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aktuális 0 a szerkeszt

Mi, megszállott
monitorfejek
Szendi Gábor múlt havi cikke, a Megszállott Adoniszok kiváltotta a testépítk (vagy az Adoniszok?) haragját.

Izmosabbnál izmosabb megjegyzésekkel illették szerznket, aki az emberi lélek avatott kutatója, pszichológus,

tudományos munkatárs a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében, és természetesen nemfelü-

letes magánvéleményt, hanem kutatási eredményeket közölt a body-buildinget éppenséggel nem sportkéntz
emberekrl. Magáról a testépítésrl - éppen a megkülönböztetés érdekében - a cikk is kimondja, hogy az sport.

De hát úgy sportszer, hogy hallgattassák meg a másikfél is, az olvasó természetesen levonhatja maga számára

a tanulságot (ha ehhez a cikk újraolvasása szükséges, ajánlunk egy URL-t: hirek.prim.hu/cikk/s9161). És ha elol-

vastuk, vessük össze a stílusát az alábbi sorokéval, amelyeket - a változatosság kedvéért - egy testépít-magazin

szerzje küldött e-mailben...

Életmód és

szabadid
„A vélemény szabad, de sosem árt, ha

véleményt úgy alkot valaki, hogy van vala-

mifogalma az adott témáról. Ez talán ele-

mi szabály lehetne magánbeszélgetések

során is, de törvényerejnek kellene lennie

az újságírásban - és persze, hogy nem az!

A sajtónak sajnosfelelssége van: ez az,

amit a szennylapok nagy ívben leszarnak,

de sajnos egyes szaksajtónak nevezhet

orgánumok is lejutnak néha erre a szintre.

Félelmetes példa erre az, amikor az

Internet Kalauz szabadidrovatában

a testépítés egyfajta sajátos elemzésébe

kezd egy Szendi Gábor névenfutó idióta

- és hogyfélreértés ne essék: nem a test-

építés internetes elfordulását választotta

témául-, aki minden bizonnyal már az új-

ságjellegébl kifolyólag is rettenetes tapasztalattal és ismeret-

anyaggal rendelkezik; vagy legalábbis azt képzeli, átfogóan látja

a témát néhány Kiskegyed-szint weblapfelkeresése után.

Tipikus újságíróifelfogás ez-, dugjuk afejünket a seggünkbe, majd

nézzünk ki a lükön, és az azon beszrd, nem éppen széles kör

információk alapján próbáljuk meg buta, hazug kis világnézetün-

ket eladni.

Már maga a helyzet is abszurd! Egy internetrl szóló magazin

szabadids tevékenységnek titulálja a testépítést-nem inkább az

internetezés lenne szabadids tevékenység, míg a testépítés inkább

életmód?"

Bocsánat, de itt a szerkesztnek közbe kell szólnia, mert véletle-

nül témánál vagyunk: az internetezés szabadids tevékenység

lenne? Nos, a világért sem állítanám szembe a testépítéssel

(mert az is átitathatja valakinek a teljes életét, nemcsak a sza-

badidejét), de... Kedves kolléga úr! Annak az eszköznek a haszná-

lata, amely kapcsolatteremtésre, ismeretszerzésre, munkavég-
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aktuális 0 a szerkeszt

zésre, bevásárlásra, szórakozásra, tájékozódásra egyaránt alkal-

mas, amelynek segítségével megszervezhetjük utazásainkat,

rendelhetünk repüljegyet, lefoglalhatjuk szállodai szobánkat, el-

intézhetjük ausztrál munkavállalási engedélyünket, vagy éppen-

séggel idpontot foglalhatunk egy konditeremben (hogy hódol-

hassunk testépít szenvedélyünknek), bizony nem nevezhet

szabadids tevékenységnek. Természetesen tudomásul vesszük,

hogy ma még Magyarország lakosságának csupán elenyész

kisebbsége használja az internetet életmódszeren a minden-

napokban, de azért - azt hiszem - abban kiegyezhetünk, hogy ez

a testépítk esetében is igaz (az „Adoniszokról” pedig -akikrl

ugyebár a cikk szólt- ne is beszéljünk)...

„Testépít-magazin szerzjeként el is gondolkoztat rögtön egy

gondolat: vajon miért nem írnak a testépít-magazinok az

internetezésrl vagy mondjuk a Microsoft üzletimegoldások-kon-

ferenciájáról? Talán nem érzik kompetensnek magukat a témá-

ban? Talán szorult beléjük némi szerénység, hogy nem ütik más

dolgába az orrukat?"

fentebb említette -a Kiskegyednek. Miként hiba az internetet

csak és kizárólag szabadids tevékenységnek tekinteni, hiba úgy

gondolni rá, hogy „az valami informatikai hókuszpókusz"... Las-

san az iskolák is leszoknak arról, hogy a matektanár privilégiumá-

nak tekintsék az internetet, és helyreáll az a normális állapot,

amikor a történelem- vagy a földrajztanár is webes adatgyjtés-

re biztatja diákjait, st az ének-, a rajz- és a tornatanár ugyan-

csak. Szerénység lenne, ha a testépítk nem vennének tudomást

errl a sokoldalú eszközrl? így is lehet mondani, bár a butaság

szinonimái között a szerénységet nem sorolja fel a rokon értelm

szavak szótára...

A kolléga egyébként ezután levelében sorra veszi a cikk monda-

tait, és abban már kevesebb az internetes vonatkozás, annál több

a gorombaság. Természetesen a névtelen levél végén ott a jól is-

mert provokációs trükk: „úgyse merik közölni" -amire a szerkesz-

t akkor is elindul a közlés irányába, ha amúgy értékítélete azt

diktálná, hogy kár lenne az olvasót ezzel terhelni... Nos, vágjuk el

a gordiuszi csomót úgy, hogy idézgetünk, és fogadja el az olvasó

a becsületszavamat, hogy az egész levél stílusa ilyen...

Engem is elgondolkoztat: miért nem? Mondjuk a Microsoft üz-

leti megoldásait én is hagynám, de az internettel egy testépít-

magazinnak elbb-utóbb éppúgy számolnia kell, mint egy orvosi

hetilapnak, egy autósújságnak vagy mondjuk - ha. már a kolléga

A winchester testre!
A kártya teljes mértékben megvédi a számítógépet

a szakszertlen kezelés, a szándékos rongálás és a vírusok

által okozott károktól. A számítógépet csak újra kell indítani,

és minden ugyanúgy mködik, mint eltte!

Ez a cikk akkor se...

„Mirl is szól a cikk?

Ez az afaramuci helyzet, amikor minden egyes mondatba bele

lehetne kötni - és bele isfogok! Már az elején elmeroggyant pár-

huzamokat találunk az anorexia és a testépítés között, amit állító-

lagos kutatók vizsgáltak, és rettenetesen meglep tényekkel bom-

báznak minket: az emberiség nagy százaléka nincs megelégedve

a testével, és persze ez egy lenézend, buta dolog!

Az Adonisz-komplexus, igen, cikkünk adu ásza! Amikor egy ember

egész életvitelét és gondolkodását áthatja a testével valófoglalko-

zás - ami természetesen kényszeres - tehát aki ésszel táplálkozik

és sportol, az egy komplexusos barom. Nézzük csak, mit tesznek az

állatok a természetben, vagy mit tett a még nem civilizálódott em-

ber? Vadászott -igen, testmozgást végzett-, táplálkozott, szapo-

rodott, mint ahogy teszi ezt az összes állat is a természet törvényei

szerint; tehát a testükkelfoglalkoznak, biztos nekik is csökkentérté-

küség-érzésük van! Hiszen nem mindenki lehet értékes, mint

a szerz, Szendi Gábor!

Másik oldalról közelítve a témát, ha a testeddelfoglalkozol, csök-

kent érték vagy, ezért drogozzál, igyál, dohányozzál, egyél szeme-

tet, mint a többi birka, hogy aztán a nyugdíjad elmenjen gyógy-

szerre! Hirdesd, hogy Te kemény hedonista vagy, és értékes a men
autódtól, valamint az eljátékgépezett pénzedtl leszel, vagy esetleg

az internetes rejszolástól, a monitorfej életmódtól - hiszen aki

nem a testévelfoglalkozik, hanem a számítógépének él, miközben

egy igénytelen állat (és mennyi ilyen szerencsétlen van), az egy

egészséges, normális ember- esetleg afasz cikkek írásától!"

Megrendelhet:

aiDÜÍfedds n49.BXe«a“Í^all7.
Telefon: 06 (1) 220-6454, Fax: 06 (1) 220-6455

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

Az érvek -gondolom - mindenkit meggyznek, ugorjunk egy

picit, már csak azért is, mert mégiscsak internetes magazin va-

gyunk, és ha meglátunk egy URL-t, az izgalmasabb számunkra,

mint a trágár szavak halmozása...

