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soha nem
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várják!
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chello és

j

kábeltelevízió

I

együttes

I

I

elfizetése 0 Ft

1

nincs telefon, nincs számolgatás
•

512 Kbit/sec maximális

• fix
•

havid

letöltési

sebesség

bekötési

most:
internet 0 Ft-os

í]

bekötési

nincs szükség telefonra, így nincs telefonköltség

•

díjért

sem
•

24 órás online kapcsolat

10 990 Ft

fix havidíjtól*

Az akció további részleteirl

I

díjért

felvilágosítást

telefonon,

az

a

ügyfélszolgálati

irodáinkban, üzletkötinknél, a viszonteladói boltokban és honlapunkon kaphat.
'Ajánlatunk 2 éves hségnyilatkozat aláírása esetén érvényes.

Az

installálás

a megrendelések sorrendjében, a

mszaki

1 éves hségnyilatkozat aláírása esetén a bekötési díj bruttó 2500 Ft.
kapacitás és a szolgáltatás rendelkezésre állásának függvényében történik.

www.chello.hu

© 06-40-333-872

szélessávú internet

kábelen

szórakozás

információ

kommunikáció

szüntelen szórakozás

U

Számítógépes

oktatóprogramok

TAVASZI AKCIÓ A PROFI-MEDI AT OL
Lopva Angolul
lemezenként: 12 epizód * 60 perc

360
és

feladat

illetve

*

rajzfilm

gyakorlat * 200 szavas hangi

kifejezéstár

ManóSorozat
ÁBÉCÉ; OLVASÁS 1 2; MATEK 1 2, 3; P
NÉMET 1, 2; ÉLVILÁG; IQ; KÖRNYEZET;
MUZSIKA; ANGOL 1, 2; MAGYARORSZÁG
,

,

Bemutatók, mesék, feladatsorok,

játékok...

ProfiSorozat
1.

2.

Eladások,

AZ SKOR
AZ ÓKORI KELET

feladatok, naptár, térképgyjtemény,

mazsolák...

KERESSE A JOBB KÖNYVESBOLTOKBAN
ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÜZLETEKBEN!
Profi-Média
6500 Bója, Zombor

u. 1. • Tel.:

.A.

.

.M

J.

N,|.S ,1,0.1

.

.

0

.0.0.

RA

W.
:

U

. .

.K.É .5

Z í IP. J. E.

79/523-340 Fax: 79/523-343 • pmed@profi-media.com • www.profi-media.com

ÚJ ADSL-DÍJCS0MAG0K

MÁJUS 1-JÉTL!
Itt

az id, hogy

nagy sebesség internetelérés

meggyzdjön

az

alacsony költségek - korlátlan forgalom

ADSL elnyeirl!
e-mail cím, webtárterület, Viva vírusvédelem

ADSL-csomagok magán-elfizetk részére (nettó
Szerzdés idtartama

ADSL ALAP magán

ADSL magán

Belépési

30.000,-

15.192,-

2 éves szerzdés

10.000,-

9.592,-

3 éves szerzdés

0,-*

9.592,-

1

éves szerzdés

ADSL

üzleti

üzleti

Viva vírusvédelem

18.000,-

512 kbps / 64 kbps, dinamikus IP-dm,

10.000,-

15.000,-

4 db e-mail, Viva vírusvédelem, 2 MB webteriilet

Belépési

üzleti
díj

elfizetk részére (nettó
Havi

Ft)
Szolgáltatás tartalma

díj

30.000,-

19.990,-

384 kbps / 64 kbps.

2 éves szerzdés

10.000,-

14.990,-

dinamikus IP-dm, 2 db e-mail,

3 éves szerzdés

0,-*

14.990,-

30.000,-

24.990,-

512 kbps / 64 kbps, dinamikus IP-dm,

10.000,-

19.990,-

8 db e-mail, Viva vírusvédelem, 4 MB webterület

1 éves

*A

384 kbps / 64 kbps.

határozatlan idej

határozatlan idej

I.

Szolgáltatás tartalma

dinamikus IP-dm, ldb e-mail.

30.000,-

ADSL-csomagok
Szerzdés idtartama

ADSL ALAP

Ft)

díj

határozatlan idej

határozatlan idej

I.

Havi

díj

szerzdés

Viva vírusvédelem

szolgáltatás pontos feltételeirl ügyfélszolgálatunk nyújt felvilágosítást. Áraink a

25%

áfát

nem

tartalmazzák.

Szeretné kipróbálni az EMITEL ADSL-szolgáltatást, mieltt megrendelné?

Keresse fel

A

szolgáltatás

További információ a

1

mielbb

ügyfélszolgálati irodánkat!

megrendelhet irodáinkban és üzletkötinknél.
84-es ingyenes hívószámon. E-mail: adslinfo@emitel.hu.

A Trader
atár több

-*

mint

j

uMÍLVCéMOCSH! StmPÁN KÍVÜL!

4 lapot adunk

Ön könnyebben tudjon

ki,

la •

*

hogy

vásárolni és eladni!

2

)

XX

Vili.

ÉVFOLYAM

™

5.

SZÁM

2003.

MÁJUS

KEDVES OLVASÓINK

Május 26-án kezdi meg próbaüzemét az
majd június 2-ától vásárolhatnak adókedvezményes számítógépet, számítástech-

Svéd modell

értékesítési hálózat,

8

(VJAnos)

nikai eszközöket a pedagógusok, az egyetemi, fiskolai

a felnttek

is,

9

oktatásban vág/

iskolai

egyetemen, fiskolán els alapképzésben vesz

st azok

HÍREINK

oktatók, valamint azok a szülk, akiknek

gyermeke nappali rendszer

részt,

KEDVEZMÉNYEINK

akik regisztrált felnttképzési

intézményben tanulnak. Tehát a program
összességében

a családok 50 százalékát
Számítógép akár ingyen

Számítógép akár ingyen

érintheti.

A

12. oldal

is?

is?

(Vértes János Andor)

1

hallgató kérdez, a miniszter válaszol

14

(Szalay Dániel

A

-

vonal

legfen az

normál vagy expressz

-

SZOLGÁLTATÓINK

rendszerint kézzelfogható összeköttetés

meglétét

feltelezi.

Széles sávú technológiákat

bemutató sorozatunkban a tévékábel

„Expresszvonal” mikrohullámon

16

(Galvács László)

és

a telefondrót (ADSL) után ezúttal egy

FELMÉRÉSEINK

megfoghatatlan lehetség lényegét próbáljuk
megragadni.

Témánk a vezeték

E-Európa

nélküli,

rádiós (mikrohullámú) internet.

22

(Ság/ári Bence)

„Expresszvonal” mikrohullámon 16. oldal

CÍMLAPSZTORINK
Dj. Sterbinszky

Múlt hónapban jeleztük, hogy az NRC
Piackutató Kft. és a Taylor Nelson

24

(Szalay Dániel)

Sofres Hungary (TNS) legutóbbi, az Euró-

pai Uniót
tuk,

is

TIPPJEINK

érint kutatásait kettébontot-

Te

a népszavazás napjaiban megjelen

is

utálod azokat a ronda kereteket?

28

(Szénái Gábor)

újságban csak az e-kormányzati eredményekkel foglalkoztunk, és az EU-val kapcsolatos vizsgálatra inkább

most térünk

ÍZÜLETEINK

vissza.

Ne csak

E-Európa 22. oldal

üljünk a gép eltt,

tornázzunk
Sterbinszky Károlyt, aki Magyarországon a
híresebb disc-jockey,

a high-tech

-

akar

világa, és

ban
tle,

A

31

utolérte

- st nem

NYAVALYÁINK

is

számítógépes játékok

munkájához sokat használja a

mega

alkalom

mi

A

is!

(Csapó Ida)

Ne engedjétek hozzájuk

a kisdedeket!

34

(Szénái Gábor)

harmincéves lemezlovasnak a közelmúlt-

újult

s ez jó

azóta sem tud

szabadulni tle.

megszállottja,
netet.

már gyerekkorában

leg-

is

honlapja, a www.sterbinszky.hu,
volt arra,

hogy azt

is

megkérdezzük

LEVELEINK
Milyen a 777westel mail?

valójában a lemezlovas.

Dj. Sterbinszky 24. oldal

internet kalauz

40

.

n
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SZÁM

2003. MÁJUS

VÍRUSAINK
Pedofília

volt,

van, és lesz. Valójában egy

jelenségkörrl van szó, amelybe az

42

Vírushíradó

eltitkolt be-

teges hajlamtól a sorozatgyilkosságig sok min-

den

belefér.

ténnyel,

A MI MACINK

Meg kell barátkoznunk azzal a

hogy a pedofília önmagában

Magyar Címtár

nem bn,

- 2003. 04. 30.

hanem betegség. S mint ilyen, csak akkor üldözend, ha bnné válik, vagyis ha valaki beteljesíti

NETNINK
Mi van az Esztertáskában?

pedofil vágyait.

43

(Csapó Ida)

Ne engedjétek hozzájuk a kisdedeket!

42

34. oldal

FILMJEINK
Érdekes
belül

is

színfoltja

a

a hazai internetnek, azon

ni honlapok

világának az Észter-

táska (www. nextwave. hu/esztertaska)

Ügynökvilág

46

(Csíki Judit)

A ni civil szervezetek képviseli még alig-alig
jelennek

meg a

világhálón,

Esztertáska Alapítvány

kikötjé-

ben sok érdekes olvasnivalót találhat az

dekld,

s

maga a

társaság

KUTATÁSAINK

ugyanakkor az

virtuális

is

ér-

Digitális plasztikai sebészet

48

(Takács Barna)

különleges.

JÁTÉKAINK

Mi van az Esztertáskában? 43. oldal
Galactica, azaz

nem vagy egyedül

50

Álcázva magukat észrevétlenné
válnak, vág/ épp jellegzetes fekete öltönyt és

napszemüveget

viselnek.

A májusi CD tartalmából:

Egyikük hazája

titkosszolgálatának megbízásából indul
akcióba, a másik a

Mátrix látszatvilágát
mindketten képesek

programjaink

védi. Viszont

»A

ölni-halni azért, amire felesküdtek.

IO

Letöltés. com

legnépszerbb

programja
Ügynökvilág 46. oldal

»Magyarország

A

magazinokat lapozgatva úgy tnhet, hogy
korunk szépségideáljait nemcsak az esztéti-

mvészi értelemben vett értékek,
hanem gyakran a show-business szabályait
követ sztárcsináló gépezet hatékony mkö-

autóstérképe

»DivX 5.0.5

kai vagy

dése határozza meg.

A

mindannyiunk

ismert, híres szépségeket

által

megteremt modell-

ügynökségek hatalmas marketing- és

PR-kampányok

segítségével befolyásolják,

hogy mit tekintünk szépnek.

mozi ajánló

»Hulk
»Underworld
válogatásaink

»Munkaasztaltémák
»Modem idk:

Digitális plasztikai sebészet 48. oldal

válogatás
internet kalauz

2003. május / 5. szám

Alarmix földön

%
Önnek semmi mást nem
kell tennie mintwidelkezm
egy szabad PCI sBt-tal
gépéb® és megrendelni

tlünk 8 szolgáltatják
64 kbws-tl 5l2kbit/s-ig
az ügyfél igénye szerint.

www.alarmix.net

450-3010
465-0101
sales@alarmix^HI

Tel.: (1)
Fax.: (1)

részletekrl érdekldjön 24 órás ügyfélszolgálatunknál
és a www.wa v eacc ess.hu weboldalon.

Legfontosabb
portálszolgáltatásaink:
Információ
-

Hirek.com (infocom)

-

Rendezvénynaptár
Legfontosabb hírek

-

Számítástechnika.com

-

-

-

A jól informáltak
klikkje!

Cégekrl írtuk
Címek a desktopra
Riasztás (e-mailben)
Offline hírolvasás
Hírlevelek (rendelés)

Kommunikáció
-

PRIMnet (freenet)

-

Prímposta (webmail)

-

Mappa

-

Levelezlisták

-

-

(freedrive)

Legyen weboldala
Szakmai fórumok
Magyar Címtár (MaCi)

*Z.r

a

.

VV

W

Ml

Kereskedelem, egyéb...
-

Letöltés (free szoftver)

-

Mszaki áruház

-

-

Lapelfizetés
Business Online
BO Tanácsadó füzetek
INK (Internet Kalauz)

VGA Monitor
Trend Monitor

www.prim.hu

A

Albacomp Activa számítógépek

ALBACDMP
http://www.albacomp.hu

nlk
internet kalauz

Kedves Olvas
Svéd modell
égi irataimat lapozgatva

kezembe

került

egy

U 2000 márciusában megjelent tanulmány

a svéd

11 modellrl, amelynek szerzi a svédországihoz
hasonló adókedvezményeket javasolnak annak ér-

dekében, hogy minél többen vegyenek otthonra
Alapítva:

1996

számítógépet, minél többen internetezzenek. Ha

MÁJUSI

ALAPÍTÓ FSZERKESZT:
Vértes János

akkor (amikor ráadásul hatalmas szelek dagasztot-

SZÁMUNK HIRDETI:

Andor

ták az internetgazdaság vitorláját, befektetésektl,

kezdeményezésektl volt hangos
1118 Budapest, Ugrón Gábor

u.

35.

2F

43

megfogalmazódott, akkor talán mostanra nálunk

Telefon: (36-1)248-3230
E-mail: ikalauz@prim.hu

URL: http://prim.hu
http://www.prim.hu/ikalauz/

Alarmix

7

Autó Trader

4

28

Axico

BorsodWeb

OLVASÓSZERKESZT:

19

Fábián Gábor (gfabian@prim.hu)

CÍMLAPTERV:
Láng László (gr-blekk@online.no)

díj

Hagyjuk a

CovySoft

19

DunaWeb

19
3

548 Ft
egy évre: 5472 Ft

EuroWeb

19

Megrendelhet a Kiadónál,

HP

BIV

e-mailben (ekiss@prim.hu), levélben

vagy faxon, továbbá a prim.hu

ÜLK

19

MikroWeb

20

2000-ben nem indult
volt, van,

Hirdetéstarifák:

m egtal ál h ató

Oki

24

beszállítókkal,

így válik

ja,

ni,
Ki

Profi
Hirdetésfelvétel: a

Media

3

Kiadóban.

Hirdetési vezet:

Henger Ágnes
06-20-9343-077; 06-30-9840-221
henger@prim.hu
Nyomdai elkészítés:
Artúr Repró Stúdió
Nyomás:
Veszprémi Nyomda Rt.
8200 Veszprém, rház utca 38.
Tel.: 06-88-591-630
Terjeszti:

ám

útjára a svéd modell, az

aggódók akkor megfúrták. Most is sok

(akár az ellenzk miatt is) a háttérben ott bujkál az aggodalom...

f kérdéssé az ellenrzés. Miközben a kedvezménnyel élni kívánó vásárlókkedvezménytl némi fellendülést remél

mindenki azt vár-

beszállítókig

hogy a konstrukció lényegi motívumai körvonalazódjanak,

a

program meghirdeti

amely a visszaéléseket

adókedvezmények tisztasága

felett hivatott

rköd-

kivédi.

szerkesztség tiszteletben tartja mások

20

RadioNet

20

Rayden

20

UPC

Bll

az internetrl szól, a

webrl

dokumentumok,

nem mindig
Amennyiben

érdeml

42

Virushíradó.hu

régi honfitársat. Beültetett a furgonjába,

egyéb mellett azt is elmesélte, hogy miért jár furgonnal: „Tudod,

illetve a költségelszámolás

függ. Egy luxus Volvónál úgy gondolják, hogy a költségek

oda-

foci

megmutatta vá-

el,

itt

úgy

hogy azt

mértéke a típustól

20%-a számolható

el,

Webbiz

20

munkához

kell,

és csak

30%-ot tekint belle

magánjármnek... így azután nekem megéri az Operába is furgonnal járni."
arról híres, hogy lemondana az adókról. Mégis,

A svéd állam köztudomásúan nem

WebHome

20

Zimmerlnfo

48

már a nyolcvanas években
általa remélt haszon,

rájött,

hogy

ott,

ahol az ellenrzés többe kerül, mintáz

jobb bizonyos racionális megoldásokkal alkut kötnie az állam-

INK

polgárokkal, és hatékonyabb átalányokkal egyszersíteni a rendszert, mintsem el-

lenrz
dellel

szellemi alkotása,

esetben

ISSN 1219-9001

is,

hogy nyerhet

azzal, ha

néha visszaad az adóból,

s

rá a kilenc-

a svéd

mo-

megteremtheti az információs társadalmat...

Szinte hallom a magyar pénzügyminisztériumi tromfot: „a svéd állam persze, hogy

A Prím

a Magyar Terjesztés-Ellenrz

Szövetség tagja, az
a

INK

MATESZ a

A magazint
6

J

kibíija,

de a magyar már nehezebben".

Ám

én megfordítanám a dolgot: a svéd állam

F
'

azért bírja

ki,

azért tudott

megersödni, mert ott a nyolcvanas, majd a kilencvenes

években (de bizonyára korábban
rendszeresen szemlézi

a;

mi
Budapest Médiafigyel

internet kalauz

programokkal bonyolítani. És ugyanez az adófaló svéd állam jött

venes években arra

igazolásokat juttassa

utólag tisztázhassuk a szerzi jogokat.

HU

nagyon megörült, hogy a

a többi az adózott jövedelembl megy. Ha viszont egy zöldséges furgont vesz, akkor

kerülnek bele

ilyen

aki

Bili

hogy valamelyik

a szerkesztségbe, hogy

rosát, és sok

néhány

magáncélra nem használja. De az adó,

és ilyen esetben

valaki úgy érzi,

az

Malmben

én pedig fehérvári újságíróként kísérhettem)

él magyar zöldségessel,

van, hogy ha a vállalkozó vesz egy autót, az adóhatóság úgysem hiszi

sikerül felderíteni a forrást.

közölt anyag eredetileg az
kérjük, a hitelt

is

ra érett focicsapata volt,

találkoztam egy ott
csalt új hazájába

szerzi jogait, és elssorban vásárolt

cikkekbl, képekbl igyekszik összeállítani

nem

de talán adóügyben tanulságos.

az állam elfogadja, hogy az 70%-ban a

írásaink szerzi jogvédelemben részesülnek.

az újságot. Tekintve, hogy az

lehet ezeket védeni?

Nézzük, hogyan gondolkodnak errl a svédek! Elmesélnék egy modellt, amely
a bizonyos svéd,

Valamikora nyolcvanas évek közepén (amikora Videotonnak még nemzetközi kupák-

RadioLan

VTCD

LAPKERRt.
Magyar Posta Rt. ÜLK

el

IHM-et megszül je-

ha a leleményes magyar

de ha minden igaz, május 26-ára megkötik a szerzdéseket a

sárlások kapcsán érvényesített

vidéken a postahivatalokban.

képek,

elz kormányzat éppúgy

lesz,

Ügyfélszolgálati irodáiban,

a prim.hu legalsó soráról elindulva.

A

aggodalom. Mi

jelenleg minden energiájukat abba ölik, hogy elkészüljön az a szoftver, amely a vá-

MenthaNet

weboldalról kiindulva a megrendellap
kitöltésével; valamint a Magyar Posta

hogy az IKB-t létrehozó

ott bujkált az

nép nem arra használja az adókedvezményt, amire kapta?

ellenzje
Emitel

politikát, tételezzük fel,

Ám mindkettben

tól kezdve a

Rt.

már 1997-ben
nagyobbik felében

felé...

örült volna a tudás alapú társadalom kibontakozásának, mint az
lenlegi.

A CD SZERKESZTJE:
Radics Péter (pradics@prim.hu)
Ára:

a háztartások

nem csupán 17%-os aránnyal indulnánk Európa és az informáci-

ott lenne a PC, és

ós társadalom

is

Hogy miért nem nyert teret akkor az eszme?

FELELS KIADÓ:
Szabó Hédy (hszabo@prim.hu)

Elfizetési

vállalkozásoktól, különféle

új

a sajtó) eljutott volna az illetékesek kezébe ez a fü-

zetecske, és eljutott volna az agyukig mindaz, ami Svédországban

Kft.

is

is)

így gondolkoztak.

gondolkozhatnánk így... Pláne akkor, ha épp

A XXI. században

talán

már

a svéd modellt vezetjük be.

VJAnos

Megbízható gépcsalád

lenygöz teljesítménnyel!
Intel®

Pentium®4 processzorral!
http://www.albacomp.hu

A 007-es
Mi,

Az Apple online zenei

webüjrynök jelenti:

Amikor a tolvaj

szolgáltatást indít

tolvajt kiált

úgy százmillióan, jól ismerjük Kazaat, amely

a

Az Apple bejelentette iíunes Music Store

bukott Napster fájlcserél peer-to-peer

szisztémáját felhasználva lopta be magát a webpolgár szívébe, beépített titkos kémprog-

elnevezés szolgáltatását, amely az

ramját pedig a gépébe. Miközben a webpolgár illegálisan copyrighttal védett zenéket és

amerikai felhasználók számára lehetvé

programokat csereberél a világhálón, milliárdos kárt okozva a médiavilágnak, ügyes

teszi

kis

figyelrendszer követi webes tevékenységét, adatokat szolgáltatva egyes reklámcégeknek,

zeneszámok és albumok keresését,

illetve online
i

a DoubClicknek és hasonló

jómadaraknak. A Napstert

ki

'

megvásárlását

lehetett készíteni, hiszen volt

központi szervere, a Kazaa viszont kiirthatatlan, mert általa két webpolgár közvetlenül

hitelkártya se-

kapcsolódhat össze, megosztva egymássala lopott jószágokat. Ráadásul a programot

gítségével. Az

vi<

•

•.doneiujht

Store.

•

•

~wk

létre hozó k-terj eszt k-fej leszt k csapata a szélrózsa
s a

minden irányába szétszóródott,

iTunes Music

csendes-óceáni Vanuatu szigetétl Ausztrálián át Dániáig jegyezte be érdekeltségeit,

úgyhogy jogilag gyakorlatilag megfoghatatlan. A Sharman részvénytársaság,
donos eközben milliókat söpör be

A Sharman
és közben

Co.-t

maga

a

a

tséget

programon keresztül közvetített reklámokért.

programozó visszafejtette a Kazaa kódját,

kiirtotta

kijavítva

S„,

biztosít

az iTunes szoft-

ver és az iPod

belle

hordozható

kémprogramot, és ingyenesen hozzáférhetvé tette

a KazaaLite-ot

MP3-lejátszó tárának feltöltésére jobb-

(www.kazaalite.com), ráadásul

nál jobb zenékkel.

annak néhány gyenge pontját is.

