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Lássuk, mit is tartalmaz!

A Macromedia Stúdió MX, a honlapkészítéshez szükséges internetes alkalmazások
teljes spektrumát egyetlen programcsomagban tartalmazza. Szerkesszen gazdag
webtartalmat Macromedia Flash MX-szel, fejlesszen honlapot Dreamweaver MX-
szel, készítsen interaktív webgrafikát Fireworks MX-szel és látványos vektor grafikát

FreeHand segítségével. A kollekció továbbá magába foglalja a ColdFusion MX Developer
Edition szoftvert (csak fejlesztésre és Windows platformon) és a Flash 6 Player-t.

Trans-europe kft.
A Macromedia hivatalos magyarországi disztribútora. Grafikai, vizuális, multimédia cs Internet

szoftverek Macintosh, Windows és UNIX platformra. 1026 Budapest, Volkmann u. 2. 1/2..

Tel.: (36- 1 >392-0700. Fax: (36-1)392-0710 honlap: www.trans-europc.hu, c-mail: infoá/ trans-ei

miedia. a Macromedia logo. a Macromedia Stúdió, a Flash, á Dre;

jegy a jogokkal rendelkez tulajdonát képezi. Minden jog fenntart
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INTERWARE ADSL-LEL!

letöltési sebesség,.

ott díjcsomagok,

üli internetezés

entes kiegészít szolgáltatások

—fix havidíj 9 900 F

Interware ADSL magánszemélyeknek és vállalatoknak!

Egyedi Business ADSL ajánlatainkat az Önök igényei szerint alakítjuk!

InteruiarE
További információ:

1132 Bp., Victor Hugó u. 18-22. • Tel.: (06-40) 200-166

E-mail: sales@interware.hu • www.interware.hu
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„Az informatikai és hírközlési kormány-

biztosságnak is nevezhet csapat a magját adja

egy késbb kialakítandó minisztériumnak”

- nyilatkozta 2000 nyarán Sík Zoltán, aki ezek

szerint nem tévedett: az új kormánykoalíció

önálló minisztériumot hozott létre, és az új

miniszter azt is jelezte, hogy a régi kormány-

biztosság számos szakemberét átveszi az els ma-

gyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium.

Informatikáról múlt idben 12. oldal

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de

attól még hétköznapokon nyolc óra tájban

félretesz minden egyebet, s leül a tévé elé.

Lassan negyedik éve, hogy töretlen

népszerségnek örvend az RTL Klub esti

sorozata, a Barátok közt, a Mátyás

király téri ház lakóinak „családregénye”.

Régi barátok új honlapon 24. oldat

Minden egyformán popzene! - énekelte egykor

az Európa Kiadó. Akkoriban méggze nem volt

sem muzsikusnak, sem néznek, hogy nemzetközi

mintára hús-vér zenészek helyett menedzseri

kreációk árasztják majd el a piacot. Arról, hogy

valójában hogyan is mködik a mi kis magyar sláger-

darálónk, a nagyérdem elször a Popsztárok

cím tévémsorból értesülhetett, amelynek kapitá-

nyi hídján egy hajdani hágai hangszerboltos áll.

Egy bosszús hollandus Budapesten 26. oldal

’STlRTER

Egyszer-egyszer mindenki

megpróbál verset írni, suta

rímeket faragni vág/ csak úgy

összevissza dudorászni

a fürdszobában. A PC-nek,

az internetnek és a hálóról

letölthet programoknak

köszönheten ma már minden

feltétel adott egy ilyen próbál-

kozáshoz.

KEDVES OLVASÓINK

(Szénái Gábor) 8

HÍREINK

9

TEGNAPJAINK

Informatikáról múlt idben

(Szalay Dániel) 12
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Az IHM legnagyobb feladata: a tár-

sadalom felzárkóztatása 14

Internetpolitika Európai Unió-módra

(Z. Karvalics László) 1
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TARIFÁINK

Milyen kedvezményeket kedvel a Matáv?

(VértesJános Andor) 2 1
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(Szabó Hédy) 24

Zsoltnak eddig sikerült megállnia...

(Szabó Hédy) 25
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Mi fán terem a crack?
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35

A MI MACINK
Magyar Címtár - 2002. 06. 20. 36

UTAZÁSAINK
Itália sztrádái és a Mól narancsa, azaz

Tóték dobozai

(Kis Ervin Egon) 40

Az út az élet, s a fogadók... 44

(Kerék) párválasztás 45

írjunk zenét! 30. oldal
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Az igazán jó ötletet arról lehet felismerni,

hogy másolják. A Coca-Colát sokan szeretik,

és sokan akadnak, akik esküsznek rá, de olyanok

is bven vannak, akiknek a Pepsi éppúgy megte-

szi, st másoknak éppen az az igazi. A hambur-

gert illik utálni, de a McDonald’s fél évszázada

ebbl milliárdos, miközben a Burger King is jól

megél. Hiába, ilyen a szabad verseny, mert ahol

egynek jut, talán jut kettnek is. De vajon igaz ez

az internetre is?

Ötletlopás vagy versenyszellem? 46. oldal

Végre nyár, végre megmoccant valami.

Immár nemcsak a nemzetközi zeneipar és hazai

mutánsai mozgolódnak, de a minségi felhoza-

tal is teszi tiszteletét. A végre összehozott

LGT-fesztiválon és -lemezen kívül a plakátok

többek között Santana, Roger Waters

(ex-Pink Floyd) és a Dream Theather

eljövetelét hirdetik...

Álomszínház ultramarin-árnyalatban 49. oldal I

, u >ed már a fejed azon, hogy

miért nem kellett szegény Quasimodo Esmeraldának.

Vagy ha nem veszed alattomos csúsztatásnak, talán

az is foglalkoztatott már, miért nem kellesz Te szíved

választottjának? És miért kell neki, helyetted, az

a tenyérbe mászó pofájú tet? Ha igazi választ akarsz,

tedd félre a nyálas versikéket, a szívszaggató dalokat,

s merüljünk alá a gének világába.

Miért tetszünk egymásnak? 50. oldal

Amikor végérvényesen beköszönt az iskolai

szünet, a gyerek unatkozik, és felváltva köve-

teli a strandra kihelyezett családi programot,

valamint napijégkrémadagját, az idjárás

pedig ízelítt ad a nyár további két hónapjá-

ban várható punnyasztó hségbl, csendes

fohászaikban sokan emlegetnek fel egy kisebb

átvonulójégkorszakot. Nos, ezúttal nem
hiába: ha máshol nem, hát a moziban egész

biztosan részünk lehet benne.

Matiné sok jéggel 56. oldal mm

GONDOLATAINK
Ötletlopás vagy versenyszellem?

(Kis Ervin Egon) 46

ZENÉINK

Álomszínház ultramarin-árnyalatban

(Gzer Gregor Gépzenész) 49
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Miért tetszünk egymásnak?

(Szénái Gábor) 50
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(CsíkiJudit) 56
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Lányok, házak, vendégek és pianínók

(Hetesi Péter Pál / G3) 58

Amerikában a „nem” elutasítást jelent

(Sajó Yvette) 60

KÉPEINK
Képtelen kamerák - digitális detektívek

(Fülöp Hajnalka) 61

SZOLGÁINK
A világ urai? (4. rész)

(Láng Attila D.) 63
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Az els 35 díjazott!
Egy hónappal ezeltt megírtuk, hogy lapunk kiadója,

a Prím Média Rt. több mint kétmillió forintnyi szoft-

verrel kívánja elsegíteni ajogtiszta szoftverhaszná-

latot, s annak érdekében, hogy el lehessen dönteni,

kik szolgáltak rá leginkább az ajándékszoftverre,

a Prím pályázatot írt ki.

A www.pHm.hu/prim/palyazat.prm

címen megjelent kiírás szerint magán-

személyek és kisvállalkozások jelentkezhet-

tek, és igényelhették, hogy a Prím támo-

gassa tevékenységüket a legfbb irodai

alkalmazásokat tartalmazó, jogtiszta

Ability Office 2002 programcsomaggal.

Az Ability Office 2002 segítségével haté-

kony szövegszerkeszt, sokoldalú táblá-

zatkezel és egyedülálló adatbázis-kezel,

valamint egy fotószerkeszt és rajzoló-

program tulajdonosai lehetnek, vagyis

a Prím-pályázat nyertesei öt különböz

modult kapnak egyetlen integrált

programrendszerben.

Úgy tnik, olvasóink sokszor csalódtak

a hasonló pályázatok tisztaságában, s az

a furcsa helyzet állt el, hogy nem kellett

mérlegelni, melyik jelentkez méltóbb az

ajándékra: végül is kevesebben igényelték

a szoftvert, mint amennyi kiosztását vál-

laltuk. Ebbl az okból kifolyólag, miköz-

ben az els körben jelentkezett 35 pályá-

zót értesítjük nyereményérl, és eljuttatjuk

hozzá az Ability Office szoftvercsomagot,

MEGHOSSZABBÍTJUK
A PÁLYÁZATOT,

vagyis további Ability Office programcso-

magokra lehet pályázni az online adatlap

kitöltésével.

Arra kérünk minden igénylt (hiszen nem

biztos, hogy a második fordulóban is

mindenkinek jut programcsomag), köny-

nyítse meg az esetleg szükségszervé váló

választást, és indokolja meg, hogy miért

kéri a szoftvert, miért érzi úgy, hogy feltét-

lenül be kellene kerülnie az eddigi

35 gyztest sszel követ 18 újabb Ability

Office-tulajdonos közé. Elnynek számít,

ha a kérelmez diák, kezd magánvállal-

kozó, vagy bármi más okból rászorult az

ingyenes szoftverre. Elnyben vannak az

egy évnél nem régebbi kisvállalkozások és

egyéni vállalkozók, s ugyancsak pozitív

irányba befolyásolja a zsrit, ha a kérel-

mez csak jogtiszta szoftvert használ.

Természetesen a pályázat kiírói annak is

örülnek, ha a kérelmez -el-

fizet, vagy rendszeresen látogatja

a Prím Online-t.

Az ismétlésnél pályázni egész nyáron -

2002. szeptember 1 0-éig - lehet, a gyztese-

ket a Prím Média Rt. munkatársaiból és kül-

s szakértkbl álló zsri szeptember 30-áig

választja ki, s a neveket mind a Prím Online-

on, mind az 05109 (Internet Kalauz)

magazinban megjelenteti. A gyztesek nem-

csak a programcsomagot, hanem az Ability

Kft. támogatását és a folyamatos frissítése-

ket is megkapják, pontosan úgy, mint akik

38 ezer forintot fizettek a szoftverért.

És akkor most lássuk, kik azok, akik máris

átvehetik az indoklásuk alapján megérde-

melt 38 ezer forintos szoftvercsomagot

a Prím Média Rt. ingyenes ajándékaként:

1. Sülé Attila magánvállalkozó (CoViA Bt.), Budapest

2. Klenovics Róbert kisvállalkozó (Karc-Tér Építész Mhely Bt.), Kaposvár

3. Kovács Gyula kisvállalkozó (TriTend Kft.), Gödöll

4. Szabó Erik (SUOMINA Kér. és Szóig. Bt.), Üllés

5. Házi-Szabó Sándor (IH-Comp Bt.), Hódmezvásárhely

6. Hám Tibor (Fonoton), Tószeg

7. Dr. Pintér Csaba (Pro Família Háziorvosi Szövetkezet), Budapest

8. Szabó András (Kapocs IQ. Önsegélyez Szolgálat Alapítvány), Budapest

9. Baloghné Béni Gabriella (Homoktövis Ált. Isk.), Budapest

10. Molnár János (Tarisznyás Márton Ált. Isk.), Tekerpatak, Hargita megye,

Románia

11. Seressné Barta Ibolya (Angyalföld téri Ált. Isk. könyvtára), Debrecen

12. Beke Szilvia (Regionális Wellness Egyesület), Gyula

13. Horváthné Kardos Anna (Kötjel Szoc. és Eü. Alapítvány), Budapest

14. Szeles Balázs magánvállalkozó, Balassagyarmat

15. Pesti Zoltán egyéni vállalkozó, Sülysáp

16. Vígh György egyéni vállalkozó, Budapest

17. Szabó István egyéni vállalkozó. Sülysáp

18. Kárcis János egyéni vállalkozó, Szolnok

19. Udvari Gábor magánvállalkozó, Budapest

20. Szádeczky Tamás (Pentóda szerkesztsége), Budapest

21. Borbély Antal egyéni vállalkozó, Budapest

22. Szalma Krisztián programozó. Szeged

23. Major Balázs egyetemi hallgató, Paks

24. Deák Gábor egyetemi hallgató, Budapest

25. Bállá Zoltán középiskolai tanuló, Budapest

26. Nyári Péter magánszemély, Budapest

27. Körmendi Gábor magánszemély, Budapest

28. Rácz Gabriella és Körmendi Gyula magánszemély, Budapest

29. Frittmann Péter tanuló, Pomáz

30. Janosik György informatikus oktató, Gödöll

31. Ádám Endre magánszemély, Budapest

32. Sára Bernadett fiskolai hallgató, Túra

33. Szénási Viktor magánszemély, Budapest

34. Kovács Miklós (Magyar Hobbiállattartók Egyesülete), Budapest

35. Obetkó Miklós (Csabai Állatvédk Közhasznú Egyesülete), Békéscsaba

Bvebb információ: Szabó Hédy, hszabo@prim.hu, 20-9343-078
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Kedves Olvasó

*

Á
prilis végén egy legfeljebb néhány

millió példányban megjelen lapocs-

ka, az amerikai Newsweek gyalázko-

dó cikket jelentetett meg „Európa

szennyes titka” címmel. Címlapján nem
átallotta a mindenki által hn szeretett és

tisztelt, mindössze hét korrupciós ügyben

gyanúsított Jacques Chiracot hozni,

amint bntudatos képpel éppen magya-

rázkodik. Szinte a szájába adják a címlap szövegét: „De hát min-

denki ezt csinálja”.

Kedves olvasónk, Kerekes Tibor legutóbbi számunkban igyekszik

felnyitni a szemünket. Megtudjuk tle, hogy aki a politikát támadja,

az a demokráciát támadja.

Szerencsére francia testvéreink is jól tudják, hogy a politikusokat

csak a történelmi küldetéstudat és a nagy eszmék hevítik. Bezzeg a

gátlástalan Newsweek nem átallja provokálni az ellenjelölt Jospin ta-

nácsadóját is, tudakolván, miért nem szerepelnek a szocialista kam-

pánytémák között Chirac vesztegetési botrányai. A válasz igazi de-

mokratára vall: „hát istenem, mindenki csal egy kicsit az életében”.

A gondatlanságból elkövetett illúzióvesztés jó példája egy politoló-

gus professzor kijelentése is: „A rendszer maga az intézményesített

korrupció.” Szinte késként hasít a szívünkbe egy közgazdász véglete-

kig szubjektív, megalázó, könnyedén odavetett mondata: „Ha a po-

litikus lophat, lopni is fog.” Micsoda durva általánosítások! Ezek

az emberek nyilvánvalóan - valamiféle szociáldarwinista alapon -

azt akarják sugallni, hogy a politikusok saját érdekeiket képesek

elbbre helyezni a köz érdekeinél. St: hogy a kormányprogramok

költségeibl 5-30% korrupcióra megyei.

Látom magam eltt korunk hseit: Craxit, Berlusconit, Kohlt,

Chiracot, Blairt és a többi nagy európai államférfit. Irántuk érzett

tiszteletünket csöppet sem csorbítja, hogy Craxi 10 éves börtön-

büntetése ell Tunéziába szökött, hogy Berlusconi ellen súlyos

vesztegetési perek folynak, hogy Kohl lemondásra kényszerült illegá-

lisan kezelt milliós pártpénzek miatt, hogy Chiracot csak mentelmi

joga védi az ellene folyó korrupciós vizsgálatokban, és még Blaire is

gyanús vesztegetési ügybe keveredett.

Az a Newsweek szerencséje, hogy kedves hazánkat meg sem említi

a korrupció éllovasai között, noha több nemzetközi szervezet felmé-

rése szerint messze vezetünk ezen a téren a fekete bárány Francia-

ország, Németország és Olaszország eltt (www.gwdg.de/

~uwvw/icr.htm).

Na, de akárki mesterkedése is ez az egész, nekünk illúziók kelle-

nek, nem a nyers realitás. Mert az illúzió nélküli ember mindenre

csak nemet mond, míg az illúziókkal teli választópolgár, ha itt az

ideje, tud igent is mondani. Berlusconira, Chiracra vagy arra, aki-

re éppen kell.

Szénái Gábor

internet kalauz 2002. június-július/ 6-7.
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Kétmilliós Prím-pályázat
A Prím Média Rt. most kiírt pályázata segítsé-

gével több mint kétmillió forintnyi szoftver-

rel kívánja elsegíteni a jogtiszta szoftver-

használatot.

A Prím foldaláról is elérhet

www.prim.hu/prim/palyazat.prm címen meg-

jelent kiírás szerint magánszemélyek és kisvál-

lalkozások jelentkezhetnek, és igényelhetik,

hogy a Prím támogassa tevékenységüket a leg-

fbb irodai alkalmazásokat tartalmazó, jogtisz-

ta Ability Office 2002 programcsomaggal.

Az Ability Office 2002 segítségével hatékony

szövegszerkeszt, sokoldalú táblázatkezel és egyedülálló adatbázis-kezel, valamint egy

fotószerkeszt és rajzolóprogram tulajdonosa lehet, vagyis a Prím-pályázat nyertesei öt kü-

lönböz modult kapnak egyetlen integrált programrendszerben.

A Prím Média Rt. 53, azaz ötvenhárom számítógép-felhasználót kíván - egyenként bruttó

38 000 Ft, tehát összesen 2 014 000 Ft érték - szoftvertámogatásban részesíteni, aki

a www.prim.hu/prim/palyazat.prm oldalon indokolhatja meg, hogy miért pályázik a szoftver-

re, és miért érzi úgy, hogy feltétlenül be kellene kerülnie az 53 gyztes közé. Elnynek szá-

mít, ha a kérelmez diák, kezd magánvállalkozó, vagy bármi más okból rászorult az ingyenes

szoftverre. Elnyben vannak az egy évnél nem régebbi kisvállalkozások és egyéni vállalkozók,

s ugyancsak pozitív irányba befolyásolja a zsrit, ha a kérelmez csak jogtiszta szoftvert hasz-

nál. Természetesen a kiírók annak is örülnek, ha a pályázó HfflfS -elfizet, vagy rendszere-

sen látogatja a Prím Online-t.

Pályázni 2002. június 10-éig lehet, a gyzteseket a Prím Média Rt. munkatársaiból és küls

szakértkbl álló zsri június 30-áig választja ki, s a neveket mind a Prím Online-on, mind az

OfflCS (Internet Kalauz)

magazinban megjelenteti.

A gyztesek nemcsak

a szoftvercsomagot, hanem

az Ability Kft. támogatását

és a folyamatos szoftver-

frissítéseket is megkapják,

pontosan úgy, mint azok,

akik 38 000 forintot fizettek

a szoftverért.

(Bvebb információ: Szabó

Hédy, hszabo@prim.hu,

20-9343-078)

3 0 HLÖ

Ne keress! Majd mi keresünk!

így hirdeti magát a Morgan Hill Consulting legújabb fejlesz-

tése, a www.nekeress.hu. A szolgáltatás lényege abban rej-

lik, hogy segítségével pár gombnyomással rákereshetünk az

oldalon szerepl könyváruházak teljes készletének bármely

elemére. A rendszer minden elindított keresés alkalmával

végignézi a három legnagyobb könyváruház (Fókusz, Libri,

Fotexnet) és két antikvárium (Bookline, Antikvarium.hu)

polcait, hogy tényleg friss adatokkal szolgálhasson. Az oldal

minden bizonnyal számtalan felhasználóra tesz majd szert,

így a könyveket természetesen követik a CD-k, videokazetták

és egyéb használati cikkek is. Persze mint min-

den technikai újításnak, ennek is lesznek el-

lenzi, hiszen a könyvvásárlók közül sokan már

csak a hangulat, a leveg miatt is a valódi nai
könyváruházakat részesítik elnyben. Nekik

csak annyit: hadd segítsen a Nekeress kivá-

lasztani azt a bizonyos könyvesboltot...

INFINIT-HÍREK (www.ittk.hu)

JOHO the Blog
Nem klasszikus hírforrást mutatunk

be ezúttal az olvasóknak, hanem

egy „blogot", vagyis személyes

hangvétel link- és forrásgyjte-

ményt sok-sok cikkel, saját fóku-

szált témával és speciális hanggal,

elkötelezettséggel. A bloggerek

igen különlegesek, valahonnan

a népmeséi homályból, az egykori

internet ellenkulturális világának és

hackerkultúrájának határvidékérl

származnak, ahol még hisznek ab-

ban, hogy az információ hasznos

dolog, és még hasznosabb, ha ah-

hoz gyorsan, nagy mennyiségben,

kell elófeldolgozottságban és ami

a legfontosabb, ingyen lehet hozzá-

férni. A JOHO Dávid Weinbergerweb

alapú tematikus gyjteménye, ame-

lyet az internet témakörére fz fel,

és igen gyakran frissít is. Az oldal

ersen személyes hangvétel, és

mély közösségi szellemet sugároz.

Néhány anyag kedvcsinálónak:

- Miért olyan személyesek és ra-

gaszkodók a bloggerek? (Getting

Personal);

- A banner mint mvészeti forma

(Dana Parker DVD diva);

- Hogyan válaszoljunk a kéretlen

hirdetlevelekre? (Replyto

Spammers).

(Forrás:

www. hyperorg.com/blogger)

í/6-7.: 9

iffl



OneNet Novell

A 007-es webügynökjelenti
KaZaa és eZula
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két ravaszdi, eZula és KaZaa, akik a fejükbe vették,

hogy meggazdagodnak. KaZaa azt mondta: itt ez az MP3-rület, csináljunk egy fájl-

csereberél programot eZula csak a fejét csóválta: ezen ugyan nem gazdagszunk

meg, a reklámban van a biznisz. Akkor csináljunk egy ingyenes cserebere-ellopom

programot, amely reklámoz is, mondta KaZaa. Á, ma már mindenki adware-ellenes,

utálni fognak minket, mondta eZula. De miért kell nekik tudni a reklámról?, csodálko-

zott KaZaa. A fenébe is, igazad van, ütött a homlokára eZula, majd így folytatta: én rá

tudnék beszélni egy csomó céget, hogy fizessen azért, hogy a website-jára irányítjuk

a webpolgárokat. Én pedig meg tudom csinálni azt, hogy minden kulcsszóra, amelyet

te megadsz, egy link oda mutasson, ahová akarod, lelkendezett KaZaa. így született

meg a TopText nev fertzés, amely KaZaa programjának telepítésekor beépül az

Internet Explorerbe, és minden meglátogatott weboldalon az aznap legtöbbet fizet

cég website-jára mutató linkeket helyez el az oldalon szerepl szavakhoz, linkekhez.

A huncut páros linkjeit arról lehet felismerni, hogy sárga aláhúzás található a szó

alatt. Ha ráviszed a kurzort, sárga háttér jelenik meg, és egy kis pop-up ablak biztató

ajánlatokkal.

Demographics
Qther . Internet . ...

E-Commcrcc

Globalization

Végül ha rákattin-

tasz, egy kis menü

bukkan el, amely-

ben egy szerény sor

felkínálja, hogy kövesd az eredeti linket, a többsoros rész pedig

arra buzdít, hogy menj a mézesmadzag után.

A buliba persze be kellett

vonni a C/NET download.com-játis, hiszen vala-

hogy gerjeszteni kell a járványt. A háborgó han-

gokra eZula és KaZaa persze válaszol: csak szóljon

akinek nem tetszik, és mi azt a site-ot nem bánt-

juk. Vagyis ezentúl a 7-es buszon mindenki szóljon

az ügyeletes zsebtolvajnak, hogy tle ne lopjon, és akkor nem

fog. Ez a 7-esen még mködhet is, eZulánál azonban ez sem

hat. Marad a törlés; de a TopText uninstall programja termé-

szetesen csak látszólag töröl, rejtve megmarad, és késbb újra

installálja magát. A kézi eltávolítás kicsit hosszadalmas leírá-

sa olvasható a www.scumware.com/user3a.html oldalról el-

indulva, de jobban jársz, ha az Adaware (www.lavasoft.com)

irtó jó programját használod. Jó hír, hogy egy ideje

a download.com-ról letöltött verzióban külön engedélyezni kell

a TopText telepítését, ami korábban default opció volt. Eddig

kb. 80 millióan töltötték le és installálták a programot, s jó ré-

szük valószínleg gyanútlanul engedélyezte a TopText telepíté-

sét, amely azt ígéri, hogy olyan böngész plug-inje lesz kedves

gazdájának, amely hasznos linkekkel gazdagítja használóját.

Vagyis eZulát és KaZaát. Itt a vége, fuss elvéle!

(Szénái)

~3-0 internet kalauz 2002. június-július/ 6-7. szára

to be a Credit Card^
ián) with NO Fee

and NO Obligationi

A 007-es webügynök
naplójából
Használt, de megkímélt
állapotú domainneveket
keresünk újrahasznosításra
Aki a Bostoni Filharmonikusok (bostonphil.

com) vagy a Sigcat (www.sigcat.org)

website-jára akar eljutni, és igyekezete egy

ruhájától megszabadulni szándékozó ifjú

leányzó sorozatképébe torkollik, ne gondol-

Tina's Live Cam

ja valami cyberfreudiánus csavarral, hogy

biztos a tudattalanja tört el böngészje

ablakán keresztül, hanem inkább gyanakod-

jon arra, hogy a pornóipar kalózai újabb

zseniálisan aljas ötlettel rukkoltak el: les-

ben állnak a lejáró domainneveket kilistázó

website-okon, és azonnal újraregisztrálják

a feledékeny tulajdonosok helyett az

domainjeiket. így történhetett meg, hogy

a Tina's free webcam nev ócska kis

pornósite-ra kb. 4500 nemrég lejárt és fele-

dékenységbl vagy szándékosan meg nem

újított domain mutat. Tekintve, hogy ez az

irdatlan mennyiség domainnév rengeteg

website-on és oldalon szerepelhet kifelé

mutató linkként, még elképzelni is nehéz, hány találata lehet na-

ponta Tinának. Akik megpróbálták visszavásárolni domainnevüket,

hamar rájöhettek, hogy itt talán nem is a szexuális felvilágosítás

az eredend cél, hanem a domain visszaszolgáltatásáért követelt

ezer-ötezer dollár. Az Ernst & Young gyermekeknek szánt

www.moneyopolis.org címe szintén szexualizálódott; itt egy má-

sik pornócég volt a ludas, és a domain visszaadásáért ötvenezer

dollárról indultak a tárgyalások. A legtöbb vállalat azonban inkább

az új domain mellett döntött, mivel ezt 35 dollárból meg lehet úsz-

ni. A Tina-ügyben pórul jártak listája olvasható

a cyber.law.harvard.edu/people/edelman/renewals oldalon.

(Szénái)
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A legnagyobb online felmérés
A Visitor Lifestyle Research 2002 egy évente ismétld kutatássorozat része, amelyet a TGI Ma-

gyarország és az NRC piackutató cég készít el a hazai vállalatok részére. A hagyományos felmé-

réssel megalapozott online életstílus-kutatás célja, hogy a honlapok üzemelteti, a reklámozók

és a médiatervezk hiteles képet kapjanak az internetezkrl. Az online felmérés másik fontos

célja, hogy a résztvev honlapok látogatói szegmensei egymással és a hazai internetes populá-

ció egészével is összehasonlíthatóak legyenek. A kutatást évente megismétlik, így megfigyelhe-

t egy-egy honlap látogatói összetételének változása.

A 2002. január 29. és 2002. március 1. között történt adatfelvétel alapsokaságába a 18-64

éves, hetente legalább egyszer internetezk tartoztak. 59 százalékuk férfi, és csak 41 százalé-

kuk n - tehát még mindig többségben van az „ersebb nem". Természetesen ettl jó néhány

site látogatói körében eltér a nemek megoszlása: egyes gazdasági, sporttémájú vagy számítás-

technikai oldalak látogatói között még jelentsebb a férfidominancia, míg az úgynevezett ni

site-okat értelemszeren a hölgyek látogatják többen - igaz, ezeknek is minden negyedik-

ötödik látogatója férfi.

A 18 és 64 év közötti internetezk 43 százaléka még nem töltötte be a 30. életévét, további

29 százalék pedig még csak a harmincas éveit tapossa. Mindössze 7 százaléknyi azok aránya,

akik már túl vannak az ötvenedik születésnapjukon.

A felmérés adatai szerint a 18 évnél idsebb internetezk 39 százaléka rendelkezik fiskolai

vagy egyetemi diplomával, 52 százalék pedig középfokú végzettséggel.

A diákok aránya 21 százalékot tesz ki.

Az internetezk közöttjelents mértékben felülreprezentáltak a budapestiek: 29 százalék él

a fvárosban, 23 százalék valamely megyeszékhelyen, és bár a 18-64 éves teljes népesség

36 százaléka falun él, az internethasználók között ez a csoport csak 24 százalékot tesz ki.

A gyakori internetezknek csupán 4 százaléka kezdte az utóbbi 3 hónapban a világháló haszná-

latát, 43 százalékuk viszont már 5 éve a netpolgárok közé tartozik. 3-5 éve a megkérdezettek

35 százaléka csatlakozik a hálóra.

Még a hetente legalább egyszer internetezknek is csupán egynegyede végzi ezt a tevékenysé-

get mindennap. Ugyanakkor a válaszadók többsége (51 százaléka) egy óránál többet inter-

netez hétköznapokon. Hétvégén 70 százalékuk tölt átlagosan napi 60 percnél többet a világ-

hálón, azonban a megkérdezettek 36 százaléka egyáltalán nem internetez hétvégén.

Legtöbben elektronikus levelezésre használják a hálót - 90 százalék szokott e-maileket küldeni

és fogadni. Internetes magazinokat,

híreket 87 százalék olvas, a neten

keresztüli információkeresés pedig

az internetezk négyötödére jellem-

z. Chatelni egyharmaduk szokott,

és ez a tevékenység inkább a fiata-

lok körében népszer - a 30 év alat-

tiak közül majdnem minden második

él a lehetséggel. A szoftverek,

zenék, filmek és képek letöltése

inkább a férfiakra jellemz, mint

ahogy a tzsdei információk böngé-

szése és az online vásárlás is - ez

utóbbi még mindig csupán az inter-

netezk 13 százalékánál fordul el.