6 - 2004/5—6 május—június



aktuális 0 a szerkeszt

„Segg, izé, Szénái Gábor szerint minéljobban megközelíti valaki

Mr. World Musde arányait, annáljobban eltávolodik remélt céljá-

tól. De kedves Gábor, ki az a Mr. World Musde? Mi ilyen címrl saj-

nos nem tudunk, a www.musclememory.com sem tartalmaz ilyen

bajnoki címrl információkat- mert bizony mi buta, lelki nyomo-

rék testépítk is tudjuk ám kezelni a böngészt, ha sokat gondolko-

dunk rajta!

Izomdiszmorfa, errl már más barom tollából is hallottam! írok

is egy cikket hamarosan az újságírói agyatrófiáról! Ajó hir, hogy

nem mindenki beteg, mert nem a végletek közül kell választanunk,

m/'ntWoody Allén és Amold Schwarzenegger,

és itt meg is tudjuk, hogy a siker nem az izmok-

kalfügg össze, lásd WoodyAllent, aki a szerz

szerint sikeres, én meg eddig úgy tudtam, hogy

egy szerencsétlen, elvont barom, akinek a ma-

gánélete romokban, és saját mostohalányát

kefélgeti, stb. Arnold Schwarzenegger persze

nem sikeres, hiszen csak a legjobb testépít volt

a világon, az egész mozgalom népszervé tev-

je, a legjobbanfizetett színész, és most

Kalifornia kormányzója!

A végén kapunk tesztkérdéseket, hogy megál-

lapítsuk, van-e Adonisz-komplexusunk: ezért

roppant hálásak lehetünk! A kedvencem az,

amikor megkérdezik, nem költünk-e az izma-

inkra túl sok pénzt? Mert mire is kéne költeni?

Ezt Gábor barátunk biztosjobban tudja, mond-

juk cigire, piára, narkóra, ékszerre, a számítógé-

pünk állandófejlesztgetésére, hogy gyorsabb

legyen aCS- meg amúgy is kurvára szeret-

nénk, ha Szendi Gábor-féle idióták írnák el,

hogy mire költsük a pénzünket!

Az Adonisz-komplexus terjed! Az ember maga

is áruvá vált, a testépít egy manipulált ember,

aki meg akarfelelni a vele elhitetett ideáloknak! Tehát nem az átlag-

ember a manipulált, aki olyan autóról ábrándozik, amit a reklámban

látott, a n, aki megveszi a hajfixálót, nehogy a lelapuló haja miatt

nefigyeljenek rá, az átlagember, aki azt a szemetet eszi, amit lát

a reklámokban - hanem a hülye testépít, aki tudatosanfoglalkozik

a táplálkozásával, akinek élete célja egy teljesítmény elérése, nem

afogyasztás és a harácsolás. Érdekes logika, nem kéne egy kicsit

frissíteni a szoftvert, Gábor, ha már a hardver olyan, amilyen?

Amit különösen szeretek ebben és a hasonló cikkekben, az az,

hogy ismét sportolókkalfoglalkoznak, degradálva olyan embere-

ket, akikfegyelmezett, példaérték életet élnek, miközben a pornós

ribancok és nagybets senkik sztároknak minsülnek. Mindez sem-

mirekell, sötét, életképtelen emberek - újságírók, tisztelet a na-

gyon ritka kivételnek-tollából, akik valami ismeretlen okból kifo-

lyólag hatalmat éreznek magukban ahhoz, hogy büntetlenül,

kritika nélkül ítéletet mondjanak másokfelett.

Ez a cikk akkor semjönne le afent említett újságban válaszként,

ha sokkal enyhébbenfogalmaztam volna - pedig egy internetes

testépít-magazin szerzje írta.

Kovács Zsolt (www.bodybuilder.hu)"

Ám a kolléga véleménye megérkezett a gordonj@freemail.hu

postafiókról is, két „ajánló" sorral. Úgy gondoltuk, ezt szerkesztés

nélkül idézzük, mert talán nem véletlen, hogy a levélírónak épp

az olvasás szóval gylt meg a baja: „Ezt ollvasd el te köcsög ahe-

lyett, hogy a testépítk lejáratásávalfoglalkozol. Biztos megkaptad

már, de az ismétlés sosem árt, pláne egy ilyen baromnak nem!”

Nos, közöljük ezt is, miként a küldemény lényegi elemeit, csen-

desen elgondolkozva azon, hogy Kovács Zsolt milyen „ismeretlen

okból kifolyólag érzett hatalmat magában ahhoz, hogy büntetle-

nül, kritika nélkül ítéletet mondjon mások felett."

Fehérek közt egy európai
A goromba és többnyire idézhetetlen válaszlevek sorából

hadd emeljük azért ki valakiét, akit bizonyosan nem akart

megbántani szerznk, és akinek kedvéért még egyszer el kell

mondanunk, hogy Szendi Gábor nem általában a testépítés

nev sporttal hanem az „Adonisz-jelenséggel" foglalkozott.

Részlet a levélbl:

„5 évefoglalkozom testépítéssel. Mikor elkezdtem, elhízott vol-

tam, amifiatal korban ugyanolyan veszélyekkeljárhat, mint id-

sebb korban (nagyobb a szív- és érrendszeri megbetegedések koc-

kázata, stb.). Csak azt akarom ezzel mondani, hogy teljesen pozi-

tív irányban változtatta meg ez a sport (inkább életmód) az éle-

temet. Egészséges vagyok, és sikeres az élet minden területén. Je-

lenlegfiskolán tanulok, és emellett már van 2 szakmám, barát-

nm, barátaim. Én úgy érzem, hogy példaérték életet élek. Elé-

gedett vagyok a külsmmel is! Soha nemfogyasztottam

anabolikus szteroidokat és hasonló gyógyszereket vagy tiltott

teljesítményfokozókat... Persze biztosan sok ember van, aki ha-
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sonló dolgokkal él, de ez szinte minden verseny-

sportban - hangsúlyozom: versenysportban -jelen

van manapság... Sajnos. (Ld.focisták haláleseteinek

sokasága.)

Ez az életvitel az egészségrl szól. Az egészséges

étkezésrl és mozgásról. Ezért érzem úgy, hogy

felháborító dolgokat írt. Nagyon sok dologfel-

bosszantott a cikkel kapcsolatban. A testépítést

nem lehet az anorexiához hasonlítani! Ugyan már!

Minden sportban vannak megszállottak, aláírom,

de - még egyszer hangsúlyozom - ez az egészség-

rl szól!”

Egyetértünk. A cikk meg másról...

Ismét a

bodybuilder.hu
Ha már az els idézett olvasói levél

a bodybuilder.hu egyik szerzjétl származott,

idézzünk ellenvéleményt is ugyanonnan:

„Helló, a nevem Tihanyi András, a BodyBuilderhu-

nak vagyok a dietetikusa.

Aporttáplálkozássalfoglalkozom (diet.hu). Olvas-

tam az adoniszos cikkét, és a válaszokról is hallot-

tam. Szóval csak annyit akartam mondani, hogyfel

sem kell venni a reakciókat. Hasonlót én is megírtam

(Túry-féle könyv alapján,fleg, ld. bb.hu).

A testképzavar és a viselkedés testsúly-centrikus-

sága, ami számos testépítnéljelentkezik, hasonlóságot mutat

az evési rendellenességekben szenvedkkel (anorexia, bulimia).

A kutatók nevet is adtak ennek: inverz anorexia nervosa (IÁN),

más néven bigarexia nervosa. Ez nemcsak a szteroidok mellékha-

tásakéntfigyelhet meg, viszont gyakoribb a szteroidótfogyasz-

tóknál, akik elégedetlenek önmagukkal, mint a nem használók-

nál. A kidolgozott test inverz anorexia nervosások soványnak és

kicsinek érzik magukat, b ruhákbanjárnak, és általában marék-

szám szedik a kokszot. Kórelzményükbl sokszor kitnik, hogy

ezt megelzen anorexiások voltak, és depresszió is társulhat

a meglév tünetekhez, ami viszont a szteroidhasználóknál is

gyakran jelentkezik. Én mindig kiakadok, ha a teremben

anorexiás, beesett arcú-szem, ell-hátul lapos, kockás hasizmú

nket látok (a többitl a barátnm akad ki :-)). A testépítkfoko-

zottan veszélyeztetettek a testképzavarok kialakulásának szem-

pontjából, a szteroidszedknek pedig egy vizsgálat szerint közel

20%-a szenvedhet lAN-ben! A szteroidszedésjelentkezhet

a személyiségzavarjeleként, de a személyiségzavar is megjelen-

het a szteroidszedés következtében.

masztják alá szerhasználatukat, és elutasítják, alábecsülik az ezzel

járó veszélyeket."

A levél tartalmaz még némi okfejtést a szteroidoknak az

opioidreceptorokra gyakorolt hatásáról, a magányos sportok

kompenzáló jellegérl, no és a kokszolás HÍV- és

hepatitisveszélyeirl, ezeket azonban részben terjedelmi okokból,

részben a téma túlzott szakmai jellege miatt átugorjuk. Aki úgy

érzi, hogy így kimarad valamibl, annak az internet számos ha-

sonló tudományos cikket kínál, számunkra pedig már így is fél,

hogy Tihanyi András -akár csak a fenti soraival is -magára irá-

nyítja a levélírók dühét.

