjai

www.nexus.hu/anna2

Apáczai Csere János Középisko-

lai Kollégium, Tiszaújváros

server.apaczai-tuj .su I i net. hu/

honlap/koli

Aranynap Üdültetési Kft.

www.aranynap.hu

ArchiTEXT Bt. (hivatalos)

www.architext.hu

Arvit Htipari Rt. www.arvit.hu

Attis: versek www.nexus.hu/attis

Az Els Magyar Simpsons Site

www.nexus.hu/voodoo/index.htm

BaliX’s Pages

www.extra.hu/balix/index.html

Békés Megyei

Rendrfkapitányság

www.elender.hu-bekesrfk/

Bencorp www.extra.hu/bencorp

Bordás József (Békéscsaba)

www.elender.hu-bordasj

Borsod Volán Személyszállítási

Rt. www.borsodvolan.hu

Bölény www.nexus.hu/gregie

Bp’s ural2.hszk.bme.hu~bp21 6/

Buliajánló, diszkók osztályzása,

fociultrák

www.extra.hu/pg_breki

CD-írás 300 Ft

www.extra.hu/lala/index.html

Cég-, tzsde-, pénzügyi

információk ourworld.

compuserve.com/homepages/

BlackHurricaneCompany/

Chris MIDI Stúdió

www.extra.hu/chrismidi

Chrys Cooper

www.nexus.hu/chrys_cooper

Cikász (elköltöztem!)

www.extra.hu/Cikasz

Core 28 Informatika

start.at/core28

Cs. Nagy Andrea okleveles

grafológus www.angelfire.com/

ma/Graphology

Csorvásiak Baráti Társasága

www.westel.hu-csorvas

Csúnya Dalocska

www.extra.hu/csunya.dalocska

Damage Kárrendez Kereskedel-

mi és Szolgáltató Kft.

www.westel.hu-damage

DataSoft Data-Chat

www.nexus.hu/datasoft/data-chat/

Disco-lnfo Club

eyssen.extra.hu/discoinfo

Divat, Sother by Sotera

www.geocities.com/

FashionAvenue/Catwalk/1 208

Dr. Princz János pécsi háziorvos

(címváltozás)

www.nexus.hu/princz

Egészséges Városok

Magyarországi Szövetsége

www.c3.hu/~hcfpecs

Elektronikus átutalás

www.accent.hu/bb2000.html

Eleven Cukrászat, Balatonkenese

mozinet.veszprem.hu/eleven

Eurosped Kft. www.eurosped.hu

Excelement

www.extra.hu/excelement

Fejes Eszter

www.fozelek.com/capak/zeta/

Fekete István

www.extra.hu/mimi

Frank Winking (irodalom

és filozófia)

www.extra.hu/frankwinking

Frankié

www.extra.hu/frankie98

Free Sex Site

members.xoom.

com/pix666/online.html
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Gaby’s Hundressin

www.extra.hu/cdgaby/

hundressin.html

Garfield-képsorok

www.extra.hu/garfield

Gazda Imre

www.cyberramp.net-igazda

GeoDATA térképszerkeszt

www.extra.hu/geodata

Gombnyomásra fordítson le í :

web-oldalakat!

home.onestop.net/tranexphun/
®

Gróf Gergely www.extra.hu/gerig

Hangmérnökség

www.nexus.hu/fapaci

HarangoWeb www.extra.hu/hgozo

Harkályi Nyomda

www.extra.hu/harkalyi . nyomda

Háziorvosi rendelés

(dr. Princz János, Pécs)

www.nexus.hu/princz/praxis.html

HSS - új magyar keresszerver

www. nexus . hu/hss/hss .htm

Hubai www.extra.hu/hubai

Hungárián Business Club

www.hbc.hu

Ingyenes hirdetési oldalak link-
j j

gyjteménye! (magyar és külföldi) fi

angelfire.com/ok/georgejj

Intergetto www.extra.hu/intergetto

IRC-rl kezdknek,

lovemaker IRC-csati www.extra.

hu/lovemaker_yindex.htm

Jáky József Mszaki SZKI

www.jaky.sulinet.hu

James www.extra.hu/james

Jenny’s and Annie’s Backstreet

Boys Heaven

members.xoom.com/BSB_Dream/

Jumper Party

www.scene-hu.com-jumper

Jutranjka gyermekruházat

www.extra.hu/jutranjka

Kapusi Joci www.extra.hu/12345

Karika www.extra.hu/karika

Képek a brazil válogatottról és ér-

dekes linkek www.nexus.hu/brazil

Kihívás Tréning

www.extra.hu/yang

Kindertojás cserebere

www.nexus.hu/kindertojas01

Kollár Kamionment Kft.

www.westel.hu-kollar

Kosárlabda (MKOSZ)

www.hunbasket.hu

Kovács József

www.extra.hu/kiskovi

Kovy szabad energiáról, tesztekrl,

programokról

www.geocities.com/

Eureka/Concourse/41 86

Kövér Melinda

www.extra.hu/koverm

Kreatív Web www.crweb.hu

Laxy www.extra.hu/laxner

LeANYálom hálószobája

www. bmotel .com/~leanyalom

Lepge Bt. (hivatalos)

www.lepge.hu

Little Game Java-applet

www.exta.hu/mihi

Lord Soth’s Spellfire Homepage

www.extra.hu/Soth

Los Angeles Harbor Collage

www.lahc.cc.ca.us

Madarász Viktor

www.extra.hu/madarasz_viktor/

madarasz.htm

Magamról és a kajakozásról

www.extra.hu/benhur

Magyar Neuroradiológiai Társaság

www.oiti.hu/hsnr/hsnr.htm

Magyar Nihon Tai Jitsu és Nihon

Ju Jit Sportegyesület

www.angelfire.com/ma/nihontai

Magyar Repülkorong Szövetség

www.nexus.hu/discsports/

Frisbee.htm

Magyar Táblajátékosok Társasága

Egyesület www.tvnet.hu/mtte

Maja www.nexus.hu/mzolee

Massacre Software

here. is/massacre/

Medimpex Kereskedelmi Rt.

www.medimpex.hu

Meleg férfiak www.extra.hu/elet-

mod

Memento Móri - kriptaleletek a vá-

ci Fehérek templomából

www.extra.hu/remil/

Metál Home - több száz link a rock

magyar világából!

metalhome.cjb.net

Mike www.extra.hu/mikehon

Modem Idk - számítógépes

magazin a rádióban

www.net.hu/modemidok

Mogyoróssy János Városi

Könyvtár, Gyula www.gyula.

hungary.net/konyvtar/indit.htm

MomBud Ltd.

www.nexus.hu/mombud

Monster www.nexus.hu/mgab

Moody Blues együttes

www.nexus.hu/lavati/moody.htm

Móricz Tamás

www.extra.hu/moricka

www.modem.hu

Ez a küls megjelenésében impozáns, nagysebesség Diákom 5614 MVA típusú adat/fax/hang/ASVD modem mindazokat a 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: sa .Modem Kft je |

. 465 .8040 SCI-MODEM
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MZ/X (Sztolár Miklós) novellái,

cikkei, fotói

www.extra.hu/sztolar/

Nap Lap - napi Internet-ajánlat

www.naplopok.hu/naplap/

Nemes Béla www.members.

tripod.com-nmsbl/

Neumann Balázs

leeloo.kiskapu.hu/bazsi/

NightDj Rulez Forever

www.nexus.hu/aaronboy

Nyaralj, pihenj, gyógyulj Hévízen!

www.extra.hu/heviz

Pannónia könyvek, Pécs

www.extra.hu/propanno/

Pap Péter www.geocities.

com/Athens/Forum/9063

Pap Szilvia (most még csak

angolul)

members.tripod.com/~PapSzilvia

Pimpa www.extra.hu/pimpa

Pite hónaljpédzs

www.extra.hu/pite

Pjuan www.nexus.hu/pjuan

PLANE-E Mszaki Tervez és Be-

ruházó Kft. www.westel.hu-plane

PomPom meséi és még sok

érdekesség

www.extra.hu/pompom —
-j

,

Prim-online (online Internet i

j

Kalauzzal, VGA Monitorral,
í (

Business Online-nal, $
Magyar Címtárral stb.)

www.prim-online.com

Princz Csongor tanuló

www.extra.hu/princz

Procent Befektetési Rt.

(ProcentOnline) www.procent.hu

Proxerv Kft. www.proxerv.hu

Qpac Qkac honlap

members.tripod.com-qkac

Quality Gentlemen közéleti

magazin www.qg.hu

Révész Orsolya

www.nexus.hu/rorsi

Rhea Sport Bt. www.rheasport.hu

Rockzenei oldal

www.geocities.com/sunsetstrip/ve

nue/2628/

Roland - különleges

építéstechnológia

www.geocities.com/

ResearchTriangle/Lab/31 70

ROLand az Interneten...

www.extra.hu/ROLand

Rolié www.extra.hu/feketeroland

RsKamikz és Zuppaman

www.extra.hu/rskamikz

Seatrader - szállítmányozás

www.seatrader.de

Selmeczi Lajos www.extra.hu/

selmeczilajos/selolap.htm

Siklóernyzés

www.kfki-isys.hu/pg

Solti és Társa Kft.

www.extra.hu/soltip

Sport Hotel Darts Club

www.nexus.hu/dartsclub/

index.html

Szabados Balázs (NUMBER 16,

Balázs 24) www.extra.hu/seeme

Szabó Attila (Terrork@)

www.extra.hu/szattis

Szabó István (Pistuka)

www.westel.hu-szabois

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

gazdasága www.szabolcs.net

Szaud www.nexus.hu/szaud

Sziki gsm
www.angelfire.com/ma/szikigsm

Szívós Tamás szita.integra.hu

The GoldAngel’s wébsite

members.tripod.com-GoldAngels

The World of GoldPhoenix

Software (új cím!)

www.extra.hu/Springel

TIT Stúdió Egyesület www.tit.hu

Transparency International

Hungary www.c3.hu~tihun

Túri www.digitel2002.hu/turi

Tzön járás www.nexus.hu/

firewalker/firewalking.html

Tygryss otthona (audio cuccok)

www.extra.hu/tygryss

Typhoon-X ingyenes

partnerkeres + chat

www.extra.hu/typhoonx/

V@Zso www.extra.hu/vazso

Varga Gábor, Budapest

www.nexus.hu/vagabor

Várnai Ern lapja

www.extra.hu/egenie/index.htm

Vásárosnamény II. Rákóczi Ferenc

Gimnázium

server.rakoczi-vny.suilnet.hu

Vati www.extra.hu.vati

Veres és tsa.

Mszaki Szolgáltató Kft.

www.westel . hu~verestsa/

index.html

VikoNet

www.nyelvex.hu/vikonet

Vincze János

www.nexus.hu/jancsi/1 .html

Virtuális Plébánia

www.nexus.hu/hirhozo

Vízönt ezoterikus web-újság

www.extra.hu/vizonto

Wágner úr kocsmája www.

tvnet.hu-wagnerur/index.htmi

Wéna, a H.M.G diáklapja

www.horvathm-szentes.sulinet.hu/

wena/wena.htm

Wenn www.extra.hu/wenn

WinTag - a nap poénja minden

levél végén

www.centralnet.hu/wintag

Woldem Kft.

www.woldemkft.hu

XTR’s Homepage

www.umszki.hu/~beckxtr

Zad

www.extra.hu/MasterOfDragon/

Zsuzsa’s homepage

www.extra.hu/zsuzsa

BUüAIANLú
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Brangoi

ALLATI

Digitalizáljunk macskát!

(The Cat Scan Contest)

http://www.cat-scan.com/

Lassan már megszokhatjuk,

hogy az Internet tágas vilá-

gában idnként egy-két

eszement dolog bizony neki-

durálja magát, majd viszony-

lag nagy lökettel eldurran, és

vagy megbotránkoztat, vagy

megnevettet. A Cat Scan

Contest, vagyis a macska-

scannerel verseny egyike az

utóbbi idk legnagyobb ba-

romságainak - jó értelem-

ben. Eredetileg Cliff Ble-

szinski agyából pattant ki,

aki a hardcore számítógépes

játékosok eltt valószínleg

nem ismeretlen, mért fino-

man szólva is igen komoly

részt vállalt az Unreal fej-

lesztésében, ami az utóbbi

idk egyik legnagyobb sike-

re a „self person shooter” já-

tékok (lásd Quake, Doom,
Duke Nukem) piacán. Ez

a verseny nevettet, és soka-

kat meg is botránkoztat, mi-

vel ahogy a címbl kiderül,

kedvenc szrmókunkat kell

a szürke dobozba rakni tölte-

lék gyanánt. Mieltt bárki is

„lebarbárállatkínzóvadem-

berezné” a résztvevket,

meg kell említenünk azt is,

hogy a dolog nem olyan egy-

szer, mint ahogy gondol-

nánk: bármilyen furcsának

tnik is, Bleszinski igazi

cicabarát, aki kemény felté-

teleket szabott a végs pro-

duktumot illeten. Többek

között alapfeltételként szabta

meg, hogy a cicáknak sem-

milyen fizikai károsodást

nem szabad elszenvedniük.

(Azért elképzelhetjük a szi-

tuációt, amikor egy nagy kéz

megragad a grabancunknál

fogva, és betuszkol egy scan-

ner alá. Valószínleg nem
éreznénk magunkat túl ké-

nyelmesen, és az is lehet,

hogy össze találnánk kar-

molni az illett - na meg
a scanner üvegét -, ha már

ilyen idétlen dolgot játszik

velünk a gazdi.)

Mindenesetre, ha a fotón lát-

szik, hogy valamilyen atroci-

tás érte az állatot, akkor az

azonnali kizárást von maga

után. Bár a verseny augusz-

tus 10-ével lezárult, azért

a hivatalos web-oldalon meg-

találhatjuk a legkitnbb fo-

tókat. A pontozásnál figye-

lembe vették a szépséget, az

ötletességet és az esetleges

extra mintákat (bármi légyen

is az). Természetesen az els

három helyezettet külön ki-

emelték. Az már ízlés dolga,

hogy egyetértünk-e a zsri-

vel. Az els helyet egyébként

Kyle nyerte egy „kétszemé-

lyes” fotóval. A sajtóvissz-

hangokból megtudhatjuk azt

is, hogy igen jó volt a verseny

publikációja, mivel olyan la-

pok is írtak róla, mint a Wall nek lehet, hogy már csak hn
Street Journal vagy a London szeretett négylábújai marad-

Daily Telegraph. Hát igen, tak mindennapi társalkodó-

manapság egyre kevesebb nak. Könnyen azt hihetné,

dolgon lepdik meg az ember, hogy valamilyen macskagyil-

Nyugodtan nézzék meg az ol- kos szekta szimpatizánsai va-

dait, csak ne mutassák meg az gyünk, a scanner szendvics-

ids szomszéd hölgynek, aki- süt, és kihívná a rendrséget.

Kutyaparkok

(Dog Parks)

http://www.marin-humane.org/html/dogpark.htmI

http://www.accesscom.com/~dave6592/dogparks.html

Talán mindenki került már
abba a szerencsétlen hely-

zetbe, hogy az utcán sétálva

egyszer csak megcsúszott

egy rakás valamiben, amit

égy városi kutya hagyott

maga után. Talán arra is em-

lékeznek, hova és milyen

gyorsan szerették volna kül-

deni az egyébként csak

a természet parancsának en-

gedelmesked, vétlen ebet,

valamint gazdáját. Nos, ha

Amerikában élnénk, akkor

pontos címmel is tudnánk

szolgálni önöknek, mivel

ott egy Magyarországon

szinte ismeretlen fogalom-

mal, a kutyapark intézmé-

nyével segítenek a helyzeten.

Ezek a helyek kimondottan

a négylábúak és gazdáik ér-

dekében jöttek létre. Szám-

talan elnnyel és szolgálta-

tással rendelkeznek, ame-

lyeket elssorban a nyugodt

emberi kapcsolatok megr-
zése érdekében találtak ki.

(Elkerülend a „vigyázzá

apukám, mer’ szétváglak,

ha idetojik az a korcs” kez-

det szituációkat.) Ha bele-

gondolunk, hogy mennyire

más, ha kedvencünk nem
a sarki fszeres ajtaja elé te-

szi le tisztelete „kézzelfog-

ható” jelét, akkor rájöhe-

tünk, hogy miért éri meg
néhány leleményes ember-

nek befektetni, és felépíteni

egy kutyaparadicsomot,

ahol kutya és ember meghitt

hangulatban, mindenféle

következmények nélkül él-

vezheti egymás társaságát.

szintén szólva én magam
sem tudtam a dologról

mindaddig, amíg egyszer

egy délutáni szörfölgetés-

kor bele nem csöppentem

a Marin megyei kutyapar-

kokat hirdet web-oldalra.

Tulajdonképpen ezek ha-

sonlatosak a hazánkban is

igen szép számmal megta-

lálható kutyaiskolákhoz, de

valahogy mégis sokkal

szimpatikusabbnak tnnek.

A web-site-on leírt elnyök
mindenképpen a mellett

szólnak, hogy talán érde-

mes lenne itthon is létrehoz-

ni egy ilyen központot.