Azonban szerzi jogi

és regionális disztribúciós okokból

egyelre csak az Amerikai

Ettl az önzetlen húzástól a webpolgár könnyekig

a szolgáltatás

meghatódhat: végre megvédenék minket az inter-

Egyesült Államokban hozzáférhet.

nethiénáktól! De a meglopott média
a tolvaj és tolvaj közti

ti

tás legális lehe-

egyszeren úgy tekintik, mint aki lopásra szólítja fel a csóró webpolgárt,
lop. Most azonban a tolvajt is meglopták, mert Shaun Garriock skót

a

t,

Store szolgálta-

f tulaj-

is

THE WAV PüP SHÜULD BE

ti W

nem fogékony

(Angol nyelv iTunes Music Store-

weblapok:

finom különbségekre.

www.apple.com/music/store. )

(Szénái)

Portálkiszolgáló
A Microsoft Corporation részleteket közölt

a SharePoint Portai Server, a skálázható nagyvállalati portál- és

legújabb változatáról, amely egyelre a

béta-szakasznál tart. Az

2003

lesz.

A termék továbbviszi

2.

új verzió hivatalos

a korábbi verzió legjobb tulajdonságait,

csoportmunka-megoldás

neve Microsoft Office SharePoint Portai Server

többek között az összetett keresési lehetségeket és a rugal-

mas, komponens alapú felhasználói felületet, de javul a felügyelhetség, a skálázhatóság és a teljesítmény

is.

A Microsoft

Office

SharePoint Portai Server 2003 kihasználja a Windows Server 2003 operációs rendszer ersségeit, és olyan biztonságos vállalati portál-

megoldást nyújt, amely egyetlen környezetben integrálja a különböz

üzleti

rendszerekbl származó információkat, továbbá lehetvé

teszi,

hogy a felhasználók egyszeri bejelentkezés után, személyre szabottan, az adott környezethez illeszked módon érhessék

lalati

alkalmazásokból származó fontos adatokat.

A Microsoft
lési

Office SharePoint Portai Server

2003 bvíti

a

Windows SharePoint Services szolgáltatásainak

és felügyeleti eszközöket biztosít a SharePoint csoportmunkawebhelyekhez, valamint

lehetvé

körét: rendszerezési, indexe-

teszi az egyes helyeken rögzített

információk közzétételét a szervezet egésze számára. A Microsoft Office SharePoint Portai Server 2003 révén személyek szerint

adhatók az információk: kiválasztható a célközönség, valamint a személyi és/vagy a

jelzk

het

és az

XML alapú nézetek

vállalati

el a vál-

is

meg-

igények szerint testre szabható. A webki-

segítségével rugalmas és robusztus alkalmazásintegrációra ad módot, a webszolgáltatások pedig bvít-

felhasználói felületen keresztül

rendszernek, amely sokkal szélesebb

érhetk

kör

el.

A Microsoft

Office SharePoint Portai Server

2003 következ kiadása része

lesz az Office

értékeket kíván nyújtani az ügyfeleknek és partnereknek egy olyan sokoldalú, ügyfélkiszol-

gáló alapú, XML-kompatibilis megoldás formájában, amely összeköti egymással az embereket, a csoportokat és a vállalatokat.

3.

május/

5.

szám

internet kalai

9

Pacsirta szól?
Az

új

német internetes

tás segítségével
is

Várható, hogy a kéjgyilkosok, erszaktevk, szatírok és pedofilok hamarosan emberjogi szerve-

Rómeó

szolgáltaés Júlia

könnyebben eligazodna a

nali

madárhangok

között:

haj-

nem

zetet fognak létrehozni, hogy küzdjenek személyiségi jogaikért, melyeket szerintük durván

kellene mást tenniük, mint a

megsértett két hivatalos website. Két város ugyanis úgy döntött, hogy a területén él - korábban elítélt, de már szabadlábon tevékenyked - szexuális bnelkövetk arcképét és fbb ada-

www.vogelstimmen.de hon-

tait

hozzáférhetvé

teszi

lapon ta-

érthet módon érdekld polgárai számára (www.gov.mb.ca/

lálható

justice/notification/index.html és www4.gov.ab.ca/just/crimeprev/hro.cfm). A site-ok

1500 ma|

célja,

téve,

hogy információt nyújtsanak

a

nagy kockázatot jelent, visszaes elkövetkrl, lehetvé

hogy az emberek megvédjék gyermekeiket és önmagukat

több olyan

ítélet született

helyreállítása lesz. Addig

is

közül

bn-

ki-

választani

ami azért mégiscsak vezetett némi inzul-

el,

bnelkövetk formálódó szervezetének els

erszak szabadságának

Az utóbbi idben

angol nyelvterületen, amely kötelezvé tette, hogy a szexuális

elkövet házára figyelmeztet táblát helyezzenek
tushoz. A szexuális

a veszélyektl.

dárhang

azt,

követelése valószínleg az

ame-

lyet hal-

mindannyian tehetünk valamit jogaik érde-

m

.....

lottak.

A nyitányt nem véletlenül idzí-

kében, például hagyjuk magunkat megerszakolni.

tették tavaszra, hiszen igazán

(Szénái)

ilyenkor hangos madárdaltól
a határ.

Szóval csicsergés,

trillá-

zás, fütty, dürrögés és károgás

ügyében irány

a

Vogelstimmen,

azután pedig egy szótár, mert a

Internetes sakkbajnokság

szolgáltatás
tül,

Május 5-én elkezddött az
náriumi év

IHM

A Gamer-team

által is

I.

egyelre csak néme-

angolul és latinul mködik.

Internetes magyar sakkbajnokság, amely része a Neumann-cente-

támogatott eseményeinek.

Kft. által lebonyolított,

interneten keresztül zajló sakkverseny elselejtezkkel

kezddött, amelyek közül egyikre-másikra talán még lapunk megjelenésének napjaiban

is

lehet

topchess.hu/neumann/index.html weboldalon. A hétfnként 19 órakor és csütörtökönként 10, illetve 19 órakor induelversenyeken minimum 32, maximum 64 játékos indulhat. Az egyes találkozókon a résztvevk kieséses rendszerben, fordulónkénti új-

jelentkezni a
ló

rasorsolással játszanak egy játszmát, 15-15 percnyi gondolkodási idvel. Döntetlen esetén a sötéttel játszó játékos jut tovább. Egy

verseny 5 vagy 6 fordulóból

áll,

hossza 3-4 óra. Minden forduló után újrasorsolják a bent maradókat. Aki az adott fordulón

meg, és nem volt ernyeró, automatikusan

kiesik.

nes kiesési rendszerben játszanak addig, amíg el

A júniusi dönt els

3 helyezettje

Az els négy helyezett jut a június

nem jutnak

meghívást nyer az

I.

biztosítja,

között

megrendezend döntbe, ahol egye-

körmérkzéssel döntik

el a rangsort.

Magyar sakkfesztiválra (Balatonlelle, 2003. június 21-29.), ahol a szállás és az

étkezés költségét, valamint az indulás diját ajándékba kapja. Az

rendezje

9. és 11.

a legjobb nyolc játékosig, akik között

el-

nem jelent

míg a

els

2. és 3.

helyezett számára a dijat Rigó János, az

I.

Magyar sakkfesztivál

helyezett számára a Magyar Sakkszövetség ajánlotta

fel.

Az el-

versenyek gyztesei a professzionális versenyen történ megmérettetés lehetsége mellett könyvjuta-

lomban

is

részesülnek.

A május-júniusi tapasztalatok alapján terveznek egy második szakaszt szeptember-decemberre, amelynek részletes szabályait augusztus 20-áig hirdetik meg. Akkor
ságon való részvétel, és ide a 2003. szeptember
a

1O

internet kalauz

december

2003. mijus/5. szám

8. és

1. és

a cél a

december

2004-es Nyílt magyar sakkbajnok-

5. közötti

szi elversenyeken, majd

december 10. közötti szi idénydöntn keresztülvezet az

út.
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hírei

A 007-es webügynök jelenti:
Hamiskártyások az interneten
A VISA International jelentése
fele a világhálón

szerint a kártyákkal kapcsolatos vitás kérdések

történ vásárlásokkal kapcsolatos, miközben ezek

a kártyaforgalomnak

mindössze 2%-át teszik

A kártyaszámokhoz website-

ki.

ok feltörésével vagy egyéb trükkökkel jutnak hozzá a tolvajok, majd pornósiteel a gyanútlan polgár pénzét. Többen úgy
hogy a bankkártyák ma már nem alkalmasak a biztonságos internetes

okon és internetkaszinókban verik
vélik,

vásárlásra. Ez nagy csapás az elektronikus kereskedelemre. Felmérések szerint csupán az

emberek töredéke

bízik

meg

a website-ok adat-

tárolásának biztonságosságában. További bizalomcsökkent tényez, hogy angol felmérések szerint a neten vásárolt cuccok 8%-a sosem

A világháló más csalásokra

érkezik meg.

nem létez cége

eladásra

is

állítólagos halálos betegek életbiztosításait árulta, s

másolta

vállalat részvényeit. Egy jóindulatú anarchista leírja,

site-on. Csinálsz egy új bankkártyát,

nap múlva

le

befektetési website-on kínálta

akarja hívni a

börtönélményekre vágysz,

kampány
a

is.

Egy másik csaló

majd százmillió dollárt kasszírozott. A „halálos betegek" nevét a telefonkönyvbl

Mások gazdasági híreket közvetít website-ot hoztak

ki.

ember valamelyik megbízható

jó alkalmat nyújt. Egy élelmes

részvényeit „Ez a következ Microsoft" szlogennel. Sokan bedltek, s ráment a gatyájuk

hogyan

létre, és

kell

amikor az befutott, hamis tzsdehírekkel fújták

fel

valamely

50 dolláros hirdetési kampányt ingyen levezényelni egy bizonyos web-

megrendeled vele a harmincnapos kampányt, a cég ellenrzi, valódi-e a fizeteszköz, majd harminc
De te közben „elveszíted" a kártyát, és a bank megszünteti

költségeit.

www.shadowcrew.com

oldal

Fórum rovatában sok más remek

azt.

Ha kalandos életre és

csalási ötletet olvashatsz.

(Szénái)

Only You can...

Háború
A

külföldi

elemzk

Antiwar.

lását

követ

C(

szerint az iraki háború következtében a tévécsatornák közül

a legnagyobb nézettségnövekedést a

Foxnews.com érte

el a

hadmvetek

elindu-

munkanapon. A CNN-nel versenyz médium weboldalát

csütörtöki

218 százalékkal nézték többen, mint a háború kitörése eltti átlagos csütörtöki
idszakban.

Actions

A Foxnews.com után

a

CBSNews.com

érte el a legnagyobb növekedést a

207 százalékával. Csak utána következik

a

,

maga

mi'-

CNN.com, amelyet pontosan 200 szá-

zalékkal néztek többen, mint békeidben. A legnagyobb forgalmat azonban

még

így

is a

azt jelenti,

CNN.com generálta csütörtökön az összes híroldalhoz képest, ami

hogy látogatóinak száma békeidben

sebb növekedéssel
kintve.

A

külföldi

Az MSNBC.com

is

meg

is

van olyan magas, hogy

beszámolók szerint ugyanis 9 millióan keresték

is

helyezést érte

el:

fel

azon a bizonyos csütörtöki napon.

6,8 millióan látogattak a lapra.

utalnak, hogy a televízió és az internet jól kiegészíti egymást. Azok, akik a munkahelyükön szeretnének

információkhoz jutni, fleg az internetet böngészik. Otthonukban már inkább a televízió segítségével követik a híreket. A tömeg-

tájékoztató eszközök azonban egymásra

webcímeiketis gyakran

kiírják, illetve a

is

épülnek, hiszen a televíziós hírmsorok gyakran hivatkoznak internetes forrásokra, és saját

honlapokon hangsúlyos helyen szerepelnek a tévémsorral kapcsolatos információk, valamint

hírforrásként a tévében elhangzó információkat

is

felhasználják az online újságírók.

A napilapok egyébként úgy reagálnak az internet gyorsaságára, hogy nem veszik
kel szolgál. Persze azért

A

megpróbálnak olyan

új

információkat

külföldi hírforrások mellesleg arról is beszámoltak,

weblapokon koordinálják
és

*3^

ki-

els helyezését a látogatók számát te-

ebbl a szempontból a második

Az adatok egyébként arra
friss

tudta tartani

a

is

föl a

közölni, amelyek

még

kesztyt: az írott sajtó inkább háttérelemzésekaz interneten sem jelentek meg.

hogy egyre többen nézik a háborúellenes oldalakat. Néhány hónapja ezeken a

béketüntetések szervezését. A három legismertebb tiltakozólap (www.antiwar.com, www.unitedforpeace.org

www.stopwar.org.uk) látogatóinak száma rövid

id alatt átlagosan

160 százalékkal növekedett a négy héttel ezelttihez képest.

n*j
n
mi jozsi.honlapja.com
ii't:

s

i* r:

i

r:

1

1 •

i

weboldal.

pista.oidala.com
hires.weboldal.hu
http://www.prim.hu
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Számítógép akár ingyen

Andor

is?

János

Május 26-án rajtol a magyar modell
Vértes

Május 26-án kezdi meg próbaüzemét az
majd június 2-ától vásárolhatnak adókedvezményes számítógépet,

értékesítési hálózat,

Svéd modell

számítástechnikai eszközöket a pedagógusok,
Ha a munkaadó

az egyetemi, fiskolai oktatók, valamint azok

Otthoni PC’-velés internet-

otthoni

használatra
számítógépet,

a szülk, akiknek gyermeke nappali rendszer

li

o z zá fé rés s e I re n cl c Ike z ö k n ni n v a

Svédországban

illetve Internet

iskolai oktatásban vagy egyetemen,

els alapképzésben
nttek

is,

vesz részt,

fiskolán

munkavállalóinak

st azok a fel-

összességében a családok

50

százalékát

mag a

A

Plll

«7

mnnri

-

alkalmazottak alkalmazottak

ingyenesen
átadható.

Mivel a kedvezmény valamilyen

módon a tanuláshoz-tanításhoz köthet, a

16-64 évesek %-ában)

Alii

69

a beruházás

gyorsítva
amortizálható,
a juttatás járulék
és adómentes,
2 év után a PC

akik regisztrált felnttképzési

intézményben tanulnak. Tehát a program
érintheti.

(a

elérést biztosít

OM

Magyar

a

Bálint oktatási rr

cso-

program része, de
egészében véve a kormányzat Európa-programjához
Sulinet Express

svéd modellrl tartott eladást.

és az információs társadalom kiépítéséhez tartozik.

A

svéd modellt vette alapul a kor-

mány, amikor elkészítette, és
a parlament, amikor elfogadta azt

em

N

véletlen hát,

17-én a

hogy

a törvényt, amelynek keretében a

április

Megyetemen három

tárca - az Oktatási Minisztéri-

um, az Informatikai

és Hírközlési

munkahelyek
Minisztérium, valamint a Foglalkoztatáspolitikai és

Munkaügyi Minisz-

térium - vezetinek részvételével zajlott

le

maradj

róla!”

le

a alkalmazottak-

nem

kell

fizetni.

személyi jövedelemadót

A három

tárca által

Ne

tásban részt

cím

vevk jogán

vásárló

évenként akár 60 ezer forint adó-

adókedvezményes számí-

visszatérítést

tógép- és számítástech-

számítógép, számítástechnikai esz-

nikaieszköz-vásárlási pá-

köz megszerzésére fordított összeg-

lyázat eredményhirdetése.

bl

A fként

a 60 ezer forint, létezik olyan meg-

a számítógép-

is

több évben

kaphat,

is

s

mivel a

visszaigényelhet

amelynek

gyártók és -forgalmazók

szerzési konstrukció,

részérl rendkívüli érdek-

alkalmazásával akár teljesen ingye-

ldéssel kísért eseményen

nes lehet az otthoni számítógép-

Magyar Bálint oktatási mi-

park kiépítése. Érdemes tehát keres-

niszter a Sulinet Express

ni

az ilyet ajánló értékesíthelyeket.

p rój e ktr 8 arány Sándor
foglalkoztatáspolitikai és
1

,

munkaügyi miniszter a

táv-

munkáról, Kovács Kálmán
informatikai miniszter

pedig a hasonlójelleg
2003. május/ 5. szám

kiírt

pályázat keretében pedig az okta-

a

„Sulinet Expressz -

által

nak használatra átadott PC-k után

Sulinet

expressz

)

,
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kedvezményei
Magyar modell

1040 eszköz, 2200

Számítógépek és eszközök
lízingje,

•

•

vásárlása
•bérlete

:

esetén a személyi jövedelem

adóból több évig, évente 60 ezer
forint leírható.
OM

Sulinet

‘

ám

Számítástechnikai

Márkás és rugalmasan

Nyomtatók, szkennerek,
kivetítk, digitális kamerák,
modemek, hordozható memória

eszközök

i

hordozható és kézi
számitógépek,.

(„pendnve"), monitorok.

Opciós és „upgrade"
alkatrészek

Szoftverek (72 féle

Processzor, memória,

programcsomagok,

merevlemez, vezérlkártyák,
optikai tárolók, hangszórók

hangtechnikai, oktatási
alkalmazások, vírusvédelem.

Operációs rendszerek, irodai

.

i

Az adó-visszatérítéshez persze csak

Számítógépek
(258 féle)
konfigurálható asztali-,
\

keket, a

típus

OM
'

grafikai,

yfa

következk: Diplex,

Robohardware, IBM, Euro-One, HP-

Protomix, R.A. Trade, Albacomp-

konzorcium, Humansoft-konzorcium,

ményhirdetésen kiderült, meglehet-

konzorcium, Triak, Hard-Tech,

körbl lehet beszerezni a
számítógépeket. Hogy pontosan kitl

Tricomp, Center Computer, CEO,

Kventa, EMJ, Tom-Technik, Z-Comp,
Canon, HRP-konzorcium, CHS, HDS,

Unitéi City, Prolong, Ansys, Digital

C and

és milyen feltételekkel, azt Borbola

4 Krea, FN-Comp, Four
Trend, FEFO, Media Markt-konzorcium, Printer-fair, Portocom, LAP

Selectrade-CASE-konzorcium, Nap-

Stúdió, Szintézis, RCE, Flaxcom, E-

Land, Bull-Szinvanet-konzorcium,

meghatározott -

mint az ered-

sen széles -

OM

ván, az

informatikai

ja ismertette.

tend

A május

Ist-

ftanácsadó-

26-áig megkö-

keretszerzdések aláírása után

a 66 nyertes pályázattal bíró 54 cég és

konzorcium között megindulhat az
újabb verseny, immár a vásárlók kegyeiért.

Mint a helyszínen elmondták,

többen már a nyár

elejére különféle

akciókat terveznek, mert szeretnék
kerülni,
lai

hogy a szerzdést követ

el-

isko-

szünet miatt szre, év végére ha-

lasztódjanak az adókönnyítéssel meghirdetett vásárlások.

A

beszállítói kiírásra

149 cég 169 pá66 gyztes

lyázatot nyújtott be, és
született.

(2200
féle

Összesen 1040 eszközt

típust) ajánlottak, köztük 258-

PC-t és 72-féle szoftvert.

A

forgal-

mazók 2003. május 26-áig megkapják
a szállítói szerzdéseket, majd június
1-jétl a pedagógusoknak ingyenes IT-

továbbképzést, a vásárlói közösségek-

nek pedig csoportos beszerzési kedvez-

ményeket kívánnak adni.

A gyztes
ni

beszállítók, akiktl a

majda-

adó-visszatérítésre számító vásárlók

június 2-a után beszerezhetik a termé-

Szerviz,

Bolt,

Qwerty, Partner-Computer,

Szám,

Trade, Veszprog, Dunaweb,

MÓD,

Deli-konzorcium, VAR,

Fujitsu-Siemens,

MID-Comp, Comp-

Rufusz Computer.

#

)
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hallgató kérdez, a miniszter válaszol

dszalay@webmester.hu

Az oktatási miniszter a Petfi rádió Modem idk cím
msorának vendégeként azt mondta, hogy az adóked-

/
Dániel

vezményes PC-pályázat élénkít hatással van a

teljes

magyar informatikai szektorra. Nemcsak a kedvezményt igénybe venni tudó pedagógusok, diákok
szülk nyernek a Magyar Bálint által „célzott
adócsökkentés”-nek nevezett döntéssel, hanem
és

Szalay

szinte mindenki, aki gépet vásárol a közeljövben,

hiszen a számítástechnikai cégek olyan akciókkal

várják a vevket, amelyeknek bárki részese lehet.

Amint Magyar Bálint fogalmazott, a PC-pályázat
alapjaiban mozgatta

meg a piacot,

és máris érzé-

kelhet a további árcsökkenés.

vevknek érdemes

A

olyan cégeknél

vásárolniuk, ahol a Sulinet

Express márkajelzéssel ellátott gé-

peket, eszközöket kínálják, hiszen eze-

geként kiemelte azt

hogy a gépekhez

ken a helyeken a legkorszerbb beren-

letfizetéssel, lízing

dezéseket lehet megvásárolni a legked-

vagy tartós bérlet

vezbb

vén

Magyar

konstrukciókban.
Bálint a

Modem idk vendé-

is

is,

rész-

ré-

hozzá lehet jutni. Ezzel kapcso-

latosan mindenképpen érdemes tájé-

kozódni a Sulinet

Számítógép otthon

míg nálunk mindössze 17 százalékos,
tehát a PC-vásárlásra való serkentéssel

Expressz honlap-

a digitális szakadék mélységét kívánják

járól.

csökkenteni.

A

Nyugat- Európa

látottsága körülbelül 56 százalékos,

célokkal kap-

Magyar

Bálint kitért arra

is,

hogy nem

csolatban az ok-

elég a digitális infrastruktúra fejleszté-

tatási miniszter

se,

elmondta:

hogy minél többször nyúljanak a

a programmal

tális

a tanárokat

is

tovább

kell

képezni,
digi-

tananyagokhoz, vagy akár saját

úgy tudnak adót

maguk

csökkenteni,

sokat. Ezzel kapcsolatosan elmondta,

is

fejlesszenek ilyen tudásbázi-

hogy közben a

hogy az évente tanárképzésre fordítha-

PC-ellátottságon

tó személyenkénti

is

javítanak,

retet körülbelül

14 500 forintos

ke-

10 ezer forinttal told-

vagyis két legyet

ják meg, hogy minél többen vegyenek

ütnek egy csa-

részt

pásra.