Márpedig: mi nem szeretnénk lapunkban további cikkeket

szentelni az Adonisz-jelenségnek, hisz annyi más témához is

szolgálhat forrásként az internet...

Mondjuk itt van mindjárt a ni szépség és a lázadás ellene! Ha

megengedik, figyelmükbe ajánlanám Szendi Gábor (levélíróink

kedvéért egy rövid névjegy: Gábor Szendi psychologist,

researcher, hypnotherapeutist, NLP master, practitioner,

webmasterofwww.behsci.sote.hu and

AAS-használóknál a nárcizus-önimádat magasabb értékét és az

empátia alacsonyabb pontértékét mérték különböz tesztekkel az

átlagos értékekhez képest, ami kapcsolódik afent leírt pszichés

problémákhoz. Megfigyelhet náluk a racionalizálás, érvekkel tá-

www.behsci.sote.hu/nok, hungarian webpage:

www.magtud.sote.hu/szengab.htm, english:

www.behsci.sote.hu/szengaba.htm) elemzését a 39. oldalon.
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A 007-ES WEBUCYNOK JELENTI:

A NIGÉRIAI 419-ESEK

pedig 750 000 dollárral lett

könnyebb. Angol jelentések sze-

rint tavaly 150 brit állampolgár

dlt be a 419-eseknek, s össze-

sen 84 millió fontot csaltak ki

tlük. Egy ausztrál rokkantnyug-

díjas scammer 5 millió dollárt

szedett össze azzal a szöveggel,

hogy „Ön X milliót nyert az

internetlottón”, és egy szaúdi

herceg 500 000 dollárt veszí-

tett az ügyleten.

Levelesládánkat már nyugod-

tan nevezhetjük szemetesládá-

nak, mert fontos leveleinket nap

mint nap a szemétbl kell kiko-

tornunk. Az egyik fajta e-mail

valamely ország bukott diktáto-

rának özvegyétl vagy öccsétl

szokott érkezni, akinek még volt

lélekjelenléte eldugni harminc-

millió dollárt, és r WAROXSPAM.COM
hatmilliárd em-

bérbl éppen

minket szemelt ki arra, hogy 25-

30%-os részesedés fejében ki-

menekítsük pénzét Nigériából,

Kínából vagy a Fülöp-szigetek-

rl. Adjuk meg nevünket, bank-

számlaszámunkat, és hamaro-

san jön a pénz. Ki dl be ilyen

dumának? De a levelek csak jön-

nek, jönnek, és ez azt sugallja,

hogy az üzlet mégiscsak mk-

Say NO to Junkmail J
Tavaly Nigériában letartóztat-

tak egy társaságot, amelynek le-

foglalt vagyona, amit így lopko-

dott össze, több száz millió dol-

lárra rúg. A bnszövetkezet

egyik tagja parlamenti képvisel

volt. Dél-Afrikában 6 embert

tartóztattak Ie4i9-es ügyletek

miatt. A módszer azonban

már régen nemcsak Nigériából

jön, hanem az egész

világon kiterjedt banda-

hálózatok foglalkoznak

scammeléssel.A

scam levelek gyjtemé-

nye megtalálható a

www.scamorama.com

címen, elmeorvosoknak

különösen ajánlott, hi-

dik. 419-esnek hívják e szorgos

népséget, mert a nigériai tör-

vénykönyv 419-es paragrafusa

tiltja a scamnek nevezett tevé-

kenységet.

Egy michigani céget faxon ke-

resett meg ár. Mbuso Nelson,

miszerint 18 millió dollárt sze-

retne kimenekíteni országából.

A cég könyvelje gondolta,

megforgatja vagyonukat, és 2,1

millió dollárt köhögött ki a 419-

esnek. Most három évig gondol-

kodhat cellájában, hogy hol kö-

vette el a hibát. Egy harvardi

professzor SARS-kutatásra

összegyjtött 600 000 dollárral

ajándékozta meg a nigériai fiú-

kat, egy minnesotai üzletember

szén látni lehet, mi

mindennek bedlnek az embe-

rek. Szakértk szerint az egyet-

len dolog, amit egyénileg tehe-

tünk a scam ellen, hogy ha ilyen

levelet kapunk, a feladó e-mail

címének @ eltti részébe beír-

juk, hogy abuse, és forwardoljuk

a küldeményt. Ekkora szolgálta-

tó cég letiltja az e-mail címet.

(Szénái Gábor)

FOCI MOBILON

A T-Mobile WAP-portálján

már május elejétl megtalálha-

tók a fontos képes és szöveges

információk az UEFA EURO

2004-rl, júniusban pedig a lab-

darúgó Európa-bajnokság min-

den mozzanatát nyomon lehet

követni a mobilszolgáltató jó-

voltából. A T-Mobile - amely az

UEFA EURO 2004 hivatalos tá-

mogatója és mobilszolgáltatója

-az ország hét városában nyit

T-Mobile foci-Eb-klubot, de ter-

mészetesen abban is segíti ügy-

feleit, hogy WAP-on, SMS-ben,

MMS-ben és a Magyarországon

újdonságnak számító video-

MMS-ben is követhessék a kon-

tinens legjobb labdarúgócsapa-

tainak mérkzéseit, illetve

a látványos megnyitó és záró

ceremóniát.

Az UEFA EURO 2004 ideje

alatt a T-Mobile az ország hét

városában - Budapesten, Gyr-

ben, Debrecenben, Miskolcon,

Szegeden, Pécsett és Velencén -

jó hangulatú focinézre és já-

tékra invitálja a sportág rajon-

góit. A felejthetetlen percek

mellett a játékok szerencsés

nyertesei között naponta Nokia

és Sharp telefonokat sorsolnak

ki, valamint mezek, pólók, dzse-

kik, sapkák, sporttáskák és UEFA

EURO 2004 (Adidas Roteiro) fo-

cilabdák várnak gazdára. Min-

den rangadó eltt 5 nappal az

UEFA EURO 2004 hivatalos

partnere jegyeket sorsol ki a já-

tékok nyertesei között, így a leg-

szerencsésebbek a helyszínen

szurkolhatnak a világ legjobbjai-

nak. Természetesen a jegy mel-

lett a nyertesek utazási költségét

is a T-Mobile vállalja magára.

A T-Mobile WAP-oldalán szin-

te minden megtalálható, amit

az UEFA 2004-rl tudni érde-

mes, annak történelmétl az ak-

tualitásokig. A híreken túl meg-

felel mobiltelefonnal a játéko-

sok és a helyszínek képes bemu-

tatói, a meccsekrl és a gólokról

készült tudósítások és a letölt-

het videofelvételek is megte-

kinthetk. A T-Mobile ügyfelei

arra alkalmas mobiltelefonjukra

MMS-ben rövid videofilmeket

kapnak a már megszokott és

kedvelt képes összefoglalók

mellett. Az UEFA labdarúgó Eu-

rópa-bajnoksággal kapcsolatos,

a rádióban, SMS-ben, MMS-ben

és a rendezvényeken feltett

sok száz kérdésre a válasz

a T-Mobile WAP-oldalán, a júni-

ustól márt-zones néven elérhet

legnagyobb hazai WAP-portálon

hiánytalanul megtalálható.

(EMZEÍEEEED
ELDOBHATÓ E-MAIL CÍM

Az Internet Fejlesztési Alapít-

vány (IN FA) Magyarországon in-

gyenes szolgáltatást indított

a spam elleni küzdelem égisze

alatt. A www.infa.hu címen

igénybe vehet „eldobható e-

mail cím" szolgáltatás lényege,

hogy megakadályozza a külön-

féle internetes regisztrációk so-

rán megadott címek felhaszná-

lását spam küldésre, mivel az ott

megadott elérhetség 24 óra

múlva megsznik. Ennek hasz-

nát azok érezhetik igazán, akik

gyakran regisztrálják magukat

valamely szolgáltatás kereté-

ben, ám nem bíznak meg száz

százalékig a másik oldal adatke-

zelési elveiben.

Az eldobható e-mail cím lé-

nyegében egy e-mail továbbító

rendszer, amely a regisztrálótól

elkéri már használatban lév

elektronikus levélcímét, és an-

nak betibl generál egy 24

órás elérhetséget. Az erre érke-

z leveleket a rendszer továbbít-

ja a felhasználó állandó postafi-

ókjába, szrés nélkül. 24 óra el-

teltével az automatikusan ge-

nerált e-mail cím törldik

a rendszerbl, és az átirányítás

megsznik, így ha a késbbiek-

ben a címet valaki etikátlan

célokra (vírusküldés, spam)

használja fel, a levél a felhasz-

nálóhoz nem jut el, „az e-mail

cím nem létezik" üzenettel

automatikusan visszapattan.