INFINIT-HÍREK (www. ittk. hu

)

Online anyák
Az utóbbi hónapokban több kutatás témája is az anyu-

kák internethasználata volt az Egyesült Államokban.

Meglepetésre azt állapították meg a kutatók, hogy az if-

jú anyák átlagosan jóval több idt töltenek el online

egy hét alatt, mint például a tizenévesek. Az okokat ku-

tatva kiderült, hogy a vélt vagy valós gyesneurózis

gondjainak áthidalásában sokat segíthet az internet,

ugyanis a médium kiválóan alkalmas arra, hogy az

anyukák a magányból kitörve kommunikáljanak és vásá-

roljanak, szolgáltatásokat, információkat keressenek.

(Forrás: www. ittk. hu/infinit/2002/051 6/indexst. html)

MagyarOffice 1.0

Standard
A 2001 decemberében piacra került

MagyarOffice 1.0 Alap után június má-

sodik felében a Multiráció Kft. bemu-

tatta a StarOffice forráskódjára épül

MagyarOffice programcsomag Standard

verzióját. Az alapokra új kényelmi és

tartalmi funkciók épültek.

Ezek közé tartozik a kontextusfügg ma-

gyar nyelv súgó, a Mozilla internetes

böngész, a levelez és cseveg magya-

rított változata, összekapcsolva

a helyesírás-ellenrzvel. Megtalálható

benne egy térképes diagramkészít,

a megbízható munkatárs...

MagyarOffice" 1.0

amely statisztikai adatok térképes meg-

jelenítését biztosítja, valamint egy fej-

lett optimalizációs program. Ezenkívül új

sablonokkal bvült az Alap széles kínála-

ta. A Standard ajánlott végfelhasználói

ára egy licenc esetén - az alapverzió

18 000 forintos nettó árával szemben -

24 000 forint, de oktatási intézmények

vagy több licenc megrendeli jelents,

akár 40-50%-os árengedményt is kaphat-

nak. Az Alappal rendelkezk különbözeti

áron juthatnak hozzá a Standard verzió-

hoz. A MagyarOffice integrált irodai szoft-

vercsomag szövegszerkesztjével, webed-

itorával, táblázatkezeljével, bemutató-

készítjével és rajzolóprogramjával teljes

megoldást nyújt vállalatok, intézmények

és magánszemélyek számára.

íi
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Dániel

Informatikáról múlt idben
(Sík Zoltán informatikai kormánybiztos önértékelése)

„Az informatikai és hírközlési kormánybiztosságnak is nevez-

het csapat a magját adja egy késbb kialakítandó minisztéri-

umnak” - nyilatkozta 2000 nyarán Sík Zoltán, aki ezek sze-

rint nem tévedett: az új kormánykoalíció önálló minisztériumot

hozott létre, és az új miniszter azt is jelezte, hogy a régi kor-

mánybiztosság számos szakemberét átveszi az els magyar In-

formatikai és Hírközlési Minisztérium. Ugyanakkor az új kor-

mány beiktatásával az informatikai biztos, Sík Zoltán megbí-

zatása véget ért. Az elmúlt idszak kormánybiztosa immár ma-

gánemberként értékelte a múltat.

Az IKB erfeszítéseit lehet jónak vagy

rossznak minsíteni, csak egyvalamit

nem lehet: szó nélkül hagyni. Természe-

tesen én pozitívan értékelem a tevékeny-

ségünket, mint ahogy az Európai Bizott-

ság legutóbbi országértékelése is tette,

vagy akár hivatkozhatok az Európa Ta-

nács kedvez minsítésére a számítógé-

pes bnözés elleni egyezmény kapcsán.

Persze voltak olyan dolgok is, különösen

az elején, amelyeket így, utólag másképp

csinálnék. De végül is a semmibl építet-

tük fel az IKB-t, minden elzmény és

a területen rendelkezésünkre álló pozitív

példa nélkül, ráadásul úgy, hogy már ak-

kor is egy leend minisztérium alapjaként

volt pozicionálva. Sziszifuszi munka volt,

de megérte. A minisztérium az IKB bázi-

sán (s itt nemcsak személyi, hanem költ-

ségvetési, feladatköri, strukturális, elhe-

lyezési és egyéb alapokról is beszélek)

létrejött. Csak azt sajnálom, hogy nem

korábban, ám ennek nem szakmai, hanem

inkább politikai okai voltak.

A Matáv-ügy kapcsán sokan bírálták

a távozó kormányt, mert szerintük

a távközlési liberalizációt lehetvé tev

egységes hírközlési törvénnyel legalább

három évet késett Az SZDSZ a törvény

tartalmát is kifogásolja, és annak újra-

tárgyalását kezdeményezi.

Ez nagyon összetett kérdés. Hadd bo-

csássam elre, hogy a törvény elkészíté-

se már folyamatban volt, amikor az IKB

megalakult. Az átmeneti idben nyújtott

hathatós segítségért mások mellett kü-

lön köszönet illeti a HÍF-et. Átfogó, egy-

séges szabályozásról lévén szó, ráadásul

évi körülbelül 1000 milliárd forintos piac

szabályozásáról, azt hiszem, nem lehet

eléggé hangsúlyozni a „körültekintés"

szót. Emellett az EU 6 darab idevonatko-

zó direktívájának is meg kellett felel-

nünk, amit az EU szakemberei minden

egyes törvényváltozat esetében vizsgál-

tak. A szolgáltatókkal, valamint az egyes

érdekvédelmi szervezetekkel való folya-

matos egyeztetésrl nem is beszélve (ez

alatt mind fogyasztói, mind szolgáltatói

érdekvédelmet értek). Az EU közben rá-

jött, hogy az direktívái sem örök élet-

ek, de az újak még nem voltak készen,

azokkal tehát nem lehetett harmonizálni.

Azt hiszem, ezt hívják futóvadlövésnek...

Az SZDSZ bírálatát csak bulvárszinten is-

merem, én nem láttam még konkrét ja-

vaslatot, hogy itt és itt ezt a paragrafust

kellene kihúzni, vagy ezt és ezt a szót

kellene beírni, s ennek ilyen és ilyen ver-

senyserkent hatása lesz. Gondolom, van

ilyen szint javaslat is, de ezt hivatalo-

san már amúgy sem velem közlik, legfel-

jebb akkor, ha az SZDSZ kíváncsi a véle-

ményemre. A magam részérl üdvözlök

minden olyan módosítást, amely élénkíti

a versenyt, mert bár hatástanulmányok-

ból hegyek állnak rendelkezésre, mégis

a legsötétebb félelmeim jöttek be a ver-

sennyel kapcsolatban, olyanok, amelye-

ket egyetlen hatástanulmány sem taglalt.

Szóval kíváncsi vagyok, és adja Isten,

hogy bejöjjön az SZDSZ számítása: fel-

gyorsul a verseny, az inkumbeseknek

pedig, akik eddig is minden hangszeren

játszottak, nem marad több eszköz a ke-

zükben a verseny szabotálására. Ezt

mindenféle pártpolitikától függetlenül

kulcskérdésnek tartom.

Az Informatikai és Távközlési Bizott-

ság elnöke, Rogán Antal, a Fidesz alel-

nöke az új kormány megalakulása eltt

két nappal az internetkérdés megoldá-

sát sürgette. Az elmúlt négy évben ezek

szerint nem sikerült megoldani?

Én sajnos csak két évrl tudok számot

adni, az IKB eltti világra nem volt hatá-

som. St továbbmegyek, a verseny csak

2001. december 23-a óta létezik, és csak

részlegesen, mivel a vezetékes távbeszé-

l-szolgáltatások monopóliuma csupán

2002. november 2-ával sznik meg az or-

szág egész területén. Közben volt egy

idpont, május 1-jén, amikor monopóliu-

mok szntek meg, de - talán a választási

„csatazaj" miatt - erre nem sokan figyel-

tek. Az internetkérdés megoldásának ki-

tétele viszont nekem egy kissé dodonai:

nem tudom, ki mit ért megoldáson. Per-

sze utópisztikus ötletek mindig voltak, és

lesznek is, például hogy járjon mindenki-

nek ingyeninternet alanyi jogon, de eh-

hez gazdag állam kell. A svédek és a ko-

reaiak is csak a „projekt" felénél tarta-
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nak, pedig az nemzeti össztermékük ki-

csit több, minta miénk. Egy biztos: álla-

mi beavatkozás nélkül nem megy, legyen

az törvénymódosítás, államilag dotált

szolgáltatás, netán ingyenes állami

internetszolgáltató, mindegy. Mint

ahogy már mondtam, ezt (mármint az

állami szerepvállalást) - mindegy,

hogy az SZDSZ javasolja, vagy

Rogán Antal képvisel úr Matáv-

székház eltti demonstrációjának

az eredménye - alapvet kérdés-

nek tartom.

Ha már szóba került a de-

monstráció: hogyan értékeli,

hogy a kormányváltás idején a

Matáv Rt. bejelentette a 150 Ft-

os kedvezmény és a Mindenkinek

csomag július 1-jei hatállyal való

megszüntetését. St mi több,

május 15-étl beszüntette a Mi-

nimum csomaggal való inter-

netezés lehetségét is.

Nem tartom tisztességes dolog-

nak a Matáv lépését, de annak id-

zítését sem. Nem gondolom, hogy

ez egy elre beépített idzített

bomba volt. Ki alkotna olyan jog-

szabályt, amely késbb neki okoz-

hat fejfájást (a jogszabályok jóval

a választások eltt készültek).

A Hírközlési Ffelügyelet reakciója

sem világos elttem, miszerint ez

a kérdés nem hozzájuk tartozna.

Véleményem szerint a piac szerep-

livel kapcsolatos egyedi dönté-

seknek nem tárcaszinten, hanem a fel-

ügyeleti szervek szintjén kell eldlniük.

Emlékeim szerint ezt támasztja alá a köz-

igazgatás korszersítésérl szóló kor-

mányhatározat is.

Ezek szerint az Informatikai Kor-

mánybiztosság nem szólhatott bele

a Matáv döntésébe?

Mivel nem általános árszabályozási

kérdésrl, hanem egy adott piaci szerep-

l magatartásáról van szó, itt a hatósá-

gok az illetékesek, mégpedig szakmai

szempontból a HÍF (Hírközlési Ffelügye-

let), versenyjogi szempontból a GVH

(Gazdasági Versenyhivatal), fogyasztóvé-

delmi szempontból pedig az FVF (Fo-

gyasztóvédelmi Ffelügyelség). Mivel a

hírközlési törvény elírja, hogy a felek-

nek együtt kell mködniük, remélhetleg

nem fognak eltér álláspontot képviselni.

Az IKB felelsségi köre a jogszabály sze-

rint az általános, a piac egészét érint

kérdésekre vonatkozik. Ez az európai

uniós gyakorlat, st pontosan ez az oka

annak is, hogy a HÍF független hatóság-

ként lett definiálva, hogy ne függjön az

IKB-tól. Ezt már meg is mutatta, amikor

a HDB (Hírközlési Döntbizottság) más

állásfoglalást adott ki internetdij-

megosztási ügyben, mintami a jog-

szabályalkotó szándéka volt.

A Matáv Rt. arra hivatkozik, hogy a

speciális csomag és a kedvezmény szá-

mára horribilis veszteségeket okozott.

Nem a Matáv védelmében mondom, hi-

szen nem szórnia védelmemre, de

a 150 Ft-os konstrukció mindig is veszte-

séges volt, és mint ilyen, egyedülálló

a világon. Ugyanis a fiat rate-es csoma-

gok minden országban tartalmaznak be-

épített idlimitet, a franciáknál pl. 1 óra

után bont a vonal, és kezdhet

elölrl a „kapcsolódási ceremó-

nia". Ugyanakkor feltételezem,

hogy a Matávnál sem kezdk

dolgozták ki a konstrukciókat,

és k is tudták, mibe vágnak

bele. Ez pedig azt vetheti fel,

hogy esetleg dömpingár alkal-

mazásával akarták magukhoz

édesgetni az internet-

felhasználókat. Amikor már le-

tarolták a piacot, megszüntetik

a kedvezményt. Ez pedig a ver-

senytörvény szellemével ellen-

tétes piád magatartás. De ez

már a GVH felségterülete!

Kérdezhetjük személyes ter-

veirl?

A terveimrl egyelre csak

szkszavúan nyilatkoznék. El-

ször is szeretném megvédeni

a kinevezésemkor elhalasztott

doktori disszertádómat. Való-

színleg saját tanácsadócéget

fogok mködtetni, ugyanakkor

mindenképpen szeretnék a

„vérkeringésben" maradni, hi-

szen ez a szakmám. Elképzelhe-

t, hogy eddigi tapasztalataim-

ról, st vízióimról írni kezdek. Hiszi, vagy

nem, amióta dolgozom (1986-tól), min-

dig elre megláttam a jövt az informati-

kában. Körülbelül 3-5 évre elre látok, de

ilyenkor csak a megérzéseimre hagyatko-

zom. Eddig még nem tévedtem nagyot.

Keresse csak vissza az 1992 és 1995 kö-

zötti dkkeimet! 1999-ben leírt progra-

mom a mai napig érvényes, sokat megva-

lósítottam belle, és érdekes, hogy

Kovács Kálmán egyik els teendje (az

információhoz jutás alapjoggá tétele) is

szerepel ebben a programban, pedig

nem is láthatta...
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Az IHM legnagyobb feladata:

a társadalom felzárkóztatása

Az informatikai minisztérium programját ismertette Kovács

Kálmán miniszter, Csepeli György politikai és Suhajda Attila

helyettes államtitkár a BME ITTK Információs Társadalom

Szakmai Klubjánakjúnius 20-ai rendezvényén.

Csepeli György politikai államtitkár

bevezet expozéjában egy új társa-

dalmi igazságosság mellett foglalt

állást, amelynek célja, hogy a digitá-

lis szakadék rossz oldalán rekedte-

ket is visszaemelje a társadalomba.

Az információs korszak beköszönte

ugyanis azzal fenyeget, hogy na-

gyobb csoportok kizáródnak a fejl-

désbl. Ezzel a kihívással politikai

irányvonaltól függetlenül minden

kormányzatnak szembe kell néznie.

Tehát talán meglep, de az Infor-

matikai és Hírközlési Minisztérium

legnagyobb feladatának a társada-

lom felzárkóztatását tartja.

Kovács Kálmán ez alkalommal sem

ígért ingyenes internetelérést min-

denkinek, szerinte ugyanis azok

a leginkább rászorulók, akik nem is

tudják, hogy internetezniük kellene.

Bennük elször tudatosítani kell,

hogy mindez miért hasznos. Ehhez

azonban a hálózatra épül széles

kör szolgáltatásokra és tartal-

makra van szükség, mint az elekt-

ronikus okmányiroda vagy az online

adózás.

Egy kérdésre válaszolva Kovács Kál-

mán röviden vázolta az egységes

hírközlési törvénnyel (EHT) kap-

csolatos terveit. A konfliktusok f
forrását abban látta, hogy a piac

2001 végére tolódó liberalizációja

negatív befekteti kedvvel találko-

zott. így most az az elsdleges cél,

hogy rábírják a piacot a valódi ver-

senyre. Erre több megoldás is kínál-

kozik, például pozitívan megkülön-

böztetni a piacra újonnan belép-

Kov.ic* K.iiin.ii i. Infoi in.itlk.1iH lm Közié*! minisnél (SZDSZ)

A 43 éves. mérnök végzebség
szabaddemokrata politikus a Horn-

kormány Ideién a Közlekedési,

Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

politikai államtitkára volt Az 1 996
óta országgylési képvisel Kovács
Kálmán az elz ciklusban a

gazdasági bizottság alelnöks volt.

és tagja volt az Informatikai és
infrastruktúra-fejlesztés!

alblzobságnak. a Magyar Nemzed
Bank kereskedelmi banki

tevékenységével kapcsolatos

tényfeltáró albizottságnak, az

Informatika! albizottságnak és az

Infrastruktúra-fejlesztési

alblzobságnak. 1 995-tl a Magyar
rkutatási Tanács elnöke, 1 990-tl négy éven keresztül a Fvárosi
Közgylés tagja volt. Ns. négy gyermeks van

két, vagy összeolvadásra késztetni

a kisebb szereplket. Ugyanakkor

nyilvánvaló, hogy a médiakonver-

genciára való tekintettel - ami na-

gyon jól látszott a kampánycsendet

megtör SMS-üzenetekben - újra

kell gondolni a tartalomszolgálta-

tásra vonatkozó szabályozást is.

A minisztérium hosszú távú célja az

emberek felkészítése az információs

társadalommal beköszönt állandó

változásokra. Ez lehetvé teszi a

polgárok számára, hogy a gyorsan

változó világban is folyamatosan

képesek legyenek érvényesülni. Ha
ez sikerül, teljesülhet a minisztéri-

um terve, Magyarország felzárkóz-

tatása, nem is annyira az Európai

Unióhoz, mint inkább a világ egé-

széhez.

WWW the-good-news. org

A nagy lehetség
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Internetpolitika Európai Unió-módra

Erkki Liikanén érdekes ritmusú nevét még sokat fogjuk hal-

lani a következ években. Az Európai Unió XIII. igazgatósá-

gának finn vezetjét bátran tekinthetjük az információs tár-

sadalom európai miniszterének, de a krónikák nem a posztja,

hanem a nevéhezfzd politikai programegyüttes miatt

fognak megemlékezni róla.

L
iikanen ugyanis - annak elle-

nére, hogy a kilencvenes évek

közepétl Martin Bangemann

nevétl volt hangos a sajtó, és

késbb maga Mr. Európa,

Romano Prodi „jegyezte” az els

bejelentéseket - most már mind-

örökké az „E-Európa” atyjaként él

majd az emlékezetünkben: olyan

felels uniós vezetként, aki bát-

ran és egyértelmen tett hitet az

információs korszak vívmányaira

épül jövkép mellett, és nem
átallotta azt egészen konkrét és

gyakorlati célok formájában elírni

a tagállamoknak (és az E-Európa+

program révén valamennyi csatla-

kozni szándékozó országnak).

A sokat sejtet elzmények után,

2002 nyarán korszakos bejelentés-

sel köszöntött ránk. Amikor

a fbiztos meghirdette, hogy „min-

den európai polgárnak elérhetvé kell

tenni a széles sávú
,
nagy sebesség

internetet ”, akkor a nagypolitika

rangjára emelt egy régóta, de mind

kevésbé óvatosan formálgatott

állítást: az információs közmhöz,

a hálózat által nyújtott lehetségekhez

való hozzáférés (access) egyfajta emberi

alapjoggá vált.

Nyilatkoztak már hasonlót sokan

(például Kína is, amely sokkal in-

kább a hozzáférés korlátozásáról

híresült el, semmint az állampol-

gároknak alanyi jogon biztosított

internetrl), de végrehajtásra ítélt

akciótervbe még nemigen került be

ez az állítás.

Korábban, az E-Európa program

2000 eleji meghirdetésekor már

célként megfogalmazódott, hogy

„minden polgárt, otthont és iskolát,

minden gazdasági vállalkozást és szak-

intézményt a digitális korszakba, az

»online létbe« kell vezetni, és a finan-

szírozásra, valamint az új gondolatok

felkarolására kész vállalkozói szféra tá-

mogatásával »digitálisan írástudó« Eu-

rópát kell teremteni”. Ehhez azonban

akkor még „csupán” az olcsó, nem

pedig az alanyi jogon járó internet-

hozzáférés követelménye társult.

Csak hogy értsük: a 2005-ig szóló

program egyik sarkalatos pontját

már 2002-ben „felülírta” az

Európai Unió. Még többet, még

bátrabban, még egyértelmbben

kíván: minden korábbinál határo-

zottabban játssza meg az

„internetkártyát” mint Európa világ-

piaci versenyképesség-növelésének egyik

kulcsmozzanatát.

A program „elmélyülése” mögött

jól érzékelhet az a gyorsulás,

amely az információ- és tudástech-

nológiákkal mindinkább átjárt ha-

gyományos ipar és a tudástermelés

rövidül ciklusai révén kiélezi

a gazdasági-politikai rivalizálást.

Európa most annak a felismerés-

nek a birtokában lépett elre, hogy

a látszatra szociális kérdésként tár-

gyalható esélyegyenltlenség a

hozzáférésben valójában gazdaság-

stratégiai kihívás: a digitális közja-

vakból való részesedés az életmin-

ségjavításán túlmenen teljesít-

képességi ugráshoz is vezethet.

Az E-Európa program indulókoncepciójának tíz kiemelt akciós

területe (elérend állapotok 2005-ig)

1. Az európai fiatalok útja a digitális korszakba

2. Olcsó internet-hozzáférés

3. Gyorsuló pályára álló elektronikus kereskedelem

4. Gyors internetelérés a kutatóknak és a diákoknak

5. Smart card a biztonságos elektronikus hozzáféréshez

6. Kockázati tke a high-tech kis- és középvállalkozásoknak

7. A fogyatékosok részvétele a digitális technológia segítségével

(e-participation)

8. Online egészségügy

9. Intelligens közlekedés és szállítás

10. Online kormányzat
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Az internettel foglalkozó kampányai és rendez-

vényei (Páneurópai Internet Fiesta, Netd@ys)

után az Európai Unió a „Biztonságosabb

Internet Akciótervvel” (Safer Internet Action

Plán) fordult szembe a nemkívánatos internetes

tartalmakkal (europa.eu.int/information_

society/programmes/iap/index_en.htm).

Az 1999 és 2002 közötti periódus 25 millió

eurós költségvetése három fcsapást tett

lehetvé:

• az önszabályozás bátorítása, a szabályozott

viselkedés és a gyors beavatkozást lehetvé

tév szolgáltatások elterjesztése révén biz-

tonságosabbá tett hálózati környezet;

a szr- és mérrendszerek fejlesztése, a mé-

rést szabályozó nemzetközi egyezmény létre-

jöttének elsegítése;

az internetben rejl lehetségek és veszélyek

tudatosítása a szülk, tanárok és gyerekek

körében, a tapasztalatok cseréjét biztosító

felületek létrehozásával.

A program munkáját önálló weboldal is segíti,

a www.saferintemet.org hasznos információs

hátországnak bizonyul. A jogi szakanyagok és

kutatási jelentések közlése mellett ugyanis beve-

zet azokba a vitákba, amelyek jelenleg a világ-

ban folynak az internet mködését veszélyeztet

illegális tartalmakkal kapcsolatban.

Az akcióterv 2004-ig tartó meghosszabbítására

az Európai Bizottság nemrég tett javaslatot.

Internetpolitika

Európai Unió-módra

Ebbl fakad az a konkrét célki-

tzés, hogy az (erre a célra

megemelni javasolt) európai

pénzalapok elssorban a

„behuzalozottság” szempontjá-

ból hátrányos helyzetben lév

vidék erforrásait növeljék, és

a hálózatfejlesztés hibrid

modelljei jöjjenek létre (az állami

és a magántke kombinációjával,

különböz kedvezményekkel).

Úgy tnik, hiába intenek mér-

sékletre a „tiszta piac” hívei

(akik leginkább e piac szerepli,

haszonélvezi és csak részben

pártatlan elemzi) a központi

beavatkozás torzító hatásával,

veszélyeivel kapcsolatban. Az

„új gazdaság” és az internet

gyorsvonata túl hangosan dü-

börög ahhoz, hogy csendben ki

lehessen várni, amíg elül a zaj.

Túl nagy a tét ahhoz, hogy

a szereplk ne próbáljanak

minden lehetséges eszközt meg-

ragadni.

A diadalmas internet

Az amerikai kereskedelmi mi-

nisztérium immár negyedszer

megjelentetett átfogó elemzése,

a Digital Economy 2002 (www.

stat-usa.gov/stemplate.nsf/

Validate?OpenAgent&dblD=

pub.nsf&vwlD=Abstracts&file

key=digital2002.pdf) arról

üzen, hogy az általános gazda-

sági recesszió ellenére az Egye-

sült Államokban tovább ntt az

információs ágazatra es
tkeérték, növelve az IT-

részesedést a foglalkoztatottsá-

gi kulcskategóriákban a gazda-

ság általános ersödésének

egyik összetevjeként. A tzsdei-

befekteti érdekldés látványos

visszaesése, a távközlési ágazat

krízise ellenére a grafikongörbék

zuhanása független az internet

reálszférájának, a hálózati ér-

téktermelés alapformáinak mu-

tatóitól - azok megállíthatatla-

nul kúsznak felfelé.
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A hostgépek és a hálózatra kap-

csolt PC-k mennyisége konokul

n, s a felhasználók száma minden

mértékadó becslés szerint 2002

elején átlépte a bvös félmilliárdot

- úgy, hogy a középiskolákból

csak idén lépett ki az els

olyan generáció, amely már

eleve hálózati polgárként,

netizenként kezdett hozzá

középfokú tanulmányaihoz.

A „fejletlen” országokban

tömeges hozzáférési

programok indultak/indul-

nak be. Kalandozzunk csak

el a Netsizer oldalára

(www.netsizer.com), és

a szemünk eltt pörg
számlálók érzékeltetik

a gyarapodás ellenállhatat-

lan erejét.

A hálózati tartalom növeke-

dése sem lassul, hanem

gyorsabban n, mint eddig

bármikor. A forgalom fél-

évente történ megduplá-

zódása 1997, a hálózat

látványos növekedésnek in-

dulása óta 2001 utolsó

negyedévében volt a legma-

gasabb. A hálózati hírfo-

gyasztás negyedévente hasít

ki egyre nagyobb szeletet

a teljes médiatortából. Sor-

ra jelennek meg olyan,

elképeszt méret adatbázisok,

amelyek önmagukban is számot-

tev fogyasztásnövekedést gene-

rálnak (családtörténeti anyagok,

amerikai bevándorlási

regisztrumok, brit népszámlálási

adatok, könyvtári

különgyjtemények).

Óriási a tartalék a jelenlegi szol-

gáltatások felhasználóbarátabbá

és gyorsabbá tételében - a hasz-

nálat intenzifikálódása már most

vezet trendnek látszik. Egy 2001

szén készült tanulmány például

bebizonyította, hogy a letöltési id
csökkentése, valamint a termékin-

formációk gazdagsága sokkal fon-

tosabb és vonzóbb a fogyasztó-

nak, mint az új és drága technoló-

giák
(
Ted Kemp: Consumers Want

Fást Pages, Nt Rich Media.

InternetWeek, 2001. szept. 10.,

www.internetwk.com/story/

INW20010910S0005).

Az az iszonyatos adósságtömeg,

amelyet a „digitális aranyláz” né-

hány éve alatt a távközlési cégek

felhalmoztak (az adósság összege

nagyobb, mint Nagy-Britannia

kormányáé az utolsó két évszázad-

ban), olvasható úgy is, hogy olyan

mérték befektetés történt a jövbe
,

amelynek hatáskövetkezményeit csak

másfél-két év múlva kezdjük megérez-

ni. Ezek az adósságok ugyanis

nem elértéktelened dot-com

részvények formájában terhelik

a mérlegeket, hanem

megvalósuló fejlesztések

mögött álló valóságos

befektetésként.

• Az amerikai csdök ár-

nyékában alig tnik fel,

hogy az európai dot-Com

cégek 90 százaléka tartja

magát, miközben többsé-

gük nyereséges. Nehéz

elképzelni a gazdaságot,

amint egyik pillanatról

a másikra elkezdi „vissza-

csinálni” az informatikai

forradalmat. A gazdasági

folyamatoknak, a terme-

lésnek, a közintézmények

mködésének nélkülözhe-

tetlen részévé vált a háló-

zat, az igény tartósan

újratermeldik az egyre

jobb és egyre olcsóbb

rendszerek iránt. A nélkü-

lözhetetlen dokumentum-

és tartalomkezel techno-

lógiák piaca például

továbbra is 50% körüli

mutatókkal n. A pénz-

ügyi világon és a válság

miatt megszorításokra kényszerül

cégeken kívül szinte mindenki más

elre tekint. Nem csökken a cég-

alapító kedv, a diákok körében

tartósan és megállíthatatlanul n
az érdekldés az e-commerce kur-

zusok iránt. Egy erre irányuló fel-

mérés szerint nem feledkezhetünk

meg arról, hogy milyen „sok öröm

van az internetes üzletben, a dot-

comosok szeretik azt, amit csinál-

nak, és ez nagyon meglep az el-

múlt év nehézségeinek fényében”.
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Európai

Unió-módra
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Leckék Magyarországnak

holnapjUS3E3T
gyarország számára ketts értelem-

ben is a hozzáférést emeli eltérbe,

kiemelt fejlesztési és stratégiai fel-

adatként. Ebben a különleges szi-

tuációban, a kemény belpolitikai

viták eltt jól jön az Európai Unió

üzenete:

Az üzleti világvége-hangulat elle-

nére („az istennek se akar

beindulni a piac”) az utóbbi

idszakban folyamatosan

bvült

a hazai internetezk tábora,

st egyre többen használják

a hálózatot naponta. Szinte

észrevétlenül kúsznak felfelé

a különböz mutatók: ami

óriási látogatottsági rekord

az egyik napon (szeptember

11., országgylési választá-

sok), az nem sokkal késbb
átlagosnak számít. Régóta

várt akciók kezdték érzékel-

heten növelni a felhaszná-

lói háttérbázist (családi,

közalkalmazotti és pedagó-

gus-számítógépprogram, az

általános iskolák Sulinetre

kapcsolásának következ

szakasza), de az igazán tömeges

hozzáférési programok még min-

dig elttünk állnak.

Az mindenesetre jól látszik, hogy

a hazai tendenciák - minden teher-

tétellel és esélyponttal együtt -

nem sokban különböznek az inter-

netágazat európai helyzetétl, ha

csak az alsóháztól is messze elma-

radó penetrációs szintet nem te-

kintjük annak. Be kell ugyanis lát-

nunk, hogy ebbl a szempontból

az EU-hoz csatlakozni kívánó or-

szágok között csak a második cso-

portba tartozunk, a visegrádiakkal

együtt: Málta, Ciprus, Szlovénia és

Észtország, a négy „törpeállam”

ugyanis az internetmutatókat te-

kintve nagyságrendekkel produkál

jobb eredményt a magyar, a cseh,

a szlovák vagy a lengyel helyzetnél.