A

tárca-

20-35 órás informatikai tovább-

képzésen.

vezet emlékeztetett:

Nyugat-

Európában a
családok PC-el"V

*4 internet kalauz 8B*
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Ki veheti igénybe?
Magyar

Bálint ezután

hallgatói telefonokra vá-

aki

nem

oktatók

arról

érdekldött, három

< A tanulót vagy
hallgatót

is

<

A válasz

az volt, hogy a papa és

a

mama

nevel

szülk

igénybe veheti-e az adó-

kedvezményt.

hogy

egyaránt igény-

©M

HA

Akinek

igen,

tanár megemlítette, hogy

maga

egyáltalán nincs

is

részt vesz digi-

tananyag

tális

fejlesztésé-

ben, s szeretne ebben

f

Aki fejleszti a

együttmködni a

meglévt

tériummal. Kérdése arra

Felntt képzésben
résztvevk

minisz-

vonatkozott, hogy van-e
erre

lehetség,

illetve

szen pontosan mi a

yjij

<'i

Erre az

ségrl van szó. Az angol.

< Egyetemi és fiskolai
hallgatók

is-

koláskorú gyermeke

után háromszor

is.

mert két független lehet-

Pedagógusok
< Egyetemi és fiskolai

mellékesen öt

gyermek édesapja,

kedvezményt
volt a válasz,

<

laszolt. Opuszki László,

A

miniszter, valamint

ja.

ményt egy-egy gyermek

Koltai Péter, az

után, így a család

Kht. stúdióban jelen

évi

szaigényelni) az adójából,

ha gépeket

vásárol.

Kovács István diósdi telefonáló azt kérdezte, hogy

másoddiplomás, levelez

tagozatos tanulók

is

igénybe vehetik-e

az adókedvezményt. Számukra rossz

hogy a kedvezmény a nappali kép-

hír,

zésben másoddiplomát szerzkre
vonatkozik.

A

egé-

mód-

Sulinet

be tudja venni a kedvez-

kétszer 60 ezer forintot tud leírni (visz-

Educatio

lév

néhány héten

június 2-ától közzéteszik a teljes esz-

vezetje jó

közlistát az Oktatási Minisztérium

belül közzéteszik a digitális

honlapján.

készítésével kapcsolatos pályázati felhí-

Szabó Imre tiszafüredi angoltanár két
kérdést

is feltett.

Arra volt kíváncsi,

hírrel szolgált:

tananyag

vást a minisztérium és a Sulinet honlapján, s kérik

is

a pedagógusokat,

hogy ha az Informatikai Kormánybiz-

hogy minél többen vegyenek

tosság számítógép-pályázatán koráb-

a tananyagkészít pályázaton.

ban már

részt

é~

nyert, igénybe veheti-e az új

nem

miniszter ugyanakkor

kiemelte, hogy a családok közel felét
így

is

nagyon kedvezen

érinti

a válto-

zás, valamint a cégek emiatt beinduló

akciói következtében azok

nak, akik esetleg

is

jól jár-

magát az adókedvez-

ményt nem vehetik igénybe, de
a program keretében vásárolnak.

Egy betelefonáló pedagógus arra volt
kíváncsi,

hogy használt gép vásárlása

esetén

érvényes-e a kedvezmény.

A

is

miniszter ezzel kapcsolatosan azt

mondta, hogy a pályázaton akkreditált
cégek eszközeire,
ra

is

st önálló

perifériák-

vonatkozik a lehetség, amit

nyil-

ván lehet használni egy gép korszersítésére is, a minisztérium szándéka

ugyanakkor

az,

Q

http: //www. prirn. hu/maci

hogy mindenki a lehet

legmagasabb színvonalú, korszer gépet szerezzen be. Ezzel kapcsolatosan
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Magyarország legnagyobb

online

hirdetési hálózatába!
Ad verticum adserver

További információ: www.adverticum.com,

és adnetwork szolgáltatás

info@adverticum.com, (06-1) 248-3230

hI
http://www.adverticum.com

„Expresszvonal" mikrohullámon
A szörfözés virtuális tengere
A vonal - legyen az normál vagy expressz - rendszerint
kézzelfogható összeköttetés meglétét feltelezi Széles sávú
.

technológiákat bemutató sorozatunkban a tévékábel és

a telefondrót (ADSL) után ezúttal egy megfoghatatlan lehetség lényegét próbáljuk megragadni. Témánk a vezeték
nélküli, rádiós

kációs kapcsolatra.

Nem

újdonság

ez a rádiótechnológiában,

még

ak-

kor sem, ha eleinte (és bizonyos

(mikrohullámú) internet.

esetekben

még ma

is)

a beszélgeté-

sekben gyakran a „vége” (vagy
a „vétel”) szóval váltogatták a felek

A

láthatatlan dolgok mindig

egymást között az adás

misztikusak. Olykor hihetetle-

Megfelel eszközök alkalmazása

nek

is.

Nem

kételkedhetünk

A

módon
létezésüknek. A

közökkel, a rádióval és a tévével

azonban, ha valamilyen
mégis

jelét

adják

rá-

dióhullámokat közvetlenül, szabad

szemmel soha nem fedezhetjük

fel,

korábbi tömegszórakoztató esz-

szemben az internet egyik

legjelen-

tsebb hozadéka az interaktivitás.
Mivel már nemcsak befogadói va-

önmagukban nem is érdekesek, ám
a sorra megjelen technikai eszkö-

gyunk a felénk sugárzott jeltömeg-

zök jóvoltából mégis érzékelhették

érkezik, szükség

már a Titanic

a kétirányú

vészjelzéseit fogók,

a Szabad Európa adásaira fülelk,
a tévésorozat- függk, újabban

pedig lételemükké vált például
a mobiltelefonosoknak.

Manapság
szerint

is

új

médium adja

- jelét a

- szó

megdolgozta-

tott frekvenciaspektrumnak.

Naná, hogy az

internet!

nek,

hanem

kommuni-

az parancsunkra

van

esetén

már csak

irányát.

arra van szükség,

hogy az egyik végpont (nevezzük

adónak) egy internetszolgáltató

le-

gyen, a másik pedig értelemszeren

a felhasználó.

mm
EX
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szolg áltató
Antenna Hungária

tést az

I

biztosítja,

a feltöltéshez viszont alternatív csator-

hullámú rendszerben szintén létezhet

nára van szükség. (A mobiltele-

fonjában honos

Nyílegyenesen

GSM

GPRS

és

szintén

vezeték nélkül kínál internetet, de

a felhasználónak

ezzel - mivel a legfeljebb

körkörösen, esetleg szektorsugárzók-

48 kbps-os

Az

elvi

persze

lehetség valósággá válásához

még sok

feltételnek teljesülnie

Mindenekeltt a frekvenciának,

kell.

sávúnak

juttatják

most nem foglalkozunk

a jelet a további átját-

el

szópontokig (gerinc), esetleg direkt a

Ha

felhasználóig (access point).

részletesebben.)

A mikrohullámú

vagy pont-pont összeköttetéssel

kal

sebességével aligha nevezhet széles
-

adóhálózat. Az internetközpontból

rádiósugarak

az át-

játszókból ez tovább folytatódik, igen-

nyíl-

ami, mint tudjuk, korlátozottan ren-

egyenesen terjednek, ezért a két

csak szövevényes rendszer alakulhat

delkezésre álló nemzeti kincs, ráadásul

végpont között szaknyelven szólva

A

nem

optikai rálátásnak kell lenni. Mivel

a felhasználó a szükséges vevberen-

a szabvány alacsony, legfeljebb mind-

dezésekkel csatlakozhat a világhálóra.

ismeri a mesterségesen kijelölt or-

szághatárokat, rendszerezetlen

fel-

használása tehát meglehetsen nagy

Nem

káoszt képes teremteni.

véletlen,

össze 100

mW sugárzási teljesítményt

engedélyez, az adó és a

vev

száz méterre lehet egymástól. Az

lönböz sávok

feltétel

funkcióját, illetve

társasházakat, csoportokat egyidej-

tehát magyarul azt jelenti,

szemmel

tételezzük

fel,

hogy a hazai

internet-

szolgáltatók törvényesen szeretnének

mködni. Ebben
ni

az esetben a fölfelszí-

sugárzáskor leggyakrabban a 2,4

(illetve 5,8)

GHz

körüli ipari frekven-

megnöv

fa

(a kábeltévéhez hasonlóan) külön ház-

hálózatot építenek

látni kell az adót. Ez oly

mértékig igaz, hogy egy idközben

(útközben)

szakasz. Gyakori ugyanis,

együttesen kötnek be. Ilyenkor

leg,

szágokban.
de

hogy

elz

hogy a vevantenna helyérl szabad

léteztek,

mégsem minden esetben

a

egyeztetik a használatát az egyes or-

Kalózadók persze mindig

Ez azonban

végs

amelyen az

ki,

egyes felhasználókhoz helyi

akadályozhat-

(Ethernet-) kábelen jut

az internet.

el

ja a forgalmazást.

Rádiós hálózatok esetén a hétköznapi

ember nagyjából kétféle topológiát
képzelhet el. A msorszóró adók vi-

ciasávhoz folyamodnak, amelyre

szonylag nagy területet fednek

a nemzetközi szabályozó testület

körös sugárzással. (Jellemz, hogy a

kör-

le,

A fehér foltok lefedésére
A mikrohullámú

internet

minségérl,

létjogosultságáról megoszlanak a véle-

hosszúhullámon, amely jobban követi

mények. Az ellenérdekelt

nálást engedélyezett. (Ezzel

a földrajzi görbületeket, nagy távol-

az „alternatív” szolgáltatók - de ese-

például a mikrohullámú

ságra, Magyarországról akár a Közel-

tenként

a 802.11 szabványban szabad felhasz-

pen ezért

erre a

mködik
süt is.) Ép-

tartományra készülnek

a rádiós internetelérést

is

szabványos eszközök. Egyedi engedéllyel

használható

sáv, amelyet

még a

3,5 GHz-es

néhány éve árverésen

Keletre

A

biztosító

ér-

is

sugároznak msorokat.)

rádiótelefonoknál a bázisállomás

még

képviseli
ki-

lyozzák.

is

A

felek, vagyis

a szabályozó hatóság
- kifogásaikat

hangsú-

3,5 GHz-es sávért tetemes

fejezés vált ismertté,

pénzt fizet szolgáltatók azt nehezmé-

fedik

nyezik,

le

több száz ilyennel
az országot - és a Földet -

a mobilszolgáltatók. E két alkalmazás-

különbözségük ellenére is a tömeimmár milliós nagyságrend fel-

hogy mások ingyen használják

hasonló célra a 2,4 GHz-et. Hozzáte-

hogy ezen a sávon nem lehet jó

tékesített a Hírközlési Felügyelet, így

ra

csak néhány szolgáltató tud

ges,

minséget

használás a jellemz.

k sugárzással. A Hírközlési

élni vele.

még

Vezeték nélküli hozzáférést kínál
a

mholdas

összeköttetés (jellemzen

a 12 GHz-en),

illetve

Hungária. Léteznek kétirányú

Ezekkel

szemben az internetkapcsolat

más jelleg

a budapesti

Antenna Mikro rendszerén az Antenna

mhol-

és

más

lózatot igényel.
latilag

A

konfigurációjú há-

felhasználók gyakor-

megszámolhatók,

nem a tömegesen

így rendsze-

szik,

nyújtani, csak káros mérté-

Felügyelet

kénytelen elismerni, hogy a 2,4 GHz-et
bárki

szabadon használhatja, de

igyekszik ezt

bels

téri

alkalmazásra

korlátozni.

Az érdekeltek viszont

das kapcsolatok, bár az alkalmazott

rint

eszközök miatt igencsak borsos áron.

fonnál egyedileg címzett) jelfolyammal

hogy az elírások betartásával

Az egyirányú mholdas

mködnek, hanem minden

sek jó

elérés haszná-

sugárzott (tele-

egyes

latához az szükséges, hogy az elfizet

használóhoz direkt (kvázi bérelt)

rendelkezzen valamilyen egyéb inter-

vonalat építenek

netes kapcsolattal

(modem, ISDN,

bérelt vonal stb.).

Az AntenNet

szol-

ki.

fel-

Persze egy több

tucat vagy több száz elfizets mikro-

ni,

minség

azzal érvelnek,
is

képe-

szolgáltatást nyújta-

ráadásul a széles sávval ellátatlan
ki. A kábeltéADSL jócskán hagy még fehér

területek igényeit elégítik

vé és az

foltokat, s

ha az Informatikai

és Hír-

valóban a

gáltatása szintén egyirányú, vagyis

közlési Minisztérium célja

a jellemzen nagyobb sebesség

széles sávú internet terjesztése,

letöl-

ki.

hogy a végs szakaszban

pár

alig

hogy nemzetközileg szabályozzák a kü-

lényeg,

•

akkor

internet kalauz
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/

nemcsak engedélyeznie, hanem
tönöznie

is

ösz-

építeni, hiszen

nem

összeköttetés (ká-

másodlagos

A

ki-

panelantennák, 30-120 centiméte-

tott szolgáltatást.

nál

Elfogulatlan szakértk elismerik,

mennyiségét ráadásul nem lehet

A megfelel

hogy

elre

során óriási szerepe van annak,

ez a technológia érzékeny a

nagyobb a karbantartási

igénye.

elvégzend

felhasználó-

munka

szerelési

és egységesen

meghatározni,

hogy a szolgáltató
tett rádiós

a költségeknek
eleme.

zottnak tnik, a 95 százalék min-

Erre hívja

denképpen tartható.

a

is

létesítés

a legkritikusabb

a figyelmet Gadl Zsolt,

RádióLAN ügyvezetje

is.

Mint

mondja, az ügyfélnél szükséges berendezések technikai paramétereit,

el-

fizikai

lyen

forma

függetlenséget jelent bármi-

kábeltl (például a telefontól)

és egyéb helyhez kötött csatlakozástól.

Bár rendszerint

létesítik,

fix

adottságoktól függ, hogy mikor milyen

megoldást tudnak javasolni

is.

típusát, antennanyereségi tényezit,

nevezett vezeték

nélküli hálózati csatlakozási

fizi-

adott pontokra. Az

befolyásolják az árakat

(Wireless Digital
is

ügyféltl, milyen az optikai és

a szolgáltatók. Mindezek nagyban

nyök érvelnek mellette.

Subscriber Line)

messze találhatók a bekötésre váró,

kai rálátás az

az ad létjogosultságot

A WDSL-nek

üzemelte-

által

bázisállomások milyen

hálózathoz csatlakozni szándékozó
fel

a mikrotechnikának, hogy valós
hiszen további

eszközök kiválasztása

kon múlik. Épp ezért a

Bár a sok ajánlatban beígért 98-99

ki,

parabolák, YAGI-antenna stb.)

res

hiszen az mindig a helyi adottságo-

százalékos rendelkezésre állás túl-

igényt elégít

végponton

rugalmassága révén gyor-

a speciális mikrohullámú kábelek és

Tarifák szélesre tárt ollója

csatlakozók hosszát, a tartókonzolok nagyságát

minden esetben az

sdleges

felmérés határozza

helyi

el-

A

kliensoldali rádiós eszközök

fi-

meg. (Jellemz, hogy bár a táblázat

nanszírozása szolgáltatónként

összeállításánál rákérdeztünk a

r formában

szükséges antenna paramétereire

is,

elté-

történhet. Egyesek a

teljes költséget kifizettetik ügyfeleik-

más

san telepíthet, áthelyezhet, vagy

kel,

akár ideiglenes pontok

gáltatók saját tulajdonukként keze-

tk

így (például

is

kiépíthe-

konferenciákon,

internet kalauz

™

ki-

lik

esetleg részletekben,

2003. május / 5. szám

szol-

az eszközöket, és havi bérleti

díjat kérnek. Gyakori,

állításokon).

8

USB-interfész saját antennával,

tali

használásán alapul.

Nemcsak

1

a válaszok igen eltérek voltak: asz-

mikrohullámú technológiával nyúj-

ra,

Galvács

ki kell

már meglév

beltévé, telefon)

kellene az alternatív

küls, például az idjárási hatások-

László

egy

hogy külön

.
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MBÜMMI

szolgáltató
muma

állítólag

54 Mbps, de

a nemzetközi gyakorlatban

úgy fogalmaznak:

részletezés nélkül

a létesítés költségeit az egyszeri

díj

tartalmazza. Szélsséges (jobb)

Esetenként (ám

is

nem mindig)

különíthet az egyéni és az
célú felhasználási ajánlat.

ez

üzleti

Termé-

esetben pedig meghatározott idej

szetesen az üzleti a drágább, az

szerzdéskötésnél eltekintenek az

ADSL-nél az

egyszeri létesítési díjtól.

említett

A

felhasználó rendszerint az egysze-

lat,

ri

és havidíjas konstrukciókhoz szo-

kott.

ez

is

A mikrohullámú csatlakozásra
a jellemz, ám az egyes szol-

elz

számban már

okok miatt (több haszná-

több gép csatlakoztatási
lehetsége, szerver üzemeltethetsége).

esetleg

A

díjak elemzésénél érdekesség-

megalakítsák a Vezeték Nélküli
Internet Szolgáltatók Magyarországi

Egyesületét (Wireless Internet Service Providers Association -

WISPA).

A

technológia ugyanis kiválóan alkal-

hogy egy intézmény,

arra,

lalat,

vál-

irodaház nagyobb sebességgel

a szolgáltatás különbö-

zségébl
mikrohullámon

hanem

fakad,

a díjképzés módszeré-

bl,

illetve

a létesítés

költségének elszámolási

módjából.

Épp

óvatosan

ezért

kezelni a tarifákat,

kell

nem

árt

pontosan utánajár-

ni,

hogy mit tartalmaz

az egyszeri

van-e kü-

díj,

lön eszközbérleti költség, és mit garantál a
havidíj.

Mint általában,

a mikrohullámon

is

a sebességtl és a

fel-

használó típusától függ
a havidíj.

A különbségek

nagyobbak a más technológiáknál megszokottnál. Akad azokkal

ként egy

összemérhet

(havi 10 ezer forint

a kedvezményes diákcsomagra. (Azt

Ethernet-hálózattal osszák

körüli) összeg

is,

nem

gyjtsék össze a forgalmat. Ráadá-

itt

Expresszvonal"

de

nem

ritka en-

új

kategóriára bukkantunk,

tudhatjuk, hogy a diákigazol-

csatlakozzon a netre, majd ott helyi
el, illetve

nek a többszöröse sem.

vánnyal kötött szerzdés esetében

sul

A

hogyan ellenrzik, ténylegesen

a korábbiakkal összehasonlítva) úgy

sebességek néhol szimmetrikusak,

néhol az ADSL-hez hasonlóan

r a feltöltési
tás.

elté-

ki

Bár általában

nem

rantált sávszélességet,

ígérnek ga-

bé válni a vezeték nélküli internet.

Mikrohullám-lovaglás

Ahol pedig nincs más lehetség, ott

érdemes

skála azonban színe-

sem

A mikrohullámú
mondható

technológia

sebbnek mutatkozik, könnyebb az

újnak

egyedi igényeket kielégíteni. Bár

ben, erre utal, hogy több, a

teznek (az

ADSL

lé-

sebességeivel jó-

megegyez) csomagok, de például minimumként megtalálható a
részt

széles

sávba még aligha sorolható

64 kbps,

illetve

Mbps

(A technológia

is.

a túlsó végen a 3
elvi

felé

haladva kezd egyre versenyképeseb-

megtudakolni, hogy mi az elérhet

minimum. A

a táblázat adatait böngészve (és

tnik, a magasabb sebességek

csatlakozott a hálóra.)

és a letöltési kapaci-

maxi-

még

az internetezés-

kérd-

érezhetik kirekesztve

magukat

az e-világból. Jellemz, hogy a leg-

nagyobb mikrohullámú

referencia-

rendszerek a vidéki önkormányza-

ívben szerepl szolgáltató mostaná-

toknál, polgármesteri hivataloknál,

ban kezdi meg tevékenységét. Közü-

iskoláknál

lük jó

néhányan összeálltak, hogy

/

használóké (a csatlakozó számító-

gépeké) ennek többszöröse lehet.

nem

Ez vélheten

László

Az elfizetk száma egyelre csupán néhány ezer, a tényleges fel-

mas

gáltatók tarifáinál igen nagy a szórás.

Galvács

ritka.)
jól el-

mködnek.

De a hullámok legfbb

fizikai tulaj-

donsága, hogy terjednek. Feltartóztathatatlanul. Lehet szörfözni rajtuk.
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Bence

E-Európa

Ságvári

Múlt hónapban jeleztük, hogy az
utóbbi, az Európai Uniót

is

NRC Piackutató Kft.

és a Taylor Nelson Sofres

Hungary (TNS)

leg-

érint' kutatásait kettébontottuk, a népszavazás napjaiban megjelen' új-

ságban csak az e-kormányzati eredményekkel foglalkoztunk, és az EU-val kapcsolatos vizsgálatra
inkább most térünk vissza. Most, amikor már bizonyosan nem sértjük

meg a kampánycsendet,

és ami-

kor már megfelel' optikán keresztül nézhetjük azt az adatot, hogy az internetezk háromnegyede azt
ígérte, biztosan, 1 4 százaléka

indebbL

pedig hogy nagy valószínséggel elmegy szavazni április

két következtetés adódik: vagy

nem mondanak
még

igazat az internetezk, vagy kevesen vannak, és

80 százalékos szavazati arányuk sem kompenzálta

a

Hogyan

nem

internetezk nagymérték távolmaradását.

12-én...

ítéli meg Ön az Európai Unióval
kapcsolatos ismereteit?

(ötfokozatú skála, a településtípusok tekintetében)

Nézzük, mit mutatott a felmérés egészében és részleteiben! Az

internetezk többsége egyértelmen pozitív hatásokat vár a csatlakozástól mind saját maga, mind pedig tágabb, illetve

környezete számára. A kutatás eredményeibl az

szkebb

is kiderül,

hogy

az internetes társadalom (többnyire fiatal és iskolázottabb össze-

tételébl fakadóan) nyitottan, a kínálkozó lehetségeket kihasz-

rrr

nálva, aktív szemléletmóddal közelít az Európai Unióhoz.