Pontosan leírták, hogy mik

szükségeltetnek az efféle

park üzemeltetéséhez, fel-

építéséhez, és milyen köve-

telményeknek kell feltétle-

nül eleget tennünk; mi

a gazdik feladata, és mik

azok a dolgok, amik plusz-

szolgáltatásként adhatók.

Persze, mint minden „ren-

des intézménynek”, ennek

is megvannak a saját sza-

bályai, így ezen a honlapon

elolvashatjuk az ide vonat-

kozó etikettet. Mivel való-

színleg nem profik tervez-

ték és kreálták az oldalt, ne

keressünk szép grafikákat

vagy szerveroldali csecse-

becséket. Ha viszont csak

egy egyszer, ám informa-

tív kiadvánnyal szeretnénk

megismerkedni, akkor

mindenképpen látogassunk

el oda!



* BRÖND rovatunk támogatója a American Service Travel Utazási Iroda

Európ@ fvárosai

ANKARA
http://www.ankara.org

http://www.turkey.org/turkey/ankara.htm

http://www.ege.edu.tr/Turkiye/si/Ankara.html

http://www.TurkishDailyNews.com/

http://weather.yahoo.com/forecast/Ankara_TU_f.html

http://www.TurkishDailyNews.com/
Hogy ki mennyire sorolja Tö-

rökországot Európához, nem
is annyira földrajz, mint in-

kább ízlés kérdése. Az biztos,

hogy a Hálózaton található

anyagok között nagyon kevés

a török. Ami van, az gyakran

valamilyen külföldi érdekelt-

ség, illetve nemzetiség

szervezet által jött létre. A hi-

vatalos Ankara-oldal még
csak éledezben, az egyetemi

site-ok pedig sajnos tele van-

nak borzasztóan furcsa kiné-

zet betkkel... Ilyenkor gon-

dolkozik el az ember azon,

hogy jó lenne lefordítania

a saját oldalát angolra... Az
ország „hivatalos” web-

kikötjébl kiindulva találjuk

meg a legtöbb információt

a fvárosról. A bronzkor óta

lakott település hosszú múltja

ellenére - vagy talán éppen

azért - jól tervezett és mo-

dem. Jellegzetességei a széles

sugárutak, a zöld parkok, az

elegáns üzletek és kormány-

épületek, valamint a számos

els osztályú étterem és hotel.

Ankarát az évszázadok során

sok különböz náció mondta

otthonának. Perzsák, római-

ak, bizánciak, ottománok - az

Anatóliai Civilizációk Múze-

umában végigkövethetjük

kultúrájukat, sajnos azonban

csak „élben”, a Hálón mind-

össze egy képpel képviselteti

magát a létesítmény.

Az utcákkal szorosan össze-

fonódó piacok a turisták ked-

vencei. Egyrészt itt zsebelik

ki ket leginkább, másrészt

mindenhol meglelhetk a hí-

res keleti tárgyak: lámpások,

mesés török sznyegek, ék-

szerek.

Ha esetleg arrafelé vetne ben-

nünket a sors, érdemes két ol-

dalra ellátogatnunk. Egyik

a Yahoo idjárás-jelentése,

amely a turistáknak szolgál

hasznos - nemcsak meteoro-

lógiai - adatokkal. A másik

pedig a fként politikai ese-

ményekkel és mindennapi

történésekkel foglalkozó Na-

pi Hírek. Érdemes megnézni

utazás eltt, mert ahogyan

mondani szokás, „hátha l-

nek arrafelé”.

ANDORRA
http://www.winwork.es/andorra/ingles/andorra.htm

http://www.andornet.ad/usuaris/ekohler/

http://www.andorra.ad/comuns/andorra/

AlOANDOR.htm
Andorra la Vella egyike

a leginkább megbúvó fvá-
rosoknak Európában. Lako-

sainak száma 21 087, mint

egy kisebb magyar városé.

Az Andorra földrajzi közép-

pontjában elhelyezked te-

lepülés minden szempont-

ból - úthálózat, távközlés -

az egyetlen csomópont.

A lakosság jelents része itt,

illetve Santa Coloméban ta-

lálható. Éghajlata hvös,
száraz. A napok többsége

napsütéses, az ég tiszta, ki-

véve a tavaszt, amikor jelen-

ts mennyiség es esik.

A közeli hegyek tetején

megmaradó hó és a kisebb

eszések miatt rengeteg pa-

élhetési forrás, mint élvezeti

termék, hiszen ezt a kris-

tálytiszta levegt semmivel

sem szabad szennyezni.

Andorra .ünnepeire külön

érdemes kitérni. Ezek els-

sorban a katolikus hagyo-

mányokhoz, illetve a Föld

természetes ciklusaihoz kö-

tdnek. Közülük a legna-

gyobb és leglátványosabb

augusztus els szombatja,

amikor négy napig tart a jel-

mezes fesztivál, tele bálok-

kal, színházi eladásokkal,

show-msorokkal.

Jelentsebb építészeti alko-

tásait egy kézen még lehet

számolni, lévén a város terü-

lete kicsi. A Casa de la Vall

tak és csermely mellett tölt-

heti el kellemesen az idt

a környéken túrázó. A ma-

gas fekvés miatt (2000 m
körül) a megmvelt földek

területe kevés, inkább az er-

dségek, mezk dominál-

nak. A legfontosabb ter-

mesztett növény a dohány -

reméljük, inkább csak meg-

funkcióját tekintve nagyjá-

ból megfelel a mi Parlamen-

tünknek, bár alig nagyobb,

mint egy malom. Legismer-

tebb nevezetessége a hétkul-

csos szekrény, amelyben

jelképesen az ország legfon-

tosabb iratait rizték, és ame-

lyet csak mind a hét tanácsos

jelenlétében lehetett kinyitni.

Szudán

http://www.geocitics.com/Athcns/Oraclc/1296/frames3.htm

Szudán nem szerepelhet túl-

ságosan elkel helyen a tu-

risták által leginkább látoga-

tott országok toplistáján,

hiszen alig tudunk róla vala-

mit. Pedig Afrika legna-

gyobb állama, amely az egy-

kori Núbia területének egy

részét magában foglalja, és

a Vörös-tengerrel is határos.

Az oldalon megismerkedhe-

tünk Szudán híres személyi-
j
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ségeivel, alapvet földrajzi

adataival, de akad idjárás-

jelentés és részletes ismerte-

t az ország természeti

adottságairól, gazdaságáról.

A menük között a History

gombot megnyomva egy kis

történelmi áttekintést olvas-

hatunk: miként alakult ki az

évszázadok során - kezdve

egészen az i.e. 3. évezredtl

- a mai ország.

Aki nem annyira szeret ol-

vasni, vagy az angollal áll

hadilábon, tekintse meg
a Picture Galleryt és a Mu-

sic oldalakat. Elbbiben
szudáni életképeket talá-

lunk, utóbbiban pedig né-

hány szudáni zenész dalait

tölthetjük le RealAudio for-

mátumban. Ha valaki szeret

verset írni, mondjuk ango-

lul, most kipróbálhatja ké-

pességeit, és benevezhet

a korcsoportokra osztott

versíróversenyre, melynek

szabályait a Competitions

menü alatt találja. Akinek

megtetszett a hangulat, már
kezdheti is nézegetni a Ho-

tels menüpontot...

ÉJSZAKA

Cicababa-hegyek

(Women Celebrity Pictures)

http://www.celebritypictures.com/frames.htm

Elég nehéz bármi újat alkot- Kis kép, ráklikkelünk, nagy

ni a celebrity oldalak terén. kép... Ez a site is ezt csinál-

ja, mégis valahogy nagyon

jó. Elssorban a szerkezetét

találták el: minden frame-

ekre bomlik, így egy könyv-

társzerkezetben való lépke-

déshez hasonlóan választha-

tunk elbb a kategóriákból,

azután név szerint a höl-

gyekbl, végül a kis képek-

re (thumbnail) klikkelve lát-

hatjuk a nagyot. Akinek

nincs frame-eket támogató

böngészje, annak sem kell

azért elfelejtenie ezt a kikö-

tt, mert van frame nélküli

oldal is. Ami pedig az igazi

meglepetés: mindez teljesen

ingyenes.

Miért jobb a csoki, mint a szex?

http://www.spacestar.net/users/mishra/chocolat.html

http://www.horizon.nl/~jdirksen/mtgsex.htm

Nem jobb, de azért lehet

egy-két indokot találni, ha

nagyon keresünk. Például

ha ráharapunk a csokoládé-

ban található mogyoróra, az

egyáltalán nem bánja. És

különben is, a csokoládé

a hónap bármelyik napján

elérhet. Ha pedig szeretjük,

lenyeljük... Hmm, hát szóval

ilyen dolgokról olvashatunk

az els oldalon. Ez a fajta

hasonlítgatás mostanában

divat, tele van vele az

Internet, és mindenki lopja

a jó mondatokat a másiktól.

Szerencsére van egy-két ere-

detibb változat is. Például

ilyen a második link alatt ta-

lálható, amit viszont csak

azok fognak igazán érteni,

akik ismerik a Magic - The

Gathering nev fantasy-

játékot és -kártyákat. Mert

ugye, egy Magic-játszma

mindig egyszerre fejezdik

be - és a húgával is csinál-

hatja az ember!



ÉTLAP

Sütik a weben

(WebCuki)

http://www.extra.hu/webcuki/

Ki ne álmodott volna már óri-

ási habos tortával, aminek pu-

ha piskótalapjai közül édes

vaníliakrém csordul ki, és

a tetején lágyan remeg tej-

színhabon bíbor eperzselé hí-

vogatja egy kis nassolásra ki-

éhezett ízlelbimbóinkat? Hát

igen, ezek azok az édes ál-

mok, amiknek a legnehezebb

ellenállni, még akkor is, ha ez-

zel esetleg komoly veszélybe

sodorjuk a legújabb, fluo-

risztáttal dúsított fogkrémünk

által gondosan karbantartott

szánk pH-értékét. Gyermek-

korom mágikus gyerekzsúijai

jutnak eszembe, amikor egy

szépen megtervezett, klasszi-

kus cukrászkönyvet kaptam

a kezeim közé, és boldog

nosztalgiával emlékszem visz-

sza a nagymami legjobb kré-

meseire. Persze manapság

már igen ritkán jutok ilyen vi-

zuális gasztronómiai élveze-

tekhez, de hála istennek és

(ahogy C3-PO mondaná

a Csillagok Háborújában)

a terveznek, nem kell tovább

éheznem sem nekem, sem
a magyar internetezk egyre

bvül táborának. A bináris

felhk közül végre eljött egy

virtuális angyal, aki felkarolta

ezt az eddig nagymértékben

elhanyagolt témát a magyar

weben. Az angyal nem más,

mint egy fiatal makói hölgy:

Szabókiné Jung Andrea
,

aki

nem kis munkával létrehozta

a WebCuki névre keresztelt,

digitális cukonnázzal borított

„mézeskalács” web-oldalt.

A site-on tulajdonképpen négy

f témát dolgoz fel. Az els az

alapvet süteményeket tartal-

mazza, ahol többek között

megtudhatjuk az igen biztató

nev banános kakaótorta titka-

it. A mézes recepteknél

a klasszikus „a méhész regge-

lije” lett a nagy kedvenc.

A „házilag készíthet italok

gyjteménye” egy igazi itallap

á la carte. Igazi érdekesség,

hogy gyakorlatilag archiválta

a teljes Váncza kincses recept-

könyvét, amelyjpg formátum-

ban tartalmazza a könyv lapja-

it. Persze ha valaki csak ki

akaija nyomtatni a recepteket,

akkor inkább a normál, begé-

pelt oldalakat érdemes megte-

kintenie. Nos, mindent össze-

vetve egy szép és információ-

ban gazdag kuriózum ez

a homepage. Bon Appetite!

GÉPÜNK TÁPLÁLÉKA

Armageddon 2000-ben

(Millennium Solution)

http://www.unicore.com/milIeniumpro.html

A fenti címnek nem sok kö- az egyedüli hasonlóság

ze van az ominózus filmhez: a mindkettben jelen lév

utalás a közelg katasztrófá-

ra. Az ezredforduló ugyanis

könnyen a világ végét je-

lentheti némely számítógép

- és még inkább szoftver -

számára. Amikor az évezred

utolsó évének januárjában

a szilveszteri hangulattól

mámorosán bekapcsoljuk

számítógépünket, elképzel-

het, hogy kedvencünk be-

mondja az unalmast. Erre

azon gépek esetén van lehe-

tség, amelyek nem az Y2K
(kétezredik év) szabvány-

nak megfelelen készültek.

Ezen eszközök BlOS-a

ugyanis nem képes a dátu-

mokat a modem kor igénye-

inek megfelelen tárolni.

Azok eltt, akik megelz
lépéseket fontolgatnak, két

lehetség áll. Egyik az,

hogy új alaplapot vesznek,

ami bizonyos szoftverek

esetén újratelepítést igényel,

ráadásul egy stabilan beállí-

tott rendszert senki sem
bolygat meg szívesen (külö-

nösen a cégek nem). A má-

sik, amit tehetnek, hogy

megfontolják a Unicore

Software Inc. ajánlatát, és

vesznek egy nagyon egysze-

r, olcsó, a számítógép ISA-

buszára egyetlen mozdulat-

tal beilleszthet kiegészít

eszközt, amely magára vál-

lalja a dátum tárolásának

feladatát. Számoljunk, és

válasszunk!

Testre szabás és ismerkedés

(Windows 98 Spotlight - ZDNet Software Library)

www.zdnet.com/swlib/spotlight/windows98/

Windows

98 SPOTLIGHT

'IS
Végre magyarul is megje-

lent a Windows 98. Ennek

a rendszernek az új arculata

valamivel több lehetséget

kínál az igények szerinti át-

alakítására, mint hároméves

eldje, a Win95. Ha kicsit át

szeretnénk szabni megjele-

nését, akkor akár magunk is

megpróbálkozhatunk a fod-

rászkodással, vagy kereshe-

tünk a Hálón valamilyen

„borbélyprogramot”. Ilyen

szoftverekre például a ZD-

Net háza táján érdemes va-

dászni. A találatok száma

több mint kielégít. A Tra-

cannel a tálcán lév ikonok-

hoz adhatunk programokat,

a PowerBar pedig egy olyan

eszköztárt bocsát a rendel-

kezésünkre, amely képes

a szokványos programok és

mappák megnyitásán kívül

a munkaasztalt több, telje-

sen különálló képernyre

bontani, így némi linuxos

hangulatot csempészhet

számítógépünkbe. Ezt a ké-

nyelmi szolgáltatást legin-

kább valószínleg a progra-

mozók fogják értékelni,

akik jellemzen egyszerre

számos dokumentumot
Netscape, WordPad, FTP,

fordító, telnet stb. - tarta-

nak megnyitva, és már nem
is tudják, éppen hova gé-

pelnek.
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Gyjtk paradicsoma

(Matchbox)

http://www.matchboxtoys.com/

http://wnw.xroads.com/~pollux/

http://members.aol.com/gsagi/matchbox/

Gyermekkorunk egyik leg-

meghatározóbb játékdivatja

volt a Matchbox, vagyis az

a csodálatos kis autómodell,

amely szinte minden fiút -

és azért jó néhány lányt is -

boldog órák százaival aján-

dékozott meg. Hogy mi volt

az igazi varázsa, az még így,

felntt fejjel is teljesen vilá-

gos: álmaink autóját kaphat-

tuk kézbe, amely - ha ráadá-

sul még új is volt, és így jó

rugózással rendelkezett -

igen nagy értékkel bírt a fiú-

közösségeken belül. Az iga-

zi extrák a nyitható ajtajú

modellek voltak, de néme-

lyiknek még több „interakti-

vitást” engedélyeztek a ter-

vezk. Lehet, hogy éppen

a dömper platója volt moz-

dítható, vagy a repülgép

szárnyát állíthattuk át, eset-

leg a jeep elüls ablakát

hajthattuk le. A nagy játék-

riválissal, a LEGO-val ellen-

tétben ezek a kis „gyufaska-

tulyák” nem kerültek horri-

bilis összegbe, és így a véko-

nyabb pénztárcájú családok

is megengedhették maguk-

nak, illetve csemetéjüknek.

A 70-es és 80-as években

egész kis Közös Piac alakult

ki a magyar óvodák és isko-

lák udvarain, ahol a leg-

újabb modelleket lehetett

beszerezni, vagy esetleg ré-

gi darabok után lehetett ku-

tatni. Ez az imádat és a vele

járó cserebere sokaknak

azután sem múlt el, hogy

felnttek, és családot alapí-

tottak. A hivatalos Match-

box web-site is sokban ala-

poz a gyjtk csillapíthatat-

lan szenvedélyére, mert már

a csinos indexoldalon is

vagy három direkt kapcsoló

nyújt könny navigációt

a számukra fenntartott olda-

lakra. A page nagyszeren

adja vissza azt az utánozha-

tatlan hangulatot, ami min-

dig is jellemz volt a cég

termékeire és csomagolá-

sukra. A színek szinte töké-

letes harmóniában vannak,

és a grafika is autentikus.