Ennek megfelelen az „európai

fáramhoz” való csatlakozás Ma-

tás után is nyitva tartott iskolai

számítógépteremben,

cyberkávézóban, munkahelyen)

már reális célkitzés!

- eu.com
register your eu.com donutin

go to the eupoc website

Széles sávú, nagy sebesség internet-

hozzáférést mindenkinek - Magyar-

országon is! Ez ma már nem info-

próféták hagymázas álmodozá-

sa, hanem stratégiai prioritás!

Az anyagi ellátottságnak, a

GDP-nek, az infrastruktúrának

azon a szintjén, ahol állunk,

mindez a közösségi hozzáférés for-

máit értékeli fel. Az EU elvárása

teljesíthetnek tnik, ha nem is

a „minden otthonba PC-t és

internetkapcsolatot” formájá-

ban, de a „mindenkijuthasson

hozzáféréshez valamilyen módon"

(könyvtárban, teleházban, taní-

Jól látható, hogy az állami szerep-

vállalás elkerülhetetlen, már csak

a közszférának a közösségi hoz-

záférés lehetséges színtereiben

való érintettsége okán is. Más-

részt az is egyértelm, hogy nem
szereptúllépés, ha az állam

a közös érdekek alapján egyez-

tetést kezdeményez a távközlési

szolgáltatókkal, különösen a

Matávval, a hozzáférés-bvítést

megkönnyít tarifacsomagokról.

A legmerészebb, legbátrabb

internetnépszersít program

sem „lógna ki” abból az euró-

pai környezetbl, amelybl ez-

után kitnni lesz majd nehéz.

De azért megpróbálhatjuk... é""
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Vivendi Telecom Hungary
Összeköt minket

Ha egy kapcsolat megszakad,
az senkinek sem jó

Megsznik a 150 Ft-os kedvezmény, de vajon lesz-e valami más helyette?

Bármilyen változások is történnek a telefonos internetszolgáltatások hatósági

díjszabásában, ne várj a döntéssel! K©dV©Z változások esetén nálunk

csak még több kedvezményben lesz részed, és igény szerint a késb-

biekben akár csomagot is válthatsz! A V-net internetcsomagjai minden

telefonos felhasználónak valóban a legkedvezbb ajánlatot jelentik.

Ráadásul most 3 hónapon át 50% havidíj kedvezményt is adunk

elfizetinknek!

m Új kapcsolat létrehozása?

N.

nem \

És ebben már a telefonköltség is benne van!

Info-vonal:

1288
www.vnet.hu

Nagyobb értékesítési pontjaink: a bevásárlóközpontokban található Texastel üzletek •

Cora áruházak • a Photo Porst kijelölt üzletei
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Nem szeret sorba állni az újságosnál?

Van megoldás!

Rendelje meg, és minden

hónapban a postaládájában

találja a CD-melléklettel

kibvült egyetlen

magyar internetes

életmódmagazint.

.. _ _
Kérjük, az alábbi adatokat akár e-mailben (ekiss@pil ,

,

akár postán (Prím, 1118 Budapest, Ugrón Gábor utca 35.),

akár faxon (+36-1-248-3250) juttassa el Kiss Éva kollégannknek,

Elfizetési n d e l é sm e g r e

Megrendelem az Internet Kalauzt 2002 hónaptól példányban

1 évre 5472 Ft fél évre 2736 Ft negyedévre 1368 Ft EH

Az összeget a számla kézhezvételétl számított 8 napon belül átutalással EH , illetve csekken EH (a megfelel

megjelölend) kiegyenlítem.

Kézbesítési név: Telefon:

E-mail:

Kézbesítési dm:

Számlázási név:

Számlázási dm:

Dátum: Aláírás:



l£RTY COMPUTER
QUJeRTV

mm hw
y

imngKy, gqgf

73 000 fhmfc
mnmm

MF-MlS

szAuíTm,
ha a Bartók Béla

úti iahtiinhhon

rendeli meg!

iyj

C O MPUTER
Alapítva: 1984-ben

ami s z a m 1 1 a s t e £ h n i k a
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EGYSZER WEBOLDALÁKHOZ
EGYSZER WEBCÍM

Ha Önt barátai Mókucinak becézik, akkor nyilván jó lenne, ha a

mokuci.oldala.hu címen kereshetnénk az Ön weboldalát, nem? Ha Te vagy

a Jani, akkor bizonyára szeretnéd fotódat és hobbilistádat feltenni a jani.

honlapja.com címre. De a kovacs_bela.oldala.com-ra elhelyezett névjegy vagy a

Magic játékgyártó bt.-hez rendelt magic.weboldal.hu is jelents értéket

képvisel könny megjegyezhetségével.

ÜK*
Az Ön neve

A Prím Online weboldai.com

szolgáltatása két dolgot nyújt;

- egy egyszer weboldal gyors

kialakításának lehetségét

- egy könnyen megjegyezhet,

egyszer, beszédes webeímet

Még ma érdemes a prim.hu oldalt felkeresned, és kipróbálnod

a weboldal.com szolgáltatást (no és a többi tizennégyet)!

Hallgassa a Budapest Rádiót,

kövesse a Szomjoltó Járat útját,

élvezze a hús sör ízét!

FM 88.1 és FM 97.3

Oltsa szomját egész nyáron Veltins sörrel!

A számlát mi álljuk!
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Milyen kedvezményeket

kedvel a Matáv?
Szerencsétlen idpontban megy nyomdába ajúnius-júliusi HHE3 ;

talán egy-két nappal a lapzártát követen jelenti be az informati-

kai miniszter, hogy mirl sikerült megegyeznie a távközlési

szolgáltatókkal, és milyen új kedvezményes csomagok léphet-

nek életbe a megszn 150 forintos éjszakai maximum,

illetve a „Mindenkinek” átalánydíja helyett. Ennek ellenére

idszernek éreztük, hogy Straub Eleknek, a Matáv elnök-

vezérigazgatójának feltegyünk néhány kérdést a kedvezmé-

nyek megsznésével, illetve az új csomagokkal kapcsolatban.

HEBE3: Elrebocsátom, én nem hi-

szem, hogy a kedvezményeket egy ver-

senyszférában tevékenyked vállalat-

tól kellene elvárni, s nem mondjuk az

államtól... (E tárgykörben ki is fejtet-

tem véleményemet a múlt havi Internet

Kalauzban, ld.: www.prim.hu/

cikk.prm?id=28667j. Ugyanakkor,

ha az átalánydíjból fakadó kedvezmé-

nyeket megvonja a Matáv, bizonyos

dolgokat mégiscsak rajta kell számon

kérni. Egy régebbi morgásomra - mi-

szerint akik a kedvezményes tarifák

hatására hajtottak végre otthoni

„nagyberuházást", mondjuk több évre

aláírva az ISDN iránti kötelezettséget,

most felmentést érdemelnének - kelle-

mes meglepetéssel fedeztem fel a Ma-

táv-honlapon a választ: ha egy hóna-

pon belül jelzik ezt a kívánságukat,

meg is kapják. Vajon nem lehetne azt

az igazságtalan helyzetet is feloldani,

hogy akiknél van mód az ADSL beveze-

tésére, azok olcsóbban internetezhet-

nek (ráadásul széles sávon, idkorlá-

tok nélkül), mint azok, akiknél ilyenre

nincs lehetség? Hiszen a Matáv

a „nagyfogyasztóknak" épp a kábelt

vagy az ADSL-t ajánlja. De ha

nincs? A fogyasztók - ellentét-

ben a Matávval, illetve az el-

múlt évtizedekben tevékeny-

ked eldjével, a Magyar Pos-

tával - nemigen tehetnek

a mszaki körülményekrl, az

infrastruktúra állapotáról...

És ha már a mszaki körülmé-

nyeket említettem, hadd tér-

jek ki arra is, hogy sokan

azért éltek az átalánydíjak-

kal, mert a vonalak állapota miatt

csak a nyolcadik, tizedik kísérletre si-

került megfelel sebesség kapcsolatot

teremteniük, és ha az egyszer létrejött,

a világért se bontották a vonalat

a kedvezményes idszak végéig, ma-

radtak online akkor is, ha amúgy elég

lett volna egy óra múlva öt percre újra

kapcsolódniuk. ket is sújtja a kedvez-

mények megvonása, holott eddig is

csak a szolgáltatás gyenge minsége

miatt éltek azokkal...

Straub Elek: Egy sor példát tudok

mondani hasonló igazságtalanságok-

ra, amikor egy új szolgáltatás beindí-

tását nem egyszerre kezdhette el él-

vezni az egész ország. Itt van például

mindjárt maga a telefon. Bár ma már

teljes a lefedettség, még mindig van

mintegy 100-150 ezer elfizet, aki-

nek a telefonigényét csak fix telepíté-

s mobileszközökkel tudtuk megvaló-

sítani, amelyek bár megfelelnek a

szabványok által elírt feltételeknek,

kevesebb lehetséget kínálnak (pl.

adatátvitelre), mint a vezetékes tele-

fonok. A mobil vagy az ISDN se egy-

szerre terjedt el az egész országban,

s van egy üteme az ADSL-nek is. Az
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egyébként, hogy a mintegy 2,7 milli-

óból ma jóval több mint 1 millió te-

lefonvégponton lehetséges az ADSL,

a legtöbb európai országhoz viszo-

nyítva jó arány. Mindehhez hozzáten-

ném, hogy az ADSL nem alapszük-

ségletet kielégít szolgáltatás, s az

ilyeneknél gazdaságossági megfonto-

lások is felmerülnek: ahol az igénybe-

vétel srsége várhatóan alacsony,

ott esetleg nem éri meg kiépíteni.

E gazdaságossági szemponthoz hadd

említsem meg, hogy bár minden ve-

télytársunk maga is kiépíthetne

ADSL-hálózatot, hiszen ehhez a hu-

rokmegosztás keretében a Matáv kö-

teles átadni a vonalait a verseny

résztvevinek, még egyikük sem je-

lentkezett ilyesmivel, pedig bizonyára

elemezték üzletileg... Összefoglalva:

vannak igazságtalanságok, amelyek a

fejldés ütemébl fakadnak, és ame-

lyeken nemigen tudunk segíteni.

Amin tudunk, segítünk, s az említett

ISDN2 többéves kötelezettségvállalá-

sa alóli mentesség is ilyen. Természe-

tes, hogy annak, aki az olcsóbb

internet miatt kötelezte el magát

több évre, lehetséget kell adnunk a

felmondásra. Ha lenne mszaki lehe-

tség például a vonalhibákból ered

kapcsolatszakadások mérésére, ott is

fontolóra vennénk valami költség-

mérséklést, de ilyen lehetségrl

nem tudok.

BlfflES : Nem is az az igazságtalanság,

hogy mondjuk a Rózsavölgyben vagy

Sukorán nincs ADSL, esetleg gyenge a

vezetékes kapcsolat minsége, hanem

hogy ott a gyengébb minség és id-

ben korlátozott internetezésért többet

kell fizetni, mint azoknak, akiknél az

ADSL már nem álom. Eddig, ha valaki a

megszn kedvezményekkel élt, számá-

ra legalább nem került többe az inter-

netezés, mint a széles sávú hozzáférés-

sel rendelkezk esetében, csak rosz-

szabb volt. Ezentúl drágább is lesz,

internet kalauz 2002. június-július / 6-7. szám

holott nem tehet a helyzetrl...

A kérdésem: ha már az állam is beavat-

kozik annak érdekében, hogy maradjon

meg az olcsó internetezés lehetsége,

nem kellene-e az ilyen típusú igazság-

talanságokra odafigyelni, azokat

megszüntetni?

S. E.: Ez is több kérdés. Az els,

hogy miért olcsóbb a korszerbb.

Nos azért, mert a hagyományos, régi

technika csak drágábban tud tartós

vonalkapcsolatot tartani. Nem ez az

els eset a történelemben, hogy vala-

mely új dolog nemcsak jobb, hanem

olcsóbb is a réginél. Nekünk az árak

tekintetében a költségekhez kell iga-

zodnunk. Az persze a kormányzati

politika számára megfontolásra érde-

mes lehet, hogy a társadalmilag,

földrajzilag indokolatlan különbsége-

ket, igazságtalanságokat mérsékelje,

de attól tartok, hogy ez csak egy a le-

hetséges argumentumok közül, ame-

lyeket az IHM-nek figyelembe kell

vennie, amikor eldönti, mit támogat.

BEEG3 : Mit támogat?

S. E.: Bár ez az IHM asztala...

BBS;...nem egészen, hiszen arról

már nyilatkozott Kovács Kálmán, hogy

k csak azt támogatják, és csak ugyan-

olyan mértékben, amit és amennyire

a szolgáltató...

S. E.: Ez igaz, de nem ezért kezdtem

úgy, hogy bár... Vagyis nem ezért va-

gyok hajlandó átvállalni a választ at-

tól, aki a kérdésben illetékes, hanem

azért, mert ezen a területen ugyanazt

valljuk, amit a minisztérium: ma nem

azokat kell preferálni, jobb helyzetbe

hozni, akiknek olcsóbb órák kellenek

ahhoz, hogy letöltsék, és másoknál

két nappal hamarabb lássák a Csilla-

gok háborúját, vagy online játssza-

nak éjszakákon keresztül... Az alap-

vet érdek ma az internetezk

számának növelése. Minden támoga-

tásnál az els momentum, hogy meg-

határozzuk, kit dotálunk, kit támo-

gatunk... Az IHM vezetivel együtt mi

is úgy véljük, hogy azokat a családo-

kat érdemes támogatni, ahol a gye-

rek tanulás közben utánanéz egy-két

dolognak az interneten, ahol a nyári

vakációra való felkészülésben így vá-

lasztják ki az úti célt, vagy ahol elol-

vassák a világhálón az ket érdekl

információkat. Egy ilyen család nem

éjszakákat tölt a weben, hanem havi

30-60 órát. Ezt igazolják a fejlettebb

országok számadatai is: Nyugat-

Európában napi fél óra, Amerikában

valamivel több az internetezk online

ideje. Természetesen külön meg lehet
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fontolni azt is, hogy aki távmunká-

ban otthonról dolgozik, és ezért tölt

órákat a neten, az nem érdemel-e

valamilyen dotációt. Ezért is mond-

tam, hogy sokféle megfontolnivaló

van, azonban a sok lehetséges cél kö-

zül az els és legfontosabb, hogy mi-

a legjobban. Ezt az HE3E5 szem-

pontjából valószínleg késn, viszont

a Prím Online-ra akár azonnal is ki-

akasztható információ szempontjá-

Fotó: Walkó Boglárka

nél többen legyünk, az internetezk

száma érje el azt a kritikus tömeget,

amely már beindítja az önfejldést

azzal, hogy mindenki érzi: ebbl nem

szabad kimaradni. Ezért a minisztéri-

um és a Matáv tárgyalásainak során

a partnerek arra keresték a választ,

hogy ehhez mi járulhatna hozzá

ból valószínleg kicsit korán mon-

dom: egy nagyon kedvez 15 és egy

nagyon kedvez 40 órás csomagot

céloztunk meg, amit a tárgyalások

eredményes lezárultával (ha azokat

az IHM lefolytatta más szolgáltatóval

is) tudunk majd bejelenteni, de talán

az nem titok, hogy ez a szándék.

H51ES : Ez mindjárt két kérdést vet fel:

ki határozza meg a költségeket, és mi-

ért éri meg a Matávnak elre tervezhe-

ten negatív eredményt „bespájzol-

tarif nk
nia", amikor a korábbi kedvezmények

megszüntetésének indoka az volt, hogy

azokra a szolgáltató ráfizet?

S. E.: A költségeken szerencsére nem

kell már vitatkoznunk. Még a törvény

elkészítésének szakaszában a Híf,

egy tanácsadócég és a szolgáltatók

folyamatosan dolgoztak a szolgálta-

tások definícióján, a költségtényezk

meghatározásán, így ezek az auditált

költségek legfeljebb nagyon szk in-

terpretációsjátékteret engednek,

alapveten minden egyértelm. Ami

a ráfizetést illeti, azzal önmagában

nincs baj, hiszen a Matáv nap mint

nap jelent be olyan kedvezményeket,

amikor a piacépítés érdekében vesz-

teségeket kénytelen elkönyvelni.

A kérdés az, hogy egy kedvezmény jó

irányban hat-e a piacra, vagy rossz

irányban? Az éjszakai kedvezmények-

kel nem értük el azt a célunkat, hogy

jelentsen njön az internetpenetrá-

ció, a fejldés megtorpant. Ugyanak-

kor „elértük” azt, hogy a nappali be-

szédforgalomra tervezett hálózat ma
már éjszakánkat nagyobb igénybevé-

telnek van kitéve az adatátvitellel,

vagyis ha a telefont beszéd céljára

használó ügyfeleinknek lenne érdek-

képviseleti szervezetük, az átvehetné

az internetesek lózungjait: legyen

már ingyenes a nappali beszélgetés,

hiszen a nappali beszélk csak ki-

használják az éjszakai internetes

csúcsra méretezett hálózatot, vagyis

ez nem kerül a Matávnak semmibe...

Szerintem a Matáv költségein igenis

osztozkodjanak igazságosan a telefo-

nálók és az internetezk, a kedvez-

ményt mint beavatkozást pedig alkal-

mazzuk ott, ahol piaci és társadalmi

céljainkat elérhetjük. Szerintem most

több internetez kell, ez viheti elre

az online hirdetési piacot,

a tartalomszolgáltatást, és ez vihet

közelebb az ország jövjének fontos

szempontjaihoz... é~
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Régi barátok új honlapon

internet kalauz 2002. június-július / 6-7. szám

Vám, aki bevallja, van, aki tagadja, de attól még hétköznapokon

nyolc óra tájban félretesz minden egyebet, s leül a tévé elé.

Lassan negyedik éve, hogy töretlen népszerségnek örvend az RTL
Klub esti sorozata, a Barátok közt, a Mátyás király téri ház lakói-

nak „ családregénye ”. Téma a suliban, hogy mikor bukik le Eszter

és Lóránt, beszélik a munkahelyen és a buszon, hogy vajon lesz-e

szerelem Laci és a szép tolókocsis recepciós lány között.

Mert a Barátok közt kicsit mindannyiunk életébe belefér. Nem úgy,

mint régen a gazdagréti Szomszédok hétköznapjai, amelyekben az

egész ország aktuális gondjai, örömei köszöntek vissza, de mégis:

mindenki találhat a barátok között olyat, akivel egyetért, akiért iz-

gul, akivel együtt érez, és akit ki nem állhat.

Sokan vannak, akiknek az estib fél óra nem is elég, megnézik

a szombatonkénti maratoni ismétlést, megveszik a színes Barátok

közt-magazint az utolsó szálig, s rendszeresen ellátogatnak a film-

eposz site-jára az interneten.

Némi tartalom már 1 999-ben, a sorozat indu-

lásakor is volt, de minisite-ról igazából 2000
novembere óta beszélhetünk - mondja Béky

Endre, az RTL Klub internetes osztályvezet-

je, az RTL Online fszerkesztje.

valamint az a lehetség is, hogy aki

e-mailtakar küldeni, kiválaszthatja,

hogy kinek címzi, a stábnak vagy csak

valamelyik szereplnek. Nem úgy,

hogy megadjuk a szereplk e-mail cí-

mét, hiszen nekünk védenünk kell az

privát szférájukat, de az üzeneteket

személyre szólóan „kézbesítjük".

A hozzászólásokból az derül ki, hogy

afárumozók nem mindig egyértelmen

a rajongókból verbuválódnak...

De aki hozzászól, az mind nézi a fil-

met! Egyébként alapelvünk, hogy rész-

letesen tájékoztassuk a látogatókat a

fórum és a chat játékszabályairól, nor-

máiról, s igyekszünk a lehet legkeve-

sebbet moderálni a beérkez vélemé-

nyeken, hozzászólásokon. Szólássza-

badság van, még „beszólásszabadság"

is - a kitiltás szerencsére igen ritka,

csak olyan esetekben fordul el, ami-

kor valaki a figyelmeztetés után sem

mérsékli magát, s durván sérti például

a szereplk személyiségi jogait. A ta-

Az idei esztend pedig a nagy meg-

újulás éve, szig kívül-belül megújul

az egész RTL Online portál, s ennek

a folyamatnak a keretében néhány he-

te egy átalakított, formailag és tartal-

milag is sokkal gazdagabb Barátok

közt-honlappal váijuk a látogatókat.

Mely területeket érinti a változás?

Teljes designváltás történt, az új

site Flash technológiával készül, nagy

nyitó kép, dinamizmus, új grafikai

elemek, igazán finom megoldások jel-

lemzik. Sokat gazdagodott a tartalom,

átalakult az oldal struktúrája, sok új

szolgáltatás is megjelent. Ezeknél az

újdonságoknál egy közös cél volt:

mindjobban összekötni a honlapot és

a tévésorozatot, gyorsan reagálni

minden változásra, él kapcsolatot te-

remteni a nézk - akik egyben a mi lá-

togatóink is - és a sorozat, a film sze-

repli között.

Beismerem, magam is feliratkoz-

tam a napi és a heti hírlevélre, s bár

még nem küldtem e-mailt a stábnak,

a fórumra már ellátogattam...

Fórum azeltt is volt, de hamaro-

san vadonatúj lehetségként megnyí-

lik a még fejlesztés alatt álló chat, s

újak az általad is említett hírlevelek.
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Nem mondhatom, hogy nincs közöm a számítástechnikához, már csak

azért sem, mert éppen most kell bemutatót tartanom, vizsgáznom belle.

A számítógépes játékokat pedig kifejezetten szeretem. Az interneten gyak-

ran megfordulok, sok, a tanuláshoz is használható anyagot találtam már,

s amikora stúdióban vagyok, a szünetekben azt is mindig megnézem,

mirl van szó éppen a Barátok közt fórumán.

Eddig még nem, pedig néhányszor alig tudtam megállni, de végül sikerült lebeszélnem

magam. Nem lenne jó, attól biztosan megváltozna a hangvétel, rögtön nem lenne annyira

szinte, s tuti, hogy irányt váltana az egész. Úgyhogy önfegyelem...

Úgy meg mi értelme?

Úgy mondanám, ne-

kem sokkal kisebbek

a balhéim, minta Dani

gyereknek. Ez nem azt

jelenti, hogy teljesen

más vagyok, sok a kö-

zös bennünk, de van,

amivel nem értek

egyet. Például én kínosan ügyelek - s ebben ez a négy éve tartó filmes munka kulcsszerepet

játszott -, mérlegelek, mieltt kimondok valamit, hogy az késbb is vállalható legyen.

Annyit mondhatok, hogy egy darabig még lefelé megy, azután pozitív fordulat várható...

Ez már tényleg titok, meg kell elégedned annyival, hogy attól függ, milyen szinten... Az

a jó ebben a szerepben, hogy sorozat lévén egy karakter nem egyértelmen pozitív vagy

negatív, mindenki változik, egyszer fent, egyszer lent...

pasztalatunk az, hogy a fórum érzéke-

nyen követi a sorozat minden apró rész-

letét, s afféle társadalmi szeizmográf-

ként viselkedik: az els meleg színész

megjelenésekor például napokig nem

csitult az élénk és igen érdekes vita.

Akár szociológiai tanulmány alapjául

is szolgálhat egy ilyen fórum anyaga...

Mindenesetre jól reprezentálja a né-

zket, ahogy az egész minisite látoga-

tói köre is jól targetálható, lojális és

rendszeresen visszatér közönség, s

emiatt kereskedelmi szempontból szin-

tén értékes az oldal a hirdetk számára.

Számszeren mekkora a nézettsége?

Napi ötvenezer oldalletöltéssel büsz-

kélkedhetünk, s az is jellemz adat,

hogy a megújulás óta a látogatók két-

szer annyi idt töltenek el az oldalon,

mint azeltt.

is az id, hiszen óriási képanyagból

válogathatnak, tölthetnek le, videorés-

zleteken idézhetik vissza a film emlé-

kezetes jeleneteit, és exkluzív, csak

a honlap számára készített sztár-

interjúkat olvashatnak...

Rendes vagy, hogy helyettem soro-

lod a tartalmi szolgáltatásokat, megér-

demelsz egy Barátok közt-ajándékot -

fleg, ha felhívod a forródrótot, és meg

is nyered... ^

Zsoltnak eddig sikerült megállnia...

Berényi Danika gzervel másolja az illegális

CD-ket, szülket aggasztó módon sok idt tölt

a számítógép eltt. Váradi Zsoltot, a problémás

kamaszt megszemélyesít másodikos gimnazistát

az „igazi Daniv számítógépes és internetes szoká-

sairól kérdeztük.
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Egy bosszús hollandus Budapesten
Minden egyformán popzene! - énekelte

egykor az Európa Kiadól Akkoriban még
gze nem volt sem muzsikusnak, sem

néznek, hogy nemzetközi mintára

hús-vér zenészek helyett menedzseri

kreációk árasztják majd el a piacot

Arról, hogy valójában hogyan is mködik
a mi kis magyar slágerdarálónk,

a nagyérdem elször a Popsztárok

cím tévémsorból értesülhetett,

amelynek kapitányi hídján egy hajdani

hágai hangszerboltos áll. Hölgyeim és

uraim, íme Robbert J. van dér Ende!

H55E3 ; Robbert, nem hiányoznak

a hangszerboltjaid?

Robbert van Ende: Igazán nem.

HB5ES.- Mennyi volt?

R. v. E.: Három: Hágában,

Amszterdamban és Appeldornban.

Ez utóbbi egy kisváros Hollandia

keleti felén.

H55S : Hogyan lesz az emberbl

hangszerbolt-tulajdonos?

R. v. E.: Szerintem úgy, mint

bárhol.

H5H3 : Én Magyarországon sem

tudom...

R. v. E.: Semmi különbség nincs más

szakmákhoz képest. Lehettem volna

hentes vagy pék, csak én nagyon

szerettem a hangszereket. Maguk

a boltok nem hiányoznak, de

a hangszerek igen. Nagyon kedve-

sek voltak nekem.

HS: Muzsikáltál is?

R. v. E.: Persze. Gitároztam.

Nagyon szeretem a zenét.

HS3E9 : Akkor beszéljünk a ked-

venc zenéidrl!
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beszélgetése

R. v. E.: Valójában a nyolcvanas évek

angol popzenéjét kedvelem nagyon. Ma

a nu metál, például a Blink 182 és

a Limpin Park áll hozzám közel, meg Dávid

Silvian és a U2. De szeretem a régi Japant

is, és ne feledkezzünk meg a Beatlesrl

sem... Ha van melódia, és van er,

energia, azt én szeretni fogom.

HfflES: Hogyan csináltad meg az els

boltodat?

R. v. E.: Kaptam valakitl kölcsön igen

ers kamatozásra 3000 guldent, ez körül-

belül 350 ezer forintnak felel meg. Ebbl

a pénzbl ki tudtuk bérelni az egyik bará-

tom édesapjának egyik üzletét. így

kezddött. Folyamatosan ntt, ntt és

ntt. Én keresked vagyok, ez az egész

menedzserdolog nem annyira fontos, de

nyugodtan elmondhatom magamról, hogy

jól tudok eladni dolgokat. Sajnos...

HfflES : Miért sajnos?

R. v. E.: Szívesebben lettem volna költ

vagy fest.

HfflES: Még nem kés. Még nem vagy

negyven.

R. v. E.: Ha sok stressz ér, mint ezen

a héten, mindig az jut az eszembe:

rosszul választottam.

HfflES: Ha jól tudom, leégtek

a boltjaid.

R. v. E.: Csak egy. De az épp elég volt.

Senkinek nem kívánom ezt a tapasztala-

tot. Porig égett.

HfflES: Baleset volt?

R. v. E.: Nem, nem, nem baleset volt.

Szerintem túl jól ment az egész...

HfflES : A konkurencia?

R. v. E.: A konkurencia. Sok millió

guldenes forgalmunk volt, és néhány

embernek ez nem tetszett. A rendrség

még nem tudja, ki tette, viszont azt

hiszem, én igen. De ez nem fontos. Most

már pláne nem.

HfflES: Még újra megnyitottad a boltot,

és állítólag utána untál bele.

R. v. E.: Csak úgy tnik, hogy hirtelen

váltás volt, valójában hosszú folyamatról

HfflES ; Mesélj róla!

R. v. E.: 1984-ben kezdtem, és 1992-ben,

amikor leégett a boltom, akkor voltam

a csúcson. Nyereségesek voltunk. Jól

éreztem magam. Lehet, hogy túl sokat

dolgoztam, és a családomnak nem volt jó,

de ez egy másik történet. Itt hibáztam.

Túl gyorsan akartam fölépíteni a legna-

gyobb üzletem, még többet adtam ma-

gamból. Túl sok energiámba került.

96-ra már teljesen lemerültem, a házassá-

gom tönkrement. Amszterdamba költöz-

tem. Hiába szerettem a hangszereket,

hiába tudok jól eladni, a bolt mindig csak

a pénzrl szól. Egy hároméves folyamat

végén úgy döntöttem: más kell nekem.

Találkoztam egy magyar nvel, akivel

odakint másfél évig együtt éltünk...

HfflES: Fogadjunk, hogy énekesn!

R. v. E.: Énekesn. Völgyesi Szomor Fanni.

Ennek hatására döntöttem el, hogy mást

akarok csinálni, másra van szükségem.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Magyarországra költöztem.

HfflES: Milyennek láttad akkor

Magyarországot? Mi úgy nézünk

Amszterdamra, Hollandiára, mint a tole-

rancia hazájára...

R. v. E.: Ennek is van határa. Csak a saját

érzéseimet tudom elmondani, az én

Magyarország-képem ilyen benyomások-

ból állt. Elször is 1956. Rám nagyon

hatott, amikor azt tanultam az iskolában,

hogy volt, aki ellenállt abban a nagy

kommunizmusban. Ismertem a boltból

néhány magyar zenészt, akik meghívtak,

hogy nézzem meg ket abban az étterem-

ben, ahol játszanak. Megdöbbent volt

a tudásuk, remekül muzsikáltak. Ez még

akkor történt, amikor eszem ágában sem

volt ide költözni. Azután az ételek...

Amikor megérkeztem, térképrl kellett

megtanulnom az országot, mert a Dunán

és Budapesten kívül mást nem ismertem.

Most csak a pozitívumokat mondom, ami

eszembe jut: barátság, összetartás, csalá-

di élet... nagy kultúra... mindenki tud

szavalni... Ha mész az utcán, és megállí-

tasz valakit, hogy mondjon el egy Petfi-

verset, mond neked. Hollandiában senki

nem fog neked verseket szavalni.