Az EU-val kapcsolatos ismereteiket a kutatás résztvevi

ers

kö-

zepesre értékelték. Az ötfokozatú skálán a leggyakrabban választott érték a semleges 3-as volt.

vább vizsgálva az

is

látható,

A szubjektív értékítéleteket

to-

hogy nem igazán lehet tudásukban

magabiztos csoportokat elkülöníteni. Igaz ugyan, hogy a férfiakhoz, a

fvárosban

és a megyeszékhelyeken

élkhöz,

illetve a fel-

sfokú végzettségekhez némileg magasabb átlagértékek
nak,

ám ezek

a

tartoz-

különbségek nem túl jelentsek.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az internetezknek mely té-

mákban lenne szükségük információkra, jól

látható,

hogy

a lista

éllovasai az uniós munkavállalási és tanulási lehetségek. Külö-

nösen érdekes ez az eredmény akkor, ha felidézzük a magyar

munkaer

immobilitásáról szóló elméleteket és statisztikai ada-

hogy a magyarországi internetezk - egyelre igen szk - csoportja sok szempontból különbözik az ország

tokat. Aligha kétséges,

többségétl, azaz (jelenleg mindenképpen) az EU-val kapcsolatos

Hogyan

ítéli

meg Ön

az Európai Unióval

kapcsolatos ismereteit?
(ötfokozatú skála, a

nemek

nyitottság és aktív hozzáállás képviselje.
jelzi

az uniós hírek igen magas átlagértéke

A fokozott érdekldést
is.

tekintetében)

Leginkább milyen jelleg uniós információkra
lenne Önnek szüksége?
(az eg/es válaszok százalékában)
F.IM állásajánlatok, munkavállalás

B8BBIHBTOBBBB1BBCI

WWW.

Hogyan

ítéli meg Ön az Európai Unióval
kapcsolatos ismereteit?

(ötfokozatú skála, az iskolai végzettség tekintetében)
icUöiokii
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Ez a fajta lelkesedés

azonban nem párosul feltétlen hurráopti-

mizmussal. Általános tendencia, hogy a válaszadók úgy gondolják, az országnak inkább lesz

elnyös

a csatlakozás,

mint saját

WWW.

jk

hu

~K * 1

felmérés
maguk,

illetve közvetlen

környezetük számára. Érdemes azt

is

megjegyezni, hogy a tágabb környezet (azaz az ország vagy a régió) fell a
a

szkebb környezet felé haladva egyre

n azoknak

száma, akik szerint sem elnyei, sem pedig hátrányai nem lesz-

nek a csatlakozásnak,

st a

legtöbben magát az országot

a

Itt

azonban nem lehet említés nélkül hagyni

túra esetében

dönt

többség,

még

kisebb, 14 százalék a negatív hatásokat

említk aránya.

média szerepét sem, hiszen az ország sorsának megítélésekor

elkövetkezend néhány
A válaszok alapján - amelyek természetesen csupán véle-

Kik azok, akik magabiztosan várhatják az

csupán 4 százalék a dönteni nem tudók aránya, míg minden más

évet?

- a mindennapi hírekbl és információkból közvetlenül csak

mények - leginkább kifizetdnek

nehezen vagy egyáltalán nem levezethet - esetben ennek

majd, de viszonylag

három-négyszerese.

kedvez

lalkozók és a köztisztviselk
a

Véleménye szerint a csatlakozásnak milyen
hatása

a

62 százalék semlegesnek tartja a csatlakozást. A nyelv és a kul-

majdani csatlakozást hátrányosnak tartják Magyarország jövje

szempontjából.

magyar nyelv és kultúra féltése - ám a válaszok

alapján ezek nincsenek különösebb veszélyben. Az elbbire

vonatkozóan 29 százalék hátrányosnak, míg

féltik,

hiszen 19 százalék azoknak a pesszimistáknak az aránya, akik
a

Két kényes és sokszor hangoztatott ellenérv az ország szuverenitása, illetve a

jöv

a

is.

Nem sok jóval

mezgazdasági dolgozók esetében,

kalmazottai, az ipari

lesz...?

a politikusi pálya bizonyul

kilátásokra számíthatnak a nagyvál-

értelmen

munkások

kecsegtet azonban

st a magáncégek al-

és a nyugdíjasok

sem lesznek egy-

nyertesei a csatlakozásnak.

(az egyes válaszok százalékában)

Hosszú évek óta jellemz vélekedés, hogy az ország lakossága az
uniós csatlakozástól leginkább a gazdasági fellendülést, a nyugateurópai életszínvonal elérését várja. A hazai internetezk eseté-

ben sincs ez másképp, hiszen 60 százalék

véli úgy,

hogy

a

gazda-

ság egyértelm haszonélvezje lesz az integrációnak. Látható

azonban az

is,

hogy a közvetlen anyagi jólét mellett igen

elkel

Végezetül lássuk, hogy a szavazás eltt néhány nappal mit ígér-

helyen szerepel a katonai biztonság (amely jogilag valójában in-

tek szavazási hajlandóságukkal és a szavazás módjával kapcsolat-

kább a NATO-tagságból következik),

ban az internetezk!

kus fejldése, azaz a tagság

nem

illetve az ország

demokrati-

é*

közvetlen gazdasági hatásai.

Véleménye szerint a csatlakozásnak milyen
hatása lesz az alábbi területeken?
(az egyes válaszok százalékában)
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Az ötprocesszoros lemezlovas
/
Dániel

Sterbinszky Károlyt, aki Magyarországon a leghíresebb disc-jockey, már gyerekkorában
utolérte a high-tech világa, és azóta

sem tud - st nem

is

akar - szabadulni tle.

A

számító-

gépes játékok megszállottja, munkájához sokat használja a netet. Nagyon-nagyon jó dolog
az internet - véli, st mivel egyik fellépésrl rohan a másikra, és sokat utazik autóval,

járgányát még a legkorszerbb dolby surround házimozirendszerrel

is

felszerelte neki

Szalay

a Clarion.

A

harmincéves lemezlovasnak a közelmúltban újult

a www.sterbinszky.hu,
iában a lemezlovas.

s

ez jó alkalom volt arra, hogy azt

is

meg a

honlapja,

megkérdezzük tle, mi is való

Showman? Zenész?

két lemezjátszót mint két

"A

hangszert használjuk. Egy-

más után több számot

.

összekeverünk, összemixelünk. Né-

hányan egyfajta showmani szerepkört

is

betöltenek, azaz a mulatni

vágyókat élszóban
ják, én

is

szórakoztat-

azonban inkább

a zene mi-

nségére figyelek, úgyhogy inkább
csak beköszönök az elején, és utána
rábízom a közönséget a zenére.”
Sterbi,

most

ahogy sokan nevezik t, nem

lett híres,

lemezlovasi pályafu-

tása körülbelül 14 éve kezddött,

amikor a Moment diszkó

dj.-jeként

bebizonyíthatta, milyen otthonosan
is

mozog

a funky, a sóul és a rap

vi-

lágában. Úgy érzi, ez volt az egyik
legfontosabb mérföldk híressé vá-

szombatonként
500-1600 ember mu-

lása útján, hiszen

már akkor

is 1

latott az

segítségével arra az

„iránymutató szubkulturális zenére”,

amelyet azon a szórakozóhelyen
játszottak.

Valószínleg kevesen tudják

hogy akár programozó

is

róla,

lehetett

volna, hiszen a számítógépek vilá-

gába már diákkorában, még a zenei

^
OKI
Nyomtasson feketén - ingyen!

Z.QBXS

www.okihu.hu

T
http://www.okihu.hu

tóbb fajtájú, ECC Rambus Kingstone.
A munkajellegébl adódóan elenged-

klubok meghódítása eltt belecsöppent, és azóta

is

a gépek, a

modern

hogy a gép stabil legyen. Két
masinát a zenei munkálatokra haszná-

eszközök szerelmese.

hetetlen,

„Els tapasztalataimat egy

HT 1080Z

típusú gépen szereztem, amely magyar
fejlesztés,

monokróm

iskolai

kompu-

gadott a

Moment

san jött a többi

diszkó,

s

szép

las-

Szóval évekig szinte

is.

kapcsolatom a számítógép-

tervolt, az akkoriban elmaradhatatlan

alig volt

kazettás egységgel (oldmachines.

pel,

tripod.com/hun_ht_1080z.htm). A

visszacseppentem ebbe a világba, ami-

suliban a szünetben folyton ezen lóg-

kor sequencerként

tunk, a Galaxy

nev

rammal többen

is

ufókilövs prog-

játszottunk, így ko-

molyversengés alakult

ki,

hogy

lesz

ki

mígnem

körülbelül 2 éve ismét

zenei

vagyok. Aztán jött a VC20-as gép,
amely komolyabb irányba is elvitt.

ahol ne lenne szá-

írni.

BASIC

nyelven progra-

Készítettem egy mai szem-

mítógép,

st

egyre

még

hangszerek hangját

Néhány

speciális ka-

az autót és a terepet,

s rajta kellett

maradni a jelekbl megrajzolt úton a
kocsival.

Lényegében teljesen magam-

tól, illetve

egy korabeli újságból tanul-

tam meg programozgatni. Késbb
aztán

Commodore

64-esre ültem

—

gyakoribb, hogy

mel talán megmosolyogni való, akkor

rakterbl rajzolta meg a programom

is

az akusztikus

komputerrel

lítják

qpr

ál-

el.”

Néhány

egérkattin-

tás, és kész

muzsika...
zet ez oda,

is

a

Nem

ve-

hogy

teljesen elgépiesedik a zene világa?
át,

anyagaim vannak, ugyanis kerülöm
a kapcsolatot a külvilággal, így próbálom megvédeni a fontos állományo-

nincs olyan stúdió,

viszont jópofának számító karakteres

autószimulátort.

inter-

munkákhoz.

Manapság már

Ezen elkezdtem

harmadikat pedig csak

netezésre. Azzal, amelyiken a zenei

tünk használni a

a nyer. Azóta a játékok megszállottja

mokat

^

komputert kezd-

lunk, a

„De. De miért ne?

Nem

kat.

A

negyedik egy 2,4 GHz-es Sony

tar-

Vaio notebook, ezt több dologra hasz-

egyébként nagyon

de fleg akkor praktikus a hordozható

megkönnyítik a

számítógép, amikor vidéki vagy külföl-

stúdiómunkálato-

di útra

kell

ettl

A gépek

tani!

kát, hiszen

nem

nálom. Néha azon szoktam játszani,

megyek, hiszen

szerre, és
alatt

|

me g tudom

csinálni azt,

IWBÖEPtm

a

ami

hagyományos

rá

tudom

kötni

lév térhatású hangrendakár zenei munkákat is tu-

az autóban

dok végezni útközben”
Sterbinszky,

st még

- avatott

azt

is

be

elárulta,

hogy az otthoni zenei munkákhoz

módon több

használt számítógépekre két-két 21

órába

colos monitor van rákötve, de

telne, persze

hama-

|

IHHh
*

nem

min-

hírük,

Sterbinszkyt ott-

hon a legmodernebb számítógépek
játékszenvedélyem pedig

A gimnáziumi

nem

lankadt.

évek alatt elkezdtem

várják,

amikor hazaviszi az a járgány,

amellyel az országot, a világot járja.

diszkózni, és így derékba tört a prog-

„Összesen négy számítógéppel dolgo-

ramozói karrier/hiszen 16 évesen

zom, ebbl kett dupla processzoros.
Három PC-m van, amely Dual Xeon

elra-

2,8 GHz-es processzorral szerelt, és

a memóriája

is

rosan egy harmadik megjelenít

is

csatlakozik a sequencerként funkcio-

Úgy
I

ilyen

a lehet legmegbízha-

náló számítógépekhez. Olyan kuliszis elárult, hogy valamennyi
komputerén Windows XP található,

szatitkokat

illetve

az

említett
tásra,

is

különleges, hogy a

már

autóban nemcsak zenehallga-

de DVD-filmek nézésére

is

lehe-

képpen

föllép a netre megnézni,

ám már megsebesség
ADSL-kapcsolatot is, úgyhogy
érkezett-e levele,

rendelte a nagy

tség

van, természetesen kiváló,

térhatású hangzással. Dj.

hamarosan még könnyebben

Azóta

Sterbinszky számára ez a kikap-

tud majd internetezni.

is

csolódás egyik formája.

És hogy mire használja a hálót?

verziója,

Kedvenc számítógépes

„Természetesen elssorban

és kibvített tartalommal

fleg az Age of Mithology nev
stratégiai szoftvert, ahogy sza-

a zenével kapcsolatos munkák-

el.

hoz. Például a kiadókkal, el-

váltást?

Az els változat indulá-

badideje engedte, végigjátszot-

adókkal, producerekkel,

sakor a

dj.

alig

egy év

telt el,

de már-

dszalay@webmester.hu

/
Dániel

ta. Jól ismeri

játékait,

a Settlers, a

Command and Conquer

dj.-kkel

és az

Szalay

más

kapcsolatos információ-

mert nem szeretné, ha megun-

nák a honlapot a látogatók. Ez

Mondjuk egy-egy

lenne az ok?

turné eltt a

hálón tájékozódom az utazással

„Többrl van

kapcsolatosan, vagy a Google-

lapnak voltak hiányosságai, sok

ben a kedvenc autómárkámról,

fejlesztenivaló maradt,

BMW-rl

szóló információk

Nagyon-nagyon jó

szerbbé

van arra ideje? Úgyhogy marad

tleg a publikum nagy örömére.

az e-mail: rendkívül leegyszer-

A

a kommunikációt, és ezáltal

nem

véletlen,

a postafiókomban

munkámmal

levélben érkeznek a kü-

tekinti,

is,

internetezik, de tervezi,

is

hogy

igénybe vesz,

szen ehhez lényegében

ban otthonról kapcsolódik
a világhálóra. Jelenleg

ISDN-

vonalat használ, amellyel körülbelül kétóránként

minden-

zenénket hányszor és

Tavaly született

meg

Sterbinszky honlapjá-

hi-

már min-

den eszköze megvan. Elssor-

zenei adatok

például hogy egy-egy

hol játszottak.”

a közeljövben mobilinternet-

szolgáltatást

kapcso-

latosan. Elektronikus

lönböz

Egyébként a kocsiból még nem

rendszerrel

válhatnak a

a

eleget kell tennie.

már egy szerkeszti

lehetsen körülményes, kinek

nyen. Ezt

embernek

képi világú

Hogyan kommunikáljak vele?
Faxolgassunk egymásnak? Meg-

biztos megfordul

ségnek, amelynek egy egészséges

új

mert szerettünk volna

még szebb

internetkikött. Ezt egyébként

ki-

hogy nincs e-mail címe.

naponta 50-100 e-mail

nem szórakozásnak
hanem fontos köteles-

Ezenkívül azért volt fontos az
verzió,

egy megbeszélésen valakirl

Ezek után

resen edz, méghozzá igen kemé-

aminek

a nagy részét most elvégeztük.

egy

az egész életet megkönnyíti.

ad az

szó: a korábbi

dolog az internet. Felugrok, ha

síti

is

azt nyilatkozta vala-

hogy évente legalább egy

határozott témák után kutatok.

derül,

Azonban nagyon

hol,

„vizuális frissítéssel” számol,

után bóklászom. S persze sokat

is.

érhet

Vajon mi indokolta a gyors

kat keresem meg. Eléggé céltu-

e-mailezek.

egészséges életmódra: rendsze-

amely eltér külsvel

datos netez vagyok, azaz meg-

a

ehhez hasonló többi programot

megjelent a weboldal újabb

nak els változata,

amely már akkor

is

a

legmodernebb technikákat vonultatta

föl.

hogy

is

módosítani

lehet, vagyis egy-

és ezáltal gyakoribbá
frissítések,

remélhe-

mostani, 2-es verziójú honla-

pot egyébként több mint négy

hónapos
azt

fejlesztés

megelzen

elzte meg,

pedig

majdnem

www.primposta.com
http://www.prim.hu

ni.

nk

i

címlap sztor

ebbl

Közvetlen üzleti profitra

nem

kíván szert tenni, az árukat

önköltségi áron lehet majd beszerezni - legalábbis ezt ígéri -, arra vi-

szont számít, hogy sokan fognak
rendelni a cuccokból.

„Az internetnek egy hátránya van,
de az

Ha

óriási!

elkezded, biztos,

hogy nem tudod abbahagyni”
lítja

- ál-

Sterbinszky, aki a világháló leg-

nagyobb elnyének a gyors
mációáramlás lehetségét

infortartja.

A

honlapjáról elérhet fórum segítségével például

tudott alakulni egy

ki

olyan rajongói klub, amelynek tagjai

rendszeresen visszatérnek, és be-

szélgetnek.

A weblap

a hasonló

gondolkodásúakat, Sterbi rajongóit
is

összehozza, barátságok alakul-

nak

ki.

ként

Maga

a lemezlovas egyéb-

szabadid hiányában nem

szokott hozzászólni a témákhoz, de

figyelemmel

kíséri

a fórum életét.

Egyébiránt pozitívan csalódott az
internetesekben: tavaly, az
tozat beindulásakor attól

majd

elárasztják a

els

félt,

vál-

hogy

weblapot

a mocskolódó hozzászólások. Az-

egy évig dolgoztak a pontos hon-

értékes ajándékokat kapnak. Persze

óta beindította a fórumot, de

lapstratégián.”

vannak letölthet operátorlogók,

eddig

A modern,

csenghangok,

nyomdafestéket nem

sokat tudó oldalt két

programozó, Berger Dániel

Gerg

készítette

el,

és Kovács

aki természete-

médialejátszó,

saját fejlesztés
illetve

egyéb extrák.

Sterbinszky egyébként elégedett

mak.

még nem

érkeztek efféle,

tr szidal-

Kritika persze igen,

kimondottan

de annak

örül.

késbb

a www.sterbinszky.hu látogatott-

„Minél

ságával:

dezni a netet, annál nagyobb vesz-

legessége a skinváltás lehetsége.

„A legjobb nap a szerda, amikor

Ez azt jelenti, hogy a látogatók be-

a Roxy rádióban 16-tól 17 óráig

külsvel jelenjen

hallható vagyok. Ilyenkor mindig

éri. A most 17 hónapos lányomat például biztos, hogy nem
fogom eltiltani tle. Nem látom értelmét a tiltásnak. 0 már az internettel együtt
fel, már most na-

sen folyamatosan egyeztetett a

mezlovassal.

A honlap

állíthatják, milyen

meg

a

site -

akár a

le-

egyik külön-

régi arculat

is

nagyon megugrik a látogatók

szá-

bekapcsolható. Sterbinszkyék en-

ma

nek kapcsán pályázatot fognak

Épp a közeljövben szándékozik
beindítani egy önálló webáruházat

kiírni:

a látogatóktól skinek elkészí-

tését várják majd, akik cserébe

is,

a letölthet tracklista miatt.”

ahonnan Sterbinszky-CD-ket,

-plakátokat, -matricákat, -pólókat,

-pulóvereket stb. lehet majd rendel-

kezdi

el

valaki fölfe-

teség

n

gyon kedveli a számítógépeket, é"

SS

Te
A

utálod azokat
a ronda kereteket?

is

beugró ablakokkal két baj szokott

lenni.

Az egyik, hogy beugranak, a másik, hogy

rondák a vastag fejléccel meg az ormótlan gördító'sávokkal. Most megmutatjuk, ho-

gyan lehet gracilisebb és mindenféle
tani. Csak figyelj!

ol volt, hol

H
re,

tl,

nem

volt, volt egyszer

egy

full

király,

extrákkal felszerelt beugró ablakokat elállí-

úgy

hív-

ták, Bili Gates. Ez a király az IE 4-gyel bevezette a

fullscreen

nev

csodálatos találmányt a népek örömé-

amely megfosztotta
s ezt

mensebb
fejldik,

ket minden

navigációs lehetség-

elszeretettel alkalmazzák azóta
egyedei.

De a bölcsek

azt

is

az internet rá-

mondták, a tudomány

nem tétovázhatunk, csak mert valamit

lehet használni. Jó

rosszra

is

emberek hát megpróbálták a népek job-

bulására felhasználni ezt a fullscreen dolgot.
Arra gondoltak, mi lenne, ha a fullscreent - megrizve keret
nélküliségét - valahogy összezsugorítanák, és akkor

már

gusztusos beugró ablakokat lehetne belle kihozni. Mert

már akkoriban is utálták ezeket a vaskos, erszakos ablakokat. A dolog triviálisnak tnt.
Az egyszeri ember elsre azt mondta: megadom a
fullscreen paramétert, de rögtön adok neki egy kisebb méretet, letiltom a scrollbart, és meg is vagyunk.

Sok-sok okos ember törte a

fejét

éjszakákon

át,

mit lehet-

ne tenni.

De

hiszen,

mondta

az egyik, van nekünk az a frame-ünk,

amellyel letilthatjuk a kereteket! Nosza, összefabrikálták

a következ kiegészítést:
<script language=”Javascript”>

function nyit()

var ablak_frameString=””+

{ablak=window.open(”hopp. htm”,””, "fullscreen, width=2

”<html><head>”+

00,height=200,scrollbars=no”)}

”<title>”+ablak_title+”</title></head>”+

</script>

"<frameset rows=’*,0’ framespacing=0 border=0 frame-

De biz nagyot tévedett! Kapott egy tele képernyt. Na jó,
mondták erre a fineszesebbek, átméretezzük az így létrehozott ablakot. Jöjjön tehát az

border=0>”+
”<frame name =, top’ src= ”+”hopp.htm”+”‘
,

scrolling=no>”+

”<frame name^bottom’ src=’about:blank’
no >”+

scrolling=

,

,

ablak.resizeTo(200,200)

”</frameset></html>“;

Ennek hatására kaptak egy keret nélküli ablakocskát, de
abban sem volt sok köszönet: bal oldalt ott maradt
a gördítsáv, ami az istennek sem tudott elmúlni onnan.

ablak.document.openQ;
ablak.document.write(ablak_frameString);
ablak. document.close();

A

furfangos kópék ugyanis azt találták

tett

ki,

hogy a

lekicsinyí-

ablakba olyan keretleírást (<frameset>) tesznek

amely egy nulla kiterjedés keretet meg egy másikat
amely viszont
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elfoglalja az egész ablakot,

de neki

le

bele,
ír le,

van

tilt-

9

)

va a gördítsávja. Az ablakba betöltend cucc, vagyis

ennek a keretnek lészen a forrása

(src=...).

Volt

is

fájl

nagy

uj-

jongás és hejehuja, amikor elször megnyitották az ablakocskát,

lássatok csudát,

s

nem

volt

már

sehol a

Hogy

gördítsáv.

Most már csak

azt kellett elérni,

hogy az ablakocska ne csü-

csüljön a bal fels sarokban, mint egy riadt kis állatka:

ket,

senki össze ne tévessze az egyes és kettes idézjele-

utóbbiakat pirossal

berek persze

nem

írták a népek.

számok

bizonyára már tudod, hogy ezek a számok

te

tetszés

majmolták seik kódját, de

szerint átírhatók másra, csak

ablak.moveTo(200,200);

Az egyszerbb em-

tudták, hogy a kódban a

nem öröktl

adottak.
És

mködött! Az ablakocska immáron

ment, ahova küldték. Örvendeztek

Ám

is

immáimmáron oda

keret nélkül,

ron akkorában, amekkorában akarták, és

ide, Internet

Explorer-országba. Mikor meghallot-

ta a csodaablakot, megcsóválta a fejét. Elmondta, hogy

él

valahol messze egy piciny kis népecske, a netscape-esek népe, azoknál ez az ablak

nem

fog

tók.