Igaz, ki lehetne ebben pro-

fibb, mint a gyártó? Nem
kevés információ is szolgája

a fanatikusok népes táborát.

A Hírek rovat, a Kérdezd

a szakértt és más hasonló

linkek mind arra sarkallják

a látogatót, hogy egyre mé-

lyebbre merüljön a Match-

box-univerzumban.

HIÚSÁG VÁSÁRA

Erzsébet-kori öltözetek

(The Elizabethan Costuming Homepage)

http://www.dnaco.net/~aleed/corsets/general.html

A történelemkönyvet félre-

téve, egy másik szemszög-

bl megközelítve tárul elénk

a reneszánsz Anglia „arany-

korának” világa és életmód-

ja. Erzsébet királyn uralko-

dásának • idejében, azaz

a XVI. század második felé-

ben dúló öltözködési módit

és szokásokat mutatja be ez

a hálószem. A választék

a linkeknek köszönheten

elég széles. Kezdve a divat

bemutatásától, Erzsébet ki-

rályn képeitl egészen ad-

dig, hogy hogyan kössünk

Erzsébet-kori harisnyát,

a paletta elég gazdag. A dol-

gozó földmvesek, a közép-

osztály és az elkelbb tár-

sadalmi réteg viseletéi is

felsorakoznak. Egy korbeli

ruha (értve ez alatt a teljes

öltözéket) felvétele elég bo-

nyolult és hosszadalmas

foglalatosság volt. Körülbe-

lül 30 percig tartott, 9 lépés-

bl állt, és az eredmény nem
csak „lélegzetelállító”, ha-

nem elég meleg is lehetett.

Ma már senki sincs, aki haj-

landó lenne ennyit pepecsel-

ni reggelente, de azért vall-

juk be, a nk mindig is sokat

áldoztak idejükbl az öltöz-

ködésre. Akármilyen furcsa,

azért bízvást állíthatjuk,

hogy mind a férfiak, mind

a nk ábrándoznak néha ar-

ról, hogy milyen is lenne

egyszer egy ilyen különösen

elegáns, már-már erotikus-

nak minsül “cuccost” ma-

gukra ölteni.

Peluquerias - hajstílusok

(Peluquerias hair styles)

http://www.hair-styles.com/index.html

Vesszünk el

bátrán e spa-

F ny°* újság

Bii Internet-ki-

pjr AfüuM kötjében,

I ^ hátha képei

j
között

laszt lelünk

leend hajviseletünk nagy

kérdésére. Divat-e még a vö-

rösre festett bubifrizura,

a hosszú és egyenes vagy

a hidrogénezett süni haj? Mi-

vel a trend, csakúgy mint

a választék, idszakonként

változik, érdemes felkeresni

néhány megbízható forrást,

hogy ne csak jól ápolt, de mo-

dem is legyen arcunk. Sajnos

itt nem sajátítható el a frizura-

készítés csínja-bínja, viszont

néhány bemutatott modellhez

elkészítési útmutató is tarto-

zik. Itt a lehetség azoknak is,

akik szeretnék világhírvé

tenni saját hajviseletüket: aki

elküldi m-
vének fotóját

a „stábnak”,

talán hozzá-

járulhat a vi-

lág hajstílu-

sának fejl-

déséhez.

NOVEMBER



Cate Coles Divattervezés

(Cate Coles Fashion Designs)

http://www.catecoles.co.uk/

Cate Coles
FasJbtion Design

Egy divattervez munka-
füzetébe betekinteni nagyon

izgalmas. Lehet, hogy csak

szórakoznak velünk a fel-

kapott divatházak, és jót rö-

högnek a markukba, amikor

ránk erltetik ormótlan,

vastag talpú csukáikat?

Vagy tényleg vannak olya-

nok, akik megálmodják, mi

után fog jövre bomlani

a férfiszív?

Cate Coles honlapján be-

kukkanthatunk a mester m-
veibe, amelyek hen tükrö-

zik felfogását. Coles olyan

kreatív és eredeti divatterve-

znek tartja magát, aki kuta-

tás és elemzés útján közelíti

meg magát a tervezést.

A számítástechnikát is fel-

használja munkája során.

ugyanis vannak olyan mo-
delljei, amelyek CAD-rend-

szer segítségével jöttek

a napvilágra. Coles szeret

olyan darabokat tervezni,

amelyek nem csak a model-

lek méretére készülnek, ha-

nem az átlagemberekre is

jók. Ilyeneket láthatunk

azokon a képeken, amelyek

végzs divatbemutatóján

készültek. Igaza van, hi-

szen nemcsak a tökéletes

test hölgyeké a világ. Re-

mélhetleg minél több ha-

sonló gondolkodású terve-

z mvei lesznek elérhetk

a jövben.

LAPSZEMLE

Szombat

(A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata)

http://www.c3.hu/~szombat/

http://www.zsido.com

http://www.jcc.hu

Lapszemle rovatunkban ál-

talában olyan folyóiratok,

magazinok web-oldalait mu-
tatjuk be, amelyek sokszor

nem átlagos témákkal fog-

lalkoznak, és többnyire nem
is szimpla formában adják

közre tartalmukat. Nos, ez

alkalommal egy viszonylag

„réteglapot”, vagyis inkább

web-lapot teszünk monito-

runk nagy felbontású képer-

nyjére. A Szombát tartal-

mában és megvalósításában

is igen érdekesnek tn fo-

lyóirat, amely már nevével

is (rövid gondolkodás után)

egyértelmen jelzi, hogy mi-

re bukkanhatunk, ha belela-

pozunk. A lap célja az, hogy

olvasóikat megismertesse

a modem zsidóvilág esemé-

nyeivel, fontosabb trendjei-

vel, amelyek befolyásolhat-

ják a nemzetközi zsidó-

közösséget és ezzel termé-

szetesen az egész világot is.

Tájékoztatnak az Izraelben

zajló politikai, társadalmi,

kulturális, gazdasági fejle-

ményekrl, amelyek kihatá-

sa gyakran nemzetközi szint.

Szándékuk szerint részletes

bemutatást akarnak nyújtani

a magyarországi zsidóság

életérl, gondjairól, fejldé-

sének irányairól, valamint

nagy múltú történelmérl.

Mivel a mai modem zsidó-

világ nem teljesen egységes,

ezért törekvéseik szerint nyi-

tottan próbálnak közeledni

mindegyik áramlat felé. Ez-

zel egy idben tájékoztató

jelleg információs kiadvány-

nyá szeretnének válni, ha-

zánk zsidóságának életével

szeretnének megismertetni

mindenkit. Maga a honlap

válogatás a folyóirat magyar

nyelv cikkeibl. A külföldi-

ek számára egy angol verzi-

ót is létrehoztak, amely az

elmúlt két év számainak rö-

vid összegzését tartalmazza.

A külcsín ugyan okozhat né-

mi fejtörést, de hamar meg-

szokható.

Magazin a szerencse lovagjainak

(Soldiers of Fortune)

http://www.sofmag.com/

Jó pár évvel ezeltt a Magyar

Televízió 1-es csatornája mu-

tatta be azt a Panoráma m-
sort, amelyben egy riportfil-

met vetítettek le a Soldiers of

Fortune, vagyis a Szerencse

Lovagjai magazinról. A meg-

döbbent dokumentumfilm

egy civil kiképztáborba ka-

lauzolta el a nézket, hogy

képet kaphassanak az erd
mélyén gyakorlatozó, egyéb-

ként normális, civil életet él
amerikaiakról. A kiképzés lé-

nyege az volt, hogy egy szál

nadrágban, teljesen minimális

felszereléssel körülbelül két

napig elkerüljék a rájuk vadá-

szó zsoldosokat. Ha sikerült

a dolog, akkor övék volt a di-

csség, és ami még jobb, nem
verték meg ket az „ellensé-

ges” katonák. Sokan elgon-

dolkoztak, hogy hogyan lehet

ezért még pénzt is kiadni, de

hát az Egyesült Államokban

minden hülyeségre lehet ve-

vt találni. A tábort a fent em-

lített magazin szervezte,

amely egy militáris témájú,

alapveten amerikai, de nem-

zetközi szinten is megjelen

havi lap. Az átlagos példány-

szám úgy 1 00 ezer darab kö-

rül mozog. Hogy nem amatr
kiscserkészekrl van szó, azt

mindennél jobban mutatja,

hogy az összes szerkesztnek

megbízható ajánlólevele van

a hadseregtl. Ebbl adódik,

hogy fként vietnámi és

egyéb veteránok alkotják az

újságírógárdát. A msorban
arról is megemlékeztek, hogy

a lapban még miniatr atom-

bomba tervrajzára is bukkan-

hatott a nyájas olvasó, amit -

eltekintve a dúsított urántól,

legfontosabb alkotóelemétl

- akár a sarki hardware store-

ból (amcsi Vasedény) is ösz-

szeállíthatunk. Nos, mind-

ezen rémisztgetések után

érdekes volt találkozni a ma-

gazin internetes kiadásával.

A tartalmat nézve tulajdon-

képpen semmi meglep sincs

abban, hogy a világ háborús

zónáiból tudósítanak, és ezt

viszonylag kevés képpel il-

lusztrálva teszik közzé

a weben. A digitális kiadás
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követi a szokásos inter-

netes magazinok szokásait,

így a havi tartalomjegyzé-

ken kívül csak egy-két

cikket tesznek hozzáférhe-

tvé. Az igazi extraszolgál-

tatások például a különböz
hadtestekhez, különítmé-

nyekhez és . kommandók-

hoz kapcsolódó üzleti és

nem üzleti jelleg informá-

ciók prezentálásában telje-

sednek ki. Ezenkívül

leírást adnak az éppen ak-

tuális háborúkról és azok

háttér-információiról, vala-

mint fegyverekrl és más

kapcsolódó témákról is.

Avaloni testvériség

(Sisterhood of Avalon)

http://members.aol.com/YnisAvalon/

Sisterhood-of-Avalon.htm

Britannia si földjein baran-

golva nem szabad a hitvilá-

got sem szem ell téveszte-

ni. Még a kelta korszak eltti

idket kutatva bukkan el
az avaloni hagyaték. A szent

szigeten több ezer éves szo-

kásokkal és hitvilággal ren-

delkez világ bújik meg.

Avalon papni többek kö-

zött olyan gyógyitók és taní-

tók voltak, akik istennjük

szolgálatán keresztül fej-

lesztették bens képességei-

ket. A papnk istennjüknek

öt megnyilvánulását szol-

gálták a szigeten, hek ma-

radva szülföldjük istenei-

hez is. A druida papokkal

együttmködve, felismer-

vén a férfi és ni nem külön-

böz fejldési útját, támo-

gatták a két nemben lakozó

erket és képességeket.

A testvérek közösségében

már sokan leltek biztonságos

otthonra - itt szokásaikról,

történetükrl olvashatunk.

TECHNOLÓGIA

Nyomtassunk ezerrel!

http://www.hp2000c.com/product/lsrspeed.htm

HP 2000C
Professional Series Color Printer

Nagy volt az öröm annak

idején, mikor a tintasugaras

(vagy ahogyan annak idején

a Mikro Magazin pontosí-

totta, „tintacseppes”) nyom-
tatók ára elfogadható szintre

süllyedt. Ma már ha valaki

bemegy a boltba, jóval öt-

venezer forint alatt megkap

egy csinos, csöndes pél-

dányt, amely ráadásul még
színesben is képes képeket

elvarázsolni. Megnézzük
a demókat, és boldogan ro-

hanunk haza új szerzemé-

nyünkkel - s jönnek a csaló-

dások. Mert egy igazán jó

kép bizony 5 perc alatt (!)

készül el, a normál papíron

elkendik a tinta, a fotópa-

pír drága, nem is beszélve

a festékrl, ami súlyban

gyakran az aranynál is érté-

kesebb. Marad a lézernyom-

tató, amely hosszú távon ki-

fizetdbb, gyors és szép,

érzéketlen a papírra, de saj-

nos fekete-fehér. Mit lehet

ilyenkor tenni, azon kívül,

hogy szidjuk a technológia

tökkelütött isteneit?

A megoldás kicsit drága, de

azért már létezik. Két új

Hewlett-Packard-nyomtató

kínál most még kissé borsos

árú megoldást. Az elshöz

buzgóságukban még külön

domaint is rendeltek HP-ék.

Ez a HP2000C, amely egyi-

ke az els elfogadható

sebesség tintás nyomatok-

nak: egy kevert (kép + szö-

veg) oldalt átlagos minség-
ben 15-20 másodperc alatt

nyomtat ki. A sebességnöve-

kedést a normál tintasugaras

fejnél két és félszer nagyobb

nyomtatófejj el érték el.

A másik, sokkal igényesebb

megoldás a színes lézer-

nyomtató. Ez viszont már
olyan drága, hogy inkább

nem is fájdítjuk vele senki-

nek a szívét!

| I

VETÍTVÁSZON

Ryan közlegény megmentése

http://www.rzm.com/pvt.ryan/
http://www.un-official.com/SPR/

Lassan kiíródik a vászonra

a The End felirat, majd le-

fut a stáblista, és lágyan

lecsendülnek a kísérzene

dallamai... Mégis, vala-

hogy senkinek sem akaró-

dzik felkelni a fotelekbl,

és megtörni azt a szomorú

csöndet, amit Steven Spiel-

berg varázsolt a világ

filmszínházaiba az sz fo-

lyamán. Ilyen nyomasztó

csendet talán csak az

ugyancsak általa rendezett

Schindler listája és a Jodi

Foster nevével fémjelzett,

lenygöz Contact (Kap-

csolat) tudott okozni. A Ryan
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közlegény megmentése cí-

m majd háromórás film-

eposz els húsz percének

szürrealisztikus vérfürdje

után szinte már Disney-

mesének tnhettek a film

további képsorai. Igaz, ek-

kor még csak sejtése lehe-

tett a nézknek, hogy nem
az erszak értelmetlen ki-

töréseinek bemutatása a f
cél, hanem egy mélyebb

lelki tartalom. A mozi hi-

hetetlen sikereket köny-

velhetett el mindenütt,

ahol bemutatásra került:

sokan Spielberg rendezi

pályafutásának legújabb

csúcsaként tartják számon.

Az egyik legsikeresebb -

legalábbis pénzügyileg -

filmrendez és producer

semmit sem bízott a vélet-

lenre: a világ összes jelen-

tsebb filmszínházának

mozigépésze láthatta azt

a videokazettát, amelyen

Spielberg személyesen be-

szél a film fontosságáról,

valamint a vetítési beállí-

tásokról.

A sztorit már valószínleg

mindenki ismeri az ameri-

kai tisztrl (Tóm Hanks),

akit a normandiai partra-

szállás után egy különösen

veszélyesnek és értelmet-

lennek tn akcióval bíz-

nak meg: mentse ki Ryan
közlegényt a II. világhábo-

rú végének egyik legutolsó

katonai offenzívájából.

A DreamWorks és a Para-

mount Pictures közös pro-

dukciója természetesen

nem kerülhette el a weben
való megjelenést sem,

igaz, ezt egy csöppet sem
bánják mindazok, akik

megtekintették a kapcsoló-

dó homepage-eket. Érde-

kes, hogy a hivatalos web-

oldal szinte szegényesnek

mondható a rajongói vagy

review oldalak között. Ez
annál inkább különös,

mert Spielberg cége,

a DreamWorks nem arról

híres, hogy alulreklámoz-

ná különböz produkcióit.

Mindenesetre a nem hiva-

talos oldalról tudtuk meg,

hogy szeptember 25-éig

összesen 181 millió dollárt

hozott a film Amerikában,

és 9,5 pontot kapott a nem-

zeti Top Five Movies sza-

vazáson, amivel magasan

az els helyet birtokolja

a listákon. Multimédia,

hanganyag, kritikák, web-

ring és még ezer más érde-

kes dolog várja a látogató-

kat az UN-Official’s Tri-

bute to Saving Priváté

Ryan cím oldalon.

Hogy azért ne csak dicsér-

jünk: a film szokás szerint

egy kissé amerikaias és ér-

zelgs, akárcsak a Schind-

ler listája vagy a Forrest

Gump.

Vicces kísérletek a mikrosütben

(Funny things to do with your microwave owen)

http://margo.student.utwente.nl/el/microwave/

A mikrosütbe fémtárgyakat De azt senki sem mondta,
- és macskát - betenni tilos! hogy CD-lemezt, ég fog-

piszkálót is! Kísérletezni

nem túl jó ötlet, ám ha vala-

ki már kipróbálta, és bevált

neki, akkor nagy az esélye,

hogy nem lehet túl nagy ka-

tasztrófa belle. A hálószem

készítje több izgalmas tár-

gyat sütött már meg
a mikrójában, és a képek

szerint a kísérletek elég lát-

ványosnak, illetve sikeres-

nek bizonyultak: még a vil-

lanykörte sem robbant fel

10 másodperces sütéstl, és

a lámpa burájából szivárgó

színkavalkád is megérte

a fáradozást. Ez utóbbinak

egyébként kézenfekv ma-

gyarázata, hogy a burában

gázok lakoznak. Fontos te-

hát, hogy az ég burája sér-

tetlen legyen a sütés eltt.