HfflES : Mihez kezdtél, amikor

megérkeztél?

R. v. E.: Egy évig semmit nem csináltam.

Éppen akkor találkoztam Barnával (Pélyi

Barna United együttes - a szerz), amikor

el akartam helyezkedni mint marketinges

egy nagy utazási irodában. Mondták, hogy

nincs menedzserük, én pedig kihívásnak

tartottam az egészet. így találkoztam az

általam addig megismert „szép Magyaror-

szág" ellentétével, amikor belecsöppen-

tem a magyar popvilágba.

HfflES : Hogyan néz ki a magyar

popvilág? Mondd a csúnyát is...

R. v. E.: Nemcsak a popvilágról szól.

A kereskedelmi és a médiavilágról is.

HfflES.- Mondd azt, ami a legjobban

dühít!

R. v. E.: Fontos az én türelmetlenségem

is, hiszen megszoktam egy bizonyos szin-

tet, ahogy a dolgokat intézem. Nem mon-

dom, hogy nem hibázom, dehogynem,

folyamatosan. De a tévénél és a popzené-

ben létezik egy világ, amely nem az igazi.

A kereskedelmi televíziózásban káosz

uralkodik. Az érték, az emberi érték sehol.

Vannak nagyon jó emberek, egy szk stáb,

amellyel a Popsztárokban dolgozom, de

nem véletlenül van a Tv2-ben ennyi jelen-

ts változás.

HfflES: Mert?

R. v. E.: Mert nagyon fontos dolgok nem

mködnek. Ugyanez az RTL Klubnál,

a királyi tévénél, ugyanez mindenféle

lapoknál.

HfflES: Érdekes, amit mondasz. Arra

gondoltam, arról fogok veled beszélget-

ni, hogy a Popsztárokhoz hasonló

msorok teszik tönkre a magyar zenét.

Teli vagyunk ilyen menedzseri

kreálmányokkal. Az még istenes, hogy

a Sugár and Spice tagjai legalább vala-

mennyire tudnak énekelni, mert az álta-

lános gyakorlat az, hogy pofára kiválo-
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gatnak eladható arcokat, majd a stúdió-

ban helyettük stúdióénekesek szalagra

éneklik a dalokat, amire a sztárok csak

rátátognak. így le lehet zavarni hétvé-

genként akár féltucatnyi diszkóhaknit

is. Ettl viszont a valódi muzsikusok

éhen halnak.

tosan itt kell segíteniük. Félre ne értsd,

én nem vagyok Jézus Krisztus, de az a cé-

lom, hogy ebben a „vörös lámpás" világ-

ban próbáljak jót cselekedni. Igyekszem

szépséget és minséget belevonni

a produkcióba. Foghatnám magam, és

kiköltözhetnék a világból, irány a hegyek,

mindenki hagyjon békén! De nekem kell

HB3ES: Sika, kasza, léc. Sika: sikálás.

Ez annyit tesz, hogy unott pofával zené-

lünk. Kasza: lekaszáljuk a terepet, min-

den lehetséges pénzt kiveszünk belle.

Léc: lelépünk, lelécelünk, odébb állunk.

R. v. E.: Mindez nagyon nehéz, és sokszor

nem sikerül. Világos, hogy mit akarok

mondani?

O)w R. v. E.: Bizonyos szempontból igazad

van. De várj, van egy példám, amellyel

meg tudom világítani, hogy mit akarok

mondani. Amikor Amszterdamban laktam,

jöttek a külföldi barátaim, és mind meg

akarták nézni a vörös lámpás negyedet.

Egy ilyen „túránál" láttam meg egy gyö-

nyör kis templomot. Mit csinálnak ezek

itt, kérdeztem magamban. Azután rájöt-

tem, hogy pontosan itt kell lenniük, pon-

az a kihívás, hogy csináljunk valami jót is.

Nem ez a csináljunk, kaszáljunk, és azután

viszontlátásra.

H31G3.- Tudod, hogy mondják ezt

a magyar zenészszlengben?

R. v. E.: Nem. Hogyan?

HB!E9: Persze.

R. v. E.: Ebben a csapatban, a Ginger and

Spice-ban van összefogás a hat ember

között. És a szeretetrl szól, nem pedig

a pénzrl.

HS3E3: Jó, de húsz év múlva emlékezni

fogunk ezekre a dalokra?

R. v. E.: Nem. Azt azért nem.
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Érsek

Teodóra

íxjunk zenét!

Miért is ne írhatnánk? Egyszer-egyszer min-

denki megpróbál verset írni, suta rímeket fa-

ragni vagy csak úgy összevissza dudorászni

a fürdszobában. A PC-nek, az internetnek és

a hálóról letölthet programoknak köszön-

heten ma már minden feltétel adott egy ilyen

próbálkozáshoz. Lehet, hogy utána nem dö-

römbölnek majd ajtónkon a lemezkiadó mul-

tik, és még aktuális múzsánk szemébl sem

csordul ki a könny (legfeljebb csak a

nevetéstl), amikor megmutatjuk neki els
szerzeményünket, de legalább elmondhatjuk,

hogy ezt is megpróbáltuk. Es ki tudja...

N
éhány dologra azonban feltétlenül szükségünk lesz az el-

induláshoz. Ilyen a számítógép, némi üres hely a merev-

lemezen, a hangkártya, valamint a hangszóró vagy fej-

hallgató, amelyen át majd meghallgatjuk az eredményt. Hogy

az milyen lesz, az a további, nem kötelez, de azért ajánlott

feltételektl függ: hallás, fantázia, alapvet zenei ismeretek,

ritmusérzék, türelem, kedv, vállalkozó szellem.

Az interneten rengeteg in-

gyenes vagy Shareware

. ^ hangszerkeszt programot

találhatunk, közöttük számos professzionális célra is alkal-

mas szoftvert. Érdemes a nagyobb letöltoldalakról elindulni,

pl. a www.zdnet.com vagy a www.download.com
megfelel kategóriáit átböngészni. Mivel a választék igen szé-

les, ezért csak néhány alkalmazást veszünk szemügyre, fként

azokat, amelyeket nem profiknak szántak, és amelyek haszná-

latához nincs szükség külön hangszerre.

Saját szórakoztatásunk legegyszerbb módja, ha kipróbáljuk

magunkat dj-ként. A Virtual Turntables program segítségével

a gépünkön lev MP3-dalokat remixelhetjük, effektezhetjük

vagy újrakeverhetjük. Ehhez nem kell sok tudomány, mégis ér-

dekes és meglep eredményeket érhetünk el, s egy kis gyakor-

lattal - mint újdonsült dj - remek hangulatot kelthetünk vele

egy házibulin. A meglév dalok újrakeveréséh ez, a dallamré-

szek összepróbálgatásához számos online lehetséget is talál-

hatunk, még külön programra sincs szükségünk hozzá. Bizo-

nyos weboldalakon Shockwave plug-in segítségével csöppen-

hetünk bele egy virtuális hangstúdióba, ahol aztán kedvünkre

játszadozhatunk a hangokkal és a ritmusokkal. Például a sváj-

ci, elektronikus zenét játszó Yello együttes weboldalán

(www.yello.ch). Az ott található Soundstationben a legdö-

gösebb ritmusokat és hangokat mixelhetjük össze remek kis

dance muzsikává, még akkor is, ha fogalmunk sincs róla, mit

csinálunk. A különböz szólamokat ki-be kapcsolgatva,

a hangert beállítva és mindezt variálva a végtelenségig elszó-

rakozhatunk.

A Shockwave weboldalán (www.shockwave.com/sw/

create/musicmixers) hasonlóképpen játszhatunk az ismert

popslágerekkel. „Oops, I did it... by myself!” („Upsz, ezt ma-

gamtól csináltam”) - mondhatná Britney a helyünkben. Neki

két slágerébe is belenyúlhatunk, ha van a böngésznkben

Shockwave plug-in (ha nincs, töltsük le), és ha id eltt meg

nem unjuk, hogy szegény Britney folyton azt ismételgeti, hogy



„oops” meg „yeah-yeah-yeah-yeah-yeah”. Az interaktivitásnak

itt még nincs vége, az elkészült mixet e-mailben elküldhetjük

a barátainknak, és természetesen az eredeti lemez megvásár-

lásához hozzásegít gomb sem hiányzik a kezelfelületrl.

A fenti oldalon még sok

más mvész zeneszámá-

ból készíthet saját mix,

így például a

Jamiroquai, Moby, Kid

Rock és Dávid Bowie is

áldozatul eshet leg-

újabb dj-

tevékenységünknek.

Ha már ráéreztünk

a mixelés mikéntjére, és

tovább szeretnénk lép-

ni, akkor érdemes né-

hány komolyabb prog-

ramot kipróbálni, amely

sokkal több lehetséget, szabad-

ságot kínál, és nem csupán egy

adott dal 10-15 részletét lehet

vele variálni. Persze ezek a prog-

ramok leginkább a dance, a hip-

hop és a techno mfajait ked-

velknek készültek, mivel ezeket

a zenéket lehet az egyszerbb ré-

szek hatásos ismételgetésébl,

a variációkból és a hatást fokozó

különféle átmenetekbl felépíte-

ni. Szimfonikus zenekari mvet
vagy jazzt sajnos nem fogunk vir-

tuális potméterek csavargatásá-

val elállítani, de nem is ez a cél.

A komolyabb programok közül a profik számá-

ra is ajánlható az Orion Virtual Stúdió

(www.sonic-syndicate.com), amelynek

demo- és próbaverziója is ingyen letölthet.

Ehhez a programhoz már nem árt egy ersebb

számítógép-konfiguráció és némi hozzáértés

sem (vagy legalább egy kis türelem és angoltu-

dás a Súgó tanulmányozásához). Nevéhez mél-

tóan az Orion egy igazi virtuális stúdió.

Szekvenszert, szintetizátort, effekteket és egy

keverpult virtuális mását tartalmazza. A hozzá

tartozó demodalok, hangok és ritmusok felhasználásával sa-

ját, egyéni zeneszámot hozhatunk létre, ha nem ijedünk meg

a rengeteg gomb és potméter láttán. A program

támogatja a MIDI formátumot és a VST2-effek-

teket, 64 sávos kevert tartalmaz, valamint

különböz effekteket is használhatunk (pl. kó-

rus, visszhang). 32 bites felbontással dolgozik,

ami a hagyományos audio-CD-minség duplá-

ja, de tud 48 KHz-es audiofájlt is exportálni, ha

éppenséggel DAT-szalagra rögzítünk. Ennek el-

lenére bátran ajánlható azoknak is, akik az

elz két mondatot nem értették :-).

Ha már nagyon megy a zenélés, nekiláthatunk

a zenekar-alapításnak. Ez bizony az életben sem

megy olyan egyszeren, mint gondolnánk. Ezért

inkább próbáljuk ki a neten a virtuális zenekar-

alapító ShockWave programot a www.miniclip.

com/rockstarter/rockstarter,

htm oldalon. Itt mi magunk

adhatjuk meg a leend zenekar

mögötti hátteret, a koncertvilá-

gítást, a banda nevét és persze

a tagokat. Minden egyes hang-

szerhez több zenész közül vá-

laszthatjuk ki a nekünk tetszt,

aki öt különböz dallamot tud

majd játszani, gombnyomása-

inktól függen. Mivel a variáci-

ók száma igen nagy, jót szóra-

kozhatunk a zenekarosdival; és

az sem utolsó szempont, hogy

a megunt vagy unszimpatikus

tagokat egyetlen

klikkeléssel kirúghatjuk

a bandából. S noha ez

ma még csak egy jópo-

fa játék, az is lehet,

hogy a technológia

fejldésének köszön-

heten pár év múlva

már a valóságban is

ilyen, komputer által

generált virtuális zené-

szek fognak majd szó-

rakoztatni minket. é~
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Az öröklés és a linkek
CSS-csapdák (II.)

Nemcsak gazdag nagybácsitól lehet örökölni, s már a linkek sem a régiek. CSS-sorozatunktól

a gazdaság és a web fellendülését várjuk.

elz cikk alapján már valahogy elboldogulunk alap-

vet dolgokkal, mintamilyen a betméret- és

betszínmegadás, továbbá tudunk már az oldalunknak

hátteret készíteni, és szabályozni, hogy a háttérkép miként

sokszorozódjon meg. írtunk a táblázatokról is, amelyek önálló

életet élnek, nem hallgatnak a Bodyhoz rendelt stílusleírásra.

Azt is mondhatnánk, hogy nem öröklik ezt a tulajdonságot.

Pár szó az öröklésrl

Látható, hogy Ns 4.x-ben a táblázat után már csak a böngész

alapértelmezése szerinti betméret jelenik meg. Ennek mesz-

szemen következményei vannak, hiszen a táblázatokat igen-

csak kedvelik az oldal struktúráját kialakító webpolgárok, nem

ritka az egymásba ágyazott táblázatok alkalmazása sem.

Ezen az hibás mködésen úgy lehet segíteni, hogy nem bízzuk

az örökldésre a dolgot, hanem például a táblázat utáni szöve-

günk stílusát „megersítjük", vagyis megismételjük. Pl. a <P>-

nek (bekezdés) is ugyanazt a leírást adjuk:

Teljesen logikus dologról van szó, leszámítva a Netscape 4.x

mködését ez ügyben.

Aki nem webszerkesztkkel sietteti szülését, az jól tudja,

hogy a HTML nyelvben van egyfajta szül-gyerek viszony az

egyes tagek között. Ugye, a <Body></Body> anyánk közé zárt

gyerekek a felelsek az oldal kinézetéért. Világos, hogy ha -

mint a múltkor - leírjuk, milyen legyen általában a Body pl.

betméret, -család és -szín tekintetében, azt be kell tartania

minden Body-gyereknek.

Az egyik legfontosabb kivétel ez alól a táblázat, amely nem

örökli a Body stílusát, neki külön kell leírni a cellák tartalmá-

nak stílusát (a TD taghez rendeljük).

Másik fontos kivétel a link, amely kitüntetett szerepet tölt be,

és ha mi nem írjuk le azt, mködésbe lép a böngészk által

szolgáltatott ronda stílus (lásd késbb)!

Sajnos a stíluslapoknál örök bajkever Netscape 4.x-nek van

még egy csínytevése, amit jobb, ha most tudsz meg, mieltt

véresre rágtad a körmödet. Ha valahol a dokumentumban

van egy táblázat, az megtöri a Bodyban leírt stílusjellemzk

érvényesülését a késbbiekben, vagyis a Body érvényessége

a táblázat után megsznik, nem mködik az örökldés. A táb-

lázat utáni szöveg eltér kezelésére lássuk az IE és az Ns 4.x

mutatványát:

Ez itt egy táblázat p . táblázat
. ,

1-jZj 111 Cgy IdDldZdl
lön utana

BODY {font-size: 14px; font-family: Times New Román)

TD {font-size: 14px; font-family: Times New Román)

P {font-size: 14px; font-family: Times New Román)

Vagy rövidebben:

BODYTD P {font-size: 14px; font-family: Times New Román)

Ez j<

Az IE helyesen jelenít meg A Netscape 4.x egy táblázattól

mindent elfelejt

Majd pedig <P>Ez jön utána</p> módon formázzuk meg a szö-

veget.

Szerencsére ezeket a problémákat a Netscape 6.x nem örökölte.

Meg kell említeni még valamit, ami sok hajtépésre adhat okot.

Ugyanez az „örökségbl való kitagadás" jelenség fordulhat el
akkor, ha csak valami egészen ártatlan szintaktikai (nyelvtani)

hibát vétünk, pl. az elemek egymásba ágyazásakor. Ugye, a

<P></P> bekezdés szigorú értelemben nem tartalmazhat egy

<H1></H1> párt, mert az már önmagában is új bekezdést je-

lent. Ha mégis szerepel az oldalunkon egy ilyen <PxHl>Ez

hibás!</Hl></P> egymásba ágyazás, akkor az Ns 4.x fogja

magát, és megsértdik, a továbbiakban nem vesz tudomást

a Bodyból fakadó örökségrl, míg más böngészket ez nem

zavar. Persze ezeket a hibákat elre nem lehet látni, ezért

minden lapot rutinból több böngészben kell ellenrizni!

Létezik az örökldésnek egy másik formája

is, amely igen fantáziadúsan használható.

Tudjuk, hogy a HTML logikája az egymásba

ágyazás (s mint az imént láttuk, a helytelen

használatnak vannak buktatói), vagyis ha

pl. azt akarjuk, hogy valami vastag és dlt

legyen, azt HTML 4-ben úgy írjuk, hogy:
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Nyomtassa ki álmait színesben!
www.okihu.hu
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tippje

<Hl>Kiemelt és Kiemelt és dlt szöveg
<em>dlt szöveg</em></Hl>

Itt az öröklés azt jelenti, hogy a kiemelés, mivel a <H1> magá-

ban foglalja az <em></em> párt, átadódik a dlést létrehozó

tagpárnak.

Ugyanakkor fontos szabály, hogy az öröklés csak akkor megy, ha a

beágyazott elem nem írja felül a küls elem valamely tulajdonságát.

Mert ha egymást felülíró módon alkalmazzuk az elemeket, furcsa

eredmények születnek:

záró tageket meg a comment tagét (<! >->), ha van, és ess ki-

terjesztéssel elmentjük a stílusleírás-listát egyszer TXT-fájlként.

A többi sornak ismersnek kell lennie a múltkori cikk alapján. De

mi az az limportant? Ezt csak a teljesség kedvéért írtam ide,

mert egyébként valaki úgyis megkérdezné. Nem minden böngé-

sz támogatja (pl. az Ns 4.x sem), de helyes használata úgy tör-

ténik, hogy egy tulajdonság után, még a pontosvessz eltt kell

kiírni, és akkor ez felülír minden más, ugyanarra a tulajdonságra

vonatkozó stílusszabályt.

Pl. ha azt írjuk, hogy:

Hl {font-size:25px; font-family: Times New Roman;color:red}

EM {font-size: 15px; font-family: Times New Román}

<Hl>Kiemelt és

<em>dlt szöveg</em></Hl>

Kiemelt és dlt szöveg

Természetesen ez nemcsak bajt okozhat, lehet kreatívan is hasz-

nálni. Fontos az örökldés kapcsán tudni, hogy elvi alapon léte-

zik egy fontossági sorrend a különféle stílusmegadások között,

vagyis hogy melyik írja felül a másikat. Általános szabály, hogy

ami „közelebb" van az adott elemhez (pl. szöveghez), és „speci-

fikusabb", az felülírja a „távolabbit" és „általánosabbat".

Növekv fontossági sorrendben tehát:

H3 {color: blue limportant}

Akkor a következ inline stílus is felülíródik:

<H3 style="color:red">Ez mégis kék</H3>

Ez mégis kék

Most a linkekrl

Belátom, kicsit elméletinek tnhetnek a fenti sorok, de amikor na-

gyon nem megy valami, az ember végs kétségbeesésében még a sza-

bályokat is hajlandó megérteni. Elbb-utóbb úgyis beléjük ütközik.

De jöjjenek a linkek, mert ez az egyik leghálásabb téma a CSS-

ben. A linkek már a régi idkben is tudtak egyet s mást. Neveze-

Stílusmegadás módja Példa

Linkelt stílusleírás a <Head></Head> részben <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

A <Head></Head> részben megadott lokális stílusleírás <style type="text/css">

</style>

HTML-taghez rendelt stílus TD {font-size:14px;}

Class selector .kicsi {font-size:14px;}

ID selector #kicsi {font-size:14px;}

Inline stílusleírás <Td style="font-size:14px"></Td>

limportant kulcsszó megadása TD {font-size:14px limportant;}

A könnyebb emészthetség kedvéért még rágódjunk ezen a táblá-

zaton egy kicsit! A linkelt stílusleírás az egyik leghasznosabb do-

log. Ha ugyanis minden lapunk ugyanazt a stílusleírást vagy an-

nak egy részét használja, akkor külön fájlként elmenthetjük, és a

fenti sor elhelyezésével köthetjük az egyes HTML-oldalakhoz. Ek-

kor site-unk látogatójának ezt a fájlt csak egyszer kell letöltenie,

és onnantól a cache-bl veszi a böngész. Ez a stílusfájl úgy ké-

szül, hogy elhagyjuk a <style type="text/css"> </style> nyitó-

tesen: alá voltak húzva, és az aktív (éppen klikkéit), valamint

a már meglátogatott link színét külön lehetett definiálni.

Ez a stíluslapok korában kiegészült a hover (lebegés) csodafunkció-

jával, amelyet az IE hozott el nekünk, és már az Ns 6.x is átvette: ha

a link fölött tartjuk a kurzort, akkor annak a színe megváltozik.

A legegyszerbb ilyen linkleírás, amelybl számztem az annyira

unalmas aláhúzást (text-decoration: nne), így néz ki:

Ariink {color: red; text-decoration: nne}
Aractive {color: yellow; text-decoration: nne}
A: visited {color: purple; text-decoration: nne}
Arhover {color: aqua; text-decoration: nne}
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http://www.prim.hu

Az öröklés és a
CSS-csapdák (II.)

(A kulcsszavas hivatalos színválaszték: aqua, black, blue, fuchsia,

gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teái,

white, yellow, és persze bármilyen szín hexadecimális színkódja

is használható.)

Sok ötletes linkmegoldással találkozhatunk a weben ször-

fözgetve, s ezek fszereplje a hover funkció. Az egyik ötlet,

hogy akkor „húzódik alá", amikor rámegyünk a kurzorral. A fenti

linkleírás hoveres részéta következképen kell átalakítani:

Arhover {colon aqua; text-decoration: underline}

Másik kedvelt módszer, amikor a link mögött megjelenik egy csík,

st a link átfordulhat negatívba is:

Ariink {font-weight:bold; text-decoration:none;

color:#023495}

Arhover {font-weightrbold; background-colorr#OOOOAO;

colorr#FFFFFF}

Az active és a visited ebben az esetben megegyezik az Ariink le-

írásával. A hoverben a background-color megadása jelenti a csík

megjelenését, a color mögött álló kód pedig a link fehér színét

adja meg. Természetesen a font vastagságát is meghatározhatjuk

a font-weight tulajdonsággal. A hatás:

v/i uapauv/

Lefz csíkok

Címketartó zsebek

Egy lehetséges

hatás az is, ha

csak a hoverben

vastagítjuk meg

a bett, ekkor a

kurzor megjelenésére „meghízik" a link szövege.

Amit lehet a szöveg formázására használni, az potenciálisan mind

lehet hoverhatás. Például a kisbetbl nagybetvé formáló hover:

Arhover {text-transform: uppercase}

Az eredmény:

nagybet NAGYBET
A link kurzor nélkül A link hoveres effektusa

További érdekes hatások érhetk el az IE 4 óta bevezetett filte-

rekkel, amelyek azonban csak IE-ben mködnek. A FlipV filtert

használva például a link a vízszintes tengelye körül tükrözdik,

ha az Arhovert a következképen preparáljuk ki:

Arhover {FILTERr FlipV; widthr 10px}

tükrözdök
A link kurzor nélkül A link hoveres effektusa

A glow effektus is érdekes hatást kelt, fényudvar keletkezik a fel-

irat körül:

Arhover {FILTER: glow(Color=#89D5F5,Strength=10); widthr

10px}

tényudvar
A link kurzor nélkül A link hoveres effektusa

Mindkét effektusnál szükséges a width paraméter, de nem funk-

cionál, úgy tnik, értéke mindegy. A glow filternél a Color adja

meg a fénykorona színét, a strength pedig a kiterjedését.

A DropShadow filter árnyékot vet a link mögé:

Arhover {FILTER: DropShadow(Color=#000080); width: 500px;

heightrlOOpx}

árnyék árnyék
A link kurzor nélkül A link hoveres effektusa

Itt már fontos a width és a height paraméter értéke, mert ha ki-

csi, akkor az árnyékból lecsípdik. A color az árnyék színét adja

meg.

Még egyszer: sajnálatos módon ezek csak IE4-ben és a felett m-
ködnek!

Utoljára a linkekrl egy fontos dolog. Van úgy, hogy pl. nem akarjuk

az összes linket ilyen csicsásra, vagy egyszeren többféle link/hover

stílust szeretnénk egy oldalon belül plkalmazni. Ennek több módja is

lehetséges. A legegyszerbb, ha egy selectorral definiálunk egy má-

sik linkleírást vagy akár csak egy hoveres hatást. Például:

Arhover {FILTER: DropShadow(Color=#000080); width: 300px;

heightrlOOpx}

A.masrhover {FILTER: glow(Color=#ff0000,Strength=5);

width: 5px}

A kétféle hatást úgy éljük el, hogy ahol a gloweffektet szeretnénk

érvényesíteni, ott a linket így írjuk:

<A href="akarmi.htm" class="mas">Ez glow effekt lesz!</A>

A kulcs a "más" eláss selector használata.

(Folytatjuk!) é'
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A hivatalos megnevezése: narkotikum - gondolha-

tod esetleg, ha beírod egy keresbe, és szétnézel

a találati listán. Am most egy kicsit másfajta crac-

kekrl lesz szó. Ezektl a szoftvergyártók kerülnek

önkívületi állapotba, nem is egészen ok nélkül.

A
lényeg a neten fellelhet sok-sok trial, Shareware (valamilyen

korláttal ellátott) verzióból a korlátot a lehet legelegánsabban

kiirtani. Ez programozói képességek birtokában „puszta kézzel"

is elvégezhet, akit érdekel, a www.freeweb.hu/dviper címen in-

formálódhat ez irányban. A kiiktatások fbb fajtái:

Serial number - olyan programokhoz

való, ahol a regisztrációhoz egy számot

kell beütni. Olyan számot adnak, ame-

lyet beírva úgy tnik, mintha megvetted

volna a programot.

Serial generátor - ez a serialok legele-

gánsabb módja, ugyanis a progi névhez

generálja a szériaszámot, így az is lát-

szik, hogy Te regisztráltattad a programot. Persze csak úgy néz ki...

Crack - ez a programot módosítja úgy, hogy abból a korlátozás örökre

eltnjön. A unixos „diff" parancs mintájára mködik, azonban ez a bi-

náris állományt, tehát magát a programot módosítja.

A korlátok elleni harchoz érdemes megismerni a leggyakoribb

„ellenfeleket":

Trial - x nap után dobhatod a kukába, de addig a program teljes tudá-

sa rendelkezésedre áll.

Adware - reklámokat kell nézned, különben szabadon használhatod.

Demo - nem lehet menteni, vagy egy létfontosságú funkció nem él.

A „puszta kezes" módszer helyett ajánlott inkább olyan oldalak fel-

keresése, ahol az elbbi három kategóriából szemezgethetsz ked-

vedre. Már csak azért is, mert minek írd meg magad, ha már megtet-

ték helyetted...

Cracks.am (www.cracks.am)

Magát „software security site"-nak

titulálja, s ez igaz is, amennyiben

a szoftverek biztonságának vizsgálata

azok feltörését jelenti. Az oldalon saj-

nos elég sok a szexorientált reklám,

az is az undorítóbb fajtából. Valami-

bl nekik is meg kell élni :-). Operá-

sok felejtsék el az oldalt, de a

Netscape már megbirkózik vele (bez-

zeg a reklámok tökéletesen kompati-

bilisek az Operával). Töltöm a Mozilla 0.9.7-et - na, most már igen!

Most látom, hogy ezen az oldalon igen szép a kínálat. Az AbsoluteFTP-

1 19 módon próbálhatod rábírni arra, hogy teljes programként visel-

kedjen. A bets programokkal 14 hosszú oldalt töltöttek meg. A kis

programocskák kiválóak, általában remekül végzik a rájuk bízott mun-

kát. Valóban kicsik, 5-15 kB körül mozog a méretük. Te is beküldheted

az arra érdemes „malkotásaidat". Igen kellemes oldal, csak azok

a fránya reklámok ne lennének!

Thecrack.net
(www.thecrack.net:8080 )

Els benyomás: az oldal lassú - nem is kicsit.

Azonban ennek megvan a magyarázata: a f-

oldalon tükörszerver kerestetik sürgsen. Ez

viszont azt jelenti, hogy igen látogatott az

oldal, ennek következtében leterhelt a szer-

ver. A tartalommal nincs gond, A bets

szoftverhez való crackbl 6472 található.

Reklám van, de azért nem elviselhetetlen

mennyiségben. A kinézetet pedig bíráld el magad, vess egy pillantást

a mellékelt képre.

Astalavista (astalavista.box.sk)

Még véletlenül sincs semmi köze az AltaVistához, csupán annyi, hogy

ez is keres. Cracksite-ok tömegében kutakodhatsz a megfelel kis

„utility" után. Legtöbbször sikerrel. 12 crackoldalon találta meg az

AbsoluteFTP-t, többek között persze a már említett Cracks.am-on is.

Reklámok alig - miután belé-

péskor négy felbukkanó abla-

kot likvidálsz -, a sebesség

nagyszer, mirrorok is fellel-

hetk. A kinézet se rossz, ne-

kem kifejezetten tetszett a stí-

lusuk. A mirrorok:

aitavistaX.box.sk. Az X

helyére 1-tl 12-ig bármilyen

számot tehetsz!

Még milliónyi hasonszr oldal létezik, de ennyibl is látszik, hogy az

amatr programfeltörknek nincs nehéz dolguk. Két kattintás, s máris

eltntek a reklámok, vagy esetleg 30 napon túl is használható a kisze-

melt áldozat. Felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy ezek haszná-

lata tilos! Csupán azért írtam róluk, mert ha az interneten fellelhet

oldalakat próbáljuk bemutatni, nem hagyhatjuk ki azokat sem, ame-

lyek esetleg nem teljesen hófehérek. Tanulságos, hogy az ezekhez ha-

sonló oldalak néha színvonalasabb szolgáltatást tudnak nyújtani, mint

a kommerszek. Gyorsak, szépek - remek tartalommal!
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http://www.novell.com

Ha valaki nem tud útra

kelni a valóságban, az

megteheti virtuálisan:

nyári kikapcsolódás-

nak ismét felkínálunk

vagy négyszáz viszony-

lag friss magyar
weboldalt, ennyivel

gazdagodott a Magyar
Címtár a lapzárta eltti

utolsó hónapban. Hogy
életh legyen az uta-

zás, van köztük utazá-

si magazin is, meg
autóbérlés, kiadó

apartmanok Horvát-

országban, de nem fel-

tétlenül kell ragasz-

kodni az utazás eredeti

jelentéséhez, hiszen

webbarangolásunk
a humormagazintól az

erotikus álmokig, az

asztrológiától az eladó

lakásokig terjedhet,

nem kell mondjuk
a dunaföldvári

turisztikai honlapot
felkeresnünk ahhoz,

hogy webvándornak
érezzük magunkat.