Hogy ha

is

valaki

mködni. Összedugták

okosok akkor

azt

még ha

kapja meg,

miért pattanjon

ne-

fel

tréfa.

Az

neki”, és

akkor többet nem

Úgy

is lett,

nagy

derekasan nekiláttak a cookie megtervezésének.

Olyan cookie-t fundáltak

gész

radottabb netscape-es embereknek

láthatóvá

amely az elmaaz ab-

ki

bezárásával törldjön

Na, az

új

ezek a bölcsek, hogy az a bönis.

kiegészít így nézett

ki:

módjukon.

lakot az
is

áll,

szeretné, akkor sem.

részt,

Végül

újí-

mondták: csinálunk egy cookie-t, abba

hogy „ablak márvót

beleírjuk,

a kódhoz hozzábiggyeszteni egy olyan

teszi

aztán jöttek az örök

mindannyiszor, mint az unalomig ismert rossz

ki

a fejüket a bölcsek, és kiókumlálták, hogy akkor biz muszáj

is

Ám

volt ez így.

többször visszatér a foldalra vagy oda,

ahol a ravasz ablakocska lesben

a népek.

egy nap öreg vándor érkezett, aki sok országot megjárt,

mire elért

Sok évszázadig jó

a teljes kód, amelyet összeadtak, imigyen nézett

ki:

<SCRIPT language=Javascript>
function setCookieQ

<script language=” JavaScript ”>

var ablakj E=document.all?true:false;
var ablak_toltelek= w <html><head> w +

{

cookieName = ”mar_volt”
document.cookie = ”cookieName=”+cookieName}

n <title> ”+ ”</title></head> ”+
” <frameset rows =, *,0’ framespacing=0 border=0 frame-

function readcookie(name)

border=0> ”+

return true

"

>

<frame name= top src=’
scrolling=auto> ”+
” <frame

,

,

M +”

hopp.htm ”+

,

name= bottom src^aboutiblank’
,

scrolling= no’>

w+

” </frameset></html>

**;

(document.cookie. indexOf(name)!=-1

{if

}

</script>

Hogy ezt
nem írok
tetedet,

használni tudják, az
ki

si programot, amit most

teljesen, csak feljebb kell

hogy

lásd, kiegészítették a

emelned

kissé a tekin-

következképpen:

function open_ablal<(){
if (ablakj E){
ablak=window.open( ”

function open_ablak(){
fullscreen ”);

if

ablak.resizeTo(300,300); ablak.moveTo(1 00,1 00);
ablak.document.open();

{

ablak.document.write(ablakjoltelek);

if

(readcookie(”mar_volt”)){

}

else

(ablakJE){ setCookieQ;

ablak. document.close();}
else

(itt

a fenti program folytatása)

{ablak=window.open( M hopp.htm
scrollbars,width=300,height=300

”);

}

ablak.resizeTo(300,300); ablak.moveTo(1 00,1 00);
};}

Amit kékkel írtam,

</script>

aztán az egy website felkeresésekor
ta

el

azt szúrták be a régi

programba. Ettl

már csak

egyszer dob-

a mégoly hercig ablakocskát. Persze ugyanezt be

kellett tenni a

részlet elé

Netscape-ország lakóinak szánt program-
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Te
if

utálod azokat a ronda kereteket?

is

(readcookie(”mar_volt”)){

}

else

<a href=”#” onClick=”top.window.close()”>Bezár</a>

{

else

setCookieQ;
ablak=window.open( M hopp.htm ,y”, M scrollbars,width=30
{

,

De ahogy a megnyitást lehet idzíteni, úgy a bezárást is:
kis idzítt kell elhelyezni a megnyíló ablak belsejében:

egy

0,height=300 M );
ablak.resizeTo(300,300); ablak.moveTo(1 00,1 00);

<body

};}

onLoad=”setTimeout( top.window.close(); , ,10000)”>
,

</script>

modern kor embere is felfedezte az ilyen ablakok
már külön programokat gyártanak erPéldául a Copperflow Easy Popup Generátor (www.

Persze a

Bízom benne, hogy ha seink eligazodtak ebben, akkor
te

is

érted, melyik részt

emeltem most

ki

(a vége

is

elég

használhatóságát, és
re.

copperflow.com) vagy a Frameless Generátor a

árulkodó).

codebrain.com-tól, de

És

mitl fog

ez egyáltalán

mködni?

itt

www.

van a Dyro Frameless Banner

amit bármikor megvehetsz

tíz

dollárért a

www.dyro.biz

is,

cí-

Ám nem érdemes, mert mi itt elmondtuk ugyanazt. (A
programok demói a CD-nken remélhetleg megtalálhatók!)
men.

Hopp, Internet Explorer-ország lakói erre is gondoltak. Az
egyik megoldás az volt, hogy csináltak egy linket, és ha valaki rákattintott,

akkor jött be az ablak:

<a href=”javascript:open_ablak()”>Klattyints ide!</a>

Mások nem

bízták a véletlenre,

hanem amikor oldaluk

be-

töltdött, íziben bepattintották az ablakot:

<body onLoad=”open_ablak()”
Voltak, akik külön

örömüket

lelték

abban, hogy amikor a

gyanakvó webspolgár megérkezik a website-ra,

godva
rá,

tapasztalja,

akkor ugrik

s

megnyu-

hogy semmi orvtámadás nem leselkedik

el huncut

ördögfiókaként az ablak. Erre az

alattomos megoldásra a következt találták

ki:

,,

<body onLoad= setTimeout(’ open_ablak()’, 10000)”
Aztán a
is,

ne,

régi

korok lovagiassági szabályai megkövetelték azt

hogy ha már megnyitunk egy ablakot, zárjuk

is

be. Plá-

hogy ezeken a spéci ablakokon már nincs ott a szüksé-

ges x, amire kattintva

el

lehet küldeni azokat

égtájakra. Ezért íratlan szabály, bár
írásba,

hogy az ablaknak tartalmaznia

bot vagy

vetkez

linket.

kis

Mint tudjuk, egy

programot

rejti

melegebb

épp most foglalom
kell

ilyen link

magában:

a „Bezár”

gom-

sidk óta

a köÉs persze ne nézz baleknek: ha az újság árát kivetítem erre
az oldalszámra, akkor akárhogy

nekem legalább 2800
kérném.
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is

számolom, jössz még

Ha

lehet, átutalással

é"

Csapó

Ne csak üljünk a gép eltt,
tornázzunk
Aki sok idt

tölt

Ida

/

is!

a számítógép mellett, jó, ha ügyel pár dologra,

a komputerrel dolgozni ugyanis fárasztó. Fontos a jó

minség

kikelet@lezlisoft.com

monitor, a megfelel szék. Célszer az ülalkalmatosságot úgy beállítani, hogy hátradlve, kezeinket a karfán nyugtatva is jól lássuk

a képernyt, annak

feliratait.

günk védelmét

szolgálja, például a

számítógépes tornák beiktatásával.

Lényeges, hogy kényelmesen elérjük

Gondoljunk elsként a szemünk

a billentyzetet, könnyedén tudjuk használni az egeret. Idnként

egészségére -

nem árt az egér és a billentyzet helyét változtatni - az egyhangúan
ismétld mozdulatok hosszú távon károsak az ízületekre. Az alábbi

Tornáztathatjuk a szemünket úgy is
a munkaszünetekben, hogy magunk

az interneten hozzáférhet háttér-információkat ajánlva.

elé

mú
agunktól

M

hogy

melll

rint ezt

is

fel kell

- a

érezzük idnként,

állnunk a gép

szakemberek

sze-

alapján. Fontos, hogy ez a szünet

nem vonható,

gazdálkodunk

vele,

s

képzelünk egy nagy négyzetet, és

egymás után háromszor megnézzük

népjóléti miniszteri rendelet

össze

cél-

is

zünk a szoba legtávolabbi pontjaira.

írásban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, természetesen ezekhez
is

munka közben

szer tízpercenként néhányat srbben pislognunk, és idnként néz-

a négy sarkát. Ismételjük

meg

ha ügyesen

akkor egészsé-

húszpercenként tanácsos

megtennünk, miközben nyújtózko-

dunk néhányat,

és teszünk pár

lé-

12 tibeti a számítógép eltt

pést a szobában, az irodában.

A

kép erny fi gye lést

végz munka-

vállalóknak a fokozott figyelem kö-

Néhány évvel ezeltt könyveket, videokazettákat adtak közre annak

vetelménye miatt óránként 10 perc

ti

munkaszünet jár az 57/1997.

egészséget, milyen

szá-

a tizenkét tibe-

gyakorlatnak a kapcsán, amelyrl szinte csodákat regéltek: mennyire megrzik az

módon

segítik a fiatalság megtartását. Elkészült a „tizenkét tibeti

képernys"

is:

a gyakorlatokat

dr.

Martin

Donner ortopéd szakorvos, ortopéd sebész
totta össze. Dr.
beti

képernys"

Hódos Tibor szerint
segít abban,

hogy

állí-

a „tizenkét tifittek

marad-

junk a rövid izomfeszít és -lazító gyakorlatok

egymást követ sorával, ezek ugyanis ösztönzik
az izmok energiaellátását és anyagcseréjét.

Minden gyakorlatot 10-15 másodpercig
gezni, fontos,

kell vé-

hogy lassan és mélyen lélegez-

zünk (tehát nem árt egy jól kiszellztetett helyiség), és

minden egyes gyakorlat után szükséges

az állva végzett lazító mozgás.

A gyakorlatok

rajzai itt találhatók a neten:

www.medlist.eom/HIPP0CRATES/I/5/

310.htm#Tabl
Részletes leírás olvasható ebben az

egészségvéd cikkben:

www.medlist.com/HIPP0CRATES/I/5/310.htm
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Az egészségügyi miniszter
50/1999. (XI. 3) EüM-rendelete
a gyakorlatot fordított irányban

Részlet a

is,

Magyar Közlöny 1999/97. számából (6193-6195)

szintén háromszor.

Nyakunk

A képernys munkahely kialakításának

izmai megmerevedhetnek,

minimális követelményei

ezért fontos a nyaktorna. Köröztornázzunk

zünk lassan, erteljesen,

lefelé, ol-

dalra és hátrahajtva a fejünket, leg-

alább ötször, majd ismételjük
fordított irányban

is.

Aztán hajtsuk

Általános rendelkezés

képernys berendezést úgy

kell kialakítani,

üzembe

hoz ötször egymás után, majd

vagy balesetveszélyt a munkavállalók számára.

is.

meg

helyezni, illetve

üzemben

hogy rendeltetésszer használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot

1.2

bal oldal-

Képerny

Kipróbálhatjuk az állcsúszta-

A képerny a

tást:

csúsztassuk a fejünket fino-

d,

man

hátra, de kizárólag egyenesen,

dítható,

függlegesen, ne mozduljon a nya-

a

A

tartani,

ra

gép

Berendezések

1. 1

finoman a fejünket a jobb vállunkugyanezt ismételjük

eltt,

1.

meg

kunk. Tartsuk

ki,

amíg

tízig

számo-

lunk, és tartsuk vissza a lélegzetün-

használó igényeinek megfelelen legyen könnyen és szabadon elfor-

dönthet.

e, Biztosítani kell

külön monitorpolc vág/ állítható asztal használatát.

fy A képerny legfen mentes

ket. Ismételjük meg háromszor
egymás után. Elvégezhetjük az állcsúsztatást elre is.

b,

Karunknak, vállunknak szintén

csuklóját megtámaszthassa.

jól

olyan tükrözdéstl és fényvisszaverdéstl, amely

a használónak kellemetlenséget, látási nehézséget okozhat.
1.3 Billentyzet

A

billentyzet eltt legyen elég hely ahhoz, hogy a számítógép-keze

l kezét és

jöhet a torna. Állva nyújtózkodjunk

üljünk

a mennyezet

felé,

1.4 Munkaasztal vagy munkafelület

karjainkat válto-

gatva. Azután csak az egyik kezünket nyújtsuk felfelé,

számoljunk
mételjük
kel.

tízig,

meg

ezt a

ki. Is-

b,

A

vállai nkkal

illetve hátra.

Majd

laptartó legyen állítható és a használó számára kényelmes olvashatóságot biz-

tosítható helyzetben rögzíthet.

másik kezünk-

Lassan körözzünk a

háromszor elre,

csak

magunkban

és tartsuk

1.5
a,

A

Munkaszék

munkaszék legfen

stabil,

továbbá biztosítsa a használó könny, szabad moz-

gását és kényelmes testhelyzetét.

az úszók bemelegítését utánozva -

bizonyára sokszor láttuk már, ami-

d, Igény esetén

lábtámaszt vagy saroktámaszt kell biztosítani.

kor a startkre készüldnek - lógas-

Ne

suk lazán a karjainkat,

s

könnyedén

rázogassuk a kezeinket vállból és
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ízülete

követen nyújtsuk ismét

szor. Ez

elre a

karjainkat, és erteljes ököl-

be szorításokat, tenyérkinyitásokat

végezzünk hatszor- hétszer.

Szükségünk van ers hátizmokra
ezért

nem

árt,

is,

ha a hátunkat szintén

rendszeresen tornáztatjuk. Kulcsol-

juk össze a hátunk mögött a kezünket, és

kezdjük óvatosan mind ma-

gasabbra és magasabbra húzogatni,

de úgy, hogy tartásunk egyenes

maradjon. Ezt követen rázogassuk
ki

a karizmainkat, majd csípre tett

kézzel hajolgassunk hátra hatszor-

hétszer.

Azután végezzünk csípkör-

zéseket ugyanannyiszor.

Könyökhúzásokat szintén végezhetünk: könyökben behajlított karjainkat emeljük mellmagasságba, és

húzzuk hátra a könyökünket,

ritmi-

kusan ismételgetve a gyakorlatot,
hatszor-hétszer. Ezt

követen meg-

ismételhetjük a mozdulatsort lassan
is:

kitartunk,

amíg magunkban

számolunk, és visszatartjuk a

tízig

léleg-

zetünket.

Kitalálhatunk saját

magunk

is

ked-

vünkre való gyakorlatokat - hagyat-

kozzunk

arra,

amit érzünk: hogyan

mozognunk, hogy a sok ülmunkát ellensúlyozzuk. Egy a lényeg,
kellene

könyökbl. Közben az ujjainkat
rázzuk. Csináljuk ezt mintegy

figyeljünk testünk jelzéseire, a való-

is

ban nagyon fontos megelzésre, é*

tíz

másodpercig.
Folytathatjuk a kéztomával. Nyújt-

suk elre a karjainkat, csuklónkat

p

VT* V

*JL V

fordítsuk lefelé, majd finoman, las-

san hajlítgassuk a csuklónkat hatszor-hétszer

le

és

fel.

Ezután köröz-

Számítógépes munkakörnyezet

www.erg.bme.hu/emania/2001/tothjasper/folap.htm

zünk a csuklóinkkal hatszor- hétszer
balra, illetve jobbra.

Dr.

Tornáztassuk meg az ujjainkat

is.

Karjainkat lógassuk lazán a testünk
mellett,

Hódos

Tibor: Barátom, a számítógép

Tények az egészségvédelemrl a számítógépes munkában

www.sulinet.hu/kabo/hodos/torna.htm

majd szorítsuk lassan ököl-

be a kezeinket, azután nyújtsuk
az ujjainkat. Ismételjük

ki

meg három-

Számítógépes tornaillusztrációk a neten

- ezeket

célszer kifüggeszteni

a munkahelyen:

www.medlist.com/HIPPOCRATES/l/5/310.htm
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Gábor

Pedofília volt, van, és lesz. Valójában egy jelen-

ecsült adatok szerint 10

éwel ezeltt

az

Szendi

ségkörrl van szó amelybe az
',

eltitkolt beteges

hajlamtól a sorozatgyilkosságig sok minden belefér.

Meg kell barátkoznunk azzal a

ténnyel,

hogy

B

Egyesült Államokban 18 éves korukig a

lányok 15-40 és a fiúk 20 százaléka vált

valamilyen szexuális visszaélés áldozatává.

Csak Amerikában az áldozatok becsült éves

száma 210 000

a pedofília önmagában nem bún, hanem betegség.

S mint ilyen, csak akkor üldözend, ha
lik,

bnné vá-

vagyis ha valaki beteljesíti pedofil vágyait.

(1.), s a feljelentési

arány - de

csak az! - az évek során örvendetesen javul.

A gyermekmolesztálók stípusa az apukásnagypapás cukros bácsi,

aki elcsábítja a gyer-

meket, csúnya dolgokat csinál vele, aztán
esetleg
Fritz

meg

is öli,

Láng ezt

filmje, az „M,

hogy tanú ne maradjon.

a figurát helyezte híres

1931-es

avagy egy város keresi a

gyil-

kost" középpontjába (2.). Modellje a „düsseldorfi

vámpír"

meg,

s

volt, aki

41 embert támadott

közülük kilenc meg

leírása szerint a

lomkelt

is halt.

A túlélk

„vámpír" jól öltözött, biza-

és tekintélyes

ember

volt.

Láng

nyilván a démoniságát akarván fokozni
pedofilizálta a figurát.

A pedofília nem azonos
lással;
s

a

gyermekmolesztá-

utóbbi alkalmi szexuális visszaélés,

az ilyen elkövetk gyakran normális családi

életet élnek családjuk körében.

A gyermek

szempontjából persze teljesen mindegy, hogy

most alkalmi áldozat vagy egy sorozatos

el-

Nyomtasson feketén - ingyen!
www.okihu.hu

követ

sértettje.

szaélés

Maga

sem könnyen

a szexuális visz-

definiálható.

A nem annyira nyilvánvaló esetekben

Semmi

jó iránymutató, hogy a szexuálisan

is eljut.

éretlen gyermekkel valaki olyan kap-

orvosi nyálelszívókkal telepednek

csolatot létesít, melynek célja a gyer-

a

mek

fotózási tanácsait tanulmányozhass:

szexuális tárgyként való kezelése.

A vágyak fell

közelítve

meg

Max több

a kérdést:

gyermek inadekvát szexuális izgalmat

a

gerjeszt a pedofil emberben,
a szempontból

már az

is

s

s

ebbl

kimeríti a

Vladimir Nabokov
Lolita

kat nézeget vagy terjeszt az interneten.

dászterülete: amikor egy gyermek
tatlan, de

val jól lehet mérni. Lényege, hogy az alany-

képek

nak mindenféle, meztelen gyermekekrl és

A pedofília szalonképességét

felnttekrl készült képeket mutogatnak,

és

már rávetíthetk

még

1958 között

kis

áramütést. Vizsgálatok szerint azonban csak
a villanyszámlában áll be valódi változás.

pedofília átszövi mindennapjainkat:

gyermekekért túlságosan rajongó tanár,

betiltott

A könyv

mostohaapja szerelmi
li

el.

afférját

„A könyv olvasását felfüggesztem

A pornósite-okon azóta

pedofil motivációt, hogy

tettel használt Lolita szó Charlie

is

elszere-

Chaplinnek Lolita MacMurryvel, egy 16 éves
fiatal lánnyal kötött

házassága óta fémjelzi

A média szerepe

a szexuális csábervel felruházott 9-13 éves

Sajnos a média

ismét megfilmesítette, átérezve a téma ak-

lányokat.

kifest, a

ni

öltöztet,

szexus minden jegyével

ellát,

vagyis pont azt a bizonytalan átmenetet
használja

ki,

amely a pedofilek kedvenc va-

még

mesé-

a nála kisebbek iránt egyaránt jelezhet

nnek

gyerek,

Ahogy Groucho Marx írta:

hat évre, amikorra Lolita betölti

makkal, amikor kislányokat

nem

a 12 éves, végzetesen csá-

a tizennyolcat."

visszaél a pedofil vonzal-

ars poeticája szerint csodálatos dolog

bító lány és irodalomprofesszor

dó apa, az idsebb gyerek mohó érdekldése

verziókat említsem.

Max

film kezdte elkészíteni (4.).

a leánygyermeke körül túlságosan buzgólko-

csak a finomabb

befektetésnek tekinti gyermekét.

könyvébl

1962-ben elkészült Stanley Kubrick-

is

mamát kéne

cím, 1956

Vladimír Nabokov Lolita

változásait. Egy kicsit brutális átnevelési

itt

a papát és

ezeket az ártatlan, már

(3.).

és

nem meg-

ár-

a buja fantázia-

közben mérik egy bizonyos testrész méret-

a

van tüntetve,

a törvénynek is látnia, aki ezek szerint

A pedofil vonzalmat fallometrikus techniká-

felel képnél történik, az alany kap egy

is fel

által engedélyezett,

is látta, és tetszik neki.

Már csak azt

cím filmje

Lolita

le

hogy Maxwell Smythe

ilyen site-ot üzemeltet (5.),

némelyiken az

papa-mama

Stanley Kubríck

cím regénye

izgalom keltése céljából gyermekfotó-

A

elé,

hogy törvény

pedofília fogalmát, ha valaki szexuális

technika, hogy ha ez a növekedés

képerny

kétség, a pedofilek fog

nem

n lányokat fotózni, ez élete f szenve-

délye.

Max nemes

lélek, gyilkolgatás helyett

fényképez. Ezt nevezi Freud szublimációnak.

A könyvet 1997-ben Adrián Lyne

Mi

hát a pedofília?

is

tualitását.

A

pedofil vagy

gyermekpornóképek és

Mi

-videók igazi lelhelye persze az internet,

ahol bárki könnyedén találhat magának való
anyagot. A nyilvános helyek sokszor gyermekfotósite-nak adják

ki

itt

nem

a kriminális pedofíliáról szólunk,

gyerekrablásról, erszaktevésrl, gyilkolásról:

az túl rémiszt volna. Sokkal veszélye-

sebb - mert ártalmatlannak tnik - a hétköznapi pedofília, amely a családokban

nevel

magukat, ahol édes gyermekképe-

folyik, illetve

ket mutatnak be szexis topokban,

talabb és

kétrészes fürdruhákban, fel-

tekben. Nevem elhallgatását kérve

nttpózokban. Persze

el,

aki fizet,

lehet,

hogy

kevésbé ártatlan képekig

és tanítványa vagy fia-

idsebb gyerekek között

az intéze-

mondom

hogy egyik gimnáziumi tanárnm például

rendszeresen elég zavarba ejten dicsért az
osztály

eltt

a

külsmért,

zett velem, majd
a

késbb

szomszéd osztályból

s nyíltan kivétele-

híre kelt,

hogy

el is csábított

egy

arra kapható harmadikos fiút. Nyilvánvalóan
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az a srác

nem

érezte úgy, hogy

t most

(10.),

vagy éppen azon szerencsések közé sorolta

Mivel

itt

több, a gyermek szexuálisan provokálta

papírforma sze-

rint szexuálisan érett alanyról

a

van szó,

felnttet

- gondolom, mint tolvajt

(7.)

a szexuális késztetés

megkülönböztetend

t,

is

a pedofíliától (6.).

nevezzük persze, az eset

nehezen leküzdhe-

az illet életét, kapcsolatait feldúlja,

vagyis általában mindent elsöpr szenve-

rá-

dély.
a

A

kriminalizálódás útja

vágyak cselekvésbe fordítá-

sa,

majd a cselekmény eltitko-

kisdedeket!

nyedén

fel-

fiatalt

- akit tulajdonképpen

A pedofileket

a

szakirodalomban szokás

fixálódott és regresszív típusra osztani.