Persze az üveg felrobban-

hat, és jó kérdés, hogy a vil-

lanykörte fém foglalatával

mi történik majd... Próba

szerencse.

Vagy inkább mégse?

VOLÁN

Az országutak kétkerek ura

(Harley-Davidson)

http://www.harIey-davidson.com/

1903-ban MIIiám Harley és

a Davidson testvérek saját

motorkerékpár-üzemet nyi-

tottak, amiben megbízható

motorokat kezdtek gyártani.

A márkát egyszeren csak

Harley-Davidsonra keresz-

telték, és ezzel gyakorlatilag

egy legendát indítottak

világhódító útjára. Az els

sikerek viszonylag hamar

jöttek, amit a folyamatos

mszaki fejlesztésnek, vala-

mint a gyakori jó sportered-

ményeknek köszönhettek.

A két világégés csak meg-

ersítette a cég pozícióját,

annak köszönheten, hogy

a hadi megrendelések fként

hozzájuk futottak be, s így

a versenytársak eleve vesz-

tes pozícióba kényszerültek.

A motorozás kilépett

a szimpla közlekedési stá-

tuszból, és szép lassan a ki-

kapcsolódás s a független

életforma egyik legfonto-

sabb szimbólumává lépett

el. Az igazi csúcspont az

ötvenes és a hatvanas évek-

ben volt, amikor is - a Sza-

badság-szobor és a Coca-

Cola mellett - a Harley volt

Amerika egyik legfontosabb

jelképe. Bár a név fokozato-

san összekapcsolódott a kü-

lönböz motoros bandákkal,

manapság mégis a vásárlók

nagy része a teljesen átlagos,

középosztálybeli emberek

közül kerül ki. A tekintélyt

parancsoló márka hivatalos

web-oldala méltó a jól megér-

demelt hírnévhez. A site azon

túl, hogy nagyon szép és ele-

gáns, egy igazi „hívnek”
maga a motorizált paradi-

csom. Az összes típus megta-

lálható, leírásokkal, mszaki
adatokkal és fotókkal kiegé-

szítve. Tanácsokat kaphatunk,

hogyan utazzunk kedven-

cünkkel, milyen dolgokra kell

odafigyelnünk, mikor mit je-

lez a gép. Egy gyors kattintás,

és máris áttekinthetjük, hogy

világ mely pontjain vannak

dealerek, és azt is, hogy mi a

pontos elérhetségük. Persze

a történelem iránt érdekldk
békukkanthatnak a cég múlt-

jába és jelenébe. Egy jól meg-

kreált FAQ-szektor is az ér-

dekldk rendelkezésére áll.

„ jíaasmasi [JjÉlí ^aasccnss* ^
DEALERS SITE MAP
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MAPNET ORSZÁGOS HÁLÓZAT:
96 Stúdió Kft. 3531 Miskolc, Kiss E. u. 21.

Tel./fax: 36-46 401-692

e-mail: studio96@elender.hu

ALEXSYS Kft. 9030 Gyr, Kereknád u. 9.

Tel.: 36-20 514-599, fax: 36-96 332-340

e-mail: kisss@elender.hu

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.: 36-1 352-0317, fax: 36-1 352-2910

e-mail: folon@mapnef.hu

Geoform Mérnök Stúdió Kft.

3531 Miskolc, Kiss E. u. 23.

Tel.: 36-46 401-230, fax: 36-46 401-880

e-mail: geoform@mapnet.hu

GEO-INFO Kft. 7030 Paks, Hársfa u. 21.

Tel./fax: 36-75 310-236

e-mail: geoinfo@mail.matav.hu

Geonet Bt. 6630 Mindszent, Téglás u. 15.

Tel.: 36-62 226-932

e-mail: geonet@mapnet.hu

GEOTRADE HUNGARY Kft.

1149 Budapest, Nagy L. király u. 191.

Tel.: 36-1 251-8327, fax: 36-1 252-6745

e-mailjeotrade@mapnet.hu

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

Tel.: 36-83 316-328, fax: 36-83 316-328

e-mail: kreativbau@mapnet.hu

PANNON GEODÉZIAI Kft.

8200 Veszprém, Kádártai út 31/A.

Tel./fax: 36-88 403-290

e-mail: pannongeod@mapnet.hu

SZUMMATEL Kft. 4484 Ibrány, Lenin u. 59.

Tel.: 36-42 200-433, fax: 36-42 423-805

e-mail: szummatel@mapnet.hu

Teodolit Kft. 9400 Sopron. Várkerület 112.

Tel./fax: 36-99 340-477

e-mail: teodolit@mapnet.hu

Keresse az Ön MAPNET Partneréti

ISI Sk%X •

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.

Miénk itt

Információ elérése

környezeti sajátosságok

és szempontok szerint

az Internet-en keresztül

•

Országos Ügyfél hálózat

• .

Közvetlen kapcsolat

szolgáltatásaihoz

•

Közvetlen kapcsolat

Internet címéhez
•

Önkormányzathoz
tartozó nonprofit

szervezeteknek ingyenes

megjelenés

Látogasson el hozzánk:

,

http://www.mapnet.hu

a tér

A MapNet szerver alaptechnológiája a korábbi böngészk
alfabetikus keresési eljárását helyezi térképi alapokra.

Lehetség van egy-egy település megfelel lépték térképén

különböz tematika szerint adatokat elhelyezni, pl. felületek,

feliratok, szimbólumok, amelyek a tematikaleírás alapján

egyértelmen hordozzák az objektum sajátságos tulajdon-

ságát. 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,

hirdetését, szolgáltatásait, termékeit.

MapNet
* www.mapnet.hu

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.

BVTC
SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI kft.

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

E-mail: xbyte@xbyte.hu, internet: www.xbyte.hu
^jwtlIUnt: 7V ico.su s.
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Pamela Anderson - Tommy Lee „házi mozi'

Ki ne hallott volna a hatalmas perekrl és

botrányokról, amelyek elég sokáig az ameri-

kai média középpontjában álltak, és arról

szóltak, ami Pamela Anderson és Tommy Lee

(a Bon Jovi dobosa) között folyt. A férfi a

Baywatch-sztárt tettlegesen bántalmazta, kö-

zös gyerekükkel együtt... De mieltt a per'elf

kezddött volna, egy másik botrány is fítjárá

indult, mert valaki betört az Anderson-villá-

ba, és ellopta a „családi” videofelvételeket,

amelyeket a házastársak egymásról készítet-

tek. Ez még nem adna okot a nagy hírverés-

re, csakhogy a kazetták eléggé intim részlete-

ket is tartalmaztak, és ezeket a „tolvaj” el-

kezdte feketén árulni, valaki pedig felrakta

az Internetre, kemény pénzekért! Mivel

Amerika nagyja már úgyis látta a filmet, il-

letve annak részleteit, a meglév másolatból

kiadtak egy videokazettát, amit az USA-ban
egy msoros kazetta áráért bárki megvehet.

Ezzel gátolva a feketepiac „föllendülését” -

és elég sok moneyt leakasztva. Felvetdött,

talán szándékosan intézték így a dolgot,

hogy nagy hírverést keltsenek kazettájuknak.

De a végeredményt illeten ez teljesen mind-

egy. Nálunk persze semmilyen formában nem
lehet megszerezni...

Kivétel a Világháló, ahol szinte mindenhez

l^ozzáférlftetünk. \ Természetesen mindenhol fi-

zets site-ba bótíunk, ám sikerült egy címet ta-

lólnnm nincc ilvpn alfarlálv itt 800—000lálfrömVahol nincs ilyen akadály: itt 800-900

kilobájtos MPEG-ekként tölthetjük le a 8-10

darabból álló,„P^fli And Tommy” szériát - tel-

jesen ingyeti! Jó szórakozást: http://mem-

bers.xoom.com/pamtomniy

Szende Csaba

szendecs@elender.hu

(Olvasónk ügyes volt, amikor mi kerestük,

ez az oldal nem volt a members.xoom.com

oldalon... De az AltaVista 1167 találatot adott

a Pamela+ Tommy keresésre, valahol csak

akad egy kis ingyen-videó.)

Az Európai Unió

szervere

Ha bekapcsoljuk a tévét, folyton Ma-
gyarország európai uniós csatlakozásá-

ról hallunk. De valljuk be szintén, nem
sokat tudunk errl a szervezetrl. Pedig

a csatlakozásunk után igen nagy szük-

ség lesz az információra. Ebben segíthet

nekünk az Európai Unió szervere

(www.europa .eu.int), ami az EU hiva-

talos oldala az Interneten.

Már a bejelentkezésnél 1 1 hivatalos

EU-nyelven köszöntenek minket, majd

a f oldalról elolvashatjuk az új híreket.

meglátogathatjuk az EU intézményei-

nek honlapjait, betekintést nyerhetünk

a fbb politikai irányvonalakba témakö-

rönként, és még egy ún. ábécéhez is el-

juthatunk, amely az alapfogalmakkal is-

merteti meg az olvasót. Ha konkrét do-

log érdekel, érdemes használni a keres

funkciót, amely több mint 4 000 000 do-

kumentum elérését teszi léhpt^é.l^rrl

vatalosan szeptember elsejétl mkö-
dik. Ha ez sem elégíti ki kíváncsiságun-

kat, az információforrásokra kattintva

még sok adatbázisra bukkanhatunk, és

megrendelhetjük a hivatalos EU-kiad-

ványokat is (jó borsos áron).

European Union law

Sü_
fö Official Journal

_ © Treaties:

- Treaties [consolidatcdj

- Treaties in the process of ratification

m © Legjslatíon:

r - Consolidated texts

Kumenium eiereset teszi lenetove. orroi

az oldalról sok adatbázishoz el lehet jut-

ni, ezek közül a legismertebb az EUR-
LEX (www.europa.eu.int/eur-lex), egy

uniós jogszabálygyjtemény, arnely^ hi-

A szerver legnagyobb hibája, hogy

lassú, például munkaidben szinte lehe-

tetlenség rendesen használni. De összes-

ségében úgy érzem, hogy minden inter-

netes JJufpa-barát” nagy örömmel fo-

gyja majd 'ezt az oldalt!

ifi

Román Zoltán

zroman@amon.omgk.hu
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Profi blues

Mint régi zenerajongó és Internet-

barát azt tapasztalom, hogy a Hálózaton

egyre nagyobb a választék a könny-
zenei oldalakból is. Egyre több a szín-

vonalasan elkészített, hanganyaggal

feltöltött, bemutató jelleg site, amely

sokoldalúan kielégíti a képi és a zenei

információkra éhes szörfözt, st a ra-

jongók az eladók saját honlapjain ren-

geteg hasznos és érdekes hírt találhat-

nak kedvenceikrl.

Mivel már megszokhattuk a külföldi

zenekarok professzionális oldalait, üdít

meglepetés, hogy a magyar zenei élet

Graphics by Tibor Simon

reprezentánsainak honlapjai között egy

lenygözen igényes; technikailag és

hanganyagát tekintve is nyugati színvo-

x*

nalú darabra bukkanhatunk.

Ami a blueszenekarokat illeti, eddig a

magyar kikötkben - a tájékoztató jelle-

g összefoglalókon kívül --- csak elvétve

találhattunk egy-egy sájátos, bemutatko-

zó jelleg oldalt, nem beszélve arról,

mekkora hiányosságokat tapasztalhat-

tunk a hanganyagok terén. A minap

azonban meglepetéssel vettem észre,

hogy egy zenei tájékoztatóban

(http://music.mentha.
hu/bluespatika/fools.
html) a Blues Fools zenekar immár

linkként szerepel: izgatottan ugrottam

át a http://www.bpeweb.com/club/

bluesfools oldalra, és...

No, már most senkit sem szeretnék

megfosztani az élménytl! Én rendkí-

vüli módon élveztem a Blues Fools

zenekar site-ján eltöltött perceket,

megnéztem az együttes fellépéseirl

készült fotókat, belehall-

gattam CD-ik anyagába

(mp3 fájlok), olvasgattam

az együttes eddigi pályafu-

tásáról, szerepléseirl.

Végre egy professzioná-

lis blues-site! - végig ez

volt az érzésem, és hiszem,

hogy az oldal minden blu-

es-rajongót közelebb hoz

az Internet-kultúrához. Bi-

zonyára az Internet Kalauz

olvasói között is vannak

blues-rajongók, így min-

denkinek szívbl ajánlom a Blues Fools

zenekar oldalait!

Schmidt Péter

p.smitt@usa.net

-fjíljcitctdill

BLU&S PATIKA

t békéscsabai négyes a Dobókocka utóda itj Pribajs&o

fefyás vezetésével A eldSenekatból Horváth ’Jeck'

Jsüó maradt hírmondónak A zenekar a Wést-Coast és a
hicagói blues stílusok kévetje Msorukon nagyreszt saját

Saját homepage

extrákkal

Újabb magyar szerver, ahol saját

honlapunkat elhelyezhetjük. És mellé

még egy e-mail címet is kapunk. Általá-

tervrajz a nexus rovata a honlapot építknek

alapanyagok
|
kellékek

\
segítség

Alapozás

A tervrajz 'alapozás' szekcioj;

honlapok készítésének alapján

haladsz végig az egyes elémel

fejezetben

Eov pái tervezési alaoeb

Ibarr átfogó alapismerteket szerezhetsz a

ól A legjobb, ha a bevezetvel kezded és sóiban

< ismertetésén, amelyekrl szó esik ebben a

Eav eovszeiü honlap

Vastagon, dgttffl es aláhúzott;

Headmcek
Listák

Fontok 3 '.Vében

Maámmi
Email címre mutató linkek

M?S oldalakra pjiutato linkek

| |
vissza

ban így kezddik minden hasonló jelle-

g cikk. Ám a Nexus emellett még ren-

geteg szolgáltatást is nyújt.

Aki még addig se jutott el, hogy saját

web-lapot készítsen magának, annak se-

gít a Tervrajz rovat. Itt bárki eljuthat az

alapoktól egy „désignos” page elkészí-

téséig ;-).

Ha már megalkottuk saját web-

1 birodalmunkat, akkor azt elhelyez-

hetjük saját címünkön, ami így néz

ki: http://www.nexus.hu/~sajátnév. A
fájlokat egyesével vagy ZlP-mód-

szerrel tölthetjük fel, maximum 5 me-

gabájtig. Ha már fent vannak a fájlja-

ink, akkor a belépés után a szerver

kiírja a feltöltött fájlok mennyiségét

és új leveleink számát. Apropó, leve-

lek! Ha már úgy is kaptunk egy

e-mail címet, akkor akár képeslapo-

kat is küldhetünk a GondoLap jóvol-

tából. Itt különböz kategóriák sze-

rint válogathatunk jó pár poénos lap

Ál közül! Ha nem szeretnénk leveleket

küldözgetni, akkor rendelkezésünkre áll

a Chat-Room. Hátha összeakadunk

egy-két érdekes emberrel...

Gál Tamás
tomcat@mail.matav.hu

http://www.nexus.hu/~gendzsi_soft
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A tuning „hunlapja’

A papírsajtóban örök tabutéma a „túl-

hajtás”, és még a gyártó által engedélye-

zett apróbb módosítások sem igazán

kapnak teret. Márpedig mindenkiben ég

a vágy, hogy gépébl a maximumot
hozza ki, akinek pedig nincsenek efféle

ambíciói, az is inkább csak a megfelel

tájékoztatás és szoftver hiányában gon-

dolkodik így. Az Interneten már több

forrás áll rendelkezésünkre, ám ezekkel

az egyik gond az angol nyelv. A nagyob-

bik probléma, hogy nemigen fogják át a

témakör egészét; például a processzorok

ismert típusainak mindegyikét, plusz az

ezeket segít szoftvereket, plusz a h-
téssel kapcsolatos tanácsokat és progra-

mokat. A Hardware HunPage ezen pró-

bál segíteni. Azon túlmenen, hogy ma-

gyar nyelv, kezelfelülete egyszer,

szép és átlátható, s ha lehet, kerüli a le-

fordíthatatlan kifejezések használatát. A
tuningolás témakörét rendkívül átfogó-

an tárgyalja: a videokártyákat illeten

például még a külföldi honlapokon sem

láttam ennél sokrétbb, részletesebb

gyjteményt túlhajtási tanácsokból,

teszteredményekbl és programokból,

emellett számos érdekesség található a

processzor optimalizálására, a BIOS
buherálására és még sorolhatnám.

Olyan régóta keresett programokat ta-

láltam itt, amiket még a népszerbb site-

okon sem leltem, nem is szólva azokról

az apróságokról, amelyek szükségessé-

ge soha fel sem merült bennem, ám ma
már - kis túlzással - élni sem tudok nél-

külük. Sokan azt hiszik, hogy a túlhaj-

tás, optimalizálás feltétlenül hardver

alapú, holott elcsodálkoznának azon,

mit lehet elérni szoftverek segítségével.

