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menteni a megfelel dokumentumot, aztán átgyalogolni vele az irodán, mert csak
egyetlen számítógép van összekötve a nyomtatóval? Ugye mennyivel
Microsoft szoftver csomag:
•

MS Windows NT Server 4.0
5 felhasználói

dokumentumok szerkesztése vagy

(SP4)

a táblázatok kezelése, ha

egyszerbb lenne a

nem lemezeken

kellene

megosztania az adatokat másokkal?

licensszel

Word97
Excel97

Csak szerver és
A Windows NT server 4.0 minden olyan szempontból

eleget

tesz

a

felhasználók

amelyek egy hálózati operációs rendszer

szempontjából
hálózati,
nyújt,

tárolási

könny

a

legfontosabbak.

hálózati

operációs rendszer kérdése az egész. Az Albacomp

Microserver számítógéppel és a Microsoft szoftver csomaggal Ön most

kívánalmainak,

mködése

teheti

Széleskör

meg

csomagban

és nyomtatási szolgáltatásokat

a kezelhetsége és a legmodernebb

az

els

lépést egy

modern rendszer megteremtése

juthat egy munkaállomásként

jogtiszta szoftverekhez,

is

felé!

kedvez áron
így

egyetlen

használható minségi szerverhez, valamint

ami a hatékony és biztonságos

mködés

garanciája.

biztonsági funkciókat tartalmazza.

Ha rendszerben gondolkodik, csak néhány

Albacomp Microserver
ATX alaplap 100

MHz

körülményesnek

1

Inter Celeron " 300A

kattintás az egérrel, és a

korábban

tn feladatok ezentúl az iroda bármely számítógépérl elvégezhetk.

CPU 128 KB cache,
•

64 MB SDRAM
LG 32X CD-ROM

- S3 Virge

2MB SVGA

card,

az

3.2

III

GB Quantum EIDE

HDD

Patika

A

&í5
gj&r'"

t

Excel 97

5
:

Wonl97

Microsoft ügyfélszolgálat: (06-1) 2

MSINFO (267 4636)

Microsoft

Oracle

the

Internet

Company

Stratégiánk
0racle8x

0racle8*

Java...
8*

e
l
c
a
0r

0racle8í

Az Oracle az Oracle8i Internet platform

beje-

lentésével megvalósította Java stratégiáját.

A

Hálózati Számítástechnikai Architektúra mind0racle8«

három rétegén

bevezette termékeibe a Java

támogatást, így

mind

Java-kompatibilisek.

a
c
l
e

mind

adatbázis-kezelje,

mind

alkalmazásszervere,

0
r

fejleszteszközei

8/

Komplex alkalmazásai

ennek megfelelen vezetk a webes rendszerek között.

0racle8x

Az Oracle Java

0racle8í

stratégiája az aktuális piaci igé-

nyeket célozza a keresztplatform-támogatással,
a fejlesztés, a telepítés és az üzleti és vállalati

alkalmazások költségeinek csökkentésével. Az
0racle8*
0racle8?

Oracle a Javával, mint egyeden, az összes réte-

gen áthúzódó nyelv

erejét kínálja

minden

plat-

formon, lehetséget biztosítva azok számára,
akik hatékonyabb információelérést és önki-

8/

e
l
c
a
0r

szolgáló web-alkalmazásokat szeretnének.

0racle8i

ORACLE
HUNGARY
ORACLE

8*

1123 Budapest. Alkotás

u. 17-19.

Telefon: 224-1700, fax: 214-0070

e
l
c
a
0r

http://www.oracle.hu
0racle8x

Az Oracle Hungary 1997-ben elnyerte a Nemzeti Minségi

Dijat.

0racle8í
0racle8í

Oracle

the

Internet

Company

SUBA
Üzletközpont

4

a'nQO/

A©

..

.

t@rtalom

nem

m@ni

webm@ster

k@lauz

A

Temetni jöttem az újságot,

7

dicsérni

a szabad szoftverek jövje

programozás

Szerveroldali

@ktuális

Internet

Hogyan keressünk készpénzt

Microsoft rémálma, avagy
.

.31-33

.

50-51

web-lapunkkal?

Az els magyar

Perl

Saját

Portálbirodalmat építenek

Kiadja:

kezdeményezés
34-35

bannercsere

8-9

a németek

Hívójelem:

Y05QDD

Befektetési alap

36

PRÍM

- a legnépszerbb

befektetési forma világszerte

.

.52-53

1

tud@kozó
38

Nincs

a Net

új

Internet

alatt

|

Fszerkeszt:
(14.)

Vertes János Andor

lineáris közle-

ményszervezés elfutárai

(vcrtes@prim.hu)

54-55

A

Finálév

Arany János és

Cannes-ban

a számítógép

A

digitális kultúra

mi MaCi-nk (22. pótktet)

.

.

Barangolás rovat szerkesztje:
Fagyai Csongor
(lnyl@impulzus.sch.bmc.hu)

Beszélgetés Popper

.38-39

12-13

MILIA99

A YVeb-mester szerkesztje:

56-58

Péterrel

b@rangolás

Balogh Attila Balázs
(abalogh@prim.hu)

58

Ördögi

iskol@
Hálózati kultúra

-

Online barangolás

40

Állati

40

Tervezszerkeszt:

középiskolás

Pályázat

17-19

fokon
Biológia

.

Hamburger a

.20

Nicht vor

dem

...20

Szivaros

Frici

.

.

Csillagászat

.

Kémia-fizika ...21

Matematika
Nyelvészet

.

.

Bili

.21

Gates és a

59

Henger Attila (hengcr@prim.hu),
Krcbccz József, Krébecz Krisztián
(krcbccz@bonline.hu)

59-60
60

Címlapterv: Rusz László

61

süti

61

Extrémé SportOK

62

Éjszaka

42-43

MuSIC

62

Csillagok, kajáldák, hálózatok

62

Olvasószerkeszt: Fábián Gábor
Karikatúra: Nagy Kornél

Fax! Net

Telefon: 228-3372, 228-3373
Telefax: 228-3373/13
Mobil: 20-343-077, 20-343-078

kik@pcsolódás

Tudományok
hírt - és utazzon

22

Üzleti
jó

társai

Nyelvrokon a kanyarban

Egyetemek, fiskolák

egy

Kind

és

40-42

Italian

írjon

halál után

Brönd

...21
.

itthonl@pok

Modern

Étlap

Hapsinéz
25

a CeBIT-re!

r@ndevú

.

.

.

.

.

.44

.46-47

Játszóház

.

.

.

.

.

H-mail: ikalauz@prim.hu

Segít-e az Internet a moziba

.44-45

Hiúság vására

CompuServe: 105277,140

járóknak?

Fvárosi és

.48

1506 Budapest, Pf: 140.

web-körkép ... .63

vidéki

Film az Internet-szerelemrl

ára: 269 Ft
díj egy évre: 2640 Ft
Megrendelhet: a Kiadónál
c-mailbcn, levélben vagy faxon.

Fgy lapszám

64

Elfizetési

Minden

Magyarok a nagyvilágban

cugehr
26-27

Zene és tudomány
Internet

u. 32.

- Fejezetek az

eltörténetébl

Hyper-sök: a nem

nem

Hunyadi Mátyás

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

gondol@t

Túl az ötezren

Sínen van a

Információ-technológiai Kft.

10 Budapest,

1

10-11

Hírszörf

Interaktív fesztivál

Internet-magazin.

nyelven

Lve

Story X.

64

Naná, hogy ez

is

magyar!

65

Az

Internet

Csak óvatosan a
csevegkkel!

.

Kalauz megtalálható

a Világhálón:

.28-29

www.prim-onlinc.com

Egyperces
Hirdetésfelvétel: a Kiadóban
Reklám-marketing:
Henger Ágnes (hcnger@prim.hu)

29

„chat-FAQ”

Csevegajánlat

.

.

.29

Szó-kép

49

Technológia

49

Vetítvászon

49

Nyomdai

elkészítés:

Artúr Repró Stúdió

Lnpozzon n

h

BHn

számunk hirdeti:
Alarmix

36

Albacomp

Bll

Allegro

37

American Service

.

Fuji

.14

Nyomda

Rt.

Terjeszti:

Budapesti Hirlapkercskedclmi Rt.
Kiadói Lapterjeszt Kereskedelmi Kft.

Ready

Hungary NetWork

;

Nyomás:

Veszprémi

IBC

37

Regia Rex

InterWare

23

SCI

Modem

|

Nemzeti Hírlapkereskedelmi

30

Egyesülés

Magyar Posta

15

Rt. Hírlapüzletági

Igazgatóság

[

Areco

36

1

Kern

Server

ArecoNet

23

I

Lyra

Tantál

Business Online
Caori

Elender
Externet

.

.

.Bili
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BIV

I

Novell

6

Oracle

3

Prakticomp

30

Prim-online

24

Qwerty

10

!

I

jj

I

I

lozzá férhet

még

a

nagyobb

könyvesboltokban és
az Intemet-kávéházakban.

TVNET
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WebTime
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1

kínáld

Eggyel az ezredforduló eltt:
NetWare 4.2

Kisvállalati
Egy egyszer

és

hatékony munka-

eszköz, amelynek segítségével ki-

aknázhatok az Internetben rejl
üzleti lehetségek, és a bels munkafolyamatok is hatékonyabbá tehetk. Könny használhatóságával, sokoldalúságával és bvíthetségével a Kisvállalati NetWare
4.2 a ma kapható egyik legmegfelelbb hálózati operáfolyamatosan

ciós rendszer a

fejld

nev

Wizard

varázslót,

ami a kap-

csolathoz szükséges egy-két

fel-

meg-

használóspecifikus paraméter

adása után automatikusan konfigu-

kisvállalatoknak.

munka-támogatás

GroupWise

a

NetWare a C2

A Kisvállalati NetWare 4.2 munlehetséget

kakörnyezet

teremt,

védelem az

-

hálózati biz-

NetWare

tonsággal rendelkez

rendszeren alapul

révén

•

kumentumokon dolgozzunk, megosszuk feladatainkat és naptárunkat

rendszer (a NetWare 5

nev

5.2

program segítségével.

beépített

rendszerrl, akár annak

akár a

egy kritikus részérl.

soha

nem

ilyen

volt

Mindez egyetlen helyrl

- az

Asztali

FaxWare -

automatikus köz-

A

Kisvállalati

NetWare

dobozában

NetWare

4.2

NetWare

van

a

benne

BorderManager FastCache

Nem

NetWare

nyezetet láthatjuk, ugyanazokkal

csökkentése mellett (kisebb telefon-

a jogosultságokkal rendelkezhetünk

számla).

stb. („digitális

• Bárki

Még könnyebb

az inter-

A

Kisvállalati

felhasz-

nálói számára a Novell ingyenesen

hozzáférhetvé

teszi

vezet Oracle8

5 felhasználós adat-

az Oracle piac-

NetWare

tartal-

a Netscape FastTrack

web-

nev

web-szerkeszt terméket.

Netshield és VirusScan.

A beépített

vírusfigyel szoftver állandóan

fi-

gyeli és védi a szervert, valamint

a

számítógépes

Még könnyebb

•

C2

az Internet-

kapcsolat
beépített

is

router-szolgáltatás

hagyományos

elérhet az

telefon-

Internet.

Csak

-

a szolgáltató telefonszáma kell

hálózati biztonság. Leg-

a szoftver máris kész arra, hogy

egyszerre több felhasználó

is

gészhessen a Világhálón, illetve
a

GroupWise rendszer

internetes le-

A

Kisvállalati

NetWare tartalmazza

A

NetWare Management Agent

és

ha az

jelezi,

A

pl.

betelik az egyik

NetWare Management

gével.

A

web-szerverünk

Kisvállalati

is

NetWare

4.2

tartalmazza az Internet Connection

si

lehetségével kombinálva ideális

lehetséget teremt a kisvállalat szer-

hozzá. Megjelenik egy ikon a fel-

verének távoli felügyeletére, moni-

használó asztalán, amelyre kattint-

torozására.

va az

telepíti,

majd konfigurálja

magát egyedi paraméterekkel

Egyszer

(pl.

az e-mail címmel), teljesen auto-

A

Automatikus

szoftver-

javítás

Ha egy
elindítani,

alkalmazást

nem

sikerül

mert bizonyos fájlok hiá-

telepítés, egysze-

r felügyelet
Kisvállalati

NetWare keve-

sebb mint 50 perc

alatt telepíthet.

matikusan.

A szerver bekapcsolása után minden
teendt elvégez

a telepítprogram,

nem

hálózatot,

a

csak

GroupWise

a

rendszert

is

hanem

üzembe

A QuickStart és a NEAT prog-

matikusan felkínálja a Helyesbítés

ram

segítségével

parancsot, amellyel a hiányzó fájlok

gyarázatokkal támogatva egyszeren

visszamásolhatók. Ez az intelligens

felvehetk a felhasználók, csopor-

opció

nem csupán

újramásol min-

lépésenkénti

ma-

tok, alkalmazások, nyomtatók.

1999. március 31-éig akciós áron kapható a Kisvállalati NetWare 4.2.
A

részletekért keresse a Novell viszonteladóit,

vagy

hívja

a Novell Magyarországot: (1)235-7656, 235-7657.

http://www.novell.hu
1999
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ál-

lítva.

lehet a be-

épített

Kis-

figyeli a szer-

elre képes

szergazdának, aki jogosultságot ad

webszerver-szoftver segítsé-

saját

ezért ezeknek a szervereknek a leg-

A

telefon a rend-

nyoznak, akkor a Z.E.N.works auto-

dett hálózati szervereken tároljuk,

megbízhatóbbaknak és legbiztonsá-

elegend egy

st

a Netscape Navigator böngészt,

kell lenniük.

Távoli felügyelet

másodpercek

révén

telepíthet bármely alkalma-

bön-

értékesebb információinkat a jól vé-

gosabbaknak

és

veleket tudjon küldeni és fogadni.

vírusok támadásától.

3.1-et és az

népszer Microsoft

Agent a NetWare Connect tárcsázázás:

vonalon

McAfee

Windows

mely erforrás,

4.2 a Tobit

-

és szükség esetén telepí-

összes többi

diszk.

Adatvédelem

áll,

magát.

illetve

A

kliensgépeket

kezésre

meghibásodik, vagy elfogy vala-

segítségével

a

nyomtatómeghajtó azonnal rendel-

vert,

számban.

Vírusvédelem

mit át kellene konfigurálni. Minden

modul folyamatosan

FaxWare programot tartalmazza

•

saját

Z.E.N.works

beépített

StarterPack

jelent-

OS-változatot.

verelosztás

alatt

is

kezünk be, nyomtathatunk a

ti

Alkalmazásfelügyelet/szoft-

A

személyiség”).

más PC-jérl

nyomtatónkon, anélkül, hogy bár-

netes publikálás

kell töb-

a NetWare-rel azonos felhasználó-

cég bármely számítógépe

drámaian megnöveli a költségek

elindulnak a hálózaton keresztül.
Kisvállalati

A

eltt ülve ugyanazt az asztali kör-

bet várni a faxokra a cégen belül,

A

•

ami az Internet-elérés sebességét

segítsé-

azok rögtön megérkeznek,

felügyelet/egyedi

Starter Packkel

szerver,

gével központilag fogadhatunk és

küldhetünk faxokat.

fájlokat

profilok - szintén a Z.E.N.works

• Kezeli a

Kisvállalati

bázis-szerverét.

ponti faxolási lehetség

Kisvállalati

adattárolás

A

lév

gyorsabb az Internet-

szervert és a NetObject Fusion

áttekinthe-

denki számára hatékonyabbá válhat.

A

mazza

Oracle 8 - a legkorszerbb

munka min-

irodai

teljes

egyszer.

t az egyszeren használható felület
segítségével

elre

idzitett mentéseket készíthetünk

nyomon

összehasonlítja

és regisztrációs adatbázis-bejegyzé-

ment mo-

dulja) segítségével rendszeres,

A találkozók szervezése, a feladatok
követése, a csoportmunka

behatolók

Új grafikus mentó' program.
új, grafikus Sbackup

A

GroupWise

1

ellen.

hogy leveleket küldjünk, közös do-

társainkkal a beépített

4.

ez önmagában

illetéktelen

hanem

a helyi merevlemezen

kapcsolat
vállalati

és változást a regisztrációs

tároltakkal, és a hiányzókat pótolja.

Még
Együtt könnyebb - csoport-

fájlt

adatbázisba,

seket az „Alkalmazás” objektumban

az Internet-kapcsolatot.

rálja

den

Novell

k@lauz

nem

Temetni jöttem az újságot,
Több mint 30 éve

készítek újságot...

gyarázatként:

ellen: ami ki van nyomva, az az
manent - meg különben is...

média
ta

Mármint

igazit, papírból

nem dicsekvésbl mondom, inkább mahosszú ideig még a zsigereim is tiltakoztak az online

nyomdaszagút. Ezt

valót,

így azután mi
szólunk,

s

még

az Internetrl

is

inkább papíron szóltunk és

is,

de ha

Az online

nsítések) mindegyike önállóan

lon,

és szépen kialakult egy archívum, jöttek a kérdések: lehet ebben

Eljönnek-e mondjuk azok a cikkek,

amelyekben ugyanerrl a cégrl vagy ugyanerrl a szoftverrl

ír-

mégpedig úgy, hogy a

frissül,

is

meg

Miért ne kereshetnénk, miért ne asszociálhatnánk - ha már

roCikk, amit mindenki

figyelmébe ajánlunk:

ha két hétig

nem jön

akkor ez a rovat akár havi lapnak

friss,

tnhet, de ha egy nap öt helyen történik vezetváltás, akkor

a reggeli nyolcórás hír esetleg délután kettre süllyesztbe kerül.

Nem

vész

el,

egy klikk, és máris a rovat korábbi híreinél van az

olvasó; de az egész szerkezetét tekintve

folyamatosan alakítjuk

egyszer egy számítógépen van a cikkadatbázis -, minden csak
szoftver kérdése,

no meg hogy az

adatbevitelt valóban adatbázis-

rendszerben oldjuk meg, kapcsolódási pontokkal, indexekkel,

le-

azt,

hogy mi van

Természetesen ezeket a cikkeket
korrektor, válogatunk

a „nyeloktatás” szón,

is

nem egy

napilap,

hanem

egyéb okból a
köznyelvtl

akkor betelefonál vagy

eltávolodott,

így kerül ki a

s

olvassa olvasószerkeszt,

is

Szakmai jelleg
információ, vagy

kint...

a hírek közt, de ha mindenki átsiklik

kérdezhetséggel!

De ha már

figyelni

jelekre:

kipottyan

hír, alul

sokkal inkább egy nyitott szerkesztség, ahol az olvasókkal együtt

tunk?

érdemes
az alábbi

Mondjuk, személyi hírbl négyet tárolunk az olda-

vat tetejére bekerül az éppen most érkezett

rádió az ágyban állva szeretkezésrl: „lehet, de minek?”

szerint visszakeresni?

A négy

világban ennek a fogalomnak nincs értelme.

(proPRÍMó - események, történések; PRÍMr - termékek;
PRÍMás - vezetkrl szóló személyi hírek; PRÍMa - tippek, mi- -

a legrégebbi.

papírújságjaink hireit a webre,

Lapunk
olvasásakor

Napilap?

valaki minket kérdez, csak azt tudjuk válaszolni, amit a jereváni

téma

informatikai napilapot, amit most

rovat

újságcsinálók szárnypróbálgatásait: hát persze, lehet ilyet

föl

él

hasznos együttmködésben

prim-online-nak hívunk (mvw.prim-online.com, www.prim.hu).

újság! Verba volánt, scrip-

némi felsbbrendséggel elnézen szemléltük az online

Azután ahogyan sorra vittük

dicsérni...

hír,

beír az olvasó, és öt perc

egyszer kialakítunk egy

javítva

adatfelvev rendszert, amely adatbá-

is

múlva már
Hol tud

a hiba: nyelvoktatás!

ilyesmit egy nyomtatott újság?

De nem

zisba sorolja be a megjelent cikkeket,

„magasan szárnyaló”
cikk, aminél laikus

olvasóink

csak szintaktikusán, szekiadhatják Pósalaki

mantikusán

miért ne lehetne ezzel a szisztémával
esetleg két megjelenés között

matosan felvenni az

melegében
a webre,

is

feltenni

szen egy adott témára készített egye-

folya-

azon

Írásokat, és

hadd olvassa, aki felénk

Hiszen ez esetben nincs lapzárta,

hogy másnak

het,

lyett

kap

tle valamit,

mét a rovat

mi letesszük

St

a friss hir az,

nek

17-e,

a jövben

is

ji hírre,

hogy mi

is

történt a

vát kínálni az elfizetknek.

ezentúl Elender Internet-

Ám

ha valaki

rovatcímek, új szolgáltatások,

Levél, vagy

levélcímet (e-mail)

ele-

kell alternatí-

valaki tovább kíván böngészgetni

írás:

cikkek téma szerinti összefuzése,

Hogy akkor

miért csinálunk mégis papírújságot?

Nos, szerintem a kérdés inkább

rákattint,

továbbmehet arra a február

CompuServe-vel, miért

Ha

új

a címtárak, rendezvénynaptárak, katalógusok gyarapítása.

Kora délután megkapjuk

van a weben.

a kapcsolódó cikkek listáján rögtön

vitairat,

gondolat:

tartalmazó

sa, a

nem kémek,

elfizetést kínálnak kedvezménnyel.
a hírt, röviddel utána kint

Vélemény,

alaptevékenység, a hírek szolgáltatá-

akik a bonyolultabbá és drágábbá váló

CompuServe-bl

is-

miközben szünet nélkül folyik az

hogy az Elender megve-

MÉN Rt. részvényeit, s azoknak,

szi a

hogy

élére kerülve elolvashassa

folyamatosan változhat. Megjelenhet-

ott

is

van február

itt

a régi hír

van

az adatbázis-szerkezetnek kö-

minden. Például

maga

új tartalmat,

frissiben,

máris olvashatja ország-világ...

hanem összefüggéseiben

dátumot és

mindenki:

és

hírt,

szönheten nem csak hogy

helyreigazítás he-

az online újságban

új

nem is egészen úgy van...
És még mindig nincs vége. Egy
online újság esetében nem csupán
a cikkek, hanem maga az újság is

bepötyögjük a

telefont,

„ugorgyunk”:

van a tarsolyában

is

múlva elkövetkez

felhívjuk X. Y. cégvezett, kérdezünk

a

bácsi jelszavát:

hasonló, így egy hetek vagy hónapok

jár!

nem

kell hivatkozni a nyomdai átfutásra:

válaszol,

könnyen kiderül-

dülálló megoldásról

cikkeket

a

alakulhatnak a hirek, hi-

is

az,

hogy meddig csinálunk.

Mert ha majd minden lakásba bérelt vonalon érkezik az
vagyis az információs vezeték ugyanolyan
lany, a víz

Internet,

közm lesz, mint a vil-

vagy a gáz, akkor bizony már nem nagyon

Fontos figyelmeztetés,

lesz szükség
szabályismertetés:

Vagy mégis?

a témában, akkor elveheti a Monitor, a Business Online vagy ép-

igazi újságra...

pen az Internet Kalauz korábbi cikkeit a CompuServe-rl vagy az

következik, az utolsó érv

Elenderrl,

s

mondjuk egyetlen

kattintással ott lehet a cikknél, amit

az Internet Kalauz a múlt hónapban készített Martin-Kovács

vezetéket ugyanis

a

MÉN

nekem

szedés (természetesen,
a

kezembe adták

úrrá

M. K. M. nem média-MEN!)
még láthatta, hogy mi az ólommint annyi más gyakornoknak, nekem is

Rt. irányából jön,

Igen, lassan

is

-

aki

frissen kiöntött aláírásomat, s

lennem az éget vágyon, hogy

dász fejéhez...)

- be

kell látnom,

azt

igyekeznem

kellett

olyat,

lapos kijelzvel a végén

-

az információs

már a WC-n

is

a

WC felé

is

be

online újságot ol-

vasnak, és minket valaki mégis papírújság-készítésen kap, akkor
Talány, kérdés,

már igazán nem
majd

remeg

lesz

magyarázatom, legfeljebb annyi suttogok

szájszéllel,

hogy

azért,

mert szeretem,

rejtvény:

azért,

mert

nekem még kezembe adták az ólombetket...

Az

én generációmból talán

még

olyan olvasónk

is

akad, aki

megszokásból, nosztalgiából, szeretetbl a papírújságot viszi ma-

Ám

Prím Kiadó, amely az Internet Kalauz mellett négy önálló

(de ha a Webmestert

veszíti,

gával a legkisebb helyiségbe.

amit a papír nem...

A

arra az idre, mire ez be-

jelentségét

Szóval, ha majd a gyerekeink

ne vágjam azonnal a nyom-

hogy az online újság tud

is

hogy

lehet kanyarítani...

Miklósról, az Elender új média-manjérl (Vigyázat: az asszociáció

nem

- egy

Félek,

is

számolom, akkor

öt) papírújság tartalmát

fog

a

tudomány mai

állása szerint a

mi generációnk

ki

halni...

gondozza, lényegében a papírújságok webre vitele közben szülte

meg

azt a többitl alapjában

véve független, de azokkal mégis

Vértes János
1999
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Portálbirodalmat
építenek

Nem valószín, hogy a német birodalmi törekvések kapcsán bárki

valami jó dologra asszociálna,

is

a németek

ilyesmirl van
Telekom - amely a

bár ezúttal

szó:

a Deutsche

tele-

fonszolgáltatás mellett mellesleg

a legnagyobb német Internet-szolgáltató

is

- T-Online

szolgáltatását

kívánja több portál-site-tal

is ellátni,

ahogyan a közelmúltban megrende-

Meghódítani a világot

zett

frankfurti

sajtókollokviumon

mondták: szeretnének egy sokolda„Ez a növekedési

lú portálbirodalmat kiépíteni.

ütem

- hangsúlyoz-

Mint a Matávnál a nemrég megOrigó Kft., olyan a
Deutsche Telekomnál az Online
Service GmbH. Ez a gazdája a cég

Wolfgang

T-Online szolgáltatásának (ez az

a vevszolgá-

latban

is

alakult

új

utakat kíván”

ta

Keuntje,

Origó esetében

az

Online

s

már

márciusi CeBIT-en) beinduló

egyéb portálokra. A párhuzamokat
nem érdemes erltet-

vivje. „Ezért

túlzottan

megduplázzuk hotline-kapacitásunkat,
és megersítjük az Interneten keresztül

tességet,

lyekkel a Deutsche

Telekom büsz-

mindez mégiscsak a

felszín,

a mélyben azok a változások húzódnak,

amelyeknek els
majd be

CeBIT-en
közepén
a Deutsche Telekom, de amelyek értelemszeren azonnal az egész világon akár Budapesten is - látszanak majd.
jeleit

mutatja

A

www.t-online.de

már épül
portal),

nünk, hiszen azok a számok, ame-

a

az

a

március

portal-site

mellett

bevásárlóutca (shopping-

üzletemberek

(business-portal)

és

központja

az ifjúsági

park

ha már birodalmi törekvé-

lélekszámot bekalkulálva sem ha-

sekrl ejtettünk szót, el kell mondani,
hogy a németek bizony kacsintgatnak az
országhatáron túlra is. „Rövid távú célunk, hogy jelen legyünk német ajkú

sonlíthatók a magyarországi szá-

(Fun and Action Portai). 1999-ben
- a Deutsche Telekom reménye szerint
- a T-Online mellett a lakosság megtanulja a T-Mart kifejezést is, s azután sor-

mokhoz. 1998 mérlege 800 ezer új

ra a többi portál nevét.

kínált vevszolgálatunkat.”

Az

online offenzíva

ennyiben,

s

nem merül

kélkedhet,

ki

meg

nem

az

esztendben), 840 millió

lépést

a

meg

zív törekvéseknek.

gáltatásnak, s ez volt az

rendszer segítségével 2500 beválasztóáll

ma már

els olyan

csolatok számában.

„Honlapunkon

a felhasználók rendelkezésére,

150 országban.

gáltatás révén

webes

A legújabb szol-

felületen keresztül

bármely ország helyi telefonvona-

lán keresztül a levelezést megtekinteni,
1999 MÁRCIUS

lesz

egy Surf and Call

gomb is” - jelentette ki a szóviv. „Ezután nem kell attól tartanunk, hogy az

tet-

a cég: egy úgynevezett iPass

szeretnének tzsdézni. Béta-teszt fázisá-

ladta a százmilliót a létesített kap-

Január végén

nemzetközivé tételhez egy

roamingpartner-hálózat kiépítésével

lesz T-Aktie, vagyis T-részvény

azoknak, akik az Interneten keresztül

hónap, amikor a T-Online megha-

növekedés).

2,8 millió elfizetje volt a szol-

leányvállalatok sora alakul

és

St
is,

ban van az onlinebanking-szoftver,
amely Keuntje szerint minden banki
mvelethez a T-Online-t teszi a legkényelmesebb platformmá.
És még mindig nincs vége az offen-

kos

különböz országokban azért, hogy
a T-Online az America Online, a
CompuServe vagy más online szolgáltatás alternatívájává válhasson. Az els

lehet

elz

létrehozott kapcsolat (70 százalé-

elégszik

a

pont

a németországi

ennyivel a T-Online, vegyes válla-

latok

te

még

ügyfél (42 százalékkal több, mint

szomszédainknál, Svájcban és Ausztriában.” Hosszú távon persze

|

a közeljövben (sok esetben

a

Telekom-szó-

|

így),

annak is, hogy, mi kerül fel
a www.t-online.de portál-site-ra
és

Services
GmbH
Deutsche

|

ma még nincs

s

a két irányban biztonságossá

tett

Web-

mail szolgáltatás mellett megteremtették a biztonságos, chipkártyás azonosítással ellátott
tást

is,

home banking

szolgálta-

ugyancsak helyhez kötöttség

nélküli, web-felületes megoldással.

Bár a web-felületes nem jelent

felüle-

internetes telefon
leket,

tlünk

csábít el ügyfe-

hiszen az, aki ezt a lehetséget ré-

szesíti

elnyben, a mi

call

centerünkön

keresztül gyakorolhatja az IP-protokollos hangátvitelt.

És nem tagadom azt

sem, hogy T-Online-fórunkat a hírcsoportok terén

is

érvényesíteni szeretnénk.

holn@p
vül jelents árcsökkentések mellett egy

hogy mi min-

sor területen demonstrálta,

dent tesz a szolgáltatások színvonalának

megújítása terén.

ákkal illusztrált: egyszer, telefonzsinórhoz hasonlatos csatlakoztatás után sorban
létek be a webes felületre a videokamera,
a tároló, a nyomtató stb. ikonjai, amiket

azonnal munkára lehetett fogni. („Plug

A telefont nem kell
„bootolni”...

A Deutsche
Telekom ed-

Jini-kártyánk,

akkor mindenütt, ahol
üzemel, pillanatok

hogy a cégnek a Micro-

részt

ki-

is

csolatai.
úttal

igazgató fogadta

Szemben az

árral
R

is,

hogy

a

a témát,

búváros filmmel

hanem

a k a

jen, az

o

1

1

t

te-

már sokkal inkább, hogy éppen
telefont tekinti manapság példaképnek,
a Sun úgynevezett Jini-fejlesztései is

e g y faj t a
pozitív pél-

a

daként sze-

azt célozzák,

retné a ver-

ban minden ugyanolyan egyszer legyen,

senytársak

mint a telefonálásban.

állítani,

-

nem

legalább

állandóan

Nem

s

„Felvesszük a telefont, és
a csodálatos

ott

az

búgó hang, rögtön rendel-

tatni

a kamera, képeket tudok ké-

kinek van szüksége képekre?”

a fotókat, a lemezmeghajtó egység

pedig,

hogy

A Jini
detileg

tudja tárolni a képeket.

segíthet

abban

is,

hogy az

nem számítógépes

ere-

perifériák

azokká váljanak, vagyis akár a háztartási eszközöket is hálózatba köthessük,
hadd küldjön egy e-mailt a frizsider, ha
áramszünet miatt olvadásnak indul a vasárnapi hús.

igazgatója, aki szerint a jelenlegi
Internetre kapcsolt

új fejlesztését ajánljuk

áll

nunk”...

a rendszer,

- mondta

nem

kell bootol-

a Sun elnök- vezér-

- akár
- rendszerek legfbb

hogy mindez csak „egy csukott ab-

néma világ”, amit szeWindows helyett a Java-böngé-

lakon át látszó,

tölthetnének

meg

élettel.

Ám

badította a kávéskannából, s egyre több

nagyon nem szeren-

a többi eszközt és felhasználót. „Helló!

Én vagyok

Az már egy másik téma, hogy mi
mindenrl küldhet nekünk e-mailt a frizsider, ezzel kapcsolatban az ICL egyik

kezésre

uraló cég

telefontarifánál

csak a fizetésekhez

is

hogy a számítástechniká-

Hol az a szellem, amely a számítástechnikát is olyan egyszervé varázsolná, mint a telefont? A dzsinnt, vagy
angolosan Jinit, azóta a Sun már ki is sza-

hogy a verseny kizárólag az árfronton zajlik. „Ez egy olyan iparág, ahol
mindenekeltt az innováció területén
van szükség versenyre” - véli Sommer, s
épp ezért a Deutsche Telekom a rendkícsés,

A kamera

A nyomtató jelzi, hogy „” ki tudja nyom-

abszolút értékben!

szerint

Veszel egy ka-

lefonos cég konferenciáján vendégesked-

a piac jelents hányadát most

els embere

is.

merát, és rákötöd a hálózatra.

cég els embere az egyik élvonalbeli

szk

mérten,

ugyanezt más háló-

felso-

helyi díj (csakúgy, mint a 6 pfenniges

magyar

teszi

eszközök esetében

gatója a fen-

éjszakára beígért 3 pfenniges percenkén-

nem

lehetvé

hallják a han-

másokat beszélni.

tebb

rinte a

a

hallhatsz

szíteni,

újra nagyot mérsékelnek az árakon: az

már

A Jini

is

telefont a hálózat-

Mások

az egyik élvonalbeli számítástechnikai

baja,

olcsóbb, és

illusztrálva azt

bedugod a

ba, és telefonálsz.

vezérigaz-

mintha ezt a kesztyt a Deutsche
Telekom nem tudná felvenni, áprilistól

is

gáltatónál,

Deutsche
Te e k o m

az árcsökkentésen járna az eszük.

távolsági)

is

telefonálni szeretnél,

veszel egy készüléket, elfizetsz a szol-

bejelentkezik a hálózatba, és köszönti

aktívak az innováció terén

ti

az alkal-

búgó hang. Ha

tos

hogy életfontosságú dolgokat
nem szabad a Windowsra bízni.
Ennyi még nem indokolta volna, hogy

esetleg azok szintén ilyen

s

el

Hogy hol jön mindez a telefonhoz?
Nos ott, hogy mindez ugyanazon az elven mködik, mint az egyszer, csodála-

zati

Sommer,

nyilván bosszúsággal

költenék a bevételeiket,

a meghívást, aki ter-

mulasztotta

vehetünk a világ különböz váro-

saiban zajló videokonferenciákon.

a Windows NT-rl, a tavalyi Oracle
Open Worldon és a Comdexen bemutatott

elé

járna

el

az

elnök-vezér-

bekapcsolódha-

a rendszerhez,

áinkat

tunk vállalatunk központi rendszerébe,

godat, és te

n

r

még ha

McNealy

Ez-

maga

alatt

csatlakoztathatjuk laptopunkat, periféri-

mat, és hosszasan taglalta véleményét

o

1

ugyanis -

nem

Az egyszer csatlakoztatás hátterében természetesen Java-processzoros
rendszer áll, amely elfér mondjuk egy
szellemidéz chip-kártyán. Ha van ilyen
jinis rendszer

softtal

mészetesen

- „plug and

szinte

válóak a kap-

Scott

Scott

helyett”...)

minden évben
hívott eladót
a Süntl, annak ellenére,

dig

els ember,

- mondta

and work”

pray és plug and pay

helyen hallhatunk errl a javás csodáról.

Lényegében egy interfészrl,
különféle eszközök számítógéphez
kapcsolási eljárásról van szó, amit

McNealy - munkatársa, Paul Autin
ségével - ott, helyben különféle periféri-

olvasóink figyel-

Az analóg telefonvonalak adatátviteli lehetségei
korlátozottak. Biztosan lesznek élelmes

kereskedk,

akik valamilyen trükkel áthágják a mai csúcs,

Qwerty Computer

rábban Magyarországon áruló

MÉN

www.qwertynet.hu

Internet:

Rt. részvényeinek száz száza-

s ezzel egyértelmvé vált,
hogy a magyar piacon március elsejével megdráguló és bonyolultabbá

lékát,

lépni.

váló

Kft.

Ilii Budapest, Bartók B. út 14. Tel.: 466-9377, Fax: 385-2687

C9W

Elender megvásárolta a

CompuServe-szolgáltatást ko-

sebesség modemek korlátáit. Az igazi megoldás
nem ez, hanem az ISDN kapcsolat. Ezt kínáljuk
elfizetinknek, ha tovább kívánnak

A Az

56K

a

CompuServe

MÉN Rt.

gáltatását

E-mail: info@qwertynet.hu

alternatívájaként

az Elender Internet-szolajánlja

a

fel

volt

CompuServe-elfizetknek.
Természetesen a CompuServe-

Hungary
Magyarország elektronikus kapuja
The

g a

e ül

t

111

UI a y

to

elfizetést

is

meg

lehet rizni, ezt

azonban a jövben

nem

a

nem

MÉN

Elender-tulajdonú

az

immár

Rt.-vel, ha-

CompuServe-öt március

1.

után térségünkben képvisel angliai

U annak akik
s z ö rfö I g e tn ele

ügyfélszolgálattal

A

rendezni.

kell

magyar hívószám megmarad, de

a korábbi díjakhoz társul az órán-

ként 3 dolláros hálózati költség, ami

jelentsen drágítja a

szolgáltatást.

További negatívum, hogy a

jövben

csak nemzetközi bankkártya segítségével lehet intézni a fizetést, errl

uitorlazunk
§j

§

fi.

nem adnak
tortán,

Az már csak
hogy gond esetén a lon-

számlát...

doni ügyfélszolgálatot kell hívni!

li.netiuoHc

ÉT

$

le

a díjakat, és amerikai szokás szerint

hab a

I

nem havonta vonják

hetente és

Mindebbl az következik, hogy
CompuServe-elfizetként fként

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

e-mail:

a

bérelt

vonallal

nemzetközi

és

bankkártyával rendelkez, angolul

R

12
1999
szer

hónaptól

bruttó

240

Ft-ot tartalmaz (a lap példányonkénti

2640

forint,

»

jjlfl
elfizetek az Internet Kalauz

megjelen) magazinra. Tudomásul veszem, hogy az els

(Teljes évre az elfizetés

A

kezdden

269

havi (a

nyári összevont szám miatt évente 11-

-

lemondani. Ha lemqndás

nem

mégpedig annyiszor

ahány szám megjelenik még az évben.

érkezik, akkor a kiadó év

áll

- e-mailben,

végén számlázhatja a következ évet az aktuális elfizetési

jól

cseveg magánemberek marad-

nak meg (nekik nem
s

számla,

ám

ilyenek

CompuServe magyar

piacról

ból fakadó hálózati

A
faxon, ledíj

díj),

történ kivonulásának bejelentése

figye-

után

lembevételével.

kell

a bérelt vonal miatt nincs a hívás-

kevesen vannak...

áfát is tartalmazza.)

kiadó a megrendelést folyamatosnak értelmezi, de az elfizetés folytatását minden év végéig jogomban

vélben

i

I

elfizetési számla az adott hónaptól év végéig szól,

forintos árával szemben),

amely összeg az

cím

E

a

szolgáltatást

üzemeltet

Middle Europe Networks

Rt. inten-

zív tárgyalásokat folytatott annak
Elfizet neve:

érdekében, hogy

Számlázási név és cím, amennyiben

Dátum:

1999

eltér

a

fentitl:

Aláírás:

MÁRCIUS

új online szolgál-

tató partner biztosítson hálózati el-

Postázási cím:

..

ktuális
érést az ügyfeleknek, s

lásoknak

lett

ezeknek a tárgya-

az eredménye a cégvásár-

MÉN Rt. alternatív ajánlata:

lás, illetve

a

a korábbi

CompuServe-ös

szolgáltatási

szerepl

1

Az EuroPlus+ korszer

8,25 dolláros részvényenkénti

semmi sem

áll

an-

az Internet

nak útjába, hogy márciusban ez

is

be-

játékok teszik

áron megvenni,

s

így

által

technológiáját

elérhet szolgáltatások és

még

különlegesebbé. Ilyen

a Hírek szolgáltatás, ahol a tudásszintnk-

épüljön az AltaVista-birodalomba.

szerzdés megszüntetésével egyidejleg

nek megfelel, folyamatosan

Elender Internet-szolgáltatást kínálnak

online

A

szolgáltató

az

*

Elenderre áttér ügyfeleinek kéthavi

in-

/£

az ügyfeleknek.

fel

r

'

gyenes

ingyenes

szolgáltatást,

saját

Jé

A

Camation

Strategic

Internet

Consulting az Advanced NetWork

& Services magyarországi hivatalos
magyar

domainnév-regisztrációt kínál, valamint

partnereként segíti és támogatja a

az Elender ügyfeleinek járó egyéb ked-

tanulók részvételét a ThinkQuest pályáza-

vezményeket

ton.

idszakok,

(ingyenes

Internet Kalauz-elfizetés stb.)
ja.

Az

nyújt-

is

ügyfelek ezentúl az Elender orszá-

gos hálózatát használhatják a telefonvonali- vagy ISDN-behívásra.

Elkelt egy

sabban szolgáltatás

el

is.

Az EXTRA7

egy pénzügyi befektetnek adta

Bt.

EXTRA néven

ismert „freeweb” rend-

szerét.

A

szolgáltatás

legfbb

értéke,

hogy

és ezt

csak fokozta, hogy az ingyenes oldalakra
tartalmak

vitatott

a

is

média kellképp

felkerültek,

amit

sokmilliós

felfújt,

reklámértékhez juttatva ezzel a webcímet.

Az

új tulajdonos a Telnet

ország Kft.-t bízta

meg

a

Magyar-

szolgáltatás

ebbl

000 000 dol-

1

tanácsait,

érdekldk.
Az Advanced NetWork

&

hogy támogassa

tatásban.

Az Advanced Networks

január 22-én

Camation

fúziók

hivatalosan

jekt

minden-

a Zip2
médiabirodalmak és
elektronikus kereskedelmi központok

megvásárolta

a

egyik vezet site-építjét.

A hír lényegé-

ben egy idben érkezett azzal, hogy
a

Bet vásár

és Kincs-

virtuális játékterem kí-

Magyarországon.

www.reward-net.com
www.allegro.hu/reward
reward@allegro.hu

1999.

elismerte

a

Strategic Internet Consultingot

nemzeti partnereként a ThinkQuest pro-

ségével kapcsolatban.

hely Camation

A

kicsit momár nem jele-

Mivel a mostani lapszám

Magyarországon végzend tevékeny-

zis,

budapesti szék-

nik

és március 21-éig

meg

ennél frissebb Internet Ka-

most hívjuk

Consulting hasonlóan

lauz,

itt

fontosnak érzi az oktatás, valamint a szo-

arra,

hogy a www.oscar.com csatornán

kutatás

fejlesztését
új

Magyarorszá-

technológia krea-

való neveléssel.

és

a figyelmet

fel

élben nézhetjük az Oscar-díj átadását. Az
oldalon már most mindent elolvashatunk
a jelöltekrl,

s

fogadásokat köthetünk arra

nézve, hogy az amerikai filmakadémia

közeivel

persze

képpen jelzik a tkekoncentrációt. Ha
ezt szem eltt tartjuk, akkor említhetjük
a Compaqot, amely az idén Digitalméret céget ugyan még nem vett - annak a célnak az érdekében, hogy az
AltaVista a legfbb Internet-célpont lede

Internet-játék

tényleg képes-e szakítani hagyományai-

a világban lezajlódók, de

-,

Sziklamászó, Vírus,

és elsegítse az

to-

korántsem olyan léptékek, mint

Corporationt,

számos

az Allegro Bt. honosította, és adja ki

bites

szoftvertechno-

lógiával készült, és az Internet esz-

gyen

A

Services

változatlanok.

magyarországi

magunk

akinek e-mail címét
be.

nálatában. A játékokban minden eredményt nyelvi kérdések kvalifikálnak.
Az EuroPlus+ Reeward sorozatot

el

amerikai nonprofit társaság, amelynek

Harminckét

A

is,

állíthatjuk

az

amelyeket a www.carnation.

hu/thinkquest/ oldalon olvashatnak

tív használatára

is

amelyek

szolgáltatások,

keres) szerepel a

Az EXTRA
vábbra

Tanári

Ehhez érdemes igénybe venni az
Advanced Strategic Internet Consulting

részesülni szeretne, annak

gon és a régióban, az

mé-

a

már csak „hab a tortán”: öt online, egymás ellen is játszható játék (Torpedó,

aki

ciális

szolgáltatásai, a tárhely

nek;

jelentkezését március 31-éig kell beadnia.

lámfelületek kizárólagos értékesítésével.

valamint a szerzdési feltételek

ér-

runkkal

összdíjazása több mint évi

gondozásával, mködtetésével, a rek-

rete,

más közös

a programról, de bármilyen

dekldésre számító témáról értekezhet-

net” tanárral, de akár saját, helyi taná-

megmérettetés

tartalomkészítési

internetes technológia használatát az ok-

EXTRA-nak,

virtuális

évenként megrendezésre kerül világmé-

gyenesség vonzásában építettek
nézettséget hozott az

amelynek

ret

célja,

használók, az átlagosnál jóval nagyobb

szolgáltatás,

szobáiban (chatrooms) a felhasználók

online kapcsolatot jelenthetnek a „reward-

a mintegy 12 ezer web-site, amit az inki a fel-

Fórum

frissített

válogathatunk;

12-19 éves korú fiatalok számára

lár,

másik szolgáltató, ponto-

A

a

híranyagokból

Shopping.com szabad részvényeinek

95,91 százalékát sikerült az ajánlatban

információbázisai

is

kombinált

az

EuroPlus+ Reward interaktív multimédiás

nyelvoktató rendszer.