A szolgáltatás az

email.infa.hu címen érhet el.
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Átalakul a legnagyobb

mobilcég tartalomszolgáltatása
Immár a yyymobil WAP-portált is utolérte a néwátoztatás: a T-mobile Magyarország WAP-portálja ezentúl t-zones

néven érhet el, természetesen az eddiginél is több tartalommal. Ezzel párhuzamosanjúnius 2-án este megkezd-

dött a vállalat honlapjának átalakítása.

www.t-mobile.hu Az átalakítás alatt...

A márkaváltás során a korábbi Westel-honlapot

a www.t-mobile.hu interneteimen elérhet, mind megjelené-

sében, mind kezelhetségében korszerbb, az eddigieknél

egyszerbben használható új site váltja fel. A T-Mobile

internetoldalán az ügyfelek egyéni és vállalati portál közül vá-

laszthatnak, és természetesen könnyen elérhet lesz a nép-

szer Webshop is. A legkeresettebb témák köré csoportosított

új menürendszer átláthatóságot kínál, és a sokak által hasz-

nált szolgáltatások - pl. a tudakozó - ezentúl közvetlenül a f-

oldalról érhetk el. A T-Mobile honlapját a fehér alapszín mel-

lett a magenta és a szürke árnyalatai, valamint a társaságra

jellemz képek teszik egyedivé. A tájékoztató oldalakon kívül

a szolgáltatások és az ügyfélszolgálati felületek is átalakulnak.

A június elején végrehajtott változtatásokat a következ hó-

napokban további hasznos kiegészítések, fejlesztések követik.

t-zones

777 helyett t-zones néven érhet el ezentúl a T-Mobile egye-

dülálló tartalomszolgáltatása, amely a vállalatcsoport nemzet-

közi partnerkapcsolataira támaszkodva jelentsen kibvül.

A WAP mellett SMS-ben, MMS-ben és az interneten Magyar-

ország legnagyobb mobil-tartalomválasztékát kínáló t-zones

számos új érdekességgel szolgál. A világ meghatározó zenei

csatornája, az MTV hetente frissül Top 20-as európai sláger-

listája, a mindenki által jól ismert Universal Mobile sztárjainak

háttérképei, valamint a népszer slágerek polifonikus és MP3

formátumban letölthet csenghangváltozatai egyaránt

megtalálhatók. A megújult videotárban az extrém sportoktól

a divat világáig több témakörben a hollywoodi Cinema Electric

stúdió kifejezetten mobiltelefonra készült videofilmjei tölthe-

tk le. A Sony Pictu rés jóvoltából a legújabb filmekkel kapcsola-

tos háttérképek és játékok közül választhatnak a t-zones portál

látogatói, és természetesen nem hiányozhatnak a világszerte

nagy népszerségnek örvend Walt Disney-rajzfilmfigurák

sem. A játékok szerelmesei számára jó hír, hogy a számtalan új

kalandjáték mellett a t-zones oldaláról a T-Mobile ügyfelei jú-

niusban ingyenesen tölthetik le telefonjukra a PC-s változat-

ban már jól ismert Prince of Persia Hárem Adventu rés játékot.

...a kiszolgálás majdnem zavartalan - lehetne kiírni az utcai

botok mintájára akár a Webshopra is. A „majdnem" oka, hogy

az összes online felület több ezer oldalnyi tartalma, a számos

interaktív funkció- pl. online ügyfélszolgálat, Webshop, e-

mail, Multimédia Album -, valamint a nyolc különböz, egy-

mással együttmköd kiszolgáló rendszerének átállítása

hosszabb, akár egy napot is meghaladó idt vehet igénybe.

A szolgáltatások WAP-os és internetes oldalai értelemszeren

a két felület átállításának idpontjától érhetk el, azaz elfor-

dulhat, hogy átmenetileg valamely szolgáltatás eltér néven

vehet igénybe mobilról és a weben.

A T-Mobile régi és új honlapja, valamint a WAP-oldalak az

átállás során átmenetileg nem lesznek elérhetk, amirl az

ügyfeleket és az érdekldket egy erre a célra létrehozott ol-

dal tájékoztatja.

Amint a www.t-mobile.hu mködni kezd, a www.westel.hu

interneteimen a márkaváltásról szóló tájékoztató fogadja

a látogatókat, akik azonnal továbbléphetnek a T-Mobile

új portáljára. H
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UJ SZTRÁDA

SZÜLETIK
Virtuális magánhálózatok a Közhálón
Üzleti szempontból is tekintélyesfalatnak

ígérkezik a Közháló, hiszen az IHM által

koordinált projektre 2006-ig több mint

húszmilliárdforintot költ a kormányzat

Az elmúlt évek, st talán évtizedek

legnagyobb infokommunikációs

fejlesztési programja azonban sokkal

nemesebb és egyszersmind praktikus

célokat is szolgál. A Közháló az

információs társadalom kialakításának

egyik legfontosabb infrastrukturális

eleme, konkrétan pedig olyan központi

kommunikációs eszköz, amely azonos

esélyt biztosít majd az állampolgárok

számára az interneten található

szolgáltatások és információk elérésére,

az egész országot lefed közösségi

hozzáférési pontokon ugyanis bárki

használhatja a legújabb, virtuális

közmnek nevezett szolgáltatást.

GALVÁCS LÁSZLÓ

Jelöltként kezdtük, és immár az Európai

Unió újdonsült tagjaként folytathatjuk az

Európa-terv részeként meghirdetett, több

évre szóló kormányzati program megvalósítá-

sát A Közháló, az új informatikai közm rend-

kívül összetett rendszer, tartalommal, szolgál-

tatással, infrastruktúrával, hálózatfelügyelet-

tel. Mindennek jó része a felhasználók számá-

ra láthatatlan, de- miként a bonyolult,

szerverekbl, adatbázisokból, hálózati ele-

mekbl álló internet világából is csak a moni-

toron megjelen információ a lényeg -itt is

az állampolgárok mindennapi életének egy-

szerbbé tétele a végs cél.

cWla^arország pót

Emma u. 7.
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Kormányzati láncszemek
A kormányprogram elírja a közösségi hozzáférési pontok számának

növelését, illetve az iskolák számára szükséges hálózati infrastruktúra

biztosítását A Közháló e feladatok ellátásában játszik szerepet

A Közháló koncepciója a Magyar Információs Társadalom Stratégia

(MITS) elkészítésérl, a további feladatok ütemezésérl és tárcaközi

bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat alapján, az IHM ál-

tal kidolgozott ágazati részstratégiában jelent meg. Az ágazati

részstratégiák tavaly nyáron készültek el, a teljes MITS-t 2003. no-

vember 17-én fogadta el a kormány.

A Közháló program szorosan kapcsolódik az Oktatási Minisztérium

Sulinet Expressz programjához és az Európai Unió eEurope 2005 ak-

ciótervében megfogalmazott célkitzésekhez.

A program egyik legfontosabb szakmai hatása, hogy résztvevi

kedvez áron, jó minségben, ellenrzötten nyújtott virtuális ma-

gánhálózati IP-szolgáltatást kapnak. Létrehozása közvetlen hatást

gyakorol a területfejlesztésre is, oly módon, hogy a közintézmények

bekapcsolódnak az internethálózatba, az új közm hozzájárul a tele-

pülések modernizációjához, a kisfalvak lakosságmegtartó képessé-

gének növeléséhez, az elektronikus szolgáltatások általános fejldé-

se révén pedig javíthatja a helyi versenyképességet.

Mködésének közvetett hatása számos területen jelentkezik, pél-

dául a széles sávú távközlés megjelenik az infrastruktúrával nem

megfelel módon ellátott területeken, ami által megindulhatnak az

e-gazdaság, az e-kereskedelem stb. folyamatai.

A Közháló koncepciójához kapcsolódik a Nemzeti Fejlesztési Terv

Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (NFT GVOP), amely-

ben 4. prioritásként szerepel a széles sávú távközlési infrastruktúra fej-

lesztése. Vagyis érdemes ennek a pályázatait is figyelemmel kísérni.

A hálózat elemei kisebb-nagyobb mértékben már léteznek,

mködnek, most ezek központi támogatással történ korsze-

rsítése, egységes rendszerbe szervezése valósul meg. Például

iskolák, könyvtárak, mveldési házak vagy akár kórházak,

egyházak és más civil közösségi helyek kapcsolódhatnak a

rendszerbe, azonos színvonalon és feltételekkel. Mivel e vég-

pontok funkciója, állami kötelezettsége és önkéntes társadal-

mi szerepvállalása is eltér, nehéz -de nem is cél - egységesí-

teni a feladatokat, st olykor (például egy polgármesteri hiva-

tal esetében) találkoznak a közigazgatási és az egyszer tájé-

koztatási, segítségnyújtási szerepek.