Mindezt néhány nem egészen a témába

vágó rovat egészíti ki, amely az aktuális

vagy figyelemre méltó érdekességekkel

foglalkozik. Ezek közül kiemelked a

Jog rovat, amely olvasmá-

nyos stílusában jól felké-

szítheti az embert a lehetsé-

ges buktatókra vásárlás

vagy reklamáció esetén, és

az Online Vásárlás, amely-

ben nálunk nemigen kapha-

tó termékeket forgalmazó

honlapok címeit találhatjuk,

ahonnét bátran rendelhe-

tünk, ha engedi pénztárcánk (illetve

bankkártyánk). Mindezek mellett

hab a tortán a gyakori frissítés, sok-

szor napi rendszerességgel. Összes-

ségében véve tehát olyan site-ot ta-

kar a Hardware HunPage, amelynek tar-

talmához foghatót még „külföldön” sem

láttam; ez a tény pedig elfedi azokat az

HuiiIge
apróbb hiányosságokat és hibákat, amik

annak eredményei, hogy mindössze ket-

ten csinálják - nonprofit tevékenység-

ként... Tehát bátran ajánlhatom bárkinek

a címet, aki a maximális teljesítményre

törekszik és/vagy érdekes olvasmányt

keres: http://members.tripod.com/

-hhpage.

Teleprt Pro
A jelszó: professzionálisan gyorsan!

Nem hiába, hiszen, mint tudjuk, az id
pénz (avagy: money, cash, lé, bagó stb.).

A Teleprt Pro egy nagyszer prog-

ram, amelyet könnyedén és minimális

telefonvonal-igénybevétellel használha-

tunk (akár hét közben, nappal is!.); Per-

cek alatt hatalmas adatbázisokat tölthet

tünk le, amelyeket órákon keresztül ku-

tathatnánk a Neten, kemény pénzeket fi-

zetve a telefonért, mert olyan hatalmas

az anyag. De ez már a múlté; hiszen

mostantól nem kell az id ellen harcol-

nunk. Ügyanis ez a kis „profi” arra jó,

hogy letöltsünk vele egy egész hálósze-

met a „vinyónkra”. Természetesen olyan

sebesen megy a dolog, mintha ISDN-

vonalunk lenne! Nem csalás, nem ámí-

tás - ezért nevezik Teleportnak!

Miután letöltöttük saját HDD-nkre

a kukkolandót, már mehetünk,

amerre látunk, hisz bármikor

átnézhetjük a kívánt adatokat.

Innen letölthetjük a programot,

ami jelenleg 850 kilobájtot

foglal el az „életünkbl” -

persze csomagolva

http://w\vw.my-stuff.
com/teleport.htm.

Installálása nagyon egysze-

r: Win95-riél Start gomb,

Futtatás/Run,
Tallózás/Browse, és rákattin-

tunk a *.exe fájlra, ami a

TelePort Prót rejti magában.

Mindenképpen csak ajánlani

tudom, 3 (vagy több?) okból is:

- Ingyen van.

- Nem kell órákat ülni a gép

teleprt proT

eltt, csupán perceket, tehát egyáltalán

nem idigényes.

- Gyors, egyszer a kezelfelülete, és

megbízható.

Természetesen a HDD-re mentés so-

rán választhatunk különböz beállításo-

kat, például csak képeket, csak szöveget

stb. Ezenkívül még számtalan dolgot

tud, de ezt már rátok bízom, kutakodja-

tok, és tanuljátok meg! Aki pedig nem
biztos magában, csak kukkantson bele a

TP súgójába, hiszen a Help nagyon rész-

letes, és'könny értelmezni! Természe-

tesen a Helpbez; minimális angoltudás

szükségeltetik, de ez nem lehet akadály!

„Legyen bármely hálószem, amelyet

választottál, a Profi ezt is megoldja...”

Szende Csaba
szendecs@elender.hu

http://www.angelfire.com/ms/csab

On IRC: Fox, McFly, Quinn

CoolStuff
Part Swl&sAnny knifo, part chainstnv, Teleprt Pro is aJully un

ite much srester xpeetb than ifyou w<

aH reqisrcd 8es Search a wcbtóe for flei of a cettaa type (and eve

Internet Expbre evety webnte Wced 6rocn a Central website. Search a website for keywords Makeabstof
al page* and £ks on a webnte What ihn means ityou can stt jp a be át of tiícs íj snreb then v/hen its dene it ív

Waat to offine browse a website?W

for dowpagej to dowoload. No more cbdong oc boks fór hourx, oofy to fiad garbage at the eod of

Upgrodos for Win 95
caa odymake Ife eaner
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Nincs új a Net alatt
- Fejezetek az Internet eltörténetébl (10.)
„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.*

Ax eraxmista Icvelexhálóxat

Kemény János és ax „új é^etköxösség
v,

A hálóxat-s telefon hskora

Mundaneum - a „másképp virtuális világkönyvtár"

A hangok sxínháxától a rádiójáték!*? - a rádió hskora

Éter-sxörf: a rádióamatrök hskora

Burusxtól Bernig: a postahálózat hskora

A Minitel tündöklése és... életben maradása

Stafford Beer és a Cvbersvn

Az eredeti infosztráda

Mail-art és társai

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

Stafted Beer és a Cybersyn

1970-ben Salvador Allende a szava-

zatok 37%-ával Chile demokratikusan

megválasztott elnöke lett, és azonnal

megkezdte a termelüzemek, a nagyvál-

lalatok és a bankok államosítását. Az ál-

lamosítással azonban elképeszt méret
feladatot vett a nyakába a marxista ve-

zetés, mert a központi irányításhoz és a

napi döntéshozatalhoz szinte semmilyen

megoldás, illetve tapasztalat nem állt

rendelkezésére. A chileiek csak a csodá-

s bán és a tudományban bízhattak -

| szerencsé(nk)re az utóbbit választották.

| 1971 -ben Stafford Beer angol kibemeti-
” kus és „kutatásfilozófus” vezetésével át-

fogó program indult Chile gazdaságá-

1998 NOVEMBER

nak „kibernetikus kont-

roll” alá való helyezésére.

Norbert Wiener úttör

tanulmányai nyomán ak-

korra már közel húsz éve

formálódott a kiberneti-

kának az az ága, amely

a társadalom és a nagy

szervezetek mködésé-
nek megértéséhez is a ki-

bernetika fogalmi rend-

szereit és modelljeit hívta

segítségül, és amelyet ké-

sbb elszeretettel nevez-

tek társadalomkiberneti-

kának (social cybernetics), illetve kiber-

netikus vállalatirányításnak (cybernetic

enterprise management). Az irányzat

egyik vezet teoretikusaként Stafford

Beer egyszerre kívánta demonstrálni

a kibernetikus irányítás országnyi mé-

retben is lehetséges alkalmazhatóságát,

és segíteni Chile demokratikusan meg-

választott vezetését napi döntéshozatali

gondjainak megoldásában.

Beemek és csapatának nem okozott

különösebb gondot Chile gazdaságára

alkalmazni a kibernetika alapmodelljét.

Az organizmus, legyen az mechanikai,

biológiai vagy társadalmi, a túléléshez

visszacsatolási mechanizmusokat igé-

nyel. Az információfolyamból kiemel-

kedik az a tevékenységsor, amely szük-

ség esetén megfelel reakcióegyüttesig

juttatja el az organizmust, vagy

éppen helyreállítja annak kibil-

lent egyensúlyi állapotát. A m-
veleti sort (problémaérzékelés -

problémaelemzés - döntés - a

problémára irányuló cselekvés-

utasítás kiadása) a kibernetiku-

sok homeosztatikus huroknak

(homeostatic loop) nevezik, s en-

nek megfeleljét kellett „felépí-

teni” Chilében.

Megoldásként a gyárak, a vál-

lalatok és a bankok tranzakció-

inak valós idej, kulcsszavas fi-



gyelemmel kísérését {reál tinié keyword

monitoring) választották, egy nagy tel-

jesítmény központi számítógép beállí-

tásával, amelyen keresztül az informá-

cióküld végpontok egymással is kap-

csolatba tudtak lépni. A 24 órás nonstop

adatáramlás óriási tömegének kezelésé-

re megfelel „szrket” iktattak be, s

már készen is állt a „cég agya” (ahogy

1986-os könyvében - Brain of the Firm

- Beer nevezi). 1972 március 1-jén elin-

dulhatott a Cybersyn névre keresztelt út-

tör projekt, amely négy alprogramra

oszlott:

Cybernet: az ipar szereplinek santi-

agói központtal kialakított nemzeti szin-

t kommunikációs hálózata, amelyen

mindenki mindenkivel képes volt kap-

csolatba lépni.

Cyberstride: a homeosztatikus hurko-

kon statisztikai szrést végz számító-

gépes programsorozat minden vissza-

csatolási szinthez és „készenléti szr”
(arousal filter) a kritikus helyzetekben

történ „riadóztatásra”.

Checo: a chilei gazdaság modellje,

szimulációs kapacitással.

Opsroom: sajátos döntési környezet,

amely a másik három rendszer lététl

teljes mértékben függetlenül segítette

a döntéshozatalt.

A munkájukba belefeledkezett kiber-

netikusok egyetlen dologra nem számít-

hattak: a Pinochet-puccsra és Allende

meggyilkolására 1973 szeptemberében.

A Cybersyn program - anélkül, hogy

valódi képességeit megmutathatta volna

- másfél év után kimúlt, s ekképpen

magára a Cybemetre is mint a majdani

óriáshálózatok torzóban maradt elké-

pére tekinthetünk.

A Cybersyn eltemetésével azonban a

történet még nem ér véget. Stafford

Beer a kibernetikus vállalatirányítás él
klasszikusává, modellje, a VSM {Viable

System Módét) pedig állandó szakiro-

dalmi igazodási ponttá és hivatkozási

forrássá lett. Meglep módon azonban

mégsem az övé a legérdekesebb „utó-

élet”.

1970-ben egy akkor 28 éves mérnök,

Fernando Flores volt a Cybersyn pro-

jekt egyik leglelkesebb támogatója,

Allende szemtelenül fiatal pénzügymi-

nisztereként. 1973 és 1976 között három

börtönévé alatt módjában volt végig-

gondolni a kísérlet tanulságait, s eljutni

a kommunikációs folyamatok elsdle-

gességéig a számolási mveletekkel

szemben. Amikor az Amnesty
International segítségével kiszabadult,

feleségével és öt gyermekével azonnal a

• Vietnam War

All of the
•

T7T

Stanford Egyetemre ment, hogy doktori

tanulmányaival a kommunikációs folya-

matok lényegéig sikerüljön hatolnia.

Mesteréhez, Beerhez hasonlóan is az

üzleti folyamatokhoz jutott el, az üzletet

és a termelést „szimultán társalgások

kollekciójának” tekintette, ahol minden

társalgás „kötelezettségi aktust” vált ki.

A kötelezettségeknek ebben a hálózatá-

ban {network ofcommitments) mindenki

„vásárló”, „eladó” vagy egyszerre

mindkett. A világhír számítógépes

szakemberrel, Tény Winograddal kifej-

lesztette a dolgozók közti új típusú

együttmködést támogató, Coordinator

névre hallgató rendszerét (ma minden

bizonnyal „groupware” eszköznek ne-

veznénk). Háttértudásának elmélyítésé-

re Flores konzultánsi tevékenységbe

kezdett, s cége, a Busi-

ness Design Associates

(BDA) bárminem
marketing nélkül 7 év

alatt évi 30 millió dol-

láros forgalomig tor-

názta fel magát. S mi-

közben a vállalkozói

világ egyik „guruja-

ként” ünnepelt és befu-

tott szakember lett,

Flores továbbra is els-

sorban az emberi meg-

ismerés és információ-

feldolgozás kutatója-

ként tevékenykedik.

Aki a weben ez ügyben

keresgél, lépten-nyo-

mon a nevébe botlik számtalan tanulmá-

nya, vezet filozófusokkal közösen

jegyzett könyvei nyomán.

Vajon véletlen-e, hogy szinte ugyan-

ezt az utat járta végig Raul Espejo, a

Cybersyn egykori chilei projektmene-

dzsere is? Espejo Stafford Beer VSM-
rendszerének könyvnyi méret elemzé-

sétl a század egyik legnagyobb hatású

elméletének, Maturana és Varela az él
rendszerekre kidolgozott, ún.

„autopoiézis” koncepciójának a vállal-

kozások világára való alkalmazásáig ju-

tott. Közben szerztársával, Harndennel

éppen ahhoz a Maturana-gondolathoz

nyúlt legersebben, amely a nyelvi köz-

léseken keresztül kialakított konszen-

zusra építi bármely társadalmi organiz-

mus „megvalósulását” - kísértetiesen

emlékeztetve Flores szimul-

tán társalgási-kötelezettség-

vállalási modelljére...

A Cybersyn-történet és

utóélete mélyen elgondol-

kodtató. Egyszerre kelti fel

bennünk az igényt a társada-

lomkibernetika megközelí-

tésmódjainak jobb megis-

merésére, és közöl valami

nagyon lényegeset a gondo-

latok téren és idn keresztül

áthatoló erejének természet-

rajzáról, illetve ennek az

ernek a forrásvidékérl.

Z. Karvalics László

Irodalom: A kísérletet mutatja be és értékeli Stafford Beer könyve {Brain of the

Firm 2. ed. Chichester, New York, Wiley, 1 986). A hálózaton a Cybersyn-történet

rövid leírása a http://ursula.blythe.org/NameBase URL-en található meg. J
Fernando FloresvöX ld. a Wall Street Journal 1997 május 23-ai számában Thomas |
Petzinger cikkét {The Front Lines). Raul Espejót a http://www.acm.org./sigois/ §

egyik hosszú szaktanulmányának rövid bekezdése méltatja.
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Önnek már van ECDL-vizsgája
AZAZ EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNYA?

European Computer Driving Licence...

Egy jogosítvány, ami nélkül a jövben nem lesz könny munkát vállalni Európában

vagy annak keleti végein, Magyarországon...

Egy tankönyv,

ami nélkül nem lesz könny levizsgázni a számítógép-felhasználói ismeretekbl,

egy könyv,

amely hét füzetben a hét ECDL-vizsgán feltehet kérdésekre válaszol...

Megjelent a Novorg és a PRÍM Kiadó közs gondozásában a hivatalos ECDL-tankönyv, amelyet kérésére házhoz küldünk Önnek.

Igen, Ql megrendelem a hét kötetes ECDL-tankönyvet. Ára: 4900 forint plusz 12%áfa.

Igen, Q megrendelem a Vizsgapéldatárat. Ára: 4000 forint plusz 12%áfa.

A postázás költsége: 400 forint. A könyv(ek) árát Q csekken Q átutalással befizetem a PRÍM Kiadónak

a Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett 10300002-20330079-00003285 számú számlájára.

Dátum: Aláírás:

A fenti megrendelt vagy az azzal azonos szöveget 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.

SIKERES VIZSGÁHOZ
VIZSGAPÉLDATÁR!

Rendelje meg a füzeteket és/vagy a Vizsgapéldatárat faxon,

e-mailben, levélben a PRÍM Kiadónál:

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Tel./fax: 228-3372, 228-3373 E-mail: prím@prim.hu

AZ EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI



Szabad-e

szidalmazni?
A két hónappal ezeltt felvetett kérdéskörhöz (Szabad-e szidal-

mazni?) különféle fajsúlyú hozzászólásokat kaptunk. Az egyik ezek

közül egy könyv csírája: Verebics János tanulmánya túln egy fo-

lyóirat keretein. Ezért aztán a folytatásos közlés mellett döntöttünk,

de mivel így is soknak tnt az egy-egy önálló egységbe kerül be-

t, ezért egy picit rövidíteni kellett az írást (persze mindenképpen

megrizve azokat a részleteket, amelyek közvetve vagy közvetlenül

kapcsolódnak Székesfehérvár volt polgármestere, jegyzje és ta-

nácsadója, illetve a volt városi informatikai szakért jogvitájához.

Talán még emlékeznek olvasóink: ez a jogvita abból pat-

szágaiban (mint látni fogjuk) ez kötelessé-

gük is: a jogi érvelés az esetjog és az iroda-

lom érvrendszerének megfelel csoportosí-

tására épül. A közelmúlt leghíresebb európai

Internet-perében a német CompuServe igaz-

gatója, Félix Somm ellen indult eljárásban

Ulrich Sieber (http://www.digital-law.net/

a rtikel5/artikel/stell ungnahme.html),

a legnagyobb tekintély európai internetes

büntetjogász igyekezett a védelem állás-

pontját kifejteni.

Jelen írás a sértetti, károsulti oldal jogi

álláspontját szeretné alátámasztani. Ez

az álláspont igen röviden így foglalható

össze: az Interneten sem szabad mindent.

A szerzdésszegés, a károkozás, a tényál-

lásszerén megvalósított rágalmazás, a

becsületsértés, a személyiségi jogok bizo-

nyított megsértése nem maradhat követ-

kezmények nélkül.

Hogy melyek ezek a következmények,

s hogy viselésükre ki milyen mértékben

kötelezhet - adott esetben ez a jogvita

tant ki, hogy Nagy> Zoltán személyes hangvétel írásban

kritizálta a város elöljáróit, s az Internetre kiakasztott írást

az érintettek több vonatkozásban becsületsértnek, rága-

lomnak tartották.