A

négyszint

sorozat szerzje a „nyelvtanárok tanára-

ként”

is tisztelt

professzor,

Simon Greenall oxfordi

akinek

tankönyvsorozata

több mint ötven országban ismert.

A tan-

anyag minden oldalán 24 bites, éles
megjelenés grafikai- és designelemek,
helpek, egyszer kezelfelület található.
Több mint 15 órányi HiFi-minség
hangzóanyag, 5 órányi teljes képernys
videoanyag

teszi teljessé a tanulás folya-

val.

A nagy kérdés ugyanis

hat-e egyáltalán

az,

hogy

tarol-

egy vígjáték, vagy lesza-

vazzák, és a 13 Oscarra beválogatott „Sze-

relmes Shakespeare” végül
szobrocskát kap-e, mint a
jelölt

is

kevesebb

kategóriában

Ryan közlegény. A közvetítés kezde-

te este fél hat, a
(itt

1 1

nyugati part ideje szerint

- hajói számoljuk - másnap

hajnali fél

három lesz, vagyis ideális szörfid). (Az
egyértelmség kedvéért vezette be a svájci
Swatch az Internet-idt, svájci - tehát magyar - id szerint nulla órakor @0 van,
délben @500, huszonnégy órakor @1000,
s ez a világ
érdekel,

minden pontján

ennyi. Akit

hogy most mennyi az

I-time,

és

lapozzon a prim-online oldalra, a www.

3D-hanganalízis, hangos szótár egészíti

prim-online.com címen a dátum mellett

ki a nyelvtani oldalak feladatait.

I-time-ban mutatjuk az idt...)

matát. Integrált beszédfelismerés,

2D-

www.prim-online.com
1999
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holn@p
Interaktív fesztivál

Cannes-ban

Sínen van
A

digitális interaktív

a

J

média és a számító-

gépes játékpiac legna-

MILIA 99

gyobb nemzetközi seregszemléje a cannes-i
Fesztiválpalotában ható
dik éve, február elején

megrendezésre kerül
MILIA. Az eseményre talán

nem

utolsósorban

a környezet, a kellemes

idjárás miatt - idén

is

52 országból mintegy
hétezren gyltek össze,
köztük a világ legjelent

sebb

fejleszti, tervezi,

üzletemberei. Ezúttal az
interaktív

játékok
tottak

PC- és video-

Els

látásra

minden majdnem olyan,

mint a korábbi években, mégis valami
furcsaság van a levegben. Eljött szinte

mutató web-lap vagy igényesen oktató

CD-ROM. Olyan sztárvendégek jelenmeg a gálaesten vagy egy termék-

tek

is

bemutatóval egybekötött partin, mint

éppen ez az a furcsaság, meg a viszonylagos nyugalom. Errl persze nem csupán a kiállítók tehet-

Peter Gábriel és George Michael. Forrt

nek, a közönség mára hozzászokott az

ket,

az összes jelents cég, és a kínálat
a

régi. Igen, talán

a leveg, a majd egyhetes nyüzsgésben
a

részvevk szédülten kapkodták a

Internethez és a multimédiához, több-

mibl mi

nyire mindenki eltt ismert, mit takar-

az informatikai srobbanást.

nak ezek a fogalmak, beépültek a hétköznapi szóhasználatba, eredményeik a
gyakorlatba, nehezebb valami megdöbbentvel elállni. Az elz évek kiállítá-

gulat

sain azért

még

több meglepetés akadt,

lehet,

most

hogyan

lehet kiélvezni

Ez a han-

nem

hiányzott. Idén

voltak

sem sztárszoftverek, sem sztárhardverek. Egy sínen lév üzletág igésztárok,

nyesen megrendezett, de mégiscsak szokásos évi összejövetele

hol a plazmatévé, hol egy-egy sokat

ezt érezte

nyújtó új szoftver, nagyobb teljesítmészámítógép, látványos elemeket fel-

gyar cég

ny

fejü-

és persze szédülten kombináltak,

meg
is,

nem bérelt

volt.

Bizonyára

a néhány jelen

lév ma-

amelyek közül most senki

standot.

Viszonylag jól körju-

vonalazódott, melyik

ki-

rntlia/milia

területen kik és

~\ )J

mik

meghatározók. A
multimédiafejleszt
szoftverek
„Microa

ti

Macrosoftja”,
a
media az egyeduralkodók magabiztosságával egy szerény
standon csupán régi
szoftvereivel

tartott

rendszeres bemutató-

kapott he

kat,

semmi

mutatott.

a

1999

MÁRCIUS

nem

DirectX technika

széles

SjH

újat

A Microsoft

zására

kör

alkalma-

fektette

hangsúlyt

a

(játékok,

holn@p

digitális
interaktív zenei megoldások, 3D-grafi-

ka

stb.).

Az

általa elképzelt hardver-

trend 1999-ben a következ: fotórea-

3D-graflka

alacsony

programja, a Steinberg Cubase szoftveres

hangstúdiója,

a

árú

díjnyertes akciójáték-

3D-hangkártya

program, a Wargasm

több hangfallal (4.1, 5.1, 7.1), a MIDI
újjáéledése; az USB-eszközök terjedé-

(Háborgazmus) és a

lisztikus

gyorsítókártyákkal;

PC-be épített DVD-lejátszók, amelyek száma 2001 -re eléri a CDse;

3D-modellezk már
mind-mind az Intel
Pentium

ROM-okét, 2003-ra pedig
átveszi

teljesen

szerepét; a

azok

tulajdonságainak ki-

a francia Mont-

ley,

pamasse

és a

Ha-

vas kiadó szintén

háztartások

száma fokozatosan

Az

angol Dorling Kinders-

különböz

hálózatokra kapcso-

lódó

III

használására épülnek.

már

elhozta

emelkedik,

mert,

is-

gyönyö-

terjednek az ott-

r

honokon

CD-ROM-jait,

belüli

hálózatok;

az

PC

egy-

ideális

akárcsak

sebesség

kezelhet

kapcsolat ajánla-

programon

A

üzemel, önkarbantartó és
olcsó.

ményt

Ami

illeti,

a Philips beszédfelismer

legigényesebb,

legötletesebb

a processzorteljesít-

CD-ROM-

okat, online oldalakat

évben

a zsri - a részletes lista
www.milia.com címen elolvasható.

A

legszellemesebb tartalom nagydíját

a francia Gallimard cég Le plus beau

musée du monde (A világ legszebb múzeuma) cím CD-ROM-ja nyerte. Különlegessége

elemeket

is

-

az igényes, szórakoztató

tartalmazó látványterv mel-

lett
hogy minden egyes bemutatott
mtárgyhoz szellemes oktatójáték tarto-

zik,

a navigáció pedig a szokásosnál

több átjárási lehetséget biztosít az
egyes oldalak között, és keresni

szempont alapján

minden

MILIA d’Or (Arany MILIA)

díj-

lehet.

Az

is

több

interaktív

online információszolgáltatás kategóriá-

jának nyertese a

tát.

állandóan

keresztül),

m-

holdas Internet-

lesz (pl. beszédfel-

ismer

az

EutelSat a nagy

szer, természetesen

kiállítású

a

jal tünteti ki

CNN

(www.cnn.com).
Nagy érdekldés

web-lapja

lett

kísérte az új tehet-

ségek bemutatkozását a Fesztiválpalota
nagytermében.
lóka,

A cím ugyan

kissé csa-

mert komoly szakmai múlt-

rendelkez mvészek, fejleszis itt mutatták be kísérleti
anyagaikat. A telt házas, háromperces eladások némelyikét
olyan hangos taps- és füttyvihartal

tk

ral

jutalmazta a közönség, akár

egy rock koncert jól sikerült
hangszeres szólóját.

A

rendezk

jó érzékkel tették ezt az ese-

ményt az utolsó
látott

vés szerepelt a

anya-

kiállított

est alcíme

itt

ma még ke-

gokban, jövre azonban

gyan az

Az

napra.

megoldásokból

is

-

aho-

sejtette:

Ismerd meg a jöv nemzedékét min den bizonnyal visszaköszön

némelyik nagy kiadó

CD-ROM-

ján, web-lapján.

Márton András
1999
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kínál@r
Magyar számítástechnikai

folyóirat CD-melléklettel

StarOffice 5.0

ALAPLAP

(fii

csak az Új Alaplap
CD-mellékletén!

FreeBSD

Linux és a
Alternatíva

GoIZilla bevonulása
Szoftverportéka

PowerPoint vírusok
Vírusrjárat

Oberon,

I. felvonás
Programozástechnika

Az

Új Alaplap ára

648

forint,

egy éves elfizetése 6480 forint,
vagyis 10 szám áráért kap 12 számot!

Stílusok és pofonok
Könyvespolc

A CI>N:

Elfizethet a kiadónál:
Új Alaplap Kiadói Kft

1539 Budapest VI., Dózsa György
322-4417 Fax:351-8015

StarOffice 5.0 Linuxra

Telefon:

E-mail: alaplap@mail.datanet.hu

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

A TVNET

más

költség.

Kft.

Budapesten a következ kábeltelevíziós hálózatokon
keresztül teremtette

már meg az

Internethez való

hozzáférés lehetségét:
TV Kft. (V. kér.), Terézvárosi Kábel TV Kft. (VI. kér.)
TV Kft. (VIII. kér.), Bakáts Parabola (IX. kér.),
SATIMEX Kft. (XIII. kér.), Zugló TV Kft. (XIV. kér.),
Multicom Kft. (XVffl. kér.), NET-T Kft. (XIX. kér.), RADIANT Rt. (XXII.
City

Sztár

/fax:

318-1985

^/fax: 318-1926

^^|056

URL:

kér.)

http://www.tvnet.hu

E-mail: info@tvnet.hu

Budapest, Molnár utca 53.

út

84/b

kínál@t

Nyolc európai országban már piacvezet.
Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia, Dánia, Finnország, Svédország, Spanyolország

díva t/a
ISDN Modem
PC/MAC
ISDN és analóg

DÍVA Server
PRI
30 B csatorna

DÍVA Pro
PC Card
PCMCIA

DÍVA Mobile
PC Card
DÍVA Server

-

ISDN és analóg

BRI
ISDN és analóg
•

JJÉPJ
B*y*S
SCI-MODEM

MATÁV

több mint router

MATAVM

Az EICON magyarországi disztribútora
SCI-Modem Távközlési és Tanácsadó
Tel.:

Kft., 11

465-8040, e-mail: sci@modem.hu, web:

34 Budapest, Klapka utca

6.

www.modem.hu

MATÁVa

2*AKCIÓS ISDN CSOMAGOK, az
Ha szeretne
NÉV:
CÍM:
(

INTERNET LEGHATÉKONYABB ELERESEHEZ!

részletes információt kapni az akcióról, hívjon a

465-8040-es telefonszámon vagy

küldje vissza ezt a kupont a

CÉG:

.TELEFON/FAX:

..

350-2761-es

telefaxra

kínál@í

HÚZZUNK
EGY KÁBELT
A XXI.
SZÁZADBA!
mindez
egy kábelrendszeren
akár 200 Mbs
és
Szeretné, ha

adatátviteli

gel

sebesség-

mködne?

Szeretné, ha számítógép-hálózata élettartam-garanciával készülne?

Ha

igen,

akkor hív-

jon most bennünket!

í-Bvns
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

1037 Budapest, Hunor u. 55., tel.: 250-7016, fax: 250-7024
E-mail: xbyte@xbyte.hu internet: www.xbyte.hu
,

DIN EN ISO 9001
^rtfflfcat; 75.100.5915^

A HÁLÓZATMESTER

DPG-vel a világ körül.
Szerezz te is barátokat a Föld legnagyobb számítógépes rendszerén!
Ingyenes Internet levelezés (e-mail) elfizetés nélkül!

http://dpg.drotposta.hu/
1999

MÁRCIUS

tel.: (1)

224-5545

KARRIER
Nemzetközi internetes cég angolul legalább írásban kommunikálni tudó,

munkára képes,

kreatív, önálló

tapasztalt

webmestert keres napi 8-9 óra munkára a cég budapesti
irodájába. Referenciamunkák URL-jét a

következ címre

kérjük: ags@dial.isys.hu.

ONLINE

Készítse
lent az

saját elektronikus boltját az Interneten!

el

els

bolt akár

Megje-

Internet-boltkészít programcsomag, amellyel

magyar nyelven
egy nap

ge kb. 50 000

Ft.

Egy

készítheti el saját üzletét.
alatt

mköd

elkészíthet, és a ráfordítás költsé-

Érdekldni

lehet:

06-30-9312-439, nap-

közben 9-tl 16 óráig (www.upsshop.co.hu).

Az

Indul a Business Online Címtár (Botíi) a prim-online-on.

Minden honlappal, e-mail címmel rendelkez
kozás

Internet Kalauz melléklete a középiskolai Internet-programhoz

cég, vállal-

ingyenesen feladhatja cégadatait a www.prim-

online.com oldalon megtalálható rlapon keresztül, s szerepelhet a

késbb

tevékenység szerint

lekérdezhet

is

iJíiJ^UíJ \{[\WÍ\h\ -

katalógusban.

séggel,

(SCHRACK) maximum

telefonalközpontok

Digitális

36/220-as

kiépítésig, típusengedéllyel, tarifázási

ISDN

nélkül

lehet-

JlLMiJ

nagyon olcsón eladók, vagy bérelhe-

tk. Ugyanitt díjrögzít szoftverek bármilyen alközpont-

Badó

hoz.

06-30-9484-519,

Péter,

J(0^J)Í^0J{]3

füJíOJ]

e-mail:

bpetya@mail.matav.hu.

Az
Rendeljen
online!

gyönyör

Napokon

postaládákat az Interneten keresztül,

belül postázzuk

önnek

1

Tekintse

ajánlatunkat a www.westel.hu/~panczel/ címen. Pánczél
Kft.,

(30) 9966-292.

f

Pénztárgép kereskedelem

+

adásvétele, bérlés, teljes

kör

szerviz. Új

intézmények meghitt kapcsolata már régóta legendás.

Internet és a felsoktatási

hogy az egyetemek és fiskolák a Hálózat

Amellett,

infrastrukturális kiépülésében a kezde-

meg

és használt gépek

APEH-ügyintézéssel. Hét-

tektl fogva központi szerepet játszottak, a Világháló már önálló tantárgyként

is

meg-

kezdi

a helyét, a programozó-matematikus, szak határait rég áttörve, egyre több tanszéken,

állni

akár a bölcsészettudományi karokon

Erre jó példát szolgáltat az alábbi beszélgetés

is.

Végh

Sándorral, aki jelenleg az Egyesült Államokban végzi Ph.D.-tanulmányait a Marylandi Egye-

végi szervizügyelet. Lezárás, átírás, kellékanyag-forgal-

mazás. Számítógépes kapcsolat.

344-2419, e-mail:

T.:

tem amerikanisztika tanszékén, egy ötéves Fulbright-ösztöndíj keretében.

kontor@mail.elender.hu.

- Meddig

kell visszalapoznunk

a múltba, ha

amerikanisztika tanszékére azért esett a választás,

amerikai tanulmányaid elzményeit akarjuk fel-

mert az

tárni?

hogy humán

- Közvetve

a gimnáziumi évekig, közvetlenül

a Kossuth Lajos

nak amerikai
szágként,

Tudományegyetem angol szaká-

sávjáig.

hanem

Amerika nem pusztán

or-

a szimbólum, az életforma és a

kaland erejével vonzott már gyermekkoromban.

A

itteni

programban láttam a lehetséget,

és reál

érdekldésemet összekapcsol-

hassam, és foglalkozhassak a számítógépek,

illet-

ve az Internet humán oldalával.

- Milyen fbb kérdéseket

vet föl ez

a témakör,

mire vársz választ tanulmányaid során?

- Az

Internet megjelenése körüli társadalmi

változások érdekelnek,

még bvebben

a társadalom és a globális információs

hálózatok kölcsönhatása, ha úgy

jai.

tet-

információs társadalom alap-

szik, az

Ezen belül külön

hogy a

foglalkoztat,

mindennapi tevé-

jól bevált

kenységek és értékrendek hogyan módosulnak, amint átkerülnek az infor-

ISDN-NEL AZ INTERNETRE!

mációs

ISDN PC KÁRTYA + TELEFON
33.600,- +

térbe, azaz „virtualizálódnak”.

Természetesen érdekelnek a Világ-

ÁFA

hálón létrejöv közösségek, az

új

gon-

dolkodásmód, az életmód és a további

TELJESKÖR

ISDN

MEGOLDÁSOK,
SZAKTANÁCSADÁS

kezdeti naiv, feltétel nélküli

kötdésem, amelynek

a populáris kultúra adta az alapját, mára kritikus
szemléletté

érett.

Másik meghatározó érdekldési

területem a számítástechnika volt.

Az

egyetemet

hegemónia

hogy

1/463-0278
E-mail: peter.tarnok@kern.hu
WWW: http://www.kern.hu

és olyan kapcsolatokat építsek ki,

amelyek ennek

megvalósításához vezethetnek. 1996-ban felvettek

Egyetem amerikanisztika programjáám anyagi okok miatt csak egy évvel késbb -

megfigyelhet amerikai kultúr-

védekezése.

- Hová nyúlnak

vissza

-

A

vélemények megoszlanak. Ennek egyik

hogy a kiberkultúra

ra,

mája, azaz hogy igazán mit

doktori tanulmányaimat.

A Marylandi

Egyetem

a kiberkultúra

gyökerei?

oka

el

egy

és az eltér kultúrák ezzel szembeni

a Marylandi

egy Fulbright-ösztöndíj segítségével - kezdhettem

is

maga jogán. Továb-

bá különösen izgalmas kérdéskör az Internet
terjedésével

arra,

Reméljük, egyszer ez

elfogadott terület lesz a saját

szakhármason fejeztem be. 1995-ben elnyert pár

az amerikai továbbtanulás lehetségeit feltáijam,

Tel.:

kiberkultúrának.

angol, matematika' és programozó-matematikus

hónapos ösztöndíjam adott lehetséget

1114. Bp. Csóka u. 9.
Tel./Fax: 1/203-3474

jelenségek, következmények. Ezt most nevezzük

az,

terület.

Ha

valaki a

definíciója
is

foglal

is

vita té-

magába ez

a

legszkebben

értelmezi, azaz

a

18. oldalon)

(folytatás

iski
- Ennek

csak keresésre. Ennél jobban izgatnak a többfel-

Hálózati kultúra...
(folytatás

a

17. oldalról)

a számítógépes hálózatokon történ

kommuniká-

roomok

és

igénybe, mint amennyi most rendelkezésünk-

v

ahol az

felé,

mook. Ezek mutatnak leginkább a jö-

egyszer felhasználók

is virtuális

re

áll.

így hát csak felsorolásszeren említe-

meg egy

valóságokban kommunikálhatnak és „találkoz-

nék

hatnak” egymással. Ennek az egyszersített vál-

féle globalizáció,

md, mush

moo,

több-felhasználós hálózati 3D-s játék) máris igen

ván,

izgalmas kérdéseket vet

nológia

föl

és grafikus,

társadalomelméleti és

egyetemi álhálózat rákapcsolódott az Arpanetre.

pszichológiai szempontból. Milyen identitásokat

Viszont ha egy kissé tágabb értelmezést veszünk

választanak

akkor bizonyos gondolkodók Jövképei”

avatárokkal

alapul,

számításba jöhetnek, amelyek évtizedekkel

is

megelzik mondjuk
tét.

Wide Web

a World

Ilyen például a futurista

létrejöt-

VannevarBush 1945-

ben megálmodott memóriakiegészít

Memex gé-

pe (Internet Kalauz, 1998. július-augusztus, 505

1

.

old.,

Bush

„A memória gépi kiterjesztése: Vannevar
Memex”), amelynek az információtar-

és a

talmat figyelembe
Internet felel

véve talán legjobban az

meg, viszont ennek emberi agyhoz

kapcsolásához a tudományos-fantasztikus iroda-

lom

területére kell kalandoznunk.

mvekben

A „kiberpunk”

rengeteg olyan elemet találunk, ame-

ma már

lyek közül több

a mindennapi életünk

természetes része. Csak a Hálóra gondolva azonnal

eszünkbe juthat William Gibson cyberspace-e

Internetre

maguknak

a felhasználók? Milyen

Az

magukat?

reprezentálják

bejelentkezk többsége valamilyen

formában és mértékben megmásítja

De pontosan

identitását.

mit? Korát? Nemét? Szexuális pre-

ferenciáját? Faji hovatartozását? Etnikumát?

miért? Bizonyos tendenciák

már most

És

észreve-

is

hetk. Kimutatták például, hogy a Habitatban,
egy japán mudban, a

férfiak és

nk valós 4:

nnek adja ki

ará-

a nemét).

Ha

1

hogy az információs társadalom és techilyen

mérték fejldése

mellett

inkább egyfajta fragmentáció figyelhet
a

különböz érdekek

Ehhez

a Világháló

munikáció

tér- és

meg

és érdekeltségek mentén.

nagy segítséget ad a kom-

idkorlátjainak megváltoztatá-

sával, de ez végül is a globalizációnak

köszönhe-

t, így hát aminek tanúi vagyunk, az egy globáátrendezdés az

lis

online

kommunikáció

nális, fizikai

érdekek

új

alapján...

Az

elterjedésével a tradicio-

helyhez kötött közösségek vissza-

fejldésével és egy bizonyos elidegenedéssel

számolhatunk. Ez volt talán az els jelenség, ami

pedig figyelem-

akkou

millió volt,

,5

McLuhan-

nagy hangsúlyt kapott a korai kiberkulturális

be vesszük, hogy a Habitat elfizetinek száma
a teszteléskor

talán a

férfi-

minden pillanatban a Habitatba bejelentkezettek

15%-a megmásítja

Elször

amelyet ugyan már a rákö-

magát (vagyis

nya 3:l-re módosul, azaz bizonyos, hogy a
ak egy jelents része

1

párat.

vetkez évtizedben hevesen támadtak, mond-

tozata (az összes

lódó társadalmi jelenségekként, akkor kezdetei

idpontra tehetk, amikor az els

idt vesz

szolása valószínleg több helyet és

ció körül kialakuló szubkultúraként és a kapcso-

talán arra az

a kérdésnek a korrekt megvála-

használós, valós idej környezetek, IRC-k, chat

itt

nem

kis-

mvekben.

A téma egyik

jeleket

zösségi

is lát új, virtuális

globalizáció

biztató

közösségek és ún. kö-

számítógép-hálózatok kialakulásában.

A következ

mérték „nemváltásról” beszélünk.
- Az Internetet a világméret

legjelentsebb egyéni-

Howard Rheingold ugyanakkor

sége,

a gép és az

ember egymáshoz való

közeledése, azaz az ember elgépiesedése és

Az ember

vagy mátrixa (Internet Kalauz, 1998. január, 52-

szimbólumaként szokás emlegetni. Szerinted

a gép antropomorfózisa.

még

mennyire tekinthet a Világháló „amerikainak”,

a legkülönfélébb protézisek segítségével bvíti

Bruce Sterling vagy Neal Stephenson Metaverse-e.

mennyire tekintheti az Egyesült Államok határ-

képességeit, és lassan bizonyos

vidéknek, terjeszkedési területnek a Hálót?

ját

De

53. old., „Kibertörténelem”).

Ezt a

bvebb

például

a

ide tartozik

értelmezést látszik alátámasztani

mfaj

kiberpunk mint irodalmi

csolata: az austini

- Ebben

és

a kiberkultúra tudományos megközelítésének kap-

els nemzetközi akadémikus

a pillanatban

úgy

látszik,

annak

te-

hír

generátorral

A világ többi

Há-

sa-

(például a legtöbb orvosi beültetés vagy a világ-

Amerika meghódítandó területnek

a

elemek már a

részévé válnak. Ezek egy része szükségszer

kinthet, fleg az óceán innens partjáról nézve.
is tartja

egyre inkább

fizikus,

Stephen Hawkings Votrax allofon
- mesterséges beszél szerkezettel -

konferenciát a kibertérrl Michael Benedikt ren-

lót.

dezésében William Gibson nyitotta meg. Egyéb-

nek tudatosan

ként a nyolcadikat ebben a konferenciasorozat-

a kérdést, ha

ban Budapesten

tartották (Internet Kalauz, 1998.

jes amerikai dominanciát.

ba beépített, elre progra-

12-13. old., „High Risk Babyl”),

Persze máris vannak ennek

mozott szerkezet, amely je-

szeptember,

amelynek, ha csak virtuálisan

roomon

keresztül, Sterling

- Egy

egy chat

is,

résztvevje

is

ilyen terület kutatása

kapcsán felmerül

rá

által

irodalom tanulmányozását, hanem az Internet

Internetrl

használatát mint elsdleges információforrást

lesz

tartalmazza munkád.

Hogyan mködik

ez a gya-

korlatban?

akar

Világhálót, annyi különbséggel,
tív szinten kell

is

lez,

fognak jönni,

lett

nem

Az

használja a

hogy több kogni-

egyszerre mozogni, tehát a teljes

tar-

egy objektív-kritikus távolságot, hogy

lehetvé tegyük a többszint tudományos meg-

Egyszerbben fogalmazva: például

csak a Világhálón

lév

nom, hanem önmagamat

tam-használom a Usenetet, a levelezési
a

különböz
1999

és olyan

listákat,

elektronikus adatbázisokat, de

MÁRCIUS

fleg

A

megegyezik
sci-fi iroda-

jövt jósol,

ahol az

létfontosságú, veszélyes és

hetk mesterséges elemek-

izgalmas kérdés.

De ennek

kel (wetware).

csak a Hálón jelent-

keznek,

- mint

hanem

sci-fi író

a valóságban

-

is utal

is.

Bruce Sterling

az Internet

által

támo-

gatott globalizáció veszélyeire az eddig kevés-

„mélyfagyasztott” Prága.

- Az amerikanizálódás

fbb

tendenciákkal kell

mellett

milyen

még számolnunk, ha

az információs társadalom kialakulásáról
beszélünk?

Ugyanakkor

a mesterséges világ

amilyen mondjuk a 40 évig vasfüggöny mögött

(interaktivitásban tartják a felhasználót; használ-

akinek

emberi agy funkciói bvít-

illetve

bé háborgatott történelmi helyekre nézve, mint

Azokat az alkalmazásokat szeretem, amelyek

el,

lom még messzebb megy,

lát-

ahogy részesévé válók ennek a folyamatnak...

haladunk

a miénkkel).

mint felhasználót,

információt kell

is

ha egy olyan illet mel-

hegemónia

záció,

nem

dolgozni az információt, és

feltétle-

dekldése vagy szexuális

Interneten

sabban

is fel kell

nem

része

(mondjuk egy ciptalp-

preferenciája

feltétlenül

az egész Világhálón

betartható.

elektromos tolószé-

más

a hasonlóan „betalpalt” ér-

meghozott döntés az

a terjeszkedésnek a hatásai

nem

nül

tel-

„belefeledkezés” fölött egy gondolatsíkkal maga-

közelítést.

ke),

kialakuló kulturális koloni-

- Ugyanúgy, ahogy mindenki más

tani kell

ellátott

hogy egy, a kongresszus

a gondolat, hogy nyilván nem csupán a szak-

is

nem

és az amerikaiak

jelei,

hamar

volt.

nemzeté-

kell kezelnie

is

kezd

olyan kultúrából odacsöppenve, mint a miénk,

Communication Technologies Laboratóriuma

szokatlan

(Stone).

lehet...

- Mivel én igazán

meg

ismertem

itt

az

Internet és a Világháló adta lehetségeket, 1995-

nikai

ben, egy korábbi ösztöndíj során, hazacsöppenve

mok

De

volt szokatlan a dolog.
szeríti

az embert

a „rendszer” rákény-

különböz

taktikákra,

úgy mint

„offline” levélírás és weboldal-készítés, éjszakai

IRC-zés és FTP-zés

meg

hasonlók. Ugyanakkor

tényleg kellemes érzés, hogy miközben neked
írok, a

Duna

TV ma esti

híradóját nézem-hallga-

formát

ölteni:

robotok egyre inkább

a

digitális technológiá-

tudományágak fell, amikor

ezek a szakemberek kezdenek érdekldni az

is

ál-

taluk kutatott vagy létrehozott dolgok társadalmi
hatásai iránt, másrészt a

humán tudományok

fe-

ll, ahol az ezekkel foglalkozók azt tapasztalják,

hogy

a számítógépek és -információs hálózatok

egyre inkább
tanított terület.

A

széles

több mesterségesintelli-

nem meglep, ha

gencia-program

lembe vesszük, hogy vagy

használat egyáltalán

akkora

10-szer

hús-vér emberekkel,

magas szint

val foglalkozó

megváltozik az általuk vizsgált és

kör

el

tudományok, a médiakutató-laboratóriués más,

vagy 5 hálózati applikáció

és

fut a háttérben.

a Turing-tesztet, és hiteti

meg

elretörésével és elterjedésével

„élben”,

emberszabásúak, több és

teljesíti

két irányból közelíthet

még

tom
emberi

Úgy tnik,

a kiberkultúra területe. Egyrészt a számítástech-

figye-

fizetés

4000

mellett havi

forint-

Ha

a kultúrák elemzését tekintjük, akkor ilye-

nek vagyunk mi

Marylandi Egyetem

a

is

De

amerikanisztika tanszékén.

fellelhetk kez-

deményezések egy-egy kurzus vagy publikáció
formájában más területeken

is,

ilyen például az

építészet, a jog, a politológia, az összehasonlító

közülük való.

nak megfelel összegért

irodalom, a filozófia, a szociológia, a médiatu-

Létrehoztuk a mestersé-

külön telefonszámla nél-

domány vagy

ges

kül

ként a kiberkultúrához sorolható, az Egyesült

hogy

is

életet, a virtuális va-

ma

lóságot; a számítógépeink beszélnek hozzánk,

Egyébként

szövegszerkeszt programjainkban egy kis

27%-ában van

pis-

internetezni.

lehet

az amerikai

háztartások kb.

Internet-kapcsolat,

amely a világ

logó gemkapocs próbál segíteni, üzenetrögzítk-

többi részéhez viszonyítva valószínleg

kel és ART-rendszerekkel társalgunk a telefonon,

helyet jelent, viszont ha azt nézzük,

és sorolhatnám tovább.

jövben

távolabbi

elmosódnak a gép és az ember

talán

Végül pedig
amely

Már

határai...

egy általános virtualizáció,

ott

legnagyobb veszélyeket

talán a

gában.
sült

Egy

otthon

is

rejti

ma-

Egye-

tapasztalható, de az

Államokban még inkább, hogy egyre több

vezet

hogy

az Államokban

sen van. Hasonló kezdeményezés a Georgetown

illeti,

a legtöbb, amit

most tehetünk, hogy

jelenséggé az Internet használata, valószínleg

gát

egy

s

Nem

tudom, mikor

is

kellett utoljára

mondatnál hosszabbat egyszerre leírnom papír-

minden számítógépen

ra;

resztül történik.

és terminálokon ke-

Az emberiség

tudása

matosan és rohamosan tevdik

elektronikus

át

formátumba, online adatbázisokba. Ha nem

gaszkodnék hozzá, papírpénz sem nagyon

meg

dulna

Nem

minden

sok fantázia

digitálisan törté-

kell hozzá,

hogy ennek

Vegyük

a jelenségnek a veszélyeit felismerjük.

csak példának Wim Wenders

cím

filmjét,

A

világ végéig

percdíjai

ellen.

-A

még

digitális kultúra

által

a virtuális valósabb lesz, mint

tartott

nagyobb léptékben az információs társadalom

találni

változásaival

kurzusokat, amelyek

foglalkoznak,

vagy informatikai

szakdolgozatokat, amelyek bizonyos online jelenségeket vizsgálnak.

és itthon szerinted ez hol várható?

- Egyelre fleg bizonyos emberekhez
kötdhet a

terület, és rajtuk keresztül

Bak Árpád
bak@tigris.klte.hu

az egyete-

mekhez, intézményekhez. így kiemelhet például a

Massachusetts Institute of Technology

vagy a University of Texas

at

Az

Mé-

dia Laboratóriuma (Negroponte, Kapor, Turkle)

Austin Advanced

interjú teljes szövege, illetve

bvebb

in-

formáció a témáról elérhet Végh Sándor honlapján: otal.umd.edu/~veghs/.

megfogalmazott

maga

RECCS

a valóság.

a téma szülatyja pár héttel

eladást

itt,

ezeltt

az egyetemen. Központi

mvészet

és a

mvészek

Az abszolút favicc poénjával

Járón

virtuális valóságról beszélünk,

danivalója a

fo-

évet

tudományos megközelí-

aggodalmakat a „Nagy Balesetrl”, amikor

Lanier,

humán jelleg

gunk

elször a fejét az Államokban,

tése hol ütötte fel

várható kiberkultúrával foglalkozó egyete-

mi órák megjelenése, bár elvétve biztosan

vagy egy inkább akadémikus pél-

dával élve a Paul Virilio

Ha már

3

nem

Leg-

a telefon-monopolhelyzet feloldásáig.

for-

kezemben, a banki tranzakciók,

a

fizetések, vásárlások,
nik.

ra-

Matáv

rosszabb esetben pedig várunk

folya-

is

kapcsolódási sebességét, kapacitását,

tiltakozunk a

is található.

Magyarországon, amíg nem válik tömeg-

lét-

és

Egyetem amerikanisztika tanszékén

Ami Magyarorszá-

hozzáadjuk a képlethez.

tevdik
be.

meg

található

dagógián és az interdiszciplináris megközelíté-

növeljük az egyetemek és iskolák behálózottsá-

az anyagtalan

adatbázisában

még

információ, kommunikáció és hétköznapi rutin
át a digitális világba,

Resource Center fór Cyberculture Studies
online

tekinthet tömegjelenségnek. Persze ennél

nagyobb az arány, ha a munkahelyi hozzáférést

got

egyetemi kurzusok leg-

(otal.umd.edu/~rccs/). Nálunk a hangsúly a pe-

elterjedtsége

100%-os, akkor az Internet-hozzáférés

is

tanított

átfogóbb leírása a mi tanszékünkön létrehozott

közel

levízió

nem

a te-

Államokban

Egyéb-

a kommunikációelmélet.

mon-

rövidítjük

a külön értelmet

nem hordozó RCCS-t. A RECCS

tanítása és támogatása, valamint széles
új,

inkább a Resource Center tor Cyberculture Studies

(otal.umd.edu/~rccs/) online nonprofit szervezet nevét, mert ezt talán könnyebb megjegyezni, mint

kör

célja a kiberkultúra kutatása,

tanulmányozása,

és dinamikus építése. Kollaboratív természeténél fogva

kulcs-

RECCS párbeszéd létrehozására és elsegítésére törekszik egy diákokból, tudósokból, oktatókból,
érdekldkbl és a kiberkultúra építibl álló közösség támogatásával, különböz modellek, folyamata

fontosságú szerepe volt, mint az egyetlen megoldás,

amely megakadályozhatja az

új

technológi-

ák káros és romboló felhasználását. Szerintem
a

közeljöv egyik központi kérdése a

anyag, a

test,

a

lét

fizikai

és a digitális „megfoghatatlan-

ság”, a virtuális valóság egyensúlya lesz.

- Az ember

legendákat hall az Internet Álla-

mokbeli igen széles

kör használatáról,

ban lév és online projektek bemutatásával.

A

szervezet

Internet-kikötje

kiberkultúrával foglalkozó, egyetemi
notált bibliográfiát, valamint

Kapcsolat:

Dávid

(veghs@otal.umd.edu

tartalmazza,

ezen

belül

szint kurzusokat, eseményeket és konferenciákat, egy átfogó, an-

egy havi könyvismertetést.

Silver

-

tudományos források gyjteményét

(rccs@otal.umd.edu

-

csak

angolul)

vagy

Végh

Sándor

angolul vagy magyarul).

ami egy
1999

MÁRCIUS

...

iskol@
BIOLÓGIA

találhatunk

tést

a

univerzummo-

Darwin alkonya?

delljeirl,

Cremo and Forbidden Archeology)
www.mcremo.com/
(Michael

ma

dott

vagy ma-

gukat

Emlékezzünk csak vissza

1993-ban adta

jpte

illet-

ve a

elfoga-

ma

is

v-tósfr

-

lágegyetem,

mi a kozmikus háttérsugárzás erede-

;

•

ma-

(persze

Archeology

aki

még mindig odajár, annak nem
kell emlékeznie...),

hogy

cím, nagy

a bio-

rl is híres
Schödinger

amely

képzelésekrl.

vihart kavaró köny-

amelyben elénk

vét,

A

ama

tárja

szerint az

lapos

Föld-

modelltl az

bizonyítékok egy részét, ame-

lógiaórán megtanultuk a darwini elméletet,

régészet)

(Tiltott

egyetemig minden elképzelés
helyet kapott

Egy másik köny-

gyjtött.
Michael Cremo and Forbidder^Ard^eolo^^

ve,

Az

macskája.

itt,

s a

mozgó ábrák

néhol

emberiség misztikus

megértést

is segítik.

Emellett persze ott vannak

eredete alapján készült do-

a mai kozmológia

fbb

kumentumfilm 1996-ban az
amerikai

NBC

si

területeihez tartozó

msora

zettebb
\

PEDÜI

reknek mindig
a kétségeik a

szerzk kisebb értekezései

zár-

ják a kozmológia jövjérl, a

kvantumfizikát és a relativitáselméletet összekapcsoló átfogó

Más tanulmányok

elméletrl.

vagy az

a csillagközi utazással

volt.

is

univerzum nagy részét kitölt

legné-

Nem

kakról, a féreglyukakról s a tér-

úgynevezett

idben

keletkezett szingularitá-

foglalkoznak.

sokról,

melyek viselkedésének

hiszen az embe-

véletlen,

anyagok

Olvashatunk a fekete lyu-

is.

gsísub™,

kutatá-

különböz

végül

sort

tévétársaság

történetének egyik

gafeyS

A

oszcilláló világ-

munkái során

lyeket utazásai és

hogy mi-

te, s

AMQEM

kacsul tartó el-

iskoláséveinkre

tá-

gulhat a vi-

Jp:|
fPKrrr.

Forbidden

ki a

meddig

W';í STATION
-*L.
Stephen Hawking's Universe

letnt korok

megvoltak

web-oldalán igen sok informá-

finomítottak, de a természettu-

ciót

dósok nagy részének álláspont-

zonyítékokat tárnak elénk,

„máj mos” teremtéselmélettel
kapcsolatban.

az

is

el-

fizikusok egyik nagy

méleti
és a majom sei egy köeldtl származnak. Persze
eme elméleten azóta már sokat

ember
zös

ma

pontos megértése

hagyományos

problémája. Kiderül, hogyan és

A tudós hivatalos

Egy
a

szó,

anyaggal

sötét

mint száz, ezeket

lapokat olvasva mindenki

könnyen bvítheti tudását a jelenkori

tudomány eme ágával.

Astronomy&Cosmology

közölnek a látogatóval. Bi|

ja

még mindig

erre épül.

Ám

mi van akkor, ha az ember nem
csak
Jött

százezer évvel
létre”,

ezeltt

hanem már

jóval

saj-

Külön érdekesség az
hazánkban

tartott

eladókörút

során készült fotók alapján kre-

évmilliók óta értelmes „tevé-

áltak.

kenységet folytat”? Ezek az

lag

elsre nagyon súlyosan

lítások

hangzanak, de van néhány

tu-

nem is
st bizo-

Bár a web-page

tarthat

külön

olyan vad állítások,

hogy

aki a

Michael Cremo,

Los Angeles-i székhely

Bhaktivedanta Institute kutatója,

jó néhány évi kutatás után,

tartal-

mánál fogva sokak érdekldé-

dós, aki szerint ezek

nyíthatóak.

grafikai-

nem egy remekm,

sére

Az már

számot.

csemege

számunkra,

a tudós március 7. és 17.

között újabb körutat tesz ha-

zánk

fbb

egyetemein, és való-

színleg ez az anyag

majd az

nagy víz túlsó

nek, ilyen például a földön kí-

egyre nagyobb súlyt

vüli intelligencia kutatása, ahol

fektetnek az ismeretteijesztésre

a jelenlegi célokról, feladatok-

Úgy tnik,

a képes

beszámoló, amit az 1997-ben,

korábban? Mi van, ha az ember

ál-

www.netlabs.net/hp/tremor/

tóvisszhangokat olvashatunk.

is

felkerül

internetes kiadásra.

CSILLAGÁSZAT

partján

a

asztronómia

az

Leg-

terén.

alábbis ez az érzésünk támadhat,

figyelve az

egymás után

megjelen hálószemeket, amelyek közérthet módon,
hatni

mond-

konyhanyelven mesélnek

fbb

témaköreirl.

Egy

ilyen

gyöngyszemet

ol-

A kozmológia iránt mélyebben

s

érdekldk

figyelmébe

segítségével.

Rövid leírásokat

foglalkozó fejezet, ahol a

sokkal ismerkedhetünk.

A

kiköt kozmológiával

bvebbre

dulva, tanulmányozhatjuk a té-

az antianyag kapcsolatáról, a

kvantummechanikáról és az

amelyeket igazán szemet gyö-

srobbanásról. Világossá vál-

nyörködtet grafikák tesznek

hat,

A

lapok elssorban

még

s

hogyan

ben. Megtudhatjuk,

részét

anyagot, hogy mik

nyek várják az idelátogatókat,

a kvazárok, s

néhány kisebb program-

egy átlagos

kiszabatott.

méleti fizikusának neve fém-

a sorban ott vannak a régmúlt

kört részletesebben

bonyolult

egyetemen Isaac New-

mint

tón egykori posztját

be,

vagy Eratoszthenész. Rövid,

“j

a kozmológia jelentsebb állo-

grafikákkal színesített áttekin-

1999

MÁRCIUS

is

kifejte-

milliárd

hogyan

is

sötét

azok

„éli le”

csillag azt a pár

évet,

ami számára

Mindezt persze

körmondatok

és

szakkifejezések

Ptolemaiosz

bridge-i

éppúgy,

bvíthetjük arze-

Kopernikusz

|

tölti

is

alkotja

kitev úgynevezett

tudománnyal. Könyvajánlatok,

csomaggal

1

mi

hasznos tippek, linkgyjtemé-

illetve

tér,

az univerzum tömegének nagy

nálunkat. Persze néhány téma-

is,

görbült a

nap egy fekete lyuk közelé-

lentsebb gondolkodóiról, de

nagy tudósai

is

hogy mi történik nap mint

olvashatunk századunk legje-

cam-

Többol-

mával kapcsolatos oldalakat,

el-

tudós, aki a

lényegesen

sikeredett.

korunk egyik legismertebb

A brit

ma

használt nagyobb távcstípu-

ajánljuk ezt a kikött, melyet

jelez.

meg

vagy a teleszkópokkal

többet,

dalnyi anyag szól az anyag és

csak most ismerkednek az égi

máshelyeit tárja elénk e honlap

Drake-

híres

tudhatunk

vashatunk errl a címrl kiin-

technikai jelleg információkat

www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.html

a

foglalkozó része

rejtenek azok számára, akik

(Stephen Hawking’s Universe)

illetve

egyenletrl

a kozmológia és a csillagászat

igényessé.

Stephen Hawking világegyeteme

ról,

áradata

Hstron

1

M

cösmologn

hisz a

nélkül,

f szempont

a közérthetség.

iskol@
üt

hallatán megáll az

KÉMIA-FIZIKA

az em-

A molekulák világa

tizedhüvelyk osztású vonalzót,

(Molecular Expressions: Images írom the Microscope)

tudja,

A fenti

site

bvelkedik

érezzük, hogy el va-

gyunk veszve, látogassunk

Nehéz

sebb, látványosabbnál

olyan rült mértékegységet, ami

lát-

ványosabb felvételekben.

Közelrl láthatunk
lönféle

itt

kü-

itt

egyszer

mér-

nát, kábelt, rudat, tengeri

lóerórát és kvadránst.

földet,

kitalálni

Az

nincs meg, ráadásul a konver-

ziókat egy

Találtunk ká-

itt.

véskanalat, bruttóregiszterton-

el

a fenti címre!

telje-

- egyszóval minden

és súly

megtalálható

az érdekesebbnél érdeke-

nekünk.

végzi

is

sítmény és nyomaték, nyomás

pillanatok.

Ha úgy

el

Szögelfordulás és terület,

hogy az életben akadnak

szomorú

micro.magnet.fsu.edu/

azonnal

már

berben. Aki pedig látott

egyedüli dolog, ami hiány-

az

zott,

sajtburger

a

és

az

SDRAM ára közötti konverzió...

Java-script

gyógyszereket,

különféle söröket, sejteket
és így tovább.

Mikor

A

legérde-

iskolába

kesebb rész azonban minden-

jártam, kaptam egy könyvet a

képpen a Virtual Microscopy.

általános

mikroszkópokról.

Az

a néhány

színes kép, amit abban láttam,
teljesen lenygözött:
tott sokáig,

nem

hogy szüleimtl

lejönnek),

amelyekkel máris

átélhetjük

a

a miniatr éllények világába.