A fixálódott

azt jelenti, hogy az illet

tileg

gyermekkori szintjére visszatérni.

ni

még megkülönböztetni

ban maga

nagy fölényt mutatnak, létezik csábító

is

szexuális zakla-

férfi

hogy spéciéi

mert bár a férfiak

anyuka, óvónéni vagy gimnáziumi tanár-

kezel

büszkén

nem

pedofíliát,

ki-

n

is

(12.).

A fixálódott
megreked

pedofil tehát tulajdonképpen

a fejldésben,

típus talán soha

volt

míg a regresszív

nem lenne elkövet, ha

egy aktuális stresszhelyzetben nem jönne
rá,

részt a felntt számára szexuális izgalmat

önkielégítésre, ami jellegzetes pedofil

sítása csökkentheti frusztráltságát.

akció volt a felntt részérl (8.). Más

John Douglas FBI-ügynök,

esetben a bébiszitter bátorította a gyer-

ségprofilok készítésével segítette soro-

mekeket szexuális játékra. Elfordult,

zatgyilkosok felkutatását, szintén

hogy a pedofil egyszeren csak szemta-

gyakran tapasztalta, hogy az aktuális

núja volt apja perverz tetteinek, amelye-

emberölés közvetlen kiváltó oka házas-

s

ezt az önkéntessé-

get saját felmentésükre használják.

A pedofília

DSM

a

betegségosztályozó

IV.

helyet kapott. Eszerint

is

pedofil az, aki pubertás eltti korban

lév

gyermeket szexuális tevékenységre rávesz

ket anyja vagy testvérei kárára követett el

vagy kényszerít. Ez gyakran lemeztelení-

(9.).

hogy

a kínálkozó

lehetség megvaló-

aki személyi-

Más kutatók azonban ezt vitatják

tésben, simogatásban,

máskor viszont
érintkezésben

fizikai

is

A két típus

fbb

vonásai (11.)

megnyil-

vánul. Gyakran készítenek

Fixálódott (kizárólagosan) pedofil

fotókat, videókat a jelene-

Szexuális érdekldése gyermekekre irányul

Regresszív (nem kizárólagosan) pedofil
Szexuális érdekldése elsdlegesen kortársakra
irányul

tekrl, elssorban utólagos
nézegetésre, csereberére

A pedofil érdekldés kamaszkorban kezddik

A pedofil érdekldés felnttkorban indul

más perverz alakokkal, de

Nem

Aktuális stressz, depresszió váltja

gyakran a gyermeket

Állandó érdekldés és kényszerít vágyak

A vágy alkalomszer,

hatása alatt

majd eltnik

is

megzsarolják vele. A pedoengedjétek
filek

arra,

gyakran hivatkoznak

hogy ez csak

felvilá-

gosítási céllal történt, vagy

hogy

aktuális stressz váltja

ki

áll

ki

a stresszel megjelenik,

Kitervelt elkövetés

Hirtelen, impulzív, alkalom teremtette elkövetés

Az elkövet alkalmazkodik az áldozat életkorához,

Az elkövet

a

egyfajta szülszerepet vesz fel

felnttként

elégíti ki rajta vágyait

Elssorban

fiúk a célpontok

gyermeket felnttpótléknak

Elssorban lányok

a

tekinti,

célpontok

a gyerek élvezte, mi

Ne
»

iz-

korában a nagybátyja tanította meg az

rendszerben

hozzájuk

miközben szexuális

férfi- és

abuzálva, majd elmondta, hogy nyolcéves

felntt-

fel-alá,

át.

nek tekint - arra, hogy önként vegyen

nyújtó praktikákban,

a

kis

galmat él

80-90 százaléka gyermekkorá-

csoportterápián az egyik
jelentette,

ruhába öltözteti, és sétáltatja

Ezen belül szokás

a pedofilek

táló elméletének. Egy pedofileket

venni a gyermeket vagy

rá tudja

ni

maga eltt

nyos élethelyzetekben hajlamos átmene-

meglep, de egyes

nevezik a molesztált molesz-

felntt elkövet sokszor köny-

hogy

ban rekedt meg, a regresszív pedig bizo-

tásnak esett áldozatul. Ezt

a

visel-

akarja érteni, miért

újabb bncselekményekhez

mérések szerint

hogy

nem

gyermekkora valamely fejldési szakaszá-

Talán

ra,

kedését, vagy

lásának igyekezete szokott

vezetni.

mutat a pedofília/efebofília azon vonásá-

pedofil.

Sok pedofil elkövet racionalizálja

ártalmas a gyermekre nézve mondjuk az,

hogy ez

a pénztárca. Fontos kritérium,

ezt szokás efebofíliának is nevezni,

Bárminek

mégsem mindenki

asztal alatt,

magát, akik kamasz létükre már felntt

nt „szereztek".

mondván, hogy gyermekkorában

majd mindenkijátszik papás-mamást az

abuzálták, mélyen megtisztelve érezte

Nincs korának megfelel szexuális kapcsolata,

Korának megfelel szexuális kapcsolata

vagy konvencionális házasság mögé rejtzik

általában házasságban, kapcsolatban él

Az elkövetésben az alkohol, a drog nem játszik

Gyakori az alkohol és a drog gátlásoldó szerepe

szerepet

internet kalauz
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nyavaly

társi

veszekedés vagy egyéb, például

A sorozat-

szexuális frusztráció (13.).

gyilkosok és alkalmi pedofilek mintegy

megtanulják, hogy a gyilkosság, a kínzás vagy a pedofil cselekedet izgalma

bennük

feloldja

a depressziót, lehan-

goltságot, ahogy

más ilyenkor

felhívja

a barátját, és dumcsizik vele egyet,

vagy moziba megy.
Peter Banning szakért szerint (14.)
a pedofilekre egyfajta „önrontó" kör

jellemz:

a tetteik által érzett

szégyen

fokozza csökkent értékségük tudatát,

ami újabb
ismét

ell pedig

stresszt jelent, az

cselekedetekbe mene-

a pedofil

külnek. Egy néhai pedofil honlapján

olvasható saját tapasztalata, miszerint
a depressziója

ell menekülve kezdett
gyermekpornóképeket

el az interneten

nézegetni, ami persze csak per pilla-

nat enyhített a szégyenén és kétség-

beesésén

(15.).

Mások

nem

itt

meg, hanem élben szeretnék
amit

láttak.

bent

rá,

Hsünk

állnak
azt,

fiatal fiúként

hogy valójában

hoz vonzódik, de mára

döb-

a fiatal fiúk-

kitört betegsé-

ge börtönébl, egyetemre és terápiára
jár, s élete éles fordulatot vett. Lakó-

környezete polgárai nevében

is

tartós

javulást kívánunk neki.

Michael Jackson

vonzalma

Rossz hír a gyanakvástól nehezen sza-

baduló rajongóknak, hogy hiába a több gyerek

meg

a többszöri házasság, ami történt,

megtörtént.
tív, aki

Dworin nyugalmazott detek-

Bili

pályafutása során

4000 szexuális

úgy kezddött, hogy Jackson kocsit bérelt
a

Rent-a-Wrecknél,

mostohafia,/.
szett neki,

zaklatás ügyében nyomozott, megszólalt, és

a világ

elmondta, mit tapasztalt 13 évvel ezeltti

is

ominózus ügyfelénél, Michael Jacksonnál
(16.). Történt,

hogy

mert egy 13 éves

botrány támadt,

óriási

fiú, akit a

popsztár barát-

jaként hurcolt magával világ körüli koncertkörútjain,
ra hirtelen

pedofil

enyhén pénzéhes
vallomást

tett,

szülei

nyomásá-

miszerint Jackson

módon viszonyul hozzá. Az egész

J.

s a

tulajdonos 12 éves

Chandler annyira megtet-

hogy telefonon kezdte hívogatni

minden pontjáról,

s

néha

3 órát

beszélgettek videojátékokról és egyebek-

rl. Jackson, ahogy a szelíd pedofileknél

sebb és legérdekesebb egyéniségének.

Végül az ágyban kötöttek

a fiú

nem

Jackson ölel-

hogy ha

t, akkor kénytelen mást

szereti

keresni magának. „A másik barátom -

szokás, fokozatosan hálózta be a fiút, aki

mondta Jackson

nem tudott

kolt."

ellenállni a világ egyik leghíre-

ki.

gette, csókolgatta, s azzal zsarolta,

A

zom, de

a fiú teljes vallomása elolvasható

az interneten
rán

Misi - nyitott szájjal is csó-

folytatást az olvasó fantáziájára bí-

is

(17.).

még Jackson nemi

A

hibáit is leírta, ami elég
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becslések szerint eddig kb. 300-700 pap

meg AIDS-ben

halt

(21.). Tekintve,

már egy pedofil vagy AIDS-es pap

Pedofília és egyház

hogy

is

sok,

ha netalántán volna valami túlzás a fenti

adatokban, legyünk nagyvonalúak,

A katolikus egyházat, amely továbbra

is

ragaszkodik a papi ntlenséghez, pár éve

skandalum rázta meg: számos pap-

óriási

ról kiderült,

hogy évek óta zaklat gyere-

keket, ami felett elöljáróik szemet hunytak. Becslések szerint

40-50 ezer
pap

illetve visszavonult katolikus

aktív,
él

Ame-

rikában, akiknek 6-16 százaléka pedofil.
Ez azt jelenti,

hogy egyházmegyénként

16-42 pedofil pap található. Ha ezt behogy nem valamelyik popújság-

a fe-

megdöbbent.

Mivel az áldozatok elssorban fiatal fiúk,
vizsgálni kezdték,

hogy ez nem függ-e

össze a homoszexuálisoknak az amerikai

papság körében kiugróan magas,

30-50 százalékos arányával (22.), hiszen
az AIDS-gyakoriság

is

A

erre utal.

válasz:

összefügg. Ha precízek akarunk lenni,
az esetek egy része talán

nem

is

pedo-

hanem homoszexuális er-

fília

sziglan felmutatott „termésével", vagyis

szak és molesztálás, de ez

mondjuk 200 gyerekkel, akkor az

szépítése akar lenni. A botrányok persze

olyan, mint egy kamaszé, ami a fixációs

3200-8400 gyerek egyházmegyénként, és

az egész katolikus világot érintik, a ka-

pedofil típus jellemzje. Mindenki ismeri

600 000 áldozat az USA-ban

Jackson panaszait a gyermekkoráról, ami

vádak miatt az évek során 800 papot

tulajdonképpen nem

lett elbocsátani, s

ból szedi az infokat.

A detektív elmondá-

sa szerint a sztár szobája Neverlandben

most

is volt,

úgyhogy

kell neki zsiráfos állatkerttel, vi-

efféle

biológiailag viszont 20 évvel fiatalabb

tése

A rendrök meztelen

gyermekek képeit találták meg Jackson
lakásában, és a hálószobához

vezet

fo-

ügyekben, és 500 millió

dakat.

Nem témánk, de

ugyancsak

teljesen indokolatlannak tartott, hiszen

afrikai

ható,

s

különben

is,

Neverlandet szigorú-

a dolog

nadai anglikán egyház fizetésképtelenné
válhat az ellene indított zaklatási perek
miatt (24.).

kifize-

van. Egy szakért

szemben fogalmaztak meg

az

volt talál-

nem

szerint körülbelül ötezer pappal

Dworin nyomozó biztonsági szempontból

nem

kel-

az egyház eddig 1 mil-

még függben

lyosón riasztó volt felszerelve, amit

a ház többi részén ilyen

(19.). Ilyen

(23.),

liárd dollárt fizetett ki kártérítésként

dámparkkal és lélekben azonos korú,

fiúkkal bepótolni.

a

még

osszuk el kettvel: a számnak

le is

szorozzuk egy átlagos pedofil élethosz-

mellett,

kisdedeket!

s

is

kiderül,

a

ilyen vá-

weboldalról

hogy az apácákra

rájár a rúd,

különösen az

egyházmegyékben

30 százalékuk

átélt

(20.), kb.

már valamilyen

erszakot vagy szexuális zaklatást egyhá-

an rzik. A riasztó léte azért riasztó,

zi

mert a nyomozó szerint csak arra

ment

személyek részérl. Az Európai Parla-

Maradva a pedofíliánál, az amerikai napilapok

(pl. 25.)

hemzsegnek

a leleplezé-

hozzájuk

hogy

a pedofil

mélyzet eltt

kellett,

tevékenység még a sze-

is rejtve

maradhasson. Vád-

galmazott meg a Vatikán részére, hogy az

apácák

elleni

erszaktevket

a

jövben

sektl, amelyek közös vonása, hogy a pa-

pok büntetlenül folytathatták
pedofil/homoszexuális megrontó tevé-

emelés azonban nem történt, Jackson

adják át az igazságszolgáltatásnak. To-

peren kívül megegyezett a szülkkel, kb.

vábbi kellemetlenségként kiderült, hogy

mondta, hogy ejnye-bejnye, és

20 millió dollárt fizetve nekik, ami bsé-

az amerikai papság körében négyszer-

területre helyezte át

gesen fedezhette fiuk pszichoterápiáját,

nyolcszor gyakoribb az

és

még maradt

is

belle valamicske. Az

ügy alaposan betett Jacksonnak,
engedjétek

most már anyagi
hogy

csd

szélén

áll.

el kell adni a zsiráfot is.

tein több szimpátiát vált

ki,

(18.).

lat alatt

„megbotlottak".

Az áldozatoknak egy ilyen abuzus nem

életre szóló traumát jelent.

mint " -

hasonló ügyekben.

áll

vizsgá-
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Sokan de-

presszióssá váltak, életük kisiklott, dro-

gosok, alkoholisták vagy öngyilkosok
tek,

egy

férfi

pedig leltte az

let-

t korábban

szexuálisan zaklató papot (26.).

Csak a bostoni egyházmegyében 150 pap
ellen

500 keresetet nyújtottak be

rábbi áldozatok.

internet kalauz

vadász-

csupán „kellemetlen" emlék, hanem egy

„Frankens-

nem egy tagja

el-

új

ket, ahol ismét

aki

Jackson nincs egyedül hajlamai-

val, a sztárvilág

AIDS-bl ered

halálozás, mint az átlagnépességben.

kenységüket, esetleg a püspökük azt

Lehet,

nyilatkozta egy zenei topmenedzser

Ne

rendkívüli vita után ajánlásokat fo-

A

a ko-

teljes követelés

100

jozsi.honlapja.com
pista.oldala.com
hires.weboldal.hu

weboldal.c
nyavalya.
A betegség oka

millió dollár,

40

amibl az egyházmegye

eddig

milliót fizetett ki (27.), jelenleg kölcsö-

nökbl fedezi

napi kiadásait, és vagyona

ki-

Sokféle elmélet közül válogathatunk, a biológiai megközelítések az

lagossága, de errl

agysérüléstl

a hormonális zavarokig mindenféle elválto-

nem

itt

már több

oldalt n

töltöttem (29.). Ezeket a tulajdonságokat -

egy feltevés szerint - külön idegrendszeri

árusítását tervezi.

zásokat találtak. Ezek azonban soha

Persze igazságtalanok vagyunk, ha csak az

magyarázzák meg a pedofiliát mint

amerikai egyházat állítjuk pellengérre, ter-

kus szexuális preferenciát (6.).

önállósul, akkor jelenik

A pszichológiai és szociálpszichológiai elmé-

csa preferencia, például a pedofília (30.), de

mészetesen
rult a bili.

a világ

számos országában kibo-

A pedofil fertzöttséget mutatja

az alábbi térkép (28.):

specifi-

letek hangsúlyozzák a pedofilek szexuális

gátoltságát, korai szexuális traumáit,

ame-

ers vonzalmat is

ide sorolhatjuk.

a magzati élet során olyan hormonális hatá-

arra épít,

hogy

k a fixálódott pedo-

sok érik az agyat, amelyek meghatározzák

filek, akik szexuális ér-

a

telemben áldozataik

moszexualitás esetében Simon LeVay

nemi irányultságot, mint azt például

a ho-

is ki-

szintjén vannak, bár

mutatta. Ez utóbbira véletlenül találtam ma-

biológiailag közben

gyar irodalmat

felntté váltak. A

rl egy nagy-nagy könyvben

fel-

valami Szénái Gábor írt er-

is,

végs

(31.).

nttekkel nem tudnak

Felmerül a

bánni, míg a gyerekek

tegség, akkor miért

befolyásolhatók,

John Douglas FBI-ügynök válaszol helyet-

engedelmesek és ve-

tem: aki különbséget tud tenni erkölcsi jó

hogy Magyarországon

lyozza,

ni partner-választásá-

nincsen, nálunk jó vagy hallgatag

ban számos szempont játszik szerepet,

emberek

így például a fiatalság és a birtoklás kizáró-

élnek.

akár a nagy mellek iránti

fur-

A pedofília agyelmélete

A pedofília evolúciós elmélete azt hangsúa férfiak

ha valamelyik

nemi fejldésüket;

Hála istennek megnyugodhatunk: látható,

hogy

s

meg valamilyen

lyek megrekesztették

szélytelenek.

ilyen csúnya dolog

mechanizmusok elemzik,

kérdés: ha a pedofília be-

üldözend?

és rossz között, és mégis megteszi a roszszat, az

sen

bnös. De tegyük

bnös

az, aki a

hozzá, kétszere-

jóságra felesküdve

é*

cselekszi ugyanezt.

16. www.msnbc.com/news/873875.asp
17. www.thesmokinggun.com/archive/mjdecl.html
18. www.cnn.com/2002/SH0WBIZ/Music/07/29/cel.jackson
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20. www.thelinkup.com/nuns.html
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21. www.thelinkup.com/aids.html

4. www.filmsite.org/loli.html

dm?

5.
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www.google.co. hu/search?q=cache:m9tvM16qNrEC:vax.wcsu.
edu/library/er_gallucci_PSY339_theories_10-22-97.html

22. www.boston.com/globe/spotlight/abuse/stories/

042802_focus.htm
23. more.abcnews.go.com/sections/community/DailyNews/

chat_blakemore020404.html

+Quinsey,+pedophilia&hl=hu&ie=UTF-8&inlang=pl

24. www.thelinkup.com/canada2.html

7.

www.psych.org/public_info/pedfacts2.pdf

25. www.dallasnews.com/cgi-bin/2002/priests.cgi

8.
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9.

members.aol.com/_ht_a/pbanning/Break-C/BC-Ch8.htm
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12. www.umkc.edu/sites/hsw/issues/pedophil.html
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29. www.hirek.com/cikk.prm?id=29503

13. www.johndouglasmindhunter.com
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Kipróbáltuk:

Milyen a 777westel mail?
Minden
nézik
je,

statisztika azt mutatja,

hogy a legtöbben csak leveleiket

meg az interneten, böngészésre már csak keveseknek jut ide-

támad kedve,

vagyis a legelterjedtebb internetes szolgáltatás az

Nem csoda,

hogy a mobil-tartalomszolgáltatás,
amely szép lassan kezd elcsipegetni falatokat az internetes tartalomszolgáltatás ell (például a mozimsort
e-mail.

*101*

^

g

c

...

f*.„

.

or

ott és

akkor jó megnézni, amikor a társaságban valaki

bedobja az

nem

ötletet,

biztos,

ülünk),

.

jiéshh

a elmúltakét vesszvel választhatta

r«

el

egymástól

hu
1

1

hogy menjünk moziba, és ilyenkor

|A 777 mobil m.,1

hogy egy interntre kapcsolt számítógép eltt

nem sokáig hagyhatta szzen

ezt a területet

sem: nem sokkal a 77 7mobil beindítása után a Westel
megújította e-mail szolgáltatását

M
fi

április

15-étl elérhet

is.

új

777westel mailben a westelesek
egyedi beállítások sorával for-

hoz, vagyis - és ez így együtt

málhatják a levelezrendszert, és elektro-

Magyarországon egyedülálló - a

gáltatást (így szervezfunkciókat, beállí-

nikus üzeneteiket a weben, WAP-on, SMS-

beérkez e-mailek az interneten, WAP-on,

tásokat, SMS-,

ben és számítógépes levelezprogrammal

illetve akár

egyaránt fogadhatják, illetve megvála-

ráadásul számos funkció a rövid szöveges

SMS-ben

is

megválaszolhatók,

WAP-

és

webes elérhetsé-

geket) foglal magában. Fontos elrelépés
a korábbi e-mail szolgáltatáshoz képest,

hogy

a tárhely

bvíthet,

nek három e-mail

és az

dmük is

elfizetk-

lehet.

Minden

újabb 5 megabájtnyi hely havi nettó

100

forint, és a

heti az

maximális tárterület elér-

50 megabájtot. A további posta-

fiókok (összesen három) díja havonta
nettó 200 forint. Domino kártyás ügyfeleknél a tárhely fels korlátja 10 megabájt.

A 777westel mail az elbbiek

szabadon formálható,
igazodik, az e-mail
szólhatják.

A 777westel mail lényege az

egyszerség,

a

rugalmasság (választható

tárhely, akár több e-mail

dm, szabadon

állítható funkciók) és a szinte korlátlan

mobilitás. Bár használatához

nem

szüksé-

üzenet segítségével szintén elérhet

(pl.

e-mail továbbítása, megválaszolása, tör-

típusának lekérdezése,

lése, csatolt fájlok

értesítések ki- és bekapcsolása).

A korábban

mköd e-mail szolgáltatás

vagy csoportos határidnaplójukat, ahol
nyilvántarthatják idpontjaikat, feladataikat, illetve

valamilyen közös erforrás

szetesen levelezprogrammalis hozzáfér-

lanok maradnak,

Az elfizet

hetünk a levelekhez és a szolgáltatások-

ban

új

igénylés esetén azon-

15-e után a 777westel mail kér-

het. A 777westel mail
200 forint,

havidíja nettó

amely összeg - alapáron - egy

5 megabájtos postafiókot és számos szol-

4-0
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i

pedig

lesz.