A tér, a szabadság

és a normák

Vázlat az Internet jogának fogalmi

megközelítéséhez

Dr. Verebics János, 1998

verebics@mail.datatrans.hu

Jelen tanulmány egy konkrét eset kap-

csán készül munka (Szabadság és felels-

ség az Internet jogában) els, általános be-

vezetésként írott fejezete. Önálló közzété-

telét a téma iránti nagy érdekldés, vala-

mint a szerz abbéli törekvése indokolja,

hogy a legérintettebbeket, a kibertér polgá-

rait bevonja a közös gondolkodásba. Azok

az amerikai, angol, ausztrál és német forrá-

sok, amelyekre munkánkban hivatkozunk,

mindenki számára hozzáférhetk, fellelhe-

tk a Világhálón.

Szabadság és felelsség... Lényegében

három területet kívánunk részletesen tár-

gyalni, úgy, hogy ezek jogát az Internet

összefüggésében vizsgáljuk. Elször al-

kotmányos alapjogunk s a szólásszabadság

kérdéskörével foglalkozunk: meddig ter-

jedhet ez a szabadság, milyen garanciák

védik, mely esetben és mennyire korlátoz-

ható. A munka második f része a felels-

ség kérdéseit vizsgálja: elbb a polgári jog,

majd a büntetjog szempontjából.

E bevezet fejezet arra vállal-

kozik, hogy az alapfogalmakat

tisztázza, s arról, amit ma kiber-

jognak vagy az Internet jogának

nevezünk, egy igen vázlatos, kö-

zelít képet adjon. E körben fon-

tosnak tartom, hogy néhány

alapvet elméleti (st jogfilozófiai) kérdést

felvessünk, s azokra választ találjunk. Az
Internet az angol-amerikai jogterületen

született meg, jogi szabályozása egy a kon-

tinentálistól teljesen különböz gondolko-

dásmód, a common law szerint alakult,

ezért a jog-összehasonlítás módszerével tö-

rekszünk a f eltérések bemutatására.

[...]

Az Internettel kapcsolatos jogi kérdé-

sek azonban ritkán merülnek fel pusztán

elméleti jelleggel: mindig egy-egy eset

konkrétságában vetnek fel jogértelmezési,

jogalkalmazási kérdéseket. Az ún. „fehér-

vári Internet-per” ilyen szempontból min-

denképp jelentséggel bír: az egyik (a sér-

tetti) oldal mint jogsérelmet elszenvedett

fél ugyanúgy érvei felsorakoztatására

kényszerül, mint a másik (a védelem, a sé-

relmet, kárt okozó).

Az Internet-jog gyakorlatában nem szo-

katlan, hogy egy-egy konkrét jogeset kap-

csán a bíróságok elé állásfoglalásokat, jogi

tanulmányokat terjesztenek az érintett felek,

illetleg jogi képviselik. A common law or-

tárgya, de egyben a legmodernebb Jog-
ág”, az Internet-jog legaktuálisabb, kuta-

tásra méltó kérdése is.

E körben köszönettel vesz és vár min-

den - szakmai - véleményt, álláspontot:

Az Interneten a status quo

az abnormális viselkedés.

Eric Edén

Szerintem a Fehérváriak
be***** j-ak.

Mert lennetek ti felelsek es

kulonban is azthitem hogy nálunk
szabad velemenynyilvanitas van.

Mindenesetre en nektek szurkolok
ha per lessz :))) hisz ti vagy-
tok a kedvenc szolgáltatóim ami

a sz abad oldalakat illeti. N

Mindenkinek csk a teamnél
|

bye ! Clown 194.143.228.115, J
1998. augusztus 20., csütörtök,
16:48:46
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En .Extra tag vagyok. Kaptam
6mb-pt ingyen. És nem csak a 6

mega számít. A lehetség is ren-

geteget számít! A lehétség hogy
én is csináljak weblapokat, hogy
megmutathassam magamat a világ-
nak! Ha a per miatt ezt a lehe-
tséget elvesztem, morcos le-

szek. És fogok mail-t küldeni.

És sokat fogok küldeni. És min-
denki tudja hogy kiknek fogom
küldeni. És lesznek mások is!

Székesfehérvári polgármester úr

meg az egész slájm! Ha azt hi-
szik hogy uralhatják az
Internetet, akkor még érhetik
magukat meglepetések! MERT MI

TÖBBEN VAGYUNK ÉS OKOSABBAK VA-
GYUNK! ! ! EZT NE FELEDJÉK!!!

SNIPER, 195.199.0.198, 1998.

szeptember 1. kedd, lOj: 36 : 00,

Sziasztok! Szerintem az

Internet egy teljesen szabad,
máshoz nem nagyon /Tiasonlitható
médium, amihez Bárki hozzáfér-
het, és ebbl következik hogy
Bárki irhát is Bármit rá. Az

öNkormányzatnak láltalán NINCS
igaza, st. Akinek szaros a ke-

ze az ordít . .

.

SMILEY 145.236.209.155, 1998.

szeptember 20.

vasárnap, 23:13:Í8 í

Bet és szó szerint idézett vélemények

a székesfehérvári Internet-per kapcsán

nyitott web-oldalról. A három idézetforrá-

sa: http://www.extra.hu/core/per.

Vámos Tibor professzor a Magyar Tu-

dományos Akadémia Történettudományi

Intézetének tájékoztató lapja, az Ezredfor-

duló októberi számában megjelent, Infor-

mációs társadalom és magyar tudomány

cím tanulmányában így fogalmazott:

„Minden társadalom kialakította a maga

struktúráit, nagy részben érvénytelenítve a

korábbi korszakoknak a maga idejében ra-

cionális szerkezeteit. Erre az információs

társadalom alig készült fel, számos vonat-

kozásban a korábbi idszakoknak már a

maguk idejében diszfunkcionálissá vált tár-

sadalmi infrastruktúrájával dolgozunk. Ez

igaz az egész világon: a változások túl

gyorsan következtek be ahhoz, hogy a ko-

rábbi viszonyokon belül jól kialakulhassa-

nak a ma alkalmas társadalmi mechaniz-

musok. Különösen igaz ez olyan országok-

ra, amelyek most egy voluntarista kény-

s szerrendszertl megszabadulva keresik a

3 társadalmi infrastruktúra folytonosságait.

I Nagyban vonatkozik ez a jogrendszerre. Itt

1 csak a számítástudományban elsrend

szerepet játszó modális logikák (itt deon-
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tikus) és zárt rendszerek tapasztalataira, to-

vábbá a gyakorlat naponta megújuló joghé-

zagaira utalhatok, felhívva a figyelmet arra,

hogy az információs társadalom jelents

megújulást vagy legalábbis átértékelést kö-

vetel a jogfilozófiában is. A személyi jogok

és a biztonság ellentmondásai olyan primi-

tív konfliktusokat okozhatnak már a mosta-

ni évtizedben, hogy ebbl látható, a problé-

ma megoldhatatlansága.” (Ezredforduló -

Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos

Akadémián, 1998/5, 15. oldal).

Bár Vámos Tibor nem jogász, igen ha-

tározottan és helyesen mutat rá az informá-

ciós társadalom egyik leglényegesebb, le-

gális jelleg problémakörére. A változások

valóban túl gyorsan jöttek: 1993 és 1998

között közel egymillió személyi számító-

gépet adtak el Magyarországon, a háztartá-

sok igen jelents hányadában már van PC,

s bár naprakész adatok nem állnak rendel-

kezésre, elmondható, hogy több százezren

használják rendszeresen az Internetet -

úgy munkájukhoz, mint szabadidejükben,

szórakozásként. Az információs 4ársada-

lom berobbanása hétköznapi világunkba

nagyjából egybeesett az 1989-90-es politi-

kai változásokkal. Ahogy azonban a politi-

kai rendszer sem volt felkészülve „az új

szabadságra”, az egyén (mint az informá-

ciós társadalom tagja, szereplje) sem volt,

és kellképp talán még ma sincs felkészül-

ve arra, hogy ebben az új struktúrában

helyét, szerepét, lehetségeit és fként

korlátjait megtalálja, felismerje, elismerje,

tudomásul vegye.

Az információs szupersztrádára sok

százezer olyan „autós” hajtott rá, aki úgy

gondolta, az érvényes mszaki (azaz hogy

ismeri a gépet, amit hajt) pótolja a jogosít-

ványt. A közlekedést a konszenzus, a meg-

egyezés szabályozza, KRESZ-re nincs

szükség (mint ahogy nincs szükség forga-

lomirányítókra, rendrökre sem), s aki a

jogi szabályozás szükségességét emlegeti,

az „új szabadság” ellen beszél, a „szabad

hajtás jogát” akarja az egyéntl elragadni.

E konfliktusok nagy része csakugyan igen

primitív módon jelentkezik: az informáci-

ós szupersztrádán száguldozó egyén elbb

vagy utóbb falnak (a hagyományos társa-

dalmi struktúrának) ütközik - vagy épp ve-

le ütközik majd valaki.

[...]

Az új információs társadalom szerepl-

inek egy része azonban nem csak a „régi

rendszer” felett állónak tartja magát, de eh-

hez megtalálja a filozófiát, az erkölcsi ala-

pot is. Ott, ahol Radbruch szerint is véget

ér az írott jogszabály érvényessége, ahol

hatályát veszti (s figyelmen kívül hagyha-

tó, st hagyandó) a törvény.

„Ajognak tehát vannak olyan elvei, ame-

lyek ersebbek minden írott jogszabálynál,

úgyhogy az ezeknek ellentmondó törvény

érvénytelen. Ezeket az elveket természetjog-

nak vagy észjognak nevezik. Külön-kü-

lön persze ezek kétségesek, az év-

századok munkája azonban ki-

dolgozta szilárd magjukat, s

az emberi és polgári jogok

úgynevezett nyilatkozatai-

ban oly messze ható meg-

egyezés tárgyává váltak,

hogy ma már csupán az

eltökélt szkeptikusok ké-

telkedhetnek létükben.”

Az információs társa-

dalom liberális társadalom

- a szó legnagyszerbb ér-

telmében az. Megenged, lehe-

tvé, hozzáférhetvé tesz olyas-

mit, amirl néhány évtizede, néhány

éve álmodni sem mert a világ.

írásunk bevezetjében idézünk néhány

hozzászólást az extra.hu peroldalán megje-

lenített véleményekbl, amelyek lényegé-
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+
ben ezt a természetjogon alapuló, én- és

önfelsbbrendségre épül magabiztossá-

got testesítik meg.

Sniper, Clown, Smiley s a többiek egy

felsbbrend ethoszt követve szólnak,

cselekszenek (a levélbomba kilá-

tásba helyezése aligha puszta

fenyegetés). A szabadság

megvédelmezése az írott

jogszabályt érvénytelení-

ti elttük.

S ez az, ami valóban

csodálatos az

Internetben. Ettl lesz

civil szabadságunk

egyik legnagyszerbb

eszköze. Az Internet,

mint a világra nyíló ablak -

ahogy Mary J. Cronin Az
Internet üzleti alkalmazásai c.

könyvében (Mszaki Könyvkiadó,

Budapest, 1997, 48. oldal) utal rá - az

utóbbi években egyik fontos szereplje

volt a politika legdrámaibb eseményeinek.

„Amikor a kínai diákok 1989-ben a

Mennyei Béke terén tüntettek, törekvéseik-

hez és kívánságaikhoz támogatást Internet-

üzenetben kértek. A Szovjetunió bukása

mögött álló eseményeket moszkvai termi-

nálokon dokumentálták, és küldték szét az

Interneten, miközben a többi távközlési vo-

nal le volt zárva. Amikor az Öböl-háború

alatt rakétaes hullott Izraelre, a tel-avivi és

jeruzsálemi asztali számítógépektl az

Internet-összeköttetések hozták a híreket és

a megnyugtatást az izgatott barátoknak és

rokonoknak világszerte.”

Ilyen értelemben az Internet valóban

a szabadság végs mentsvára, a demokrá-

cia, a szólásszabadság soha nem látott,

nagyszer lehetsége, amit - ha veszélybe

kerül - akár minden eszközzel meg kell

védenünk.

Innen Sniperék küldetéstudatba oltott,

bosszúálló magabiztossága. Nem felelt-

lenség ez: egy magasabb erkölcsiség, az

igazság kimondása, a szabadság korlátoz-

hatatlanságának hirdetése. A netezk igen

nagy százaléka tizen- és huszonéves: k
legfeljebb kisgyermekként éltek az 1989

eltti, Vámos akadémikus által „volunta-

rista kényszerrendszerként” jellemzett vi-

lágban. Amit azonban tudnak róla, elég ah-

hoz, hogy visszariadjanak: visszariadjanak

mindentl, ami erszakos, ami a hatalom-

ra épül, ami a kényszer rend.

Arra, hogy ne térhessen vissza többé az

a világ, hogy az elnyert szabadságot meg

tudjuk rizni, olyan „katonák” vigyáznak,

mint Sniper, Clown, MZ/X s a többiek: fi-

atalok, megalkuvást nem ismerk, fanati-

kusak. Az új társadalom új struktúráinak új

rizi. A kibertér bajnokai. Gyanútlanok és

idealisták, akik harcba szállnak az Ügyért,

kiállnak a gyenge mellett.

De mi történik, ha rossz ügy szolgálatá-

ba szegdnek? Az extra.hu peroldalán

megszólalók igen nagy része így kezdi:

nem olvastam ugyan a fehérvári önkor-

mányzat által sérelmezett anyagot, de...

Majd igen határozottan állást foglal a sza-

badság védelmében. Fel sem tételezi, hogy

az internetes közösség egy másik tagja

anélkül kéme nyilvánosságot, védelmet,

hogy valóban igaza lenne. Hogy esetleg

hazudott. Elre megfontoltan, jól ismerve

a netes világ reakcióit, st épp ezekre épít-

ve fel stratégiáját. Hogy azokat az értéke-

ket, amikért Sniper levélbombázni lenne

képes (odakinn, a valós világban pedig

hozzá hasonló fiatalok más szent ügyekért

valódi bombákat robbantanak), valaki

megcsúfolta, s a neteseket egyszer balek

„rangjára” fokozta le.'

Persze, ha erre fény derül, a netes világ

igen szigorú bels normarendszere szerint

az ilyen cselekedet nem marad megtorlat-

lanul. Aki a netes közösség bizalmával, st

hitével visszaélt, félhet (s joggal) a bosszú-

tól. Ami - az els cselekvéshez hasonlóan

- nyilván szenvedélyes és kegyetlen lesz.

A problémát az jelenti, hogy a sérelem

mindig „itt és most” történik. Adott eset-

ben egy magyar városban, a választások

eltt néhány héttel. A közvetlenül érintet-

tek szerint nem titkoltan azzal a céllal,

hogy egy politikust - a város polgármes-

terét - megbuktassák, újraválasztását meg-

akadályozzák. A felhozott vádak súlyosak:

ha igazak, a politikusnak csakugyan nincs

helye a közéletben..Ám a sajtó (mely áz in-

formációs társadalomban szuperhatalom-

má vált) nem közli azokat. (Többek között

azért vált szuperhatalommá, mert létezik

sajtóetika, polgári- s büntetjogi szémélyi-

ségvédelem, no meg szakmai tisztesség,

becsület és felelsség.)

Az Internet azonban mindent elbír. Itt

mindent lehet, hisz „az Internetre nincs

jog”. Csak szabadság van. 'Féktelen sza-

badság.

...És így jutunk vissza a joghoz. Mert

a természetjog, az „ész joga”, amire

Radbruch az Öt perc jogfilozófiában hivat-

kozik, visszafelé is érvényes. „A jognak

vannak olyan elvei, amelyek ersebbek

minden írott jogszabálynál, úgyhogy az

ezeknek ellentmondó törvény érvénytelen.”

Ha a törvény az, hogy „nincs törvény az

Internetre”, ha a törvény az, hogy nincs le-

hetség önmagunk, érdekeink, jó hírünk,

nevünk, tisztességünk megvédelmezésére,

akkor az a törvény nem jó törvény, s így

érvénytelen.

Van e tehát törvény az Internetre? S ha

van, meg lehet e találni? Miként közelít-

hetjük meg a jog szempontjából a század-

vég e nagyszer, mindent átalakító techni-

kai lehetségét?

A következkben ennek megválaszolá-

sára teszünk kísérletet, ezt azonban a szer-

kesztség kénytelen terjedelmi okok miatt

a következ számra (számokra) halasztani.