Hiába,

nem nehéz

az elsre

beleszeretni

ismeretlen formák,

mikroszkópozás

lágított

értékes nemzeti kincs. Érdekes

belegondolni, hogy a keresz-

t

technika

szimulálva.

itt

ténység felvételekor felmerült

Kiválaszthatjuk,

kétségek ellenére, amelyek sa-

lünk küldött szerzeteseket Bra-

hagyományaink háttérbe

zíliába az indiánokat megtéríte-

szögbl, milyen fénnyel. Akik
eddig csak álmodtak ezekrl

mikroszkópról,

hanem

a drága vizsgálati technikákról,

elektronmikroszkó-

L

van, persze csak

nem

pos felvételrl van szó.

korokba

szkóp és szinte minden elérhe-

megvi-

színezett,

igen távoli

visszanyúló emléke, és egyben

optikai

alulról

professzionális, digitálisan utó-

m-

magyar

rovásírás a

mikro-

mikroszkóp,

hogy mit nézünk meg, milyen

csupán egyszer,

A

veltség

polárfény-

örömét:

összes

a furcsa színek világába. Külö-

nösen igaz ez akkor, ha

nimrud.eet.bme.hu/rovas

amíg

ki-

magam

belevessem

és

találunk

tar-

könyörögjek egy mikroszkópot,

Java-appleteket

Itt

(sajnos eltart egy ideig,

most az internetezés

ját

k bizony

sok szöveget

szorulásától féltettek, pont az

ni,

egyházi feljegyzések segítettek

véstek az ottani barlangok falá-

abban, hogy ez az

utókor számára

is

áráért ki-

si emlék

az

megmarad-

és

ba.

(si magyar

nemcsak

graffitti...)

De

egy külföldi

ezzel az

jon.

Ezen a pálos szerzetesek-

emlékkel dicsekedhetünk,

tl

fennmaradt

Svájcban

még

próbálhatják: garantáltan érde-

kes élmény.
kívül

még egy

rovásíráson

másik, Székely-

földön használt változatot

is is-

maradt fenn egy

is

XIII-XIV. századi rovásírásos
a

felirat,

Anniviers-

svájci

merünk. Sajnos a régebbi, több

völgyben, melynek lakói azt

ezer éves emlékek csak elvétve

tartják

fordulnak el, lévén, hogy a ro-

Attila

magukról, hogy

k

az

seregébl leszakadt 20-30

Mértékegység-átváltás

vásírás „papírja” a fa volt, és

hun harcos leszármazottai. Ezt

(Measurement Conversion)

abba hiába vésett szöveget

s-

némileg alátámasztja, hogy csa-

www.brookings.net/~darinaf/measure.html

magyar rokonunk az utókor-

ládneveik és a

nak, mert sajnos idejekorán el-

lések nevei

korhadt.

nek tnnek (Penszék, Vizsoly,

Azt hiszem, senki sem
vitába velem, ha azt

a

száll

A

mondom,

mérszámok

tás

XIX. században

közötti átvál-

hozzátartozik az

hogy a

tozik,

ra

tucat az 12-t,

írták,
írt

emlékeink

aki

elcsodálkozik

körülbelül

egy tonnát nyom,

szégyellheti magát, arról
is

beszélve,

nem

hogy a mindennapi

kapcsolatnak adunk

gyakori

az

er

A2

mérésekor a kg*m/s

helyett a newtont (N) használjuk.

Még

bonyolultabbá válik

életben történ eligazodásunk-

a helyzet, ha az

hoz legalább az alapvet

belemélyed a természettudo-

átvál-

tások ismerete szükséges.

Bár az Sí-rendszerbl az
alapmértékegységek használatával

minden levezethet, sok

is.

Ez

ember jobban

ták,

ezt,

rajzol-

mintegy tengelyes tükör-

Ruas - ez utóbbi

Attila

bátyjának neve).

És most ugorjunk a mába!

A

Rovásírás honlapon ugyanis

a

cikkek,

eredeti,

ismertetk mellett

rovásírással

mentumokat
rávehetjük

is

írt

doku-

letölthetünk, és

Word

szövegszer-

kesztnket, hogy megismerkedjen a mi

si

rovásírásos be-

képeként a jobbról balra haladó

tinkkel. Letölthet a szabvány

már

szövegnek. Gyakoriak a ma-

rovás-betkészlet, és

gánhangzó-kihagyások, a hosz-

tunk

szú magánhangzók jelölése pe-

ba, mivel létezik a balról jobbra

dig egyáltalán

mányokba, fleg ha angolszász
országban vagy nyelven

de a be-

tket ellenkez irányba

külön nevet: példának okáért

Kálló,

környez telepümagyar eredet-

432-tl 434-ig uralkodott nagy-

tar-

bal-

utóbbi esetben ugyanazokat az

Az

azon, hogy egy köbméter víz

közé

de léteznek balról

írásjeleket használták,

az ember,

a

találkozunk

hogy fként jobbról

jobbra

a kilo- 1000-rel való szorzást,
a milli- pedig osztást jelent.

is

vele. Jellegzetességei

alapm-

veltséghez. Ugyanúgy, ahogy
tudjuk,

még

végig használták, de

különböz mértékegységek

és

rovásírást a középkorban

is

nem jellemz.

Érdekes tény, hogy a magyar

is.

írha-

St akár mindkét irány-

íráshoz tükrözött betkészlet

És

attól

sem

kell

is.

félnünk,

teszi

pálos rovásírásnak sok emléke

hogy a századok majd

például a „font per köbláb”

maradt fenn Dél-Amerikában

vagy elkorhasztják a monitorra

vagy „unciaszor Fahrenheit”

is,

tudniillik a portugál király

t-

elégetik

„vésett” írásjeleinket.
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A

itthon l@pok
Sorozatunkban magyar egyetemek és fiskolák
honlapjait mutatjuk be, ám úgy tnik, rohamosan fogynak az ilyen jelleg kikötk... Ha valakinek van egy jó ötlete, mi legyen a következ
sorozat témája, szívesen fogadjuk a tippet

Egyetemek, fiskolák
Magyar felsoktatási intézmények

í

a Világhálón!

felkészülhet

Felsoktatási honlapok

következ évezredre,

a

ahol az idvel, a változásokkal és a kon-

Modern
Tatabányán található az
a

MÜTF,

azaz

lalatokkal karöltve -, akik kétéves

Modem Üzleti Tudományok FiskoláÖrülünk, hogy most rá került a

ja.

készít munka után, 1992-re

Az

tunk be.
így

MÜTF

iskolát mutatha-

1990-ben alakult,

iskolák között

Még

gyobb

ellentét

volt hasonló

mentesség

ahol

az

a

Yale

közi

i

'

ilyenkor

vala-

nak tovább a diákok. Akit a

MIT FOG TUDNI
EGY VÉGZETT HALLGATÓ

ma

képpen nézze meg az

II

^

II

laltság

Ez

Xmbom

l’isHolúju

és alapítványi forrásaik
kor. így

|

1

©malin inul rímeimre.

1102

üget utca

22.

Utobó

TelTFax:

En

261-9021

még ha

is

frissítés:

1999.02.

1 5.

n.

állami

akadnak oly-

lesz kit és

mibl

oktatniuk,

Sok diák

ezt a fiskolát tekinti elkép-

karrierje els lépcsjének, ahol
nagy hangsúlyt fektetnek a piacgazda-

zelt

ságra való átállással kapcsolatos problé-

A

W

létre,

a résztvev egy 30
dolgozattal zár.

Webmester

la>nmt f2 jmit f.lm. Ikráimul i2jnutr.hu

ha „kiszórják” diákjaikat, egy

id után nem

itthoni

dés keretében jöhet

(r

ténylegesen a tandíjakból tartják fenn magukat,

lév

külföldi

L/JU.U

Tudományok

142

ezek a tanintézetek

sul

a féléves elfog-

vagy
fogadócégekkel történ együttmkötulajdonban

a,

34/317-

Fax: 34/310-

Ráadá-

le-

többségében külföldi

teljesen

Stúdium tár

MÜTF

ersen

Említettük a szakmai gyakorlatot.

l-aaaaar.l

2800

Tel.:

itt

egyszersítettük a kérdést.

T

Bcmulaüto/JJt

té-

jobban érdekel, minden-

Budapest

elfelejtjük.

nemzet-

Képzési Kínálat

f

,

199

hogy

is

menedzselése és pénzügy (Tatabánya),

is járul.

f?

Tatabánya

vagy
diák-

szakirányválasztás

marketing, vállalkozások

üzletek,

- -

a

summákat kémek

A

a 4. félévben történik, amikor

valamint idegenforgalom és judaisztika

C /-

a Cambridge szintén szép

jaiktól,

maga-

honlapját, mivel

könnyen
kell,
megkapja a „vásárolt
diploma” címkét. Azt
a tényt, hogy a világhír
mint

8 félév, a hetedik szakmai

gyakorlattal telik.

ga megléte

fizetni

Harvard,

A képzési id

felvételi-

mi szakon még a középfokú nyelvvizs-

(1

oktatásért

„college”-ok,

intéz-

(Budapest) irányban haladhat-

„pénzes” iskolára! Annak a helynek az oklevele,

A képzési rendszer a szokásoknak
megfelelen két részre bomlik: alap- és
szakképzésre. Két szak közül lehet választani, az egyik a már említett kereskedelmi, a másik a gazdálkodási szak.

sabb érettségi átlag, amihez kereskedel-

az ismert

innováció, gyakorlatiasság és nap-

rakész tudás az iskola jelszava.

(lásd:

akkor
mi vár egy

el,

A

a 3,51-nél

feltétele

BME-Közgáz),
képzeljük

tás,

felvételizni is kell,

méghozzá matematikából.

gyakran van kisebb-na-

is

nem

ahol azeltt

mény. Ide bizony

rendszerrel és több

közé nehéz befurakodni.

el-

elérték,

gyarapodott Észak-Dunántúl térsége,

s

nem büszkélkedhet „kiforrott oktatá-

emberölts hagyományokkal”. Senkinek sem kell magyaráznunk, hogy nagynev társai, mint
például az ELTE, a DOTE vagy a BME
si

hogy az egyre inkább megnyíló határokról már ne is beszéljünk. A kreativi-

hogy a kormány besorolja az intézményt a „nem állami” fiskolák közé.
Kezdeményezésük révén új színfolttal

sor,

hiszen az eddigi felsoktatási intézmé-

nyektl eltér jelleg

kurenciával egyszerre kell versenyezni,

Tudományok

Üzleti

ti

amit

oldalas

Egy gyakorlahelyez is-

tudást eltérbe

kola esetén nagy jelentsége

van az itt eltöltött idnek,
amely gyakran nem csak a diák és az iskola, hanem a foglalkoztató cég számára is

gyümölcsözen

zárul.

mindenkinek

Végezetül

ajánljuk,

ha viszont mindenkit átengednek, egy

mákra.

sok tehetséges „ad hoc”

hogy vessen egy

pillantást a „végzett

id

hallgatók” linkre.

Itt

meg

vállalkozó mellé - s részben helyére képeznek itt jó kommunikációs képes-

mutatkoznak

be, fényképpel, rövid ön-

be gyerme-

ségekkel rendelkez, több nyelvet tudó

jellemzéssel.

Ezek a vallomások nem

a 22-es csapdájából sza-

menedzsereket, gazdasági, pénzügyi

hazudnak: aki képet akar kapni

után elveszti értékét az ott szerzett

diploma, és a szülk a „csak legyen
a papír” felkiáltással íratják
keiket.

Nehéz

badulni, van, akiknek

nem

is

sikerül,

de

olyan eset szintén létezik, hogy állami

képzés

Ne

is

indul

egy magániskolában.

ítéljük el tehát az

látatlanban!

MÜTF-et sem

Elvégre osztálytermekrl,

diákokról, továbbadott tudásról van szó,

ami szent dolog. így gondolhatták ezt
az alapítók is - a városi és megyei hely-

Lehetséget

adnak
a legújabb információtechnológia megismerésére és annak felhasználására,
ami nélkül egy mai cég vagy vállalat
szinte mködésképtelen. Aki itt tanul,
szakembereket.

kik járnak ide,

mirl

is

az iskola diákjai

arról,

szól ez az iskola,

valószínleg innen kaphatja a

legtisz-

tább képet. Elég hozzá egy kis pszichológiai érzék és a

szavak elkapása.

megfelel mondatok,

kínálta
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),

-

Kijelölt

így

a monitorok tv-ként

diák monitorképe bemutatható a többi diák számára

- A tanár bármelyik

is

mködhetnek.

is.

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.

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

gén összeköttetéseket tud

létrehozni.

Meglév és

nyomógombos kezelegysé-

-

újonnan létesítend számítógépes

-

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez

hálózati szoftver

nem

«=>

|-i

(BOOIMEÜd Kft.

allergiásoknak nélkülözhetetlen
élettartama minimum KK3 mosás
-

szükséges.
-

j-i

környezetbarát

tisztítószer nélkül tisztít

1149 Budapest,
N «gy Lalos^ur. útlaJAT

1065 Budapest, Podmaniczky

u. 9.

Tel.:

302-0158, fax: 331-0340

E-mail: arecoinf@mail.datanet.hu
Fax: 220-6455

www.areconet.hu és www.irodaszer.com

HTEünWare
InterWare Kft.
32 Budapest, Victdr Hugó
1
1

u.

1

B-22.

Tel./Fax: 3 50-6B92
E-mail: infd@interware.hu

Web: http://www.interware.hu
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PRÍM
online

Az Informatika:
üzlet vagy szórakozás?

A PRÍM Online:
munka

és

szabadid egyben!

A PRÍM Online
az informatika információbázisa
A

naponta többször frissül

PRÍM

Online információi amellett

hogy felölelik az informatika minden

területét

,

(VGA Monitor,

Hírek), kalauzolják az Interneten (Internet Kalauz, MaCi,

Böngészk,
a

Letöltés), és sokezer uticélt kínálnak

„b@rangoláshoz

v
.

A

prim-online segít eligazodni

az informatikában, az Internet világában, a web-címek között,
az online befektetések útvesztjében, az üzleti információkban
és mindenben,

ami munkájával vagy hobbijával kapcsolatban

az Interneten Önben felmerülhet. Prím: úgyis mint els...

www. prim-online. com
Legyen ez az els lépés az online világban!
...és a

többi

már gyerekjáték...

www.prim-online.com

itthonl@p

WWW.PRIM-aNLINE.COM

egy

-

jó hírt

és utazzon a CeBIT-re!
Az Internet Kalauz
márciusi száma csu-

pán március 3-án

Nem tudom,

mirl van szó. Febmár nem csupán kiadónk papírmagazinjainak hátországa, hanem egy

két felkért „szakért olvasó” vesz részt.

önálló hírújság, amelyre a nap bármely percében

cius 10-én muszáj eredményt hirdetnünk, hiszen

hogy

felkerülhetnek a

A

kerül az újságáru-

egy újság,

ám

tk

tatóra járunk,

hogy jó újság

hírek.

és

tehát

önmagában

is

az dönti

el,

lesz-e,

Bár rengeteg sajtótájékoz-

kilószámra kapjuk a „press-

release”-eket, az újságíró-iskolán azt tanítják,

amit

az,

lelkiisme-

lalati

nem mondanak

hogy

nem hír; hír
Mi nem akarunk a vál-

el.

titkok kifecsegi lenni, de azt

hogy

szeretnénk,

informatikai kiállításán)

Bár híreket késbb

is

két Prím-munkatárs és

örömmel fogadunk, már-

legkésbb 17-én hajnalban kocsiba

fontos, aktuális hírek.

amit a cégek magukról elmondanak, az

se kapja péntekig

vagy hétfig, így né-

miképp

friss,

azt,

hogy milyenek a

meg

tudják-e,

www.prim-online.com

sokhoz, és az elfize-

némelyike

-

ruár eleje óta a prim-online

mindenképpen

kell ülni,

hogy

a nyertes estére a szálláshelyen legyen.

Nincs darabszám-korlátozás, minden pályázó
tetszleges számú

hírt

ugyanakkor

küldhet be,

a prim-online szerkesztsége fenntartja
a jogot akár az átszerkesztésre, akár arra,

mi kerül

döntse,

a prim-online-ra, és

jedelmi korlátozás sincs, bár a hír már

némi

jelent

magának
hogy el-

mi nem. Ter-

mfajában

is

korlátot...

szakem-

valódi, a

bereket döntéseikben befolyásoló

ret-furdalást érzünk

bad-e egy éppen

információk jelenjenek

meg

az ol-

dalon, az éppen kiakasztott 25-30

amiatt, hogy sza-

legfrissebb hír közül mindenki szá-

le-

mára akadjon legalább egy olyan,
amiért érdemes volt a www.prim-

járó „hírpályázatot"

meghirdetnünk. Az

online.com kikötbe elhajózni.

Ez csak egy esetben

lehetséges:

ha Önök, a hírek olvasóf, együttm-

igazság azonban az,

hogy ha valaki tud

ködnek velünk, és adnak is jó információkat. Ezt elsegítend hirdettük

egy izgalmas

hírt,

meg

hírpályázatunkat.

A hírpályázat
17-étl 20-áig

azt akár azonnal leírhatja, s hát miért

ne teremtsük

meg

a lehetségét annak,

díja:

egy március

(három

tartó

lyezés Hannover közelében és két egyenként 55 márkás - belép
a CeBIT-re, együttesen cca. 100000

Mi a hír? Ez a legrövidebb mfaj az újságírás-

Ft értékben.

Teend: mindezért nem

hogy a prim-online
és a

VGA

Monitor

olvasói mellett eset-

lauz

kedveli közül

kerüljön

ki az,

aki

mást

kell

tenni,

rülnézni munkahelyünkön, partnereink

mint kö-

munkahe-

dagítja a prim-

„kivel, mikor, hol

mi

történt” kérdésekre

vagy más hasonló

egy magyar

kérdszócskák kombinálásával.

leinknél, barátainknál, és utána megírni

vonatkozású, másutt

tikai hírt a

hoz,

még nem

ellenrizheten

publikált,

de közlés-

igaz, aktuális informa-

prim@prim.hU címre. Természetesen ah-

hogy a

hír kapja a pályadíjat,

még egy

elfel-

JÓ

hír (függetlenül a történés-cselekedet

konk-

ami meglep információt

tartal-

rét tartalmától) az,

maz, információ pedig
berek cselekedeteit!

az,

ami befolyásolja az em-

Vagyis az ilyen izgalmas,

ELLENRIZHETEN

tételnek kell teljesülnie: ez legyen a február 14. és

meglep (DE

március

információk beküldi között

7.

között pályázati céllal beküldött hírek

a legfrissebb.

A zsri munkájában - amelynek elnö-

ke Guttray László (aki az Informatikus Bál tomboláján elnyert díját ajánlotta fel e

online foldalát...

vagy a

kell felelnie, esetleg a „miért”

között a legjobb, a legizgalmasabb, a legfontosabb,

a legjobb hírrel gaz-

ban: alapveten a „ki, mikor, hol mit csinál(t)”

lyén, beszállítóinknál, viszonteladóinknál, ellenfe-

re alkalmas,

leg az Internet Ka-

éjsza-

kás), kétszemélyes szállodai elhe-

újságíróként

amúgy

is ott

nemes

célra, hiszen

lesz a világ

legnagyobb

ki nyeri a két

fre

szóló,

dl majd

IGAZ!)
hogy

el,

három éjszakás

szállás-

Ha
két, az

zünk

g

I

utalványt és a CeBIT-belépket.

gyztestl a CeBIT-rl is kapunk jó híre- §
~
már versenyen kívüli üzlet, majd megegye-

a

a honoráriumban...
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Zene és tudomány
Pierre Csillag, azaz Csillag Péter júniusban múlt

(a hardver), a hibajavító

demben), a

ban, a budapesti „konziban”.

dául bármelyik CD-ben), a

De

nél tanult.

meg a

tinta

a

alig

digitális adattárolásban (pél-

(szoftver).

- Pályafutása

alatt

is

fiatal-

volt

a

mányos munkája mellett ugyanis sosem
lett htlen a zenéhez.
- Kanyargós pályafutásom alatt két-

magamba: tudomáGyakran kérdezik

féle kultúrát szívtam

nyos és zenei

elsején érkeztem

kultúrát.

zenésznek. Folytattam a zenei

mal. Ausztriában valahogy elkevered-

tanulmányaimat a Párizsi Conservatoire-

tünk Bécsbe, ahonnan a francia követség

ban, zongorát Vlado Perlemuternél ta-

segítségével vonatoztunk végül

Fran-

tlem: hogy tudom magamban összeférhetvé tenni ezt a két, látszólag egymástól igen távol álló területet, amelyek pedig nem is állnak olyan messze egymástól. Tudományos képzettségem gyakran

nultam, majd karmesterképzs magán-

ciaországba.

segített a

francia

Magyarnak születtem, de
állampolgár lettem. Most száz

dagógusi mesterségem gyakorlása során

karmesterképz nyári tanfo-

százalékig franciának és száz százalékig

zenei ismereteim megfizethetetlen szol-

és egy elektroakusztikai zenei

gálatokat tettek.

Sebök

magyarnak érzem magam - úgy kell
a matematikának! Ez csak akkor zavaró,

volt a tanárom, de egy-

ha egy magyar-francia meccset nézek

Franciaországba. Magyarországon akkor
a

jöv

egy

nagyon bizonytalan

fiatal

késbb

volt,

fleg

voltam Eugéne Bigot- nál, és

hallgató

két

lyamon

nyári tanfolyamon

György sohasem

is

részt vettem.

f

Ez az egyik

is

oka annak,

két vele folytatott beszélgetés annyira

a tévében.

megváltoztatta zongoraszemléletemet,

hogy nálunk nincs a házban tévé.
- Bár a zenei

hogy

tiszteletbeli

növendékének

pályafutás

magam.

érzem

ment

miatt

végül

ki,

is

zenemvek elemzésénél,

Egy zenem

és pe-

felépítése

egy katedrálisra emlékeztet: egészében
is,

részleteiben

rekt

is

A

strukturált.

m

kor-

eladásához ugyanolyan fontos a

felépítés megértése,

mint az érzelmi

talom megismerése.

Könny észrevenni,

tar-

hogy az érzelmi tartalom ersen összefügg a darab struktúrájával.

A

m

felépí-

Magyarország

másfél év párizsi

tésének feltárásához kell egy jó zenei-

mindig zenészeket

konzervatórium

analízis-tréning.

ország

után hirtelen pá-

dományos képzettség

Rákosi-

lyát változtatott, és

a zenei

exportáló
a

volt,

rendszer

kitanulta a

idején

azonban nem
kimenni,

mérnö-

ki mesterséget.

le-

1962-ben

hetett az országból

bekerültem

olyan

sok zenésznek pe-

Toulouse-i

egy
„nagy

Úgy

hogy

a tu-

készít

el

találom,
jól

elemzés gondolkodásmódjára.

De nézhetjük mindezt a zenétl a tudomány felé is. Egy zenem eladásához
meg kell érteni a darab felépítését (szerkezetileg és érzelmileg), majd meg kell
tanulni a hangokat, és végül meg kell

volt hely,

iskolába”

tervezni,

els

(ENSEEIHT,

a darab struktúráját érthetvé a közönség

adandó alkalommal sokan távoz-

Toulouse) - a fran-

számára. Mindezt úgy, hogy a közönség
érdekldését is állandóan ébren tartsuk.

dig

nem

így

hát

az

ciák

így

hívják

hogyan tegyük eladásunkkal

megye-

Egy tudományos (vagy bármilyen más)

temeket, ahol mér-

tantárgy tanításánál ugyanezt a sémát

édesanyámmal

nököket képeznek

kell követni.

vonattal

elutaz-

-,

tatásához alkalmazott pedagógiai képes-

tunk

osztrák

diplomám
után
maradtam
asszisztensnek.

tak.

Az

idején

az

határra

módon

azokat a

általános

sztrájk

l

zene tanára

CNRT-ben (Conservatoire

National de Région de Toulouse), tudo-

elhagyta az országot.

§

egy tanéven ke-

resztül az elektroakusztikus

ember bizonyítványán, máris

- 1956. december

„C” nyelvet

pedig fleg számítógépekben használják

száradt

végzs

mo-

adatátvitelben (például akármelyik

Zenemvészeti SzakiskoláZongorát R. Chitz Kláránál,
zeneszerzést Sugár Rezs-

SS

kódokat hasz-

nálják a számítástechnikában, a digitális

1956-ban érettségizett a Bartók Béla

hatvanéves.

- érdekes
csak az a vonat járt akkor.

A ha-

Most

is itt

és a

vagyok mint docens.

táron eltévedtünk. Körülbelül negyven

elektronikát, hibajavító

kilométert gyalogoltam havas szántóföl-

programozási nyelvet tanítok.

deken keresztül szívbeteg édesanyám-

elektronika

a

Digitális

kódokat és „C”

A digitális

számítógépek

alapja

A

tudományos tárgyak ok-

ségeim nagy részét zenei ismereteimbl
„örököltem”.

-

Toulouse, az egyetem városa,

nem

azonos a lakóhellyel, néhány apróság
mellett a nagyvárost

meg a docens

úr...

sem nagyon szokta

*(3)nclGVÚ
- Rieumajou-ban lakom, Toulouse-tól
40 km-re

kb.

délkeletre.

A

térképen

meg

Carcassonne környékén esetleg

le-

het találni Villefranche de Lauragais-t.

Innen északkelet
az

már

van Rieumajou, de

felé

biztos nincs a térképen. Toulouse

óriási város,

de

szk utcákkal, ezért ször-

ny a közlekedés. Rieumajou egy kis falu,

körülbelül nyolcvanan élünk

itt.

Ha

kilépsz a házból, azonnal elmentél kirán-

Ez megéri a napi

dulni.

utazást.

Nekem

nincs

édesanyámnak jóval kevésbé. A franciák minden salátába olajat öntenek. Lehet, hogy mulatságos, de ebbe
nagyon nehéz volt beletördnöm. A bir-

meg

megtanulja, feltéve, ha mindenki szigo-

rúan betartja a fenti elvet. Kísérletem

com/~lwk/welcome.htm), de egy érdekes cikksorozat miatt érdemesnek találja

Dórika válasz-

Matthew Fields zeneszerzésrl szóló

teljesen igazolta mindezt.

tékosán beszél franciául, és jól kifejezi

magát magyarul
csolni

is

Ha

is.

kell,

még

tolmá-

tud a két nyelv között.

- Természetesen egy

magazinban muszáj a világhálós kötdésekrl
internetes

is kérdezni...

- Annyi minden

érdekel,

hogy akár-

Internet-kikötjének

felkeresését:

www-personal.umich.edu/~fields/.

Mike MacMahon néhány nagyszer
írt a fuvolajátékról, mégpedig egy
fonetikus szemszögébl: users.uniserve.
com/~lwk/mike.htfti. Hatékony zene-

cikket

elméleti eszközöket alkot számítógépen

Didier

csolódás a többihez képest. Mennyire

-guigue/. Mikola Péter pedig olyan

kötdik ehhez

zenebarátoknak

Internet?

a számítástechnika, az

A

mveimet

máig sem sikerült megszoknom. Feleségem, Véronique olasznak született Normandiában, Vemon váro-

vel

írom

terra.npd.ufpb.br/

Guigue:

nagyon

szerkesztett

zenéhez például úgy, hogy
egy kotta-szövegszerkeszt-

hasznos zenefüzeteket, akiknek életébl

kiadómat az Interneten

www.tolna.hungary.net/kultura/

le,

keresztül találtam, és propagandámat

kimaradt

zenetanulás:

szervezett

a

MIKOLAP.HTM
Franciaországban a ház-

fuvolamvész-ta-

sában.

(users.uniserve.

látogatnia

kell

mivel foglalkozom, az mindig kikap-

ka- és bárányhúst, továbbá a kecskesajtot

nár.

Krantz web-lapját minden fuvolásnak

a gyerekhez beszélni. Mindegyik nyelvet

annak idején nagyon könnyen ment a beilleszkedés,

akárhány nyelven- lehet

határ,

négy százalékának

tartások

Kislányunk, Dórika ok-

van Internet-kapcsolata, de

Két

a felhasználók elégedetle-

tóberben

lett

nyelvet jól

hétéves.

- ez
különböz

nek a

ismerni

megint csak két
kultúrát jelent;

én

magam

magasnak

tarifákkal,

A

árait.

Francé Telecom

a

tartják

felhasználók havi

hamar kétnyelvvé váltam. Amíg az ember csak egy

átalánydíjat

országban

Internet-felhasználók jelen-

elég

él,

követelnek a

A

helyi, hívásokra.

az értékrend

francia

8-16 frankot

és általában a gondolkodás-

leg óránként

mód abszolútnak,

állandónak

(300-600

országban

telefonra, erre jön

forint)

költenek

még

tnik.

Egy

mindez

újra kérdésessé lesz.

Internet-elfizetés költsége.

Egy id

új

rá az

után Franciaország-

Csillag Péter viszonyítás-

ban észrevettem, hogy a
„második nyelv” mélyebb
ismerete újfajta gondolkodásmódra késztet. A két
nyelvben rejl két kultúra

ként elmondta, hogy tízezer

gondolata arra

a

ösztönzött,

hogy Dóra lányommal egy érdekes kísérletet indítsak el. Mióta megszületett,
csak magyarul beszélek hozzá. Most hétéves, mindig franciául válaszol nekem,
de kitnen ért magyarul. Mikor Magyarországra megyünk, szép folyékonyan
beszél magyarul mindenkivel, aki
ért franciául.

került.

Úgy

nem

látszik, a kísérlet jól si-

Eleinte többen

Franciaországban

frank

nem

figyelmeztettek,

a

zenemvekhez

szintén az Interneten

nagy, de tisztességes

fizetés.

A

gedett

havi

fizetés,

„hivatalos

azaz

éhbér” 3000

frank körül van. Számára az internetezés

nem jelent gondot -

próbálom létrehozni.

legkisebb megen-

a Hálózatra

munka-

helyén keresztül kapcsolódik.

Web-lapján Csillag Péter részletesen
bemutatja zenei mködését. Zeneszerzként negyven-egynéhány zongoramvet,
színpadi zenét,

különböz kamaramve-

ket jegyezhet.

Volt

majd karmester,

s

másodkarmester,

mint koncertez mu-

- Rendszeresen csak az AltaVistát meg
A munkámhoz kötden van még néhány webaz Amazon.com-ot használom.

lap,

amit szívesen látogatok: History of

Mathematics: www-groups.dcs.st-and.

a gyerek össze fogja keverni a két

zsikus több mint 200 koncerten lépett fel

ac.uk/~history/index.htmI; The World-

végeredményben nehézségei
lehetnek majd franciául is, magyarul is.
Beszélgettünk pszichológusokkal, és egy

karmesterként, szólózongoristaként, ka-

Wide Web

marazenészként és kísérként - jelenleg

ww.math.fsu.edu/Science/math.html;

Több rádióeladást
magyar zenérl,
Béláról.
Homepage-e

TidBITS, egy Macintoshsal foglalkozó

www.geocities.com/

Philippe Langevin, egy szenvedélyes és

hogy

nyelvet, és

kicsit

utánanéztünk a szakirodalomban.

zeneiskolai elnök

és konferenciát tartott a

elektronikus hetilap:
t

Az derült ki mindebbl, hogy

csak akkor

fleg

lép fel nyelvkeveredés, ha a

szülk kö-

egyébként

zött

komoly

konfliktus van.

Ilyenkor

a szüli konfliktus nyelvi konfliktusként
hárulhat a gyerekre.
elv:

A következ az alap-

egy személy mindig csak egy nyel-

ven beszéljen a gyerekhez. Elvben így

is.

Virtual Library: Mathematics:

Bartók
a

Vienna/5635 hálószemen

szer formai

található, egy-

kivitelezéssel és rendkívül

gazdag tartalommal. Zenemveinek

www.tidbits.com/

b-i ss ues/Tid BITS-current.html,

érdekes

matematikus:

www.univ-tln.

fr/~langevin/.

g

lis-

s

tájáról

egy

több kottából

oldalt.

le lehet

Véleménye

hívni egy-

Csapó Ida

Larry

kikelet@elender.hu

szerint

|
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Rovatszerkeszt: Wesselényi Andrea (andrea@prim.hu, www.wesselenyi.com/love.htm, www.prim-online.com)

CSAK ÓVATOSAM
A CSEVEGKKEL?
Az

egyének, akik másoktól idt rabolnak
a saját szórakozásukra. Ehhez tényleg

nem

most a korábbi szerelmi történetekben gyakran áldott, a virtuális randevúk színhelyeként emlegetett IRC
és ICQ beszélgetprogramokról és más online csevegkrl, ezúttal
azonban inkább a Chat árnyoldalairól, veszélyeirl esik szó. Az internetes csevegés közben a képernyn futó betk igazán ártalmatlannak
tnnek, mégis sokszor fájdalmat okozhatnak azoknak, akik szinte,
tiszta szándékkal (sokszor naivan) próbálnak ismerkedni a Neten, miközben mások kárán szórakozó szélhámosok vagy szerepjátékot játszó álszemélyiségek csapdájába kerülnek.
alábbi olvasói levél kapcsán

Azok, akik még kezdk ezen a téren,
nemigen
tudják, mit jelent az IRC, az ICQ és
a Java Chat fogalma, most rövid

Körülbelül

félórás beszélgetés után

magyarázatot

hogy egy értelmes, csinos egyetemista
lányról van szó, akivel hasonló az érdekldési körünk, és aki érdekldik
irántam. Meg is beszéltük, hogy másnap újra találkozunk a chaten. A meg-

is

pedig azonnal

olvashatnak ezekrl,

fel is

kereshetnek, és ki-

próbálhatnak az ajánlottak közül

- ahol

az idézett levélíró tanácsaival felvértez-

ve talán majd kevesebb csalódás árán
sikerül barátot

uk az

vagy akár

társat találni-

Interneten.

„Kedves Andrea!

Egy

olyan, a chateken jelen

lév

ne-

írni, amelynek gyanútlanul én is áldozatául estem.
Nem tudom, hogy ez a dolog mennyire

gatív jelenségrl szeretnék

harapódzott el (remélem,

nem nagyon),

de szerintem senkinek ne legyenek

illú-

hogy a Neten csak jó szándékú
emberek léteznek, mert ott is ugyanúgy
jelen vannak a csalók, akárcsak a valós
ziói,

életben. Ráadásul a jelenséget az is
síti,

hogy az

ers

túlsúlyban vannak a férfiak.

er-

Interneten kis hazánkban

Nem

akarom mindjárt az elején lelni a poént, a történet úgy kezddik,
hogy rákapcsolódtam egy társkeres
chatre. (Az IRC mellett egyre több
ilyen

I

szerepelt.

és mint levelükben jelezték,

néhány közkedvelt csevegcsatomát

|
t

becenéven

esi

- külön

kliensprogram nélkül

el-

úgy

idben azonban nem

látszott,

a Neten, de ha ez rögtön az elején törtémeg velem, akkor valószínleg az

nik

lett volna az els és egyben utolsó próbálkozásom az online társkeresés területén. Ha megjelenik a levelem az

Internet Kalauzban, akkor talán

mások

elvigyázatosabbak lesznek olvastán,
és ebben az esetben még lenne egy pár
megjegyzésem.
Mivel nem akarom, hogy más imbecillis egyének ebbl a levélbl jó ötlemerítve szintén játszadozni kezdje-

tet

mondanom: én úgy tudom,
hogy amennyiben a chat-szerver archinek, el kell

válja a
resni,

belépk adatait, vissza lehet kehogy egy idpontban milyen

ISP-rl és hst addressrl csatlakoztak

bár vártam rá kb. két órát, úgy, hogy
mással nem is igen kezdeményeztem

ISP-n keresztül van esély a személy-

hogy ne legyek „htlen”.
Ekkor bejelentkezett valaki egy férfi
nickkel, aki rögtön nekem címzett egy

gáltatója a beszélgetés szövegét is ar-

bizonyíték arra az esetre, ha valakit sú-

privát üzenetet, miszerint ismeri Jul-

lyos sérelem

beszélgetést,

csit.

Elkezdtem vele beszélgetni, de

túl

sokszor ellentmondásba került azzal,

amit

elzleg

nézett ki,

kat

amit Julcsi

visszajelentkezett Julcsi néven.

nem mondhatnám, hogy kellemesen éreztem magam :-(.
Az is jellemz, hogy mit javasolt

Hát,

az összes újabb Internet-böngész

az igazi nickje Julcsinak: „Szerintem

miután

elárulta,

hogy mi
hogy

szívasd vissza, csak ne áruld

lévkkel, de én valójában komoly kapcsolatot kerestem. A második napon,
ahogy újra benéztem, hamarosan el-

tlem tudtad meg.” Erre pedig nem voltam hajlandó. Lehet, hogy az

el,

ilyen

em-

berek jópofa játéknak tekintik az ilyesmit, de valójában

önz,

lelkiismeretlen

ér,

jogi útra

is

lehet terelni

ilyenért akár súlyos büntetést is lehet

kem a

Julcsiról,

a chat szol-

a dolgot - civilizáltabb országokban az

elz

sem tud

Ha

akkor megvan minden kell

chiválja,

kapni.

nap nekem mondott magáról. A végén
bevallotta, hogy az egész csak „poén”
volt, mert Julcsi az
haverja, aki nem
lány, hanem fiú, és már akkor is ott
volt a chaten a saját nevén, amikor én
elször léptem be, st beszélt is velem.
Aztán másnap, amikor újra beléptem,
megint ott volt, kilépett, és rövid id

múlva

azonosság kiderítésére.

mondott, és nagyon úgy
hogy olyan alapvet dolgo-

mogatja.) Jó volt „poénkodni” az ott

valakivel, aki Jul-

Egyénként korábban már találkoztam jó szándékú, értékes emberekkel

rá a szerverre az egyes chatelk, így az

Julcsi haverja,

kezdtem beszélgetni
1999 MÁRCIUS
iik

ész, csak

volt ott,

beszélt

érhet - javás chat van, mivel a Javát
tá-

sem ügyesség, sem

kell

rosszindulat.

Hogy Magyarországon milyen
nem tudom. Ne-

a jogi szabályozás, azt

fenti eset miatti

károm „csupán”

néhány száz forintnyi telefonköltség

meg pár feleslegesen elvesztegetett óra,
de

lehet,

hogy vannak, akik rosszabbul

járnak, mert esetleg személyes adatokat

vagy intim dolgokat árulnak
ról,

nem

el

maguk-

beszélve arról, aki igazán

mély érzelmekbe éli bele magát, mire
kiderül, hogy a megismert „jó barát”
minden szava hazugság volt. Vannak,
akik hajlamosak elfelejteni, hogy ha
virtuális mederben is, de egy valós kapcsolathoz hasonlóan

érz emberi

lény-

nyel találkoznak.

Mondanék két dolgot, aminek mindenképpen gyanút kell ébresztenie
a chatel társ tisztességét illeten:
1.

Valaki túl kívánatosnak, tökéle-

tesnek

mutatja

intelligens, tanult,

magát.
Szupersok pozitív tulaj-

donsággal rendelkezik, semmi negatíszép, gazdag stb.
2. Eleinte túl sokat kérdez, és keve-

vum,
set

mond magáról

elbb

(nyilván azért,

feltnen

azután a válaszaiban

ra),

hogy

megtudja, mi a fontos számod-

olyannak

be magát, mint akit

állítja

te

keresel.

Tanácsolnék

még

két alapvet dol-

amit érdemes betartani:

got,
1.

Soha ne

meg

adj

a chateken olyan

személyes adatot, amit

nem

adnál

meg

szívesen bárkinek.
2. Ne mesélj magadról túlzottan személyes jelleg dolgokat, amíg nem
gyzdtél meg 100%-ig arról, hogy

akivel beszélgetsz, az
ul

nem csaló.

Példá-

minél elbb javasolj egy rövid

telefonbeszélgetést,
kiderül,

amibl

legalább az

hogy mi az illet neme.”

* * *

Egyp®ir®@s

telj edt

ICQ

programot

www.

a

mirabills.com címrl tölthetjük

le.

Már

közben kapunk egy azonosítót (UIN), ezt kell majd megadni azoknak a barátoknak és ismersöknek,
akikkel szeretnénk a Hálón beszélgetni.
installálás

Mi

az

IRC?

az

IRC

részletes

rancsait

magyar

Az Interneten lehetség van egy
vagy több másik felhasználóval valós
idej beszélgetésre a billentykön, il-

hu/irc web-címen.

letve a képernyn keresztül. Az erre írt
programok közül legelterjedtebb az

Mi

IRC, teljes nevén Internet Relay Chat.
A legnépszerbb IRC program letölthea www.mirc.co.uk web-címrl. Akinek gondot okoz az angol megértése,

t

leírását,

megtalálhatja a

pa-

www.akg.

Az ICQ

seek

különleges tulajdonsága, hogy
amikor kapcsolódunk a Hálózatra,
a program külön ablakban jelzi, hogy
listába vett ismerseink közül épp ki
van „vonalban” - ugyanígy virtuális barátaink is látják, hogy „fenn vagyunk”,

you”) rendszerben regisztrált tagok
használhatnak. A világszerte gyorsan el-

is bármikor beköszönhetnek hozígy
zánk, és kezddhet a társalgás.

az

ICQ?

Rendkívül

közkedvelt

program, amelyet csak az

cseveg-

ICQ

(,J

k

ICsevegajánlatl
Néhány népszer magyar cseveghely

a

weben:

Internetto Presszó (www.internetto.hu/stb/presszo)
HIX Aréna (www.hix.com - belépés Telnettel!)
Tétova Teve Club AtomChat (www.napfolt.hu/ttc/magyar/chat.htm)

Datanet Chat (chat.datanet.hu)
Origó Társalgó (www.origo.matav.hu/kozosseg/index.html)

Accent Communications Talk Cafe (www.accentcomm.com/talkcafe)
BuliNet

Társkeres Klub (www.buli.deltasoft.hu)

Népszabi Szövegláda (www.nepszabadsag.hu/nepszabi/szoveglada)

ETTSl
.

©r.r^

©Jíf.EÍ

E...,

4’

Netweb Dumaparti (www.netweb.hu/flash/chat)
Danubius Capuccino (www.danubius.hu/capuccino/chat.html)

...

A „chatkultúra” egy másik jellemz árnyoldalára mutat rá az Origó Társalgó programjának különleges képessége, amelyet a szerkesztk elre tudatnak a felhasználókkal: „a társalgó szövegébl a szoftver automatikusan kiszri a káromkodásokat” :-).
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kínál@t
Böngésszen Ön

is

az

.INTERNETEN

www.kgbt.hu

az 1999. év
Internet slágerével,
a Data Pack díjcsomagok
valamelyikével.

internet mmimsé
havi djj nélkül már
2*000 ft +ÁFÁ'ért!

Néhány szó az Internet 99
•

Az

•

A világháló

•

Web

szolgáltatásai,

szerkesztés

információért keresse
Ügyfélszolgálati Irodáinkat:

tartalmából:

az alkalmazások használata

kezdknek és haladóknak

•

Ingyenes internetes programgyjtemény

•

Rendszerezett magyar és

külföldi webtár...

Egy egyedülálló
multimédiás

Bvebb

CD-ROM
mködése

oktatató

Internet alapjai, történelme,

CD-ROM

azoknak a kezdknek
és haladóknak akik
,

Kinizsi u. 4-6.

Tel.:

66/454-831

Prakticomp

Szt. István tér 1.

Tel.:

66/444-044

Hungarotel

Gyula

Városház

Tel.:

66/463-181

Prakticomp

Orosháza

Vörösmarty

u. 23. Tel.:

68/412-935

Selex

információs
kultúra fejldésével.

Békéscsaba

Thököly

Gyomaendrd

F

u. 23.

u. 4/F.

út 181/1.

Tel.:

68/413-133

Hungarotel

Tel.:

66/284-559

On-Line

lépést szeretné-

nek

tartani az

cPrakticomp- internet

A CD-ROM Kedvezményes áron megrendelhet nyílt postai
levelezlapon vagy az alábbi e-mail címen:
Hilltech Kft. Budapest 134 Pf.: 48, master@kgbt.hu

Békés megyében az els

Ára: 4990.- +postaköltség

^1 FUJ IFI LIVI

COMPUTER
PRODUCTS
//i

- ..

Ahol a jovot
Képviselet:

MAGNECO

Kit

lel

/tax

291 9938

MF2HD

40gs/7
650MB

Nagykere sked:

_

MaCoMPkft
Magyar Computer
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
436-6609; Fax: 436-6610

Tel.:

1
2

1117 Budapest,
.

Prielle Kornélia u. 4.

A.I.D.A. Tel.: 463-0630; Fax: 463-0639
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Rt CORDABU

A Microsoft rémálma
jövje
avagy

a

szabad szoftverek

minsége és piaci részesedése nem csupán megközelítethanem néhány területen meg is elzte a kereskedelmi szoftverekét. Ennek sokan örülnek, mások azonban saját jövj ükre nézve fenyegetnek érzik a folyamatot. A támogatók
táborába az Internet alkotóközössége mellett néhány kereskedelmi világcég (Sun, IBM,
Compaq) tartozik, a másik oldal legmarkánsabb képviselje a Microsoft.
Napjainkra a szabad szoftverek

te,

A

ma

gében az Open Source Software-t (továb-

a Linux jelenlegi részesedése a szerverek

Interneten. Néhány hét elteltével újabb
gyöngyszem követte az elst: két, egy-

biakban OSS)

piacán 5,8%, a kliensekén pedig 4%.

mástól független fegyvertárs küldte

szabad szoftver fogalma

jelenti,

amely

lénye-

„nyílt forrá-

sú szoftvernek” fordítható. Korábban ezt
a

szoftverkategóriát free software- nek

ám

támogatni fogja. Becslések szerint

és

Az OSS

csendes terjedésének idsza-

ka 1998 novemberében

ért véget,

amikor

és valójában a szoftverek szabad terjeszt-

Raymond, az OSS-mozgalom
egyik jeles képviselje bombát robbantott. Raymond, aki A katedrális és a ba-

hetségét akarták vele

zár

hívták,

mivel az elnevezés félreérthe-

t volt - a free szó „ingyenest” is jelent
kifejezni, a kilenc-

venes évek második felében kikopott
a szóhasználatból.