Nyilvános és magán-
hálózat kombinációja
A Közháló által nyújtott lehetséges funkciók három (plusz

egy) körbe sorolhatók. Egyrészt a végpontokon bárki számára

nyilvános hozzáférést biztosítanak a világhálóhoz -ehhez ha-

sonló funkciót látnak el a szintén mostanában létesül eMa-

gyarország-pontok. Másrészt az is fontos, hogy a Közháló a vég-

pontok üzemeltetje, illetve az ott dolgozók számára is lehet-

vé teszi a széles sávú internetcsatlakozást, ami megkönnyíti

a munkavégzésüket. Végül harmadikként meg kell említeni,

hogy ez a csatlakozás a végpontok üzemetetinek saját honlap

mködtetésére s ezen keresztül nyilvános tartalomszolgálta-

tásra vagy elektronikus ügyintézésre is lehetséget nyújt, azaz

a polgároknak nem kell befáradniuk a hivatalba, mert a Közháló

jóvoltából otthonról, a munkahelyrl vagy akár más közösségi

hozzáférési pontról elérhetik e szolgáltatásokat

A hasonló profilú intézmények -az egyes végpontok saját fel-

adatainak ellátásán túl -egységes hálózatba (úgynevezett a I-

hálókba) szervezdnek. A Közháló negyedik funkciója tehát az,

hogy ezeket egymással összekösse, és megteremtse a lehetsé-

gét egyfajta bels adatforgalomnak. Jellemz példa erre az évek

óta mköd Sulinet, amely ténylegesen is a Közháló egyik alhá-

lójává válik. Ugyancsak így mködik majd a teleházak rendsze-

re. Hasonló alrendszerbe, úgynevezett kulturális alhálóba szer-

vezdnek a kisebb és közepes (tehát elssorban vidéki) könyvtá-

rak, múzeumok, közösségi házak. Atervek szerint megjelenik az

agrárium közhálója is, s az Agrárkamara kezdeményezésére

várhatóan 200 végpont csatlakozik a rendszerhez. Már folynak

a tárgyalások az egészségügyi alrendszer kialakításáról; a szak-

tárca ötszáz kórházat szeretne hozzákapcsolni a Közhálóhoz.

Az egyes alhálók mködése hasonlít az üzleti kommunikáció

világából ismert virtuális magánhálózatok (VPN -Virtual Pri-

váté Network) struktúrájára. Gyakorlatilag nem létesül ki-

mondottan erre a célra új hálózat, de az interneten keresztül

mégis egy zárt, önálló rendszerjön létre. Pontosabban csak

részben zárt, hiszen a bels, úgymond „üzemviteli" funkció-

kon és információkon kívül nyilvános szolgáltatásokat is

nyújt, amelyeket bárki elérhet. Vagyis a VPN középs betjé-

nek jelentése ez esetben Public lehet

Udvari szállítók az

infobusinessben
Abból, hogy a hálózat virtuális, arra lehet következtetni,

hogy nem egy fizikailag is új közm épül, állami beruházás

formájában. A Közháló a piaci szereplk szolgáltatásainak —

esetenként meglév hálózatainak - igénybevételén alapul.

Az egyes összetevk beszállítóit (mködtetit) közbeszerzés

útján választják ki. Az IHM tervei szerint a Közháló program

folyamatosan, több egymásra épül fázisban valósul meg.

A tavaly augusztusi hét kiírás az els fázishoz tartozó felada-

tok megvalósítására szolgál. Az els nyertest tavaly novem-

berben, a többit idén februárban hirdették ki. A táblázat

mutatja, hogy a Közhálónak milyen f elemei lesznek, és eze-

ket mely cégek valósítják meg.
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A Közháló elemei és beszállítói

Termékek és szolgáltatások Beszállító

Gerinchálózati szolgáltatás PanTel

Elérési szolgáltatás a gerinchálózati csomópontoktól a kijelölt szolgáltatás- Antenna Hungária

hozzáférési pontokra földfelszíni technológiával Emitel

Hungarotel

Invitel

Matáv

Elérési szolgáltatás VSAT-technológiával a gerinchálózat kommunikációs központjából

a kijelölt szolgáltatás-hozzáférési pontokra

Hungaro DigiTel

Adatkommunikációs berendezések szállítása, telepítése és karbantartása

a szolgáltatás-hozzáférési pontokon

LNX-Synergon konzorcium

Internetszolgáltatás biztosítása, valamint

ügyfélszolgálati, internetlaboratórium- és

távfelügyeleti szolgáltatás

sulinetes szolgáltatás-hozzáférési pontok számára Elender

nem Sulinet-alhálóhoz tartozó hozzáférési pontok számára EuroWeb

GTS-Datanet

Hálózatfelügyeleti szolgáltatás a hálózat távközlési és adatátviteli infrastruktúrájára vonatkozóan,

valamint projektmenedzsment- és üzemeltetésfelügyeleti szolgáltatás

Hewlett-Packard Magyarország

Szakmai koordinációs, rendszerintegrátori és oktatási feladatok,

a hálózatfelügyeleti központ üzemeltetése

NETvisor

A beszállítók névsora nem tartalmaz különösebb meglepe-

tést: megtalálható köztük szinte mindegyik helyi telefontár-

saság, továbbá a legnagyobb alternatív távközlési cégek

éppúgy, mint az ismert internetszolgáltatók és rendszerinteg-

rátorok. Az Axelero neve ugyan hiányzik a listáról, de tevé-

kenységét mások pótolják. Ezzel szemben például a UPC ki-

maradása azért feltn, mert ezáltal egy technológiával,

a kábeltelevíziós internetcsatlakozással lett szegényebb

a paletta. Az IHM itt egyértelmen jelét adta annak, hogy

A Közháló telepítési ütemezése (I. fázis)

Idszak Telepítend Összes

végpontok végpont

száma száma

2004. 1. 720 720

2004 II. 1720 2440

2004. III. 1820 4260

2004. IV. 920 5180

2005. 1. 1000 6180

2005.ll. 874 7054

2005. III. 246

KBBHaaanflBangnanBBBBHBBBBBi
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technológiasemleges politikát folytat, ráadásul döntése gaz-

daságilag megkérdjelezhetetlen: a kábeltelevíziós szakmá-

ból az egyetlen pályázó társaság az elérési szolgáltatások

nyújtásáért folyó versenyben indult, ám árajánlata ötszöröse

volt a nyertes pályázóénak.

A Közháló els fázisában (lépcszetes kiépítéssel) mintegy

5000 sulinetes, illetve 2300 további végpont kapcsolódik

a rendszerbe. A megvalósuló végpontok magas száma lehet-

vé teszi, hogy a vállalkozási alapon létrejöv szolgáltatási

rendszer lényegesen kedvezbb árakon üzemeljen, valamint

hogy a széles sávú internet olyan végpontokhoz, olyan telepü-

lésekre is eljusson, ahová a kisszámú megrendel miatt

a szolgáltatók nem, vagy csak nagyon drágán építenének ki

hozzáférést.

Mivel a Közháló az elkövetkez évek legnagyobb távközlési

megrendeléseivel és ennek következtében jelents piaci hatá-

sokkal jár, az IHM e programmal távközlés-politikai célokat is

követ. A program a jövben az összes olyan településre eljut-

tatja a széles sávú internetet, ahol közfeladatot ellátó intéz-

mény talál ható. Járulékos, ám korántsem elhanyagolható

hatása az informatikai közm programnak, hogy ha a szolgál-

tatók már eljutottak egy településre, akkor nyilván nemcsak

a Közháló igényeinek kielégítésével számolnak, s igya kiépí-

tett többletkapacitást az üzleti vállalkozások és az egyéni fel-

használók részére is értékesíthetik.
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Civilek az infopályán

A Közháló fontos feladata az eMagyarország program kere-

tében létesül eMagyarország-pontok kiépítésének támoga-

tása. A program megvalósulása érdekében az IHM támogatni

kívánja azokat a szervezeteket és intézményeket (könyvtára-

kat, teleháza kát, önkormányzatokat, egyházi és közmveldé-

si intézményeket, kórházakat, szanatóriumokat, idsotthono-

kat, klubokat, alapítványokat) amelyek már mködtetnek kö-

zösségi internet-hozzáférési helyeket, vagy vállalják új pontok

létrehozását és eMagyarország-pontként történ mködteté-

sét A program - a kis települések speciális helyzetére való

tekintettel - lehetvé teszi az internetszolgáltatás összekap-

csolását más közellátási feladatokkal, elssorban postai szol-

gáltatásokkal, miáltal a kis településeken élk is megfizethet

áron, lakóhelyük közelében használhatják az internetet

Az IHM különböz pályázatain eddig közel ezer nyertest

hirdettek, amelyek végpontjaikkal és szolgáltatásaikkal

a Közhálót fogják gazdagítani. E végpontok sokszínségét

jelzi, hogy az ITP-15 jel pályázat március végén kihirdetett

háromszáz nyertese között megtalálható például húsz

McDonald's étterem, több egyházközség, plébániahivatal,

önkormányzat, könyvtár, idsek klubja, fogyatékosok reha-

bilitációs intézete stb.