A
Ability Office Kft.

www.ability.hu

ACN humormagazin

acn.hq.hu

Ádám Ferenc bútorkészít

www.tar.hu/adambutor

Alfa Romeo
alfaromeo.lap.hu

Alisca-Gemencplast

Manyagfeldolgozó Kft.

www.wb.hu/aliscagemecplast

Alkoholszondák

free.x3.hu/alkoholszonda

Állatbarátkuckó

zug.hu

a mi MacE3E3ET

Aloe Vera - FLP

www.flpaloe.ini.hu

Ananda Sounds

anandasounds.hu

Anett Tours Kft.

www.anetttours.hu

Aquafol - vízszigetelés

www.aquafol.host.sk

Aquamorf Kft.

www.aquamorf.hu

Aquaplus Kft. - a környezetbarát

energiáért

www.aquaplus.hu

Asztrológia

asztrologiahonlap.hu

Asztrológia

www.astrologia.hu

Atlasz utazási és életmódmagazin

www.metibo.hu

Austin & Morris Bt.

www.austin-morris.hu

Autó Széles Kft.

www.autoszeles.hu

Avignonet Kft.

www.avignonet.hu

Az én verseim - a ti verseitek

azenverseim .freeweb .hu

AZK alternatív zenei klub

www.extra.hu/azk

B
Balázs térkép-szakkereskedés

www.extra.hu/balazsterkep

Barka Kft.

barka.pa.hu

Bici-Data

www.bici.sk

Biliárd, darts, zenegép

www.szurka.hu

Bimm-Bamm csoport

www.tar.hu/bimm-

bamm/index.html

Birgi

www.globonet.hu/birgi/index.html

Biztosítás

generali.hu/ta/rakosjozsef

Blizz

blizz.fw.hu

Blog

zsosz.blogspot.com

Blue-Byte Számítástechnikai Kft.

www.blue-byte.hu

BMW-Williams-Montoya

gyorgym.at.hu

Bonyhád

bonyhad.lap.hu

Bölcskei turisztikai információk

www.dunasio.hu/bolcske

Buday Béla biztosítási tanácsadó

interaktív irodája

www.generali.hu/ta/budaybela

Buszok, villamosok

busz.freeweb.hu

Bvészet
buvesz.lap.hu

c
Candidate

www.candidate.hu

Carina Camping

www.fw.hu/carinacamping

CarPicture

www.freeweb.hu/carpicture/

index.html

ChAos

www.chaos.rc.hu

Chat

www.chat.lap.hu

CK Plusz Utazási Iroda

www.ckplusz.hu

Club iO

io.fw.hu

CM Portai

www.freeweb.hu/cmportal

Colibri script - mIRC

www.slyweb.hu/colibri

Computerworld

www.computerworld.webmania.hu

CRM Kft.

www.wb.hu/aranylo

Cyrano rockopera

www.szekigraf.hu/cyrano

Csabai állatvédk

bae.bekesnet.hu

Csipet-csapat Alapítvány

www.csipetcsapat.hu

Csongrád

www.csongrad.net

D
Danubius Nyelviskola

www.danubiusnyelviskola.hu

Darkbasic

www.darkbasic.hu

Dávid Bowie Fun

davidbowiefun.fw.hu

Deák Autóelektronika Kft.

www.daddy.hu/deak

Debreceni Kodály Kórus

www.dkk.hu

Deep-Color Építipari

Szolgáltató Bt.

www.deepcolor.hu

Designers

www.designers.hu

Dewils MP3
dewils.uw.hu

Diet Food Stúdió

www.diet-foodstudio.hu

Diéta

www.dieta.lap.hu

Dísznövény- és kertenciklopédia

disznoveny.terasz.hu

Dj Toka

www.djtoka.hu

Dobosoknak

dob.lap.hu

Doki Yacht Charter Kft.

dokiyacht.hu

Dr. Hauschka

www.drhauschka.hu

Dragonban

dragonball.lap.hu

Dunaföldvári turisztikai

információk

www.dunasio.hu/dunafoldvar

Duna-Sió Turisztikai Egyesület

www.dunasio.hu

E
E-Boss Job Center

eboss.isoft.hu

Eladó lakás

free.x3.hu/elado_lakas

Electric-2000 Kft.

electric.isoft.hu

Elektronikus másolásvédelem

(macrovision) eltávolító

www.tar.hu/molnarla

Elektrovásár

elektrovasar.isoft.hu

Épikisz Kft.

www.epikisz.hu

Építész Stúdió Kft.

www.epstudio.hu



Nyomtasson feketén - ingyen!
www.okihu.hu

a mi Mac

Épületgépészet

web.axelero.hu/realteam/epgep

Érd környéki saláta

erdilap.puhasoft.hu

Erotikus álmok

www.tar.hu/xtgjana/index.html

Escher Galéria

www.fw.hu/escher/index.php

Etdé fehérnemshop
www.etudefehernemu.hu

Európai

www.tar.hu/europai/europai

European Office

www.european-office.hu

European Sexxx

europeansexxx.vilaga.hu

F
Fabula Docet - gondolkodó

webújság!

fr.internations.net/fabuladocet

Facemaker Make-up Stúdió

www.facemaker.hu

Falco Sopron Irodabútor Kft.

www.falcosopron.hu

Faragott játékok, dísztárgyak,

eszközök

www.extra.hu/ovihaz

Favorit Klímatechnika Kft.

www.favorit-klimatechnika.hu

Featured Music Archive

featured.ultraweb.hu

Fényes Elek Közgazdasági

Szakközépiskola

www.fenyes-elek.sulinet.hu

Fiat Preisz

www.fiatpreisz.hu

FoDeKor

www.tar.hu/fodekor

Fodor - vízi túrák

www.kelesys.hu/fodor-viziturak

Fodrászat

www.fodraszat.lap.hu

Fok-Gyem Szövetkezet

fokgyem.8m.com

Football Soccer Videós

www.nickvideos.qb.net

Ford Hovány- Kecskemét

www.fordhovany.hu

Ford Ka - magyar tulajdonosok

www.fordka.hu

Forma-1 webáruház

www20.brinkster.com/gyorgym/

estore

Freee Formula One

www.tar.hu/freeefl

Future House

www.futurehouse.hu

G
Gálos István

galos.fw.hu

Generáli

www.generali.hu/ta/galyovilmos

Geoservice Kft.

www.geoservice.vnet.hu

Gerillablog

gerilla.blogspot.com

Gigantic Plastic

www.wb.hu/giganticplastic

Gödölli kutyaiskola

kutyaisi.fw.hu

Greenattitude

greenattitude.ngo.ro

GSM-adatkábelek

www.gsmkabelek.com

Gumishop

www.gumishop.hu

Györfi József ács, tetszerkezet-

készít

www.tar.hu/gyorfi

H
HACCP rendszer vendéglátóknak

haccp.ini.hu

Hangosítás

www.extra.hu/hangosito

Haraszti Tamás autókárpitos

www.tar.hu/haraszti

Hardcore Developer

www.hcdev.hu

Hardcore Gamer

www.hcgamer.hu

Hardver, szoftver

www.saturnusbt.hu

Harmónia Szabadid és Sport

Egyesület

www.extra.hu/harmoniasepecs

Használt plotterek

hasznaltplotter.hu

Haszongépjármvek

www.zastava.vic.hu

Házbazár Ingatlanközvetít és

Szolgáltató Bt.

www.hazbazar.hu

Helago Kft.

www.helago.hu

Helyközi értékvéd polgárrség -

Gödöll

heves.fw.hu

Heti 70-es

www.tar.hu/heti70es

Hexa-coop vámraktár

hexacoop.inf.hu

HGSM
www.hgsm.hu

Hidász adatpark

www.hidasz.hu

Hirdet

www.planer.hu/hirdet.html

Honka

www.honka.lap.hu

Honka Lóg Homes
www.honka.hu

Honlapkészítés

www.szvsz.hu

Honlapokat keres és bejegyz

robot

www.linkfaktory.com/

linkgyar_keresogep

Hordja cégünk reklámmatricáját!

www.gepjarmureklam.hu

Horoz Kereskedelmi Kft.

www.wb.hu/horoz

Hotel Dorottya - Kaposvár

www.hoteldorottya.hu

Hotel Fonyód and Restaurant -

Fonyód, Balaton

www.hotelfonyod.hu

Hotel Három Gúnár

www.hotelharomgunar.hu

Hotel Kovács - Sárbogárd

www.hotelkovacs.hu

Hungárián Theatre Portai

www.hungariantheatre.org

Hüllshow
www.hullozoo.hu

Htklíma
www.hutoklima.at.hu

I

Info társközvetít

www.tarskozvetito.hu/hun/

index.html

Informatikai biztonság

www.itbiztonsag.hu

Inga - internetes ingatlan-

adatbázis

www.inga.hu

Ingatlan

www.ingatlan-hu.ini.hu

IngatlanApró

www.ingatlanapro.hu

Interaktív linkgyjtemény

scifi.xmoon.hu/linkek

Irodaszolgálat

www.irodaszolgalat.hu

iSoft Kft. - a webészet

www.isoft-usa.com

Italnagyker

www.planer.hu/akcio.html

Itt vedd meg!

www.ittveddmeg.hu

Iveco Zastava haszongépjármvek

www.zastava.vic.hu

Jaffa-kapu díszmkovács

www.extra.hu/jaffakapu

Jumah Kft.

www.jumahltd.com

Juventus rádió - Szeged

www.juventus.szeged.hu

JV-Raszter Kft.

www.jvraszter.hu

K
Karaoke

s-karaoke.vze.com

Kedvezményt nyújtó webkatalógus

www.gwi.hu

KEREX Uszoda és Szabadid-tech-

nika Kft.

www.kerex.hu

Kihangosító

www.kihangosito.hu

Király Faipari Kft.

www.kiralykft.inf.hu

Kis bestia

www.kisbestia.hu

Kisgyerekek

kisgyerek.lap.hu

Kiss hangszerbolt

www.tar.hu/kisshangszer

Kiss Fotó - online fotóáruház

www.kissfoto.hu

Kodi-Text Ruhaipari és Kereskedel-

mi Bt.

wb.hu/kodi-text

Konténeres szállítás

www.promowear.cjb.net

Kovács József tanácsadó

www.generali.hu/ta/kovacsjozsef

Kölesdi turisztikai információk

www.dunasio.hu/kolesd

Kötelem, szerszám

extra.hu/vas-gar
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Közlekedésépítési adatpark

www.kozlekedesepites.hu

Krattila

krattila.fw.hu

Lakóautó-értékesítés, -bérbeadás

www.comfortline2002.hu

LED-es díszfáklya

www.puhasoft.hu/faklya

Lepkék

lepidoptera.fw.hu

Linkgyjtemény

yuh.hu

LinuxBázis

www.linuxbazis.ini.hu

Lógó

logo.lap.hu

Lovaslap

lovas.lap.hu

Mikrohullámú hírközlés

tordai.zona.hu

Miskolczi József

misisoft.freeweb.hu

Money, money, money!

www.freeweb.hu/

moneymoneymoney

Monitorcenter

monitorcenter.fw.hu

Móricz Miklós

miklos.moricznet.hu

Mosonplast Kft.

www.mosonplast.hu

MoziPlussz magazin

www.moziplussz.hu

Multicon

www.multicon.hu

Multi-Med - orvosi mszer
www.ingyennet.hu/~multimed

MultiTasking Services

www.multitasking.hu

Muravidék

muravidek.lap.hu

Music Box-emlékoldal

musicbox.uw.hu

Mszeroldal

www.muszeroldal.hu/

fullprodlist.html

M
Macromedia Fireworks

www.tar.hu/fireworks4

Madocsai turisztikai információk

www.dunasio.hu/madocsa

Magyar tájképek

www.extra.hu/gkornelia

Main Coon Cat

www.ingyennet.hu/~csakscoon

Majsainfo

www.majsainfo.hu

Maria Gallad

web.pecsinfo.hu/mariagalland

Masters

www.masters.host.sk

Megapress Kiadó

www.megareklam.hu/megapress

Megyeri kerékpárszerviz

www.megyerikerekpar.hu

Menetrend

menetrend.lap.hu

Metator Group Tanácsadó Kft.

wb.hu/aloevera

Miháczi - kályha-kandalló-

gipszstukkó

www.mihaczi.hu

N
N13 Informatika

www.nexus.hu/nl3

Nagydorogi turisztikai információk

www.dunasio.hu/nagydorog

Natúr csoport

www.tar.hu/na-tur

Nemes
www.tar.hu/nmate

Németh-bútorok

www.wb.hu/nemethbutor

Németkéri turisztikai információk

www.dunasio.hu/nemetker

Nokedli

nokedli.freeweb.hu

Nonstop gumi

www.nonstopgumi.sw.hu

Novoparts Kft.

www.novoparts.hu

Nyaraló kiadó

www.tar.hu/balatonlelle

o
Official subscribe

www.subscribe.musicpage.com

Olex Digital

www.olexdigital.hu

a mi Mac
.. .

acOHÍa

Online Dél-Zala

www.nagykanizsa.hu/dzonline

Online marketing

onlinemarketing.lap.hu

Online Music Rádió 4You

mr4.freeweb.hu

Optimo 2000 Ingatlanforgalmazó

és Szolgáltató Kft.

www.wb.hu/portikus

Orgona társasház

www.vallalkozo.hu/orgonahaz

OrigoWeb - online

domainregisztráció

www.domainregisztralas.hu

Országos Környezet-egészségügyi

Intézet

www.joboki.hu

Ost-Invest Ingatlanforgalmazó

Iroda

www.extra.hu/ostinvest

Osvát András filmíró

www.cmt.hu/andras

Otthoni munka
www.boritekolas.hu

Overclock

www.overclock.hu

Ozorai turisztikai információk

www.dunasio.hu/ozora

Örmény
ormeny.lap.hu

Öveges Képz és Tervez Kft.

www.ovegeskepzo.hu

P
Paksi turisztikai információk

www.dunasio.hu/paks

Paks-WAP

www.extra.hu/pakswap/index.wml

Pálfai turisztikai információk

www.dunasio.hu/palfa

PC-grafika

pcgrafika.ow.hu

PC-Pult

www.pcpult.on.hu

P-DOX - semmiben sem hívk
www.p-dox.hu

Pécs - hajósbolt

web.pecsinfo.hu/fw/regatta

Pécs - Hatékony Kft.

www.hatekonykft.hu

Pécs - Mackó

web.pecsinfo.hu/macko

Pécs - Pécsvárad, Csörge

web.pecsinfo.hu/csorge

Pécsi buszok

pecsbusz.freeweb.hu

Pécsinfo

web.pecsinfo.hu/

modules.php?name=Media_Ajanlat

Pécsinfo - freeweb

web.pecsinfo.hu/fw

Pénzügyi, befektetési, biztosítási

tanácsadás

www.generali.hu/ta/gaaltibor

PhotoNet - online fotósmagazin

www.photonet.hu

Pókember-adattár

spiderweb.uw.hu

Polgár Róbert szörföz

www.extra.hu/polgarmester/

index.html

Polgárrség - Szentendre

www.polgarorseg.szentendre.hu

Pomáz

www.pomaz.lap.hu

Prez-Ex Bt.

www.wb.hu/prez-ex

Promowear Kft.

www.promowear.cjb.net

Quest

www.tomori.info

R
Rácz Sándor: Menekülj, mereng!
www.extra . hu/va lamiszo katlan

Rak Cafe - Pécs

www.rakcafe.hu

Red-stars.com/hungary Rt.

www.red-stars.hu

Répi Stargate

stargatesgl.ini.hu

Ricoprint Másolástechnika Kft.

www.ricoprint.hu

Rockmaraton - Pécs

www.rockmaraton.hu

s
Saloon Pizza - Pécs

web.pecsinfo.hu/saloon
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a mi Mac

Sárszentlrinri turisztikai

információk

www.dunasio.hu/sarszentlorinc

Sárvári gyógyfürd

www.sarvarfurdo.hu

Sas Krisztián

www.extra.hu/jokedvu

Sri-fi Napok

scifinap.srifi.hu

Se.Com.In Ipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.

www.wb.hu/se.com.in

Semicom Kft.

www.semicom.hu

Sexi Shop

www.sexishop.hu

Shiba Security

web.pecsinfo.hu/shiba

Sikátor

sikator.fw.hu

Simi Manager Kft.

www.simimanager.hu

Simontornyai turisztikai

információk

www.dunasio.hu/simontornya

Sliders sri-fi olvasóterem:

Incoming fórum

srifi.xmoon.hu/incoming

Smalt Brno Kft.

www.smalt.com

SmileSoft

www.smilesoft.hu

Sok jó, mi észnek ingere...

www.segitelek.hu

Sólyom kerékpárüzlet és szerviz

www.tar.hu/solyom

Sólyom Tamás zenész

www.solyom.info

Streets

www.tar.hu/streets

Szabó Margaréta

www.extra . h u/marga reta-fa nsite

Számítástechnika, webtervezés

tomcomputer.fw.hu

Szarvaskt Vendégház

www.szarvaskut.hu

Szász Marci Fan Klub

szaszmarri.ini.hu

Szavazó

www.szavazo.hu

Széchenyi István Egyetem

röplabdaszakosztálya

www.szfsc.ini.hu

Szeg Zsuzsanna

természetgyógyász

www.termeszet-gyogyasz.hu

Székelyföldi szálláskeres

www.szekelyszallas.zalamedia.hu

Személyi edz
www.extra.hu/szemelyiedzo

Szerelemshop

www.szerelemshop.hu

Színkép online poszteráruház

www.poszter.com

Szitagrafix Kft.

www.szitagrafix.hu

Szolnoki Szigligeti Színház

www.szigligetiszinhaz.hu

Sznyegszövés otthonában

www.bedolgozas.hu

Szörnyek az útvesztben

www.users.broadband.hu/

taboriimre/monsters

Szövés, történetek, fotó

www.extra.hu/bficsor

T
Tanfolyamkeres

www.tanfolyamkereso.hu

Targonca, acélszerkezet, bontás

www.hird-mix.hu

Tarkovszkij

www.tarkovszkij.hu

Tep-R Rally-Cross Team
www.tar.hu/teperrally

Teremtéstudomány

www.ingyenlap.hu/~teremtes.html

The Corrs Fw

thecorrs.redir.net

Thomi

thomi.muskatli.hu

Timár Norbert

www.ntimar.ini.hu

Tiszaújváros-Inveszt Rt.

www.invest-tisza.com

TitLiCKeR

titlicker.fw.hu

Tomi

www.fw.hu/kalmant

Tóth Máté

www.tothmate.at.hu

Tprint.hu Bt. - bélyegzkészítés

tprint.fw.hu

Turistakalauz

www.turistakalauz.hu

Tükrös zenekar

www.tukros.hu

u
United 4 Bonafini Bindair

www.bonafini.hu

V
V1ES multimédia

netland.fw.hu

Vadászgörény tartása

www.mustela.2u.hu

Vagyonbiztonság

vagyonbiztonsag.hu

Valörtex Kft.

www.valortex.hu

Vándoriskola

www.vandoriskola.hu

Várfok Galéria

www.varfok-galeria.hu

Váróczi - fém üzletberendezések

www.varoczi.hu

Vass Gergely

www.vassg.hu

Vassraring

www.vassraring.hu

Vasút a Gyermekekért Alapítvány

Óvodája

www.mavovi.hu

VFeri

www.freeweb.hu/vferi

VIC - Vállalkozók Információs

Centruma

www.vic.hu

Vicceidé!

web.axelero.hu/attys

Video-fon Mszaki Bizományi és

Elektronikai Szerviz

w3.enternet.hu/videofon

Vidor Games - társasjátékok

www.vidorgames.hu

Villám autószerviz

www.extra . hu/viHamautoszerviz

Vintage

www.vintage.lap.hu

Virág Zsolt biztosítási tanácsadó

interaktív irodája

www.generali.hu/ta/viragzsolt

Virágkötészet

viragkoteszet.lap.hu

Vita press Kft.

www.vitapress.hu

VMDesign Stúdió

www.vividesign.hu

w
Weblapot mindenkinek!

designbydixi.freeweb.hu

Webszerver

web-server.hu

WebWebHu
www.webweb.hu

WebXpres Webdesign Stúdió

www.webxpres.hu

Wolfart Computer

hungary.csucs.hu/wolfart

WQ - otthoni startlap

wq.hu

X
Xtra Music

free.x3.hu/xtramusic

Zenei toplista

magyarzene.boritok.hu/

index.php?lap=toplista

Zöldláncolat Kft.

www.zoldlancolat.hu

Zöldpont Egyesület és

Szerkesztség

www.zoldpont.hu

Zsírégetés személyi edzvel

edzo.fw.hu
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Egon

/

kegon@relax.hu

Itália sztrádái és a Mól narancsa.

azaz Tóték dobozai
Útvonaltervezés az interneten (2.)
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www.autostrade.it

Olaszországot kitn autópálya-

rendszer hálózza be. Jó egy évtize-

de, amikor elször jártam autóval

Rómában, az akkor még friss kapi-

talista, csak ingyenes - bár megle-

hetsen rövidke - autópályákkal

rendelkez Magyarország kispénz

(és hajrákörök nélküli) polgáraként

úgy gondoltam, jó lesz nekem az

a térképen vékony piros vonallal je-

lölt út is, amely végigkíséri a sztrá-

da széles sávját. De aztán, amikor

Ausztriából átérve (akkor még ott

is ingyenes volt az autópálya) le-

tértünk a piros vonalra, és az Alpok

lankásnak éppen nem nevezhet

hegyei-völgyei között kolbászol-

tunk, a fenséges magasságokban

húzódó, völgyeken átível, hegye-

ken átfúródó, nyílegyenes autópá-

lya viaduktjainak lábait kerülgetve

- pont úgy éreztem magam, mint

Luké Skywalker a birodalmi

lépegetk lábainál - elhatároztam,

hogy kerül, amibe kerül, az els

felhajtónál felmegyek oda, a ma-

gasba, és az autópályadfj összegére

nem gondolva vigyorogva suhanok

át hegyen-völgyön, s juszt sem

nyúlok a sebességváltóhoz leg-

alább Bolognáig! (Az els felhajtó

persze akkor jött, amikor már ép-

pen túl voltunk a nehezén.)

Késbb aztán persze soha többé

nem tettem ilyen botorságot, mert

megtanultam, hogy az utazásra is

igaz: általában a drá-

gább (út) az olcsóbb.

Az olasz autópályák

minsége bven meg-

éri a fizetend díjat: a

még mindig horribilis

összegbe kerül, min-

den hegyen-völgyön

föl-le bucskázó, éles

kanyarokkal és folya-

matos javításokkal

tarkított Ml -gyei

szemben ott a sztráda

többnyire egyenes és

vízszintes. Kétségtelen

tény persze, hogy az

ember ötször is meggondolja,

mennyit ér meg neki a kényelem -

ezért aztán mindig jól jön a dön-

tésnél, ha pontos képünk van ar-

ról, mit mivel kell szembeállítani.

Az olaszok erre is gondoltak, és
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utazás nk

létrehozták a www.autostrade.it 1

címen Olaszország autópályáinak

weboldalát.

Az olaszul és angolul elérhet

Autostrade els pillantásra közön-

séges céges honlapnak tnik. A
dizájn évek óta változatlan, és ha

nagyon szrös szívek akarunk len-

ni, még azt is mondhatjuk: elavult.

Ám az egyszer küls átgondolt és

jól megvalósított lapot takar, ame-

lyet egyértelmen a célszerség

ural. Látszik, hogy nem akartak túl

nagy feneket keríteni a dolognak,

de azért arra is ügyeltek, hogy

mindaz megtalálható legyen, amit

a feltételezett láto-

gatók kereshetnek.

Terjedelmi okok-

ból most nem rész-

letezem a viaduk-

tok korlátjainak

töréstesztjeitl a

hatéves fejlesztési

programig terjed

összes fellelhet

információt, de ér-

demes alaposan

átböngészni az ol-

dalakat - nemcsak

autópálya-tulajdo-

nosok okulhatnak

belle.

Ami most minket érde-

kel, az az Interactive

map menüpontra kat-

tintva található meg.

Belépés után Olaszország egyszer

áttekint térképét kapjuk, felette

a funkciógombokkal.

Rádiógombbal vá-

laszthatjuk ki, hogy

melyiket akarjuk

használni. A mködés
rendkívül egyszer:

nem kell beírnunk

semmilyen helységne-

vet - hiszen egy

külföldrl érkez tu-

rista nem feltétlenül

tudja, hogy hívják azt

a falut, ahol a határ

átlépése után az

autópálya kezddik

hanem a Select Entry,

majd a Select Exit ki-

választása után az

egérrel egyszeren a

térképre kattintva je-

lölhetjük ki a kezdési

és a végpontot (illet-

ve olyan helyeket is

bejelölhetünk, ame-

lyeket kifejezetten el

akarunk kerülni). Ez-

után a Route gomb
megnyomásával

a program a térképre rajzolja a ja-

vasolt útvonalat, illetve alá kiírja

a távolságot kilométerben, vala-

mint megnevezi a be- és a kijára-

tot. Ezeknél azt is feltünteti, hogy

milyen fizetési és elszámolási rend-

szer mködik az adott ponton. A
Toll Faré gombbal kérhetjük a díj-
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és
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Mól

narancsa,

azaz

Tóték

dobozai

táblázatot, amelyben gép-

jármfajtánként megkapjuk

a fizetend összegeket és fi-

zetési helyeket - megjelölve

azt is, hogy milyen módon
egyenlíthetjük ki a számlát.

Jelölnégyzetekkel további

információkat jeleníthetünk

meg a térképen az autópá-

lya-csatlakozásokról,

a pihenhelyekrl, a szerviz-

állomásokról és egyéb szol-

gáltatásokról. Kissé zavaró,

hogy a legtöbb funkció akti-

válása a térkép újratöltdésével jár

együtt, de hát ez az úttörség hát-

ránya: a rendszer olyan régi, hogy

akkor még nem terjedtek el más

megjelenítési technológiák. Ugyan-

akkor példamutató az adatok

alapossága: a weblap tervezi nem-

csak arra törekedtek, hogy az üzle-

tileg értékes információkat megjele-

nítsék, hanem gondoltak például

a mozgássérültekre és a csecsem-

vel, kisbabával utazókra is.

Egyszóval ha valaki bármilyen köz-

úti jármvel Olaszországba készül,

indulás eltt feltétlenül látogasson

el a www.autostrade.it címre, ahol

minden szempontból felkészülhet

az utazásra. Az oldalt egyébként

már azért is érdemes megnézni,

hogy képet kapjunk a - Római Bi-

rodalom bukása ide vagy oda -

meglehetsen gazdag ország díjvi-

szonyairól. Ha összevetjük ami ka-

nyargós, dimbes-dombos, kátyús és

folyamatosan javítás alatt álló

sztrádáink nemcsak magyar mércé-

vel mérve borsos áraival, bizony fel-

vetdik bennünk a kérdés: mi kerül

annyiba a hazaiakon? Ráadásul

még arra sem futja, hogy

a opalya.hu oldalon egy

információs kékszámon és „A hon-

lapunkat átalakítjuk” feliraton -

meg egy kábé 2000 pixeles hosszú-

ságú üres lapterületen - kívül más

is legyen.

42 internet kalauz

www.mol.hu

A Mól honlaptervének készíti való-

színleg más olajtársaságok oldalait

végigböngészve összeírták, minek

kell lennie egy ilyen szájton. így ke-

rülhetett a listára az útvonáttervez

is mint a modern weblap fontos kel-

léke. A programozók tehát nekilát-

tak, hogy a rendelkezésre álló infor-

mációk felhasználásával tudásukhoz

és kreativitásukhoz mérten kihozzák

belle a legjobbat, amit ki lehet hoz-

ni. Elkészült hát az útvonaltervez -

magyar módra. Ugyan néhány apró-

ság - mint például a távolság meg-

adása - kimaradt, de így van ez már

Virág elvtárs narancsa óta: kicsi, sa-

vanyú, de legalább a miénk.

Az útvonaltervezhöz tartozik egy

nagyon hasznos szolgáltatáskeres

rendszer is. Ezzel megtudhatjuk pél-

dául, hogy az adott cím körzetében

(méterben megadhatjuk a keresés

sugarát) hol milyen Mol-szolgál-

tatásokhoz lehet hozzájutni. Ha

mondjuk arra vagyunk kíváncsiak,

hogy a Prím irodájának környékén

céges Trabantunkba hol lehet keve-

réket tankolni, elég megadnunk az

iroda címét, bejelölni a listán, hogy

mit keresünk - csak az izgalom ked-

véért még azt is betettük nehezítés-

képpen, hogy bankkártyával akarjuk

kifizetni a löttyöt -, és meg-

nyomni a „keres” gombot.

A dolog persze csak leírva

ilyen egyszer, mert elször is

a település kiválasztásánál

a lenyíló választéklista min-

den egyes mozzanatára

újratöltdik az oldal, ugyanis

betölti az adott településhez

vagy budapesti kerülethez tar-

tozó utcanévlistát. Aztán ha

túl kis körzetet adunk meg
(elször 500 méterrel próbál-

koztam), akkor üres - egész

pontosan Mol-jelek nélküli - térké-

pet kapunk, amelyen az informá-

ció maga az „üresség”, azaz ebbl
kell rájönnünk, hogy nincs találat.

A következ lépésben már lehet

1000 méteres körzettel próbálkoz-

ni, de ehhez újfent végig kell küzde-

nünk magunkat a listatöltögets já-

tékon, mert a visszalépés lehetsége

kimaradt a rendszerbl. A második

menetre megjelenik egy kis Mol-

ikon a térképen - hurrá, megvan

a keverék! Na de hol? Merthogy

a keresés kiindulópontját pontos

címmel, házszámmal tünteti fel
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a keres, de ezt már eddig is ismer-

tem, hiszen én adtam meg. A talá-

lat helyének címét viszont csak úgy

deríthetem ki, ha szépen lépésen-

ként zoomolva (anélkül, hogy a na-

gyítás mértékét megadhatnám) rá-

közelítek a Mol-ikonra, és leolva-

som a térképrl, hogy „Rétköz...”