A

két legelterjedtebb

OSS-forma közül az egyiknél
teljesen

a forráskód

szabadon felhasználható

FreeBSD), míg a másik esetben a

{General

Public

Licence)

(pl.

GPL

rendszere

Eric

S.

cím,

1997-es írásában az OSS-jelen-

ség kiváló elemzjének bizonyult, hozzájutott

egy bizalmas Microsoft-feljegyzés-

hez, amit kommentárjaival

delve,

srn teletz-

az angolszász kultúrkörben jól

ismert „rémünnepre” utalva a beszédes

Halloween címmel

jelentetett

meg

az

a

dokumentum

el

folytatásának tekinthet

Linux-elemzést, amely a hálózati kereszt-

ségben a Halloween II nevet kapta.

A közlemények nyomán

kirobbant bot-

rány hatására a Microsoft kis
ismerte a

dokumentum

id múlva el-

hitelességét,

de az

Az

errl

ügyet igyekezett bagatellizálni.
szóló közlemény

sem kerülhette el

Raymond keze közé
Halloween
eldeihez.
ról

III

a sorsát:

meglep

kerülve a

néven csatlakozott szöveg-

Hogy valóban

csip-csup dolog-

van-e szó, arról bárki

meggyzdhet,

a származtatott termék (a forráskód fel-

ha elolvassa a Micro-

használásával készült szoftver) további

soft

szabad felhasználását és
írja

GPL

alá esését

el.

egyik mérnöke,

a festi

nev

Vinod

Valloppillil által jegy-

Az OSS-ben

rejl lehetségeket legin-

kább a WWW-szerverek több mint felén

zett eredeti

szöveget

(www.opensource.

szoftver és a kereskedelmi

org/halloween.

termékeket egyre több helyen (leginkább

html), amely azt tag-

futó

Apache

az oktatásban) felváltó Linux operációs

rendszer

A

szemléltetheti.

mexikói

lalja,

hogy

SchoolNet program keretében például

kellene

140 000 személyi számítógépre

OSS

telepítet-

tek Linuxot, és terjedben van az üzleti

célú felhasználás

hivatalosan

is.

A

Sun

linuxos konfigurációval

és a

is

tennie

piacról

az

történ

Compaq

forgalmazni

=j

kiszorítására.
I

(folytatás -

hogy gépeit

bejelentette,

vállalatá-

nak milyen lépéseket

a 32. oldalon)
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Halloween

a 31. oldalról)

(folytatás

nem

II

a Microsoft mérnökei által készített

bels jelentés

Az eredeti dokumentum címe A Linux

Halloween

I

operációs rendszer versenyképességi

Ez a követkegép? kérdést teszi fel.
hogy Microsoft a Sun által

analízise, alcíme pedig az

Az

Microsoft-dokumentum
(amelynek címe Nyílt forrású szoftver,
avagy egy (új?) fejlesztési módszertan,
eredeti

keltezése 1998. augusztus 11.) a zászlóshajók, a Linux és az

ami

az,

kifejlesztett és szabadalmaztatott Java-

technológia

fenyegetésként

létét nyílt

meg, és minden eszközzel

OSS

fejldését,

sel és tisztességtelennel egyaránt)

hanem az egész folyamat

vállalat,

titok,

históriáján

hogy nem egy konkrét cég

felismerve,

Nem

virtuális

Apache

keresztül mutatja be az

vagy

z Java

aminek

ellen lépni kell, illetve

a pozitívumaiból át kellene venni.

annak

(moti-

a

munka

és

során alkalmazott koordináció

módját. Képet kapunk az

OSS üzleti mo-

az alkalmazás úttörin túl

delljeirl,
a

stb.)

másodlagos szolgáltatásokat nyújtó és

fmunkaids
cégekrl

számára a kérdések kérdé-

hogy mi magyarázza a

sikert,

az

szetesen

OSS

-

A jelentés
jes

elször egy viszonylag
pontos

igen

és

tel-

nyújt

áttekintést

a Linux operációs rendszer történetérl

majd elemzi

napjainkig,

egy átlagos Linux-disztribúció
a

GPL

alá, illetve

felépítését

támadási vonal a Linux elleni szerzi
jogi

szabványügyi perek indítása

és

lenne,

nem

bár számunkra

hogy milyen ügyben

világos,

és ki ellen lehetne

jogi úton fellépni.

Halloween

hogy mennyire egysé-

III

ges az egyes rendszerelemek fejlesztése.

A Linux

állítja

a grafikus felhasználói

melynek
a

már

a

szerz -

felülete

(GUI),

fejlesztése több szálon fut, és

mköd

pl.

A dokumentum Aurelia van dér Berg -

legkevésbé kidolgozott és legse-

bezhetbb pontja -

a

és életképes változatok

KDE)

nem GPL

általában

es könyvtárakra épülnek.
A Linux kereskedelmi

alá

a Microsoft hollandiai PR-menedzsere
reagálása az

-

bemutatott jelenté-

sek közzététele után kirobbant botrányra.

Többen úgy
is sejttette),

tett

felhasználása

elzleg

(st késbb ezt a hölgy
hogy a közleményben kifejvélik

álláspont a Microsoft vezérkarának

véleményét tükrözi.

hogy az

disztribúcióval mindazokat az alkalma-

bagatellizálni a problémát.

támadás leghatásosabb módja

zásokat, amelyekre általában szüksége

melyek
szerint
a Halloween dokumentumok csak néhány mérnök által készített vitairatok,

találja

meg, és innen termélépés,

a protokollok zárttá tétele.

Az OSS-folyamatból
mára hasznosnak

a Microsoft szá-

mozzanatok és a
tanulságok felhasználásának módjaira
ítélt

vonatkozó javaslatok közül az alábbiak

tnnek különösen
•

titokban tartott

szor mondvacsináltnak

már csak egy

elleni

- már

építi rendszereit, lehetet-

egyelre nem tipikus, ennek f okát abban látják, hogy az átlagos Linux-felhasználó tálcán - és ingyen - kapja a

OSS fejldési és terjedési gyorsaságát.
Az okot a felhasznált protokollok nyílt
mivoltában

ezekre a

szabványokra

(A technika Shifting Standards néven
már eddig is ismert volt.) Egy másik

(mint

is.

Valloppillil

se az,

fejlesztket foglalkoztató

a jelenleg használatos nyílt szabványokat, és

valamint a végén levont következ-

telét,

annak fényében, hogy mely részei esnek

magot, a „holdudvart”

melyek lényege az, hogy a
jelentsen kibvíti/átírja

Microsoft

lenné téve a Linuxhoz hasonló szabad

párhuzamos hibafelderítés,
párhuzamos fejlesztés stb.). Megismerjük a fejlesztésben résztvevk csoportja(a

ket javasoljanak térnyerésének megállítására,

szoftverek számára az együttmködést.

a kezdetektl

it

azért

ellehetetlenítéséért. Ezért a kér-

váció, altruizmus, egoelismerés, kódel-

ágaztatás,

nem

hogy bemutassák a Linux
nagyszerségét, hanem hogy módszerefizették,

désfelvetés elrevetíti a jelentés hangvé-

A feljegyzés éppen Raymond nevezemhelyébe

küzd

tetéseket.

tes cikke segítségével kalauzolja el az

olvasót az OSS-világ

éli

(tisztességes-

állítja!

Természetesen a szerzket

érdekesnek:

fejleszti tudáscsere (a feljegy-

van.

Ennek

ellenére léteznek kereske-

delmi szoftverek

is

Linux

alá, ezt

pedig

Van dér Berg asszony a Linux (sok-

tn)

hiányos-

ságainak ecsetelése mellett próbálja
lentéseket

Olyan

kije-

tesz,

nem Linux

az ún. Library-GPL licenc teszi lehet-

és

amely megengedi, hogy a Linux
könyvtárait használó programok ne essenek a GPL korlátozásai alá. És ez

mint azt sokan gondolják. Emellett

vé,

a tény

már napjainkra

is

több jelents

elleni

háborút jelentenek,
ta-

lálkozhatunk a FT/D-taktika alkalmazásával,

amikor

is

„a Linux, hacsak

hölgy

a

nem

szerint

fog /P-jogokat

zés

gyártót ösztönzött termékei Linux alá

„IQ-t” tudott a

való átírására - elég csupán az Oracle-t

sérteni, nem lesz képes arra, hogy új
dolgokat alkosson”. (Az IP - Intemet-

és a Corelt említeni -, és ez a tendencia

protokoll

egyre ersödni

esik semmiféle szerzi jogi

meglepnek tartja, hogy az OSS mennyi
maga oldalára állítani)
•
a Microsoft bels folyamatainak megváltoztatása (bármilyen nehéznek is tnik a jelenlegi elszigetelt fejlesztések,

az eltér eszközök, a központi

adattár és a széles

kör fejleszti kommu-

Úgy tnik,

látszik.

a szerverek piacán a Linux

egyelre elnyösebb helyzetet

foglal

a Microsoft „éltermékét”,

Windows

a

el,

alá.)

- tudomásunk

szerint

A FD jelentése Fear,

nem

védelem

Uncertainty

and Doubt, azaz „félelem, bizonytalanság és kétség”: használója a konkuren-

nikáció hiánya, a .nem kellképpen ro-

NT-t ugyanis „csak” a következ néhány

ciáról, illetve

busztus szoftverkomponensek és a nö-

területen múlja felül: testre szabhatóság,

lan rémhíreket terjeszt, azzal a szán-

vekv

rendelkezésre

költségek miatt)

•

(az

szolgáltatási

infrastruktúra

MS jobb hátteret tudna adni a fejlesz-

téshez, mint az

OSS)

állás,

megbízhatóság, ská-

lázhatóság, teljesítmény, valamint

rendszerekkel való együttmködés. És
ezt

nem egy

elvakult Linux-rajongó, ha-

avigare necesse
1

l
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más

dékkal,

annak termékérl valót-

hogy

ezzel

a

reménybeli

fogyasztókat elriassza a versenytárstól.

A

taktika a Microsoft esetében eddig

kiválóan bevált

(pl.

IBM

OS/2).

est...
leírások, tippek, letöltés...

A Halloween

üzenete

Az

Jiaitü

j\

és háttere
üzleti életben teljesen természe-

tesnek számít az, hogy a versenytársak

Eric

Raymond egy

S.

mazás

minden legális eszközzel igyekeznek
megrizni, illetve ersíteni piaci pozíci-

resztül mutatja

ójukat a konkurenciával szemben.
a fenti

dokumentumok csak errl

nának, akkor

nem

Ha

szól-

keltettek volna ilyen

nagy visszhangot az internetes közösség
körében. A
probléma az, hogy a Mic-

f

sem

rosoft piaci ellenfeleit

erkölcsileg,

(fetchmail)

össze.

A

szerz korábbi meggyzdése

alkalmazása.

szabad

fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy az említett
dokumentumok nem csupán néhány
mérnök vitaindító alkotásai, hanem a
szoftveróriás egészét jellemz gondolatok, ami világosan kiderül az eredeti

mvek

mint fordítva.

A kereskedelmi

egy bizonyos kritikus bonyolult-

szerint

ság

mint

felett,

Az

A

•

egyéniségek

vagy

ügyes fortélyai

kell felépíteni,

csoportok

kisebb

nnek

nak az

Internetre, annál

•

nem

meg

lehet

Doubt -

•

Párhuzamos
Párhuzamos

OSS

tesztelés
fejlesztés

=
„tökéletes”
API
Programming Interface -

(Application

alkalmazásprogramozói

megközelítése, amelynek jellemzje az

tetés/dokumentáció

rednünk, hogy ha a Microsoft a koráb-

eredmények korai és gyakori kibocsátá-

ban említett taktikák alkalmazásával

sa,

gyzne

a teljes

mérték

nyíltság.

Nem csendes és

ben, a cég biztosan sokat nyerne, de

áhítatos

alkotómunka jellemzi, inkább

vásárlók minden téren vesztesekké

hasonlít

egy nyüzsg bazárra, amelyben

a

válnának. (Természetesen ez
a Microsoftra,

nem

csak

hanem minden monopó-

liumra egyformán igaz.)

különböz erforrással

záállással

mindhárom dokumentumban finom

amibl egy összefügg és
rendszer els látásra csak csodák

A

kezményeként bukkanhat el.

stabil

követ-

világ viharos fejldése és elretörése azt
bizonyítja,

hogy a módszer hatékonyan
mködik. Az OSS jelleg fejleszté-

és jól

nek mutatják. Raymond mindezeket igen

si

kritikusan állítja pellengérre, öreg „sza-

kal jellemzi:

bad szoftveresként” sasszemmel veszi

szoftver a fejleszt személyes 'viszketegségébl' indul ki. ”

észre a legkisebb tárgyi tévedéseket

(amelyek közül sok

is

nem a véletlen mvé-

nek tnik).
Végezetül

még egy

•
írni,

meg kell állapítanunk, hogy
tkeers és a piacot nagy-

olyan

mértékben uraló cég
arra kényszerül,

is,

mint a Microsoft,

hogy komolyan vegye,

és reális alternatívának tartsa az

OSS-

„A jó programozók

M&

rt

gyorsan adják

„ Tervezz

újrakezdést,

hiszen

elöbb-utóbb úgyis megtörténik.

ez

”

„A felhasználók társfejlesztként va-

ló kezelése

meggyorsítja a kódkészítést
”

böngészni

és

ezért

bví-

Az

OSS-folyamat

a Halloween
•

I

gyengeségei

szerint

Menedzsmentköltség

Elkezdeni nehéz, mert már kell valafélig

miután

mköd és jövt mutató termék;
elérte a csúcstechnikát,

nehéz

új

célt kijelölni.
•

0

A folyamatot
Növekv

ez

nem

érint gondok
az OSS-ben

költségek:

egy vásárlónak
hogy kedvére van.

frissítések, és

biztos,

0

Nem szakavatott visszajelzések.

•

Szervezeti megbízhatóság támoga-

tásmodell

Hiányos támogatás.

„Elegenden nagyszámú tesztelt és
társfejlesztt alkalmazva majdnem minden probléma felderíthet.

srn

ki a hibajavításokat,

téseket stb.

gyakoriak a

írni.

•

Gyakori kibocsátások

Az OSS-projektek

át-

•

Goldschmidt Balázs Nagypál Gábor Ország Zoltán

•

tudják, mit kell

a legnagyobbak tudják, mit kell
”

•

fej-

míg zárt forrásnál csak bízhat benhogy a dolgok úgy mködnek, ahogy

leírták.

mi

„Minden jó

és a hatékony hibakeresést.

mozgalmat.

ne,

folyamatot az alábbi kulcsmondatok-

•

esetén a programozó

Linux-

hallgatások érhetk tetten, amelyek a va-

kedvezbb-

ismer-

leszt,

és hoz-

és kevésbé finom csúsztatások, illetve el-

lóságot a Microsoft számára

Nyílt forrás

felület)

megnézheti, hogy ténylegesen mire

rendelkez alany tevékenyke-

dik,

Fontosnak érezzük, hogy megemlítsük,

rengeteg

(Fear,

lanság, kétség) taktikát.

névsorából. Ennek fényében rá kell éb-

a fogyasztókért vívott verseny-

el-

félelem, bizonyta-

Linus Torvalds, a Linux szülatyjának

a feladatok szétosztása, elaprózása és

FD

alkalmazni a

Uncertainty,

•

ingatta

Hosszú távú hitelesség

vesznek, de a forrás örökké él.” Emiatt

kési vagy végs szakaszában bemutat-

meggyzdését

többen vehetnek

„Lehet, hogy a bináris állományok

•

Ezt a

az Internettel

(minél többen kapcsolód-

részt a fejlesztésben).

fejlesztés

va.

Exponenciális fejldés

közremködk

elkészítésében

ersségei

szerint

együtt

szerint, a külvilágtól el-

eredményeket csak a

zártan, az

I

Az OSS-folyamatok

centrali-

bonyolult rendszereket

módjára

tehát katedrális

OSS-folyamat

a Halloween

egy operációs rendszer

célravezetbb egy

megtervezett fejlesztési stílus

jól

zált,

pl.

és

”

típusú szoft-

módszert (a bazárt) hasonlítja

lesztési

i

„Az ésszer adatstruktúra

•

(amit katedrálisnak nevez) és

stílust

Ilii

ÍJ

a buta kód hatékonyabban mködik,

a Linux/GNU-világban alkalmazott fej-

vagy

Nem

létét fenyegeti.

OSS

világban leginkább elterjedt fejlesztési

kifejlesztése,

leg hosszú távon a piaci pozícióit

megvalósításán ke-

be az

verfejlesztés életciklusát.

sem jogilag nem elfogadható eszközökkel próbálja legyzni, és ez akkor sem
megengedhet, ha a konkurencia esetakár a

kezdemé-

általa

nyezett és levezényelt internetes alkal-

próbálják megismerni egymás gyengéit,
és

iJíUI $ is i

”

Jövbeni stratégiák
Az OSS-ben a jövbeni

•

stratégiáknak

nincs központilag kialakított iránya.

kell...

www.bongeszok.com
1999

MÁRCIUS

;

;

.

Szerveroldali programozás Perl nyelven

Saját

kezdeményezés bannercsere

Elszaporodtak az Interneten a link- és bannercsere-akciók. Mindez helyes

hogy

szinte kizárólag a csereakció

hatására egyre több látogató.

Az

kezdeményezje

látogató adatait természetesen egy

r-

mutatja.

azt figyeljük,

togató, ha

lapon kérjük

el

link-

egy tetszleges oldalon, ame-

Az egyetlen gond az,
meg ugyanis ennek

arra,

hogyan oldhatjuk

vagy bannercsere-akció kezdeményezje.

ellenrzés céljából egy

ményt

A

is.

belle, nála jelenik

alábbiakban egy egyszer példát mutatunk

meg, hogy mi magunk legyünk egy

A HTML-rlap

profitál

dolgozásra a „getform.cgi”-nek, ha azok helye-

ami a végered-

oldalt,

A „rendben”

változóval csupán

minden rlapmezt kitöltött-e a

sek. Ezért rejtett

nem, nem engedjük tovább:

print

{

Srendben =

method=”post”>

@pairs =

<table border=2 cellspacing=10>

<th bgcolor=#dbdb70>Your banner info:

</thxth bgcolor=#dbdb70>Your
description:</thx/TR>

Svalue

=~

Svalue

= split(/=/,
=~ tr/+/ /;

Svalue

{

Svalue

Spair);

=~

Svalue

=~

{

split(/=/, Spairy);

hex($l))/eg;

=~ s/~!/ ~!/g;

Svalue

print “<input type=\”hidden\” size=5

hex($l))/eg;

height=140xfont size=-l>

=

=~ tr/+/ /;

s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack(“C”,

s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack(“C”,

<td valign=center align=right width=450

split(/&/, Sbuffer);

foreach Spairy (@pairsy)

(Sname, Svalue)

split(/&/, Sbuffer);

(Sname, Svalue)

site

@pairsy =

} );

1

foreach Spair (@pairs)

elz

getform.cgi”>’;

$ENV ‘CONTENTLENGTH’

<form action=”. ./mycgi/banner.cgi”

írjuk az

‘<form method=”post” action=”../mycgi/

read(STDIN, Sbuffer,
lyet a „banner.cgi” fog feldolgozni:

rlapmezkbe

oldalból átvett információt:

lá-

name=\”$name\” value=\”$value\”>”;

s/~!/ ~!/g;

<b>Your name:</bxinput type=”text”

name=”Your_Name” size=30
maxlength=40x/inputxbr>
<b>Your E-mail:</bxinput type=”text”
name=”Your_E-mail” size=30

Thanks

Hey

fór vour submission!

maxlength=40></inputxbr>

<b>The

Make

Spider!

a Reál WEB!!!

tittle:</bxinput type=”text”

name=”Banner_Tittle” size=30

Please check your farm before send lo the webmasler!
the form data b correct, please push the command button,
you want to modlfy, use the "BACK" hullom of your browser.
If

If

maxlength=30x/inputxbr>

<b>The Site URL:</bxinput type=”text”
name=”The_Site_URL” size=30 maxlength=150
va ue=”http ://”></inputxbr>
1

<b>The Banner URL:</bxinput type=”text”
name=”The_Banner_URL” size=30

Egy kis szöveg a

.

maxlength=150
value=”http://”x/input><brx/font></td>
<td valign=center align=center width=350

height=140xb>
<textarea

WRAP=PHYS1CAL cols=30

rows=4

name=”Description”x/textareax/bxpxcenter>
<input type=”submit” value=”Send your

Banner! ”xinput type=”reset” value=”Reset”>

</center></px/formx/td></table>

SFORM {Sname} = Svalue;
print

# “<I>\$FORM{

print

A banner.cgi
a

megfelel

A

a

HTML-

print ‘<table
print

print

“<htmlxHead><Title>Check

the

|

-

A
rlap

továbbiakban

ki kell olvasni a

tartalmát a Post

MÁRCIUS

push the

command

methodusnak megfelel-

töltve, és a

rakternél

0;

}

{

rendben, azaz minden

hosszabb

‘The_Site_URL’ }\”>\n”;

“<IMG
SRC=\”$FORM The_Banner_URL’ } \” BORDER=Ox/Axbr>\n”;

if

print

{

mez ki-

megjelenítjük

szöveg,

a továbblépés lehetségét egy

“<centerxb>$FORM { ‘BannerTittle’ }</bxbrx

A HREF=\”$FORM

||

}

megjegyzésbe sem került 300 ka-

formájában:
(Srendben

=

1)

parancsgomb

{

‘<brxcenterxinput type=”submit”

value=”Send

to

Webmaster”x/centerx/form>’;}

‘

print

“SFORM { ‘Description’

Az

adatokat

}

</center>\n”;

HTML-

en, és az átadott adatok alapján el kell készíteni
1999

Ha minden

the result of your

right,

“<hr align=center size=3 width=80%>\n”;

{

‘<body

background=”../backgrounds/cgi.gif’>’;

S

is

print

!

=

border=2 cellspacing=6>’;

“<b>Here

print

form </Titlex/Head>”;
print

||

length($FORM{ ‘Description’}) > “300”)
Srendben

‘/cgi-bin’);

print “Content-type: text/html\n\n”;

ha több mint 300 karakter,

a „rendben” változó értékét 0-ra állítjuk:
“” “Svalue” eq “http://”
if (“Svalue” eq

button under the table!</b>”;
print

#!/usr/local/bin/perl

írtak hosszát, és

check your form before send to

submission.<br>If all

oldal fejlécével és háttérmintájával:

push (@INC,

be

}

the webmaster!<br>’;

program szokásos módon

kezddik az útvonalak-megadásával,

to

!

beépíti az adatokat

oldalba, megmutatja a látogatónak

a végeredményt.

Egyben leellenrizzük a megjegyzésmez-

Sname,” }</I>

‘<centerxhlxu>Thanks fór your
submission </ux/h 1 xbr>’

print ‘<h3>Please

Ez a program, mieltt

“,

<B>”, SFORM { ‘Sname’ },”</Bxp>”;

Ha valami nincs rendben, a „submit”
gomb helyett csak a visszaút marad, és lezárjuk az

nem

megmutatni, hanem

csak a

képernyn

át is kell adni

további

kell
fel-

oldalt:
if

(Srendben

print ‘<font

=

0)

{

size=+2xb>Invalid

}

submission!<br>Please
print ‘Use the

fill

{

form again!<br>’;

the

back button of your

browser </font></b>’
!

;

Addig olvassuk, amíg tart:
while (Srow = <Author>) {
@elemek = split(“ “, Srow);

‘</centerx/bodyx/html>’;

print

}

foreach Selem (@elemek)

És soronként

átírjuk a „banners.txt”-be:

print

BFILE “Srow”;
BFILE “\n”;

print

{

Majd egyszeren mögé
Amennyiben a

látogató elküldte az adatokat

tartalmazó rlapot, azt a „getform.cgi”-vel dol-

gozzuk

fel

idben nem

véglegesen. Ezzel egy

csak az oldalba épül be az rlap tartalma,
a web-hely fenntartója
mailben.

A

is

hanem

kap egy másolatot

program elején változókat

e-

definiá-

lunk, és elkezdjük kiírni azt a HTML-oldalt,

Megfigyeljük, hogy egyezik-e valamelyik
jelenlegi

rlapmez

elz

valamint átvesszük az

programból a

rejtett

rlapmezk

elz adattal. Ha igen,

a „submitted” változó értékét 1-re állítjuk, ez
azt jelenti,

nersl.tmp).

||

fájlt

(ban-

kiírását a 20. adatnál

meg-

mindhárom nyitott
$i = 0;
(Srow = <SubmittedR>) {

print
||

BFILE “Srow”;
< 5){
$i++;

if (Si
}

>

20)

{

}

goto kilépés;

close(Author);

adatait:

fájlt:

(length(Srow)

if

$in{‘Your_E-

mail’} eq “Selem”)

Ssubmitted =1;}

CGI

már elzleg

állítjuk, és lezárjuk

while

(Sin{‘The_Banner_URL’} eq “Selem”

if

Ennek

hogy többször próbálja valaki

$in{‘The_Site_URL’} eq “Selem”

írjuk a

megadott, összes bannert tartalmazó

ugyanazt a címet beírni az oldalunkba:

amelyben megköszönjük a csereakcióban való
részvételt,

egy

}

}

}

}

kilépés:
#!/usr/local/bin/perl

push (@INC,
Smailprog
Srecipient

Sutvonal

=

Ha

‘/cgi-bin’);

= ‘/usr/lib/sendmail’;
= “lezli\@best.com”;

neve „banners.tmp”:

“/home/lezli/publichtml”;

“<htmlxHeadxTitle>Get

if (Ssubmitted

print

open (MAIL, “|$mailprog Srecipient”)
to

||

die “Can’t

A

BtmpFILE “<hr

||

nersl.tmp”-be

print

send request\nPlease send e-mail to

CP

a web-szerver

az adatbázis aktuális álla-

Ahol ez

BtmpFILE

nem áll
meg lehet

a parancs

rendelkezésre, a Perl nyelven belül

is

oldani a fájlok tartalmának átírását soronkénti

“<centerxb>Sin { Banner_Tittle’ } </bxbrxA

olvasással

‘

Thank you\n”;

átírja

potát (banners.txt).

align=center size=3

width=80%>\n”;

die

következ lépésben

(copy) parancsát használjuk arra, hogy a „ban-

Open

datafile: $!\n”;

“<body

lezli\@best.com,

0){

open(BtmpFILE ,”>$bannerek”)

background=\”../backgrounds/cgi.gif\”xcenter>”;

“Unable

=

Sbannerek = “Sutvonal/links/banners.tmp”;

the

form</Titlex/Head>”;
print

close(SubmittedR);

Ennek

írjuk.

close(CurentR);

print “Content-type: text/html\n\n”;
print

close(BFILE);

az adatok elször kerülnek elküldésre,

akkor azokat egy átmeneti fájlba

HREF=\”$in { ‘The_Site_URL’ }\”>\n”;

és írással,

illetve

bármilyen más

egyszer másolási módszerrel:
system(“/bin/cp -f
/home/lezli/publichtml/links/banners.txt
/home/lezli/public_html/links/banners 1 .tmp’ j;

A küld e-mail címére elküldünk egy rövid
üzenetet (exchange.txt), amely azt a forráskódot tartalmazza, amelyben saját bannerünk és

web-helyünk URL-címe van, nehogy

elfelejt-

sen beilleszteni a saját oldalára egy miénkre

mutató

linket:

$cim = “$in{‘Your_E-mail’}”;
system(“mail

-s

\”My Banner-exchange\” $cim <

/users/u2/lezli/public_html/exchange.txt”);

Végül a „datal.txt”-be beírjuk a sikeresen
elküldött banner adatait:
Sbdatafile

=

“Sutvonal/links/datal.txt”;

open(FILE,”»$bdatafile”)

die “Can’t

||

Open

datafile: $!\n”;

read(STDIN, Sbuffer,

print

SENV {‘CONTENT_LENGTH’} );

foreach Spairx (@pairsx)

(Sname, Svalue)
Svalue
Svalue

= split(/=/,
=~ tr/+/ /;

print

BtmpFILE “<IMG
print

SRC=\”$in { ‘TheBannerURL’ }\”

@pairs = split(/&/, Sbuffer);
@pairsx = split(/&/, Sbuffer);

BORDER=Ox/Axbr>\n”;
print

BtmpFILE

Ha
Ezután újra megnyitjuk a
mint a már

elzleg

fenti fájlt, vala-

print

nem elször
is

tartalmát

else

amelynek

print

egy SSI-fúnkcióval beillesztjük majd

open(CurentR, “Sutvonal/links/banners.tmp”)

továbbiakban ellenrizzük, véletlenül

szerepel-e

már az

aktuális banner az oldal-

spam ugyanis elkerülend. Ezért els

pésben megnyitjuk a „datal.txf’-t

végén

||

die;

Ssubmitted

=

0;

||

die;

}

}

Lezárjuk a levelezt és a HTML-oldalt:

||

print

(MAIL);

open(BFILE,”>$bannerek”)

lé-

||

die “Can’t

Open

datafile: $!\n”;

mazó

“</bodyx/html>”;

“Sutvonal/links/banners.txt”;

Addig olvassuk a

open(Author, “Sutvonal/links/datal.txt’j

site

banner-exchage!</

die;

Sbannerek =

(ezt a ciklus

írjuk ki):

{

my

centerx/fontxbr>”;

close

ban, a

próbálkozik a láto-

az oldalba (banners.txt), írásra nyitjuk meg:

thank

open(SubmittedR, “Sutvonal/links/bannersl.tmp”)

nem

Your_E-mail’ }”;

“<centerxhrxfont color=bb0000>This

}

sent,

you!</hl>”;

A

‘

tájékoztatjuk:

has been sjubmitted to

$value\n”;

“<hl>Your request has been

pedig

gatónk, errl

megírt „bannersl.tmp”-t,

ezúttal olvasásra, azt a fájlt pedig,

=~ s/~!/ ~!/g;

MAIL “Sname:

{

close(BtmpFILE);

{

hex($l))/eg;

print

“\n”;

close(FILE);

“$in{‘Description’}</center>\n”;

Spairx);

=~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack(“C”,
Svalue

FILE

FILE “$in{‘The_Banner_URL’}

{

Sin ‘The_Site_URL’ } Sin

rövid, átmeneti

while (Srow

jelenlegi adatokat tartal-

amíg az tart:
= <CurentR>){

fájlt,

Nincs más

mint egy újabb oldalba

g

beilleszteni, tetszleges helyre, a „banners.txt”

1

tartalmát.
<!

hátra,

Ehhez csupán egy

—#include

sort kell beírni:

—>->

file=”banners.txt”

Perjés László

(lezli@best.com)

|

i

kJ—Mi
Hívójelem:

Y05QDD

Tudják Önök, hogy az éteren
Lehet, hogy a rádióamatrök

át is terjedhet

mind

tudják,

ségben mégis meglepetést okozott az alábbi

az Internet?

a szerkeszt-

itt,

levél:

Én egy nagyváradi rádióamatr vagyok. Kezembe került az Önök magazinja, és nagyon sok aktuális információt tudtam hasznosítani az Interneten keresztül.
Sajnos nekem nincs Internet-elérésem, csak a rádióhullámokon keresztül tudok e-mailezni (számitógép +
speciális modem + rádióamatr adó-vev)
Ez is egy
nagy lehetség számunkra, itteni viszonylatban
E-mail: YO5QDD0YO2KJO.AMPR.ORG
.

ízelít árainkból /havi díj/éves

106 1900/19900

‘

20o 2800/28800

2006 8250/822S0

A levél

többi részét most

lényegében az

iránt

nem

idézzük, erdélyi barátunk

hozzájutni Nagyváradon a lapunkhoz. Megígértük: ha
írja,

hogy miképp

Új üzleti díjcsomagok, ingyenes

érdekldött, hogyan tudna rendszeresen

is

106 4200/40200

meg-

Továbbra

rendelhet

• Korlátlan

•

1006 4125/4212S

12000/122200

WWW területtel és saját domain

1006 6800/68800

•

díj):

50ó 3800/38300

névvel:

2006 10800/108800

'

a csak E-mail szolgáltatásunk, ára

8670

Ft

egy egész évre!

lehet e-mail postaládát nyitni rádió24

amatr

„hívój ellel”, akkor minden hónapban küldünk neki
egy tiszteletpéldányt a honorárium fejében, hátha rajtunk
kívül olvasóinkat is érdekli a dolog. Y05QDD - Juhász

Kollár Attila - örömmel a tenyerünkbe csapott,

megkötöttük az

is

•

üzletet,

íme az

állt

órás, folyamatos kapcsolatra

van szüksége?

Csatlakozzon hozzánk bérelt vonalon, továbbra

is

egyszeri díj nélkül,

igen kedvez, forgalomtól független havi díjakkal!

Szolgáltatásaink jelenleg az

az alku,

22, 23, 26, 34, 92, 94, 96,99,

1,

írás:
hamarosan

A rádióamatr-internetezéshez szükség van egy adóvevre, egy speciális modemre (9600 Bds célmodem,
kifejezetten
rádióamatrök számára fejlesztették
ki),
egy PC-re és néhány szoftverre
(TOP153EN,
Graphik Packet, WIN Packet stb.). A kapcsolat csomagrádiózáson keresztül jön létre (packet-radio) és
persze szó sincs böngészésrl, ez csupán karakteres,
szöveges kapcsolat. Hátrány még, hogy a rendszer
minden sort külön visz át, tehát az e-mail átvitele
is eléggé nehézkes, elfordulhat, hogy közben a kapcsolat megszakad túlterhelés vagy terjedési okok miatt, s akkor kezdhetjük elölrl...
Na, de ne bontsuk mindjárt a kapcsolatot, elször
teremtsük meg, mégpedig egy rádióamatr-frekvencián
(433,700 MHz). Kilépünk Nagyváradról egy USER ágon
(Y05BRZ Pali - ezt is egy alapitványnak köszönhetjük)
ahonnan Püspökladányon keresztül eljutunk Salgótarjánba, majd onnan Balassagyarmatra, ahol létezik egy (X)NET kilépési lehetség az Internetre.
Innen jutunk el Temesvárig, ahol fa Soros Alapitványnak köszönheten egyszer bejelentkezés után nyithatok egy e-mail postaládát magamnak.
Lehetség van TELNET-kapcsolatra is, bejelentkezhetünk listaszerverekre, és FTP-zhetünk, de vannak
olyan egyéb lehetségek is, amelyeknek már nem is az
Internethez, sokkal inkább a rádióamatrökhöz van
köze, nekünk érdekes, f
Mindez persze - mint útvonal - csupán egy lehetség, lényegében végtelen kombináció képzelhet el.

a

84, 87 körzetekbl

is

elérhetek!

ALARMIX Hungary
1118
Tel

:

Bp., Brassó u.

169-179 D/1.
30-900-30

(40) 200-319, (1)

l(U

E-mail: sales@alarmix.net

http://www.alarmix.net

,
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A nap 24 órájában elérhet

INTERNETES

ÁRUHÁZAK

az Areco-tól!
Szó, ami szó, nem lettem sokkal okosabb, de hát én nem
vagyok rádióamatr. Mindenesetre, ha valahol Balassagyarmaton olvassák a lapot, és kedvük van megírni, hogy
miképp is lépnek ki a rádióamatrök az Internetre, szívesen
bemutatnánk a kaput, de talán egyetértenek olvasóink velünk abban, hogy ha a technikai részleteket nem is tudtuk
meg, önmagában az a tény, hogy az éteren keresztül is lehet
internetezni, már megért egy misét...

-

többszörösen díjnyertes szoftverrel dolgozunk

-

gyors áruháznyitást garantálunk

-

egyedi elképzeléseit

-

kulcsrakész megvalósítást és akár üzemeltetést

is

V. J. A.

Tekintse

meg

megvalósítjuk

mköd referencia áruházunkat:

PT ^
BKv

is

/

is

vállalunk

www-irodaszer.com

-

Areco Systems
1 1

Kft.

19 Budapest. Fehérvári út 83.

Tel:

204-3020, Fax: 204-3019

E-mail: info@areco.hu. Honlap: www.areco.hu
1999

MÁRCIUS

kínál@t
3COM
ACER
ADAPTEC
ALR
APC
AST

Ml felkészülten várjuk

a

2000.

évet...

,

1066 BP

OfflIEK is?

...segíthetünk

US LINE TRADE KFT
TERÉZ KRT.

36.

VAN EGY JÓ ÖTLETE, DE NEM TUDJA MEGVALÓSÍTANI?

ATI

CHEYENNE

CÉGÜNK BEFEKTETNE INTERNETTEL FOGLALKOZÓ,
VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOKBA,
AKÁR ÚJ CÉG ALAPÍTÁSÁVAL IS.

CISCO

COMPAQ
DIAMOND
DEC
DIÓI

D-LINK

Server konfigurációk és
intelligens munkaállomások

DPT
EICON
EPSON
E-TECH
F1SKARS

garanciával.

év

3

FUJITSU

HEWLETT
-PACKARD

HMM

AMIT BIZTOSÍTUNK:
-Cégalapítást, könyvelést.

-Tkéhez

illetve hitelhez jutást.

-Cégünk kapcsolatrendszerét.

AMIT VÁRUNK:

'^1

-A vállakózás vagy ötlet rövid leírása.
-A (leend) vállalkozás vezetinek szakmai önéletrajza.

HITACHI

hibatr

IBM

Nagykapacitású,

INTEL

RAID háttértárak, és
archiváló rendszerek

MATROX
MICRON! CS
MICROSOFT

NOVELL és NT hálózatokhoz.

NAKAMICHI
NOKIA
NOVELL
PANASONIC
PHILIPS

Meglév

PLEXTOR

QUANTUM
SAMSUNG

rendszerét, gépeit kérésére

átvizsgáljuk, megoldást javasolunk.

SEAGATE

SMC
SONY
TOSHIBA

SERVER
COMPUTERS

TÚLEP
U.S.

ROBOTICS

YAMAHA
VIEWSONIC

Kft.

WESTERN
DIGITAL

XIRCOM

1

149 Budapest, Egressy út 78.

Home: http://www.server-c.hu

Tel./fax:

220-5606 (több vonal)

Mail: server_c@mail.elender.hu

| Szerelé ha
IJ

ajánl atai azonnal
u inának a célcsoport hoz gj

Szeretne azonnal értesülni az

Ön számúra*

| foai'os szakterület aj ánláiairol?

Rendese meg

Ön is

dQmenteoenaz

érdekldési küréneklncgfekló
üzleti ajánlatokai

f

-

intií>i ltckfoi\jára,

sxemélyhívój ára,

tWebBusiness
ínteraetv*

Tí email

emiére.

Ü?ku

http ; //wchbxisliic^s webtlnie. net |

Több, mint 60 000 CD.

.

További informádókkal munkatársaink
személyesen

fe

készséggel^

állnak rendelkezésére:

AZ

ELS MAGYAR

INTERNET CD-BOLT

r

www.zenebona.hu
1999

MÁRCIUS

Túl az ötezren
A Magyar Címtár (úgy

mint MaCi) a prim-online kikötjében

is

(www.prim-online.com) önálló szolgáltatássá

a jobb

ol-

menübl

ki-

vált:

dalon található szolgáltatási ablakban a legördül

választható a MaCi, és máris válogathatunk az immár ötezernél

is

több

megjelenés pillanatában cca. 5300) magyar honlap közül.

(a

A szolgáltatás

az szolgáltatás, vagyis az eddigi ábécé-sorrendes csopor-

tosítás mellé ideje volt felkínálnunk

URL teljes

nevezés és az

a keresési lehetséget, mégpedig a meg-

körére és külön-külön

Mivel a

is.

hogy a megadott betsor benne van-e a címjegyzékben,

keres

azt nézi,

pillanatok alatt le-

válogathatjuk mondjuk a Datanet, az Elender vagy a Matáv szerverén
ható,

domain-néwel nem rendelkez

önálló

Geocities-beli szomszédainkat

Továbbra

kat.

online

is

módon

oldalakat,

talál-

de ugyanígy

vagy az ingyenes Extra-tárhelyet kihasználóaz

lehet regisztráltatni

új

címeket, tehát csak

és kizárólag olvasóinkon és a web-mesterek web-épít kedvén múlik, hogy
mikor fogjuk

adni a tízezredik cím felvételét.

hírül

Ugyancsak megkezddtek a

regisztrációk a BoCi-ba, ami

nem más,

mint a Business Online Címtár, vagyis ide a vállalkozók, cégek, üzletek
adatait kérjük megadni.

ket akár az alábbi
lehet adni,
si

több információra vagyunk kíváncsiak, amelye-

Itt

kérdív

kitöltésével

de egyszerbb az online

és elfaxolásával (228-3373)

regisztráció

a prim-online

is

meg

szolgáltatá-

ablakán keresztül.

Camion Magazin

www.camiontruck.hu

Capella Computer

Kft.

CapryÁdám

www.capella.hu

www.extra.hu/webcool/

Centralinfo regionális hirdetújság

A vállalat,

www.guards.hu/kiskoros/central.htm

vállalkozás (vagy vállalkozó) neve:

Chas

www.nexu 5 .hu/chas

Cheat Palace

A vállalkozás tevékenységének jellemzése 1-8

Felels vezet,

ill.

members.tripod.com/

Postai cím:

Falusi

Chromme www.extra.hu/chromme/index.html

Fasttracker

Cinemania

Fégszolg

cinemany.cjb.net

speed.eik.bme.hu/citrompotlo

Dammy

boci@prim.hu.

S akkor most nézzük,

kikkel gyarapodott

az elmúlt hónapban a MaCi!

(ociirc.hungary.nu

/hungarynet IRC-csatorna
www.extra.hu/hungarynet

4F-CLUB

A
A

www.extra.hu/irinyi12f

naturizmus kedvelinek

www.extra.hu/nudi

rekonstrukció hatása a cshálózatra

www.extra.hu/esgibt/index.htm

A

Rippel testvérek erdemonstrációja

www.extra.hu/fishfood

Frici Rallye

Fuji Foto

www.extra.hu/fricirali/rallye.htm

Centrum-Gondola

www.matav.hu/uzlet/gondola

GaMEr KluB

www.extra.hu/gamer/index.html

Gamesbond

www.extra.hu/GAMESBOND/

Garfield

www.extra.hu/darktroopers

meltingpot.fortunecity.com/chad/315/

Deák Ferenc Gimnázium

Gas, a Tudakozó

www.jaszdeak.sulinet.hu

www.angelfire.com/ga/gasatudakozo/

www.extra.hu/deboraline

Deboraline

GATE Állatélettani

és Állat-egészségtani Tanszék

Dennis „Worm’ Rodman

www.fa.gau.hu/dep/aeet/aeet.html

www.extra.hu/Rodman91

General Business

Kft.

DirtyTwelve

GetRight

www.extra.hu/DirtyTwelve/index.html

GKSZSZI

DJ Halogén

www.extra.hu/gkszszi 2 /

www.extra.hu/dj_halogen/

www.nexus.hu/dj-shark
www.extra.hu/dolo

www.silicondreams.hu/bacszoldert

Donogány Gergely

Balaton Elektronika (Tapolca)

Dr.

www.balatone.hu

szakorvos

www.extra.hu/gerguc

Csapó Csaba szülész-ngyógyász
www.tozso.hu/drcsapo

www.tozso.hu/zsolti

Dr.

Barkács Bazár

www.extra.hu/raklaci/

www.elender.hu/csapody

Beez Sexsitez

www.extra.hu/beez/index.html

Dragon

Csapody Miklós országgylési képvisel

Ball

&

számú tagintézménye, Szolnok

Görög Katolikus Egyházközség, Kisvárda
www.extra.hu/gkkisvarda

www.extra.hu/oslan_GSM

GSM-telefonok

Gyere velünk a Kárpátokba!

www.math.bme.hu/-poti/mag.html

Gyopár Fatelep

HA5KHC

Indiana Jones

www.angelfire.com/biz/gyopar

Puskás Tivadar rádióamatr klub

www.extra.hu/ha5khc

Besting Ingatlanközvetít Iroda

www.extra.hu/bazsee

HA50J rádióamatr

Dragon

www.extra.hu/ha5oj

BÉTA

Dragonban

Tamás

www.extra.hu/aczel

Kft.

Alpi

www.extra.hu/alpi

Alvilág

söröz - Magyarország

kocsmái

legjobb

www.extra.hu/cssteve

Kutató

Dunakeszi

www.bigfish.hu/

Bt.

Hild Viktor Városi Könyvtár

E-D Stúdió

Hfres

www.extra.hu/bmwh

Boris Viktor

www.extra.hu/vwbohoc

www.nexus.hu/boldizsar

www.nexus.hu/shadow

members.tripod.com/auto_magazin

BorsodNet Bt

Autósiskola Sztráda

Bre-Wor Observer Brókerház

1999
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www.adam.hu/-daniel/

www.ecocontrol.hu

www.extra.hu/butterfly

w3.swi.hu/blasius/

Boldizsár András

..

www.extra.hu/hakone/

Black Butterfly

Bohóc Volkswagen

""

Kft.