A közpolitikái diskurzusban szállóigévé vált esélyegyenlsé-

get szolgálta az IHM-ITP-16 pályázata, amelyen olyan, 600-nál

alacsonyabb lélekszámú települések intézményei indulhattak,

ahol az utóbbi idben megszüntették a postai szolgáltatást.

E pályázat jóvoltából is mintegy 130 közösségi pont létesül.

Az új, széles sávú informatikai közm azonban nemcsak

ilyen - látszólag esetleges - módon, vagyis a pályázók szeszé-

lyének kitéve formálódik. Az IHM létrehozta az Információs

Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság (ITKTB) Közháló

Albizottságát, amelyben egyeztet a társtárcákkal. Az IHM és

az Oktatási Minisztérium között már létrejött az els fázis

megvalósítására vonatkozó megállapodás, aminek eredmé-

nyeként a sulinetes végpontok beszerzési és mködtetési

költségét az IHM és az OM közösen viseli. Az els fázis része-

ként megvalósuló többi végpont esetében a költségeket az

IHM állja. A késbbiekben a finanszírozáshoz szükséges forrás

több helyrl érkezik, hiszen az IHM-nek a Közhálóra szánt

pénze nem elegend a teljes program megvalósításához. Az

alhálózatok létesítésének forrásait a jövben az egyes tárcák-

nak is el kell teremteniük.

Tartalmilag a szolgáltatásokat a Közháló egyetemesen, min-

den településen, minden felhasználó részére hozzáférheten

nyújtja, a késbbiekben várhatóan bekapcsolódó minisztériu-

mok megrendelésére, az általuk meghatározott mértékben, il-

letve szolgáltatási kategóriákban. Acél az egyes minisztériu-

mok által mködtetett ágazati vagy alkalmazási alrendszerek

minél nagyobb mérték közös megvalósítása. E törekvés nem

korlátozza az alkalmazási és ágazati alrendszerek autonómiá-

ját, speciális igényeinek kielégítését vagy az alrendszerek részei-

nek az egyes felhasználók, illetve alkalmazások által igényelt, az

adott ágazat által irányított független megvalósítását.

A Közháló a tárcák számára azt az elnyt kínálja, hogy szab-

ványos távközlési, informatikai és menedzsmentfeltételekkel,

az igények koordinációjával kedvez távközlési szolgáltatási

feltételeket tudnak igénybe venni, ami a nyilvánvaló méret-

gazdaságosságjóvoltából valósulhat meg.

A munkamegosztásban az IHM felel a teljes program koor-

dinációjáért és a távközlési szolgáltatások biztosításáért.

Összegyjti a tárcák igényeit, szükség esetén segít az azokat

kielégít távközlési szolgáltatások követelményeinek megha-

tározásában, versenyeztetés útján beszerzi a távközlési szol-

gáltatásokat a piaci szereplktl, továbbá felügyeli azok

szerzdési feltételek szerinti nyújtását, valamint érvényesíti

a felhasználói és megrendeli érdekeket.

A Közháló használói, a társtárcák és intézményeik feladata

lesz az informatikai rendszerek, alkalmazások, adatbázisok

létrehozása, mködtetése, a Közháló használatára jogosult

felhasználók kiszolgálása, valamint informatikai rendszereik

menedzselése.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy több területen

nagy az érdekldés a Közhálóban való részvétel iránt. Eddig

a BM, az NKÖM, az ESzCsM, a KVM és az FVM képviselivel

folytak megbeszélések, de több más intézmény érdekldése

is arra utal, hogy a Közháló valóban az lehet, amit a neve su-

gall: egy új, az interneten alapuló, átfogó, közös és közösségi

informatikai rendszer, az új kor kihívásainak megfelel in-

formációs sztráda. B

Kapuk külföldön

A Közhálóéhoz hasonló célkitzésekkel több országban indult már

projekt A Virginia Information Providers NetWorkf szlogenje:

„Egyetlen közös kapcsolati pont a kormányzati szervek felé" (A Single,

Common Gateway to Government). Ez a kapcsolat új, forradalmi kon-

cepció a kormány, a társadalom, az üzleti és az oktatási szféra együtt-

mködésére a közös célok elérése érdekében. Stratégiájuk érzékletes

szófordulata, hogy az állampolgárokat sokmérföldes távolságból né-

hány egérklikkelésnyire hozzák a közösségi szolgáltatásokhoz.

A dán elektronikus kormányzati projektf víziója, hogy az informá-

cióstársadalom eszközeivel hatékonyabban szervezze mega köz-

szférát. A digitális technológiák szisztematikus felhasználásával új

gondolkodásmódot honosítanak meg, így a szolgáltatások és a haté-

konyságjavítása érdekében átalakítják a szervezeteket, valamint

azok munkafolyamatait. Több területen is lehetség nyílik arra, hogy

a lakosok és a vállalatok kiszolgálják magukat; a szolgáltatásokat

idtl és helytl függetlenül vehetik igénybe.
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Nyer cég, nyer technológia
Az SPX Corporation Novell-megoldásokat választott

Április elején a Fortune 500-ba tartozó újabb cég választotta a Novell-megoldásokat informatikai rendszere tovább-

fejlesztéséhez. Az SPX Corporation mszaki és ipari termékeket, illetve szolgáltatásokat szállít, s dinamikus, növekv

üzleti portfóliával rendelkezik. Az SPX számos cégetfelvásárolt az elmúlt néhány évben, és szüksége volt egy

költséghatékony megoldásra az üzleti tevékenység integrálásához, a termelékenységfokozásához és a biztonság

biztosításához a vállalat egészén belül. Emellettfontos szempont volt, hogy a megoldás Linux-rendszerenfusson.

Novell

n Az SPX 5 milliárd dolláros, globális

vállalat, mszaki termékek és rendszerek,

ipari termékek és szolgáltatások, áram-

lástechnológia, ftéstechnológiák és

szolgáltatások, valamint szolgáltatási

megoldások vezet szállítója. A cég

a Novell Nsure és exteNd megoldást

(lásd dobozos írásainkat) választotta a

biztonságos személyazonosság-kezelés

és a szolgáltatásközpontú alkalmazás-

struktúra alapjainak létrehozásához. így

az új, saját felhasználói személyazonos-

ság-kezelési megoldással rendelkez al-

kalmazások és adatbázisok gyorsan in-

tegrálhatók a vállalati hálózatba, s a már

meglév, különálló informatikai rendsze-

rek egységesítésével fokozni lehet mind

a termelékenységet, mind pedig az ösz-

szetett, globális hálózat biztonságát.

„Számunkra fontos, hogy gyorsan tud-

junk új vállalatokat integrálni, és hogy

egyesíteni tudjuk a különálló rendszere-

ket" - mondta Pete Sattler, az SPX infor-

matikai vezetje. „A Novell több platfor-

mot, rendszert és szabványt támogató

megoldása lehetvé teszi számunkra,

hogy az új rendszereket gyorsan hozzá-

kapcsoljuk a címtárhoz, és automatiku-

san ellássuk szolgáltatásokkal a felvásá-

rolt vállalatnál dolgozókat."

A Novell tanácsadói együttmködtek

az SPX céggel a biztonságos személy-

azonosság-kezel infrastruktúra alap-

jául szolgáló stratégiai címtár archi-

tektúrájának megtervezésében és be-

vezetésében. Ez az architektúra a

Novell eDirectory megoldást használja

a felhasználók személyazonosság-in-

formációinak központi tárházaként,

valamint a Novell Nsure Identity Ma-

nager (korábban DirXML) megoldást

a személyazonosság-információk más

alkalmazásokkal történ szinkronizálá-

sához. Mindkét terméket Linux-

rendszerre telepítették.

Megfelel személyazonosság-kezelési

alappal a decentralizált vállalatok is el-

érhetik informatikai szervezési céljaikat.

A rendszergazdák szigorú jelszószabá-

lyokat juttathatnak érvényre, s biztosít-

hatják a kormányzati szabályozásoknak

és szabványoknak való megfelelést.

Egyetlen ponton keresztül

A Novell exteNd és Nsure közös hasz-

nálatával egy személyazonosság alapú

webes szolgáltatás keretrendszerét

alakították ki, amellyel a globális üzleti

egységekbl származó információt in-

tegrálták az egyesült államokbeli f
rendszerbe az alkalmazotti portálon

való biztonságos megjelenítéshez. Az

Novell exteNd 5

A Novell februárban jelen-

tette be a Novell exteNd 5

szolgáltatás-központú alkal-

mazásfejlesztési csomag

megjelenését, amely segítsé-

get nyújt a vállalatok számára

a webes szolgáltatások gyors

tervezésében és fejlesztésé-

ben az újabb ügyfelek elérése,

a hatékonyabb partnerkap-

csolatok kiépítése és az üzleti

erforrások alkalmazottak ál-

tali gyorsabb hozzáférhetsé-

ge révén. Ez a díjnyertes tech-

nológia az innovatív vizuális

eszközökkel és az új Linux-

támogatással még ertelje-

sebb megoldás az informati-

kai fejlesztk számára.