Az elfizetk létrehozhatják személyes

(pl.

április

szerint

igényekhez

dm formátuma

xxxx@777westel.hu

felhasználói számára a feltételek változat-

ges számítógép, ha úgy gondoljuk, termé-

dija az

si

tárgyaló) rendelkezésre állását.

és naptári

által

meghatározott levelezé-

eseményekrl, például

új

BEE

t
http://www.prim.hu

level
e-maiL vagy

új

tés

A

meghívó be-

érkezésérl SMS-ben

m nlk

kipróbálás során apró

nomságokra

értesí-

kérhet egy szabadon

is

bels

fi-

ráleltünk. Például

az automatikus „házon kívül"

választható 0630-as tele-

üzenetnél meg

fonszámra. Természetesen

legfeljebb hány naponként küldje

az, aki napi

nem

80 e-mailt kap,

sítést,

de a rendszer erre

a feladónak, és a korlát

a napi

is

nemcsak

két-három felesleges üze-

nettl kíméli meg nekünk írogató

megadható, hogy

felkészült:

adnunk, hogy

rendszer az adott üzenetet

el a

akar mindegyikrl érte-

kell

hanem védelmet

kinek a levele fontos, vagy

barátainkat,

éppen milyen tárgykörben

nyújt az úgynevezett „loop" ellen

érkez küldeményekrl

is,

ké-

St ez a szrés

rünk SMS-t.

kiterjeszthet valamely idszakra

és aláírás, vCard, valamint válaszom.

is,

Ami

vagyis beállítható, hogy akkor érkezzen

mára hagyományos rendszerekben nem

SMS, ha a feleségünk délután 4 és 6 kö-

feltétlenül van

zött küld e-mailt „gyerek" subjecttel, mert

fiók elérése

ez azt jelenti, hogy
a kislányunkért az

nem

ér rá

óvodába, ez

elmenni
a

teend

meg

így együtt, az a posta-

levelezprogrammal PC-n

ingyenes,

hó végén (vagya Dominó-keretbl)

12

Ft

is

a

hagyományos levelezkkel

rá-

adásul nemcsak magyarul, hanem angolul

SMS-ben (ma-

fiók elérése

gyar és angol

nyelv

inter-

Ugyancsak az

a teljes

kör

naptári

funkciók a weben,

weboldalon magyar és angol nyelven, a személyes és
csoportos határidnapló, a

Mi tartozik tehát ide? Személyes címlis-

testre szabható naptári jo-

ta,

mappák

gosultságok, a meghívók és a rendelkezés-

is

és

kezelése, „házon kívül" üzenet

bels címekre különböz szöveg

megadható), automatikus továbbküldés

re állás kezelése, az

idpontok és felada-

tok kezelése, az emlékeztet, illetve
a

határidnapló elérése WAP-

lila

árnyalataira, használhatja a másikat

azonban

a

kett túlzottan közel

áll

egymáshoz. Talán három vagy négy
színskála felajánlása esetén többeknek el

lehetne találni az ízlését.

rovatában, magyar és angol

Végül, de

nyelven. Igazán a csoportos

jük

határidnapló kapcsolja össze

dekében „közönséges felhasználónak"

a határidnaplót a levelez-

álcáztuk magunkat, az 1230-on felhívtuk

rendszerrel, hiszen egy érte-

az ügyfélszolgálatot,

kezletre a meghívókat e-mail-

lasztott felhasználónevet és jelszót, s

ben szét is

gyakorlatilag azonnal életre kelt 5 mega-

is

kell küldeni, és a te-

biztosítható,

kezelésével az

hogy az adott

idpontban mindenki
tevél

a

is,

on, a 777mobil ismerkedési

endk csoportos

PRÍAT

meg aka-

ro-

is.

(küls

is

runk említeni, akkor az egyetlen apróság:

a mail.777westel.hu

versenyez. Röviden és velsen megfogal-

mazva: nagyjából mindent, amit azok,

alapján valami hiányosságot

alapfunkciókhoz járulnak

tud a 777mobil

levelezrendszer abban a kategóriában,

amelyben

777mobil ismerkedési

aktív SMS).

+ áfa többletkiadást jelent.

Na, ideje megnézni, mit

kerülhet végtelen

nyelven, valamint a posta-

ára csekélynek is

mondható: minden SMS-figyelmeztetés
a

nem

a személyes tapasztalatok

színséma, így ha valaki allergiás mondjuk

vatában, magyar és angol

nem

Ha

található a rendszerben két választható

Az SMS-ek korlátozására már csak azért
árt ügyelni, mert ez a szolgáltatás

ciklusba.

mélyes címlista elérése WAP-on,
a

sem

rendszer az automatikus

üzenetküldés miatt

vagy PDA-eszközzel, a postafiók és a sze-

ránk hárul, és nem szabad elfelejtenünk...

még ha

vagyis két, egymással levelez-

get

ráérjen.

el,

nem utolsósorban hadd mesél-

hogy

a szolgáltatás kipróbálása ér-

bemondtuk

a vá-

bájtos postafiókunk, vagyis az alapszolgáltatás,

amelyhez havi 200

összegért teljes

kör

Ft

+ áfa

levelez- és naptár-

szolgáltatás tartozik weben, WAP-on,

SMS-ben,

illetve PC-n

vagy PDA-n futó

é*

levelezprogrammal.
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http://www.virushirado.hu

a

mi Mac

H nk

Könyvelés, állatorvos, ingatlanok, honlapkészítés,

fogyókúra, hízókúra (kétféle receptoldal), szépségszalon - egyszóval minden, amit tudni és látni akarsz

akár a magyar

(Id.

magyar tartalomipar), akár az

Vírushíradó
i/vww.viri
A levélszemét rabszolgái
SecurityFocus, Kevin Poulsen
Az egyre hatékonyabb spamellenes intézkedéseknek köszönheten mind nehezebb helyzetbe kerülnek az elektronikus reklámlevelek kibocsátói. Azért, hogy

orosz (Id. RuNet) internetrl. Mindez megtalálható

álcázni tudják e kéretlen

a Magyar Címtár elmúlt havi termésében.

sükre),

Mint már néhányszor elmeséltük, ezek a címek cse-

mint a

kély töredékét jelentik annak a mennyiségnek, ahány
oldallal

hónapról hónapra

bvül a magyar inter-

ma már

olyan,

küldemények forrását (amely alkalmas lenne kiszré-

bncselekménynek számító tettektl sem riadnak

vissza,

programok használata. Ezek a szoftverek ártatlan netpolgárok gé-

trójai

peit változtatják át

spamet továbbító rabszolgákká.

„Ez számít a legújabb terjesztési módszernek" - mondja Margie Arbon, az

netkikötk száma, ám arra mindenképpen jó példaként szolgálnak, hogy mennyiféle tartalom keletkezik
folyamatosan a weben.

nev, spam

ellen

küzd

civil

amelyek

a

MAPS

szervezet vezetje. „Már egy éve figyeljük ezt a le-

hetséget, és az utóbbi pár hónapban találtak

programokat,

is ilyen trójai

spamküldéshez beépített SMTP-motort tartalmaznak,

illetve

annak

sikertelensége esetén openproxy-szoftvert telepítenek."

Közéjük tartozik az április harmadik hetében felfedezett, Proxy-Guzu

nev

http://www.hotelorchidea.hu

program

megnyit

Hotel Orchidea, Felstengelic
'

A neverLAND zenekar
http://www.neverland.hul

Abada - könyvelés
http://www.abada.hu

is.

Ha

a gyanútlan felhasználó futtatja a gépén, a trójai faló

Hungárián SuperkartTeam

egy véletlen portot, amelyrl üzenetet küld egy bizonyos postafióknak

http://www.superkart.hu

a

Hotmail hálózatán. A levél tárgysorából a spammer megtudja az áldozatul

L

esett gép IP-címét és a trójai port számát.

Alközpont

Lefogyni

elektronikus reklámszemét

http://alkozpontlap.hu

http://www.lefogyni.hu

Angelina Jolié - minden, amit tudni és

LPS együttes

látni akarsz

http://lepetepettingsejt.fw.hu

http://www.angelinajolie-hu.cjb.net

M

tésével, hiszen a

Angyalhaj szépségszalon

A

trójai

kompu-

meg.

programok nem önszaporítók, terjedésük attól függ, hogy írójuk

tudja-e venni az embereket a szoftver futtatására.

illen maga

http://www.matisz.hu

a közvetí-

kiléte után kutatók az IP-cím alapján csak a

ter gyanútlan gazdáját találhatják

Magyar Tartalomipari Szövetség

http://www.angyalhaj.atedivatod.hu

spammer

Innentl kezdve pedig tetszleges

küldhet szét ennek az ún. zombigépnek

spam formájában

is

érkezik,

rá

A Proxy-Guzu természetéhez

többek között egy pornográf web-

Állatorvos Magazin

http://www.azallatorvos.hu

A te divatod

#

http://www.atedivatod.hu

B
BAG Kft

Major család

kamera-szolgáltatást reklámozó levél mellékletében.

http://www.users.broadband.hu/gemini

A kártékony kód egyik els áldozata egy vírusvédelmi levelezlistának jelezte

Meniszkusz

Kft.

tapasztalatait. „Akkor figyeltem fel a trójai programra, amikor az általam

http://www.meniszkusz.hu

használt személyi tzfal riasztott a

Manyag-feldolgozás

http://www.wb.hu/bagkft
Berzsenyi Dániel Gimnázium
http://c99.ini.hu

http://www.agro-coor.hu/muanyag.htm
yag.htm

len címzettnek szóló levél miatt."

N

hogy „Ne

Narancsbr

követhetetlen".

http://www.narancsbor.hu

D

Natural-Selection

Dél-balatoni ingatlanok

http://natural-selection.lap.hu

http://del-balatoni-ingatlanok.hu

Nosztalgiavonatok

Delizia

*1

Ezt a trükköt a
jai

géprl

kiküldött nagy

mennyiség, ismeret-

A levelek tárgysorában olyasmik szerepeltek,

papának, mamának!", illetve „A te számlád nyomon

kiberbetörktl vették át

programokat felhasználva alakítanak

a
ki

spammerek;

a

hackerek gyakran tró-

olyan géprabszolgaseregeket, ame-

lyekkel masszív szolgáltatásmegtagadási támadást (DDoS-t) indíthatnak

webkiszolgálók ellen. Az els, elektronikus levélszeméttel kapcsolatba hozható

http://www.weisertourist.com

http://www.delizia.hu

kártékony programnak a 2002 novemberében felismert Jeemet tekinthetjük. Ez

Dianetika: a szellemi egészség modern

Pattaya és Thaiföld - minden, amit tudni

tudománya
http://www.dianetika.hu

szólj róla a

Hgg

a trójai szoftver

nemcsak

teljes távoli hozzáférést biztosított az

nem egy SMTP-kiszolgálót is

akarsz
http://pattaya.lap.hu/

det

http://www.doc.hu

R

Arbon szerint

E

RuNet: érdekességek az orosz internetrl

nözkre jellemz megoldásokhoz, mert egyre kevesebb olyan

DOC Hungary Kft -CD

adatokhoz, ha-

telepített a fertzött gépre, amellyel piszkos ere-

leveleket lehetett tisztára mosni.

;

a

spammerek azért folyamodnak

http://www.runet.hu
E.D.I.N.A.

interneten, ahol háborítatlanul

- Embroidery hímzés és

programkészítés,

s

AEMCO hímzgépek

http://www.himzes.hu

feketelisták, statisztikai

Szállások a Dunántúlon

Egerínfo

http://www.bungalow.hu

http://www.egerinfo.com

Szcientológia Egyház, Budapest

mükben felhasználnak,
tív
1

F

len.

Szcientológia

A

http://www.szcientologia.lap.hu

http://www.gazdafutar.hu

.

G

számítógépes

mködhetnének. „A mindenféle szrk, IP-cím

módszerek miatt, amelyeket az emberek saját védel-

a reklámlevelek célba juttatásában érdekeltek alterna-

Nem

trójai

szívesen látnám viszont e megállapítást a sajtóban, de ez az igazság."

programok használatával

lenséget követnek

el.

a

spammerek magától értetden törvényte-

„Jelenleg Amerikában

nem

tilos

valakinek levelet külde-

T

ni,

Tanácsadás, szakértés

ügyvéd, aki korábban az igazságügyi minisztériumban számítógépes

Grocceni receptjei

b-

helyet találnak az

megoldásokhoz folyamodnak" - mondja. „Módszerük nyomon követhetet-

http://www.scientology-budapest.org

Futár Szakkönyvszolgálat

ilyen, a fiatal

általában

még akkor sem, ha

azt a címzett ellenzi" - mondja Mark Rasch

bnügyek-

http://www.agro-coor.hu

http://www.grocceni.com

kel foglalkozott. „Akik viszont betörnek valakinek a gépére,

hogy onnan levelet

Tavaszi receptek

H

http://mitglied.lycos.de/recepV

küldjenek egy harmadik félnek, azok az állami és szövetségi törvénybe

Honlapkészítés

fruhling.html

számítógépes bncselekményt követnek

http://honlap.fplanet.hu
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Anti-Virus Persona

KASPERSKY

&

Széles platformlefedettség, könnyen

9

ANTI* VÍRUS

kezelhet felület, magyar nyelv támogatás

Partner a
http://www.2f.hu

nlk

netn

Csapó

Mi van az Esztertáskában?

Ida

/
Érdekes színfoltja a hazai internetnek, azon belül

is

a

ni

honlapok világának az Esztertáska

(www.nextwave.hu/esztertaska).

A ni civil szervezetek
kikelet@lezlisoft.com

képviseli

még alig-alig jelennek meg a

világhálón, ugyanak-

kor az Esztertáska Alapítvány virtuális kikötjében sok
dekes olvasnivalót találhat az érdekld,
is

különleges.

„Az alapítvány célja

olyan zsidó és

ni értékek

terjesztése a szakmai és a széles nyilvánosság körében,

lyek ráirányítják a figyelmet a zsidó

ér-

maga a társaság

s

ame-

nk életére és problémá-

- olvashatjuk a honlapon. „Törekszünk a zsidó hagyomány nközpontú átalakítására, és igyekszünk összehangolni

ira

az olyan alapvet értékekkel, mint az esélyegyenlség, a
sadalmi igazságosság és a szolidaritás.

tár-

ni, illetve

nem mindig

ni

2002 szén készült el a honlapunk. A legfbb haszna, hogy felkerülhetnek a netre azok a cikkeink

se-

Szombat

Esztertáska rovatában.

A másodlagos

bat zsidó kulturális havilap

hessünk az Esztertáska Alapítvány

n indította

útjára,

mködésérl,

amelyek szintén nem férnének be-

lémáiig a judaizmus teljességét

le

amelynek neve
Hamantáska. Haman a purimi

a sokszínségre tö-

képviseli,

míg a jót a zsidó

király-

né, Eszter, aki kedvességével és kö-

nyörgésével

megmenti népét a

tástól. Eszteré

azon kevés

kiir-

bibliai

történetek egyike, ahol rendhagyó

módon épp
szerepet.

egy

n

tölt

be fontos

Valahogy adódott az

hogy legyen a

ni

rovat neve

Eszter táskája. Ez egyben arra

amilyen egy

ni

öt-

is

táska általá-

egy havilap kereteibe. Rendsze-

ni

prizmáján ke-

Mfajilag

is

könyvismer-

rekszik:

tetés, interjú, iroda-

lom,

beszámoló,

úti

tudományos,

illetve

kulturális jelleg írás

egyaránt olvasható

benne.

ntte
civil

A

ki

rovatból

magát a ni

szervezet: 2002.

augusztus 1-jén alakult

meg

az

ban: sok minden van benne, sok

Esztertáska Alapít-

minden elkerülhet belle.

vány. Pécsi Kata kuratóriumi

A Szombat cím

elnököt arról kérdeztük, hogy

resen

miért érezték szükségesnek az

is,

kulturális havilap-

ban az Esztertáska

igyekszik minél

sokoldalúbb, színesebb

lenni:

rendezvényeirl,

igyekszik bemutatni -

resztül.

történetben a rosszat, a gonoszt

felte-

mányaitól kezdve a mai élet prob-

lét

töltött batyu,

is

a zsidó nép történelmétl és hagyo-

természetesen a

telén.

célunk pedig az,

hogy olyan információkat

kelet-európai süteménye: mákkal

utal,

vagy

hogy sem jelenhettek meg

Amikor az els szám
készült, éppen közeledett a purim,
a „zsidó farsang”. Ennek az ünnepnek létezik egy hagyományos

let,

(www.nextwave.hu/

esztertaska/cikkek.htm), amelyek csak megrövidítve

”

ahogy

onnan a nem mindennapi
név, az Esztertáska? A Szom-

rovatát hét

2000

sikerül úgy,

szeretnénk. Emlékezetem szerint

a

H

megmutatni, de mivel

terjedelmi határaink szkösek, ez

internetes megjelenést.

mködtetünk

egy hírlevelet

ahol közreadjuk épp aktuális
programjainkat.”

„A Szombat ni rovatában az elmúlt korok és a ma Észtereirl
szeretnénk minél többet megtud2003. május/ 5. szám
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Fonyód

http://www.zimmerinfo.hu

Mi van az Esztertáskában?
mennyit

kell

az internetes megjele-

kikelet@lezlisoft.com

nésre áldozni?

Honlap „micveként"

„Bittér

Brúnó webmester a

Nextwave
Megkérdeztük azt

hogy

/

a weblapot, és az milyen gyakran

Ida

frissül.

is,

ki

Interactive-tól készíti.

Bármikor hajlandó

készíti

kor

új

frissíteni,

anyagot küldünk

neki.

kedvet, amelyet internetesen

is

és szellemiségét tekintve

A

szerkeszt.

Cionista.hu weboldaltól kaptunk

S egyáltalán: anyagilag

mi

ami-

meg mint

Brúnó

is

feminista

beállítottságú fiatal szociológus

kedvesen elvállalta „micveként” -

hagyományban

a zsidó

így nevezik

Csapó

az önként vállalt próbatételeket,

Az Esztertáska tevékenysége,
Ni

naptár készítése:

elfelejtett

zsidó

tervei

hsnk életének,

pénzhez jutunk, honoráljuk
a munkáját. Ez eddig egyetlenegy-

tevé-

kenységének bemutatása.

szer fordult

el,

pes értékben...

Kiállítások rendezése. Megvalósult:

„A zsidó

n”

csupán

és

mekem:

a jó ügyekért való lelkese-

dése családi örökség
Órai History: Elmeséletlen történetek

2001. szeptember

1.

jelké-

Amúgy

a webmester az elsszülött gyer-

(www.nextwave.hu/esztertaska/zsido_no_old.htm).

Ni

jobban mondva jó cselekedeteket.
Azért ha valamilyen pályázatból

A honlap

(www.nextwave.hu/esztertaska/et.htm).

hetsen

érdekes,

mondhatni

dokumentumgyjtés, adatfeldolgozás
(www. nextwave.hu/esztertaska/cikkek. htm )

katlan: a

Ni

esett erre a választás?

Interjúkészítés,

:-).”

színvilága szintén megle-

lila, illetve

szo-

az élénk szín-

hatás a domináns. Vajon hogyan

széderestek.

„Magától adódott, hogy webla-

Eladások, kerekasztal-beszélgetések, nyilvános programok
szervezése hazai és külföldi meghívott eladókkal, szakértkkel. Megvalósult: nnapi kerekasztal-beszélgetés „N(i)ség és
közélet”

címmel

nyeire

(www.nextwave.hu/esztertaska/nonap.htm); „Mi a

ni

dalom

költ,

és irodalomkritika?” - kerekasztal Bállá Zsófia

Fabó Kinga költ, Lugosi Viktória

író, Kiss

iro-

Noémi irodalomtörté-

Anna irodalomtörténész és Louise Vasvári nyelvész részvételével (www.nextwave.hu/esztertaska/kerekasztal.htm); „Feminizmus és reprezentáció” cím kerekasztal
(www.nextwave.hu/esztertaska/mszt.htm); valamint Dalos
nész, Menyhárt

Rimma

költn

punk a feministák színét válassza.
Korábban többször elfordult
már, hogy az Esztertáska rendezvé-

felolvasóestje „Nyitott

kapuk” címmel

(www.nextwave.hu/esztertaska/rimma.htm).

A témában jelents

filmek bemutatása, ismertetése -

Esztertáska Feminista Filmklub

(www.nextwave.hu/esztertaska/filmklub.htm).

spontán

módon

lilába öl-

töztünk. Az emlékezetes tavalyi

„A zsidó

n” cím

dig a kurátor -

kiállításon pe-

amúgy

Észter-

társunk, Toronyi Zsuzsa - az

összes falat a bíbor és a mályva árnyalataival burkolta... Ezek után

milyen szín lehetett volna

És a honlappal kapcsolatos

„Egyre jobban angolosítani

De

lesz

szám

meg

raj-

ez pénzkérdés: a fordítta-

tás, a lektoráltatás

Ahhoz

5.

jöv-

szeretnénk, vagyis hogy minden
eleve két nyelven jelenjen

2003. május/

az

beni tervek?

ta.

internet kalauz

még

Esztertáska weboldala?”

is

nem

olcsó.

pályázati támogatásra

szükségünk.”

1
http://www.prim.hu

netn

m nlk

kálók a neten: nincs tudományos
rangja, plusz

nagyobb a

rizikó,

hogy lenyúlják a gondolataimat

Az e-mail viszont abból a szem-

tünk, amikor elküldjük és elolvas-

Amikor hiányzik

suk egymás munkáit.”

az egér

Pécsi Kata bölcsészként

988 óta

1

használja a számítógépet, a szö-

Kíváncsiak voltunk,

hogy

vegszerkesztt. Úgy véli, ez nagyobb lépés volt számára, mint az

Pécsi Kata fe-

amit 95 óta használ.

minista irodalom-

internet,

történészként ho-

„Az internetbe rögtön beleszeret-

gyan

tem”

a netet,

látja

mennyire

talál rajta

is

- mondja. „Illetve már eltte
megbvölt, amikor még a férjem

a szakterületéhez

nézett utána a témáknak, és hozta

kapcsolódóan szak-

haza nekem az információkat a

irodalmat,

maga

munkahelyi gépérl. Az e-mailezés

illetve

az igazi szerelem: teljesen posta-

publikál-e

a világhálón.

függ

lettem! Fantasztikusan jó

„A szakterületemre

érzés,

hogy állandó kapcsolatban

nem

igazán

könny

állok a világgal: a

szomszéd szobá-

rábukkanni a neten.

ban vagy a másik földrészen

A feminizmus túl
tág halmaz, nem

szeretteimmel,

s

és újabb kapcsolatok

ér-

dekel belle min-

él

állandóan újabb
is

születnek.