- feltehetleg utca, de ez nem biz-

tos, mert mit tesz isten, a felirat

végét pont eltakarja a Mol-ikon.

Ahhoz pedig, hogy megtudjam,

hogyan lehet ide eljutni, át kell

mennem ugyanezen a rendszeren

belül az útvonalkeresbe - pedig

valószínleg semmilyen technikai

fejlesztést nem igényelt volna meg-

oldani, hogy a térkép alatt rögtön

az odajutáshoz szükséges itinert is

megkapjam.

Nézzük az útvonaltervezést! Mivel

a Mól útvonaltervezje csak hazai

utakra alkalmazható, a kiindulás

megint legyen a Prím címe: 1118

Budapest, Ugrón Gábor u. 35.,

a cél pedig egy olyan hely, ahol

gyakran járok, és jól ismerem az

utat: Kaposvár. Annak ellenére,

hogy megyeszékhely,

Somogyország fvárosához nem

tartozik utcanévjegyzék - valami-

lyen rejtélyes okból mégis 35-40

másodpercbe telik, amíg az oldal

újratölti magát. A szolgáltatások-

nál ismét maradjunk a kártyáért

vásárolt 91 -es oktánszámú keverék

megadásánál, majd klikk a „keres”

gombra. Találatként egy térképet

és egy itinert kapunk. A térképen

alig látszik valami, olyan srn be-

fedik a Mol-ikonok. A nagyítás

gombját nyomkodva ugyan létezik

egy olyan állapot, hogy a „fekete

alapon lefelé fordított kis piros há-

romszögek” alól kibukkan az útvo-

nal is, de ekkor már annyira a kö-

zelében vagyunk, hogy azért nem

látunk semmit. A térkép szélein

utazásaOHES
található nyilakkal tudunk mozog-

ni minden irányba, de ember le-

gyen a talpán, aki modemes csat-

lakozással képes kivárni a millimé-

terenkénti újratöltést.

Na jó, hagyjuk a térképet, végül is

az nem olyan fontos, hajó az iti-

ner. Lássuk! A táblázatban két

oszlop szerepel: közterület és

irány. Ugrón Gábor utca - egyene-

sen. Eddig rendben van, bár téte-

lezzük fel, hogy nem tudom, merre

egyenesen, és az ellenkez irányba

indulok. Ez esetben egy id után

rájövök, hogy rossz felé mentem,

hiszen a következ sor arról tájé-

koztat, hogy „Sasadi út - balra”, és

a másik irány-

ban nincs

Sasadi út. El-

indulok hát

a jó irányba,

balra megyek

a Sasadi úton,

aztán: „Buda-

örsi út jobbra

- Budaörsi út

egyenesen -

100 2. rend
út (60) egye-

nesen - 81 101 5. rend út (20)

egyenesen...” - és így tovább. Na
most: azon felül, hogy fogalmam

sincs, miért kellene arra menni,

ahelyett, hogy mennék szépen

egyenesen az M7-es autópályán

a Balatonig (már hogyne lenne

fogalmam: azért kell arra menni,

hogy ki ne hagyjam valamelyik

Mol-kutat), kódfejt legyen a javá-

ból, aki megmondja nekem, ho-

gyan állapítható meg egy magyar-

országi útról, hogy az a „81 1015.

rend út”; azt meg már megkér-

dezni sem merem, hogy mi a fenét

jelentenek a zárójelben látható

számok. Szerintem itt mégjohn

Forbes Nash, az Egy csodálatos elme

fhse is vakarni kezdené a fejét,

pedig neki a Nobel- mellett Oscar-

díja is van kódfejtésbl.

Tudom, nem könny útvonalter-

vez programot írni, és minden

tiszteletem azé, aki nekiáll ilyesmi-

nek. Valószínleg sok munka is

fekszik benne - bár némileg érthe-

tetlen, miképpen maradhatott ki

a távolságszámítás -, és az én bele-

ugatásom a pálya szélérl dühíti

azokat, akik éjszakákat görnyedtek

a gép fölött, hogy mindezt létre-

hozzák. Mégis azt kell mondanom:

ez kezdetnek is rossz. A próbálko-

zás dicséretes, de az eredmény

annyit ér, mint Tóték dobozai

(részletek Örkény Istvánnál, bár

nem programozó). é*
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Az út az élet, s a fogadók...
Nyár van, tehát útra kelünk

Hiába fegyverkezünk fel Don Quijote mondásával, hogy

„az út az élet, s nem a fogadók”, be kell látnunk, hogy

a szélmalmokkal harcoló lovag bizony ebben is tévedett,

elbb-utóbb muszáj megpihennünk, s utunk bármennyire

izgalmakkal teli legyen, fogadók igenis kellenek...

H
ogy ezeket hol, merre keres-

sük, és milyenek, arról tájé-

kozódhatunk a Szállásinfo

(www.szallasinfo.hu) oldalain.

Bár a belföldi szállások honlapjai-

nak összefoglaló gyjteménye csak

néhány hónapja kezdte meg mkö-
dését, a legtöbb ismert internetes

katalógusban és keresben máris

rátalál a szálláshelyet keres ván-

dor. A website egyre bvül orszá-

gos kínálata a falusi vendégházak-

tól a panziókon át a nagy szálloda-

láncok tagjaiig terjed, amelyben

térkép, illetve településnevek alap-

ján is böngészhetünk. A fogadók

és környékük részletes bemutatásá-

hoz képgaléria, településleírás és

online foglalási rendszer kapcsoló-

dik - azon szálláshelyek esetében,

amelyek ezt a szolgáltatást igényel-

ték, a többiek pedig a saját hon-

lapjukra invitálnak. Az esztétikus

küllem Szállásinfo szer-

kezete jól áttekinthet,

a keresett információt

a menürendszerben

könny megtalálni.

A „fogadó” szó természe-

tesen nem csupán szállás-

helyet jelent, a vándor

olykor csak egy ebéd vagy

vacsora kedvéért tér be

egy fogadóhelyre. A
www.szallasinfo.hu olda-

lon már van menüpontjuk

a vendéglknek is, amely-

re kattintva látszik, hogy

ezen a téren is

megkezddött a munka.

Egy ilyen adatbázis szinte

sohasem lehet teljes, de

a website-ot üzemeltet

Webguru Bt. mindent el-

követ azért, hogy a szál-

láshellyel rendelkezk minél na-

gyobb számban jelentkezzenek,

s kerüljenek fel a lapra. Ennek ér-

dekében kínálja azt az egyedülálló

szolgáltatást is, hogy ingyenesen

elkészíti azoknak a szálláshelyek-

nek a weboldalát, amelyek ilyennel

még nem rendelkeznek. Az így lét-

rehozott online prospektust havi

nyolcszáz forintért üzemelteti

a Szállásinfo alsite-jaként, amihez

ráadásként online helyfoglalási

lehetség és egy e-mail cím is kap-
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csolódik. Az ár több mint baráti:

ha csak egyetlen vendégéjszakát

hoz az oldal, máris bven megté-

rült az üzemeltetési díj.

A szerkesztk honlappal már ren-

delkez szállástulajdonosok jelent-

kezését is várják: nekik évi kétezer-

ötszáz forintjukba kerül, hogy fény-

képes megjelenésükkel

a Szállásinfo látogatóit saját

website-jukra irányítva növeljék

annak látogatottságát. ^
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(Kerék) párválasztás
Útra kelünk, írtuk le már sokszor a nyár kapcsán, s cikke-

inkben a folytatás legtöbbször az, hogy hova, ám azzal

már méltánytalanul keveset foglalkozunk, hogy mivel...

Nos, például kerékpárral...

A emberiség egyik legna-

fl fF gyobb találmánya a kerék,

Ailka# de bizonyára sokan van-

nak, akik hozzáteszik, hogy ezt

csak egyvalami tudja felülmúlni:

a két kerék.

A dicséret nem túlzás, hiszen az

üzemanyag-fogyasztás/ teljesítmény

terén egyszeren nincs hatéko-

nyabb közleke-

dési eszköz,

ráadásul az el-

fogyasztott

üzemanyag

nemcsak meg-

tett távolsággá,

hanem izmokká

is átalakul. Míg

az autóban fel-

szedett kilókkal

küzdünk, a bi-

ciklin éppenség-

gel leadhatjuk

a felesleget,

egészségesebbé válhatunk.

A www.bigbike.hu oldal

a kerékpárválasztók párválasztását

könnyíti meg. Az egykori Dolente

Bt. - amely ma már Gapco Kft. né-

ven és új helyen tevékenykedik -

kínálata jelenik meg a site-on,

segítve a két kerék szerelmeseit

felszerelésük kiválasztásában.

Persze a kerékpárra nem elég virtu-

álisan felpattanni, azoknak, akik

alkatrészt, kiegészítt, biciklit

akarnak venni (vagy netán eladni),

felújíttatni, szervizeltetni, az új

helyre költözött boltot kell felke-

resniük (Bp. XIV. kér., rs vezér

tere 18.). A weblap abban segít,

hogy elzetesen tájékozódjunk a

termékekrl és az árakról, netán ki-

válasszuk azokat az alkatrészeket,

amelyekbl egy speciális jármvet

szeretnénk összeszereltetni. A bi-

ciklis öltözék összeállítása is meg-

történhet helyben: a mezek, nadrá-

gok, cipk, kesztyk terén tisztes

(és hát a márkanevek miatt tisztes

árú) a választék. A márkák - és itt

most maradjunk a jármveknél, hi-

szen az öltözékek közül mondjuk

az Adidast nem kell bemutatni -

között megtalálhatók a bizonyos

modelleknél százezres nagyság-

rendet is elér, professzionális

minséget képviselk (pl. Caprine,

Magellán, Trek, GT, Merida), de

vannak családi,

kiránduló vagy akár gyerekméret

kerékpármodellek is, a nagyáruhá-

zak szereletlen modelljeivel

veteked áron.
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Ötletlopás vagy versenyszellem?
Eredetik és másolatok

Az igazánjó ötletet arról lehet felismerni, hogy másolják.

A Coca-Colát sokan szeretik, és sokan akadnak, akik es-

bravúr: létrehozta az Indexet, és ezzel

a portálpiacon is kialakult a „koka-pepszi”

állapot - harmadik szerepl már nem tu-

dott jelents eredményeket elérni, pedig

rendesen röpködtek a százmilliók (kegye-

leti okokból nem említek neveket). Az

Origó és az Index esetében persze nem

merülhet fel az eredeti vagy másolat kér-

küsznek rá, de olyanok is bven vannak, akiknek a Pepsi

éppúgy megteszi, st másoknak éppen az az igazi. A világ

egyik fele a Star Warsra esküszik, a másik a Star Trekre;

ha Spielberg stúdiója megcsinálja a Deep Impactet,

amelyben egy hatalmas aszteroida becsapódása pusztulás-

sal fenyegeti a Földet, akkor a Warner Bros leforgatja az

Armageddont ugyanerrl; amikor ugyancsak Spielberg be-

mutatja a Z, a hangyát, a Disney láza-

san dolgozni kezd az Egy bogár életén.

A hamburgert illik utálni, de a

McDonald’s fél évszázada ebbl milliár-

dos, miközben a Burger King isjól meg-

él. Hiába, ilyen a szabad verseny, mert

ahol egynekjut, talánjut kettnek is.

De vajon igaz ez az internetre is? Való-

színleg igaz - bár lehet, hogy nem
teljesen. Akadhatnak olyan szolgáltatá-

sok, amelyekbl nem érdemes kettt

csinálni; lehetnek ötletek, amelyeket

nem érdemes másolni. Es persze sokszor

azon sem érdemes vitatkozni, hogy

melyik a másolat.

A
magyar internet hskorában volt az

Internetto, amelyet mindenki ismert és

olvasott, meg volt egy csomó minden-

féle weblap, amelyet a készítkön kívül csak

„Nyuszi barátai és üzletfelei” látogattak.

Aztán amikor az internetezés túllépett a né-

hány lelkes úttör, az egy-két egyetemista

és a tucatnyi, pornóképekre vadászó diplo-

matacsemete magánügyén, rögtön megje-

lent a teljes egészében üzleti alapokon álló

Origó. Nyíró Andrásnak ezután még sikerült

a valószínleg többé nem megismételhet

internet kalauz 2002. június-július/ 6-7. szám



OKI
Nyomtató ajándékba!

www.okihu.hu

\m
lm

http://www.okihu.hu

gondolaté

tálytársakat egy weblapon össze-

gyjteni! Tavaly szinte napra pon-

tosan egyszerre indult az

Osztálytársam, hu és az Osztály-

társak.hu. Nem tudom, melyik volt

elbb, ki másolt kit, de elég valószí-

ntlen - bár lehetséges hogy két

ember ugyanabban a pillanatban

csapott a homlokára, hogy jaj,

ilyen még nem volt, csináljunk

egyet!

A versennyel persze mindig a fo-

gyasztó jár jól - mondja a liberális

piacgazdaság egyik alapszabálya.

Valószínleg ez igaz is az éttermek-

re, élelmiszerboltokra, masszázs-

szalonokra és internetes áruházak-

ra, de akadhatnak kivételek. Példá-

ul nem hiszem, hogy szükség lenne

három-négy msoradatbázisra,

mert az internetezk többsége szá-

mára valószínleg tökéletesen kö-

zömbös, milyen bettípussal olvas-

hatja az esti mozimsort, csakis az

érdekli, hogy az pontos legyen.

Márpedig aligha lehet hosszú távon

pontos és versenyképes adatbázi-

sokból többet is fenntartani, hiszen

a feldolgozás, a naprakészség ko-

dése, hiszen nyilvánvaló, hogy bár

azonos tartalmi törekvésekkel, de

kétféle stílust valósítanak meg. Ki-

csit más közönséghez szólnak, és

nagyon másképpen. Éppen így van

helye a Prím mellett a HWSW-nek

vagy a Terminálnak, a Relax! mellett

a Mozinetnek, de abban már nem

vagyok biztos, hogy az Elvira mellett

érdemes lenne-e még egy vasúti-

menetrend-kerest üzemeltetni.

Nincs is. (Nehéz lenne a vonatok

indulását markánsan más stílusban

eladni.) Viszont hiába létezett

a Port.hu már sidk óta, a Pesti Est

mégis megcsinálta az Est.hu- n

a maga mozimsor-adatbázisát,

született, majd elhalt vagy féltucat-

nyi tévémsor-adatbázis - és akkor

nem is beszéltünk a legnagyobb ha-

gyományokkal rendelkez Pesti M-
sor weboldaláról. (St legújabban

a Mozinet is próbálkozik mozi-

keresvel.) Milyen jó ötlet az sz-
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moly pénzekbe kerül, amit a piac

nem fog kétszer megfizetni.

Engem az is elkedvetlenít, hogy

döntenem kell: az osztálytársamat

keresem, vagy osztálytársak után ku-

tatok - ilyen egybets eltérések

miatt már vérengzések is voltak

a történelemben. Megoldás le-

het persze, ha mindkét helyen

regisztrálom magam - de ha

nekem (is) duplán kell dolgoz-

nom, akkor könyörgöm, hol

szolgálja az érdekeimet ez

a fene nagy verseny?

Ezen az alapon - hallom az el-

lenvéleményt - nincs szükség

például több partnerkeres-,

hirdet-, linkgyjt-
,
letöltési

stb. oldalra, hiszen egy is

bven megteszi. Tévedés!

Ugyanis ha valaki a nrfgy o-t ke-

resi - bármily fájdalmas legyen -,

több helyes válasz is lehetséges;

mint ahogy megfelel lakás-

ból, autóból, használt

basszusgitárból vagy Britney

Spears-rajongói oldalból is le-

het több. Azaz a több felület -

és a feldolgozás módjának vál-

tozatossága - csak a sikeres ta-

lálatok számát növeli. Arra

a kérdésre viszont, hogy mit

játszanak ma este hétkor a ka-

posvári Szivárvány - egykori Vörös

Csillag - filmszínházban, egyetlen

helyes válasz létezik; ugyancsak jól

behatárolható az egykori ál-

talános iskolai osztálytársa-

im köre, és a Nyíregyházára

tartó gyorsvonatok indulási

idpontjai sem függnek a

szemléletmódtól (feltételez-

ve persze, hogy senki sem

nanométerbe átszámítva kí-

váncsi az adatokra). Nem is

csinált senki még egy vasúti

menetrendet az Elvira mellé,

mert annyira nyilvánvalóan

hatalmas munka az adatfel-

dolgozás - ám program-

adatbázist vagy osztály-

társkeres szájtot látszólag

könny összehozni.

Félreértés ne essék: eszemben sincs

valamiféle adminisztratív korláto-

zást követelni - de létezik a világon

önkorlátozás is. Nem biztos, hogy

mindent meg kell csinálni, ami

egyébként a szabad verseny keretei

között lehetséges. Az internet egyik

legnagyobb elnye és forradalmi új-

donsága éppen az, hogy minden

korábbi médiumnál összehasonlít-

hatatlanul nagyobb lehetséget

kínál az együttmködésre. Az Origó-

nak például eszébe sem jutott a mo-

zimsor-adatfeldolgozó iparba be-

lefogni - pedig az összes szerepl

közül nyilvánvalóan neki lenne hoz-

zá a legnagyobb anyagi ereje -, ész-

szerbbnek tartotta valakitl meg-

venni az adatbázist. Persze így vala-

ki más (is) keres az üzleten -

és azt hiszem, sajnos itt

a dolog nyitja, ez az, ami a jó

együttmködés útjába áll kis

hazánkban. Mert a más ese-

tekben patópáloskodó magyar

embert végtelenül inspirálja

a „majd mi megmutatjuk” és

a „dögöljön meg a szom-

széd tehene is” indulata.

Errl egy ma már alig

érthet történet jut eszembe

a kilencvenes évek legele-

jérl. Az els szabad magyar

kormány egyik magas rangú

vámügyi vezetje a követke-

zt válaszolta a rádió ripor-

terének, amikor az néhány

ésszertlen és merev, külföl-

di vállalkozások magyar-

országi gépjárm-behozata-

lát akadályozó korlátozás

okát firtatta: „ne a nyugati

vállalatok gazdagodjanak

meg azon, hogy nekünk

rossz autóink vannak!”

Amíg e gondolkodásmód

visszhangra talál, sem széles

sávon
,
sem földúton nem fogunk

Európába menni. é~
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Álomszínház ultramarin-árnyalatban

Vegre nyár, végre megmoccant valami. Immár nemcsak a nemzet-

közi zeneipar és hazai mutánsai mozgolódnak, de a minségi felho-

zatal is teszi tiszteletét. A végre összehozott LGT-fesztiválon és

-lemezen kívül a plakátok többek között Santana, Roger Waters

(ex-Pink Floyd) és a Dream Theather eljövetelét hirdetik...

E
gyszerre négy albummal állt el

a Periferic Records, a kevéssé ismert

csemegék kiadója. Elsként minden

néven nevezend netkapcsolat nélkül azt

a Radics Bé/o-em lékkoncertet bocsátották

közre a Radics Béla Emléktársaság kiadá-

sában, amelyre 2001. február 1-jén kerí-

tettek sort a Petfi Csarnokban R. B. kapi-

tány 55. születésnapján. Többek között

Deák Bili Gyula, Tátrai Tibor, Sipeki Zoltán,

Páka Egon, Takáts Tamás, Mogyorósi László,

Závodi János, Döme Dezs, Török Ádám,

Rudán Joe, Herpai Sándor, Varga Miklós,

Tóth János Rudolf és Balázs Fecó lépett

színre, hogy a gitárkirály emlékét idézze.

Aki lemaradt errl a félelmetesen káeuró-

pai virtuózról, csak hallomás útján tudhat-

ja, hogy volt az els, aki komolyan vette

a tételt: mindig és minden körülmények

közt hozni kell a „brit szellemet". Egykori

személyi testre és gitárhordozója, Tátrai

Tibusz esküszik rá, hiába vette be t, fiatal

és éhes húrforgatót a zenekarába, nem

volt mese, ki is a prímás. ATátrai-Pálvöl-

gyi Projekt legutóbbi, instrumentális albu-

mán a Húrherceg nem volt rest neki és

Orszáczky Jackie-nek köszönetét mondani.

Leginkább mindenért. Mindenért, amit úgy

hívnak: muzsika.

Amikor tavaly sszel mozgolódni kezdett a

KFT, már tudni lehetett, hogy aktivizálódik

a Baba Yaga orosz-magyar-ír zenekar, ám

Somai Tibornak ez sem lesz elég. Belekós-

tol a magyar világzenébe az Ultramarin. Az

énekesn az a Herczku Ágnes, aki fállás-

ban az Állami Népi Együttes táncosa, aki-

nek káprázatos hangját a Naplegenda CD-

n már hallhattuk. Ez itt most egy másik vi-

lág, csak a hang ugyanaz. Szerencsére.

Olyan muzsika ez, amely önmagáért be-

szél. Azért persze egy weboldalt megért

volna, nem csupán a kiadó, a terjeszt és

a grafikai stúdió e-mail címét. Bár ismerve

Bornai merev ellenállását mindennel

szemben, ami digitális, lehet, hogy jobb

így. A „muszájszag" képes tönkretenni

mindent, még a legjobb produkciókat is.

Szerencsére nem mindig és nem mindenütt

ilyen elkeserít a helyzet. Példának két

további Periferic-kiadvány: a Hétrét és

a TropicalTransform Quintet (a továbbiak-

ban csak TTQ). A 2000-es datálású Hetric

Free Folkhoz és az Under the Rainbow-hoz

tartozik site: www.hetret.hu és

www.tropicaltansform.com. Szépek

is, formásak is, de egyénit aligha talál raj-

tuk a hálóbóklász. Sehol semmi extra öt-

let. Kissé porhanyósak, multimédiában

szegények, egyikük (a TTQ) kizárólag angol

nyelv. Mintha a megrendelk biztosak

lettek volna benne, hogy újdonságszámba

men muzsikájukra idehaza a kutya se lesz

kíváncsi. Akkor meg minek a honi terjesz-

tés? Lehet aztjátszani, hogy csak külhon-

ban akarunk megmutatkozni, de akkor in-

kább tessenek arrébb költözni egy New

Yorkkal, és ott éhen halni vagy befutni!

Ha elébb vagyon a site, mint a korong, is-

ten bizony nem kerekedik kedvem bele-

hallgatni egyikbe sem. Bár a Hétrét azért

szolgál némi egyéni ízzel, de ez olyan,

mintha házi lekvárral akarnánk fölturbózni

a tömegkajáldák süteményeit.

Ellenpéldának márpedig lennie kell. A bel-

s turbulenciáit pesti színpadon is meg-

mutató Dream Theater oldala

(www.dreamtheater.net) maga a Ká-

naán. Minden, mi szem-szájnak ingere.

Minden kötelez gyakorlat kipipálva, még-

hozzá egyedi elemekkel variálva. Mintha

nem is lehetne másképp: Updates, News,

Tour, Discography, Info, Media, Fans,

Merch, Tickets, Support. De a hab a tortán

még hátravan. Minden tag kap egy szép,

kerekded .com végzdést, hogy szó eshes-

sék szólódolgaikról is. így van külön

www.mikeportnoy.com,

www.johnpetrucci.com,

www.jameslebrie.com,

www.jordanrudess.com ,

www.johnmyung.com. Miszter Rudes

még online konzervatóriumot is nyitott.

Jó, jó, ez a de luxé változat. Egy olyan kör-

nyékrl, ahol a popzene ers üzletág, és

nem a mindennapi mutyizás határozza

meg a gyakorlatot. Nem ugyanaz a pálya,

szemlátomást. De kapásból föladni?! Mi-

ért? Hát annyira nincs szükség egy jól m-
köd honlap által biztosított elnyökre?!

A muzsika dolgai nem állnak olyan fénye-

sen, hogy bárminem segítségrl le lehes-

sen mondani. Még akkor sem, ha egyelre

azt számosán megteszik.
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Miért tetszünk egymásnak?
Biztos Te is sokat törted már a fejed azon, hogy miért nem kel-

lett szegény Quasimodo Esmeraldának. Vagy ha nem veszed

alattomos csúsztatásnak, talán az is foglalkoztatott már, miért

nem kellesz Te szíved választottjának? Es miért kell neki, he-

lyetted, az a tenyérbe mászó pofájú tet? Ha igazi választ

akarsz, tedd félre a nyálas versikéket, a szívszaggató dalokat,

s merüljünk alá a gének világába.

H
ogy drága alapozókat, hidratáló-

kat, ránctalanítókat kensz-e ma-

gadra, vagy kommandósul nyíratod

a hajad, esetleg egy piperkc öltöny és

egy kiló zselé a fejeden a napi szükség-

leted, teljesen mindegy. Tetszeni

akarsz. Vonzó akarsz lenni. De miért?

Els lecke: az élet célja

a szaporodás maga

Newtont egy alma vágta fejbe, amitl

kipattant belle a gravitáció elmélete.

Darwint a pintyek csre és a matrózok

verekedése döbbentette rá, hogyan gyz
az ügyesebb és ersebb. Ha ez a tudo-

mány logikája, akkor a szociobiológu-

sok az ágyban jöhettek rá, hogy az él-

világban minden a szexre megy ki. Ezt

azóta is többen megersítették, egyesek

naponta többször is. Az így született el-

mélet egy mondatban (mieltt ásítozni

kezdesz) így szól: egy ember (értsd: ál-

lat) evolúciós sikeressége génjei elter-

jedtségével azonos. Vagyis hogy minél

több élet- és szaporodóképes utódja le-

gyen. Az evolúciós mozgatórugók haté-

konyságát jelzi az a megtörtént eset is,

hogy egy mesterséges megtermékenyí-

téssel foglalkozó ngyógyász minden

betegét a saját spermájával termékenyí-

tett meg. Persze végül lebukott: a váró-

teremben túl sok hasonló gyerek futott

össze a hálálkodó anyukák kíséretében.

Ha nem ezt a kockázatos technikát vá-

lasztod génjeid széthintésének, akkor

akár hím, akár nstény vagy, két alapve-

t dolgot kell kapásból tudnod: elnyerni

a másik tetszését, és felbecsülni, lesz-e

ebbl a randibl életképes, hosszú távú

kapcsolat és utód.
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Második lecke: milyen a jó pasi?

A kérdés tudományosabban: milyen kül-

s jegyek valószínsítik, hogy ettl

a pasitól nekem egészséges utódom szü-

letik, hséges lesz hozzám, egymás

tenyerébl eszünk majd, imádni

fogja a gyerekeket, és sok-sok

pénzt fog keresni (és késbb sem

csukják le ezért).

Nem tudjuk, mi esett Kant fejére, de

azt mondta, hogy „szép az, ami

érdek nélkül tetszik". Ennek azon-

ban pontosan az ellenkezje igaz:

az tetszik, ami nekem hasznos.

Ha kirakjuk az ideális férfi evolúci-

ós körözési mozaikképét, a követ-

kez figura bontakozik ki: ismeret-

len lakhely, magas férfi, ers arc-

közép és orr, széles arccsont,

széles, ers áll, megnyúlt alsó arcfél.

Rengeteg vizsgálatot végeztek ez

ügyben, számítógépes trükkökkel

manipulálták az arcokat, s a Föld

minden pontján az jött ki, hogy ez

kell a nknek. Miért? Mert mind-

ezek a vonások a férfi nemi hormo-

nok (tesztoszteron) magas szintjé-

re utalnak. Ezek szerint ennek

a felméréséhez nem szükséges egy

óvatlan pillanatban vett vérminta,

elég a pasit megnézni.

A férfiak persze ösztönösen rá is játsza-

nak a magas tesztoszteronszintet sugalló

testi jegyekre, ezt nem kell nekik taníta-

ni. Például az arc szrössége szintén

hormonfügg, innen a borosta és a sza-

káll férfiasságot sugalló hatása.

A nk szemében a férfiasságot matemati-

kai pontossággal kifejezi a csíp- és a

vállszélesség aránya, mert a férfiizomzat

szintén hormonfügg. Erre az evolúciós

gyöker hatáselemre épül a testépít rü-

let (és üzletág), amelynek szélsséges

formáját mostanában kezdik a pszichiáte-

rek testképzavarként elemezni.

Régi megfigyelés az etológiában a „szu-

peringer" jelensége: ha valamibl a nagy

a jó, akkor a még nagyobb még jobb. Ha

egy madár - fészekbl kigurult - tojása

mellé odateszünk egy azonos mintázatú,

de irreálisan nagy tojást, azt fogja sze-

retni és visszagörgetni a fészkébe. A ter-

mészetellenesen felfújt izomzat, a karcsú-

sított és kitömött vállú öltönyök, a pé-

nisznagyobbító mtétek (1) és gyógy-

szerek, a szexuális teljesítményt fokozó

szerek, az emberi teljesítképesség hatá-

rát súroló, „kidoppingolt" sporteredmé-

nyek mind szuperingerek, evolúciós csap-

dák. Tudjuk, hogy hamisak, de nem min-

dig tudunk szabadulni a hatásuktól.

A külsdleges jegyeket tulajdonképpen

az evolúciós érték reklámozásának fog-

hatjuk fel, s e tekintetben érthet, hogy

mind a férfiak, mind a nk igyekeznek

a természetes jelekre még egy lapáttal

rádobni, és hamis vagy megtéveszt

reklámokat magukra aggatni (2).

A magas nemihormon-szint jeleit a nk
ugyanis keménységként, erként, domi-

nanciaként értelmezik.

De mit ígér a férfias er és szociális do-

minancia a magas tesztoszteronszinten

túl? Azt, hogy a férfi sok zsákmányt (fi-

zetést) hoz haza, megvéd mindentl, és

rendelkezik az erforrásokkal (pl.

nem ír ki közbeszerzési pályázato-

kat). Vagyis anyagilag biztos, nyu-

godtjöv. A szociális dominancia

rendkívül nagy csáber, és ezt tud-

ják a hírességek is. Egy rögbi-

játékos elmondta, hogy meccs alatt

gyakran leveszi a sisakját, hogy ci-

vilben is felismerjék a nk, mások

magukon felejtenek egy-két ismer-

tetjelet, hogy segítsék rajongói-

kat. De háta dominancia mint

vonzer hajszolása a jó állás,

a drága autó, a jól szabott öltöny,

a választások stb. hajtóereje.

Ha most a külsdön keseregsz, mi-

eltt bejelentkeznél a plasztikai se-

bészetre, finomítsuk kicsit a képet!