(folytatjuk)
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A GfK Hungária elkészítette az 1

Több száz olvasónk még nem internetezit

Az Internet Kalauz

olvasói több mint

félezer olvasói kér-

dívet küldtek be, amelynek

mindegyike bekerült ugyan

a Compfair nyitónapjára

meghirdetett sorsolási urná-

ba, de a GfK Hungária már
451 kérdívnél elegend-
nek ítélte a minta nagysá-

gát, így az olvasói analízis

végül is az els 451 beérke-

zett válasz alapján készült

el. Olvasóink b kétharma-

da dolgozik, húsz százalé-

ka nappali tagozatos tanuló,

de nyugdíjasok és munka-
nélküliek is érdekldnek az

Internet iránt, ha nem is túl

nagy számban. Lapunk ol-

vasótábora anyagilag a kö-

zéposztályhoz tartozik, az

anyagi helyzetet firtató kér-

désünkre 395-en válaszol-

tak, s közülük 141-nél „be-

osztással, de sok mindenre

futja”. 1 20 válaszadónak

vannak elérhetetlen céljai,

ám mindössze 53-nak van-

nak anyagi problémái, és

mindössze 5-nél olyan na-

:

gyök ezek a problémák,

hogy a telefonszámla kifize-

\

tése is gond. Az 53-mal és

az 5-tel a másik oldalon

egyensúlyt tart az 59 elége-

dett és a 1 4 fels közép-

osztálybeli olvasónk, st
hárman mindent megen-
gedhetnek családjuknak.

Értek bennünket megle-
1 petések is a GfK Hungária

táblázatait lapozva, az aláb-

biakban fként ezeket kí-

• vánjuk megosztani Önökkel,

akikrl immár mindent tu-

dunk... ;-)

Minden olyan statisztika, amely a nk
alulreprezentáltságát mutatja, hamis, az

Internet Kalauz olvasói esetében érzékel-

heten n a ni tábor, s ma egy nolvasó-

ra „csak” 4,5 férfi jut. Erre ugyan nem
lehet még azt mondani, hogy az emanci-

páció teljes lenne, de azért az a tény,

hogy az Internet Kalauz példányaiból ma
már több mint 6000 ni kezekbe jut, bi-

zony jobb eredmény a vártnál. A nk rá-

adásul családtagjaikkal, munkatársaikkal

is szívesebben osztják meg példányaikat,

a nk között egy példányra 2,34 olvasó

jut, a férfiaknál csak 2,2.

Úgy illik, hogy a hölgyek fiatalabbak

legyenek, s ez az elvárás teljesül is; míg

a férfiolvasóknak 22,2 százaléka lépte

túl a negyvenéves korhatárt, a nknek
csak 17,3 százaléka. Mindkét nembl az

olvasóink közel fele 20-29 éves, a férfi-

ak 40,5 százaléka tartozik ebbe a kor-

csoportba, a nk 48,1 százaléka, míg

a harmincán túliak (de negyvenen inne-

niek) közt megint csak a férfiak vezet-

nek 25,7 százalékkal (21 -gyei szem-

ben). Összes olvasónknak csupán

12 százaléka tinédzser, egy picit a lá-

nyok vannak többen (13,6%), s a fiúk

kevesebben (11,6%).

A nk és a férfiak teljesen azonos

száma annál a válasznál fordult el,

hogy még soha semmire nem használta

az Internetet. Már az is megdöbbent,

hogy az olvasók több mint másfél száza-

léka (ez az olvasói létszámra vetítve

ezernél is több Internet Kalauz-olvasót

jelent) nem használta még az Internetet

(mégis lapozgatja az Internet Kalauzt),

ám az még ennél is érdekesebb, hogy

a 45 1 feldolgozott válaszból négy ilyen

akadt a nk és négy a férfiak között.

A kapcsolat az Internettel kérdéskör

önmagában is tanulságos, különösen eb-

ben a lapban. Természetesen az olvasó-

tábor nagyobbik hányada - 451-bl 237

ilyen irányú válasz érkezett - levelezés-

re és böngészésre használja az

Internetet, úgyhogy nem is nagyon szé-

gyelljük, hogy cikkeink közel ilyen

arányban éppen ehhez a közönséghez

szólnak, a hírcsoportokkal, csatornák-

kal, telnettel, gopherrel csupán olvasó-

ink 3-6 százaléka került közelebbi

ismeretségbe. „Webmester” bels újsá-

gunkra viszont szük-

ség van, st az akár

lehet még szakma-

ibb, hiszen olvasó-

ink több mint 6 szá-

zaléka fejleszti

szinten nyesi-vágja

az Internetet.

Érdekes, hogy

azok száma, akik

csak leveleznek, ele-

nyészen alacsony,

úgyhogy az a nagy elny, amit az ingye-

nes levelesláda-osztogatók hisznek,

nem látszik. A 451-bl 10-en vannak

ilyenek, mindössze kettvel többen,

mint ahányan soha nem intemeteztek.

Az infrastruktúra sem rossz, mind-

össze 1 6-an vannak, akik se otthon, se is-

kolában, se munkahelyen nem fémek

hozzá a Világhálóhoz. Iskolában vagy

munkahelyen b 40 százalék inter-

netezik, olvasóink egyharmadának ott

van az e-mail címe is. Ugyanakkor 221

kérdívkitölt a 451-bl rendelkezik ott-

honi modemmel, 206 otthoni Internet-

hozzáféréssel és 237 otthoni e-mail cím-

mel. Ezek a számok nagyon szépen meg-

közelítik, illetve a legutóbbi esetben meg
is haladják az 50 százalékot.

Tisztes számnak érezzük a 96 saját

honlapot, ez több mint 25 százalék, és

ez is arra vall, hogy a Webmesterre

szükség van. Tizenketten - igaz, k
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itemet Kalauz olvasói analízisét
MUNKAVISZONY

Nyugdíjas
Egyéb

Munkanélküli

Nappali

tagozatos

tanuló

Dolgozik

többnyire cég nevében töltötték ki a kér-

dívet - saját domain-nevet is regiszt-

ráltattak már, st hét cégnél saját web-

szerver is mködik.

Olvasói összetételünk némi prekon-

cepciós jelleget ad annak a statisztikának,

hogy kinél fizettek el az Internet-szol-

gáltatásra, ugyanis - mint köztudomású -

bizonyos szolgáltatóknál lapunk is

a szolgáltatási csomag része: a Matáv

a Profi és a Profi+ elfizetinek, az

Elender minden ügyfelének, tucatnyi ki-

sebb szolgáltató pedig ugyancsak teljes

partnerkörének elfizet az Internet Kala-

uzra. Ezzel együtt a megkérdezetteknek

csupán 34,8 százaléka jut a szolgáltatóján

keresztül a laphoz, 23,9 elfizet, 29,5%

pedig újságosnál veszi. (Van 7,5%-nyi

más út is, nem tudjuk, hogy k lopják

vagy találják, netán a munkahelyi folyó-

irat-olvasóban áll rendelkezésükre a lap.)

Nos, az egyharmad kihat a kéthar-

madra is, olvasóink többsége a

Matávnettl, illetve az Elendertl kapja a

„kapcsolatot”, mégpedig az elbbitl b
kétszer annyian, mint az utóbbitól (32,8,

illetve 15,5 százalék). Bár mi nem kér-

deztünk rá, értékelhet, ám a fentieknél

jóval kisebb mennyiségben a Datanetet

nevezték meg olvasóink (5,1%); a többi-

eket a GfK Hungária kénytelen volt az

„egyéb” címke alatt összecsomagolni

(20,2%). (Természetesen, akinek nincs

szolgáltatója, az nem válaszolt - 26,4

százalék.) A szolgáltatók értékelésében

nincs nagy szórás, bár kiválónak csak két

olyan kérdívkitölt minsítette ket,

aki még nem használta az Internetet. Az

otthoni felhasználók ér-

dekes módon egy árnya-

latnyival elégedettebbek

a szolgáltatás színvona-

lával, mint a munkahelyi

internetezk, ebben felte-

hetlég a hozzáférés

megosztása játszik szere-

pet. Ugyanekkora kü-

lönbség van a szolgálta-

tói értékelésben; a

Matávot egy árnyalattal

lepontozták olvasóink,

de a 3,8-as átlag a többi-

ek négyeséhez viszonyítva nem jelent

túlzott különbséget.

Sokan mondják, hogy az Internet az

els igazán alkalmas eszköz arra, hogy

leomoljanak a falu és a város közti hatá-

rok, s olvasói analízisünk azt mutatja,

hogy valóban visszaszorulóban van a

fvároscentrikusság. Bár elfizetink

jelents hányadát fvárosi szolgáltatók

hozzák, s a hirlapterjesztk is több pél-

dányt rendelnek Budapestre, mint vi-

dékre, budapesti olvasóink aránya nem
éri el a 40 százalékot, 1 6 százalék pedig

községekben él. A maradék vidéki vá-

roslakó, de ennek a csoportnak is csak

a kisebbik fele lakik megyeszékhelyen.

Munkát találni persze nem olyan

könny a falvakban, mint a városokban,

ezért épp fele annyian dolgoznak köz-

ségben, mint ahányan ott is laknak. (Ta-

lán majd az Internet hozza meg erre is a

gyógyírt, amikor a falusi ház verandájá-

ra kitett számítógép elröpíti az elkészí-

tett munkát valahová Berlinbe, Buda-

pestre vagy Baltimoorba, mert már tel-

jesen mindegy lesz, hol dolgozik az

ember...) Sok városlakó is a megye-

székhelyen vagy Budapesten talált ma-

gának munkát, de ennek ellenére csak

40%-ra emelkedett azok aránya, akik-

nek Budapesten, és 22%-ra azoké, akik-

nek valamely megyeszékhelyen találha-

tó a munkahelye.

Érdekes, hogy a legtöbben nem a |
WWW-címekért, hanem az érdekes cik- f

(folytatás a 62 . oldalon) i

Ha november van,
akkor ez Amerika...

Múlt havi számunkban már megírtuk, hogy azok közül, akik segítettek médiaanalízi-

sünk elkészítésében, kik nyertek könyvet, újság-elfizetést, hirdetési felületet. A Compfair

nyitónapján eldlt a fdíj sorsa is. Bár ez keddi nap volt, mégsem gondolt senki Belgium-

ra: a tét nem kevesebb volt, mint hogy ki utazik novemberben Amerikába, a Las Vegas-i

Comdex/Fallra. Ekkor még az is kérdéses volt, hogy a három lap összes kérdívébl (az

Internet Kalauz-levelek mellé bekerültek a dobozba a VGA Monitor és a Business Online

névvel ellátott olvasói válaszai is) melyik lap olvasótábora delegálhat Comdex-látogatót...

Nos, a közjegyz jelenlétében megtartott sorsoláson egy Internet Kalauz-olvasónak ked-

vezett a szerencse: Palczert László utazhat el Amerikába, a Las Vegas-i Comdex/Fallra.

A gyztes, egy 38 éves debreceni tanár, személyesen nem utazott föl a sorsolásra, de -

mint elmondta - tanítványai jártak

a Compfairen. Gratulálunk a szeren-

csés nyertesnek, és ismételten meg-

köszönjük olvasóinknak, hogy közü-

lük sok százan nem voltak restek

megosztani velünk a lapról alkotott

véleményüket.

Reméljük, az 51 megajándékozott

mellett is lesz majd még sok ezer

nyertes, st talán mindenki nyerni fog

azzal, hogy igyekszünk majd az igé-

nyekhez igazodó, még jobb Internet

Kalauzt készíteni.

1998 NOVEMBER



Több

száz

olvasónk

még

nem

internetezett

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Szakirányú 8 általános v. Szakmunkás-
kevesebb képz

Fiskola
egyetem

egyetei^^_

Érettségi

(folytatás a 61. oldalról)

kékért olvassák az Internet Kalauzt: ez a

felelet 352 szavazatot kapott. Mivel ennél

a kérdésnél több választ is meg lehetett

adni, nem csoda, hogy túllépjük majd

a 45 1-et, s történik ez mindjárt a második

helyezett megemlítésénél, hiszen azért

a web-címekre is 340-en szavaztak. Utá-

na nagy szünet következik, majd jönnek

a szakmai tippek 274-nel és a hírek 260-

nal. Az ember mindig bizonytalan, hogy

kellenek-e hírek egy havi lapba, hisz a he-

ti- és napilapok vagy akár az internetes

hírforrások lelnek minden érdekességet;

nos, úgy látszik, nem, olvasóink azt

mondják, kell a Hírszörf! Még mindig je-

lents számú szavazatot, 168-at kapott

a szolgáltatói információ, s 24-en vannak,

akik másért olvassák az I. K.-t.

Érdekes lenne megtudni, hogyk mi-

ért...

Vagy netán ez rejlik a 15. kérdésre

adott válaszokban, ahol a tartalmi meg-

ítélésre adható válaszok között mind-

össze 27 szavazatot kapott az, hogy

esetleg szüntessük meg az Éjszaka rova-

tot? Nem hinnénk, hisz ha valaki ezért

olvassa az Internet Kalauzt, akkor fajla-

gosan túl sokat fizet egy hiányos öltöze-

t hölgyért, vannak erre jobb ár/teljesít-

ményt nyújtó magazinok. Viszont itt

168-an még több web-címet, 170-en pe-

dig még több információt várnának. Hát

majd igyekszünk!

Ide tartozik a lap stílusának, formájá-

nak és egészének megítélése is. Olvasó-

ink 51 százaléka szerint stí-

lusunk érdekes, 59,6 száza-

lék szerint kellemes, 36,8

százalék szerint pedig szel-

lemes. A képek aránya a túl-

nyomó - 90 százalék feletti

- többség szerint megfelel

a szöveghez képest, vagyis

se sok, se kevés, lapunk pe-

| dig egy kicsit jobb, mint az

| Internet-szolgáltatók csapa-

| ta: átlagosztályzatunk 4,2.

Ez utóbbit persze a ma-

gunk számára érdemes
1998 NOVEMBER

továbbelemezni. Pél-

dául a 26 államigazga-

tásban dolgozó olvasó

közül 13 jónak, 13 na-

gyon jónak minsítette

a lapot, vagyis tlük

4,5-öt kaptunk, ugyan-

akkor 1 5 mezgazda-
ságban foglalkoztatott

közül senki nem mond-

ta, hogy nagyon jó, ket-

ten közepesnek minsí-

tették az újságot, vagyis náluk csak 3,9

az átlagunk. Felteheten a mezgazda-

sági témákat kicsit elhanyagoltuk, az ál-

lamigazgatást pedig (lévén a közelmúl-

tat elég sok választás jellemezte) kicsit a

kelleténél jobban preferáltuk. Egy picit

jobbak vagyunk a nknél, mint a férfi-

aknál, s a tinik is jobb érdemjeggyel

osztályoztak bennünket, mint az idseb-

bek. Büszkék vagyunk arra, hogy azok,

akik csak kedvtelésbl olvassák az

Internet Kalauzt, s maguk még nem ke-

rültek közvetlen kontaktusba a Világhá-

lóval, egy-két kivétellel mind kiválónak

tartják a lapot, vagyis nem csak mint se-

gédeszköz az Internethez, hanem mint

önálló újság is megálljuk a helyünket.

Bár annak, hogy melyik rovatot mi-

lyen mértékben tartják fontosnak olva-

sóink, korrelációban kellene lennie

a „miért olvasom az Internet Kalauzt?”

kérdésre adott válasszal, itt nem az érde-

kes cikkeket tartalmazó gondol@t vagy

r@ndevú került elre a ranglistán, ha-

nem a b@rangolás; ha ötöst adunk a na-

gyon fontos szavazatra, négyest a fon-

tosra, akkor 4,2 az átlaga. Ugyanakkor

a túlvégen éppen az elbb említett két

rovat tanyázik 3,1 -gyei illetve 3,3-mal,

amely számok mindegyike túl van a

„nem is tudom, hogy fontos-e” középér-

téken, de nem annyival, amennyivel az

„érdekes cikkekre” adott szavazatok

alapján várni lehetett volna. S ha már a

nknél kezdtükjegyezzük meg, hogy itt

aztán nagy a hölgyek és a férfiak véle-

ménykülönbsége: a randevú fontossága

a férfiaknál csupán 3,1, míg a nknél

3,9! A 3,9 egyébként igen jó szám, hi-

szen szintén ezt az értéket kapta a MaCi
és a híreket tartalmazó

@aktuális, s ez immár

valóban összhangban

van azzal a válasszal,

hogy a lapot a hírekért is

olvassák.

A több száz oldalas

táblázatgyjtemény, amit

a GfK Hungária készített

nekünk, természetesen

még rengeteg tanulságot

tartogat számunkra, amit

egyetlen cikkben képte-

lenség feltárni. Csak né-

hány példa annak érzékeltetésére, hogy

mi minden nem fért bele mostani írá-

sunkba: olvasóink szabadids tevékeny-

ségében milyen helyet foglal el az

Internet? Százból hányán szeretik a kon-

kurens vagy kiegészít informatikai,

gazdasági lapokat, s melyek azok

a kiadványok, amelyek rendszertelenül

jutnak el a kérdívkitöltkhöz? Mennyi-

re befolyásoló erejek a hirdetések, és

miket érdemes hirdetni ahhoz, hogy

a hatás nagyobb legyen? Eme utolsó

kérdésre egyébként elég közérdek

a válasz, ezért megmond-
juk: a WWW-oldalakra mu-

tató hirdetések állnak az el-

s helyen, az informatikai

témakör a másodikon és a

szolgáltatások meghirdetése

a harmadikon... A sok-sok

információt még elemez-

zük, s ha energiánk engedi,

akkor elbb vagy utóbb a

wwvv.prim-online.com
(www.prim.hu) cím alatt

gazdagodó online kiadvá-

nyunkba is befzzük.