A Novell exteNd 5 a webes

szolgáltatások használatával

lehetvé teszi a korábbi verzi-

óból származó rendszerek és

alkalmazások integrálását.

Késbb ezek a szolgáltatások

beilleszthetk az üzleti folya-

matokba, és kevés programo-

zói munkával vagy akár anél-

kül tehetk elérhetvé a dina-

mikus portálokon keresztül.

Az iparági szabványok és

alkalmazásszerverek széles

skálájának többplatformos

támogatásával az ügyfelek ki-

használhatják meglév befek-

tetéseiket, és elkerülhetik a

korábban általános, rendszer-

cserével járó megoldásokat.
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alkalmazottak már egypontos hozzá-

féréssel rendelkeznek személyazonos-

ságuk kezeléséhez, a vezetk és infor-

matikai szakemberek pedig gyorsan

kiadhatnak azonosítókat, vagy vissza-

vonhatják a hozzáférési jogosultságot

a dolgozóktól.

„Mi a webes szolgáltatásokat és

a személyazonosság-kezelést egy

megoldásként vizsgáltuk, mivel a

webes szolgáltatások legjobban a biz-

tonságos személyazonosság-kezelés-

sel összhangban valósíthatók meg"-

mondta Sattler. „Az exteNd is tökélete-

sen illik a rendszerbe, hiszen az intuitív

fejleszti felület lehetvé teszi a fej-

lesztcsapat számára a technológiát

használó megoldások gyors megisme-

rését és bevezetését.”

Ajövben az SPX várhatóan bevezeti

a Novell ZENworks alkalmazást

-

amely elosztott informatikai rendsze-

rének felügyeletét látja majd el -, és

tovább növeli a Novell exteNd haszná-

latának mértékét a világ különböz

pontjain dolgozó felhasználók infor-

mációhoz juttatásában. Az SPX vállala-

ti alkalmazásfejleszt csoportja

a Novell exteNdet is bevezeti: a bels

informatikai projekteket és a meglév

infrastruktúra-befektetések további ki-

használását fogja segíteni, az informá-

ciótárolók csatolásával.

„A Novell Nsure és exteNd termékek-

kel kapcsolatos megoldásaink segítsé-

get nyújtanak az informatikai admi-

nisztráció összköltségének csökkenté-

sében” - mondta Sattler. „A Novell az

SPX számára többet jelent egy szállító-

nál. Stratégiai partner, aki segít az

üzleti kihívások megoldásában." w

Heterogén rendszerek?

A legtöbb vállalat és intéz-

ménytöbbféle rendszert,

címtárat használ a bels és

küls kapcsolattartásra, nyil-

vántartásra, amely más és

más formában tartalmazza

a felhasználók adatait. Egy

jellemz informatikai környe-

zettöbbek között a követke-

z elemeket tartalmazza:

- személyügyi rendszer:

a legkülönbözbb korú, kü-

lönféle eszközökkel és plat-

formokon fejlesztett alkal-

mazások,

- levelezrendszer: X400,

Lotus Notes, iPlanet,

GroupWise, Exchange,

Mercuiy,

- hálózati operációs rend-

szer: NetWare, Unix, AIX,

Windows, Linux,

- iktatórendszer: különféle

bels fejlesztések,

- objektum-beléptet-

rendszer: különböz, több-

nyire kártyás beléptet-

rendszerek,

- nyilvántartórendszer,

bels telefonkönyv: sokszor

szöveges dokumentumok

(Word, Excel).

E rendszerek közös jellem-

zje, hogy mindegyik saját

címtárral rendelkezik, mind-

egyikben megtalálhatók

ugyanazok a felhasználói in-

formációk, amelyek közül az

alapadatoknak (név, beosz-

tás, telefonszám, intézmény-

név) mindegyikben meg kell

egyezniük. Heterogén rend-

szereknél az integráció hiá-

nyában ez a feltétel gyakor-

latilag sehol nem teljesül.

A különálló rendszerekbl

következen az információk

többszöri felvitele elkerülhe-

tetlen, azok egyezsége, ép-

pen az emberi beavatkozás

miatt, nem megoldott. Egy

alkalmazott belépése és kilé-

pése az elszigetelt rendsze-

rek miatt többletmunkát

jelent: adatai bekerülnek

a humánpolitikai nyilvántar-

tásba, majd azokat létrehoz-

zák egy másik rendszerben,

végül pedig a levelezrend-

szerben is. így a szükséges

erforrások kiosztása több

idt vesz igénybe, s az azon-

nali munkakezdés nehézke-

sen megoldható.

A megoldást, a különböz

nyilvántartási rendszerek

közötti kapcsolat megvalósí-

tását egy metacímtárjelent-

heti. A metacímtár az alkal-

mazotti adatok hiteles és

naprakész információforrása-

ként egyfell kiszolgálja a csa-

tolt rendszereket, másfell

pedig telefon könyvként

mködve az alkalmazottakat

is. A Novell metacímtár-

megoldása, az eDirectory és

a DirXML képes a különböz

korú informatikai rendszere-

ket integrálni, az intézmény

adatait és alkalmazásait

szinkronban tartani. Az egyes

- különböz gyártóktól szár-

mazó - részrendszerek a fel-

használók számára láthatat-

lanul, a háttérben szinkroni-

zálják adataikat, s ezek az

egységes, integrált, szinkroni-

zált adatok és alkalmazások

a felhasználók számára az év

bármely napján személyre

szabottan, biztonságosan,

a szervezeten belülrl és kí-

vülrl egyaránt elérhetk.

A DirXML a Novell kiforrott,

majd tízéves tapasztalattal

rendelkez, teljes szolgálta-

táskör címtár-technológiá-

jának kiterjesztése, amely

kihasználja az eDirectory

ersségeit.
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Az év iparági

konferenciája:

IT HUNGARY 2004
Az IT Hungary immáron hagyományosan hazánk legjelentsebb informatikai konferenciája, amelyet lapunk is tá-

mogat Az április 2i-22-én a visegrádi Danubius Spa & Conference Hotelben megtartott rendezvényen ismét találko-

zott egymással a szakma krémje, a szállítók és a megrendelk. A következ oldalakon röviden ismertetjük afbb ese-

ményeket, a legfontosabb gondolatokat és tanulságokat, valamint interjúkat adunk közre a szakma több meghatá-

rozó egyéniségével.

U Ahogy Csermely Ákos, a konferencia szellemi atyja és szer-

vezje fogalmazott: „Az IT Hungary 2004 egy megbeszélés- és

eladás-sorozat, amely az informatikában rejl lehetségeket

mind a vállalkozói, mind a megrendeli oldalról tárgyalja. Ez a

két oldalról történ megközelítés üzenetet hordoz: az informa-

tika nem cél, hanem eszköz társadalmi és vállalati céljaink meg-

valósításához. Még most is szükség van annak tudatosítására,

hogy az informatika nem státusszimbólum, és nem játékszer,

amellyel azért kell foglalkoznunk, mert a fejlettebb országok-

ban is így tesznek. Az informatika lehetvé teszi, hogy minden-

napjainkat jobb minségben éljük meg, hogy hazai vállalataink

és egész társadalmunk versenyképes legyen.”

Az IT Hungary 2004 négy szekcióban foglalkozott a legége-

tbb informatikai kérdésekkel az alábbi területeken: gazdaság,

technológia, kis- és középvállalatok, kormányzat-önkormányzat.

Tartalombarát technológia

Both Vilmos, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének

elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy sokévnyi verbális neki-

buzdulás és konferenciaígérgetés után most aztán tényleg itt

az ideje, hogy az információs társadalom fejldésében közvet-

lenül vagy közvetve érdekelt szakmák, ágazatok, civil és szak-

mai szervezetek, az akadémiai szektor és a kormányzat

megbarátkozzon a gondolattal: az internet fejlesztésének

ügyében muszáj közösen gondolkodni és cselekedni.

Az IT-szektor azzal tud a legtöbbet segíteni, ha tartalom- és

felhasználóbarát technológiákat fejleszt és alkalmaz, amelyek

a felhasználók lehet legszélesebb körét segítik át a digitális

szakadékon. A tartalomipar pedig azzal, ha segít megértetni

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE: SZÉLL ANDRÁS

az internetben rejl lehetségeket a potenciális felhasználók-

kal, s hitelesen és érthet módon megmutatja: az internet

alapveten nem ellenséges, hanem barátságos közeg; a ben-

ne rejl elnyök és lehetségek messze felülmúlják a kétség-

telenül létez, de jobbára megelzhet, illetve elkerülhet, ki-

védhet veszélyeket, kockázatokat.

Az eladó felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon -

mind az EU-tagországok többségéhez, mind a csatlakozásra

váró államok élvonalához képest -jelents lemaradásban van

az internet terjedése s ezzel szoros összefüggésben az infor-

mációs társadalom kialakulása. A különböz felmérések sze-

rint az internet térhódítását korlátozó tényezk közül jelenleg

hazánkban a motiváció hiánya a leginkább meghatározó.