Halász Péter

EcoControl Tanácsadó

Autó Magazin

építészet rejtelmei

Hakone

www.tiszanet.hu/bitour/

www.rel.u-szeged.hu/aufbruch

www.extra.hu/tv_zsolt/

server.hajnoczy.sulinet.hu

ECM ECO

Aufbruch Project

Az

w3.swi.hu/dragonbhu

bux.matav.hu/-dunakeszi

www.extra.hu/chat

oldalak

Hajnóczy József Gimnázium

Bitour Utazási Iroda Világjáró Klub

BMW hun page

www.adam.hu/-daniel/avar

E-Chat

www.extra.hu/nguyen

www.extra.hu/nagy_laza

Dragonban Z

Big Fish

Fiskola

Avar

Z

Beuwolf Hardware and Software

Blasius

www.inext.hu/sztrada

Ball

www.extra.hu/beuwolf

ATIF - Apáczai Csere János Tanítóképz
www.atif.hu:4001/ALEPH

www.betakutato.matav.hu

Kft.

www.tozso.hu/gbkft

www.printself.matav.hu/getright.htm
II.

www.igm.hu/best-ing/

www.extra.hu/acheron

business.matav.hu/uzlet/agromet

|

www.extra.hu/ferygames/

Kft.

Deadlock Team

Dolomitok

Baranyai Zsolt

List

www.extra.hu/focihu

Acheron

Agrometál

|

Rt.

Food

www.thegym.net/rippel/

Aczél

|
S

Bács-Zöldért

&

members.xoom.com/deadlock_elf/

DJ Shark

/FOCI IRC-csatoma

www.vkcsorna.c3.hu

www.extra.hu/ab-dammy

Dark Troopers

szívesen fogadunk adatokat, a BoCi-nak külön címe van:

Fish

Foci.hu

Csornai Városi Könyvtár

e-mail címe:

megyei Rendr-fkapitányság

Fejér

FeRy Games

www.nexus.hu/sasi_kati/mamahonlap.htm

a Világhálón:

www.extra.hu/fegszolg/

www.police.alba.hu

www.wmcbp-ci.hu/

www.datanet.hu/ftur

www.extra.hu/ft2club

II

Rt.

Coders’ World Programozóklub

College International

A vállalkozás web-címe

Turizmus Centrum

www.extra.hu/Maniac_Page

Conductive E

Fax:

is

Extrém sportok és naturizmus
www.extra.hu/naturista/

kontaktszemély neve:

Telefon:

E-mailben

Etana-Nagy Péter CSYGAHáza

-matebal/l ndex. htm

Citrompótló

A vállalkozás

Esztergom Rallye
www.extra.hu/esztergom.rallye

www.extra.hu/etana/

Ieco.digitel2002.hu

Chelsea FC

címszóval:

Északi kutyák standardjai

www.extra.hu/blasko/standard.html

www.BorsodNet.hu/
Rt.

www.bwobserver.hu

Buna

István

Búzás Péter

Monitoring

Kft.

www.ecm.co.hu

Kft.

www.extra.hu/edstudio

Egészség-Sziget Alapítvány

nosferatu/halasz.htm

Hanzlik Zsuzsa

valerie.inf.elte.hu/-hzsuzsa

c3.hu/-hild

nk ruha nélkül

www.extra.hu/nude 002/0001 .htm

members.tripod.com/-ESZA

Hírs Modul Kft Szuperinfó

EIB Instabus Épületfelügyeleti Rendszer

webbusiness.webtime.net/szuperinfo/

www.extra.hu/eib-hu

Hi-Tech Plast

ÉK-KER 95

HOLUX

Kft.

www.extra.hu/ekker95/index.html

Energy Racing

www.extra.hu/bocsiek

Erds Ákos

www.extra.hu/buzas

Erki József

Team

www.extra.hu/nrg-racing

www.extra.hu/forest
www.extra.hu/erkij

Kft.

www.extra.hu/hitechplast

Világítástechnika

Horváth Zsolt

Hungárián Celeb

Hungárián

www.holux.hu

www.extra.hu/zsofart

Glllian

www.extra.hu/vati

Anderson Page

www.extra.hu/hgap/

Hungárián Multiplayer Channei #multiplay.hu

Mágikus irodalmi

www.extra.hu/multiplay

www.extra.hu/lassi/irodalom_index.htm

SaintMan’s Birkanép

Magyar Autóklub

Sanyosoft

SailorMoon

oldal

silvermoon.hungary.nu

www.thegym.net/rippel/
Hurrá Nyaralunk Alapítvány

Ifjúsági

Tábora

Magyar

www.nexus.hu/hunya

Husky és a

többi északi kutyafajta

www.extra.hu/blasko/

Cube

jéggyártó társaság

Idökerék

- TimeWheel2000

Ice

www.icecube.hu

iMiMX

www.katonaj.sulinet.hu/imimx

www.infopen.hu

Infopen Online

www.extra.hu/petrica/

Ingatlanértékesítés

Sárkányrepülés

www.extra.hu/patopal

íjászok

www.extra.hu/birkanep/

www.extra.hu/sanyosoft/

www.extra.hu/sarkanyrepules/

Magyar klub a Yahool-ban!

Sáta

www.clubs.yahoo.com/clubs/hungarianclubbp

Sell Stúdió - Daisy esküvi

Magyar Naturizmus www.extra.hu/naturizmus/

stg.szabinet.hu/daisy

Magyar nyelv online rádiók

Serco

Magyar

www.timewheel.com

www.autoklub.hu

kártyák

members.tripod.com/
www.extra.hu/alfl

www.extra.hu/hungpool

Poolbiliárd

www.extra.hu/sata

www.serco.hu

Kft.

SerWare Informatics

w3.swi.hu/dragonbhu

Hop Kuen

Magyar Protokollosok Klubja

Shaolin Chung

www.extra.hu/protokol l-klub

www.extra.hu/ShaolinKung-Fu

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

SilverSerena

www.extra.hu/Serena

Ingatlaninformatika

www.extra.hu/mtcse

Simon & Wolf Lövészklub

www.extra.hu/ingatlaninformatika

Magyar Zenei Információs Központ

Sliders

Ingatlanplatform

www.c3.hu/-hmic

Slidin-Tune-Radio

zsolt.benke.com/webradio

BL

Magyarországi napfogyatkozások

Somoskövy és

Tsai

Ingyenes pénzügyi és befektetési tanácsadás

www.extra.hu/napfogyi

Sony Hungária

Kft.

www.extra.hu/penzugyek

Máhr Géza szobrászmvész

Drug Research

Institute fór

Internet.galaxis

999

www.idr.hu

www.adam.hu

Máté és Társa Számítástechnikai
és Szolgáltató

ourworld.compuserve.com/

Bt.

Wars

starwars.web-page.net

Star

Wars

www.extra.hu/starwars

Steven Spielberg

www.extra.hu/spielberg

homepages/MateJano

Sunset Beach Story

www.extra.hu/iranyarfigyelo

Mátyás-Gépmhely www.extra.hu/gepmuhely

Szabácsik András

IRC /Hatvan csatorna

Merian Orosháza Finom Szárnyas Különle-

Szalma Zsolt

ISV RT.

Janimanó

Minden

Jász-Tel

Mit

- Vallástudományi

Kutatócsoport

www.rel.u-szeged.hu
Jeffi's

Link Exchange

Jégvirág
Joci

—FrostWork

kemping

www.nexus.hu/borviz

Muerte

Szent Orbán Borozó és Panzió

www.extra.hu/Muerte

NETcont Partner Group

Nexon

- Zalakaros
w3.swi.hu/bikini

Szent Vördzsil Szigetek állam

www.extra.hu/net-star

netcont.dateam.hu/

- szoftverfejlesztés

Kft.

sí-,

www.extra.hu/orban

95.56.50.66/ujsag/szemle.html

Net*Star Számítástechnika

www.jonathermal.hu

szállás- és túraajánlatok

Székelyföldi

Mpharom www.extra.hu/mpharom

1

motel,

valerie.inf.elte.hu/-szpeti

www.ivn.hu/budmsn

www.extra.hu/lassi/fika_index.htm

Napi egyházi lapszemle

- gyógyfürd,

Rt.

Szatmári Péter

Kft.

Szcientológia Egyház Budapesti Misszió

start.at/jegvirag

www.extra.hu/pjani

line

Jonathermál

Szolgáltató

members.tripod.com/-vordzsil
Szerepjáték Klub, Hatvan

www.extra.hu/fan_clubb

Jós János megmondja jövódet!

www.nexon.hu/index.asp

Szimfonikus barlangkoncert.

www.nexus.hu/josjanos

Norbié

members.tripod.com/-potij/magy.html

Joseph

Nosferatu

www.extra.hu/joseph

Jumpin Jack Flash

www.extra.hu/jumpinjf

Kalendárium Press Sajtószolgálat

www.extra.hu/kalmar

Kaloper Online

Káosztanya

mp3

www.extra.hu/ogobgib

www.yunord.net/-kalniki

www.nexus.hu/mantaclub

www.extra.hu/sztolar

www.extra.hu/szusi/

Team-Ár

www.westel.hu/-teamar/info.htm

Kft.

Tébolyda

www.extra.hu/t-boyda/

Orion erotikus galériája

Teleki László Alapítvány

www.extra.hu/sexgaleria/

Teximei Minségügyi Rendszerfejleszt

Oroszlánszagú Richárd

www.teximei.matav.hu

Országos Onkológiai

www.extra.hu/kaosztanya

Sztolár Miklós

Szusi

www.extra.hu/real

Site

Opel Manta Club

www.extra.hu/kali/

Kalmár Zsolt

www.adam.hu/-daniel/nosferatu/

Ogobgibságok
Online

www.extra.hu/kalendar
KALIfornia

www.extra.hu/norbie

Évii

www.extra.hu/fun-tasy
Intézet

www.tla.hu

Katona József Gimnázium, Kecskemét

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája

Tigra Computer és Irodatechnika

www.ortt.hu

www.tigra.hu/

Kelemen Balázs

OSC

KHFC

Kis György

KUKK
Köpi

Pálya 99

www.extra.hu/kisgyuri

Kiss Gergely

www.extra.hu/kissgergo/index.htm

www.extra.hu/palya99/

Pásztor András

Pc Focus

mozinet.veszprem.hu/-klikk/
business.matav.hu/uzlet/ungarker/

Kortárs irodalmi

www.extra.hu/ostrom

Ostromjáték

www.crnl.hu/-loki

web-böngész

www.osc.sote.hu

Autósport Egyesület

www.extra.hu/tilk

TitánDent

Kft.

Tozso Trade
Tzijáték

www.tozso.hu

Kft.

bala.cjb.net

Pedagógusok Szakszervezete

TVA System

www.deltasoft.hu/pszseh

Urso Soft

babes

www.extra.hu/tvasys
www.extra.hu/ursosoft/

Bt.

Usagi (Xoom)

members.xoom.com/adamyegun/

Peeti's wallpaper

Kotroczó Róbert

Petróczi család

ÜzeNet

www.silicondreams.hu/users/annim/pepe.htm

Valdemar Produkciós Iroda

-ted_is_king/kokoted _1 .htm

Phantasy Computer

Vállus

Kovács

www.phantasy.kibemet.hu

Kovács

www.members.tripod.com/

István

Krisztián

www.extra.hu/taur

www.extra.hu/babes

Bt.

Kovydent Fogtechnika

Phobia-

www.extra.hu/kovydent

www.babolna.com/phobia

Kszegi Tamás

Piranhas

Electro Industrial

Players, a

Bikini

www.extra.hu/laciba

Magazin

w3.swi.hu/bikini

www.extra.hu/dioda/

Lajtai Edit

www.extra.hu/super

www.extra.hu/varga_szabolcs/

kkvsz.irisz.hu

LaceKs

www.extra.hu/varicontroll

Varicontroll Bt.

Vasvári

magyar játékos web-site

Hírmondó Tiszavasvári Város

Vers Paradicsom

Poptarisznya

Vicc Mix

Humán

kit2.bdtf.hu/poptarisznya

Research

www.extra.hu/kikasz/

www.extra.hu/vicc-mix/
www.extra.hu/wictor

Victor-kosárlabda

Institute

Lantos Péter igazságügyi szakért

www.nexus.hu/phri/

VideóKlippek

www.nexus.hu/plantos

QQRYQ
QQRYQ

www.extra.hu/qqryq

Videoton Kompaktlemez-gyártó

www.geocities.com/Colosseum/Rink/

Vigyori

Lassi

www.extra.hu/lassi

Légi fotó

- ejternyzés

Lendvai István
Leslie

www.extra.hu/sabre

www.tolna.net/-pithe

www.extra.hu/mrleslie

LesPaul

www.extra.hu/lespaul

Qualinfo.com Informatikai Iroda Ec.

Vitorlázás

www.qualinlo.com

Volán Egyesülés

TV

Radiesztézia

www.matav.hu/uzlet/lexika

Radiohead

Lighthouse

Rébusz Iskolaszövetkezet

Lipták Szabolcs
Liv Tyler

L-L ’98

Bt.

Logisztikai Szolgáltató és Információs

logisztika.mavinformatika.hu

Lufthansa Légitársaság

www.rebusz.hu

www.lufthansa.hu

REX Kutyaotthon

www.extra.hu/replugged

RoboGó

Alapítvány

XLR8 - magyar
Zamárdi

Rosszkívánság

site

www.extra.hu/rosszkivansag

RTT Vagyonvédelmi és Telekommunikációs
www.extra.hu/rttkft

www.extra.hu/windows2000
szoftverarchívum

KfL

www.xlr8.hu

www.extra.hu/zamardi

Zuglói Gázcentrum

www.robogo.net

Luxusszállodák

www.wekerle.com

www.wmcbp-ci.hu/

Windows 2000
www.rex.hu

www.elender.hu/pantax/winkler

www.extra.hu/ercboy

pergel.netchicken.hu/

Western Maryland College Budapest

RetroHormon Cián (RHC)

Központ

www.volan.irisz.hu

West Dohányház

www.extra.hu/radiohead

www.extra.hu/hormons

www.extra.hu/H98

www.extra.hu/roxane

Wekerle Építész Iroda

www.extra.hu/radiesztezia

Replugged együttes

www.extra.hu/cabala

www.extra.hu/Liv-Tyler

www.extra.hu/vbaby

Warhammer 40000

www.nexus.hu/quartztv

www.vtcd.hu

Kft.

come.to/vigyori

Virághbaby

Lexika Tankönyvkiadó

www.extra.hu/lighthouse

www.extra.hu/klippek

4257/index.html

Quartz

SIIVER MILLENIUMl

Közéleti

www.extra.hu/vasvari_hirmondo/

Havilapja

players.gamespage.com

Post

www.valdemar.hu

www.nexus.hu/vallus

Varga Szabolcs fényképész

music

Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége

Kulcsár László

www.uzenet.hu

Varga Gábor

MWP www.extra.hu/piranhas
PiRate MWP www.nexus.hu/pir8mzx

www.tozso.hu/tamas

.7

Fogászab' szaküzlet

www.extra.hu/gabor17/
www.extra.hu/kotroczo

Kft.
.

TilkHáz

www.webtime.net/titandent/

www.extra.hu/poszti

www.extra.hu/pcfocus

Bt.

Kft.

Thomann Andris www.a-vip.com/thomi/

www.oncol.hu

www.katonaj.sulinet.hu
www.extra.hu/bali/index.html

start.at/jegvirag

Számítógépek, alkatrészek olcsón!

a magyar nemzet?

zsolt.benke.com/jle

www.extra.hu/jocika

Johnny

fikái

www.extra.hu/sunset

w3.swi.hu/packman

gyrus.pote.hu/hallgatok/zsolo/

www.extra.hu/computers

www.extra.hu/mindenitt

www.extra.hu/miseckft

www.jasztel.hu

Rt.

www.oroshaza.com/merian

Rt.

Itt

MiSec Vagyonvédelmi és

www.extra.hu/janimano/

www.nexus.hu/janyi

Janyi

JATE

gességek

www.isvrt.matav.hu

members.xoom.com/Jani23

Jani23

www.extra.hu/somosco

www.sony.co.hu

Star

Irányárfigyel budapesti adatbankja

www.extra.hu/hatvan

www.extra.hu/swolf

sliders.mainpage.net

www.extra.hu/ingatlanplatform

rsl .szif.hu/-mahrg/

auto_magazin

Egyesület

www.extra.hu/gazcentrum

Zuglói Polgárr Egyesület

www.extra.hu/polgarorseg14

Zugmann

Péter

members.xoom.com/zugi
1999

MÁRCIUS

<

b@rangolás<

www.prim-online.com/barangolas

brönd!

Nos, örömmel jelenthetjük, hogy a prim-online alatt egy szint-

Online barangolás

tel,

a www.prim-online.com/barangolas/ cím alatt újra rendkí-

vül

egyszer

gít

Annak idején a „régi” online hátországunk

szinte

minden

elérni

webes

recenzióinkat.

Legördül menü seBrönd, az Éjsza-

a rovatválasztásban. Ezután eljönnek a

Hiúság vására

ka, a

stb. rovatok

eddig begyjtött recenziócí-

éjszaka

hétköznap elérte a tízezres látogatottságot, míg az ennél
étlap

korszerbb, sokkal gazdagabb szolgáltatáscsomagot kínáló

kis

prím-online egyelre átlagban csak a 7-8 ezernél

szólnak.

tart,

ka-

paszkodnunk kell még az ötjegy számok felé... Sokat gondolkoztunk, hogy mi ennek az oka, mígnem rájöttünk, hogy
a www.ikalauz.hu látogatóinak egy igen tekintélyes hányada a „b@rangolás” kedvéért keresett fel bennünket: sokan
úgy gondolták, hogy egyszerbb a kis recenziókban megbúvó web-címekre rákattintani, mintsem a lapból begépelni
a hosszú URL-címet. A prim-online kiépítésekor „alfejezet-

hapsinéz

hiúság

vására

mei. Ezekre kattintva megjelenik a rövid oldalbemutató, s a
cikkecskék átkapcsolják az olvasót arra a site-ra, amelyrl

Ha benne vagyunk az egyik rovat valamelyik cikkémár nincs elttünk a legördül menü, de ilyenkor a

ben, akkor

rovatokat a jobb oldalon

Tehát

még

lev menüoszlopból

választhatjuk

ki.

WWW. PRIM-ONLINE. COM/BARANGOLAS/

egyszer:

-

kedvencek közé!
(Ám ha valaki a Barangolás mellett az informatikai hírek
iránt is érdekldik, akkor neki a www.prim-online.com oldalt ajánljuk kiindulási pontnak. Ezen mindig ott vannak
ezt kell betenni a

késlekedett, bonyolultab-

a legfrissebb hírek, s ezek elolvasása után a jobb oldalon

bá vált a barangolási rész megkeresése, így azok, akik éppen az egyszerség miatt jöttek hozzánk vendégségbe, az

végigfuthatunk a kiadó lapjain, ahol egy másodperc alatt

té” vált az „ikalauz”, feltöltése

is

játszóház

lélek

építkezés hetei-hónapjai alatt elpártoltak tlünk.

megtalálhatjuk a Barangolás rovatait, ugyancsak legördül
formában, tehát azonnal választhatunk úti célt...)

szó-kép

ALLATI

ja,

lasz-lepke, szárnyának fesz-

mára hatalmas anyaga
gylt össze szebbnél szebb

távolsága meghaladja a 24

Világszépek

Benne

cm-t.

és

gyönyörködhet

members.xoom.com/fahshin/

A

lepkék parányi pikke-

lyekkel

borított

hártyás

szárnyán a káprázatos

társaiban

az, aki felke-

s

felvételekbl. Képei alatt azt
is

elolvashatják,

hogy a cso-

Chin Fah Shin nagy

daszép pillangók mekkorák,

lepkefotó-gyjteményét.

hol élnek, mit esznek, és mi-

Chin 1982-ben kezdte hazá-

lyen az egyéniségük...

resi

vetítvászon

Malaysia lepkéit fotózni,

legszebb pillangója az At-

technológia

szí-

nek és minták vagy a bonyolult vegyi összetétel
pigment alkotta színek,
vagy a pikkelyeken létrejö-

v fénytörés folytán keletkez struktúraszínek, esetleg e

BOROND
*

BOROND

rovatunk támogatója az American Service Travel Utazási Iroda

A fekete kapitányn

két lehetség kombinációi.

A

lepkéket szinte a Föld

Fekete kalózról már hallot-

A saját fejldési menetükben

juk, a hideg éghajlatú orszá-

tunk, ráadásul neki a ruhája

megbolygatott és kizökkent

goktól kezdve a forró égö-

és

volt fekete;

sabb, legtarkább és legna-

gyobb

afrikai

A

amely a leglátványopillangók

hazája.

világ legnagyobb és talán

Beatrice

ellensajátos

szokások és nkkel

kapcsolatos elítéletek kö-

népek, törzsek gyakran csu-

pán csak az árnyoldalait
kapták a fehér civilizáció-

Sok helyen az

nak.

demnek

mo-

új,

látszó életformát át-

si

zött. Igazi
ért:

legszebb lényei közé tartoz-

jóskapitány. (Valószínleg a

Az egyszer

fehér lányok között sincs túl

sehol

sem

de

sok kolléganje.) Afrikát az

nyira,

mint egyes afrikai or-

is

szépek,

az

csoda

els

hát,

afrikai

amit

el-

ni

ha-

és átszövik az

hiedelmek.

szokások,

A nk sidkben

betöltött szerepe, megítélése
tartja

magát any-

nk

akadnak szemet kápráztató-

egzotikumok, a szélsségek,

szágokban. Ghánában a

an színpompás teremtések,

a titkok és a kalandok, a cso-

átlagosan 55-56 évet élnek,

amelyeket igazán jókedvében alkotott a természet.
A legtöbben valószínleg
nem is sejtik, hogy milyen

dás tájak és a különleges

sokféle

I

bre

van szó. Igazi pillangókról.

változatok

|

a

Kétségtelenül az élvilág

nak a lepkék.

|

lányokról

nem

Vormawah
ben Ghánában él, a

vig,

Nem, kérem, nem

www.detnews.com/menu/stories/30637.htm

táján megcsodálhat-

minden

pillangó

létezik.

100 000 fajukat tartja számon a tudomány, és pl. csak
az egészen hétköznapi külle-

m

Ápol ló-lepkének 600

alfaját

....

jegyezték

MÁRCIUS

fel

(!)

eddig.

ál-

és 5-6 gyereket nevelnek fel.

latok földjeként tartják szá-

Aki nem

mon. Végtelen szavannák,
buja serdk, komor hegycsúcsok és bvöletes szín

medd,

tavak

nygözik

le

az Euró-

szül

sokat,

vagy

megvetés és kiközö-

sítés sújtja. Beatrice

három

gyerek anyja, és emellett

ér-

te el a hajóskapitányi pozíci-

Hogy ezt milyen körülmények között és hogyan

pából érkezket, másrészt

ót.

sok helyen az elképeszt
nyomorúság és szegénység

hajtotta végre, azt a fenti cí-

döbbenti

meg

a látogatót.

men

olvashatják

el.

b@rangolás+*

Ilii

Indiánsuli

www.stlabre.org/

Az

fzd

indiánokhoz

mények valószínleg

él-

pozza

a leg-

oldalt,

May-

több európainál a Kari

könyvekre

korlátozódnak,

még Kelet-Európa

fel

a www.stlabre.org/

amely egy indián

is-

kola megszületését, fejldé-

mai

sét és

céljait

meséli

el.

A múlt század

Mitic) világa. Inkák, maják,

végén kaptak
területet a cheyenne indiánok, hogy a rezervátumban
végre békében, üldöztetés
nélkül éljenek. Az St. Labre

apacsok, mohikánok, iroké-

iskola

ehhez jön

30 év körüli lakóinál a hajdani

NDK-ban

készült indián-

Gojko

filmek (fszerepben

nemes

zek. Képzeletünkben

itt jött

létre,

1884-ben.

Számos nehézség, gyakran

A

kezd-

történet 831-ben

amikor vikingek

dik,

pedtek

le

tele-

a Liffey-folyó déli

1170-ben a nor-

oldalán.

mannok angol uralom

alá

a

hajtották Írországot. Dublin

Mára

a XVII. század közepéig él-

arcéllel, tolikoronával a fe-

bezárás

jükön hsiesen küzdenek a
gaz sápadt arcúak ellen, akik
között azért akad egy-két
rendes is, mint például Old

azonban jól
intézmény, ahol a 6- 1 8 éves indián diákokat oktatják. A rész-

Shatterhand (meg Kovács

protestáns

fenyegette.

meg

információkat osztjuk

kedves olvasóinkkal.

mköd

letes történet mellett a legér-

középkori városok

te a

kus

tipi-

lakosainak száma

életét,

sem

000-et

a

10

A

század végére azonban

érte

el.

vagy pubban, ahol is égészén biztosan hamar belebonyolódik majd valamiOlyan
lyen
csevegésbe.
nagy alakok, mint például
Joyce és barátai is hasonló
helyeken, egy korsó sör társaságában beszélték meg
mindennapi gondolataikat.
Ha pedig megunjuk a forgatagot, bármikor foghatjuk
magunkat, hogy a közeli,

Pisti, aki

éppen a történetet

keztek ide Európából: elin-

olvassa).

A jelen és a valóság

fiúkról és lányokról, fejükön

dult az a fellendülés, amely-

gyek

azonban más. Tolikoronás

a szögletes sapkával, vállu-

kon

nek eredményeképpen a brit
birodalom második legna-

Végezetül induljunk rövid vá-

indiánokat leginkább csak a

gyobb városává

részt

rezervátumok turistacsalogató eladásain láthatunk
Amerikában. Aki egy valós
hstörténetre kíváncsi,

la-

laec

Jtidiati
Európ@

ScAooC

MT 59004

fvárosai

kor

is

(Virtuális Dublin-városnézés)

hiúság

játszóház

Az

rosnézésre!

technológia

épületek java-

évektl

1700-as

az

kezdden keletkeztek, többnyire jellegzetes vörös tég-

parlamentet, elfojtva

lákból épültek, kivéve a fon-

London „konkurenciá-

tosabbakat, amelyek gránitból

jának” lendületét, egészen
1922-ig.

Akkor újra megindult az élet - 120 évet kellett

vagy mészkbl. Kiemelt látványosság az 1781-es Vámrség Háza (Custom House),

behozni.

a bíróságok épülete, valamint
a

tos szerepet játszik az iroda-

a város szívében található.

az

A

látogatót ha-

mar megfogja

a frissen pör-

Dublini

Érdemes
lis

felkeresni a Virtuá-

Dublin

nev

site-ot: kicsit

macerás ugyan a plug-inek

költ kávé és a Guinness sör

letöltése,

hogy letelepedjen egy kávézóban

ott

arra csábítva,

Kastély,

VETÍTVÁSZON

amely

Dublin történelmében fon-

még pontosabban

szó-kép

felé vehetjük utunkat.

ír

illata,

www.bmhs.ednet.ns.ca/crs698/brandi/dub.htm

Ázsió-

Anglia megszüntette

írásbeliség.

(Dublin, Írország)

vált.

ér-

ezzel

lom,

DUBLIN

menekültek

ja 1800-ig emelkedett, mi-

az

a tolldíszt...

St
Ashland.

odaképzeli

önkéntelenül

vására

lélek

tegyünk egy sétát, vagy ha
több idnk van, a közeli he-

Némelyik ifjú
arc azonban annyira Winnetout idézi, hogy a néz

hapsinéz

festi szépség tengerparton

dekesebbek a sorra nézhet
érettségi képek helyes indián

talárral.

|

de cserébe igazán

érezhetjük magunkat az

ír

fvárosban!

HÁGA

www.fusio.com/dublinvr/
(Dublin Guide)

www.hoi.ie/dubguide/dubguide.htm

(Koninklijke Bibliotheek)

www.konbib.nl/kb/100hoogte/hh-en.html

(Hedonisf s Guide

to Dublin)
ireland.iol.ie/~smytho/dubIin/

(Municipal museum)

(Quick Visít Guide)

museon.museon.nl/eindex.html

www.visit.ie/countries/ie/dublin/qvg/index.html

(The Hague ModelBoat Club)
www.serv.caiw.nl/~andros/engframe.html

(Nothing much at all... Dublin)
www.geocities.com/SouthBeach/Pier/4076/dublin.html

Ha körülnézünk a weben,
fvárosa,

zodnak

el.

Ebben van némi

Dublin

igazság: a fiatalos város for-

után kutatva, igen ér-

galmas és izgalmas, csak
éppen némi útmutató kell

ország
site-jai

Ír-

dekes kép

tárul elénk.

„Sze-

pubok jó

Akik olvassák sorozatunkat,
most talán kicsit furcsállják,
hogy ismét Hollandia kerül
terítékre.

los”

Ugyan

a „hivata-

relem Dublinban, hogyan ne

hozzá. Jó kis

bunyókkal, bárok és hason-

az uralkodóház, ezzel együtt

Nekünk is
ideig,
míg

a politika központja, sok térképen „a” fváros. Beatrix

Dublinban, Vir-

tuális Dublin”...

az írek a
élni,

nem

vannak

Úgy tnik,

mában

szeretnek

a múltban, és

róla

meg

gyzdve, hogy

náluk csak az slakosok iga-

lók mindenfelé.
eltartott

egy

kis

olyan site-ra bukkantunk,
ahol szó esik a múltról

- ép-

pen ezért elször ezeket az

azért

század

második

felében

eléggé megviselte a modernizáció: a csatornákat

mo-

fváros Amszterdam,
még Hága (Den Haag)

vesszünk

el

város image-ét sajnos az év-

királynvel együtt

itt

a par-

I
J

lament, ide összpontosul az
üzleti élet.

A

charme-os kis
MÁRCIUS

Nazca-vonalak

ÁLLATI

www.travelvantage.com/per_nazc.html
www.peru-explorer.com/nasca.htm
www.spacelab.net/~ikuo/nazca.html

Aki

megfordul Budapest
- na nem mint

aluljáróiban

ÉTLAP

hanem csak úgy

lakó,

ott

jártában-keltében -, az fel-

HAPSINÉZ

figyelhet egy furcsa pólóra,

amit indiánok (biztosan va-

lahonnan Peru környékérl,
nem kérdeztük tlük)

HIÚSÁG

de ezt
VÁSÁRA

JÁTSZÓHÁZ

dem

utak, sétányok váltot-

ták

fel,

a

holland

házikók helyére fém-üveg-

manyag

irodaépületek ke-

Amszterdamban

rültek.
LÉLEK

a

marihuána karakteres

je, a
SZÓ-KÉP

régi

füst-

rosszlányok parfümjei-

nek illata száll az utcákon Hágát a bürokrácia szaga
hatja

át.

Lehet, hogy

maguk

egyébként büszkék a helyi-

mvész sokat alakított
modem mvészet arcán.

ek: a

a

A Municipal
Science”

lar

árulnak.

A pólón furcsa minma-

tázatok vannak: gyík,
dár,

majom,

hal

pók,

és

része a „popu-

mindenfajta növények. Nép-

múzeum, me-

mvészet -

gondolhatjuk.

tól

400 km-re,

a sivatagban

bukkanhat rájuk a kíváncsi
turista. Méretük egyenként
meghaladja a 100 métert, és
igazából

senki

Sok csodája van a világnak, amely az sidkbl

hogy

elmélet szerint

nyokkal kapcsolatos infor-

maradt fenn: Stonehenge,
Machu Pichu és a többi.
Misztikus épületek, szent

mációkra lelhetünk

helyek,

ismeretterjeszt

talán

lyet

háznak

is

hívhatnánk. Geo-

fizikai,

lógiai,

biológiai és

etnológiai,

egyéb tudomá-

Talán.

ezeket.

A

sem

tudja,

miért készítette

ki és

legelfogadottabb

i. e. 300-ból
valók a figurák, amelyek
a Nazca-kultúra termékei.

TECHNOLÓGIA

a hollandok

VETÍTVÁSZON

sem

si

„obszervatóriu-

Talán naptárként szolgáltak,
esetleg öntözcsatomaként,

kicsit

mok”. fCevésbé ismertek
azonban a Nazca-vonalak,
melyek a pólókról tekinte-

vesebb információt lelünk

több mint a szokásos or-

nek ránk. Eredeti helyükön,

azonban

róla a Világhálón.

szágházak, ugyanis külön-

Peruban, igazán jól csak

magyarázat:

szeretik?

Ez csak találgatás, de az biztos, hogy a nagy testvérrel

A

összehasonlítva sokkal ke-

viseli.

Mindezek

ellenére

- vagy

éppen ezért - a város-

talán

nak megvan
sága.

Itt

a

maga méltó-

található a nemzeti

könyvtár, vagyis a KoninkBibliotheek,

lijke

gyöngyszemei
Interneten át

melynek

között

az

válogatha-

is

Pergamentekercsek,

tunk.

térképek,

régi

irodalmi

emlékek egészen a

XIII.

kezdden

napja-

századtól
inkig.

Aki

szereti az ilyen

dolgokat, bizonyára jól fogja

itt

eltölteni az idt.

Vegyük utunkat

a Municipal

múzeum felé, amely Piet
Mondrian legtöbb képét is
összegyjtötte.

Mondrianra

parlament,

itt.

melyrl már

esett szó, a Ridderzaal nevet

féle

Funkciójában

rendezvényeknek

szer,

pülgéprl

láthatók.

Limá-

s

meg

a

mossa

bólumok. Ha valaki arra
most már nem kell

járna,

létrehozni azok, akik igazán

fiainak

megijednie:

nem ufók

szó-

rakoznak vele.

ÉJSZAKA
A mágikus

háló

nevezik
www.esoteric.hu/index.htm
www.centralnet.hu/ezoterika/
www.witch.net/
www.geocities.com/Athens/8793/
www.geocities.com/Athens/8793/BOS.html
www.pacific.net/~ancient/symbols.html
Éjfél körül

bandukolva a sötét

éjszakában mi juthat eszünk-

be?

Kivel

találkozhatunk?

A férfinép talán lányokkal szeretne összefutni, netán rossz-

lányokat sodor útjába a végzet,
élt

de néhány száz éve

egy harmadik válasz

még
is

a

kérdésre az egyszeri ember feMÁRCIUS

tisztítja,

így sokáig meg fognak még
maradni ezek a furcsa szim-

hollandok büszkék nagy

tenger

így keletkeztek a vonalak.
nem esik, a szél pedig

Dyck festmé-

csodálhatja

magukat.

sziklákat és

a terepet homokszemekkel,

hajós múltukra, és ennek
nyomait a weben. Az idén
harmincéves hajómodellépít klub homepage-én
megtalálhatjuk, milyen elképeszt csodákat tudnak
a

A fekete

állandóan

publikum.

A

egyszerbb
mvészeti

Vermeer,

ahol Rembrandt,
és Van

eredet.

a

egy

Es

Mögötte a Ki-

Képtár kapott helyet,

Rubens

szimbólumként. Valószínbb

a talaj egy részét lepucolták,

állítólag eléggé „tu-

ristataszító”.

nyeit

he-

Kiképzése templom-

lyet ad.

rályi

is

re-

asztronómiai jelként, vallási

jében:

mi

van, ha a

temet

ka-

puja mellett elhaladva épp egy

boszorkányba botiok?

Nézzük meg, mi a helyzet
manapság a Hálón. Találunke hasonló némbert? Elször is
itthon.

Nos, kis hazánkban

keresgélvén sajnos

nem

talál-

tunk kifejezetten boszorkány-

ÁLLATI

Sággal foglalkozó lapot, noha

het módon -

hogy a valóságban nálunk is vannak boszorkányok,
akik komolyan veszik magu-

a

tudjuk,

Viszont azért hasonló

kat.

a vadászat és

termékenység

tek

meg.

istenei jelen-

Ezenkívül

Ezoterika oldalon

eléggé ijeszt arca. Aztán van

különféle horoszkóppal

úgymint

is

ta-

nyugati, kelta, és megrendel-

szeri, se

kapcsolatos linkeknek, ahol,

ugye, varázslókban

még

is

bvel-

hetjük (persze
saját

nem

kínai,

ingyen)

Megtaláljuk a többi azo-

személyes horoszkópun-

nos vagy rokon témájú oldal

hogy

címét, rengeteg könyvajánla-

is.

Elolvashatjuk,

állnak a valósághoz az ezote-

teknek mit hoz ez a hónap

és

vagy éppenséggel nap.

A

ho-

a hölgy bemutatkozását,

nyerhetünk

ismeretet

a „szakmáról”.

A

másik

The Working

közül kettt említenénk meg.

roszkópokat

A

Show-ból ismert Lui Padre

Witch honlapja: www.geoci-

mágus

ties.com/Athens/8793/.

- Lélek - Egészség

Test

magazin az ezoterika, az
gyógyászat és

al-

ternatív

IJkW.ITl

kaphatunk a boszorkányokról,

üveggömbökrl, gyertyákról,
a pentagrammák

ÉTLAP

és például

jelentésének megismeréséhez
HAPSINÉZÖ

kat

tot,

témájú oldalak. Ezek

fleg

a több mint 200,

amerikai illetség „kollégáról”.

a csillagképünkben születet-

rikus

BRÖND

egy hatalmas linkgyjte-

itt

mény

közelebb

kedhetünk, de

csuhás

a

boszorkányhölgy csinos, de

hatunk a Neten. Se

szerepjátékokkal

az

az

lálkozunk,

a

Amivel elsként szembe-

találkozunk,

rengeteg

mágikus dolgokkal találkoz-

száma

gál.

Friderikusz

a

Szerepel

szerkeszti.

a

Itt

itt
juthatunk el, ami
Symbols and Stars link alatt
szerepel. Aki látta az Ötödik
elem cím Luc Besson- filmet,
annak, gondolom, nem újdonság, hogy az ötszög mit szimbolizál:
a
víz,
a
tz,

is

a

VÁSÁRA

HIÚSÁG

JÁTSZÓHÁZ

a

holisztika témáival foglalko-

még

az oldalon a fitoterápia,

már

a parapszichológia és a

leveg

szintén mágiáról, rituálékról

a föld,

tájékozódhatunk egy

együttese mint az élet jelképe.

igazi,

a

és a lélek
LÉLEK

zik. Széles

kör

tájékoztatást

említett

mágia témaköre

is.

kaphatunk a témában felbuk-

Megtudható, melyik növény

kanó fogalmakról, irányza-

segíthet álmatlanság, influen-

tokról,

illetve kitekinthetünk

za vagy fejfájás esetén.

is,

mint

még egy

a parapszichológia.

Csak

chológiai öntesztet

hasonló területekre

St

igen tanulságos pszi-

gyakorló „boszi” segítségé-

Az

egyik legérdekesebb

leírást a

vel.

De

persze

Books of Shadowsnál

tizenkétszögek jelentése

(www.geocities.com/Athens/

S ha böngészés közben

8793/BOS.html)

változtunk

találjuk,

még

van

itt

a hat-, hét-, nyolc-, kilenc- és

át

SZÓ-KÉP

is.

nem
békává, már
TECHNOLÓGIA

pl.

Ízelítül

néhány

témakör:

biokozmetika, ufológia,
kai

A

gyógy füvek,

afri-

www.centralnet.hu/ezoteri-

ka / oldalon viszont már a mágiáról, a

mágia történetérl

olvashatunk.

is

Egyelre csak

kialakulásának kezdeti történetét ismerhetjük

meg

a kora

keresztény korig Európában,
ahol elsként

- nagyon

is ért-

kitölthet

ahol

részletes

információt

ezért

is

megérte körülnézni.

az ide látogató.

Külföldre kitekintve, vagyis
a

feng-shui...

is

nem magyar nyelv

kat nézve,

Háló

tele

Sok kép, kevés banner
(Banner-Free

Pom

Thumbnail Post)
VETÍTVÁSZON

már sokkal „bo-

szorkányosabb”
a

oldala-

a

helyzet,

wvvw.bannerfree.com/

van mindenféle

túlvilági népséggel,

varázslókkal,

voodoo-

y>ww). bannerfree.com

kísértetekkel

The Net's

Ambrosia
Knight’s
Which Net site-ja rengeteg
stb.

információval,

linkkel

szol-

first

BANNER FREE

Thumbnail Gallery Post!!

a kiköt azoknak a szörfözknek az érdekldésére

csak bannerrel

tarthat számot, akik szeret-

Persze

nek erotikus- vagy szexképek után kutatni a Világhálón. A nagy gyjtögetk
tudják, hogy egy-egy színvonalasabb site megtalálása
bizony fáradságos munka

a fizets site-okon

Ez

lehet, hiszen a

rengeteg

fi-

zets

site

ges

módon megpróbálja

az összes lehetsé-

magát nekünk. Különösen két fajtája van ezeknek az utóbbiaknak, melyeket mindenki utál. Az egyik
a „pop-up window”-s változat. Ezek új böngészket,
Java-ablakokat
nyitnak
meg nekünk, mihelyt belépünk vagy távozunk, közben pedig bannerhegyeket
zúdítanak ránk. A másik
eladni

változat

az

„összevissza

még
meg le-

elbb-utóbb
is

amelyet a készítk kegyesen

megmutatnak
nyükbl. De

gyjteméösszevetve

a sok fáradságot és azt a pár

amit találunk, bizony

fotót,

az egész

Más

nem

is

éri

meg.

lenne a helyzet, ha egy

„pomóangyal” összeszedné
az összes ingyenes elérhetséget,

amelyeken aztán csak

végig kellene klikkelni. És
láss

csodát:

gyal.

A fent

van ilyen anmegadott URL-

en megtalálhatjuk azt a nafrissített gyjteményt,
ahonnan probléma nélkül

ponta

lelophatjuk,

letölthetjük

kedvenceinket.

Közben

dig

nincsenek

nincs

de valójában
szintén csak bannereket tartalmaz: ezekkel más, ugyan-

megnyitás,

ígér,

oldalak-

het találni azt a pár képet,

linkelgets”, amely mindenfélét

teli

ra vezet minket.

pe-

bannerek,

mindenféle ablakcsupán
egy
nagy, magyarázott lista linkekkel a képekre.
MÁRCIUS

I
1

b@rangolás
Benvenuti

város a világon, ahol néhány

ÁLLATI

perc leforgása alatt ne botla-

Inkább szamorodni, mint szomorodni
ÉJSZAKA

amely

(Borvidékek)
spike.fa.gau.hu/dep/kerteszet/szolo_bor/bvOO.htm

specialitásaival

az

bítja

dolhatja,

www.borvirag.hu/

konyha

Borvirág Borközpont
Bevallom, ez idáig abban

LÉLEK

század végéig

hogy a tokaji
szamorodni elnevezésének
köze lehet a szomorkodáshoz - lévén, hogy utóbbi
esetben jól jön belle néhány
korty. Ám a valóság az, hogy
neve a szláv „ahogy megszüa hitben éltem,

Ugyan! Elég a fenti linkeken barangolni, és józan érdekldéssel minden kérdé-

Az

sünkre választ találunk.

els

linket

követve borvidé-

jelentés szóból szár-

letett”

Hogy

mazik.

san mire

ez a név ponto-

utal,

nem tudom, de

TECHNOLÓGIA

talán

azzal

lehet

összefüg-

gésben, ahogy a szamorodni

minség bor”, vagyis
szl-

aszúsodott

bogyókat

is

válogatás

szedett

szlfurtök

gozásával

nyert

túl

az aszúkészítés technoló-

giájára

is

fény derül, van

egy jó kis folyamatábra arról,
hogyan ágazik szét
a szamorodni, az aszú, illetve az aszúeszencia gyártási

még

innom

a

vette

a

nevét,

illat-

listája,

megfejtésig?

együnk

tók, receptek, „mit

a

maffia,

Lollobrigida, Sophia
és Fellini mellett

keirl

is

Lrén

is,

hírlevél, levelezlistára irat-

kozhatunk

fel,
is

híres Itália.

még

s

Ekkoriban alakult csak
mai olasz ízvilág: Európába került ugyanis az ame-

olaszos vacsorát, és a száraz

ki a

tésztát a forró vízbe dobjuk,

kontinensrl, pápai

rikai

internetes

gondoljunk hálásan Marco
Pólóra, aki Kínából elhozta

oregánó és a bazsali-

illatú

kom. Talán sehol nem
olyan

tik

készí-

sokféleképpen

tésztaszárítás

keressük

csiságunk,
a

tit-

S ha felébredt a kíván-

a Ricettario

fel

Klikkeljünk

címet.

fenti

feliratra,

az olasz

a pastát, azaz a ftt tésztát,

tartományok közül válasszuk,

mint Olaszországban. Egye-

mondjuk, Toscanát, és

dül

itt

tekintik a tésztát

f fo-

sünk egy

Cipollátát.

készít-

Mmmm...

HAPSINEZO
Bab

úr,

a rekeszizmok

réme

mars.arts.u-szeged.hu/~sajt/Homepage3/Mindig/MrBean/eletrajz.htm
shrike.depaul.edu/~pvakseli/

Rowan Atkinson
Meglep. És

állítólag

rök

mulatsá-

Ausztráliában, és a harcos

védelme

szexi.