Mert vannak ennek a fene nagy fér-

fiasságnak árnyoldalai is. Kiderült,

hogy a nk evolúciós szempontból

két stratégiát követnek a partner-

választásban: a férfias férfiakat

általában alkalmi, rövid távú kap-

csolatokra használják, az itt elért

sikerek saját vonzerejük erpróbá-

ja, vetélkedés más n(sténye)kkel. A fér-

fias arcokról a nk többsége azt gondol-

ja, hogy erszakosak, htlenek, nem le-

het rájuk számítani, válás lesz a vége. És

ezt az evolúciós sejtést a vizsgálatok alá

is támasztják! Általában a férfiak, de kü-

lönösen a férfias és vonzó egyének hajla-

nak a kis „befektetést" kívánó szexuális

kalandokra (3).

A hosszú távú kapcsolatokban a nk a lá-

gyabb, femininebb férfiarcokat részesí-

tik elnyben, ezeket ugyanis kooperatí-

vakként, jó apákként, szeret férjekként

észlelik.

Nem mindegy ugyanis, kit választanak,

mivel a n sokkal többet kockáztat egy

kapcsolatban: az, aki teherbe eshet, és

az, aki akkor is fel fogja nevelni az utó-
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>4z átlagos férfiarc A feminin arc: nem termékeny

idszakban vonzóbb

A maszkulin arc: termékeny

idszakban vonzóbb

dót, ha a férfi elhagyja (4). Ezért a nk-

nek szemük van arra, hogy megkülön-

böztessék a szuperférfit a szuperapá-

tól. A szuperférfi szaporodási stratégiá-

ja az, hogy kis befektetéssel sok nt
teherbe ejtsen, a szuperapa viszont

monogám, és saját utódai sikeres felne-

velésére koncentrál.

Hogy a férfi szempontjából a dolog nem

ennyire egyszer, azt több vizsgálat is

alátámasztja. Kiderült, hogy a nk
a menstruációs ciklusuk legtermé-

kenyebb napjaiban a férfias arcokat

tekintik a legvonzóbbaknak (és

egyesek ilyenkor fogékonyabbak is

a csábításra), míg a többi napokon

a femininebb arcokat preferálják.

Ismert és a lebukásig hatékony

szaporodási modell a „köss magad-

hoz egy ronda, gazdag férfit, és

ess teherbe egy jó géneket biztosí-

tó szerettl". Kultúrközi becslé-

sek szerint a nk 9-30%-ában
népszer ez a stratégia! Na, ennek

kivédésére találta ki az evolúció

a féltékenységet, amelynek célja,

hogy a férfi biztos lehessen benne:

saját utódjáért hoz életre szóló ál-

dozatokat (5).

Harmadik lecke:
milyen a jó n?

A jó n egészséges és termékeny.

Mibl lehet ezt tudni? Ha egy

marslakó ezt a kérdést akarná vizs-

gálni, bven elég lenne a nkre te-

lepült kozmetikai és fitneszipar

szlogenjeit elemeznie.

Például mi az evolúciós értelme annak,

hogy egy menstruáló n úszik, lovagol,

kerítésen ugrik át, és csak mi, nézk

tudjuk, hogy neki tiszta, száraz érzést

biztosít a nehéz napok ellenére a tam-

ponja, szárnyas betétje?

A humán monogámia egyik evolúciós

alapja ugyanis az, hogy a ni termé-

kenység idszakának nincs biztos jelzé-

se, ezért a férfi, ha biztos akar lenni az

apaságában, kénytelen folyamatosan

együtt élni a nvel (6). Mert a kísértés,

mint láttuk, éppen a termékenység id-

szakában nagy.

Miért költenek a nk (vagyis a férjek)

annyit szrtelenítésre, mellnagyobbí-

tásra, fogyókúrára, ránctalanításra,

fogorvosra, ruhára, kozmetikai szerek-

re? A válasz: termékenységük és

egészségük reklámozására.

A n termékenysége a ni nemi hormo-

nok szintjétl, az ösztrogéntl, még

pontosabban a ni és férfi nemi hormo-

nok arányától függ.

A termékenység egyik legbiztosabb jele a

megfelel derék/csíp arány. El a cen-

timétert, és lehet számolni: a világ min-

den táján a 0,7-es érték a legvonzóbb.

Például a magyar Miss Universe-verseny

gyzteseinek is pontosan ennyi (7). A

macskák a Whiskast, a férfiak ezt a test-

alkatot választanák. Régen a fzk
fokozták a hatást, ma a torna és

a kellen feszes szoknya, nadrág.

További fontos termékenységmuta-

tó a nies zsíreloszlás, aminek

egyik legismertebb formája a ke-

belméret és a fenék gömbölysé-

ge. A nk nem véletlenül problé-

máznak annyit a mellméretükön

(8). A mellméret növelése mára si-

keres üzletág, jóllehet a plasztikai

mtétek éppenséggel megfosztják a

mellet eredeti, tápláló funkciójától.

A ni nemi hormonok az arcon

a babás arcberendezésben tükrö-

zdnek vissza (9): kicsiny orrocska

és áll, széles arccsont (smink),

nagy szemek (szemfestés), széles,

duzzadt ajkak (rúzsozás), sima br
(több kiló kence).

A termékenység egyik legfontosabb

mutatója a nknél az életkor, amit

a férfiak a karcsúságból, a sima, fe-

szes brbl, az egészséges, fehér

fogakból és a dús hajból szrnek

le. Mindezek egyben az egészsé-

gesség mutatói is.
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Van azután egy sokat vizsgált meghatáro-

zója a tetszésnek: az arc és a test szim-

metrikussága. Rengeteg vizsgálatigazol-

ja, hogy a szimmetrikus arcú férfiak és

nk sokkal jobban tetszenek a másik nem-

nek, mint az aszimmetrikusak - és itt fi-

nom, szinte észre sem vehet eltérésekre

kell gondolni. A szimmetrikusság a gene-

tikailag garantált ellenálló-képességet

jelzi, az aszimmetriát ugyanis a fejldés

során rendellenes hormonális és környe-

zeti hatások okozzák.

A szimmetrikusság azonban kevés,

a tucatarc nem vonzó, lenni kell benne va-

lami finom, ám az átlagtól elüt sajátos-

ságnak (10).

E tekintetben egészen megdöbbent az

a többszörösen alátámasztott eredmény,

miszerint a szimmetrikus nknek és férfi-

aknak még az illatuk is szexisebb és von-

zóbb (11).

Az illatoknak egyébként rendkívüli a sze-

repük a termékenység közvetítésében,

s nagy baj van, ha az egyik félnek nem

tetszik a másik illata! Inkább nem kockáz-

tatunk, elárasztjuk magunkat parfümök-

kel és dezodorokkal, amelyek rejtett célja

megint csak a termékenység (férfiasság és

niesség) sugallata.

„Mit tegyek, ha nem tetszem
senkinek?"

Az ilyen típusú levelektl kíméljetek meg!

Ilyen ugyanis nincs, ez csak egy lelkiálla-

pot. Valójában mindenki tetszik valaki-

nek, csak meg kell találni. Az agy jelezni

fog (12).

Már Szondi Lipót is azt állította, hogy az

emberek genetikai hasonlóság alapján

választják ki egymást, vagyis az arcunkra

van írva egy csomó tulajdonságunk,

s a másik ezekbe szeret bele (13). Ezt

sokáig botorságnak tartották, de ma már

tudjuk, hogy a házastársak egymással

nagyobb genetikai rokonságban állnak,

mintha véletlenszeren párosítanánk az

embereket (14). Tehát bízz a génekben!

Továbbá a fenti evolúciós hatásokat mó-

dosítja a tanulás és a kultúra, s szemé-

lyes tulajdonságokkal kompenzálni lehet

a genetikai hátrányokat. Légy odaadó!

Szociálpszichológiai vizsgálatok jelzik,

hogy az emberek tisztában vannak „csere-

értékükkel", és a velük ekvivalens (vagy

kicsit értékesebb) emberekbe hajlamosak

belehabarodni. A késbbi kutatásoknak

éppen ezeket a módosító tényezket kell

majd tisztázniuk. Addig is sokasodjatok!

S végül ne felejtsd el: a szuperférfival és

a szupernvel az emberek nem együtt élni

akarnak, hanem rövid ideig valami mást

csinálni velük. Ez a szépség tragédiája.

De ez a Te malmodra hajtja a vizet! é~

Ajánlott site-ok:

(1) www.plasztika.net/sex/penis.html

(2) hc.netstudio.hu/hc/essze/ideal.htm

(3) bio.univet.hu/SALVE/00library/Alc_89/

Alc989_chl6_03_sexual_01_adultery_hun.html

(4) kornel.zool.klte.hu/~pub/sex/sel.htm

(5) bio.univet.hu/SALVE/00library/Alc_89/

Alc989_chl6_04_parental_01a_mate-guard_hun.html

(6) bio.univet.hu/SALVE/00library/Alc_89/

Alc989_chl6_04_parental_01a_mate-guard_hun.html

(7) www.miss-universe.hu

(8) www.axel.hu/rikk/axel.hu/15982

(9) www.serpentfd.org/a/jonesl995.html

(10) www.st-and.ac.uk/~imaging/Attractiveness/attract.htm

(11) evolution.humb.univie.ac.at/institutes/urbanethology/

student/html/anja/anjapro.html

(12) www.origo.hu/axe/csabitas_c_2.html

(13) www.c3.hu/scripta/thalassa/96/2/burgi.htm

(14) www.matud.iif.hu/02jan/bereczke.html
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Folyamatosan frissül, a jelen mellett

a múlt és a jöv eseményeibe is

betekintést nyújtó

rendezvénynaptár.

eve-nts
A legbvebb informatikai és

kommunikációs rendezvényválaszték.

A hazaiakon túl külföldi rendezvények.

Különböz, térítés szerinti szrési lehetségek:

pl. aktuális és archív / tematika (informatikai, üzleti stb.) / fajta

(kiállítás, konferencia, workshop stb.)

B esemény választék az informatika és a telekommunikáció

területérl.

Príma ötletek: hol, kiktl, mikor, mirl hallhat -

az üzleti világot, az állam- és közigazgatást is érint témakörökben.

Iratkozzon fel Rendezvénynaptár hírlevelünkre is,

így e-mailben kaphat heti, havi elzetest!
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Matiné sok jéggel
Amikor végérvényesen beköszönt az iskolai szünet, a gye-

rek unatkozik, és felváltva követeli a strandra kihelyezett

családi programot, valamint napijégkrémadagját, az id-

járás pedig ízelítt ad a nyár további két hónapjában vár-

ható punnyasztó hségbl, csendes fohászaikban sokan

emlegetnek fel egy kisebb átvonulójégkorszakot. Nos, ez-

úttal nem hiába: ha máshol nem, hát a moziban egész biz-

tosan részünk lehet benne.

K
ardfogú srágcsáló rohan

a végtelen hómezn a nehezen

megszerzett csonthéjassal, és

persze sorra érik a kellemetlenségek:

törnek a jégtömbök, gurulnak a la-

vinák, ezerféle veszély fenyegeti

a rágcsálnivalót, a végén pedig még

egy megtermett mamut is belép a

képbe. Ismers jelenetek? Nos igen,

a film elzetese már hónapokkal ez-

eltt látható volt, s ha valaki meg-

kedvelte a jópofaságát, júniusban

végre szélesvásznú, egész estés (vagy

délelttös) változatban is élvezheti

a történelem eltti történetet.

smókus a hómezn
Közeleg a hó és ajég, s mindenki

menekül, akinek nem szerepelt

a programjában az antark-

tiszi túléltúra. A hosszú,

tömött sorokban dél felé

nyomuló állatok között

azonban szokás szerint van néhány

kelekótya egyed, amely a saját útját

járja ahelyett, hogy a tömeggel tar-

tana. Egy bbeszéd slajhár, egy

nagydarab mamut és egy kardfogú

tigris például elveszett embercsecse-

mre lel, s némi töprengés után úgy

dönt, hogy visszajuttatja a picit a

szüleihez. És persze ott van még az

a bizonyos smókus is, akire mindig

lehet számítani, ha bajba kell kerül-

ni... Bajból, kalandból pedig egy ki-

adósabb jégkorszakban nincs hiány:

gleccsercsúszda, gejzírfürd, lavina-

veszély, dodómentés, tigriselriasztás

és hasonlók várnak a vállalkozó

kedv sállatokra, akiknek persze

egymást sem könny elviselniük -

különösen, ha azt is számításba

vesszük, hogy ketts ügynök férk-

zött jó szándékú soraikba. Valószí-

nleg nem árulunk el nagy titkot,

ha elmondjuk, hogy a kihagyhatat-

lan erkölcsi tanulság jegyében az ál-

latsereglet összetartó kis csapattá

formálódik a mentakció során. A
már az elzetesben is felvillanó ked-

ves humor pedig minden bizonnyal

arról is gondoskodni fog, hogy ne

csak a srácok szórakozzanak jól,

hanem a legalább egy icipicit gyer-

meklelk szülk is elnyerjék méltó

jutalmukat, ha már egyszer enged-

tek a moziba vágyó kiskorúak nyag-

gatásának.

Az els körben a gyerekközönséget

megcélzó film honlapja

(www.iceagemovie.com) helyes

megoldásokkal gondoskodik a cse-

meték további idtöltésérl -

bónuszként pedig az angolt is gya-

korolhatja vele a vakációzó kölök.

Tulajdonképpen semmivel nem tar-

talmaz többet, mint egy átlagos

filmes honlap (filminformációk,

mhelytitkok, képek, letöltenivalók,

játékbazár), de a tálalás ellenállha-

tatlan - no persze a számítógépes

animációra épül film mellett már

gyerekjáték volt egy kis pluszt össze-

dobni az internet kedvéért. A fol-

dalról továbblépve közelebbrl is

megismerkedhetünk a makkot gyj-

t rágcsálóval, aki a továbbiakban

útitársunkká lép el. t kell ugyanis

végigvezetni egy makkokban és ve-
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szélyekben egyaránt bvelke-

d úton: ha az állatkát az

egérrel elvisszük a hóban meg-

búvó rágcsálnivalóig, elször

tanúi lehetünk az ilyenkor szo-

kásos érzelemkitörésnek, majd

jutalomfalatot kapunk: infor-

mációmorzsákat tölthetünk

le, vagy a változatosság kedvé-

ért újabb játékpályákon talál-

juk magunkat. No persze azért nem

ilyen egyszer a jégkorszak, az is el-

fordulhat, hogy táplálékkeresés köz-

ben baj éri a mókust, például bármi-

kor rádlhet egy fenyfa, vagy rázu-

hanhat még egy adag makk, ami,

ugye, már túl sok a jóból.

A honlap készíti arról sem feledkez-

tek meg, aki túlságosan türelmetlen

a havas-jeges kéj utazáshoz: a

jól áttekinthet menübl min-

den aloldal rövid úton elérhe-

t. Ha az összes csonthéjas és

infomorzsa begyjtése után

még mindig nincs elegünk

a játékból, válasszuk a honlap

játékgyjteményét: a Frozen

Recall cím alatt memóriajáté-

kot találunk, az Operádon

Acorn hadmveletben pedig

újabb makkok elfogyasztásá-

hoz segíthetjük hozzá a fene-

ketlen bendj smókust: aki

még emlékszik a Commodore-idk
ama legendás sjátékára, amelyben

egy békát kellett átvezetni a forgalmas

úttesten, örömmel fedezheti fel az

ezeréves kedvenc felújított változatát.

Egy stresszesebb nap levezetésére

ajánlott a Whack-a-Scrat elnevezés

reflexfejleszt, amelyben a különböz

üregekbl hirtelen feltn srágcsáló-

kat kell szabadon választott fegyverrel

-jégcsappal, bottal, kalapáccsal vagy

az egyszerség kedvéért fagyott he-

ringgel - alaposan kupán vágni: a já-

ték jellemfejldést elsegít hatásáról

persze lehetne vitatkozni...

filmj

A hadbíróság diszkrét bája

Aki valami komolyabbra vágyik így nyár elején, annak ér-

demes a hónap második feléig várnia a Tiszta ügy cím
thrillerre AshleyJudd és Morgan

Freeman fszereplésével. A bol-

dog feleségként és sikeres ügy-

védnként mköd Claire élete

egyetlen nap alatt borul fel, ami-

kor a férjét elfogja, és katonai

börtönbe veti az FBI. Azzal vá-

dolják, hogy évekkel korábban más néven, a tengerész-

gyalogság különleges egységének tagjaként részt vett egy

szigorúan titkos bevetésen, ahol hét embert ölt meg. Az

ügyvédn egyedül gyengének érzi magát ahhoz, hogy

a kíméletlen hadbírósággal felvegye a harcot: egy vissza-

vonult, lecsúszott katonai jogász személyében talál

szövetségesre. A nyomozás persze egyre hihetetlenebb és

ijesztbb eredményekre vezet, s a két ember hirtelen rádöbben, hogy az életével

játszik, ha mindazt, amit kiderített, a per során is felhasználja.

A www.highcrimesmovie.com címen szép kivitel, a film han-

gulatához illeszked honlapot találunk. A feszültséget a drámai

zene és az itt-ott felbukkanó párbeszéd részletek hivatottak nö-

velni, a szabványos filminformációkon, traileren, fotókon és le-

tölthet apróságokon kívül azonban nem kínál mást az oldal.

Érdemes tehát a fszereplk weblapjainak háza táján is körül-

nézni. A szépséges Ashleyjudd, akit legutóbb Hugh Jackman ol-

dalán láthattunk A csábítás elméletében, lát-

hatólag sokak kedvence. Csak néhány példa

a rajongói honlapok hosszú sorából:

www.unmistakables.com/judd/judd.shtml,

www.cinema-stars.com/ashley, come.to/

judd - ez utóbbit, ha úgy tartja kedvünk, akár

koreaiul is olvashatjuk. Bár Morgan Freeman

nem tartozik a minden nnemt ellenállhatatlanul vonzó férfi-

színészek közé, bölcsességet és nyugalmat sugárzó lénye s nem

utolsósorban tehetsége nem kerülte el az internetfügg mozi-

rajongók figyelmét. Aki többet szeretne tudni róla, a www.
geocities.com/mfarmhouse vagy a www.geocities.com/

SoHo/Coffeehouse/3924/Freeman.html címen tehet szert

a szokásos képekre, hangokra, filmekre és adatokra. é~
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Lányok, házak,

vendégek és pianínók
Habár a hálózati kereskedelem még mindig nem vágja

földhöz az érdekldt, joggal vetdhet fel a kérdés: a ru-

galmasságáról közismert szexiparjelen állapotában le-

het-e nt rendelni a hálón, és ha igen, akkor miért nem?

V
ízkereszt vagy amit akartok.

Nincs az az ingyenes tárhely-

halom, ahonnan ne juthatnánk

el a csupasz genitáliák eldorádójába.

Hiába az esztétikai ellenszenv: a leg-

többször silány kivitelezés dacára az

adrenalin és a noradrenalin szintje

mind magasabbra kúszik. Lehet szó

Araié Freytag Playboy-mhelyében fo-

gant, sok puha fénnyel „odalohin-

tott” alkotásról vagy olyan „galériá-

ról”, amelynek egyetlen szempontja,

hogy a kell helyen és idben rend-

ben legyen a mélységélesség. Hiába

minden, gyorsul a pulzus, elvégre

férfiak volnánk, netcaféban, meló-

helyen, otthoni kuckóban, még

ha zsenáns is lenne olykor látni

saját ábrázatunkat, amikor azt

stíröljük, hogyan képes három

biciklipumpa, két telivér macsó és

öt keleti porcelánbaba ugyanabba

a testbe béhatolni... Testüreg nem

marad szárazon.

Hangszerbérlet

Nyes foglalatosságra leginkább ott-

honi magányban, túlórái irodai

homályban vetemedik a választó-

polgár, mégse decens közhálózati

helyen ajkat csücsörítve, céklapiros

fejjel ráizgulni a témára. Bár ha igaz

az, hogy Bajorországban pöpec kis

csatornák vezetnek a sörözdékben az

asztalok alatt egy bizo-

nyos célból, semmi sem

kizárt: még az sem, hogy

nem lesz balkáni szokás,

ha bal kezünk olykor el-

tnik a slicc alagútjában,

míg a jobbal keresgélünk

tovább, mint a hurrikán.

Hadd tanuljanak tlünk

valamit azok a hollan-

dok, akiket annyira leköt

Rotterdam és Amszter-

dam vetélkedése, hogy

már azt se tudják, hol la-

kik az etalon!

Ettl persze még mesze

van a végcél, de bevezet

bolyongásnak megteszi.

A legjobb ahogy esik, úgy

puffan alapon navigálni

a digitális örömök hiper-

aktív tárházában, szaba-

don ugrálva oldalról ol-

dalra. Bemelegítésnek

nem rossz. Közben az

sem szégyen, ha végig-

gondoljuk: nem biztos,

hogy az a legjobb megol-

dás, ha mi hívjuk ma- tz'xi'Mk,

gunkhoz az öröm

szakmunkásait, ideje

értékelni a felmerül

veszélyforrásokat. Miköz-

ben úton vagyunk Silvia

Saint és a Cs. Zsuzsa
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médiaszemélyiségre megtévesztésig

hasonló ni személy között, jusson

eszünkbe az a Tóm Cruise-film,

amelyben egy ilyen látogatás elre

nem látott bonyodalmakkal jár: az

még csak hagyján, hogy az isteni

Tóm beleszeret a hozzá rendelt ven-

dégbe, de szülei lakását csontig ki-

fosztják, apja autója a tó mélyére

araszol, továbbá a családi

fészekbl bordélyt csinál-

nak a fiúk-lányok kölcsö-

nös örömére. Pont akkor,

amikor a továbbtanulásra

kiszemelt egyetem képvi-

selje teszi tiszteletét...

Ha e nagy amerikai film-

mesében imigyen vagyon,

Budapesten számtalan

variáció elfordulhat.

Hovatovább jó, ha pianí-

nóbérlésnél vigyázunk

a szállítóbrigáddal.

Ottjártuk után nem egy

helyen hirtelen megntt

a hevederzár iránti igény.

És hol van egy finom kis

kupakolás a hangszerbér-

lettl!

Friss húst tessék!

Persze lehet, hogy csak

bellem ütközik ki az

sgyáva kurvázásügyben. Ennek volt

köszönhet, hogy csdöt mondtam,

amikor egy színes, szélesvásznú ni
magazin fölkérésére fiskolás

örömlányokkal kellett volna riportot

készítenem, zsebemben 10 ezer

forinttal, amellyel nem kellett

elszámolnom...

Vélem, nem én vagyok egyedül, aki

nem mer belevágni a nagy kaland-

ba. Talán erkölcsi gátlás, talán egy-

szeren az ismeretlentl való féle-

lem lesz úrrá a kalandorkedven. A fi-

zetképes populáció ezen részének is

szól a www.try.at/lhv, azaz a „Lá-

nyok, házak, vendégek” oldal.

Ez, kérem, egy igen csúnya, de na-

voyeur számára a „makktársak”

számára fenntartott játszótér, ahol

az így-úgy kielégített kuncsaftok

osztják meg egymással tapasztalata-

ikat. Legtöbbjük kell nyelvi humor-

ral, eleganciával. Olyanok, mint egy

kontrollcsoport tisztességben meg-

szült tagjai, akik megszokták: a ha-

za elvárja tlük, mondhatni polgári

kötelességük, hogy ne du-

máljanak mellé ilyen orszá-

gos fontosságú ügyekben.

Hátk nem teszik. Ha már

szaktekintélynek látszanak

álneveik védelmében...

Tessenek csak meggondol-

ni: míg nagyapáink súgva

adták tovább az arra érde-

mesnek tartott Rákóczi té-

ri szolgáltató nevét és tari-

fáját, itt mindez nyilváno-

san történik. A horgászok

vagy a vadászok szakmai

büszkeségével: igen, igen,

ekkorátlttem! Mindezt

úgy, hogy a családi békét

nem méltóztatik veszélyez-

tetni semmi, de semmi...

A lebukás esélye egyenl

a nullával. „Makktársnak”

lenni veszélytelen, a felelt-

lenségig édes állapot. Igaz,

a Kárpátok ölel bérceiben

lepedakrobatáknál keresni kielégü-

lést mindig is bocsánatos bn volt.

Még a legmagasabb szinten is. Soha

senki nem tett szemrehányást Ferenc

Jóskának, amiért a birodalom leg-

szebb asszonyának fogsorával kellett

fizetnie a cs.-i és kir.-i nemi betegség

gyógyításáért. Ezért is van az, hogy

Sissirl egyetlenegy mosolygós portré

sem maradt fenn.

Szóval maradjunk annyiban: netren-

delés ügyében a pizzánál tovább ne

sasszézzunk széles mosollyal orcán-

kon. Vagy ha mégis, hát vigyázzunk

a pianínóra... #

gyón vonzó weblap. Semmi cicó, ná-

luk van a slukker. Egyetlen cél vezérel

mindenkit: hogy létrejöjjön a pilla-

natnyi nász, kielégüljön a vendég,

csilingeljen a kassza. Széplelkek kí-

méljenek, akiknek bárminem fenn-

tartásaik volnának, vagy álljanak

odább, vagy változtassanak. Itt

nincs helye etikai polémiának, a nk
kizsákmányolásáról szóló fölszólam-

lásnak. A „Lányok, házak, vendégek”

olyan, mint a nagycsarnok húsáru-

részlege: friss húst tessék, friss húst

tessék! Kereslet, kínálat mindig van.

Az már csak vásári cicoma, hogy ke-

rítnk helyett mostanság SMS-ben

és mobilon, továbbá e-mailben illik

idpontot egyeztetni, és tisztázni,

mit várhatnak egymástól a szerzd
felek.

Ekkorát lttem...

A hálószemen minden információ

megtalálható. Még több is. A leg-

élvezetesebb a magamfajta cyber-
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Amerikában a „nem" elutasítást jelent
Varga Kristófmár tíz évvel ezeltt is e-mailen tartotta a kapcso-

latot amerikai ismerseivel, pedig akkoriban az elektronikus posta

még igencsak gyerekcipbenjárt Magyarországon: elször

a Számítástechnikai Kutatóintézet Elláról elnevezett levelez-

programját használta. A számítógépesjátékok és internetes

szórakoztatóoldalak sosem izgatták. Inkább új információk után

kutatott, például a politikában, ami mindig nagyon érdekelte.

J
elenleg a Világbank munkatársaként

internet alapú információs rendszert épít

ki kelet-európai önkormányzati döntés-

hozók számára, a fváros informatikai ta-

nácsnokaként pedig elindította a budapesti

információgazdálkodási programot, amelynek

els része arról szól, hogy informatikai szem-

pontból milyennek kellene lennie a fváros-

nak. Céljuk, hogy az internet minden korosz-

tály és réteg számára hozzáférhet legyen, és

hogy a program révén olyan tartalmak jelen-

jenek meg, amelyek hatékonyabbá és demok-

ratikusabbá teszik Budapest mködését. In-

formatikai tervei és politikai ambíciói helyett

inkább arról kérdeztük Varga Kristófot, hogy

milyen különbségeket vett észre az amerikai

és a magyar nk között többéves tengerentúli

tartózkodása, illetve egyetemi évei során.

- A baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen ta-

nultam. Miután megérkeztem, az ún. orien-

tációs idszakban egy hét alatt megismer-

kedtünk az egyetem életével és szabályaival.

A szexuális zaklatási ügyekért felels dékán-

helyettes például eladást tartott kifejezet-

ten nekünk, külföldieknek, s mindjárt az ele-

jén kijelentette: a legfontosabb, amit na-

gyon jól meg kell jegyeznünk, hogy ha az

Egyesült Államokban egy n azt mondja,

hogy nem, az azt jelenti, hogy nem. Bölcsen

mondta, hiszen más kultúrákban, pl. nálunk

is ismeretes az az srégi játék, amely arról

szól, hogy a n húzódozik, szabódik, kéreti

magát, csak hogy izgalmasabb legyen a do-

log, vagy mert úgy „illik".

Csoportos zaklatás

- A tengerentúlon fényes nappal sem követ-

hetsz egy nt... Az amerikai sajtóban folya-

matosan cikkeznek a nemi erszakról és a

munkahelyi zaklatásról. Az egyetemen 17 (!)

alkalmazott foglalkozott a szexuális zaklatás-

nak minsített ügyekkel. Egy amerikai számá-

ra egészen mást jelent ez a fogalom, mint ne-

künk. Csak egy példa: a Hopkinson ún. cam-

pus rendszer van, az épületek körül parkot

alakítottak ki, amely olyan, mint egy gyönyö-

ren gondozott botanikus kert, s általában

tele van emberekkel. Aznap is így volt: éppen

az egyetem központi részén lév könyvtárba

tartottam a murvával borított ösvényen. Fé-

nyes nappal történt, délután két óra lehetett.

Elttem kb. 6-8 méternyire ment egy lány,

aki amint meghallotta lépteim csikorgását,

hátrafordult, s miután konstatálta, hogy férfi

vagyok, megállt, lelépett az ösvényrl a fre,

és megvárta, amíg elmegyek mellette, majd

visszalépett az ösvényre, s utánam bejött

a könyvtárba. Mindezt csak azért tette, mert

feszélyezte, hogy mögötte jön egy pasi, akit

nem ismer.

Puritanizmus, prüdéria,
bizalmatlanság

- A diákebédlben azzal próbálták ersíteni

a közösséget, hogy havonta megadtak egy

témát, amelyrl az esetleg vadidegen asztal-

társak evés közben beszélgethettek. Ilyen

volt a nemi erszak is. Nálunk ez elképzelhe-

tetlen lenne, nem mintha a probléma nem

létezne, de a férfi-n kapcsolatról nem a

szexuális zaklatás jut elször eszünkbe: egy

európai számára furcsa, hogy az amerikaiak-

nak gyakran igen. Pedig mennyiveljobb ab-

ból kiindulni, hogy a nk és a férfiak általá-

ban összeházasodnak, és boldogan élnek,

míg meg nem halnak. Amerikában az ismer-

kedés, az erotika, egyáltalán a n-férfi vi-

szonyhoz való hozzáállás szorongással, féle-

lemmel teli: az emberek sokkal puritánab-

bak, prdebbek, mint nálunk, nem bíznak

egymásban. Végigmérni, megbámulni egy

nt, ahogy nálunk vagy például az olaszok-

nál szokás, kimondottan udvariatlan, sért

dolognak számít. Ha ismételten elfordul, a

n panaszt tehet. Egy professzor ismersöm

mesélte, hogy azt tanácsolták neki, ha egy

diákkal kettesben marad az irodájában, min-

dig hagyja nyitva az ajtót, hogy a folyosóról

látni lehessen: csak beszélgetnek. Különben

kiteszi magát annak, hogy esetleg egy diákja

megalapozatlanul szexuális közeledéssel vá-

dolja. Az ilyen vádakat aztán hosszadalmas

vizsgálat követi, ami nem kellemes dolog.