Már
vásároltam

az IK

hirdetések

nyomán

Nem ez

Befolyásol a
alapján

döntésben döntök

A HIRDETÉSEK HATÁSA
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The g a t e UlUIUla y to Hunga
Magyarország elektronik u s kapu

..uiiudM unetuiorft' 7Z
1026 Budapest, Nagyajtai u. 3. tel./fax: (36-1) 155-7438, 214-9668
e-mail: market@hungary.com; http://www.hungary.com/ www.net.hu/

f TIT
STÚDIÓ
1113 Budapest,

Zsombolyai u. 6.

Tel.: 466 9019, Fax: 385 0414

A NYITOTT KÉPZÉSRL
OKTATÁSSZERVEZKNEK

ÉS OKTATÓKNAK!
Nyílt Tér Szeminárium-sorozat a weben is:

www.tit.hu
Információ:

info@tit.hu

(1)466 9019

A programot
támogatja a

KARRIER

Sikeres üzleti vállalkozáshoz korlátozott szám-

ban kreatív munkatársat keresek. Minimális be-

fektetés mellett jövedelme csak az Ön szorgal-

mától függ: http://come.to/prfectlife/.

Internetes adatbázis szervezéséhez gyakorlott

üzletkötket keresünk. Kedvez, jutalékos rend-

szerben! Érdekldni: 302-8057 vagy

csilla@yellowpages.hu.

Számítógépes tanfolyamok indulnak: Internet

(9 óra), az Internet programozása (60 óra;

HTML- és szerver oldali megoldások), valamint

Internet az üzleti életben (30 óra) témákban.

Ugyanitt DTP programok (Photoshop: 24 óra,

lllustrator: 18 óra, QuarkXPress: 18 óra) oktatá-

sa. E-mail: oktatas@lezlisoft.com, tel.: 3631-

771. Az árak témától függen 700 és 1000

Ft/óra között mozognak.

Dolgozzon a harmadik évezred munkamódsze-

rével! Keressen annyit, amennyit a személyes

gátjai engednek! Bvebb információ:

www.w-f-h.com.

TÁRSKERES

E-mail levelezpartnert keresek. Elssorban

olyanokkal szeretnék levelezni, akik szeretik

az autóversenyt (pl. Forma-1, gokart), de bárki

levelét szívesen fogadom: kokai.katalin@

drotposta.hu.

ISDN-NEL AZ INTERNETRE!
ISDN PC KÁRTYA + TELEFON

33.600,- + ÁFA

TELJESKÖR ISDN

MEGOLDÁSOK,

SZAKTANÁCSADÁS

KERN
COMMUNICATIONS
SYSTEMS

1114. Bp. Csóka u. 9.

Tel./Fax: 1/385-3994
Tel.: 1/463-0278

E-mail: peter.tarnok@kern.hu
WWW: http://www.kern.hu
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COMPUTERS 1"
Ready C'oinpker KFT.

Bp. V. kér. Vadász u. 36.

T.: 331-05-18 F.: 311-86-71

Részletes árlista:

2-333-666/1310#

H-P.: 9.30-18 Szó.: 9-13

www.ready.hu

SZÁMÍTÓGEPEK
S T A TION CYRIX 200MX / VIA TOMATO / 16MB SD
PCI 1MB VGA / 1 ,44MB / 1 ,6GB HDD / BILLENTYZET
MINITORONY / ARTEK / 14" ROYAL 80.080 FT
PROFESSIONAL INTEL P-2 300 / ACORP BX / 64MB SD
100MHZ /SB16/ DIAMOND VIPER 4MB VGA AGP/ 1.44MB
5.1GB HD/34X ASUS CD-ROM / PS/2 BILLENTYZET / ATX
MIDITORONY / PS/2 EGÉR / 15" MAG 53V 213.640 FT

ALKATRÉSZEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Koméi Elektronikai és Kereskedelmi Kft.

H-1118 Budapest, Csiki-Hegyek utca 12.

Telefon/Fax: 246-8411,246-2734

MfftComputer
ÜS Márkabolt
http://www.kdmel.com

elérhet áron

A DTK Computer Ltd. 1 6 év

tapasztalatával kínálja önnek,

a nemzetközileg elismert minség

számítógépeket...

DTK - APRI Pentium II

Több, mint 60 000 CD.

www*zenebona*hu

AZ ELS MAGYAR INTERNET CD-BO

E KORLÁTLAN INTERNET ELÉRÉS |

X CSAK 2500 Ft f{
Cégeknek komplex szolgáltatási díjcsomagok.Cégeknek komplex szolgáltatási díjcsomagok.

Bvül szolgáltatásunk már 8 keletmagyarországi
körzetbl igénybe vehet:

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

Kiskörös(78), Debrecen(52), Kecskemét(76), Baja(79)

5000 Szolnok

Szapáry út 9.

Tel:56/423-1 1

1

E-mail: externet@externet.hu

További szolgáltatói partnereket keresünk
Keletmagyarország primerkörzeteiböl

N EXTERNET Kft.

c WWW.externet.hu

T

N

DPG-vel a világ körül.

Internet-levelezés az

egész családnak ingyen!

http://dpg.drotposta.hu/

(1) 224-5545
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A
z a hír járja, hogy amivel az ember „együtt él", abból a humor sem
hiányozhat. Úgy néz ki, a számítógépet, az Internetet is kezdjük elfogadni,

hiszen egyre több a vicc, a poén, amely e technokulturális világról szól.

Vegyük csak az Internet leggyakrabban és legtöbbet igénybe vett szolgáltatását,

az e-mailt. A legtöbb (fként amerikai) levéiszerver csupán az ékezet nélküli írást

engedi meg... A szavak „éktelen” félreértelmezése máris félreértésekre adhat

okot, például „csorog a telefon”. Természetesen a szövegkörnyezetbl következ-

tet az ember, s ebbl a példából is látszik, hogy a telefon csörög, és semmiféle

csorgástól nem kell félni... Maximum akkor, ha beázik a vonal. :-) Azért az olyan

klasszikus mondatok, mint a „nemi problémám adódott”, akármilyen komoly he-

lyen legyenek is, az asszociatívabb emberek számára mégiscsak mosolyt fakasz-

tóak... Hogy ne írjam le ékezetek nélkül a „szárba szökkent az ibolya” kezdet re-

meket se :-)!

Érdemes megnézni a vicceket is. Lehet abban valami, hogy az általunk használt

poénok életünk meghatározó dolgait (is) tükrözik.

Összegyjtöttünk egy csokorra való párbeszédet, beszólást, tréfát a Hálóról (két

értelemben is a Hálóról: onnan és róla), s most kommentár nélkül közreadjuk

a gyjteményt...

- Hogy hívják a templomok közti

hálózatot? - Pap Lan.

- Hogyan hívják a legmelegebb

hálózatot? - KatLan.

- Melyik a legsivárabb hálózat? -

A lakatLan.

- Hogyan hívják az orosz számító-

gép-hálózatot? - Nyetwork.

(Csak zárójelben jegyezzük meg,

hogy a Sulinet programmal kapcso-

latos tanácstalanságot látva sokan

nem értik, hogy a programot miért

íriszre keresztelték, amikor nyilván-

való, hogy az új név: Sulinyet...)

- Melyik az az operációs rendszer,

amelynél minden a legsimábban

megy? - A VazeLinux...

Egy fiú és egy lány sétál az erd-
ben. Susognak a fák, csicseregnek

a madarak... A leány megáll, átöleli

a fiú vállát, és azt suttogja: - Mondj
valamit, amit még senki nem mon-
dott nekem. - Internet.

A barátnm méretei: 1024x768x256

Egy vegyészlány ekképp siránko-

zik komputeren megírandó házi fel-

adata fölött:

- Hát én nem értem, hogy a forrást

lefordítva miért lesz a vége mindig

fagyás?!

Ady Endre: „Code és Decode fia

vagyok én!”

- Mi az: qwerqwerqwerqwerqw-
erqwer? - Unatkozik a programozó.

Nkkel töltöttem az éjszakát: -

Winch Esteer, Multi Edit, Recog Nita,

és az Interneten is ott volt Veronica.

Telefaxuk és titkárnjük közül a fax

volt az intelligensebb.

Szakítani akarsz a barátnddel?

Csatlakozz az Internethez!

„Nem hiszem, hogy a cyberszex

túlságosan népszer lesz, amíg nem
csinálnak nagyobb rést a floppy-

drive-ra.” (Terry Pratchett)

Lassú az Internet?

- Minek. a rövidítése a WWW? -

Wárni, Wárni, Wárni!

- Hogy hívják a legújabb román

levelezprogramot? - E-mail

Constantinescu.
*

- Milyen kávét szolgálnak fel az

Internet-kávéházakban? - Netscafét.

„Tüzesen süt le a képerny súgó-

ra/ a gép tetejérl a billenty sorára./

Felesleges dolog sütnie oly nagyon,/

a programozónak úgyis nagy mele-

ge vagyon.”
*

Két fájl biciklizik, az egyik megáll.

Mire a másik megkérdezi: - Miért áll-

tái meg? - Mert docu ment a sze-

membe.

Itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, ha

modemeznék egyet rajta...

*

Álmomban számítógépes hálózat

voltam, és játszottam egymással.

Tegnap olyan nagy információ-

éhség tört rám, hogy megettem egy
postagalambot.

A világon a legjobb dolgok p be-

tvel kezddnek, pl.: pénz, pia,

comPuter...

„Ha a toll hatásosabb fegyver,

mint a kard, és egy kép többet mond
ezer szónál, akkor mennyire veszé-

lyes az Internet?”

„Nézd csak! Nem a te feleséged

van ezen a *.GIF-en?”
*

- Milyen földtörténeti korban

élünk? - Kattintós rkorszakban.

- Hogy mondják szamtech nyel-

ven, ha az étteremben megrendelt

fatányérost porcelántálon hozzák? -

Fatal error.

A Pascal olyan, mint az aszpirin:

mindenre használhatod, de semmire
sem elég.

S miközben e gyjtésbl álló cikk

végére szerettem volna egy frap-

páns befejezést írni, elgondolkod-

tam, hogy mi is ez a nagy gomb
a gépem ele...

1

Pille I

(pille@elender.hu)
j
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ELFIZETÉSI FELHÍVÁS
Vannak olyan hírek, amelyeket nem írnak nagy betkkel a la-

pok els oldalára, a lapkészítket mégis felkavarják. Például ilyen

hír, amikor a nyomda közli, hogy azért emelkedtek a számok

a számlán - a példányszámnál egy kicsit erteljesebben -, mert

már megint fölmentek 6 százalékkal a papírárak. Ráadásul ezt

olykor két egymás utáni hónapban is megteszik...

Persze valahol ezek a hírek is eljutnak olvasóinkhoz, ha máskor

nem, ilyenkor, amikor közöljük a jöv évi elfizetési díjakat, és

kénytelen-kelletlen magyarázgatjuk, hogy miért nem lefelé mo-

zognak az árak, miért kell ismét emelnünk.

Eredetileg az Internet Kalauzt olcsó folyóiratnak szántuk, ezért

magunk sem örülünk annak, hogy az újság ára 1999. január 1-jé-

tl 269 Ft lesz. Ezt az összeget ugyan az elfizetk esetében sike-

rült 240 forintra leszorítanunk (ami azért truváj, mert ebben az ár-

ban benne van a nyilvánvalóan drágább postaköltség is), de bizony

egy 240-269 forintos újság már nem
nevezhet olcsónak. Még akkor sem,

ha ennyiért ma már nincs mozijegyjó,

ha egy hamburgert adnak ilyen áron,

vagy ha nem villamossal utazunk, ak-

kor jó, ha két órát parkolhatunk a bel-

városban ennyi pénzért.

Úgyhogy ha olcsók nem is vagyunk, az élet többi kiadása mellett

még mindig eltörpülhet az összeg, ráadásul mi igyekszünk ezt

vissza is termelni minden kedves olvasónknak: aki nem csak úgy
céltalanul bóklászik a Világhálón, hanem tudja, hogy mit akar, nyil-

vánvalóan telefonszámlát takarít meg, mi pedig talán éppen ezeknek

a céloknak kiválasztásában, á „kalauzolásban” tudunk segíteni.

TUDNIVALÓK RÉGI ELFIZETINKNEK

Hagyományaink szerint ilyenkor november-december hónap-

ban igyekszünk minden olvasónkat tájékoztatni az új árakról,

s egyben jelezzük, hogy azoknak a régi elfizetknek, akik azokat

elfogadhatónak tartják, nem kell újból megrendelniük a lapot. Bí-

zunk benne, hogy k - amikor megkapják a jöv évre szóló 2640

forintos elfizetési számlát - az összeg átutalásával, postára adá-

sával ersítik meg az elfizeti táborhoz való tartozásukat. Azokat

x—j

arra kérjük, hogy egy kétsoros levélben, faxon vagy e-mailben

(Prím Kiadó, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32., tel./fax: 228-

3372, 228-3373, e-mail: subscribe@prim.hu) jelezzék a lemon-

dást, feltüntetve az összes olyan adatot (név, cím), amelynek alap-

ján az elfizetést nyilvántartottuk. Ha valaki lemondta az elfize-

tést, és mégis kap számlát, attól azt kérjük, hogy a kipostázott

számlát küldje vissza, és mellette vagy rajta jelezze a lemondást,

mert csak így tudjuk sztomózni.

AZOKNAK, AKIK

SZOLGÁLTATÓTÓL KAPJÁK A LAPOT

Fel kell hívnunk a figyelmüket, hogy az Internet Kalauz csak

abban az esetben jár nekik, ha a szolgáltató a szerzdéses csomag

részeként feltüntette az Internet Ka-

lauz-elfizetést. Ha nem, akkor az,

hogy a szolgáltató megrendeli-e t-
J I

.

~| lünk a lapot, vagy sem, esetleg csak

\ l _
bizonyos díjcsomag elfizetinek

juttatja el, teljességgel a szolgáltató

. szeszélyén múlik. Magyarul: nincs

garancia arra, hogy aki az idén a szolgáltatójától kapta az Internet

Kalauzt, az januárban is kapni fogja, vagy ha éppenséggel január-

ban mégis, akkor ez így lesz az idk végezetéig. Ha ilyen kérdés

merülne fel valakiben, azt tanácsoljuk, forduljon szolgáltatója

ügyfélszolgálatához, tegye fel az erre vonatkozó kérdést, s ha ne-

tán jövre nem jár automatikusan az I. K., akkor éljen a kedvez-

ményes árakat nyújtó elfizetési lehetséggel!

JÖVEND ELFIZETINK

k azok közül verbuválódhatnak, akik eddig újságostól vették

a lapot, vagy szolgáltatójuktól ajövben nem számíthatnak erre az

ajándékra, esetleg azok közül, akik most szereznek tudomást la-

punkról, s ezentúl rendszeresen, postai úton szeretnék megkapni.

Az kedvükért helyezzük el a lapban ezt a megrendellapot, ám
hasonló szöveg megrendelését bárki bármilyen formában, tehát

a régi elfizetket, akik jövre nem kívánják lapunkat megkapni. levélben, faxon és e-mailben is elküldheti a fenti címekre.

M E G R E N » E L <1
H 1

1999 hónaptól kezdden elfizetek az Internet Kalauz cím havi (a nyári összevont szám miatt évente 11-

szer megjelen) magazinra. Tudomásul veszem, hogy az els elfizetési számla az adott hónaptól év végéig szól, mégpedig annyi-

szor bruttó 240 Ft-ot.tartalmaz (a lap példányonkénti 269 forintos árával szemben), ahány szám megjelenik még az évben.

(Teljes évre az elfizetési ár 2640 forint, amely összeg az áfát is tartalmazza.)

A kiadó a megrendelést folyamatosnak értelmezi, de az elfizetés folytatását minden év végéig jogomban áll - e-mailben, faxon

vagy levélben - lemondani. Ha lemondás nem érkezik, akkor a kiadó év végén számlázhatja a következ évre aktuális elfizetési

díjat.

Elfizet neve:

Postázási cím:

Számlázási név és cím, amennyiben eltér a fentitl:

Dátum: Aláírás: .



Legjobb válasz. 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Telefon: 458-5555, 457-3600

www.compaq.hu



tanúi. Jön ElenderMan, és lesújt az árakra. Ha az On cége most rendel IbUIN I nternet-
kapcsolatot, az Elender a mindössze havi 30.000 Ft + ÁFA érték Business díjcsomag

részeként biztosítja a — telefonálásra és internetezésre egyidejleg használható —

3COM TOUter-t. Ezen felül díjmentesen intézi az ISDN-vonal kiépítésének ügyeit

+ saját domain nevet + 5MB web tárhelyet + 5 e-mail címet is ad, ráadásul havonta

az els 250 MB adatforgalomért sem kell fizetni. És arról a haszonról még nem is volt szó,

amelyre az Internet információinak jóvoltából tehet szert.

Kémeink jelentették, hogy ElenderMan akcióira az Ön munkahelyének közelében is fel kell

készülni. Bázisairól az Elender ügyfélszolgálatán érdekldhet.

Semmi

http:// www. elender. hu