És végül, ha hozzájutunk
egy üveg kitn minség
borhoz, ne feledjük, hogy
„ökör iszik magában”!

valóságos világkarriert csi-

Igen.
Legalábbis
Neten található róla nem
egy ilyen kijelentés. A fene
tudja. Végül is tényleg unalmas kezd lenni az
a „bombahapsi” típus, aki dagadó izmokkal, szakadt
trikóban
másfél
órán át gépfegyverrel l, s ha közben
néha abbahagyja, csakis
azért, hogy valami iszonyúan poénos és iszonyúan

A

nált az elmúlt ötven évben.

amerikai aranyköpés hagyja

nem

olyan nagy-

Aztán l tovább.
Szóval tény, hogy jó lenne
valami változatosság. De

agyrázkódás

szerte

legismertebb

szó között biztosan

olasz

ott

a spagetti, a makaróni és

van

f-

A pizza, ez az is-

A kínai

teni lángos,

Nápoly

Talán nincs

is

tenrigtam Itagpluo

szülötte,

alatt kószált

gos.

lányok jobbra-balra aléltak

a

hsünk

el

ajakát.

azért Mr. Beán...

Na jó. A lé-

nyeg, hogy állítólag
MÁRCIUS

ál-

rendelési lehetséggel.

leg a pizza.

konyha mellett az olasz az,
amely minden ország ízlésének megfelel. A tíz világ-

nia.

ösz-

találhatunk,

ét-

pompás

szeütünk otthon egy gyors

a jó bor eltt?”, borvidékek

tészta és társai

mvészei,

más népeknél. Amikor

kácsmvészetnek boldogul-

is

www.italian-food-net.ittc.it/default.htm

és

zöldség nélkül kellett a sza-

magazin, ahol

kedvezményes

Csodás reneszánsz emlékei

pedig

tényleg

jellemzi, és van játék
kellett

nem

második vagy harmadik fogásként, édességnek, mint

mindenféle cikkek olvasha-

borboltot

Mennyei

és

ennél

rászok

és zamattal rendelkezik”.

Egyszóval finom.
S hogy hány pohárral

tájékoztatást

feldol-

származik, és jellemz
tal

több

központhoz illen sokrét
információkkal szolgál. Bo-

-mustból

fogyasztanak,

nekünk a

nélkül

tartalmazó túl-

érett,

isteni

1925.

kiegészítkkel, zöldsé-

sós

tal

kát.

kaphatunk, a Borvirág Borközpont ugyanis komolyan

„tkén

eme

speciali. Dal

gekkel, hússal, hallal és sajt-

a paradicsom, a jellegzetes

folyamata. S

a

s-

dással, a „perui alma”, azaz

„az aszúszemek kiszedése
nélkül készített mustból for-

olasz

fogalom-

vidékek részletes leírásán

készül, mivel a szamorodni

ró, jó

Salumi

gásnak, amit szinte mindig

keink térképén és az egyes

SZÓ-KÉP

VETÍTVÁSZON

az

pedig egészen a XVII.

pár,

HIÚSÁG

JÁTSZÓHÁZ

hogy

azt gon-

és a paradicsom

idk óta összefügg

áüUJiAiMttlk'TxSl

csá-

halandót.

Egyébként a laikus

(Borvirág Borközpont)

VÁSÁRA

esend

Veroni.

in

****»'
^Véröni

na az ember egy pizzériába,

BRÖND

ni test-

sától.

szexuális kisugárzá-

hogy nincs

(Lehet,

fantáziám, de

nem tudom

képzelni a dolgot...)

el-

Egy
éves

tizenkilenc

leányzó pedig így

nyilatkozott:
„Egyszeren imádom. rült szexi,
és

sebb.

egyre

gyámolítani

akit

szexi-

Olyan

férfi,

lehet...”

lejegyzje
hogy a hölgy
után
vagy

nyilatkozat
közölte,

szemmtét eltt

volt-e.

Rowan Atkinson mindenesetre eredeti egyéniség, és

világszerte

tömegek rekesz-

izmait viseli

meg

rendszere-

sen. Eredeti

szakmája elektro-

mérnök,

a

szerint pedig a

közhiedelem
mszaki em-

Blair

nev cimborájával, aki

azóta miniszterelnök

Hogy

a népszerségi

tagja áll elrébb,

ziátlan egyéniséggel bírnak.

vizsgálták.

már az egyetemen

son, aki

népszer humorista

volt. Si-

listá-

kon a hajdani páros melyik

berek kissé száraz és fantá-

Kiváló cáfolat erre Atkin-

lett.

még nem

A nyomozók

ÁLLATI

szerették volna

végre rábizonyítani Errolra,

hogy

liliomtipró.

az

ra:

Nóra hivatalosan

ifjú

USA-ba

gója akad, és az Internetet

összeházasodtak.

jól

megpakolták róla szóló

Az

külön szobában aludt.

Mindenesetre
Atkinsonnak számos rajonis

Ám ezúttal

a színész vigyázott a látszat-

visszatérve gyorsan

De hama-

rosan jött a harmadik fele-

le egy 17 éves
megerszakolásáért.
Patrice-t azonban ez sem áb-

tartóztatták

lány

BRÖND

rándította ki.

Errl Flynn negyvenéves kora
után
a

sem

csillapodott

le,

sokat tapasztalt Marilyn

Monroe

ÉJSZAKA

még
ÉTLAP

némi elismeréssel

is

nyilatkozik

Truman

róla

liMifeWWil

keres duót alkotott egy Tony

anyagokkal...

Wymore. Az
botrányba fulladt,

Patrice

ség,

esküv

Rowan Atkinsons

Bíograpliy

£1

mivel

Errolt, szinte

már me-

netrendszeren, éppen ekkor

Capote egyik novellájában.
S végül a finálé stílszeren:
ötvenévesen 17 éves kedvese
kaijában érte a

VÁSÁRA

halál...
HIÚSÁG

Az elnök

és a

szoknyák

Szex mindhalálig
JÁTSZÓHÁZ

wmv.jfkcle.com/johnf.htm

www.millsaps.edu/~beckea/flynn.html

Az USA

Eirol Flynn minden bizony-

zül

nyal szép eséllyel indulna a

mellett valószínleg

hajdani elnökei kö-

már 24 éves

gyelte az FBI,

LÉLEK

legtöbb

nt

a

elcsábítok verse-

nyén. (Hogy

ír

nem

kívül

tu-

Kennedy

legismertebb világszerte.

Már elnöksége

származásának

szerepe van-e ebben,

Washington és Lincoln

népszer

idején

is

rend-

volt, és halála

Mire elnök lett, több
anyag pihent
a szövetségi nyomozóiroda fikorától.

kötet róla szóló

Az

ókjaiban.

SZÓ-KÉP

iratok részlete-

sen foglalkoznak az elnök
TECHNOLÓGIA

dom, de a klubban ott van
mellette például John F. Kennedy, Sean Conne/y, Liam
Neeson...) Mieltt a színészettel

próbálkozott, volt bokszo-

ló,

aranyásó, gyöngyhalász,

rendr

és

egyéb.

1

még

elször filmen,
nal sztár

Az

lett

volt, aki

a filmgyár környékén megfordult,

káig.

a nagymamától az uno-

Minden nre
igyekezett

volt, és

gyezték,

sejében John F.

feje,

a

ám

a Ken-

Joe megaka-

mi erszakért. Az ügy

foglalkozó írás vagy film szé-

karrier-

jének és sztárságának végét

sem

de Errolt ez

tudta lecsillapítani.

A tár-

el:

a bíró-

les

érdekldésre számíthat. Az

Internet

is

tele

van róla szóló

zasságot.

kolásával kapcsolatos találga-

Szemmel

-

lett

a meg-

Azonban az

megjelenése sem változtatott

anyagokkal, fként meggyil-

tásokkal, írásokkal.

hitves.

szép

a

Helyette

Jacqueline Bouvier

felel

karrierje

fia

Jack nfaló kedvén.

Az FBI

feljegyzései szerint egyik utol-

a menterendszeren készül,

só barátnje, Judith Campbell
Exner párhuzamosan a chica-

nit,

a merénylettel foglalkozó

fil-

gói maffia fejének,

Sam

ki-

Nóra Eddingtoní hódította
meg. Amint véget ért a per,

na-

cának

volt...

bíróság

Acapulcóba utaztak ünnepel-

mekbl is látszik - a mai
pig nem tették igazából

lányokat
is lett

gyengeségét
is

nedy-klán

szempontjából elnytelen há-

jelenthette volna,

ennek meg

használva többször

Alicja Pudomot,

feleségét,

származású

dályozta

hatással

a következménye. Ellenségei

közismert

egy angol színész

kaiak szemében, bármely vele

újabb lányt csábított

tizenéves

volna. 51-ben kis híján elvette

a zsidó-lengyel

valóság-

elé citálták kiskorúakkal való

ság épületében cigarettát árusító

ni,

hosszú lábú, vörös hajú

nyomukban az

ti-

FBI-jal.

láthatóan az amerikaiak

ez

túl

magukat az 1963. november
22-én, Dallasban történt tragédián. Clinton a

lóság mellett

küls hason-

A

A

is

fenti

a kedvese

címen

részletes

Glananyag

olvasható a legendás elnökrl,
élete ismert és

tényeirl.

kevésbé ismert

Megér egy

látogatást.

JFK szoknyabo-

lond természetét
te”.

VETÍTVÁSZON

lett

gal legendás figura az ameri-

miatt.

gyalás folyamán izgalmában

a

köztudomású

1943-ban

kapcsolatai

szalasztani egyetlen kínálko-

sen

volt a felesége, anél-

kül, hogy. ez

két fiatal lány feljelentette ne-

zó lehetséget sem. Különökedvelte, s

egy társasági hölgy, Durie

hogy külKennedyre

JFK

emlékeztessen.

zött

Malcolm

játszott az

a tudatos törekvés,

nem

el-

hogy sikerében való-

színleg szerepet

azon-

a hír járta róla, hogy min-

Amikor Bili
els emberé-

vé választották, sokan megje-

és szexbálvány.

den nvel viszonya

ján JFK-nek 1939 és 49 kö-

Clintont országa

szerepelt

s szinte

szerelmi életével. Ezek alap-

élénken foglalkoztatja életútja
és személyisége.

sok minden

934-ben

után honfitársait a mai napig

különbség

is

„örököl-

az,

hogy -

bár mindenki tudott róla

-

Kennedyt nem hurcolták meg
számos, vagy inkább megszámlálhatatlan,
att.

nügye

mi-

Legközismertebb Marilyn

Monroe-vdü

folytatott

viszo-

nya, aki párhuzamosan az el-

1
I

nök öccsével, Roberttel is
összeszrte a levet. JFK-nak
mellesleg minden lépését fi-

1

MÁRCIUS

HIÚSÁG VASARA

ÁLLATI

termékeit engedte kenni, az-

kamerába mosolygott.

tán a
BRÖND

A szép tündér egyetlen hibá-

Tündéri Claudia

ja hajdani

kedvese, Dávid

Copperjield szerint, hogy

ÉJSZAKA

www.

geocities.com/HoIlywood/7018/index. html

önmagán

kívül

érdekli igazán.

ÉTLAP

joggal

hiba

semmi sem
Ez a jellemidegesítette

a valószínleg szintén ego-

HAPSINÉZ

ista

bvészt,

ám

azokat,

akik az Interneten gyönyör-

llllj

ködnek Claudiában, bizonyára

nem

fogja zavarni...

Görög öltözékek
JÁTSZÓHÁZ

www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/agfc-moyrsmith.html

LÉLEK

A torivá

SZÓ-KÉP

Materials tor the Study

TECHNOLÓGIA

^ jT
*

of

[SM&

Women

in

and Gender

the Ancient World

VETÍTVÁSZON

Az

ókori görögökrl els-

sorban a harmónia, a szépség, a

der jut

az eszünkbe,

hiszen a fennmaradt

m-

alkotások leginkább ezt sugallják.
is

A görög mitológiára

jellemzk

a kedves, játé-

kos történetek.

Az

istenek-

ben az emberfeletti mellett
sok az emberi vonás, sok az
erényük, de számos fogyaté-

kosságuk

-

Az em-

berek és istenek kapcsolatá-

ban
is

akkor

Hatalmuk

korántsem korlátlan.

nem
Sok modell

van.

is

a többi vallástól eltéren

nem

csak

tisztelet,

ha-

a kedélyes barátkozás

megtalálható.

St az égiek

azt,

és földiek közt gyakran fel-

szexis vagy egyenesen ext-

ami abszolút egészséges, és
minden percét németes pre-

lobbanó szerelem gyümölcsének tartották számos

rém

cizitással rendeli alá külseje

legendás

Olyan szigorú

meglep

azért

fut

alig eszik,

be,

mert különleges, karakteres,
a külseje, mint például

Lagerfeld

új

kedvencének,

a kriptaszökevény

Stella

Tennantnek.

ápolásának.

tiné-

a

melyet

mint

lett,

Nem

hsüket.

ha isteneik,

hát,

malkotások tanúsága szeéppen úgy öltöztek,

rint,

óta topmodell

k. Ami

persze

nem

el.

csoda, hiszen minden jó ízlé-

szépségipar történetének

s istenségnek be kell látnia,

kevés

rokonság-

él

dzserkora utolsó éveitl, mi-

fiatal

ban.) Claudia Schiffer ellen-

A

ben egyszeren szép. Épp
olyan, ahogyan a gyerekek

ta alá a

lány viselne

legcsinosabb szerzdését

ír-

Revlon céggel 1992-

hogy az ógörög divat igazán

Az

elegáns volt.

alapformák,

(ni

Ezt

ben. Tízmillió dollár, vagyis

a khitón (ing), a peplosz

szépséget persze a nap

több mint egymilliárd forint

átvet) és a himation (fels

a tündéreket képzelik.

a

csak

menetrend szerint

kinézet
(Az új

lány egyébként az angol királyi családdal áll

is

24 órájában gondosan rzi,
korán kel, korán fekszik,

volt a fizetése azért,

hogy

a körmére és ajkára a cég

redszámos

„kabát”) használatával,
zéssel,

átkötéssel

trükkös és dekoratív ruhafa-

zont hoztak

sem

üoadwa/
TAKC PABT IN

M

EXCITEMINT Of

LM TMEATLP IN
MÁRCIUS

ftBOADWAY

létre.

Ezeket so-

szabták-varrták,

hanem

a testükre tekerve, ráncolva,

kötözve viselték.
a mai divatot

is

E

szép és

gyakran meg-

ihlet mhákban gyönyörköd-

hetünk a

fenti

címen.

ÁLLATI

Fessük vagy lyukasszuk?

köldökvagy az ezek okozta

orrbavalóval,

val,

dísszel

www.vitel.com.au/customer/00477/homepage.htm
www.shsaa.org/Spectator/94n3/10pierce.html
www.geocities.com/Eureka/Park/7445/pictures.htm
www.geocities.com/Broadway/5602/mehndi.htmI

Nem

hegekkel.

beszélve

a szintén divatos tetoválás

1

u

o

on
Banana

Captured Riiigs

Barbell

Bells

Néhány éve még

az

úti-

könyvekben, dokumentumfilmekben csodálták meg az
emberek egyes egzotikus tájak slakosainak különös
ékszereit,

orrbavalóit,

tíz

megnyújtott

nyakpánttal

Captivc

közé a mehndit,

már megcsodálhat-

r

viszont

már normáis

m-

a

körében

férfiak

és

vészien tetovált brfelület,
a

nyelvbe,

orrba,

fülbe,

szemöldökbe, köldökbe
zött

ékszer.

foglalkozó
szerint

más

a

A

f-

piercinggel

szakemberek
mellbimbóba és

intim részekbe rögzített

fel

és

a delikvenseket,

lehetett

se

fájdalommal

Fogyjunk

A

olyan

lyekkel „napi

nem

jár a do-

Általában a tetováló-

szalonokban lehet apró ékkívánt

szert

berakatni

helyre.

A www.vitel.com.au/

a

zéseket

lehet

tolni,

tekerni,

és termé-

szetesen vagyonokért megren-

megvásárolni. Persze

delni,

könny dolguk van az eladók-

Spectator/94n3/l Opierce.html

mi alapveten

kat

nem

lusták va-

szeretjük

megerltetni,

magun-

ráadásul

többi vi-

oldalon pedig beszélgetés

idnk mindennap órákat
De ha jön egy estély,
színház, esküv vagy diszkó,

nem

olvasható néhány lelkes vi-

ijedten

azt hiszik,

hogy ez egy új divat, pedig
hasonló szokások már az
is

aztán

magunkra
a sznyeg alá dugni,
húzni,

piercing-ékszereket nézeget-

ókorban

5 perc ráfordí-

1

a fenekét”. Ezeket a berende-

se

voltak.

Az

hetnek,

a

seljükkel.

www.shsaa.org/

Az azonban

gondolkoztató, hogy ha a

tást tesz

lesz,

hogy a

fenti út

nem

túlságo-

san célravezet. Izzadás nélkül

maradnak

a kilók,

ebbe

nincs

bele kell tördnünk! Aki pe-

edzeni.

dig

kapunk a fejünkhöz:
tavaly

nyáron

még

még mindig

hisz a cso-

annak ajánljuk,
hogy nézzen meg egy-két

dákban,

kalórialeadás-számító

ol-

el-

úristen,

la-

rám jött ez a szoknya!
Ilyenkor
aztán
elkerül
a megrendelszelvény, és a szintén méregdrága fo-

dalt,

gyasztó csodaszerek mellett

éget

- megveszi

Nincs mese: a kocogás csak

pos hasú tinibl kövérkés

nagymama

VETÍTVÁSZON

ame-

Manapság

veszéllyel,

látja az utca közönsége.
Vannak, akik szerint a fül,

Sokan

ahol

tásával feszessé varázsolhatja

maximum az orr
még elfogadható, a

beszélve arról, hogy veszé-

festéket.

avagy harc a kalóriákkal

ket ajánlanak nekünk,

nak:

lyes lehet.

le,

hirdetésekkel,

gyunk,

ötlet,

megfelel

mindenféle csodálatos gépe-

címen kedvcsinálónak szép

már beteges

JÁTSZÓHÁZ

hogy hogyan készítsünk hozzá

TECHNOLÓGIA

cutomer/00477/homepage.htm

szont

hagyományait, és

történetét,

tévében és az újságokban

esetben

kifúrása

amit

kell, eredetét,

rendszeresen találkozhatunk

ezeket

nem

mehndirl tudni

www.schwarzenegger.com/calorie.htmI
www.runnersweb.com/running/ex-caI2.html

ékszerek sem ritkák, de hát

normális

www.geocities.

kellemes

túl

beavatkozás.

állítólag

log.

A

a

oldalon.

elmond,

SZÓ-KÉP

fájdalomcsillapítás

mozták
a

mindent

elterjedt

is

mellbimbóban és ne-

mi szervben hordható díszt
pedig már Rómában is viselték - fleg a férfiak „szépítették” így magukat. Mi-

nem

5602/mehndi.html

HAPSINÉZ

www.

LÉLEK

nk

ferttlenítés nélkül szerszá-

Ma

festett

ÉTLAP

felkeressük

geocities.com/Broadway/

toválás.

mintákkal telefestett testülátvány nálunk

ha

más

ban - mindenesetre szimpatikusabb megoldás, mint a te-

vel

lis

festéssel,

anyagát az Interneten, a

testrészre (leggyakrab-

ÉJSZAKA

megpróbálkozhatunk

Rupal PintQ mehndi-mvész

bonyolult mintákat. Állítólag

nyakú asszonyait, különös
ket.

a

is

tunk: a kézre, lábra, esetleg

ez a legújabb divat Ameriká-

orrbavaló Indiában

volt, a

otthon

BRÖND

lehet látni

szolgáltatásaik

viselete,

ban vörös hennával)

Bead Ring

is

Ha a tetoválónem veszik fel

indiai táncosokról készült fo-

a

nyáron már neki

szalonok addig

amit az indiai festményeken,

,

kedvcsináló képeket láthatunk,

kipróbálásának.

tókon

,^

gyönyör

oldalon

Ehe-

tartó nyomairól.

megoldás a mehndi

BODY JEWELLERY

res.htm

sokkal szimpatikusabb

örökké
lyett

com/Eureka/Park/7445/pictu

milyen ha-

majd 7-8 fülbevaló-

peket.

az ember a gé-

Aztán kicsomagolás-

mondjuk

a fentieket.

Megtekinthetjük, hogy milyen típusú mozgással mennyi

id

alatt
el

mennyi energiát
szervezetünk.

a

kocogás, és

nem

futás!

kor néha bizony kicsit ko-

Figyelem: tartsuk szem eltt,

pottabbnak, kisebbnek

hogy ezek a

lát-

site-ok többnyi-

ami azt jelenhogy igen gyakran helyte-

szanak, mint a hirdetésben,

re amerikaiak,

nem

ti,

illeszkednek olyan

is

jól, és a leírásuk is

van.
1

De

5 perc

harcra

nem

is,

8-10 perc talán

Azonban

aki

fel!

törökül

Ha

napi

de félervel
belefér...

komolyan ve-

szi saját fittségét,

az tudja,

lenül

kalóriát

kilokalória

(cal)

(kcal)

írnak

helyett.

Ott, ahol a súlyunkra kíván-

csiak, szintén figyeljünk: ezt

többnyire fontban (kb. 45

dkg)

kell

megadnunk.
MÁRCIUS

iyu
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ÁLLATI

BRÖND

BIender - Ingyenes 3D-s program Hollandiából

Jézus önéletrajza

www.neogeo.nl/

www.amazon.com/exec/obidos/ts/book-reviews/0968243703/

(?!)

ÉJSZAKA

hogy az élettörténet hi-

hatjuk,

Thmw/m

ÉTLAP

ányos. Richard G. Patton köz-

mvét, mely-

rebocsátotta új

HAPSINÉZ

nek szerényen a „Jézus ön-

-

életrajza

számos
VÁSÁRA

ILLJ

A

komputer generálta háromdimenziós grafikáé a jelen és még inkább a jöv. Ez
nem vitás, fleg, ha megnézzük az utóbbi idk reklámés mozifilmjeit - s akkor

még nem

is

nem azt jelenti, hogy
„amatrök” nem dolgozhat-

persze

ígérik,

nak velük, csak éppen nem
legálisan. Nos, természetesen ebben a régióban is meg-

Unhnown Mammals
wildest Neu Oulnea

On the TratH

jelentek az ingyenes progra-

In

beszéltünk az mok, és ezek közül talán az

VETÍTVÁSZON

és a BeOs-verziók

arcának jogaiért...

Ha

be akarunk lépni a virtu- gatja a PC-s Unix

is.

Támo-

OpenGL

Neten meg- hardveres gyorsítást. A progkapjuk rá a lehetséget. ram site-ján találhatunk egyA 3D-s szoftverpiacot gya- két screenshotot, amely
korlatilag
négy program ködés közben ábrázolja
uralja. A 3D Stúdió Max, a Blendert. A képekbl tisztán
a Softimage, a LightWave és látszik, hogy nem egy egyszea Maya, amely nem más, r dologról van szó, ezért minmint az Alias Wavefront denkinek érdemes elolvasnia
Power Animator
utódja. a leírását. (Igaz, ezt már keEzek a programok fleg mény 47 dollárért kell mega professzionális felhaszná- rendelnie az érdekldnek.)
lóknak készültek, ami többek Nos, mindent összevetve, aki
között az árukból is világo- szeretne egy professzionális,
san látszik. Egy teljes Maya de igazán „olcsó” 3D-s szoftcsomag körülbelül 30 millió vert, annak mindenképpen
forint, és ehhez jön még ajánlott az oldal. Érdekldk,
alizált világba, a

m-

a szükséges számítógép.

Ez

vigyázat:

könny beleesni!

ben

olyan élmény-

lesz része,

feled

el.

Az

amelyet sosem

olvasók számára

feedback-oldalt

biztosíta-

is

TIM FLANNERY

nak, ahol feltehetik felmerü-

Jézus Krisztus, a Názáreti,

írónak. Azért önmérsékletre

Yeshua, Iesus,
Isten fia

l

Messiás,

Issa,

- számos néven em-

legetik azt a férfit, aki

Heró-

des uralkodása idején született
Júdeábán.

Követi a

Biblia

Újszövetség részében tették

közzé

élettörténetét,

amely

ál-

kérdéseiket, egyenesen az

az esetleg felháborodó-

intik

Mieltt nekiállnának

kat.

szedni

gény jó Richard G. Pattonról, gondolják csak meg, Kopernikusznak

mikor

azt

a Föld

nem

a legolvasottabb

is

mindenféle

csúnyát mondtak a kortársai,

m.

lítólag

le-

keresztvizet sze-

a

Mindenesetre most megtud-

Einstein gondolatai a vallásról a

állította,

hogy

lapos...

tudományok tükrében

(Einstein on Science and Religion)

www.stcloud.msus.edu
/~lesikar/einstein/index.html
(Albert Einstein Online)

www.westegg.com/einstein/
Albert

Einstein

híres

relativitáselméletét

mindenki

vonásait,

ismeri.

Bár ez

utóbbinak nagy része a

fajta

hit.

Lehet,

hogy

Isten csak definíció kérdése?

fizi-

Századunk egyik legnagyobb

ka tananyagához tartozik,

gondolkodója szerint min-

kevesen mondhatják
gukról,

Az

hogy igazán

el

ma-

értik

is.

Albert Einstein Online

kikötben

ezért a Nobel-dí-

denki, aki

komolyan

foglal-

kozik a tudományokkal, egy-

meggyzdik arról,

re jobban

hogy egy szellem

testesül

jas zseni életrajza mellett tu-

meg az univerzum törvényei-

dományos

ben.

értekezései

megtalálhatók.
zet

oldalakra.

lószemre

különböz
kel

Sok

is

link ve-

munkásságával kapcso-

latos

is,

Például

Méghozzá egy olyan
amely magasabb

szellem,

rend

az ember szelleménél.
Manapság elterjedben van

há-

egy mondás, miszerint a

tu-

ahol Einstein

domány egyre közelebb

jár

innen juthatunk

el arra a

vallási kérdések-

kapcsolatos gondolatai

melyek sokkal
kevésbé ismertek a hallgatórejtznek,

ahhoz,

hogy

kutatásaival

bebizonyítsa Isten létezését.

Vajon mi a véleménye és

ta-

pasztalata ezzel kapcsolatban

ság eltt. Vajon vezethet-e

a relativitáselmélet atyjának,

tudományos kutatás vallásos élményekhez? Hiszen
a tudomány önmaga is egy-

Albert Einsteinnek?

a

*

aki nekiáll az el-

of

egyre több mvészfilmrl. egyik legjobb a címben sze-

Sokakban merül fel az a lai- repl BIender.
kus kérdés, hogy mikor jön Egy kis független holland
el az id, amikor a színésze- cég, az érdekes nev Nt
ket is animálni fogják a fil- a Number tartja kezében
mekben. Valószínleg ez a fejlesztést, és nagyon úgy
még igencsak a jöv zenéje, néz ki, hogy nem végzett
ha másért nem is, de az igen rossz munkát. A program az
magas költségek miatt egy- alap Unix-platformokon fut,
szeren nem mködik még mint Silicon Graphics, Sun,
a dolog. Ezenkívül képzel- Linux Alpha és FreeBSD/
jük el, hogy mennyi pénzt Linux i386, de készülnek
kéme el például Brad Piti az már a Windows-, az Apple-

A terjesztk azt

alá.

hogy

olvasásának,

Mff-KAN/GAAXJOf, POÍ f VMf
An/D PfN/íf GOUUH

írását

kelet bizonyíték

új

támasztja

SZÓ-KÉP

TECHNOLÓGIA

az elveszett évek”

címet adta. Állítólag

HIÚSÁG

csiak ezt

is

A kíván-

megtalálhatják

ezeken az oldalakon.

hangolás*
SZÓ-KÉP

A

Fraktálok

jármvek

zok és mszaki leírások

BRÖND

talál-

fegyvergyártással

foglalkozó olvasóknak külön
ajánlható az anyag.

pekrl. Ezekbe a furcsán

tak

szimmetrikus ábrákba ren-

a fenti Internet-cím felkere-

geteg mindent „bele lehet

sésekor

néha két, néha akár
három dimenzióban is. Ez-

a gondolat merül

zik:

ejtettünk

A

mint a közelmúltban, és úgy

az alkotók és

a közönség

már

hatók.

tnik, mély hatást gyakorol-

zel

fraktálokról

éppúgy sikert
els vetítéskor,

az

is

persze

jól elszórako-

van egy „kerubok”

link,

ahol a bibliai kerubok arcára

a nézkre.

Legalábbis

emberben

az

ÁLLATI

raj-

tematikáról, csupán szép ké-

látni”,

A

A ha-

digépezetekrl részletes

arattak

www.extra.hu/imaginarius/

va ámulna és bámulna.

trilógia harmadik részében látható lépeget harci

ÉJSZAKA

ÉTLAP

ez
HAPSINÉZ

fel. Itt

olyan

fantáziadús harci alkalmatos-

ságok láthatók, amik egész

VÁSÁRA

gyzelemre vinnék

biztosan

amely ren-

azt a hadsereget,

delkezik velük. Ki

sem

HIÚSÁG

kelle-

szót az Internet Kalauz lap-

ne lniük plazmalövedékei-

jain, és

most ismét visszatérünk a témára. Folynak

ket,

ugyanis a káoszelméleti ku-

hogy az harcképtelenné

JÁTSZÓHÁZ

már a külsejük annyira
lenygözné az ellenséget,
LÉLEK

vál-

tatások, újabbnál újabb algo-

ritmusokat találnak

ki,

egyre több az ingyenesen

tölthet

és

VETÍTVÁSZON

le-

fraktálgenerátor

program is. Hála a számítógépek hihetetlen ütem se-

Dinók újra
emlékeztet
gyjtöttek

fraktálokat

össze

- néha

tényleg elég félelmetesek.

Minden héten

lehet szavazni

bín/query?q=Jurassic+Park+3&pg=q&qe
hogy véget

a legjobb alkotásra, és ter-

Aki

mészetesen be

a dinómánia, az alaposan té-

is

lehet kül-

deni saját készítés, esetleg
a

weben

lelt

mveket. Az

al-

kotókban sok a lelkesedés,
azt ígérik, sokat

bességnövekedésének, egyre

www.altavista.com/cgi-

fognak

még

azt hiszi,

1993-ban nem csak
64 millió éve kihalt dino-

ved.
a

szauruszok keltek

szebb generált képek látnak

radt,

napvilágot, és kerülnek fel

a dinók második

Amit most ajánlunk, az egy magyar oldal,
amelyet nagyon szépen állí-

húzása

a Hálózatra.

tottak össze.
gat,

sokkal

mvészeti

de

életre,

az irántuk való érdekldés
fellángolt, és ébren is

fejleszteni!

ért

olyannyira,

is

is

mahogy

brének

le-

igen nyereséges-

nek bizonyult 97-ben. Úgy t-

nem

lyes

mennyiség informá-

ció,

megjegyzés, találgatás

olvasható az Interneten. Néhány érdekesség a harma-

dik rész tartalmával

magyarázatot kapunk

ség azon a hajón, amelyen
a

második részben a T-Rex-

ek San Diegóba érkeztek;

kerülheti el a siker-

John

elláto-

filmek sorsát a Jurassic Park

lesz;

inkább

képz-

sem, hiszen minden

kiállításon

érzi

rint

magát, hiszen nincs szó ma-

is

Plazmafegyver

és

öngyilkos
egy gigantoszaurusz
felbukkan, és harcba ke-

veredik a T-Rexszel; a szi-

s-

getek után a szárazföldön

elárasztja a földet az

III.

is

Hammond

hamarosan harmadszor

lényinvázió.

TECHNOLÓGIA

jel sze-

rá,

miért volt halott a legény-

Aki ide

nik,

kap-

csolatos találgatások közül:

A Jurassic Park

cím, még meg sem

letett

szü-

filmrl máris tekinté-

is

tanyát vernek a dinók.

Jó szórakozást és szép

ál-

mokat!

egyéb Finomságok

www.idir.net/~denine/mecha.html

A Csillagok

háborúja a het-

venes években óriási sikert

Aztán a kilencvenes
évek derekán elszedték, learatott.

porolták, kicsit feljavították,
és ismét hatalmas érdekl-

déssel

tódult

a

közönség

a moziba: valószínleg ezúttal

az

els nézgeneráció

azóta felcseperedett gyerekei tették ki a derékhadat.
MÁRCIUS

Egy bizonyos

Lássuk be,

C#

mesterség

a weblap-

tölt

szerkesztés

hozzáférhetvé

könnyen függség-

után azonban a hobbiból

szint

már

és az, aki

lesz,

hetente több órát

az Internet-közönség számára ingyenesen

hasznos és érdekes informá-

tett

ciók, online szolgáltatások létrehozásával, szer-

kesztésével és gondozásával,

hez vezet hobbi.

hatja

Aki belemerül, egy

gét.

id

már számos olyan

után rabja lesz

önmaga

már

joggal vár-

hogy valaki szponzorálja tevékenysé-

el,

ma

Az elgondolás nem alaptalan, hiszen
nyílt

program mködik a Hávagy ügynöki megál-

lón, mellyel ún. szponzori

szöveget

kát,

kapcsolat

arról,

kell

megkap minden

szüksé-

hogy milyen kódot,

grafi-

elhelyeznie a virtuális ügynöki

Amint a szerkesztés

kiépítéséhez.

megtörtént, a web-mesternek a honlap promócióján

túl

más

nincs

dolga, mint idnként

meg-

tekinteni a termelt dollárokat kimutató online
statisztikákat,

melyeket a legtöbb program szol-

gáltatásként nyújt partnereinek.

lapodást köthetnek a világ web-mesterei. Érde-

mes azonban elbb megérteni e programok

kat aszerint csoportosítottuk,

mködését,

szer szerint fizetnek jutalékot partnereiknek.

home-

meg

és egy

masters

jobb, tartalmasabb,

ramokba, és ha a
get

utánaszámolni: kinek

kicsit

make money"

szempontok alapján

elkel

helyet fog-

laljon el a látoga-

az igazán kreatív web-mesterek rendszeres

kel

mellékjövedelemre tehetnek szert webes

havi

reklámbevétel vagy közvetíti jutalék formájá-

tottsági toplistákon.

Ugyan

hol térül

meg ebbe

id

új

szkennelésre

pénz?
Sok web-építben

mködik

ál-

talában elégtételt

világa napról napra

gombamód szaporodnak

ügyfelükhöz juttassák

el

üzenetüket, azaz minél

több látogatót, potenciális vásárlót csalogassasite-jukra.

A

hirdet cégek

fizetni

is

létezés

boldog

SafeAudit (www.safe-audit.com)

ajánlata

ígér

dollárt

1

a

A CPM-modellt

Ft-ot.

hogy a kisméret banner-felületen
hatása

sokkal

hirdetni kívánó

nem egyenként házalnak

mészetesen

a weblap-tulajdonosoknál, és a web-

kosniuk:

kell

ma már

hirdetk után

fut-

több reklámügynök-

ség, illetve online hirdethálózat létezik

az

Interneten,

ahol

találkozhatnak

sító

honlap-tulajdonosok.

A

sokféle

és jutalékos

webes reklámügynökség

program közös tulajdonsá-

érdekld web-mesterek

ingyen kapcsolódhatnak be a rendszer-

minden kockázat

nélkül tesz-

a programokat, kipróbálhatják,

mennyit hoz a reklámcsíkok vagy bármilyen profitorientált hivatkozás beépítése

homepage-ükbe.

A

bekapcsoló-

dás módja sem bonyolult: miután valaki

kiválasztotta a

számára legmegfele-

ter-

elhelyezett

ha a reklámcsíkra való kattintások számát

pay-per-click modellre.

A

ritkáb-

felismerték,

pontosabban mérhet

cégek

web-címére.

CMP-

megje-

egyébként már egyre

ban alkalmazzák, mert a hirdetk

reklám

friss

ezer

magyar Webreklám (www.

alkalmazó hirdet az ennél

be, tehát

MÁRCIUS

A

online üz-

telhetik

1999

mert alacsony hatékonysága miatt igen

alacsony reklámdíjat adnak érte a hirdetk.

alapján aktív hivatkozást helyeznek

a személyes és üz-

kapcsolatokban
jelentkez elnyök.

pokkal érdemes bekapcsolódni e rendszerekbe,

mérik. Ezért

el

Csak a több

vagy százezres látogatottsággal bíró honla-

úgy,

tudata, valamint

leti

srn

hirdetésmegjelenít

látogatott honlapjukon helyet biztosítanak hir-

ga, hogy az
lis

hajlan-

az 1000 megtekintésre
(a

detéseiknek, vagy egy ügynöki megállapodás

besöpört erkölcsi
elismerés, a virtuá-

az

tíz-

lenítésenként,

a hirdetk és a hirdetési felületet bizto-

jelent a látogatóktól

ez

programok.

nevezik, ahol a szak-

oldaláról nézve a bevételt) jelenti.

webreklam.hu) 250

mestereknek sem

sem merül

a kérdés, hiszen

és

CPM

ges piaci célkitzése, hogy mind több lehetséges

letük

stb. költött

fel

web

ki

dók azoknak a web-mestereknek, akik

hardver vásárlásá-

talán

alakult

is

költséget

online boltok és vállalkozások, amelyek elsdle-

nak

és a havi

telefonszámlára,

ra,

is

az egész. Minthogy a

egyre üzletiesebb,

az

egyébként lebilincsel alkotómunkába fektetett rengeteg

ban. Nézzük, hogyan

zsargon szerint a

vonatkozó

Tény, hogy az alább ismertetett módszerek-

hogy milyen rend-

ner) megjelenítéséért fizet

CPM-modellnek

kalkulált számítások nyeresé-

milyen

sejtetnek,

reklám- és ügynöki programo-

PAY-PER-VIEW, azaz a reklámcsík (ban-

1•

szlogen alatt futó prog-

válasszunk a sok ezerbl?

legyen, és lehetleg

A különböz

bekapcsolódni a meghirdetett „web-

page-e mindig
színesebb, profibb

50

ges információt

kérdívet

egy online

kitölt

fös világ elvárásai-

éri

j

programot,

és a ször-

nak, hogy

|

lbb

a cég honlapján, majd

is

tért át

a legtöbb szalag hirdetést
jóval

hatékonyabb

m@ni

PAY-PER-CUCK, azaz a reklámcsíkra

2•

kattintás

(click

után

through)

fizet

hogy egy banner-helyet

Lényege,

kell

átadnunk a reklámügynökségnek honlapunkon, ahol váltakozva jelennek

A

hirdetései.

meg megbízó-

mértéke

jutalék

kattintá-

sonként 0,06 és 0,20 dollár között mozog,

ségek

AdWave,

felvételét:

csak saját

minimum

havi

gal bíró és angol

ValueClick,

SafeAudit,

amelyek lehetvé

ClickTrade),

teszik

bizo-

nyos kategóriába tartozó hirdetések kiválaszvalamint kizárását, ezzel

segítve,

is

amelyek

Burst),

domain-névvel,

lapok

ötezres

dalon

nyelv

hajlandók

nyivel többet (akár

látogatóink érdekldéséhez tudjuk igazítani

a TechnoSurf pedig

megjelen

hirdetéseket, illetve kizárjuk an-

a mi oldalunkon hirdessenek.
Talán

legnépszerbb

program

pay-per-click

amely

a ValueClick (www.valueclick.com),

pontos és részletes online statisztikákkal,

használóbarát utasításokkal
ügyfél-információval

delmezséget
nek

hir-

A

jve-

fel-

[

tartalmas

illeten ne legye-

illúzióink!

0,12-0,15

és

segíti

detést hostoló partnereit.

zik,

által

hirdetni,

ami

ramok,

jUll
2*^2®

kicsit

emlékeztet az

amelyek

-

és

a

kitöltését stb. honoráló),

jedtebb,

alatt áll

oldalt

- úgy

1

% körül

a sok elégedetlen hirde-

valamint a legelter-

PAY-PER-SALE

mostanában inkább „associate"

tt maga mögött tudó magyar

kot fizet),

Webreklám els versenytársa-

vagy

ként megalakult BannerOnline,

e-ügynöki rendszerekkel.

piacát,

figyelemreméltó

a web-hirdetések

mestereknek,

„affiliate"

program

honlap tulajdonosa

resszív ügyfélcsábításba

de a

kattintgató

fit

kínál

pénzkere-

reményében, egy dolgot fontos tudni. Ha

valaki

igazán sikeres akar lenni az

ate/associate

a

eset-

site

de épp ellenkezleg, azáltal, hogy
témájába integrált többletszolgáltatást

még

tartalmasabbá és

vezet be, egyidejleg

kedveltebbé tegye saját kikötjét!

Ennek hogyanjáról, a legprofibban és

ható tehát, hogy hány látogató-

van szükségünk ahhoz, hogy tényleges

a leggyatrábban

kiépített

e-ügynöki rendsze-

reklámbevételt realizáljunk, vagy legalább

rekrl (sajnos ezen a területen

megkeressük azt a minimális összeget

amatr és nem

30

össze

kell

(a

az integrálás trükkjei-

rl a téma terjedelme

vagy szörfös társainkat

biztatjuk

számban

miatt

a

következ

lesz szó.

gondoljunk, a spam-

minget alkalmazó hirdetket azonnal
ják a rendszerbl!)

el-

rl, a személyre (honlapra) szabott program
ideális kiválasztásáról,

is

ha

kiállítsák ne-

a saját oldalunkon elhelyezett hirdetésre kat-

a kattintgatásra, ne

jó,

kerüljük ket!), csábító kereseti lehetségek-

vünkre az els csekket. (Arra, hogy majd

tintgatunk,

vannak

is

fizet szélhámosok,

amelynek

dollár),

gylnie ahhoz, hogy

affili-

programok partnereként, ak-

ben 2 vagy 3 fog rákattintani

ValueClick esetében

ag-

kezd a várható pro-

a hirdetésre. Könnyen kiszámol-

ra

elterjedt

cikk hatására a sok reklám- és üzle-

tiajánlat-mentes

csak web-

is

néven

Mieltt bárki megrémülne a gondolattól,

hogy e

nem

hiszen

szörfösöknek

mo-

konkrét

(tehát

vásárlások után bizonyos százaléknyi jutalé-

látogatóit,

megtekint 100 látogató
1, jó

ún.

úgy kell átszerkesztenie web-oldalát,
hogy a reklámmal nemcsak hogy ne irritálja

mozog. Az

közül tehát átlagosan

fejlesztés

pl.

kérdívek

kor

ValueClick saját bevallása szerint is

megrendelésére

a Click2Net, és végre

dellel színesíti

B

termékpromóciós szolgáltatások,

nes

termékminták

a BannerSpace, a ClickAgents,

®pPf!

általában

mokkal, ezen belül a PAY-PER-LEAD (ingye-

választhatunk,

közül

rétében máris reálisan kalkulál-

ami

site-jukon

Tradicionális reklámügynökségeknek és webmestereknek
jutalékot fizetünk az általuk létrejött megrendelések után.

azaz kétszint

ramjával

nya,

is.

amely „Pont-wwwwadász" prog-

RB
MP

meg a

Magyarországon a WebReklám az els olyan rendszer, amely
bevételt garantál a site tulajdonosoknak és potenciális vevket
a hirdetknek.

hirdet-

beszervezését

pSyl

azaz a hirdetésre kattintás ará-

ocwrauo

hogy naponta hány hirdetés jelent
és pontosan hány forintot termelt a site-juk.
kísérhetik,

tisztessé-

amelynek isme-

ún. átlagos „click throgh ratio",

néz vagy példányszámok

Web site tulajdonos partnereink szintén figyelemmel

További ismert pay-per-click típusú prog-

mÉjámM

ható a várható bevétel. Ez az

felbecsült

Hirdetink nap mint nap nyomon tudják követni.
hogy pontosan hány alkalommal jelent meg a
hirdetésük és hányán klikeltek a reklámra.

©
a Htr

0,20 dol-

új

-

ol-

MLM-szisztémára, szelídebb formában.

ha tudunk egy fon-

jó,

tos információt,

•

Az Interneten a hirdet a megjelenített
hirdetések száma után fizet és nem a “kiadók"

jutalékos rendszernek neve-

ami

fizet,

a piacon korrekt árnak számít.

Azonban

partnerek

QUALITY OF VISÍTS

Kattintásonként

dollárt

gesen honorálja

médiumában biztosit

hirdetési lehetséget.

fizetnek kattintásonként,

Ezt „two-tier",

legmegbízhatóbb és egyben

a

legintenzívebb és legszemélyesebb

1

cserébe azonban valameny-

lárt)

nak lehetségét, hogy versenytársaink épp

i

L

látogatottság-

hogy minél inkább kikötnk tartalmához és

a

,

~~

korlátozzák a hirdet web-

programtól és hirdettl függen. Vannak
(pl.

,

TechnoSurf

(pl.

ügynökségek

tását,

*g b Rek??™

kínáló pay-per-click ügynök-

programok.

ik

Vannak szigorúbb, de
egyben kedvezbb ajánlatot

kizár-

Wesselényi Andrea

www.wesselenyi.com/webmarketing
1999
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- a legnépszerbb

efektetési alap

befektetési forma világszerte
- Az

Egy hónappal ezeltt
az internetes tzsdézésrl kaptunk tanácso-

lektív

utolsó évtizedben a befektetési alap volt az

emberek

rint

fektetési

Rt.

igazgatójától.

fejlesztési

A

lassan-

tzsdézkké. A

milliárdjait tette aktív

versenyes kapitalistákká

a Procent Be-

kol-

befektetési

alapok az egyébként óvatos megtakarítókat vad szabad

Szeles

tippeket

kat,

Zoltántól,

a

forma, amely újrarajzolta a befektetések palettáját, és

tették, akik

szabad belátásuk sze-

döntenek a befektetéseikrl, és mellesleg rendkívüli mó-

don élvezik a

rájuk szabadult lehetségeket.

Rendkívüli

hangsúlyeltolódás ment végbe a megtakarításokért ugyan-

csak harcoló bankok és biztosítók rovására.