A szexuális zaklatás megítélésében az ameri-

kaiak átestek a ló túlsó oldalára, nálunk vi-

szont éppen ellenkezleg: a magyar nk
sokkal nehezebben kapnak védelmet a

közösségtl és a jogrendszertl, ha mondjuk

a munkahelyükön szexuálisan zaklatják ket.

Ezt nagy bajnak tartom.

Az amerikai nk elrejtik,

a magyarok megmutatják

- A magyar nk sokkal szebbek, az amerikai-

ak viszont jobban öltöznek. A tengerentúlon

kevésbé veszed észre a szép nket, mert k
inkább elrejtik a bájaikat, míg nálunk öltöz-

ködésükkel, illetve „vetkzködésükkel" ép-

pen hogy kiemelik elnyös külsejüket. Ame-

rikában ezt úgy mondanák, hogy a magyar

nk tradicionálisan viselkednek, azaz férjet

akarnak fogni, és ki vannak szolgáltatva

a pasiknak, mert micsoda dolog az, hogy az

utcán megnézik a csinos nket, utánuk for-

dulnak. Sok magyar nt ismerve azt gondo-

lom, attól hogy valaki niesen öltözködik,

nem biztos, hogy alárendeltnek érzi magát.

Ha egy n örül annak, hogy megnézik a férfi-

ak, az egyáltalán nem jelenti, hogy szexuális

rabszolga lenne. Ismerek olyan menedzsere-

ket, vezet beosztású, vonzó, értelmes

nket, akik nem érzik úgy, hogy kevesebbek

lennének attól, hogy a benzinkutas jó nagyot

köszön nekik, és letörli az autójuk

szélvédjét, mert jól néznek ki.
é'
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Képtelen kamerák
- digitális detektívek

Napokkal a brutális kegyetlenséggel elkövetett móri rablógyilkosság után kide-

rült, hogy a bank biztonsági kamerái nem is mködtek, csupán riasztásra akti-

válódtak volna. Az analóg képmagnós-videokazettás rendszerek egyébként is

korszertlenek, rengeteg szalagot igényelnek, és

nagyon idigényes a rögzített anyag kiértékelése.

Egy magyar szabadalommal - amely digitális kép-

feldolgozó programmal egybekötött, internet alapú

kamerás megfigyelrendszer - azonban ebben az

esetben is perdöntjelentség képeket lehetett

volna készíteni és megbízható módon kiértékelni.

A e-Guard elnevezés talál-

II mányt LengyelJózsef

mmmá ügyvezet mutatja be az

0S3E3 olvasóinak:

- Az e-Guard rendszer úgy épül fel,

hogy a védend objektumban csu-

pán a kamerákat helyezik el, a

biztonság kedvéért azokat

is rejtetten. Ezeket aztán

egy adatkábellel összekö-

tik, a telefonos hálózaton

keresztül az internetre

csatlakoztatják, és a fo-

lyamatosan frissített

(real-time) képeket egye-

nesen a szerverközpontba

továbbítják. Az ottani

célszámítógép merevle-

meze korlátlan mennyi-

ségben rögzíti a képeket,

a rajta futó speciális

program pedig figyeli

a szoftveresen kijelölt ún.

aktív zónákat, a védend
helyiség legfontosabb pontjait. Be-

állításától függen automatikusan

is rendelhet el riasztást. Emellett

létezik egy repülgépekre optima-

A különböz megoldások, mint

például a repülterekrl ismert

fémdetektoros zsilipkapuk, nem-

csak hogy nehézkesen alkalmazha-

tók, de nem riasztják vissza

a bankrablókat sem. Egy

ilyen rendszer viszont,

amely megbízhatóan azo-

nosíthatja az elkövetket,

talán visszatartja a táma-

dástól a bnözket. A ma-

gyar szabadalom telepíté-

sének, illetve karbantartá-

sának költsége eltörpül

a megvédend értékek

nagyságához képest. A tel-

jes rendszer megtekinthet

mködés közben

a www.prompt.hu

weblapon, a „Nézzen be

hozzánk!” menüpont

alatt. A különböz helyiségek él
webkameráit figyelve feltnt, hogy

az igazgató nem ül a helyén... Le-

het, hogy valamelyik bankban tár-

gyalt az alkalmazásról? é"

lizált verzió,

amely a tízezer

méteres magasságban haladó gép
fedélzetérl is biztonságosan a föl-

di központba küldi a képeket, illet-

ve a repülés közben rögzített egyéb

adatokat, ezért „földi fekete

doboznak” is nevezik.

A móri bankrablás ráirányította

a szakemberek figyelmét a pénzin-

tézetekben alkalmazott biztonsági

rendszerek hiányosságaira.
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www.alarmix.net

Dial-up
havi 3700,- Ft-ért

• korlátlan hozzáférés
• 5 db e-mail dm

• 10 Mb web tárhely
• .hu domain név
• Internet kalauz
• 3 nap próbaid

AKCIÓS
korlátlan elfizetés
havi 2000; Ft

ADSL
,OTTHON'- díjcsomag • 12.000 Ft

Üzleti díjcsomagok • 17.000 Ft -tói

Bérelt vonal • 64 kbit/s - 2 Mbit/s

Forgalmi díj nélküli
• alap díjcsomag : 25.000 Ft -tói

• profi díjcsomag : 75.000 Ft -tói

Forgalmi díjas
• 12.000 Ft -tói

2001 : HunDidac Arany díj

A winchester testre!
A kártya teljes mértékben megvédi a számítógépet

a szakszertlen kezelés, a szándékos rongálás és a vírusok

által okozott károktól. A számítógépet csak újra kell indítani,

és minden ugyanúgy mködik, mint eltte!

(EDDÍfedfl!)

Megrendelhet:

Tantál Elektronikai Kft.

1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 117.

Telefon: 06 (1) 220-6454, Fax: 06 (1) 220-6455

E-mail: tantal@axelero.hu, URL: www.tantal.hu

PRAKTICOMP WEBDESIGN
Grafikai Kft.

Több mint látvány!

MINSÉGÜGYI

önkéntesen tanúsítva

Jegyezze fel naptárába

Szoftver & Hardver
a vezetés szolgálatában

dimmel szakkiállítást és programbemutatót tartunk, ahol mködés
közben megtekintheti a vállalatok számára fejlesztett

informátiótechnológiai megoldások szinte teljes hazai kínálatát.

Idt, pénzt, fáradságot takarít meg, ha ellátogat a kiállításra,

és itt választja ki az Önnek szükséges programot.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Idpont: 2002. október 9-10. 9.30 -tói 17.00 óráig

Helyszín: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

(Budapest IX., Fvám tér 8.)

Látogassa meg honlapunkat: WWW*trainex.hu

TRAINEX PÉNZÜGYI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS OKTATÁSI KFT.

1 1 34 Budapest, Váci út 39. • 1 553 Budapest, 1 34. Pf. 44.

Honlap: www.trainex.hu • E-mail: trainex@trainex.hu

Telefon: 320-4198 • Fax:320-9454
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világiJRAI?
(A. yóiij

Miért beszél mindenki a számítógépekrl?

Miért lett az internet az elmúlt években egyre inkább „a világ

közepe ”, a technika és a világgazdaság egyre fontosabb része?

Nem válunk-e a gépek által egy érzelmek nélküli világ

fogaskerekeivé, számokká a nagy, lelketlen gépezetben?

Nem kell-e attól félni, hogy egy napon a gépek leigáznak minket?

Nem válnak-e gyermekeink internetes bnözk áldozataivá?

Nem torzul-e el személyiségük az elektronikus játékoktól?

Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni ebben a sorozatban.

Illllllllllllllll B 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1

1 1

1

1

Elektronikusfalu?
A mennyiségi különbségek áttekin-

tése után fordítsuk figyelmünket

a minségiekre. Üssük fel min-

denekeltt a történelemkönyvet!

Marco Pólótól...

Az 1270-es években Marco Pólónak

több évig tartott, hogy Velencébl

eljusson a mai Peking helyén álló

mongol fvárosba, Hanbalikba. Fá-

rasztó és veszélyes útját érthet mó-

don csak keveseknek támadt kedve

követni - elszánt kereskedknek,

akik létrehozták az Ázsián átível

Selyemutat, és a busás haszonnal

eladott árukon kívül híreket is szállí-

tottak a két, akkoriban mesebeli tá-

volságra lév világrész között. Né-

hány év késéssel már meg lehetett

tudni a Föld túlsó felének fonto-

sabb eseményeit.

Sokkal gyorsabb információcsere

mindaddig nem volt a távoli földré-

szekkel, amíg a tizenkilencedik szá-

zadban föl nem találták a távírót és

a telefont, ezt a Verne Gyula által is

magasztalt két hírtovábbító eszközt,

amely az éveket percekké rövidítette

le, s a hírlapok immár tudósíthattak a

Kínában vagy Dél-Amerikában elz
nap történt eseményekrl. Szenzáció!

Újabb század, s a hírközlés egyidejvé

vált, elbb csak hallhattuk, ám ma
már láthatjuk is, ami ugyanabban a

másodpercben történik a világ távoli

csücskében. A világ egyetlen elektroni-

kus faluvá vált, ahol mindenki tud

mindent! Még nagyobb szenzáció!

Csodákat... Még sehol se tartunk.

Marco Pólótól az egész világot behá-

lózó, él közvetítéseket szolgáltató

hírügynökségekig óriási idtávlat és

hatalmas technikai fejldés kellett,

de ennek eredménye még mindig

csupán sebesség- és mennyiségbeli.

Gyorsabban és több helyrl kapjuk

a híreket, ezért frissebbek, és több

van bellük. De Marco Polo a CNN-
hez hasonlóan azokat a híreket kö-

zölte, amelyek neki fontosak voltak.

Polo kivételesen jó memóriával ren-

delkezett, így nagyon részletes híre-

ket hozhatott az utazás hosszúságá-

nak ellenére - de csak azt mondta

el, amit fontosnak tartott. A Kele-

ten töltött évtizedek alatt számtalan

érdekes esemény történhetett vele,

számtalan tapasztalat birtokába

juthatott, amelyrl ma nem tudunk

semmit, mert nem érezte fontosnak

elmondani. Ugyanígy egy modern

hírügynökség, amely élben közvetí-

ti a híreket, nem mond el mindent,

ami történik - nincs rá érkezése, ki

2002. június-július / 6-7.
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kell válogatnia azt, amit fontosnak

tart. Az eredmény mindannyiunk

eltt ismert: részletes híreink van-

nak apró-csepr sztárocskák hét-

köznapjairól, de egész országok lé-

teznek a harmadik világban, ame-

lyekrl semmit nem tudunk.

Zsugorodik a Föld

Van-e elképzelése a Kedves Olvasó-

nak, hogy mirl cikkeztek az elmúlt

hónapban a gambiai vagy a laoszi

hírlapok?

Persze esetleg nem is érdekli - de te-

gyük fel, hogy igen. Módjában áll

a tévé, a rádió, az újságok segítsé-

gével képet kapni róla?

Nemrég véget ért századunk során

csodálkozva mondogattuk, hogy

milyen gyorsan zsugorodik a Föld,

elbb napok, majd órák alatt eljut-

hattunk bárhová, élben nézhettük

a messze távolban játszó-

dó sporteseményeket.

Pedig mindeközben

csupán annyi tör-

tént, hogy egyre

több és egyre gyor-

sabban érkez hírnek váltunk pasz-

szív fogyasztójává.

Ebben a folyamatban, amely évrl

évre egyre több adat feldolgozását

igényelte, természetesen óriási sze-

repük volt a számítógépeknek; de ez-

zel még nem következett be minségi

változás a kommunikációban. Erre

az 1990-es évekig kellett várni.

Az egyik módszer, amellyel a

minségi változást elértük, a mobil-

telefon feltalálása volt (amely persze

szintén egy kicsi számítógép). Hogy

ez milyen fontos, akkor érti meg az

ember, ha megnézi Woody Allén

egyik régi filmjét, amelyben az elfog-

lalt üzletember állandóan és min-

denhonnan betelefonál az irodájá-

ba, és bediktálja a számot, ahol ép-

pen tartózkodik; megmondja, hogy

mennyi ideig lesz ott, és hová fog

továbbmenni. Nem tehet mást,

mert nincs mobiltelefonja. Még
nem találták föl.

Éüí

A mobiltelefon nem azért fontos

lépcsfoka a fejldésnek, mert bár-

honnan telefonálhat az ember - ez

a telefonfülkékkel megfelelen ellá-

tott városokban már korábban is

így volt -, hanem hogy t bárhol el-

érhetik. Az az ember, akinek mobilja

„egytl sokaknak” rendszerek,

amelyekkel egyes intézmények révén

néhány ember közölheti mondandó-

ját sokakkal: ilyen a könyv, az újság,

a tévé, a rádió, a hanglemez,

a magnókazetta, a mozi. És vannak

„egytl egynek” rendszerek, ame-

van, nincs többé elszigetelve a világ

folyásától, bárhová is megy. Ha
szükség van rá, megtalálják. (Persze

meglehets stresszt okoz, ha egy or-

vost vagy üzletembert még nyaralás

közben is folyton hívogatnak, de va-

lójában ezt az életmód okozza, nem

a mobil. Nekem is van, de alig hív-

nak rajta hetente egyszer-kétszer.)

A másik módszer az internet, amely

még a mobiltelefonnál is nagyobb

elrelépés a kommunikációban. Alap-

jainak lerakásakor, az 1960-as évek-

ben még senki sem gondolta, hogy ha

a számítógépeket telefonvonalon ke-

resztül összekapcsolják, fél század sem

telik bele, és megváltozik a világ kom-

munikációs képe. Pedig ez történt.

Azóta folyik a számítógép a csapból

is, amióta az internet - a kilencvenes

évek elején - robbanásszer gyorsa-

sággal kezdett közkinccsé válni. Mert

innentl kezdve beszélhetünk

minségileg más kommunikációról.

Kommunikációs formáink

Eddigi kommunikációs formáinkat

két részre oszthatjuk. Vannak

lyekkel bármely közember közölheti

mondandóját egy-két másik ember-

rel: ilyen a személyes beszélgetés,

a levél, a telefon.

Mindmáig azonban hiányzott kétfé-

le kommunikációs forma. Az egyik

az „egytl sokaknak” rendszer

olyan, nyilvános változata - nevez-

hetjük úgy: „bárkitl bárkinek”

amellyel csakugyan bárki, a szó szo-

ros értelmében bármely közrend

állampolgár közölheti mondandó-

ját. Hiszen nagyon nagy szerencse

vagy nagyon sok pénz kell ahhoz,

hogy valakinek kiadják a könyvét,

megjelentessék a cikkét az újság-

ban, a tévérl már nem is beszélve.

Azzal, hogy az újságoknak lett olva-

sói rovatuk, a tévében és a rádióban

lettek különböz msorok, amelyek

az átlagpolgárt is megkérdezik, csu-

pán ntt e kommunikációs forma

kivételezettjeinek köre, de az, hogy

ez kivételezés, nem változott. (Ezzel

nem hibáztatni akarom az ilyen tí-

pusú médiát. Azért mködik így,

mert máshogy nem lenne lehetsé-

ges.) A másik pedig a „soktól so-
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kaknak” forma, amely eddig csupán

alkalomszeren, helyenként volt is-

meretes. Ebben a formában az

egyén nem csupán közli a vélemé-

nyét, és ezzel a dolog be van fejezve,

hanem az elhangzottakra mások vá-

laszolhatnak a saját véleményükkel,

erre megint mások reagálhatnak, il-

letve az eredeti vélemény közlje is,

tehát „párbeszéd” folyhat akár több

ezer ember között, akiket az adott

téma érdekel.

Nézzük meg e két formát kicsit rész-

letesebben!

S] BÁRKITL BÁRKINEK

Igen, már nagyon régóta megvan-

nak a hírlapok olvasói rovatai, s na-

gyon sokszor kérdezi a véleményün-

ket a tévé és a rádió is. De arról kér-

dezi, amire éppen kíváncsi,

egyébrl nem beszélhetünk, amikor

mikrofont tartanak elénk. A lapok-

hoz beküldhetünk cikkeket arról is,

ami éppen minket foglalkoztat, de

az olvasói rovatok terjedelme igen

szkös, s általában csak a kifejezet-

ten közérdek témákat közlik. Mint

mondtam, ez nem új kommunikáci-

ós forma, csak az „egytl sokaknak”

számbeli bvítése.

A „bárkitl bárkinek” rendszer azo-

kat a technikai akadályokat hárítja

el, amelyek a közember nyilvános

szolga

megszólalása eltt állnak. Az ókor-

ban még meg lehetett tenni, hogy

kiállt valaki a piactérre, és szóno-

kolni kezdett valamirl - ennek

megvolt az a kockázata, hogy mire

érdekld akadt volna, már bele-

fáradt a beszédbe, és hazament;

ezenkívül ma senki sem figyelne

oda, az emberek nem érnek rá, nem

dolgoznak helyettük rabszolgák. De

a közember akkor is szeretne nyilvá-

nosan megszólalni, s végül az inter-

net térhódítása ezt lehetvé tette

számára.

Nem ez volt persze a cél, amikor az

internetet létrehozták - senki sem

gondolta volna, hogy a tudományos

és katonai együttmködés céljából

készült hálózaton egyszer emberek

a kedvenc kiskutyájuk fotóját fogják

ország-világ elé tárni. Ez persze nem

különösebben hasznos dolog, de ha

ezt lehet, akkor mást is lehet. Néz-

zünk egy példát!

Tegyük fel, hogy az Olvasónak van

egy elgondolása, amely gyanúja sze-

rint eredeti, és hasznára lenne a vi-

lágnak - például feltalált egy eljá-

rást, amellyel üres paradicsomkon-

zerves dobozokból tartós házakat

lehet építeni, ezáltal megszabadulva

a hulladéktól és otthont teremtve az

embereknek. A gondolat jó, de

most közölni kellene a világgal. Az

Olvasó felhívja a konzervgyárat,

ahol - mint az az újítókkal lenni

szokott - kinevetik. Az építésügynél

végeérhetetlen aktatologatás fogad-

ja. ír néhány lapnak, de nem közlik

a cikkét, és válaszra sem méltatják.

Elmegy egy-két rendezvényre, ahol

jelen van a tévé forgatócsoportja;

sikerül is kiverekednie, hogy a kame-

ra elé kerülhessen, és szólhasson

pár szót a dologról, de ezt kivágják

a tudósításból, mert nem kapcsola-

tos a rendezvénnyel. Könyvet ír a ta-

lálmányáról, de évek telnek el, mire

egy kis kiadó vállalkozik a megjelen-

tetésére, persze az Olvasó költsé-

gén; tarkabarka kötésben és nevet-

séges címmel a humoros mvek
polcára kerül a boltokban - de leg-

alább megjelenik. S csupán pár nap

kell hozzá, hogy egy nagy példány-

számú lapban megjelenjen a könyv

kritikája az ügyeletes fokos tollá-

ból, aki jókat derül az ötleten, ám
sajnálja, hogy a szerz nem mellé-

kelt néhány mulatságos karikatúrát

is. Az Olvasónak persze ismét nem

adatik meg a lehetség, hogy a fa-

tális tévedést korrigálja - a talál-

mány feledésbe merül. Húsz évvel

késbb egy szerencsés rivális is fel-

találja az eljárást, és vagyont szerez

vele; ötven év múlva már mindenki

konzervdobozokból épült házakban

lakik, száz év múlva pedig egy kuta-

tó megtalálja az Olvasó mvét
a könyvtárban, s talán még arra is

rájön, hogy eredetileg komolyan

1', a, jdC 1— '

jj_ü tíln

iflK

(nníjj

2002. június-július / 6-7. szám internet kalauz 65



I
ti

Novell
# www.novell.com

http://www.novell.com

AüÉHU

gondolta. Talán százötven év múlva

elneveznek az Olvasóról egy utcács-

kát egy vadonatúj paradicsom-

konzerv-lakótelepen.

Ismers a képlet? Számos feltaláló

járt már így abban a korban, ami-

kor még nem volt internet. Nem
tudták túlkiabálni a tömeget. De mi

van, ha az Olvasó ma találja fel ezt

az eljárást?

Esetleg egy darabig próbálkozik az

újságokkal, könyvkiadókkal, de lát-

va az elutasításokat, rövidesen vál-

lat von, és továbbáll. Vesz egy szá-

mítógépet, csatlakozik az internetre,

és egy honlapon elhelyezi a tárgy-

ban készített publikációit. Bejegyez-

teti honlapját a fontosabb

keresprogramokba, hogy minél

többen megtalálják, elhelyez egy pár

hirdetést a konzerv- és az építipar

honlapjain, azután hátradl a fotel-

jében, és várja az ajánlatokat.

Az történt tehát, hogy az elz,
internet nélküli változatban az Olva-

só eget-földet megmozgatva próbál-

ta mondandóját a világ elé tárni, ám
hiába áldozott rá idt, pénzt és

energiát, nem tudott eljutni azok-

hoz, akikhez szólni akart. A második

változatban azonban egyszeri, vi-

szonylag nem nagy befektetéssel

lehetsége nyílt rá, hogy úgy az érin-

tett szakterület, mint a laikus közvé-

lemény figyelmét felkeltse.

Ez a „bárkitl bárkinek” típusú

kommunikáció. Lehetség arra,

hogy amit akarunk, elmondjuk, és-

pedig nagyon sok embernek, akkor

is, ha nem vagyunk sem újságírók,

sem tévériporterek, sem film-

csillagok; s akkor is, ha mondan-

dónknak semmi különösebb jelen-

tsége nincs. Neil Armstrong után

szabadon: kis lépés a technikának,

de nagy lépés a demokráciának.

Bfl ELEKTRONIKUS FALU!

Következzék most a „soktól sokak-

nak” kommunikációs forma, amely-

rl azt mondottam: az elhangzott

véleményekre mások felelhetnek a

sajátjukkal, így párbeszéd alakulhat

ki a téma iránt érdekldk között.

Nem véletlen, hogy az ezt (technika-

ilag többféle módon) lehetvé tev

internetes szolgáltatások összefog-

laló neve fórum. Ez a latin szó pia-

cot jelent, s az ókori Róma ftere -

és egyben piaca -, a Fórum

Romanum volt az a hely, ahol

összegylhettek a római polgárok,

és hangot adhattak az aktuális poli-

tikai kérdésekrl alkotott vélemé-

nyüknek. (Akárcsak Görögország-

ban, ahol agora volt e hely neve,

ami szintén piacot jelent.)

A Fórumon való megszólaláshoz két

dolog kellett: jog és lehetség - a

rabszolgáknak és a nknek nem volt

joguk, a távoli provinciákon tartóz-

kodó szabadoknak pedig nem volt

lehetségük kiállni a Fórumra, és

véleményt nyilvánítani.

A középkorban is léteztek hasonló

helyi fórumok, valamint a könyv-

nyomtatás feltalálása után megszü-

letett a tudomány embereinek sajá-

tos fóruma, a vitairat. Egy tudós

könyvet írt valamirl, amit egy má-

sik tudós fejcsóválva elolvasott, és

könyvet írt arról, hogy az els tudós

milyen nagyot téved. Az els erre

publikált egy mérges hangvétel kö-

tetet, s ez így folyt egy darabig; ese-

tenként harmadik-negyedik tudós is

beszállt a vitába. Mondanunk sem

kell, hogy évekbe telt, mire ezeket

a vaskos köteteket megírták,

s a párbeszéd általában néhány

üzenetváltás után egyikük halálával

ért véget. Itt is igaz, hogy jog és

lehetség kellett hozzá: joga min-

den tudósembernek volt (akit nem

tiltott be a szigorú világi és egyházi

cenzúra), lehetsége viszont csak

annak, aki pénzzel is rendelkezett

a költséges könyvkiadáshoz.

A modern korban az ilyen üzenet-

váltásokat felgyorsította a hírlapok

és szakfolyóiratok megjelenése, de

csak egy keveset tágított a jogokon

és a lehetségeken.

A szocialista rendszerek egy ideig

próbálkoztak bizonyos rendezvé-

nyekkel, amelyek részint üzemi,

szakmai, részint nagyobb nyilvános-

sághoz szóltak, és bárki hozzászól-

hatott az eladók által felvetettek-

hez. Elméletben. Valójában ezek

a fórumok nem annyira az informá-

ciócsere, mint az agitáció céljait

szolgálták. Joga bárkinek volt fel-

szólalni, ám lehetsége a jelenlévk

közül is csak annak, aki a pártvéle-

ményt fejezte ki - akirl feltételez-

ték, hogy álláspontja nem egyezik

a hivatalossal, többnyire nem ka-

pott szót, st el sem mehetett.
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Internetes fórumok

De térjünk rá az internetes fórumok-

ra, ahol még mindig számos korlátja

van ugyan a véleménynyilvánításnak,

de ezek már elssorban technikaiak.

Kezdve azzal, hogy az emberek több-

sége még nem fér hozzá a világháló-

hoz. Minden eddigi fórum közül itt

a legtágabbak a jogok - a szó szoros

értelmében mindenkit megillet a szó-

lásjog, egész egyszeren nincs is mód
a személyre szóló korlátozásra - és a

lehetségek: mindaddig, amíg valaki

törvényellenes álláspontot nem han-

goztat, csak technikai korlátokba üt-

közhet, amelyek között nem szerepel,

hogy adott idben adott helyen kell

tartózkodnia, mint a Fórum

Romanumon a római polgárnak.

Az internet polgára - tulajdonkép-

pen már használhatjuk ezt a kifeje-

zést - a világ bármely pontjáról

egyenrangú résztvevje e speciális

társadalom életének, legyen az a

pont egy fejlett nyugati ország nagy-

városában vagy egy harmadik világ-

beli falucskában, lakásban, iskolá-

ban, munkahelyen vagy egy erdei

tisztáson felütött sátorban. Egyetlen

követelmény van: hogy az internetre

kapcsolódás technikai feltételeit

biztosítani tudja magának.

Speciális társadalomról szóltam -

lássuk, miért az!

Egyetlen elektronikus faluról nem

beszélhetünk sem most, sem

a jövben, mert

ennek nincs lét-

alapja. Az elektro-

nikus társadalom

kisebb-nagyobb

közösségek tarka

világaként létezik,

amelyeket a közös

érdekldési kör

tart együtt; mivel

pedig az emberek

érdekldése rop-

pant sokféle, ezek

a közösségek alig-

ha fognak valaha

is egyetlen világméret, sok százmil-

lió vagy éppen több milliárd tagot

számláló közösségbe összeforrni.

Hajói meggondoljuk, e „virtuális

közösségek” újszer képzdményt

jelentenek a társadalomtörténet-

ben. Évezredeken át csak egyféle

közösség létezett: a rokonoké,

amely elször a horda, majd

a törzs, végül pedig a falu formáját

öltötte fel. Fokozatosan kialakultak

az érdekldési kör szerinti közössé-

gek, mint például a szerzetesrendek

vagy az egyetemi diákság, késbb
a bélyeggyjt vagy a kutyás klubok

- de ezekre is érvényes volt, hogy

elssorban lakóhely szerint csopor-

tosultak. Most els ízben nyílt mód
a hasonló érdekldési kör embe-

rek világméret közösségeinek létre-

jöttére; korábban az ilyesmi csak

úgy volt lehetséges, hogy a külön-

böz helyi közösségek egy nemzet-

közi szervezetbe tömörültek, ami

több-kevesebb lehetséget kínált az

egymással való kapcsolattartásra.

De a nemzetközi szervezetek tagjai

helyi szervezetek voltak, nem sze-

mélyek, s közvetlen kapcsolat a tá-

vol él társakkal általában igen

gyéren létezett.

Az internet elterjedésével a hasonló

érdekldési kör emberek közvetle-

nül vehetik fel egymással a kapcso-

latot, ami gyorsabb, kényelmesebb,

olcsóbb, és kevesebb adminisztráci-

óval jár, mint a hosszas szervez-

szolgál

munka. A kommunikáció akár egy-

idej lehet távoli földrészek eseté-

ben is, st, ami sok helyütt még

a földrajzi távolságnál is jobban

elválaszt, egyenrangú az egészen

más társadalmi rétegekhez tartozók

között. A kapcsolatteremtésnek

csak az internet egyelre korlátozott

elterjedése szab határt, és a nyelvi

korlátok.

Nem egyetlen elektronikus falu te-

hát a világ, s nem is lesz az soha.

A világ kevesebb mint tíz év alatt

megszámlálhatatlan apróbb-na-

gyobb elektronikus falucska szöve-

vényes rendszerévé vált, amelynek

együttesen már több tízmillió „la-

kosa” van. Újabb évtized elmúltá-

val pedig már százmilliókra rúghat

a számuk. Ennyi ember már a világ-

gazdaságban, a világpolitikában is

tényez lehet, fleg mert vannak

bizonyos közös érdekeik (például

az internetes infrastruktúra fejlesz-

tése), és mert nagyon könnyen hal-

lathatják a szavukat. Ma még az

internet hangja kevéssé hallatszik ki

a valódi világba, a nyomtatott la-

pok, tévé- és rádiómsorok nem
nagyon foglalkoznak azzal, ami

a hálózaton történik. De néhány év

múlva ez megváltozik, mert az

internet csupán technikailag van el-

szigetelve a valódi világtól, társa-

dalmilag ugyanazok az emberek al-

kotják. Az elektronikus társadalom

kitör ketrecébl, s nem kell hozzá

sok id, hogy elkezdje megváltoz-

tatni szülanyját, a valóságos tár-

sadalmat.

Ezért beszél mindenki errl, ezért

folyik még a csapból is. Mert a vál-

tozások egyre gyorsabban zajlanak,

egyre nagyobb horderejek, s csak

id kérdése, hogy kibontakozzon

elttünk egy újfajta társadalom -

már nem virtuálisan, hanem valósá-

gosan. Nagyon sokban fog hasonlí-

tani eldjére, s a változások eleinte

csupán kicsik lesznek. Azután na-

gyok, majd még nagyobbak.

Ez a teljes válasz. é~
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