Legjobban a személyes kapcsolat-

den. Az irodalom-

tartást szeretem a neten,

tudomány meg

jön minden egyéb. Az interneten

túl

konzervatív ahhoz,

azt élvezem a legjobban,

hogy nyomuljon

zik a hiperlink

utána

hogy

lehetsége,

léte-

meg

a hálón, és a nagy

hogy egybl a „next”-re válthatok,

annak sem érdekel. Azok a könyvek, amelyektl

ha az adott dokumentum már nem

része

érdekel.

pontból szintén nagyszer

viszont tényleg izgalomba jövök,

többnyire csak a

számomra sajnos

mány, hogy vadidegen kollégákkal

drága, külföldi könyvesboltokban
kaphatók... Én

magam nem

is

szellemi kapcsolatba kerülhe-

International Studies

Europe)
- Budapest, Jewish Studies

www.uia.ac.be/women/wise

Program
www.ceu.hu/jewish_studies.html

Equity Feminism

Kulturális Egyesület

www.equityfeminism.com

folyóirata

Jewish

www.jwa.org/main.htm

www.jwa.org

A

European Association fór Jewish

berlini Bet

az egér, és nem kattinthatok tovább, ha már elegem van...” é~

WISE (Women’s

CEU

A Magyar Zsidó

való életben egyenesen

hogy nincs a kezemben

publi-

Kapcsolódó
linkek:

A

hiányzik,

talál-

Debora zsidó feminista

Women’s

Archive
iFeminists

www.ifeminists.net

csoport

Culture

UN Womenwatch

www.bet-debora.de

www.jewishcultureineurope.org

www.un.org/womenwatch
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AMERIKAI SZÉPSÉG
http://www. netpiac.hu

Ügynökvilág

rovata

Judit

Csíki

Álcázva magukat észrevétlenné válnak, vagy épp jellegzetes
fekete öltönyt és napszemüveget viselnek. Egyikük hazája
titkosszolgálatának megbízásából indul akcióba, a másik

i

a Mátrix látszatvilágát

védi. Viszont

mindketten képesek

ölni-halni azért, amire felesküdtek.
nevem

A

Charlie Hirsch Barris. írtam

popszámokat, voltam tévés producer.

Felels vagyok a légkör agy-

zsiDbasztó, gyermeteg szórakoztatással való

gardírozó Barrisnek épp hol kellett teljesítenie titkos küldetését.

szennyezéséért. Ezenfelül pedig meggyilkol-

Egy ponton túl mégis kicsúszott

tam harminchárom embert" -

a

írja

önéletrajzi regényében a tévés

magáról

vetélkedk

kezébl ketts életének

tása.

rldött

két

n,

a

irányí-

barátn-

egykori mogulja, a legendás showman,

je és fantáziavilágának rejtélyes

miközben tévéprodu-

asszonya között. A közvélemény

Chuck

Barris, aki,

cerként a csúcsra

ért,

titkosügynökeként

is

idnként

a

(3A

és a kritikusok azzal vádolták,

hogy vizuális szeméttel árasztja

bevetésre vonult.

Az energikus és kreatív producert,

aki új és

el a tévécsatornákat,

egy áruló

népszer vetélkedk szülatyjaként vált egy-

ügynök pedig egyenesen célpon-

re sikeresebbé a tévés iparágban, lassanként

tul szemelte

beszervezték a CIA-ügynökök veszélyes

kapta magát, hogy vissza kell szereznie az

gába,

s

Barris

vilá-

nemsokára rendszeresen me-

életét,

ki.

Hirtelen azon

méghozzá mindkettt.

rényleteket hajtott végre az Egyesült Álla-

mok kormányának

nem

kell

mást tennünk, mint

elláto-

tulajdonképpen ugyanazt kapjuk, mint az

Ön melyiket választaná?

megbízásából. Ahogy

rülni,

gatni Barris ügynökéletébe. Ezen az oldalon

elz esetben

(fényképeket, hangfelvétele-

ám ezek mind

vetélkedinek nézettsége emelkedett, Barris

Az Egy veszedelmes elme vallomásai

ket, életrajzot és linkeket),

msorait

cím film

Chuck Barris ügynöki munkáját mutatják be.

is

bevonta titkos életébe: egyik

randevúshow-jának gyztesei például

a

me-

hivatalos honlapjára

(vgn.ifilm.com/confessions)

ellátogat-

sés Helsinkibe vagy a romantikus Nyugat-

va mi

Berlinbe utazhattak aszerint, hogy a párokat

életébe szeretnénk bepillantást nyerni. Ha

is

választhatunk, hogy Barris melyik

a csillogó

lasztjuk,

hollywoodit vá-

beleshetünk

a producer
a tévés

munkájába,

vetélkedk

felvé-

OA gyerekeknek

ismerkedhetnek meg az ügynökség munkájával - persze szigorúan csak publikus és kor-

határmentes keretek között.

A látványos honlapról ezenkívül persze

a

szokásos információkat (amerikai bemutatók

idpontjai, stáblista, elzetesek)

los" szerelmi kapcsolatá-

rezhetjük. Jópofa ötlet, hogy a

is

besze-

fszerepl-

ba, hangfelvételeket

ket két csoportra osztották a honlap készí-

hallgathatunk ugyan-

ti: ügynökökre és hollywoodi játékosokra,

függen, hogy

errl, elolvashatjuk egy

attól

ambiciózus és fantázia-

vettek részt.

Barris melyik életében

dús showman hivatalos

A

életrajzát, a linkek

lappal kedveskedett a stúdió, ezt a

aloldaláról pedig többek

refreshdaily.com/vb2/confessions.

között Barris tévévetél-

php

is

mköd

oldalaira juthatunk el.

Ha

a

CIA-ügynökök

vilá-

gába szeretnénk beleme2003. május / 5. szám

linkek legérdekesebbje a

szóló honlapjára vezet, ahol a fiatalkorúak

teleibe és Barris „hivata-

kedinek ma

C* internet kalauz

A

film brit rajongóinak külön hivatalos hon-

címen érhetjük

el.

www.

Látványvilágátte-

kintve ez az oldal sokkal egyszerbb.

filmj
alkotók szigorúan titokban

eBGSES

tartják a bemutatóig, csupán

mint amerikai „kollégája", és a figyelemfel-

annyi szivárgott

keltnek szánt neonzöld

rántsem véletlenül), hogy az

színt

is

lecserélhet-

ték volna egy ízlésesebb árnyalatra a terve-

(nyilván ko-

ki

még hihetetlenebb

zk. Van

viszont szavazás, amelynek kereté-

látvány és

ben arra

a kérdésre adhatjuk le voksunkat,

akciók várják majd a nézket.

hogy vajon

bvelked

a titkosügynökök

izgalmakban

életét választanánk, avagy inkább

Hollywood tévésztárjának csapnánk
esetleg

fel,

mindkettt kipróbálnánk. A lapzárta

idpontjában viszonylag csekély,
lék körüli volt

tíz

száza-

azoknak a telhetetleneknek az

aránya, akik nappal producerkedni, éjszaka

A

trilógia

honlapjának

(www.thematrix.com,
letve

warnerbros.com)
világa a Mátrix

rl találunk

álompályára vágyók és

a titkosügynöki
a

reménybeli produ-

cerek között, noha a CIA-karrier néhány szá-

zalékos

A

brit

elnyt tudhatott magáénak.

honlap látogatói

a film alapjául szol-

itt

információkat,

kell

megfejtenünk,

hogy hogyan juthatunk hozzájuk (a megoldás mindössze néhány másod-

tunk, játszhatunk, beleolvashatunk a Mátrix

percnyi töprengést igényel): az egyes feje-

filmek mvészeti hátterérl szóló könyvbe,

zetekhez tartozó képernykrl léphetünk be

de a történet filozófiai hátterével

az aloldalakra, mégpedig a

megnyerhetik az oldal

den aprócska

vetélkedjén, valamint képeslapot küldhet-

mit takar az a

nek rajongótársaiknak, akikkel

a

ni

chatszobájában „élszóban"

felvehetik

gáló életrajzi írást

is

is

honlap

képernyk min-

mezjérl másikra. Azt, hogy
mez, amelyre épp rákattinta-

készülünk, a szomszédos monitorról ol-

vashatjuk

le.

A harmadik

természetesen még

a kapcsolatot.

al-

kalmazkodik. Mindhárom film-

csupán azt

meg

grafikai

els részében

megszokott külsségekhez

pedig bérgyilkolni szerettek volna, a mara-

oszlott

il-

whatisthematrix.

dék kilencven százalék pedig csaknem

egyenlen

új

részekben még különlegesebb

rész

képernyje

nem mködik, ám

az el-

s és a második rész információi már hozzáVissza a Mátrixba!
S ha

még nem volna

elég az

ügynökökbl,

május végén a Mátrix Smith ügynöke
visszatér,

hogy

a Mátrix

- Újratöltve

is

cím

filmben újra felvegye a harcot a látszatvilágból kiszabadult lázadókkal, azaz Neóval,
Trinityvel,

A

trilógia

Morpheusszal és a többiekkel.

második és harmadik része csupán

hat hónap különbséggel kerül a mozikba, így
a

harmadik fejezetre (Mátrix - Forradalmak)

év vége felé számíthatunk. A cselekményt az

is

megis-

merkedhetünk. A honlapról ráadásul mindent megtudhatunk a filmek közötti várakozási

idt

kitölt animációs rövidfilmekrl,

vagyis az AniMátrix folytatásokról

is.

Tehát

az oldal megalkotói éppoly aprólékosan

kidolgozták

mvüket, mint

a film készíti

saját világukat.

férhetk: nézegethetünk képeket, olvasha-

Persze bármily sokoldalú

tunk interjúkat, ráadásul nemcsak a fsze-

nincs olyan kultuszfilm, amely köré ne szer-

is

a hivatalos oldal,

replkkel és a rendezvel, hanem a stáb

vezdne rajongói honlapok

többi tagjával, például a filmek vágójával,

ezúttal hármat emelnénk

operatrével vagy a vizuális effektekért

egyike rengeteg információval és kapcsolat-

ls munkatársakkal
is

fele-

készült beszélgetéseket

közreadják. Beleshetünk a forgatási hely-

színekre, a vizuális effektusok készítésének
titkaiba, és

megnézhetjük a filmhez készült

terveket, rajzokat

is.

A Mainframe menüben

audio- és videoarchívumban lapozgatha-

felvételi

lehetséggel

Mátrix-fanokat:

sora. Ezek közül

ki,

amelyek mind-

látja el az

odatéved

www.thelastfireedty.

com, www.matrixfans.net

és

a honi Mátrix-rajongók találkozóhelye,

a

www.morpheus.hu.
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Digitális plasztikai sebészet
A
btakacs@digitalcustom.com

magazinokat lapozgatva úgy tnhet, hogy korunk szépségidenemcsak az esztétikai vagy mvészi értelemben vett

áljait

értékek,

hanem gyakran a show-business

sztárcsináló gépezet hatékony

A

/

mködése

szabályait

követ

határozza meg.

mindannyiunk által ismert, híres szépségeket megteremt

modellügynökségek hatalmas marketing- és PR-kampányok
segítségével befolyásolják, hogy mit tekintünk szépnek.

Egy

Barna

szép arc kétségkívül messzire repítheti tulajdonosát a világhír
szárnyán, így
Takács

nem

csoda, hogy egyre többen fordulnak az orvos-

tudomány és a technológia legújabb eszközeihez, hogy kis elnyre tegyenek szert karrierjükben vagy a

mindennapi életben.

érheti

PhotoShop-szépség

el

a

mindennapok embere,

hogy arcának,

A

digitális

fotótechnika megjelenése

óta a reklámfotózás és a modell-

szakma jelentsen

átalakult.

A mo-

természetes szépsége mellett egy-

dell

it

olyan megjelenés hölgyek és urak

illetve

testének vonala-

mások szebbnek, vonzóbbnak

találják?

kerülnek, akik a valóság digitálisan
idealizált és

ersen

eltorzított ábrá-

Plasztikai sebészet

nagyobb szerepet kapnak azok
a digitális hatások és utólagos javítások, amelyeket ma már megfelel

zolása mellett az átlagembert szürké-

kézügyességgel bárki otthon

természetesen szubjektív, és célja

egyiptomi fáraók kora óta sok furcsa

nem is
hanem

a valóság pontos másolása,

eszközt és módszert eszelt

a titokzatosság megrzése.

inkban a modern sebészet kínálja

értelemben vett szépség például

a leghatékonyabb és leggyorsabb

re

gezhet.

A

sével lehetséges a
kijavítása, a
se,

elvé-

is

digitális pixelek átrendezé-

br apró

hibáinak

kósza hajszálak kifésülé-

a megvilágítás és a hangulat alap-

vet

A

nek és jelentéktelennek mutatják be.

A

A mvészi

érdekében az emberiség már az

Ilyen

Mona

értelemben vett szépség

Lisa titokzatos

mosolya

és

szépség elnyerése és

megrzése

ki.

Napja-

módját a fogyókúrának, ajkaink meg-

a milói Vénusz szelíd arckifejezése.

nagyobbításának, ráncaink eltünteté-

ségre való törekvés eredményekép-

Mégis, vajon mitl találunk egy arcot

sének és

pen a magazinok címlapjaira végül

szépnek vagy csúnyának, és miként

laink vagy arcvonásaink teljes átala-

megváltoztatása.

tökéletes-

nem utolsósorban

kításának.

Míg sok éven

testvona-

át az orvosi

beavatkozás csak a gazdagok

giuma

lehetett,

privilé-

mára a modern

eljá-

rások szélesebb körben elérhet szolgáltatássá tették ezt a mfajt.

A

világon évente mintegy nyolcmillió

plasztikai arcoperációt végeznek

el.

Ezek legnagyobb hányada az USA-

ban

történik, de igen

Európában,

st

egyre

ban Magyarországon

jelents

része

növekv számis.

A

plasztikai

sebészetben egészen a 90-es évek

internet kalauz
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nlk

kutatás

amely

jéig az egyetlen eszköz,

a betegnek megmutatta, hogy

miként fog a mtétet követen kinézni, a ceruza

volt.

Az

ábrázolás pontossága -

ugyanúgy, mint a terv

kivitele-

zése - az orvos kezének

ügyességén múlt. Késbb,
a digitális képszerkeszt

programok megjelenésével
(PhotoShop, Corel Draw, GIMP) az
orvosok egy

szk

köre a kliensrl ké-

fényképek módosításával pró-

szült

bálta - és próbálja
rázni,

ma

is

- elmagya-

hogy miként kellene egy arcot

vagy mellet átalakítani.

A XXI.

század

azonban az orvostudomány már

elején

olyan képalkotási eszközökkel rendelkezik,

amelyek a szakember számára

lehetvé

teszik,

st

színét,

a

elhelyezked
get,

hogy páciense

bre

arcfel-

kénti rekonstrukciója, vagyis az

koordináták mérése.

amely az

így

kapott formára rávetítve

modellek elállítására az egyik

a

mágneses rezonancia elvének

felszín

ben

készít igen

a páciens fejébe, mieltt az operációt

megkezdené, és

ki-

használásával egy

alatt

id-

annak

ily

módon

elsegítse

sikerességét.

nagy
Digitális plasztikai sebészet

felbontású volu-

metrikus képet az
arcról, az összes szö-

vetrl, csontról és

beavatkozás eltt.

izomról,

3D-arcmodeüezés

st

beri fejet.

az agyról

is.

Külön sorozat

Az MRI kép-

képalkotó eszközök

„szeletelést”.

írja le

mentén történ

y és a z tengely

beavatkozás elkészítését
új

kép és 3 dimenziós

így alkotott

és

Az

számára, hogy mintegy belelásson

ilyen

legalkalmasabb eszköz az MRI, amely

zsírréte-

megkönnyít

részlet.

Az

szeletek sorozatával ábrázolja az em-

A mtéti

benne van a koponya, a szemek

gyakorlatilag lehetvé teszi az orvos

módosíthassa
fizikai

módo-

a beavatkozás megtervezésekor

ra,

sok más orvosilag fontos

síthatjuk.

(3D) tanulmányozhasa

egy

a páciens valós 3D-s képét adja - ezt

veteket 3 dimenzióban

még

z

x, y,

olyan textúra (fotó) létrehozása,

izom- és más szö-

sa, és

A második

A

szeletekben

az

x,

az

Napjainkban tehát az orvos digitális
formában megtervezheti a mtétet és
annak eredményét. A páciens - szoros

együttmködésben
interaktívan

is

az orvossal - akár

segíthet kidolgozni, mi-

lyen orrot, szájat,

szemet vagy ép-

pen mellet szeretne magának.

más
más szürkeség pon-

Megvizsgálhatja a különbö-

az egyes szöveteknek

z implantátumok hatását,

a számítógépben tárolt 3 dimenziós

és

geometriai modellek. Ugyanazokról az

tok felelnek meg. Ez

és a

eszközökrl van szó, mint amelyeket

használható

tokból létrehozott virtuális

arra,

fel

a mozifilmek speciális effektusainak

hogy a brfelszínt vagy

elállításakor használnak. Ebben az

az orvost

esetben azonban a speciális effektus

részleteket kiemeljük

maga

a kliens

modellezés folyamata egy nagy felbontású 3D-scan elállításával kezd-

dik.

Ezek a modellek szigorú szabályok

szerint

felépül

térbeli

pontokból

áll-

A

követen a

arcmodell elkészítésére
használjuk. Ez

már

al-

kalmas számítógépes
modellezésre és animáció-

szükségünk

lehet.

Egy 3D-

kétséget kizáróan elérkezett

oda, hogy segítsen minket

teljes

nak. Az emberi arc vagy test bonyolult

is

hogy számára mi a legelnyösebb.
A cybertechnológia minden
gével eldöntheti,

szegmentált felszínt

ezt

felszínének leírásához sok százezer

pontra

fotók vagy videók segítsé-

érdekl más

(szegmentálás).

:-).

A

különböz nézpon-

egy szebb

jöv

kialakításá-

ban. Egy dolgot azonban ne
feledjünk: a plasztikai sebészet

valójában szobrászat. Az orvos
keze és

mvészi tehetsége

az egyet-

képet elállító kamerának vagy kame-

len biztosítéka

rarendszernek két alapproblémát

amelyet íróasztalunkon megtervezünk,

kell

megoldania. Az els a forma ponton-

az életben

is

annak, hogy

új

testünk,

megvalósul.
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^

Galactica,
azaz nem vagy egyedül

Ha meguntad azokat a játékokat, amelyekben csak
néhány barátoddal tudsz részt venni, itt a helyed.
A Galactica egy online rendszer, valódi többszerepls üzemmódú stratégiai játék.

regisztrációt követó'en bekerülsz

*egy

galaxisba,

amelyben akár 14 játékos is helyet
kaphat, de az univerzum több száz
galaxisból

is

állhat.

fegyverekre

Kezdetben a

során

ütképes

a játék során virágzó, fejlett s ka-

ers

planétává tehetsz.

zel

planéták irányítói,

késbb

pedig

áll

fejlesztése

egyre

ersebb

flottát kovácsolhatsz. Ez-

a flottával a szövetségeseidet vé-

delmezheted, vagy megtámadhatod

Mi szükséges ehhez? Társak, akik
kezdetben a galaxisodban lév más

Bolygód

hadihajókat gyártani, amelyekbl

bolygód csak egy kolónia, amelyet
tonailag

is.

módodban

akár egy szövetségi rendszer tagjai
lehetnek. Fontosak

még

anyag-aszteroidák, melyekbl a

fej-

lesztéseidet, egységeid építési költ-

ségeit fedezheted.

bizonyulsz,

tartanak

s

rá,

rancsnoka

is

Ha

ra.

A

más

ki

galaxis

játékban az

rátermettnek

idák jelentik, a cél ezekbl minél

többet birtokolni, mivel általuk

még nagyobb

érdemesnek

Szükséged

akár a galaxisod pa-

nem vagy

társaid

is

flottát építhetsz.

lesz rá, hiszen

tudod:

egyedül.

válhat belled. Ezáltal

politikai pályára lépve

nevezhetsz

ellenfeleidet. Mivel a

erforrásokat a nyersanyag- asztero-

a nyers-

segítket

miniszteri posztok-

parancsnokaként

galaxisok vezetivel

fel-

véve a kapcsolatot szövetsé-

geket hozhatsz

A

politika

létre.

azonban nem

minden, néha a diplomácia
kudarcot

vall, ezért

szükség van

Ha a játék felkeltette érdekldésedet,

megtalálod a következ címen:

http://galactica.haon.hu
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A HP minség Önnek
Kínálatunk

is

a legjobb lépést

jelenti.

modelljei mindent tudnak, amit

új

Ön

a HP termékeitl elvár - gyorsak, professzionális
nyomtatási minséget és megbízhatóságot
nyújtanak.

hp LaserJet 1005w

hp LaserJet lOOOw
• akár

1

0

lap nyomtatása percenként,

nyomtatása
•

USB

1

5 másodperc

els

lap

•

kapcsolatra alkalmas Microsoft

Windows

44 900

1

0 másodperc alatt
Windows operációs rendszerekhez
1

(párhuzamos és USB

Ft

kapcsolattal)

54 900

nettó

legkorszerbb HP LaserJet technológia
mellett.

4 lap nyomtatása percenként, els lap

• Microsoft

operációs rendszerekhez

nettó

akár

nyomtatása

alatt

A

állandó készenlétet ad minimális fogyasztás

takaríthat

mindezt

idt

és energiát

meg. Kategóriájukban kiemelked

teljesítmény és hatékonyság

Ft

Ön

Nincs bemelegedési id, így

nyer

áron.

Ha

magának a HP minséget,

Értékesítés,

az

ilyen

új

HP

nyomtatókkal,

könnyen megengedheti

miért

adná alább?

promóciók: 06 80 222 333

Vevszolgálat és bemutatóterem: 06

1

382 1111

www.hpshop.hu*

•nettó

•

akár

1

7

lap nyomtatása percenként,

nyomtatása
•

1

0 másodperc

74 900

els

lap

Ft

9

•

akár

•

opcionális második

•

opcionális

alatt

1

lap nyomtatása percenként,

nyomtatása 8 másodperc

a szokványos operációs rendszerek

alkalmazásának támogatása

nettó

40 000

Ft felett

ingyenes házhozszállítás

hp LaserJet 1300 és 1300n

hp LaserJet 1150

(az

1

nettó

HP

els

lap

alatt

250 lapos papíradagoló

Jetdirect nyomtatószerver

300n esetében

alapfelszereltség)

84 900

Ft-tól
i
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