A

befektetési

lassan forgalmat produ-

alapkezel társaságok ugyanis jelenleg már több pénzt

procent@prim.hu

gyjtöttek össze, mint a nyugdíjalapok vagy a biztosítók, és

káló

A befektetési

címre megérkeztek az

ersen

els

pok tradicionálisan a tkepiacok meghatározó szerepli, az

bátortalan levelek,

amelyekben olvasóink
már kérdeznek is. A kérkedv megélénkü-

lését

örömmel üdvözöl-

nénk, hiszen ez a rovat

akkor telne

meg

A világszinten

befektetett

tke

mintegy

korlati

tapasztalatokat,

problémákat, vívódásokat osztanák

meg

velünk,

gylt tke tavaly év végén meghaladta az 5,3

-

felét

magáé-

olva-

a

s

Procent szakérti eze-

eloszlatni

magyarázata-

ikkal,

válaszaikkal.

eddig

beérkezett

lekben akadt

Az

leve-

kritika is

a

procent-online valame-

állnak e világszerte

- Mindenképpen komoly
ra

billió dollárt.

ersöd tenden-

hatást gyakorolt a folyamatok-

az a tény, hogy a nyugati világ tzsdéi kifejezetten

ket tudhatnak

maguk

jó éve-

mögött, ami folyamatosan újabb és

újabb pénzeket irányított a legnagyobb állománynöveke-

dést elkönyvel részvényalapokba.

A

pótlólagos

tke

ugyanakkor természetesen az alapkezelket újabb vételekre ösztönözte, s így alakult

tás

a kételyeket tudnák

tényezk

Milyen

cia hátterében?

igazi

tartalommal, ha a gya-

ket

ala-

nak tudó USA-ban a jegyzett befektetési alapokban össze-

dez

sóink

pozícióit.

azonban egyértelmen a mérleg nyelvévé

elmúlt években
váltak.

bankok

veszélyeztetik a

ki

a

- tovább növekv indexek

mköd

.you-go” elven

növekv indexek - új likvidispirál.

Emellett a „pay-as-

állami nyugdíjrendszerek

baby-boomereik miatt kénytelenek kevésbé
folytatni,

ami önmagában

is

öreged

bkez politikát

a befektetési alapok

felé tolja el

az így már önmagukról gondoskodni kívánó emberek megtakarításait.

zása

is

Továbbá a munkáltatók hozzáállásának

válto-

a befektetési alapoknak dolgozik, hiszen a dolgozók

oldalának frissessé-

hosszú távú elkötelezettségét szolgáló „defined benefit”

gével kapcsolatban (ezt

rendszerrl a rugalmas, nagy fluktuációval jellemezhet

lyik

az

termé-

észrevételt

szetesen továbbítottuk

munkaerpiachoz jobban illeszked
rendszerre tértek

át.

„defined contribution”

Ennek lényege, hocjy^munkáltató egy

bizonyos összeget elhelyez a dolgozó számláján, aki azt

az illetékesekhez, hogy

k válaszolják meg közvetlenül),

kérdések
vetéseket

úgy

de akadtak
is.

A

témafel-

összegezve

gondoltuk,

többek kívánságát
sítjük,

hogy
telje-

ha Szeles Zoltánt

most a befektetési

ala-

egészítheti,

alap kombinációjáról.

- Azt hiszem, nem szabad elhanyagolni
az informatikai rendszerek fejldé-

sének szerepét sem...

- Annyira nem, hogy
ezt külön

szeretném

is

hiszen

hangsúlyozni,

az informatikai
tér jelenleg

hát-

már

le-

pokról kérdezzük.

hetvé teszi, hogy
nap bármely

a

£§5^1—- 1§
t

"

Jfj.

órájá-

bán a befektetk
MÁRCIUS

ki-

és maga dönt a vásárolni kívánt befektetési

tu-

VT f

.

m@ni
arány és a szabályozottság tekintetében,

hamar

LYRA KÖNYVESBOLTOK VÁCON:

megszületett, ’92-tl klasszikus befektetési

ködhettek hazánkban. Jelenleg 31 alapkezel 67

vég

12 zárt

alapot menedzsel, s a kezelt

nyílt

vég

és

Széchenyi

tke meghaladja az
^

ami a megtakarítások csaknem 9%-a, s több

1,5 milliárd dollárt,

mint 320 ezer jegytulajdonost regisztráltak az alapkezelk. Az
múlt évek tendenciáit fként a

alapok

nyílt

vég

nyílt

A Lyra

virtuális

(06-27) 314-460

könyvesboltban 180 kiadó 20000 könyve,

4000 audio- és

alapok

120 féle

és az adóelnyö-

likviditást

u. 8. Tel./Fax:

29 A. TelVFax: (06-27) 319-320

videokazetta,

2000 CD,

CD-ROM található

meg.

míg a részvényalapok vonzerejét az

megemlíteni,

kell

A

krt.

el-

alapok és a részvény-

történ elmozdulás jellemezte.

felé

népszerségének hátterében a jobb
ket

vég

Csányi

1996-97-es évek rendkívül

hogy

pénzpiaci és fedezeti alap

A

kínálatában.

-

-

nemzetközi,

új

konstrukciók

is

megjelentek az alapkezelk

piacot egyébként

ers

A

a piac több mint 85%-át.
tetési

Alapkezel

uralja

Procent Betek- /

Kft. ’98

)

elején az ügy-

kör

felek minél teljesebb

www.dunaweb.hu/lyra

koncentráció

a négy legnagyobb alapkezel

jellemzi,

Hetente értesülhet az újdonságokról.
Megrendelését 7-14 napon belül teljesítjük.

tzsdei eredményei alapozták meg.

jó

Pozitív fejlemény továbbá,

in

kiszolgálá-

sa érdekében, ugyanakkor a megta-

:gy jó business...

karítások intézményesült befekteté:

felismerve
indított,

két

alapot

befektetési

amely hamar népszervé

Részvény Alap

célja

vált

A Procent

az ügyfelek körében.

n

^ 1

sének irányába történ elmozdulást

I

I.

hosszú távú, kon-

zervatív részvénybefektetési politika révén

egy 50%-ban

BUX-index részvényeibl,

a

50%-ban pedig állampapírokból

mag

tk számára. Az alapnak a szeptemberi
sikerült

az

st

tatni,

hozamát

1

998. év

eleji

piaci válság

közepette

is

értékhez képest pozitív hozamot felmu-

teljesítménye a közép-európai részvényindex, a
is

lényegesen meghaladta.

A Procent

CESI

EXTERNET

Kötvény Alap

II.

révén

/internet

szóló jelleg, az állampapírokéval azonos hozamszint be-

(magánszemélyek részére,

deklarált célja pedig
látra

értékpapírcso-

álló

megtérülésénél magasabb szint hozam elérése a befekte-.

kockázatmentes befektetési

politika

csak nettó 2.500,- Ft

lehetség biztosítása az ügyfelek részére. Az alap év

végéig az állampapír-hozamszintet meghaladó,

1

8,8 százalékos

lettájának

bvítése azonban nem

pieg

állhat

Kedvez
(1

4(

.

További partnerek jelentkezését várjuk!

Fedezeti Befektetési Alapot,

III.

árú szolgáltatási díjcsomagok cégeknek*
2 db e-mail, 2 Mb web tárterület: 5 000,- Ft)

korlátlan elérés,

Rendelje meg szolgáltatásunkat az Interneten:
http: //www. extern et h u/extern et/reoistjAtm

testre szabott

szolgáltatáscsomagokkal növelhet. Enrftjljégyében indítottuk

1999 januárjában a Procent

db

amely rendhagyó módon éppen az elmúltldszakban jellemz

szélsséges árfolyammozgások közepette
ti

lehetséget. Emellett a Procent
is

Vledig

IV.

rejt

magában

EXTERNET
Informatikai Szolgáltató Kft.

jó üzle-

5000 Szolnok, Szapáry

Pénzpiaci Befektetési

E-mail:

intézmények számára versenyképes rövid távú pénzlekö-^

A

jelenlegi helyzetben ugyanis

magas hozamú,

rövid lejáratú

%

el

SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI
SZAKÜZLET,

bahkokon

- akár csak egy-két

BEMUTATÓTEREM

v

ÉS SZERVIZ

pa-

pos - pénzpiaci termékek.

SZÁMÍTÓGEPEK
+ 2 ÉV GARANCIÁVAL,
AJÁNDÉKSZOFTVEREKKEL,

(

internetes

ez a formája

E

is

tzsdézéshez hasonlóan a befektetéseknek

igénybe

vehet a

a

COMPUTERS

Világháló segítségével?

y Cy

tekintetben a korábbiakban említett informatikai fejldés

során a Procent Befektetési Rt.-nek egyértelmen
nia

JEXTERNET

extemet@extemet.hu

csak a legnagyobb

tkeervel rendelkez befektetk részére érhetk

- Az

u. 9.

TelVFax: 56/423-111

piacra léptünk, amely mind magánszemélyek, mind

tést biztosít.

keresztül a

mennyiségkorlátozás nélkül, korlátlan
címmel, 1Mb web-lappal)

Körzeteink: 52, 53, 54, 56, 57, 59, 66, 76, 78, 79

meggyzdé-

itt,

sünk ugyanis, hogy ügyfeleink elégedettsége csak

y

/

éves szint hozamot produkált. A befektetési szolgáltatások pa-

körzetben

id és

letöltéssel, e-mail

fektetési

tíz

teljeskör korlátlan* elérés

lépést.

Annak ugyanis,

máshogyan kíván

üzletelni,

Ready CompkerKft.
V.
T.:

Vadász u.36.
331-05-18

kell

más, csak egy telefonvonal

Részletes

A

jegyek ugyanis a Prpcent

2

vagy kapcsolat a Világhálóhoz.

Kagyló telefonos ügyfélszolgálata mellett - hazánkban elsként

- a ProcentOnline

•

té

a személyes kiszolgáíásqgM-''

aki

nem

sikerült

internetes szolgáltatáson keresztül

is

k

‘

vásárolhatók és visszaválthatók.

HCa -i

-

3 3 3

-

F.:

,

>

*

H-R: 9
w w w.

- 1

311-86-71

árlista
8

:

0#
Szó.: 9-13

6 6 6

3

.

meg-^

1

/

1

3

1

ready. hu

ELLENÉBEN
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

TÉRÍTÉS

ALKATRÉSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZ ÁRON
INGYENES
SZAKTANÁCSADÁS,
INTERNET ELFIZETÉSI

LEHETSÉG
1999
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...

gondohz

Nincs
- Fejezetek az
Net

Nincs

új a

képeit

nem harminc

- korábban

vei

a Nel alatt

új

eltörténetébl

Internet

(14.)

sorozatunk azt kívánja bemutatni, hogy az Internet jellegzetes alapfunkcióinak történeti el-

alatt:

hanem

évvel ezeltt, az Arpanet-kezdet idszakában,

kell keresnünk.

annál jóval - esetenként több ezer év-

A „régi” és az „internetes” megoldások közötti feltn hasonlatosságokkal,

analó-

giákkal, áthallásokkal, keresztkapcsolatokkal talán sikerül a technológia fell ismét a társadalomra irányítani a figyelmet

- hogy annál jobban kezdjük

csodálni az Internet által biztosított határtalan lehetségeket. Mint listánkon

is

látható, a fe-

jezetcímek többségét már „lehívtuk”, ezek megjelentek a lapban, és olvashatók a www.prim-online.hu Internet Kalauz-

A sorozatban a mostani

archívumában.

cikket elreláthatólag

Kemény János

és az „új életközösség

”

A memória

A

és...

életben

maradása

mail-arttól a ..megsokszorozódott egyedi identitásig

Az

és társai: a korai hírcsoportok

Hvper-sök:

Vannevar Bush

és a

Memex

”

eredeti infosztráda

Céhbehívás

rádióamatrök hskora

gépi kiterjesztése:

rész követi.

Minitel tündöklése

Stafford Beer és a Cybersyn

A hálózat-s telefon hskora
Mundaneum - a „másképp virtuális világkönyvtár”
A hangok színházától a rádiójátékig - a rádió hskora
Éter-szörf: a

még egy

A

Az erazmista levelezhálózat

nem

a

lineáris

történetébl

közleményszervezés elfutárai

Viktor Vasarelv: egy próféta Pécsrl

hskora

Burusztól Bernig: a postahálózat

Hyper-sk: a nem

lineáris

köáeménfszerfezés elfutárai
„vén terem zugában álmodó középkori

nagybetk közébe

s a

- a „hálózati írástudás”

barát...

...Ül roppant asztalánál, mely könyvekkel

work

teli,

is

kis képecskéket ékel”

közelebb kerülünk,

szatra száraz

(Dsida Jen: Arany és kék szavakkal)

gatásból

is

(net-

alapkérdéseihez

literacy)

a

s

lát-

mfaji bogarász-

komoly tanulságokig

és izgalmakig lehet eljutni.

Mindenekeltt jó néhány megkülönböztetést

Balról jobbra. Jobbról balra. Felülrl lefelé.
Alulról felfelé.

St

az irányokat menet közben

váltva, hol erre, hol arra, mint szántás

közben

a táblavégen megforduló ökör, busztrophedon
írással:

bárhogy, de egyenes vonalban, egymást

szigorú rendben

követ

„Ha

jeltestekkel.

- üzenik az

Az

írásos

közlemény létrehozása és

„fogyasztása”, az írás és az olvasás mint
lefutó

események

„linearitása”

-

idben

és ezzel össze-

függésben linearitásuk felszakitása

- több ponton

írás-

különbözik egymástól, és egészen mást jelent

lineáris

a linearitás a rendszerként, szintaxisként felfogott

írástörté-

szöveg egyes szintjein (hang/bet, szó/szókép,

hoz fogunk, a szöveg rögzítésére csakis
technikát választhatunk”

kell tennünk.

neti

kézikönyvek. Ehhez az Internet apostolai

mondat/mondatkép, szöveg/szövegkép)

még

annyit tesznek hozzá, hogy „a hypertext az

A

is

(1).

rögzítend közlemény tartalmának vizsgálata

a technológia, ami a linearitás béklyójából az

nélkül elkerülné figyelmünket a linearitás érvé-

írást kiszabadítja”.

nyesülésének a rögzítés formáját alapveten meg-

De valóban
nának a

nem

teremti?

a hálózati kultúra pionírjai vol-

lineáris

Tn

közleményszervezés meg-

Berners-Lee, a World

Wide Web

szellemi atyja, Ted Nelson, Vannevar Bush és a

hypertext

más gondolatsei? Aligha. A linearitás

felszakításának története hosszú

história,

ugyanúgy az ókorba nyúlik

mint a bet-

vissza,

írás kialakulása. Áttekintése azért is

idszer,

mert birtokában - bármilyen furcsának
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és

is

tnik

határozó funkciók közti különbségekbl fakadó
eltérése (2).

Kép

és szöveg párosítása, illetve

a szöveg funkcióját betölt kép

esetén ismét

egészen más lesz a viszony a linearitáshoz
( 1 .)

zatlan

(3).

A „fogyasztásra szánt” szövegek sokszo-

rosított változatai

már egységes

írásképet, válto-

végállapotot tükröznek.

Ez azonban

korántsem szükségszeren igaz az alkotás, a

létre-

hozás folyamatára, amely a szövegkezelés

teljes

szabadságát

biztosítja.

(Tudunk olyan görög

költkrl, akiknél bizony
chon, hogy

elbb

volt

meg

született

a

úgy

második

diszti-

sor, a

pen-

tameter, s utóbb került elé a hosszabbik társ,

gondol@t
a versformát végül

veg

is

felépít hexameter).

A szö-

javítása, átalakítása, a beszúrás, a szöveg-

részek cseréje minden írásfolyamatnak természetes velejárója

- többek között ez az

a tevékeny-

amit a számítógépes szövegszerkesztés

ség,

olyannyira megkönnyített (és ezért

nem

érzik az

nyomdaké-

átállás kényszerét az írásmesterség

nck

z, hogy
riai

ezekbl

kifejezések gyjtésével kezdik,

állítják

d enciklopédiaforma pedig már hosszabb,

lik ketté.

A középkori kódexirodalomban példánem;

minden olvasás egyúttal

ott

vagy továbbírásként mködött. Megjegy-

újra-

ta,

üresen hagyott részekre (marginális glosszák).

érett,

túl

bátran te-

kinthetünk apró „linearitás-ellenes” lázadásként
is,

hiszen az adott szójelentéshez tartozó kötele-

z iráskép egyszersítésével az
dekódolására fordított

telére,

írás

birtokba vé-

az

els

„klasszikus”

a

„egységre”.

Ne

írásjelet

birtokba

s

vehet

igazi

Biblia

tárgykör szerinti

is

találati

els

(950 körül)

tartja.

hyperszöveg a „köny-

(csak éppen a linket bel-

Nem

szerbb

véletlen,

mind a

Biblia a leg-

idktl kezdve
digitális

a legnép-

mfajjá

lett,

CD-s

és hálózati változatban egyaránt.

A

fel-

nyelv egyik csodája ugyan-

hogy nemcsak

akkor,

szervezésével,

még

is

szöveg

a

és skipping sulykolásával) ezt a tarto-

meg azt

a több

lyet

Odo

bayeux-i érsek rendelt meg, és Anglia

elfoglalásának krónikáját ábrázolta

Napóleon nézegette kedvtelve,

(késbb

saját partraszál-

lásának tervét dédelgetve.)

A ketts vizuális információként kezelt, képet

bályos gondolatritmusa mintegy

skimming

alkották

mint hetven méter hosszú falisznyeget, ame-

és szöveget egyszerre segítségül hívó megoldá-

Amikor a szónoki körmondat

elrevetíti az

All. századi Angliában

képes a linearitástól eltávolodni.

félsomyi szöveg „fényképmozaikja-

lati

egymás után

illeszti

hanem tartalmával

inkább „begyakorolva” átlagosan

gyorsolvasás technikája (az ún.

sorát

Angkor Vat csodálatos templom-

ger köpülését” ábrázoló dombormszalagja.

ismerési egységek átfogására lesz

A

események

a kambodzsai

együttesének több száz méter hosszú, a „tejten-

korábbi

inak” egymás mellé rakásából álljon össze

giai

hogy

enciklopédiák,

egy felismerési

konkordanciának

listát

képes (ezt például szótagolvasáskor

a befogadás.

elmondandó szöveg

sza-

gondo-

teljes

építményét és szerkezetét, akkor a lineáris

sok

hasonlóképpen régi keletek.

is

Mendoza-kódex például

Az

azték

rajzos formában, a sze-

replk

szájából kikígyózó szöveggel magyaráz-

za

gyermeknevelés

el a

fortélyait.

Kínában a

fa-

elrehaladást afféle „verbális mottóként” meg-

metszetes illusztrációk, Európában a Raimundus
Lullus életét feldolgozó,

1230-as cambridge-i

meg

a szöveges közlemé-

mányt képes megnövelni, akár többsomyi

terje-

elzve

delemig. (A felismerési egységek egymás

mögé

tán „befogadási egységet”.

a szöveg egészére hoz létre egy szimul-

A költi nyelv képeegy

szalagtörténet nyitja

nyekkel párosított képek

A középkori

rendezésével a nagyobb egész, a szöveg szintjén

ket teremt,

természetesen „helyreáll” a linearitás.)

bonyolult gondolatot azonnal „elképzelünk”,

festmények mondatszalagnak vagy szalagszö-

mfaji kü-

modelljét vagy „rajzolatát” „leképezzük”. Cso-

vegnek nevezett kiegészít

lönbségeket találunk. Összehangolt szem- és

da-e hát, hogy menekülési útvonalként kezdettl

módon

(2.)

Szöveg és szöveg között

óriási

agymunkával birtokba vehetünk elbeszél (narratív),

a viselkedés közvetlen összehangolását ki-

váltó kommunikatív és a rögzített szövegek visz-

amelyek szavakból épülnek

fogva a kép kultúrája kínálkozott, az

fel,

írás helyett

vagy azzal kombinált formában?
(3.)

Az els

születik

meg

históriáját.

részeire

emlékeztet

aztán a képregény „szó-

felhje” vagy „szóbuborékja” (az olaszok mindkettt fumettónak, felhcskének nevezik...).

képes tekercseket

A „kép

2500 és

e.

i.

forradalmát” természetesen jóval

át-

szakeresését támogató írásos közleményeket.

2800 között a mezopotámiai Urban

készítették,

fogóbb mezben, a portrégrafikától a fotón,

S noha egy elbeszélés, egy epikus szöveg szek-

de a legrégibbnek

könyv, egy

a

nem állhatnak tetszle-

venciálisán kötött (elemei

m

ges rendben), az irodalmi

képes felszakítani
linearitását

is.

még

„metanyelve”

a narratív szerkezetek

(Proust forradalmának szokták

mondani, pedig már az ókori történetek keretes
szerkezete

is

pontosan így

viselkedett...)

egységekbl már hosszú

szet elállító

mfajok

a

nem

lineáris szövegszer-

lexikonmfaj az információkeresés gyor-

saságát szolgálja, rövid szövegekkel,

elrendezésben,

bels

éves.

Az

asszír reliefek a

Akropolisz

frízei

is

több mint 4000

nagy vadászok, az

az istenek, Traianus császár

oszlopának több mint 200 méter hosszú
reliefje

pedig a császár

tetteit

meséli

el.

a képes magazinokon át egészen

filmen,

a televízióig kellene végigvezetni
séljen

majd

az, aki a

- de errl me-

„hypermédia” eltörténetét

mutatja be.

spirál-

Z. Karvalics László

Mitoló-

szöveg

ideje összetett egé-

vezés valódi elfutárai: a lexikonok és a szótárak.

A

tartott illusztrált

egyiptomi papirusztekercs

Mindez-

zel együtt a nyelvtani értelemben vett
alatti

i

m <nt&tr(wi *HgfVfc pfifa

az athéni szofis-

mind a (multimédiás) lexikonok,

nevezzük).

feledjük:

érjük tetten), hogy a mveletet

w

^

* ©cnita vVijmmr pfalmu

vagy

utalásrendszemek, a tematikus, szavak vagy

id rö-

egységgé. Hamarosan nagyobb

Iliéül flnvtrarwtuni * ,nc *

vek könyve”, a tetszleges olvasási sorrendben

gása csak a bettanulás idszakában

egy

A

ki-

munkának pedig Suidas nyel-

Hasonlóképpen

szem pásztázó, „letapogató” moz-

tesz

<

*»»:

iJOfiWít/h 'Vilid

szó-

tíz

(1.

Pollux Onomastikonját (180 körül), az

vidült le kett-háromról egyetlen ér-

zékelési

teljes adattárnak

vi és irodalmi szaklexikonját

a rövidítés, amelyre az írásgyorsaságot növel,

termelékenységfokozó technikán

x<*

•

szakirodalom a lexikon

gyjtemény töredékét

nokról szóló

közé (interlineáris glosszák), a szöveg mellett

az egyébként sumér „találmány”,

A

úttörjének az alexandriai Harpocratio

2. sz.),

élte

’P\

után a 13. sz.-tól terjedni kez-

tos alaptudnivalókat.

^^

d»c h.'ii'itrtt

un

.'pnuu ingttii

fejt szövegekbe tömöríti a szócikkel kapcsola-

zések, kiegészitések, fordítások kerültek a sorok

Fénykorát

Ccó

,

lexikonforma a szavakhoz rendel rövid,

írógépen lepüföl „nagy bölényei”). Azonban

ul egyáltalán

S

értelmez magyarázatot, az ezeken túllép, az

elzmények

-

km

A szó-

össze szójegyzékeiket, glosszáriumaikat.
tár- és

«• Wrt* UUOMJf

rmMui .lpramenavitkdinnatm(M f

korszak grammatikusai különös szavak és

antik

sem mindig vá-

Woo-ir^n

a lexikonkészítés sei, az ún. alexand-

szen, hibátlanul fogalmazó és mindent rögtön

a piszkozat és a végleges változat

ftíiwf tt* tj-wná?

ségeket képi illusztrációval gazdagítva. Jellem-

megfelel

kulcsszavak alkalmazásával,

Irodalom:
és Köpeczi
és a Biblia

Az

írás történetére talán

Bócz István Az

írás

még mindig

története c.

a legjobb népszer összefoglalás Kéki Béla

könyve (Gondolat, Bp., 1971).

hyper-eld voltáról korábban Szakadát István

írt

A

lexikon

(Ex. Educatio, 1997/4, 647.

o.).

A kép- és szövegkommunikáció kultúrtörténetének adatait Günter Metken gyjtötte össze, eredményeit a képregény történetének két magyar összefoglalása is közli: Gellért Endre: A képregény története (TKI, 1975) és Rubovszky Kálmán (szerk.): A képregény (Gondolat, Bp., 1989).

J
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Beszélgetés
Popper Péterrel

Arany János
és a számítógép
Popper Pétert egy tanítványa elnevezte a bizonytalanság gurujának. Az
ismert pszichológus, számtalan könyv szerzje, generációk mestere min-

szknek érezte saját szakterületét, vagy inkább mondjuk úgy: a pszichológiát mindig a lehet legtágabban értelmezte; de bármirl is szólt,
dig

gondolatait mindig a

„nem tudás”

ber szellemi izgágasága hatotta

keres, kétked emSemmilyen F/ná/év-interjúsorozat nem

alázata, az örökké

át.

lehet teljes az

megszólaltatása nélkül, s ezzel a mondattal talán azt is sihogy cikkünk folytatása annak a sorozatnak, amit
magyar tudósokkal kezdtünk el a vészesen közelg kétezres évekrl.
került érzékeltetnünk,

-

- a

Indítsuk beszélgetésünket

helyzet

adta lehetséget kihasználandó - ingyenes
pszichológiai tanácsadással!

A

elromlott a számítógépem, és

dolgozni: cikket
levelezni,

írni,

nem tudtam

anyagokat elküldeni,

vagy a megszokott információ-

Interneten.

Úgy

az

meglátogatni

beszerzö-helyeimet

éreztem, összeomlott körü-

löttem a világ. Lehet, hogy ez

tegség

múlt héten

már egy

be-

végs stádiuma?

magyar irodalom

ezzel én

is

így va-

gyok. Régebben kézzel írtam, aztán jött az
írógép, és ha annak valami baja volt,

munkaképtelen

vagyok.

úgy

is

lassan kikopik

a naponta olvasott szövegek közül, ami azért
rettenetesen fájdalmas, mert

közel vagyunk egymáshoz.

idben nagyon
Olyan gyors

a társadalmi, történeti változás,
együtt

él

hogy a

ma

generációk között sokkal nagyobb

mvi

ges dolog

cipben

gondolja,

járni,

hogy

idk

alakult így ki,

amelyben a gép

nem hagytál cserben...”
- Önnek is van autója,

mint a generációváltások, így senkinek sem

hogy kialakulhasson ez a

kellett

szembesülnie saját értékei korszert-

lenné válásával. Amire kiment a divatból

- Meg

kell

tó; ki kellett

autó a

mondani: a kilencvenes években

már el tudtam fogadni. A számímás a helyzet, ugyanis amíg az au-

veszít,

ugyanolyan mveltségbeli hiányosság, mint

hogy miközben a számítógép bevonul a
túrába,

-

Arany kivonul onnan.

A kultúra egy folyamat, mindig van akKevés ember olvassa

|

tuális és elavuló része.

|

manapság Berzsenyi Dániel

|

ágyban, ennek ellenére Berzsenyirl tudni
kell,

verseit este az

mert része a magyar kultúrának. Szór-

kommunikáció, azaz azt

amit akarok, addig a számító-

nem

ujjong, ha nyer

is

rég elporladt, most

meg

óegyiptomi tanító

együtt élnek olyan

nemzedékek, amelyek más értékek

szerint

sége.
ver,

ny kimondani, de elképzelhet, hogy a XIX.
1999

MÁRCIUS

nem

dühös, ha

neki mindegy!

Magas programfokozaton persze meg-

de közepes beállításon, ahol nekem

vannak esélyeim, rájöttem, hogy

lehet

is

csbe

ugyanis arra programozták, hogy

orientálódnak a világban. Megváltoznak a

húzni;

kulturálódási folyamatok, a szexuális szoká-

elssorban anyagi értékben, a figurák értéké-

sok, és átalakul

ember és gép viszonya is.
ezzel elször, amikor

ben számoljon. Ha

ki tu-

Akkor szembesültem

dok

az orvosi egyetemen dolgoztam, ahol az én

tos kombinációt, és érté-

osztályom

kesebb figurát áldozok a

látta el

pszichológiailag a vese-

találni

egy áldoza-

;

ja

-

Rettenetesen felbosszantott a rendíthetetlenízisz és Ozirisz mítosza, az

kul-

róla,

bírtam az érzelmi hidegségét:

a szövegszerkeszt használatához

attól tartanak,

hétmérföldes csizmája,

gép válaszol. Az els rossz élményem
a Mephisto nev sakkprogrammal volt. Nem

haragudtak rám

- Az ellenzk valószínleg

rossz

mesefigurát

le-

Arany János.

is

hipp-hopp, ott leszek, ahol akarok. így mint

bete-

egy irodalmi érdekldés társaságban, ahol

tudni, ki volt

azt

mondtam magamnak: az

modem idk

gondolok

nem

Ugyanez

találnom egy legendát, hogy ki-

béküljek vele. Azt

tóval egyirányú a

nem érteni

így volt rá ideje,
viszony.

mondanom, már

akik mély megvetéssel beszélnek a számítás-

azt találtam

Ha-

néven vettem magamtól, hogy fontos az au-

Vannak megrögzött humán értelmiségiek,

is

megsze-

megtörténhet a számítógéppel is?

tógéppel

meg

szinte

„” volt az, aki „életben tart”.

mélyesült,

hetne természetes szükséglet a számítógép?

technikáról; múltkor

ma-

re normális életet éljenek. Sajátos viszony

volt,

csak korábban lassabb

óta

Most

akkor miért ne

átfolyik egy

hogy valamennyi-

után megveregeti a volánt: , jól van, barátom,

bizonyos részeinek elavulása örök

igényeket alakít ki ben-

nem

válnak. Senki

téve,

A kultúra

XIV. és XV. századi ember között.

nünk, amikhez hozzászokunk, így szükségletté

hogy a vérük

lehetvé

sinán, ezzel

sonló dolog, amikor az autós hosszabb utak

ugyanez van a szövegszerkesztvel. Ilyen
a civilizáció:

l volt az élettel. Naponta három órát feküdtek és nézték,

a távolság, szemléletbeli különbség, mint egy

tartó folyamat,

- Nem hiszem, ugyanis

éreztem,

századi

dialízises gyerekeket.

Számukra a gép egyen-

pozícióért,

annak beug-

ÉVEZREDFINÁLÉ

gondol(g
rik, és

meg

Számomra

lehet verni.

szimbolikus érték diadal

ez óriási,

amelynek

volt,

ta-

- Amikor külföldön

tanítottam, egyszer

két óra hosszat teniszeztem egy számítógép-

nagynénivel való találkozás

érintés, az igazi

és a süteményevés után.

-A

nulsága, hogy a hideg racionalizmussal

pel; a

szemben az

most akkor teniszeztem, vagy sem? Olyan

önmagában nem

volt az egész, mint

tölteni szentlélekkel.

ötlet,

az áldozat gyztessé teheti

az embert. Végül

így békéltem

is

meg

végén teljesen összezavarodtam, hogy

egy káprázat: a játék

iz-

a Mephistóval, amiben tagadhatatlanul volt

galma, miközben ülök egy karosszékben!

valami

Amikor hallom

mefisztói...

a

különböz

elektronikus

dalai láma azt mondta: a számítógép

nem

dem

lélekkel?

málta a számítógépet,

lehet részt venni,

visszahat az emberre. Vajon mennyire változtatja

meg a gondolkodás

szerkezetét az in-

pszichológus sokat foglalkoztam

gyerekekkel, fiatalokkal, és az utóbbi évtize-

virtuális

kalandokban

vagy akár szexuális

számítógéppel,

a

Annak

elborzadok.

ha

baj-e, illetve

baj, miért az.

nekem

tessék

maga

lönbséget

képes-

ugyanis a kokainista

ség kialakulását, amit struktúralátásnak ne-

számára az én ész-

fel,

hogy míg én eredménytelenül forgatom egy
egy

óráig, másfélig,

nem

okos kisgye-

is túl

rek sitty-sutty megcsinálja.

Sok

megfigyelés után arra jöttem

rá,

ti

bels

szerkezetét, az

valóban

k pe-

elemek köz-

hogyan függ össze egyik mozdulat

a másikkal.
zet:

lyik

A számítógéppel ugyanez a hely-

nekem magolási kérdés megtanulni, megombot kell megnyomni, hogy ez és az

Ha

Az ember

használja fel az

lehet ölni, és házat lehet

ert jól vagy

ez igaz a számítógép

aközött,

erre

is.

Nagyon

vagy

az, aki jó

által

rossz,

rosszul.

hogy nem

lényeges,

ágyban vagy kokain

például arra: az

hatására, képzeletben

lustaságát szolgálni.

meg erotikus máMiért jobb az

nem

kell

Ugyan-

képviselt technikai
feltét-

hanem

ember hajlamos a gépekkel a

Nagyon

kellemes, hogy

a kokszot fölcipelni a pincébl,

mert van gázkonvektorom, vagy

nem kell

le-

egyik, mint a másik,

mennem jégért a jegeshez,

vagy miért

rem, de ha az erfeszítés-nélküliség kultusza

ér többet?

kérdés,

átmegy szellemi

mert van frizside-

területre,

az

már

baj.

érnek

vonatkozik

hogy a gye-

összefüggéseket. Biztosra mennek, mert

tudják,

ugyanez

az Internetre

én logikai alapon akarom megoldani,

lesz-e attól az

semmit. Kis túlzással

beszélgetés,

rekek másképp dolgoznak a Rubik-kockával:

dig látják a

nem

érveim

miért

izomervel embert
építeni.

értékkü-

Nagyon nehéz

tnt

a body-builder

lenül morális kategóriákra gondolok,

mort!

a Rubik-kockánál

Mondok más példát:
vagy nem jó? Jobb

hogy egy nvel az

élek

Elször

eszköz.
ereje jó

A ténynek önmagában nincs eljele, azzal az

mindig azzal nyú-

tesz

el.

- A dolgok önmagukban semmilyenek.
A számítógép nem rossz, nem jó - csak egy

egy kokaint használó szenvedélybeteggel,

megmondani,

veztem

hogy

jelenti-e azt,

lehet megtölteni a számítógépet szent-

ember, hogy hatalmas izomert fejleszt ki?

zott:

új szellemi

is

dolgoztam egyszer

Pszichoterapeutaként

aki

dekben megfigyeltem egy

életet

hogy nem tudom meg-

ellenére elborzadok,

mondani, ez

formatika kora?

- Mint

élni

hogy

históriákat,

nem

csolatban említett,

segédeszközökrl, érzékelkrl szóló mo-

is

meg kell

Ugyanakkor a hideg ra-

cionalizmus, amit a sakkprogrammal kap-

- A példa nekem azt is bizonyítja, hogy
miközben az ember a „maga képére” fora számítógép

rossz eszköz, csak

mert

is,

csodálatos,

hogy 89 éves koromban, amikor

lémás
akár

lesz
a

már probelmenni

vécéig

is,

a Louvre- ba akkor

„elmehetek” tasztikus!

is

fan-

De abban már van

lyogtató, ha

valami viszo-

egy életers ember

is

a karos-

A latintanárom jut eszembe,
Popper,

te azt szeretnéd,

aki azt mondta:

hogy ha éjszakára

nyomok meg, elmegy

székben ülve „megy” oda, és sajnos legke-

a fejed alá tennéd a nyelvtankönyvet, reggel-

a szöveg, fölhívom tizenkét éves tanácsadó-

vésbé a Louvre-ba megy. Persze igaz: kon-

re a tudás

taktusba kerülhetek az egész világgal, de ez

ni,

történjen.

mat,

aki

rosszat

azonnal

megmondja, mit

tennem, hogy visszajöjjön.

kell

sétál az

úgy

egy

társas

magány, mert miközben az

ikonok, könyvtárak, alkönyvtárak, fájlok szá-

Interneten a fél világgal

momra

fordulhat,

átláthatatlan rendszerében,

parkban, ahol

nyarodnak. Én

óm

látja,

nem

mint egy

hogy az utak merre kalátom, mert

többségével együtt

-

generáci-

- nem rendelkezem

struktúralátás képességével,

a

amely Neumann

kommunikálok, el-

hogy társaságba kerülve nem

tudok megszólítani egy embert, mert elszok-

tam a személyes közegtl. Baj ez?

dom.

Könny

rámondani, hogy

ugyanakkor látom azt az

óriási

de

msmMBsmt
0
f
ul

a

vannak-e

vajon

veszélyes

beszél,

oldalai

is

gondolkodásban

végbemen
nak?

változás-

milyen

jó,

hogy nem

kell

a zöldséges kofa

már

azzal vonja ki a 10 fo-

mondására: azt hiszem, engem kissé meg-

rá.

hogy megváltást hoz: elször ugyan

- hiszen

elmennem az un-

dok nagynénimet meglátogatni,

után egyszeren

de

ert, amivel

tönkreteszi az emberi kapcsolatokat

id

Amióta van zsebszámológép,

baj,

Lehet,

képességrl

elhülyülünk.

rintból az 1,50-et. Visszatérve a dalai

csak a legifjabb nemzedékek
új

molást, a kézírást, s egy

tu-

mindez betör a világba, mert igény van

- Ön most egy

pótolhat,

megspórolhatjuk vele a nyelvtanulást, a szá-

Nem

Jánosnak nyilván megvolt, de jellemzen
sajátja.

benne lenne! Ha elkezdjük azt hin-

hogy a számítógép mindent

elég,

ha az

Internet segítségével kicsit beszélgetünk -,

ám egy id után elkezdünk majd vágyakozni
a közvetlen kontaktus, az igazi n, az igazi

ijesztene,

ha megtöltenénk szentlélekkel

a számítógépet, ez átlépés lenne

Rubikonon, amin
gába

láma

ártja bele

túl

az ember

magát.

egy olyan

már Isten

dol-

Nem feladatunk, hogy

gépi intelligenciát teremtsünk, és azt

sem

hi-

J

szem, hogy a technikai haladás vagy éppen |
a számítógép az, ami közelebb visz minket I
(folytatás az 58. oldalon)
1999
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egy

- Amikor sok

Annak

ként a parkban és a többi.

tam, épp egy nagy verekedésbe botlottam

rátomnak Amerikába, három hét

a hindu egyetemen: mint az állat, úgy ütötték
egymást Banglades-ügyben. Rémülten rohan-

alatt odaért, hat hét alatt

a válasz.
és azt

megjött

Most föladok egy

mondom

tíz

faxot,

tam Attrea professzorhoz, mondván: én az

perc múlva

erszak-nélküliség birodalmába érkeztem,

nit,

miért .nem

hát

válaszol

is

azt vallom:

minél többet tudok, annál nagyobb felületen

nem tudással,

érintkezem a

és annál távolabb

kerülök az isteni képességektl; egy primitív
természeti

mágusa

nép

vagy

sámánja

„istenebbnek” érezhette magát, mint egy mai

ember.

- Talán annyival elbbre jutottunk, hogy

ma már

a számítógép segítségével elvégez-

Nevetve csak azt válaszolmarad...

is

Ugyanis bizonyos dolgokban semmit nem

tudom,

változtunk az évezredek

alatt,

ugyanazok az

mint ahogy azt sem tudom, kinek

érzelmeink, a vágyaink, és a transzcendenciá-

jobb: Goethének, aki postakocsi-

ról

val zötyögött végig Európán, és

völgyi tudott.

sem tudunk

Neander-

többet, mint amit a

Ám

hogy

kétségtelen,

itt,

az

vagy nekem, aki fölülök a ké-

ezredforduló tájékán véget ért egy korszak.

nyelmes repülre, és elszállok az alattam lév

Eddig olyan világban éltünk, ahol a dolgok

mindent

a teremtés titkaihoz. Továbbra

Nem

ez?!

az ember az ember, és az

ta:

már?!” Tíz perc, és már türelmetlen vagyok! Jó ez?

meg mi

akkor

a feleségemnek: „a kutya úriste-

(folytatás az 57. oldalról)

évvel ezeltt Indiában jár-

levelet a ba-

idején, ha írtam

látott,

terület fölött.

legfontosabb sajátossága a forma volt: a

m-

- Lehet, hogy a jöv embere számára, aki
már repülre sem ül, csak az Interneten kalandozik, már nem Goethe postakocsizása,

vészi forma, a technikai formatervezés, az

em-

hanem az Ön repülése lesz a nagy romantikus kaland. Most legalábbis úgy tnik,

tékrend csúcsára a gyorsaság kerül.

a harmadik évezred a számítástechnika, az

az élet

Internet jegyében fog

más

telni.

Mennyire

ber formája, a viselkedési forma, most pedig
a formát mintha felváltaná a dinamika, az ér-

ezredben

még a mainál

- de hogy jobb

A jöv év-

sokkal rohanóbb lesz

lesz-e?

Nem tudom...

Kis Ervin

lesz ez

Egon

kegon@relax-magazin.com

mint a miénk?

kor,

is

hetk olyan tudományos feladatok, amelyekre korábban nem volt lehetség, egyszeren
azért, mert nem volt eszköz. Bár az is igaz,
hogy míg a komputer-tomográffal

„ belenéz-

hetünk” az emberi agyba, verset

még nem

„

tud írni semmilyen számítógép.

- Talán ha akarom,
azt

nem

Ugyanez

jó-e.

tud verset

írni,

megmondani, hogy az

tudja

Popper Péter az
-0

igaz a tudományra

csak

V*r

|

a vers

is:

^Jj

U

ZZ

j
I

nev

interjúban beszél a Mephisto

sakkprogram érzelmi hidegségérl: „nem dü-

hs, ha

nem

veszít,

ha nyer - neki mindegy!

ujjong,

Rettenetesen felbosszantott a rendíthetetlensége.”

csak

Nos, talán Popper Péternek

olyan területen volt fejldés, ahol a dolgok

dunk

ez egyáltalán

szolgálni:

is

információval tu-

nem szükségszer!

egzaktak, mérhetk. így van ez a saját szak-

Nyolc

mámban

a szorongást, a félelmet lehet

a Mephisto gyártója, a müncheni Hegener und

mérni különféle eszközökkel, de a gyávasá-

Glasner egy olyan sakkszámítógépet, amelybe

got nem; a kimerültség, a fáradtság mérhet,

belebújt a pesti flaszter fantasztikus humorral

is:

de az unalom

nem -

ezért a gyávaságnak, az

unalomnak nincs irodalma, senki sem

foglal-

csak

ott

A

számítógép

tud segíteni, ahol számokra lebont-

Van még egy érdekes dolog, amirl ed-

nem beszéltem:

(a múlt századi

Kempelen- féle)

mégsem

elrejtette

a törököt;

találtunk jobb szót,

annak

az az oka, hogy hangja, mondatatai mellett a szel-

leme

A

is

beköltözött a gépbe.

„Kishon chesster” ugyanis kommentálja a

lé-

legfontosabb funkciója a faxnak,

péseket, nagyjából abban a stílusban, ahogyan az Almássy tér vagy a Városmajor

a számítógépnek, az autónak, a repülnek,

nem tudsz?” Ha sokat meditálunk,
a gép azt mondja: „a gond nem játék” - vagy valami effélét. Amikor jónak értékeli az
értékfüggvény a gép helyzetét, elég
megkapjuk az „add föl haver” felszólítást

a frizsidernek. Megtakarítja az

nem

kell postára

idmet, mert

mennem, kézzel írnom

és

átírnom, gyalogolnom, jégért szaladnom és
így tovább.

Csak

azt

nem tudom,

hol az id,

amit megspóroltam? Egyre több a csodálatos
találmány, és paradox

módon

ti

ezt?

Mondom

hozzám

került,

itt

te

Hol van neked

erre

1999

ér-

sertepertél közöttünk

mindenki azt mondta:

vagy rülve, a

csinált: lett

idm. Ki

az ellenpéldát: mikor Lurkó

kutya - aki most

idm

MÁRCIUS

sakkozói teszik. „Na, mi van, pancserkám, jobbat

srn

vagy ennek valamely szinonimáját

(például:

kapcsolni?”), fordított esetben viszont

némi dörmögés a reakció: „nocsak, ez egészen

jónak

egyre rohanó-

sabban élek, egyre kevesebb az

ek

meg-

Izraelbe emigrált Efrajim

amiért azonban

az id. Minden technikai

egyik

késbb

éppen

be

Azt, hogy belebújt, itt nem úgy kell elképzelni,
ahogy a másik magyar vonatkozású sakkautomata

is

találmány idt akar spórolni nekem; ez az

dig

a

mutatott

Kishon.

ható dolgok találhatók, értékítéletre képtelen.

CeBIT-en

a

áldott neveltje,

kozik vele, pedig igencsak fontos személyi-

ségprobléma mindkett.

éve

-

„Meg

életformádban egy kutya!

idd?!” És a kutya idt

sétálni, focizni vele estén-

látszik,

megtanultál sakkozni?”

Az akkoriban 500 márkát
indított

a

„nem akarsz inkább tanulófokozatra

kóstáló szórakoztató sakkmasináról a nyolc évvel ezeltt

Monitor legels lapszáma számolt be,

világ kiállításait,

ám

azóta

a folytatás elmaradt, felteheten

Pedig - pláne, ha a „dumaparti” magyarul folyna

nem

is

hiába járják a lap tudósítói

bizonyult sikeresnek az üzlet.

- minimum

két híve biztosan

akadna

a dolognak: az egyik szemmel láthatóan Popper Péter lenne, a másik jelen sorok
ja,

aki

egyébként annak idején a Monitort

író-

tudósította...

Vértes János

.

t@lálós

Hamburger a

halál után

Bead

i

www.deadelvis.com

& Garda

Gold
szombaton
eltt

1 1

dél-

World’s Foreniost Authorities

On Tlic Dead

óra tájban,

ebédkészítés köze-

meg

pette jelent

Lady Di. Sze-

neki

gény asszony gyanakodott

kicsit,

hogy elment
zan

a jó-

de

esze,

az

észlelet olyannyira

meggyz
hogy

is

volt,

postázta

élményének

leírá-

De van

Az nem

hogy van-e

kérdés,

után, de hol találok

végén?! -jajdult

egy villanyszerelt a hétegykoron Woody Allén

föl

Oscar-díjas klarinétos, akit a
lag annyira kedvel,

kedvéért

nem

Teremt

még

a föld színérl

városát, különös tekintettel

a Brooklyn-Manhattan viszonylatra.
kérdés, hát
re

állító-

hogy egyes-egyedül az

törölte

New York bnös

élet a halál

nem kérdés,

tudja.

Ha nem

Mindeneset-

egy véleményen vagyok annak az oldal-

nak a szerzjével,

&

a rock

roll

aki

is.

F.

Kennedy, Marílyn Monroe, James

Belushi,

Michael Jackson, Buddy Holly,

John

sát.

más

itt

Kurt Cobain, Bruce Lee, Lady Di, Grace

Példának okáért a CPP, a Celebrity

Sonny Bono (Cher néhai

Protection Program, amely a világhíressé-

Kelly,

geknek kínál védelmet. Amint az alkotók

dor Dali, John Lennon, Janis Joplin, Peter

ál-

nem is sztár, akinek elbb-utóbb eszénem jut, hogy élhet-e ismét a halála

Sellers és

lítják,

be

után...

A projekt

pontos leírásától most

szokta volt mondani

a Delta végeztével: ennyit

szí-

nyok újdonságaiból

.

mára a tudomá-

.

hogy az elégedett

leszögezni,

nem

Welles...

Ahogy Kudlik Júlia

ves engedelmükkel eltekintünk, de annyit

még muszáj

Orsón

párja), Salva-

kisebb nagyágyúk

Hetesi Péter Pál (G3)

sorakoznak, mint E/v/s Presley, James Dean,

netandroll@yahoo.com

kuncsaftok között

nemes egyszerséggel

mmmm

halott királyáról nevezte el

oldalát.

„Láttam Teréz anyát a McDonaldsben kajálni.

póló.”

Kék farmer volt rajta, és piros ti-dye
De ez nem csupán a világhír apáca

Nicht vor

dem Kind

különös öltözködési és étkezési szokásai miatt

érdekes. Említett früstök jóval a szóban

forgó hölgy halála utánra datálódik.

Amanda

Hawkes

észlelete

Travis

Shannon Amanda után 4 hónappal

J.

csak egy a sok közül.

egy kis kávéházban

látta

viszont Teréz anyát,

amint a barátaival múlatta az idt. Mint
ja, érezte,

kozik, s ez

ban,

ezért

hogy tekintetük hamarosan

meg

is

történt szinte

leír-

talál-

azon nyom-

már szükségtelennek

hogy odamenjen hozzá. Inkább

tartotta,

értesítette

Mindez gyerekség ahhoz

képest,

amin

(RSAC

Organizations),

világtól!

hetnénk
tól,

meg gyermekeinket

a „ferttl”! At-

akarjuk,

túly fiatalok,

hogy lássák

illetve

z

nem

I.

tott,

azokat..., Nos. ilyen pél-

elleni

valósítják

meg

bályozni,

szony ment keresztül. 1997. október 10-én,

a

illetve

saját oldalt alkois

elfor-

vagy csak ilyen helyre vezet

szülknek próbálnak

segíteni abban,

hogy

ol-

dalt

A válasz az, hogy vég-

megtilHal^Jtaabfflüiáai

az

annak érdekében, hogy segítsék az egész J
világ társadalmát a kommunikációban!

az

s soron ezeket a dolgokaf neprakaiják p^aH/ n

Margaret Whitehead east-hamptoni háziasz-

K.-számokból okulva

“akkor nekik nagyon ajánlom ezt az

hogy hogyan

védelmet?

szabályozzák

de olyat, ahol „felntt dolgok”
:)nak,

dául az erszak, -a
a szleng! És

nem

Internetet,

hogy olyan dolgokat lássanak/halljanak,

amelyekhez még

Tehát

hanem csak a szülknek nyújtanak
segít kezet - klaviatúrát :-)! Tehát aki az el-

amely azzal foglalkozik, hogy hogyan ment-

ezek

a deadelvis.com-ot.

gyerekeiket megvédhessék ettl az „igazi”

Talán furcsán hangzik, de van egy olyan
internetes szervezet

J

Nos, miután megérkeztünk az oldalra
(www.rsac.org), ráklikkelünk arra az ikonra,

amély

f

T

a bejelentkezésünket segíti el.l
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Ahol csak néhány teendnk akad: szokás
szerint kitöltünk

mail,

URL

egy kérdívet (név,

zik,

miután ezt megtettük,

stb.), s

hogy a védelem több

oldalra, illetve

csak külön egyre, vagy az egészre, vala-

e-

mint egy bizonyos könyvtárban

lév

ol-

máris kikérdeznek minket, hogy ponto-

dalunkra

san mi ellen szeretnénk a védelmet...

extra,

k nem

ra-

Ilyenek a fent említett témák, csak sok-

gaszkodnak ahhoz, hogy felrakjuk az

ici-

sok átmenet létezik

még

közöttük, ame-

kérd-

megjelentetni a lógót a lap alján, hiszen
ezzel máris megnöveltük oldalunk szín-

mivel egy szervezethez csatlakozunk!

ív,

Miután mindennel végeztünk, kapunk
egy e-mailt, melyben

leírják

nekünk

ha lehet így nevezni,

szerintem mindenképpen érdemes

sze

részletes

vonatkozhat. És ami igazán

ke-picike lógójukat az oldalunkra. (Per-

lyekre szintén rákérdeznek.

Ez természetesen egy

is

vonalát, és

elrébb léptünk azon a bizo-

nyos „webes ranglétrán”

azt

HTML-kódot, amelyet be kell ágyaznunk az oldalunkba, pontosabban annak

;-).

a

„head” részébe (ez

segíti

el

Szende Csaba
szendecs@elender.hu

a védelmet).

Természetesen ebbl logikusan követke-

i

tsége van

els magyar

Megszületett az

szivaroldal,

amelyhez a www.cigartower.hu címen
vezet az

így

már

út,

magyar amatr

a

rozóknak

a szivarkedvelk

is

és „vérbeli” sziva-

kellemes idtöltést nyújt a folya-

bvül szivargyjtemény

matosan változó és
átböngészése.

Minden lényegeset megtudhatunk. Többek között

azt

is,

hogy melyik napszakban

vagy éppen milyen
És

mit.

is,

amelyeket

ital/étel

mellé szívjunk...

nincs hi-

kezd

szivarozóknak

is

bátran

ajánlanak.
is
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hagyjuk „meghalni”

tiszteletben.

Ugyanis

tünk meg!

de azt sem akárhogy, ugyanis megvannak

Elször persze olvassuk

el

El Cigaros ez-

redes útleírását a Szivarparadicsom felé ve-

zet rögös

úton.

Az

ezredes történetének ol-

a szivarozás sajátos illemszabályai.

A honlap
valaki

nem

egyébként olyan szép, hogy ha

szereti a szivarokat, altkor is ér-

vasása közben bizonyára sokaknak ismers

MIDI-dallamok csendülnek

fel.

Ha

ÍJ

valaki

ezek után kedvet kapott egy jó kis kubai

könnyen kezelhetvé

vagy mexikói

akkor a szivar

zötti

a Szivar Kóde-

kalandozhat az egyre

elszívására,

meggyújtása eltt olvassa
xet.

Megéri!

Itt

el

mindent megtudhatunk a

szi-

De

ter-

var történetétl a szivar készítéséig.

Léteznek természetesen olyan szivarok

Azt

Ebbl

a szivarozás önálló kis kultúra! Élvezni kell,

át

nagy örömére!

a szivar színének.

ány, mert legalább 65 félét különböztethe-

mészetesen

nem

csak a szivar múltjáról

jövjérl

olvashatunk,

hanem a

Hogyan

meggyújtani, élvezni, amíg

ég,

és

kell

szivar

amint a végére értünk, hogyan

is.

teszik az oldalak kö-

navigálást. így mindenki

oldalak között...

egyszeren

bvül fé^jSzmejsedii/
JjJvJAJjjüJj
Gál Tamás

tomcat@mail.matav.hu

t@!áiós

Gates és a

Bili

süti

danko

címre, ahonnan akár rögtön le

hetjük

a,

nak

A számítógépek

legfbb

felhasználási te-

tudva,

is

hogy

miért.

\az>

tulsl^óspn jassú-

esetre, hír

De

találnánk...

ményt

is tölt-

Windows^ llO^esi yeraójáü
dobálhatunk mi

„Picipuha”

a

süte-

is

képébe

elnökének

Legtöbbjük csupán

a mvw.extra.hu/pennvwise oldalról letöltött

hogy

játék segítségévij ffimC ili'erfedlegj

1

rülete a játék

- gondolná egy idegen bolygó-

nagyban köszönheti

A

Windows

Win-

a

- vagy Ügpnm

^índows

dows” - ez a három szó azonban meglehet-

alatt fut :-)

sikerét a játékoknak:

sen elégtelen indoka lenne a több ezernyi

ként kapcsolható Bili Gates és csapata a 666-

látva.

több millió gamer installálta
a

„sz...r

is

minket

ról jött lény,

annyit hoz fel vádként,

Windows

gépére

fel

95-öt újabb és újabb játékok fút-

tathatóságának reményében.

Egy különös

film,

kép és

„mindannyiunk
níti

megjelenésére, amely

írás

Biliét” figurázza ki, szégye-

meg, vagy éppen

számhoz.

os

nyerhetünk

Betekintést

nev Microsöft-ellenes

Winsongs
teibe,

bírálja.

éloTvashaTjuk, mi-

a

film részle-

amely különböz videoclipek „window-

members.

egybeesés folytán ugyanezek az emberek

sosított” verzióját tartalmazza, a

ersen negatív hangnemben beszélnek, ha

tripod.com/~video_page címen, ahol a képek

a Microsoftról van szó.

Kevés informatikus

között akár Bili Gates sírjában

van, akinek a neve olyannyira káromkodássá

eközben

marad

mindenki

dekességre

a

Nincs jobb? Van (Linux), de nem futnak

dows egy

Bili

Gates utálata sajátos kultusszá fejl-

ám az évek során a gylölet oka mintha

feledésbe merült volna

-

kedvünkre

több ezer ember

szidja divatból a Microsoftot, valójában

nem

ér-

bukkanhatunk.
azt

jól megírt

mondani, hogy a Winprogram.

Ha azonban

úgy gondolod, hogy idegesít, lassú, rossz,
mindig kiakad, és egyébként is... - akkor

multimédiás játékok. így

azután használjuk és szidjuk.

dött,

is

Hazugság lenne

Windowsnál...

rajta a hiper-szuper

is

Az AltaVistába bepötyög-

ve a „Bili Gates” szavakat több ezer egyéb

mint Bili Gatesé...

vált volna,

Ám

gyönyörködhetünk.

A kínálat rendkívül b:

néhány kép

társa-

ságában megnézhetjük, miként repül

hogy

lehet,

hogy még mindig

azt használod?

Bili

Gates arcába Neil Godin kezébl a sütemé-

Videó (Varga Gábor)

www.extra.hu/

video@maiI.matav.hu

nyestál, ha ellátogatunk a

Nyelvrokon a kanyarban
ww w. hakkinen.net
A

hitvita

mindig

is

az

emberiség kedvenc fogla-

közé

latosságai

Hakkinen IMet

tartozott.

Legyen szó az Ember

1

79 cm, súlya 70 kg, és

Erjával Monté

Carlóban

tengeti

mentes

tra-

„homo usion
homo iusion” per-

is,

kontra

nem

hogy

száguldó cirkuszban.

így aztán aligha lehet vita tárgya, hogy

germán gépember vagy a Forma- 1

fantasz-

tikus finn bajnoka honlapja szebb-e.

természetesen

A

kér-

Jelen

eldönthetetlen.

sorok írója bevallva elfogultságát ezúttal

szalmaszín hajú Mika oldalát ajánlja

a Forma-1 minden rajongójának figyelmébe.

Woody Allén az
„semmi

ilyen oldalakra

cicó”. Föltéve,

a Világhálótól.

ütést

mondaná:

hogy nem kapna

ki-

Mindazonáltal igaza

volna.

A

hakkinen.neten semmi extra,

semmi

információ,

hogy

a

Nem

teknc? Szeretem

nem

lehet

a kutyákat

is,

num-

tartozik

de a blökiket
Clarence-t!)

Szó esik még arról, miért épp olyan sisakban
nyomatja a köröket, amilyenben.
Folyamatos a hírözön.

leznek

túl

Vagy csak a mi reflexeink

A hangnem tárgyi-

RealAudióban

is

masszív a

Ráadásnak a Finnish Boys He's Herója,
amely aligha hódítja meg a

ám

riájának

fényesítése

„hakkológusok” megtudhatják, hogy hazájá-

a

fönnforgás tárgya.

Ugyanebbe a kategóriába tartoznak Carlos
Carneiro karikatúrái

is...

Ha mindez volt, ahogy írva, és még mindig nem elég Mikából, a linkek közt ott a hivatalos

hálószem

(www.mikahakkinen.

net). Kicsit elegánsabb, kicsit

sabb, de a netes

áramvonala-

ügyekben mindenható Nina

Hakkinen sem serénykedhet nagyobb

lelke-

sedéssel, mint a hakkinen.net alkotói.

A bál-

A

álló

slágerlistákat,

nélkülözhetetlen, ha egy nyelvrokon gló-

vány testvérének

elején

és

kínálat: nyilatko-

zatok, közvetítések részletei, nyilatkozatok.

azonban

Pályájuk

MP3-ban

képernyvédt.

és

memóriazabáló fölöslegesség. Információ
dögivei.

je-

gyorsan?

A multimédia ugrópontról elérhetünk egy

(„Miért pont

magukra hagyni, mint

csempésznének a redaktorok

a sorok közé.

abszolút szabványos képtárat, néhány tapétát

kevésbé fontos

is.

amikor Schumiról esik szó, mintélt

lépteit

csapathoz

Clarence, a teknsbéka

lagos, bár

ha némi

egyengeti,

ber one az Ecclestone-féle

a lényeg változatlan.

a

más

1982-s évadban volt a

vagy Hakkinek drukkolt,

dés

napjait. Kiderül az

mint Keke Rosberg, aki az

az ember fia Schuminak

a

futam-

hogy Hakkinen

gédiájának

patvaráról vagy arról,

fe-

leségével,

lenni

családi

állapot.

szent láng, a bármikor föllobbanni kész

hitvitázó

kedv más

tészta...

ban csak Haka becenévre hallgat a repül
finn, aki 1968.

ben

látta

meg

szeptember 28-án, Helsinki-

Hetesi Péter Pál (a.k.a. G3)

Magassága

netandroll@yahoo.com

a napvilágot.
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Csillagok,
kaj áldák,

hálózatok

WE GOT LOTS OF G00D1
)NAI

Mennyire

meg hogy OK, az 0. K.,
hogy e\tr@ne? Az értelmez szótár

Az, hogy sport,
de mi

az,

szerint szél:
ír

nemrég bukkantam

lyekre

a görkori, a gördeszka,

megleptek

a szörf stb. iga-

a

ame-

mindenesetre

rá,

A

sokrétségükkel.

kikött

www.nexus.hu/arva-toth/ címrl kiindul-

va lehet bejárni. Rögtön

ázélsséges, egyre többen hódolnak

rá is kattinthatunk

a „Fotóalbum” feliratú gombra,

fék a sportoknak'.^.

\y>

egy magán-

érdekes

függ. Árva-Tóth Zoltán web-oldalai,

ííiggyünk a szótárnak,

^a hegymászás,

lehet

honlap? Nos, ez természetesen a tartalmától

hogy megcso-

'

Ha mégis

dáljuk a készít tucatnyi válogatott fotóját. El-

rémnek

indulhatunk a „Csillagokról” szóló oldalak

ezeket

ABC

ma-

hogy

gunk ne zzük,
akkor jó

úti

cél,,

tfYYy

felé

meg

mszereiket a magyar amatrcsillagászok,

kell

/f)iJ

lehet ez az oldal,

elzhetjük: az oldal

megtenni, hogy

megrizzük

ket

leírja,

testi

épségün-

(lásd bukósisak).

Tehát teljesen hivatalos és pro-

hiszen jó leírásokat, képeket,

is

hogy milyen óvintézkedéseket

oAPo SUPPLY

kép-

fi

oldallal állunk

nya talán csak

tölthetünk

a képek letöltési ideje, de, mint

és

tanulmányozhat-

is.

Itt

rajzokkal

a

fbb

illusztrált

ismertett olvashatunk

távcstípusokról, valamint megismer-

kedhetünk egy négy éve elhunyt, kiemelked

magyar amatr, Dóczi Ottó

életével.

szemben. Hátrá-

ernyvédket
le,

megtudhatjuk, honnan szerzik be

lyek fenyegetnek, de a veszélyeket

az,

hogy

lassú

tudjuk, „a türelem, rózsát terem”

juk azok karriertörténetét, akik igaziból

is

-

ez esetben viszont élményt!

belevágtak.

Ha kacérkodunk

a gondolattal, hogy bele-

Szende Csaba

kóstolunk, ízelítt kaphatunk, milyen veszé-

www.angelfire.com/ms/csab

““

SS

SET"

nr

A

zenét mindenki imádja, kicsi és

nagy egyaránt. Legfeljebb csak a

stílus

SONY
NEW KetSASeSI

más...

Ezen az oldalon az összes jelents
és érdekes zenei

Church on "Rosi* O'Donneir March 16th)

A

jfflssr

kivételével (bármirl

Pár

kat érdekelhetnek.

legyen

is

„Mindenkinek!” címkére kattintva

olyan témákra bukkanhatunk, amelyek soka-

lehet letölteni,

meghallgatni számokat!

illetve

szám

CD-bl

[Charlott*

„Olcsó

*****

Ezek közül kiemelném az

pesti kajáldák” listáját,

amelyben

is-

****«'•

meg tudod hallkedvenced albumáról. Az online

mertetket olvashatunk különféle fvárosi

szó) az összes számot
gatni

kifzdékrl, étkezdékrl és önkiszolgáló

zenehallgatásra a RealPlayert ajánlom,

+

a Winampot!

Ha már eleged van a sok olvasni-, és
néznivalóból a Neten, s ki akarsz kap-

Ha

fáradt vagy,

még

közben

elalvás

-Mm

l(

J

végén) kapcsolja

5 perc
ki a

múlva

(a

szám

..
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ét-

nem

felteszi és

megvála-

szolja a 10 leggyakoribb kérdést,

amely az

MLM

a

kapcsán

felmerül.

Ez

www.

nexus.hu/arva-toth/sunrider/mlmfaq.htm

U«k Byit'

modemet!

iJdJj JÜJJ

Nos, íme a pihenés kulcsa, jobban

mondva URL-je: www.sonyclassical.com.

mert

honlap tulajdonosa készített továbbá

'mködésérl, ametybe

szen beállíthatod az Intemet-browserepl.

jött,

ha Pesten járok.

A

jSSSES' SESSoSTMaa

hogy

ez jól

égy.has^nps (összeállítás^ az MLM-hálózatok

lehet hallgatni az andalító zenét, hi-

det arra,

Nekem

mindegy, hogy mennyiért ebédelhetek meg,

“-HSSi

•W a-

csolódni, akkor ez a te helyed.

is

termekrl.

sslül

1

Szende Csaba

Kapási Gergely

szendecs@elender.hu

gregory@mail.matav.hu

kik@pcsolódás

Internet
a moziba járóknak?
— s vidéki we - körkép

e az
városi

:

fc>

Lezser

A filmcímre klikkelve rövid ismertett találtam az
ám

adott malkotásról,

tájm...

mán

vasárnap

kora délután rám
jött a

moziba me-

A

hetnék.

vágyon

semmilyen

kívül

határozott elképze-

nem

lésem
ner

volt.

gát versenylovával.

„A

ma-

Nehezen gyógyul,

Hangsúlyoznám: nem

hogy összezúzza

kifogásolom,

azt

helyett összehúzza került a szö-

vegbe, a többi a szörnység...

MOZIMSOR

szer! Kereshetsz filmek,

Tedd

Moziporta

mozik másik adatbázis típusú keresrend-

pesti

resve

mezk

gyanjön

stb.)

dék legalább 4

Vagy

álljon!”

keresbe az éppen

látni

kívánt filmet, és úgy

cselekedtem, ahogy fentebb kérték tlem, bár

„Nincs

találat”

- kaptam

gyobb megrökönyödésemre:

a választ legna-

biztos voltam benne,

hogy valamelyik budapesti moziban játsszák az
általam kiválasztott filmet...

Közelítsük
fikus

linkek

feliratúra,

meg máshogy a dolgot. Alul, a graközül

majd

a

néztem, mi bújik

ráklikkeltem a „Kultúra”

„mozi” ábrácskára. Aztán meg-

meg „A

héten játszott filmek”

szöveg mögött. Ábécérendbe sorolva mintegy
160 film ismertetje jelent

meg

mot, és jön a

a keresett kedvencemet

hogy melyik moziban
háta

is

- pontosan

feltüntetve,

Ezek

ilyen isten

játsszák.

mögötti helyek voltak, mint a Cineplex

Odeon, a Hollywood Multiplex, a Pólus Center,

A

foldal „Mozi neve” rovatból, a menüvá-

lasztékból rákereshettem az egyes filmszínházakra,

így kiválaszthattam a

számomra megfelel

id-

az idintervallu-

A

nem

a

azt a „kis bolhásat”,

adott moziról tudhattam

meg

Az

többet:

egyiknél az

mi

a pontos

ve milyen kedvezményes lehetségeket

illet-

kínál.

végre
is,

st

nak

gár,

Kékesi József

hogy

készítette, aki

ma

bemutató nonprofit

Az

utolsó frissítés dátu-

aznapi volt.
salgótarjáni Apolló

török

korábbi

én

ma

zásában.

baj.)

Egy

vencem,
is

s

a

ket

szolgálja

ki

kattintás a színészekre, és
j átszott-j átszi k

megked-

nem

játsszák...

Pasolini-,

Godard- vagy Polanski-fümet játszanak a mozik...

fváros

kicsit vidéki...

tehát kiszolgálva.

Na, de hogyan

menjen moziba a másik nyolcmillió magyar?

szárdi

a mozi címszóra kiadta a szek-

Panoráma mozi

gondozta honlapon.

is

filmszín-

szerepelt a

Az már meg sem

kínálatát,

de hónapokkal

KLTE

lepett külö-

nösebben, hogy a kecskeméti kínálatban

nincs vége, hiszen lehet, hogy

elolvashatom, ha éppen

Az Alta Vizsla

szerepelt

msorkínálat. Pedig

ház

bár manapság kevés Eizenstein-,

A

és

1997. áprilistól

amúgy nyolc

utána jöhet a film, amelynek a tartalmát

Egy

alatt

augusztusig

Ugyanezt megtehetem rendezk szerint válogatva
is,

A debreceni

hu/debrecen/cinemas/

azok-

tudom, hogy mi mindenben

a

gondo-

- www.lib.klte.

linkje

délután Koltai Róbert charme-jára vagy

sem

Kft.

más Hajdú-Bihar megyei mozik msorának

Róbert Redford humorára vágyom. (Ha fordítva,
az

- egy hónappal

korok/filmklub/),

a nyelvek szerinti bontás.

De még mindig

színes, képekkel

le

(www.sch.bme.hu/

mozimsorral

létezik

filmre vágynak:

mozi

teletzdelt site-ja lassan jött

gájuk eltt egy szinkron nélküli

külön hang-

saját városát

honlapja hirdetés nélküli.

akik török államvizs-

is,

sincs a film-

forgalmazókhoz, ezt egy lelkes helybeli honpol-

konkrétan

keresési lehetség,

rögtön hangsúlyozni

friss volt... Igaz,

hogy ennek semmi köze

valamilyen filmet szeretne

legdrágább vetíttermet.

esetében két link vezetett tovább.

men

Persze akad olyan való-

is

vi-

msora

bux.matav.hu/~dunakeszi/mozi.html hálósze-

ságtól elrugaszkodott mozi-

megnézni: számára

kellett

mozi/adyl.html) nem jártam szerencsével,

a

választhatok mozik szerint...

aki

linknél,

csak azt

valójában a felsorolás.

második .keresési szempont:

is,

Már

NógrádNet

mozik msorismertetjénél az egyes filmek

címe és telefonszáma, milyenek a helyárak,

rejt

ben van. Semmi gond, ez a

ba járó

egy

Szülvárosom mozijának honlapján (Ady

A

lista...

vagy csak

ideje

elnevezés

„Kikapcsolódás”

kiderítenem, mit

úgy,

idpontot, a legkönnyebben megközelíthet és
természetesen

A

amelyik a lakásom közelé-

akkor

a Corvin, a Horizont és a Puskin...

és a megadott link alatt tavaly

találtam.

tartalmazó kínálatot találtam.

súlyozta,

esetleg

Persze van úgy, hogy csak a multiplex mozi-

a monitorom kép-

ernyjén. És persze azonnal megtaláltam benne

megadom

pont szerinti keresése:

a „mindegy” feliratokat mindenütt eleve begépelték.

-

a „Film” feliratú link alatt bséges, ötven ajánlatot

kell azt

délután. Nos, erre szolgál a rendszer

kat kedvelem,

Romantikus hangulatban voltam, és felrémlett
egy korábban olvasott ismertet - írtam máris
a

hogy ma

A begépelt cím vagy címtöre-

betbl

emberre

Fként úgy, hogy
most menne moziba.

mezésre!

talad begépelt cím!

rá az

az ihlet?

nem kerülnek értelHa a film címét begépelted, és nem kiválasztottad, akkor a címek
listáját állítsd MINDEGY-re, mert listából történ
konkrét kiválasztás esetén nem érvényesül az álrepl

fel

msort

(!)

szont a dunakeszi Rákóczi filmszínház

fi-

ki-

meg-

mozi a

tel-

gosabbat alkotni.

(rendez, sze-

értékei

A

Filmcentrum, Zalaegerszeg: www.different.hu/

lehetne

jesebbet és biztonsá-

további

választása esetén a

sem

Mert ugyebár ho-

flapon megjelent a

az

mködik

suli.gyaloglo.hu/otthonlap/3S1254/mozim.htm

címen lelhet

oldalon, amelynél ke-

is:

„A filmcím

www.port.hu

szere, a

mozimusor/mozimusor.html.

A

biztattam

Városunkban

tekintheti az új, színvonalas filmeket.

hu.

www.leisuretime-guide.com/

gyelmeztetés:

mozi.

ezt olvashattam:

a Szivárvány filmszínház,- ahol a közönség

is!

linket

a

-

keress!

tematikus keresvel próbálkoznom: www.hudir.

Miért, miért nem, Fehérváron épült ki a buda-

Bookmarkodba!” És

a

már közölték

kicsit avítt adatokra

Az általános keres után úgy éreztem,

keresrend-

mozik, színészek, rende-

zk és még sok más szerint

-

hamarosan

Szivárvány

júniusi

Leisuretime Guide, Budapest - A legújabb és leg-

BUDAPESTI

ugyanígy

s

is.

Filmszínház
AltaVizslát, s

Csupán az jutott eszembe, Wag-

Úr értesítjén valamikor láttam egy linket:
Rendszer
(Budapest)
„Mozikeres

jobb

leltem másutt

és a paci

gyógyulásért, természetszeret lódoktort ke-

res.”

korábbi oldalt,

cím film mellett,

kislány összehúzza

Az aggódó anya mindent megtesz

sincs jól.
a

egy ilyen szöveg nyo-

dönt, teszem azt a Suttogó

hát bizony lelke rajta:

Egy

aki

áprilisi

adatokat találtam négy vetítterem esetében.

Nem ragozom tovább, még akkor sem, ha akadtak pozitív példák (a wwxv.externet.hu/mozi/ közel

harminc filmszínház programajánlatát vonultatta
fel; ki

mozik

tudtam bogozni a gyri Rába vagy a szegedi
programajánlatát...) a lényeg,

egyelre egyszerbb

felhívni a falu

moziját, és megkérdezni,

hogy vidéken
vagy a város

hogy mit játszanak

este.

kik@pcsolódás

U

gyan már A Hálózat csapdá-

cím

jában

de

eme

új

filmre

is

a két fszereplvel. És természetesen
nagyon sok szó esett errl a filmrl
a Neten is, és különleges jelentség
volt az Internet- és AOL-reklám: levelet lehetett írni a két fszereplnek.
A jövend filmnéz gyakorlatilag min-

ráfog-

hatnánk, hogy „internetes”,

els

technológia

valódi já-

tékfilmje az Intercom forgalmazásában

megérkez
You’ve Got Mail cím mozi, ami nem
hozzánk

rövidesen

is

dent megtudhatott a két

magánéletérl

véletlenül kölcsönözte ezt a kifejezést
is

Ha nagyon

az America Online-tól.

lve

fszerepl

kedvenc könyvek,

szerelmek, a szerelmes levelek, amit

egymásnak írnak az Interneten keresza filmben, és minden más, amit

akkor
azt mondanánk, hogy olyasmirl van
szó, aminek lapunkban sorozatot szen-

röviden akarnánk a sztorit

is:

leírni,

tül

e-mailben

meg

lehetett kérdezni

tlük.

gedhetetlenül fontos részévé vált: er-

rl

szól a film. Tehát a siker titka:

verhetetlen sztárok, az Internet mint
a legfontosabb életmódbeli változás,

amely Amerikát elérte az autópályák
megépítése óta, és örökzöld, tiszta
szerelem. Az Internet-szerelem az
egyik legfontosabb húzóágazata ennek az új iparnak. Lebont minden
akadályt: csak gépelni kell tudni, és
megismerkedhetsz bárkivel, akinek
a stílusa tetszik. Rengeteg kiadvány

Tóm Hanks -

Nagyon nagy a kultuszuk itt. Ez volt az
els olyan filmes vállalkozás, amely-

tól

elektronikus leveleken keresztül szere-

nek bemutatásában ekkora szerepet ját-

gyan

szott a Világháló.”

merkedni. Szerintem az a tény, hogy
biztonságosan, kockázatmentesen -

telünk, az internetes

fszerepl - Meg Ryan
ti

meg

storyról, a két

és

egymást.

A lapunkban már „cekkerfejként” és
szerzként is bemutatkozott, Virginiában él Horváth László így írt a film

mondjuk Tóm Hanks

amerikai premierjérl:

gyakorlatilag ez körülbelül olyan kér-

Az

moming

meg, újság-

tott

és tévéreklámok százait

a Netet,

You’ve
Got Mailnél az átlagos reklámkam-

vetik be dollármilliókért, de a

hogy a

filmtörténet

els

Amerikában

st

mindenki

Yorkból dróton érkeznek be a holly-

woodi vágóasztalra.
„A világ éppen akkorát változik itt,
Amerikában, mint a könyvnyomtatás
feltalálásakor Európában” - mondja

CNN

Minden nagy téCBS, ABC, NBC,

- hosszan

beszélt a filmrl, és a

Meg

fszereplk.

Tóm Hanks

reggeli-esti

talkshow-k sorozatában
minden elzetes film-

és

Ryan,

vettek részt, ami

bemutatót fölülmúlt.

Weekly nagyon

Az

hosszú olda-
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„Az

gyobb céggé ntte

mert névtelenül - lehet az otthon biztonságából, interaktívan társalogni
a világgal, hatalmasan megnöveli az
egyedülállók esélyét arra, hogy megtalálják a megfelel partnert. És talán

magát néhány

ki

Cs.

I.

Minden cugehor

na-

A You’ve

Got Mail

cím

film német-

mint a General Motors, és
hetvenmilliárd dolláros értekével

ben: E-mail für Dich!) a

legnagyobbak közé tartozik. Az
Internet pedig a mindennapok elen-

német szórakoztató fóruma összegyjtött
mindent, ami a filmmel kapcsolatos.

a

lakon végighúzódó interjút készített

AOL

„virginiai tudósítónk”.

év

Entertainment

részletes,

is-

azok, akik a valódi világban félsze-

is tartalmazó filmek úgy készülnek,
hogy a film egyes elemei például New

számít.

hogy ho-

az Interneten keresztül

gen ránézni sem mernének arra, aki
tetszik nekik, a komputer képernyje
eltt bátran be tudnak mutatkozni.

internetes sze-

mérföldknek

illik

használja

relmi történetérl készült a film, ami

véhálózat kritikusa -

etikettkönyvekig, arról,

a rajzfilmek vagy az ani-

mációkat, számítástechnikai trükköket

megsokszorozta az a tény,

is

hogy

életében

színész konyhájában mosogatógép.

Hollywoodban

show-interjúk elzik

pányt

kérdés,

civil

dés lenne, mint hogy van-e egy befu-

pontosan elkészítenek: televízió-elzetesek,

nem

használja-e az Internetet,

minden filmpremiert nagyon

„Itt

természetesen

születik, szinte naponta: tanácsadók-

alatt,

országi premierje alkalmából (stílszerb-

CompuServe

kik@pcsolódás

hogy ez
a

A

címét

A „Nem

merikában a filmeknek már

nunk kéne?”

honlapja.

is

könny

Jelen

esetben

a filmrl és a

kitalálni:

is

www.

oldal

szereplkrl,

a

rendeznrl

ad gazdag

Nóra Efron USA-szerte ismert

anyagot.

youvegotmail.com.

alkotása többek között a Sleepless in

Ha valaki részletes böngészésbe
kezd a www.youvegotmail.com/cmp/

Seattle,

Oframeset.html

utóbbit itthon

fszerepl

oldalról, rögtön a két

sztárt

is

monitora

láthatja

képernyjén: Tóm Hankst bal oldalt, sállal a nyakában, Meg Ryant pedig jobb
oldalt, virágcsokrot lógatva a

kezében.

Külön vannak - itt még! -, s véletlenül
sem lépnek egyszerre, véletlenül sem
néznek egymásra.

A további oldalcímek

így hangzanak:
- Do you think

(Nem

When

Harry Met Sally vagy

we

should meet?

www.youvegotmaiI.com/cmp/

lframeset.html oldalról kiderül, hogy
mint mindennek, ennek a történetnek
a mélyén

is a magyarokat kell keresni,
egy magyar író, bizonyos Miklós László
Budapesten játszódó régi filmjét „kor-

„New

legutóbb a Michael John Travoltával (ez

szersítette” és

Nóra Efron
filmjei „klasszikus” romantikus komédiák - úgy látszik, ez az igazi mfaja.
Több Oscar-jelölése volt már, forgató-

a forgatókönyvíró.

könyveket,

A

játszották).

is

st könyveket

film története két

is

ír.

nagyon jómódú,

könyvértékesítésben dolgozó, 30-as éveit

-

hogy tudnák ezt a mámíg az Interneten leveleznek.
Joe Fox (Tóm Hanks) a Fox&Sons

sen

is

anélkül,

sikról -,

kéne?)

York-osította”

Hogy

ez utóbbi mennyire sikerült?
„Hát nem imádod New Yorkot
sszel?” web-rész voltaképpen Upper
West Side-i körséta, szó, ami szó, nem

A

egy rossz környék,

money”, ahogy

„A

taposó manhattani ember kapcsolatát

mutatja be. Ismerik egymást személye-

gondolod, hogy találkoznunk

A

gondolod, hogy találkoz-

van

a készítés stádiumában

is

nyugati

civilizáció

ma

„new

vége” cím

kultúrára utal, amely

a számítógépes

véget vet a

lakik a

ott

arrafelé mondják.

ismert világnak.

Itt

töb-

bek között képernykímélk, képek

ta-

lálhatók a filmbl.

A

- Don’t you lve New York in the
fali? (Hát nem imádod New Yorkot

cég egyik tulajdonosa apjával és nagy-

sszel?)

nyitnak éppen Manhattanban, közvetle-

internetes

storyk érdekelik, de

itt

nül a „Shop around a comer” fantázia-

találhatók Joe és Kathleen e-mailjei

is.

- The end of western

civilization

(A nyugati civilizáció vége)
- You’ve got mail (Leveled van)
- Storybook Lady (A mesél hölgy)

Az

egyes nyitóoldalak

eltt oda

passzoló filmbeli rövid jeleneteket idéznek, szöveggel.

Egy

apjával együtt.

nev, 40 éve

ott

óriási könyvesboltot

mköd

gyermek-

könyvesbolt mellett. Ennek a boltnak a
tulajdonosa Kathleen Kelly
aki a

(Meg Ryan),

Neten a Shopgirl nickname-et hasz-

nálja.

A kis boltban rengeteg szolgáltatás-

kedveskednek a vevknek:

sal

felolva-

sás, dedikálások, barátságos kiszolgálás
stb.,

A Spass

Fórum Kin-

& Film könyvtárá-

ban megtalálható az összes filmplakát,
ikon, motívum, képernyvéd. Ha a
CompuServe március elsejei „Magyaror-

még

ezért

hosszú

is

ideig.

amit a használóik remeknek

tartanak.

Mindennek úgy van köze
hogy az AOL e cseveg-

a filmhez,

programján, no
keresztül,

meg

persze e-mailen

ismerkedett meg, barátko-

a két fszerepl, Joe

zárójelben

k bezárnak.

egy ugyancsak

Net-szerelembe

Fox

és Kathleen

Kelly.
Persze, aki a netes találkozót kevesli,

amerikai és ugyancsak internetes „szto-

rövidesen mehet a moziba, a film
jön...

s törté-

netesen érdekldik a filmrelikviák

iránt,

s a

GO DEUSPASS!

ramját,

az AOL Instant
ingyenes csevegprog-

letölteni

zott össze, illetve esett

magyar CompuServe-felhasználó,
akkor:

lehet

Messenger

Aztán megnyílik a nagy

érdemes odafigyelni az internetes
könyvforgalmazás
koncentrációj ára,

szágról való kivonulása” után maradt

Itt

lve

tudott fennmaradni olyan

könyvesbolt mellettük, és

(Csak

„Leveled van” oldal különösen
izgalmas azok számára, akiket az igazi

ri”:

könyvkereskedelem átstrukturálódá-

(Na, de miért hisszük

a mozi kevésbé

virtuális,

mi

azt,

már
hogy

mint a Net?)

sára Amerikában.)

may

already

be the lve
of your

llfe.
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E-mail: reservation@american.hu

repüljegy
-Q

w
Már elfogyott, de januárra újra megjelent
a Novorg és a PRÍM Kiadó
közös gondozásában
a hivatalos ECDL-tankönyv.

Amsterdam

árai.

Eredeti ár

Akciós ár

34Jm-Ft

31.000
36.800
38.900
36.850
95.000
32.300
46.400

London

Ft
Ft

öo

Párizs

QJ

Zürich

cJÍ

Peking
Prága

j&rsetm

QJ

Tel Aviv

^&erFí

New

^reotrFí

Ft

San Francisco
Miami
^SrotrTT
Los Angeles
-ewmtrR
Las Vegas

Ft

Cl
gí

A
rv\
GCDL

jajaoe-Ft
j9-9oe-Fr
FT

63.000
83.000
82.800
83.000
83.000
Tf 65.800
vz&mrrt 145.500
l^rYtTFt 97.800

York

Toronto

Sidney

Bangkok
A

FOUNDATION

fenti

a repültéri

repüljegyárak

illetéket

nem

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

tartalmazzák

és bizonyos feltételekkel érvényesek.

Miért utazna drágán,
ha elcsen

is lehet?

A FELKÉSZÜLÉSHEZ!
TANKÖNYV

MUNKAFÜZET

.

|

6

6/A

BaaSSi

prezentáció

Rendelje

meg

a hatkötetes Tankönyvet

plusz 550 forint postaköltség)
és/vagy a Vizsgapéldatárat
(5488 forint plusz 400 forint postaköltség)

(6832

._"Fly and Drive" utazások:
Florida

9 nap

104.300 Ft-tl

QJ

Kalifornia

9 nap

111.600 Ft-tl

E

Keleti part

9 nap

112.300 Ft-tl

Nemzeti parkok 16 nap

145.900 Ft-tl

16 nap

162.300 Ft-tl

forint

rs

faxon, e- mailben, levélben

a

PRÍM

Kiadónál:

Kelet-nyugat

O
*68

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás
Jel/fax: 228-3372,

E-mail:

u.

228-3373

32.

A fenti

árak tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamint az

autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

QJ

<

Autóbérlés Floridában
1 hét már 6.750 Ft-tól!

prim@prim.hu
www.american.hu

.1999

MÁRCIUS

Forró drót: 266-6548

Tudja, mi az:
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most „töltényt” kapnak az online businesshez...
Vagyis aki akciónk keretében egy évre fizet

el a

Business Online

nem

magazinra, az a lapban olvasható tanácsok, információk mellé

Pannon Praktikum alapcsomagot kap, amely
telefonszámos beléptet SIM-kártya mellett egy 8100 Ft érték

9000
a

csak töltényt, fegyvert

Vagyis aki

forintos

három évre elfizet

is

kapnak az online businesshez...
Online magazinra, az a jöv

a Business

évezred els két évében folyamatosan kézbesített folyóirat és az egyéves

GSM-telefont*

elfizetinknek is járó Pannon Praktikum alapcsomag mellé kap egy
*** is, töltvel, akkumulátorral. A csomaggal -

beszélgetésre lehetséget adó, elre fizetett (úgynevezett prepáid)
talont tartalmaz.

A Pannon Praktikum

késbb is
Önnek folyamatos

SIM-kártya

feltölthet hasonló Praktikum-kártyákkal, így

lehetsége van Online Businessre -

*

Az akciós Pannon Praktikum rádiótelefon-csomag lehetvé

egyszersített szerzó'dést

kell kötni a szolgáltatóval.

keletkezik adóssága a szolgáltatóval

számított

**

három hónapig,

s

***
17

egy

majd a

A hároméves

600

díj

Ft

+

áfa,

Pannon Praktikum csomag nem
másnak engedi

át.

A

kapcsolódáshoz mindössze egy

jelent elfizetési kötelezettségeket, nincs havi díj, és

készülék a keret kimerítése után

is

Önnek, cégének nem

elérhet és hívható marad az

aktiválástól

amelynek mottója: ÜZLET AZ INFORMATIKÁBAN, INFORMATIKA AZ ÜZLETBEN. Az immár negyedik évfolyamába

hároméves elfizetési

beérkeztét

követen postázza

akcióba a Nokia egy régebbi típusa

korlátozott készlet

-

a

díja

29 400

Hunyadi Mátyás

www.prim-online.com hálószemrl,

forintos ráfizetéssel - a

ersen

a

a telefon használatát

üzleti, informatikai folyóirat,

9800

személyesen a Business Online Kiadónál (1116 Budapest,

a kiadó számláz,

ÜZLET (ÉL)VONALON!

természetesen újabb prepáid (Pannon Praktikum) kártyák megvásárlásával „feltölthet”.

éves elfizetési díja

az online megrendellapot a

elérhetvé válhat! Vagyis indulhat az

teszi a rádiótelefon azonnali használatba vételét, a mobiltelefon-hálózatba való

Ugyanakkor

szemben akkor sem, ha

A Business Online egy gazdasági,

lép magazin

számlakötelmek nélkül - bárki azonnal telefonálhat, és bárhol, bármikor

(ÉL) VONALON!

ÜZLET

új

+

áfa.

Amennyiben Ön szeretné

telefoncsomagra*** és/vagy

a 1611 es

—

a

is

a

három

évre, ezt megteheti

Pannon

ér 51 10-es

GSM

egy olyan

Nokia-telefont

rendelkezésre, így akcióknak ez a része a készlet kifogyásáig, minden

más

letöltheti

subscribe@bonline.hu e-mail címre. A megrendelés

Pannon Praktikum SÍM- és

került be, de ezt megfejeli a
forintot

elfizetni a Business Online-t egy vagy

megrendellapot postán, telefonon vagy faxon (228-3372, 228-3373), valamint

és elküldheti a megrendelést akár e-mailben

korszer kiskereskedelmi áron nettó 62 ezer

áll

Ft

u. 32.), kérhet

is

alapján

feltölt kártya átvételére jogosító utalványokat.
saját akcióval,

melynek keretében elfizetink - nettó

kérhetik a 161 1-es helyett. 161

ajánlat március 31-éig érvényes.

l

esbl egyébként csak

Legújabb, rajtaütésszer akciójával ElenderMan az üzletembereket célozza meg.

A gyors és biztonságos adatátvitelnek most az Ön cége
Folyamatos Internet-kapcsolat

digitális bérelt

is

hasznát veheti.

vonalon eszközberuházás nélkül,

most akár 40% kedvezménnyel!
Ha cége március 31-ig lép az Elender új elfizeti közé,
- a 64 kbps díjcsomagért (1 GB adatforgalom) csak havi nettó 99.000 forintot,
- a 128 kbps díjcsomagért (5 GB adatforgalom) pedig havi nettó 199.000 forintot
kell fizetnie

A kiadások
bérleti díja

hagyhat

az év végéig.

elre tervezhetk, hiszen a távközlési költség és a router
már benne van az árban. Egy ilyen kifizetd üzletet Ön sem

így

elszállni.

Elender Informatikai

Rt. Tel.:

465-7800; Fax: 465-7899; 1134 Budapest, Váci út 37. http://www.elender.hu