Ezért óriási a jelentsége a képzésnek és a kommunikációnak.

A fentieket felismerve s egyúttal az EU hasonló programjai-

ba való bekapcsolódás reményében az MTE - az Infórummal

és a Magyar Tartalomipari Szövetséggel közösen - létrehozta

a Barátságos Internet Fórumot (BIF). Ennek célja az EU Safer

Internet Action Plán programjával összhangban az internet

valódi veszélyeinek mérséklése, a világhálóval kapcsolatos in-

dokolatlan félelmek enyhítése, illetve a net hasznosságának

hangsúlyozása. A konkrét programok között szerepel a káros

és tiltott tartalmak felfedését támogató ún. „forródrót"

(hotline) szolgáltatás mködtetése, az önszabályozás meg-

szervezése és mindenekeltt a társadalmi promóció, tájékoz-

tató-felvilágosító programok indítása az internettel kapcsola-

tos negatív attitdök megváltoztatásáért. Felmerült a „Barát-

ságos honlap" címke bevezetésének gondolata, amely egyfaj-

ta, a site „felhasználóbarát voltát" igazoló védjegyként vagy

tanúsítványként szolgálna.
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Mobilizálódó informatika

Csilling László, a Pannon GSM technológiai igazgatója el-

adásában azt emelte ki, hogy a mobileszközök nagymérték-

ben hozzájárulhatnak a vállalati hatékonysághoz.

Ma már széles skálán mozognak a lehetségek, ha mozgás

közben szeretnénk a vállalathoz kötni dolgozóinkat: az SMS

és MMS alapú vállalati megoldások, a WAP mint a legköny-

nyebben programozható eszköz, a SÍM Toolkit speciális alkal-

mazásokhoz, valamint a teljes érték IT-platformot nyújtó

intelligens telefonok számtalan lehetséget rejtenek

a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt

verrendszer magyar termék, a Prakticomp szakemberei fejlesz-

tették ki online üzemelés médiahálózatok megvalósítására.

Kidolgozott, mköd rendszerként biztosítja az interaktív mé-

dia lehetségét, az információs pont (e-InfoPont) szolgáltatá-

sait és a földrajzi helytl független, országos vagy globális táv-

felügyelet lehetségét akár több ezer terminál számára.

Az öttagú zsri - Holczinger Tamás, Jankó Attila, Jungbauer

József, Suhajda Attila, Vértes János- a technológia eredetisé-

gét, innovatív jellegét, üzleti potenciálját és a pályázó üzleti

referenciáit együttesen értékelte. Végül azért került az els

helyre a Prakticomp, mert nemcsak a fejlesztést tudta felmu-

tatni, hanem egy megkötött üzletet is: szoros versenyben egy

Hihetetlen a mobil-adatátvitel fejldése -GPRS, EDGE, és ha-

marosan itt az UMTS -, aminek köszönheten azok a feladatok

is megvalósíthatók mobil környezetben, amelyekhez korábban

vezetékes hálózatra volt szükség. Az emberek életét megvál-

toztató mobilitás egyre inkább áthatja a vállalatok hétköznap-

jait is. Ma már nem a munkatársak elérhetsége jelent ver-

senyelnyt, hanem annak hiánya egyértelm hátrányt. A mo-

biltelefonok nagymértékben programozható eszközökké

váltak, számos alkalmazásfejlesztési lehetség létezik hozzá-

juk. Természetessé váltak a szinkronizációs lehetségek,

a mobil-operációsrendszerek, a különböz programozási kör-

nyezetek, és VPN-nel kapcsolódunk a vállalati informatikához.

Az infokommunikációs technológiák fejldése tehát olyan

látványos, hogy nyugodtan álmodhatunk nagyot: szinte hó-

napok alatt érkezik el hozzánk mindez, a mindennapjainkba,

a mobilunkra.

Az év innovatív üzleti megoldása

Az IT Hungary 2004 konferencián -csakúgy, mint tavaly -

a helyszínen bemutatott termékekbl az elssorban vállalati

informatikusokból álló zsri kiválasztotta Az év innovatív

üzleti megoldását. A címet szoros versenyben - a miskolci

IND Kft. middleware banki pénzügyi tranzakciós megoldása

eltt -a békéscsabai Prakticomp „McDonald’s Média Termi-

nál Hálózat" nev terméke nyerte.

A McDonald's éttermekben rövidesen elterjed,

internetezésre is alkalmas médiaterminálok mködését és fel-

ügyeletét biztosító IPConsole vezérl és távfelügyeleti szoft-

importterméknél és egy ers magyar rendszerintegrátor-cég-

nél bizonyult jobbnak, s vált a több mint négyszázmilliós

megrendelés beszállítójává a McDonald’snál. Az innovatív jel-

leg abban rejlik, hogy nem csupán egy kihelyezett, nagy

strapabírású internetterminálról van szó, hanem egy újfajta

médiáról, a melynek tártálma az interneten fellelhet, illetve

lokális tartalmakból (pl. idegenforgalmi anyagok, cégreklá-

mok) folyamatosan, real-time jelleggel szerkeszthet egy köz-

ponti felügyeleti helyrl. A zsri tagjai maguk is fenntartással

fogadták a nevezést, mondván, hogy internetes terminált

már valamennyien láttak, de a terméket alaposabban megis-

merve be kellett látniuk, hogy ennyire átgondoltan össze-

ra kottát, ilyen távfelügyeleti rendszerrel ellátottat még soha.

Hack István, a Prakticomp ügyvezetje némi meghatottság-

gal vette át az elismerést, amely 500 000 forintnyi készpénzt

és 500 000 forintnyi hirdetési felületet jelentett cége számá-

ra. Mint elmondta: az ország egyik legszegényebb régiójában,

a Viharsarokban megszületett terméktl maga sem várta ezt

a sikert. Amikor megemlítettük neki, hogy nem az a csoda,

hogy Békéscsabán ilyen fejlesztmhely van, hanem inkább

az, hogy onnan is ilyen sikereket lehetett elérni az értékesítés-

ben, akkor elmondta, hogy gyzelmüket rugalmasságuknak

köszönhetik. A tárgyalások közben jöttek rá, hogy a készter-

mék elnyeinek ecsetelése és versenyeztetése helyett vállalni

kell, hogyk pontosan megcsinálják azt, amit a megrendel

felvázol, még akkor is, ha a koncepcióhoz nem kapnak terve-

ket. Vagyis a nagy titok: „azt adni, amit a vev szeretne, még

úgy is, hogy néha nekünk kell kitalálni, mi is az..." Az év in-

novatív üzleti megoldása ezzel a filozófiával született. B
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Lesz-e kitörési pont?
Schumann Viktor

az informatikai vállalkozások helyzetérl
A Project Informatika Kft. magyar kisvállalkozás, amelynek vezeti évek óta keresik, hogy mivel tudnának gyors ered-

ményeket elérni a hazai informatikai piacon. Schumann Viktorral, a cég ügyvezetjével és tulajdonosával az

IT Hungary 2004 konferencián a cége által követett stratégiáról, az EU-csatlakozás hatásáról beszélgettünk.

- Az Önök cége kisvállalkozás. Mit gondol az ilyen

vállalatoknakjutó állami támogatásokról?

-Általánosságban igaz, hogy ezek a támogatások csak na-

gyon nagy önervel vehetk igénybe. A kisvállalkozásoknak

pedig pont az a legnagyobb problémájuk, hogy nincs, vagy ke-

vés a tkéjük, s a dolgozóknak kell elvégezniük az összes

feladatot Nekem fel kellene vennem még egy embert, aki

a pályázatokat szervezi, koordinálja és megírja, annak érdeké-

ben, hogy betudjuk indítani a dolgokat, hogy a megfelel

formában tudjuk biztosítani a szükséges adatmennyiséget,

és így a támogatásokhoz hozzájussunk. Idnként még a leg-

egyszerbb Széchenyi-kártya igénylése is nevetséges problé-

mákat tud okozni.

- Milyennek látja most az informatikai piacot hazánk-

ban?
- Egyelre azt érzékelem, hogy nagyon sokan kivárnak az in-

formatikai rendszerekbe való befektetésekkel. Az EU-

csatlakozás és az új pályázati lehetségek nem kavarták fel

annyira a piacot. A cégek óvatosak, és elször szeretnék meg-

figyelni, hogy mi történik, vajon k maguk meg tudnak-e ma-

radni, vagy egy-két év múlva be kell csukniuk a boltot. Azok

pedig, akik így gondolkodnak, nem szívesen fektetnek be in-

formatikai eszközökbe.

- Milyen tervekkel, célokkal álltak el ebben az évben?

-Olyan termékek kifejlesztésén dolgozunk, amelyekkel ki tu-

dunk lépni az európai piacra, és amelyekrl úgy gondoljuk,

hogy a következ években lesz jövjük. A lehetséget kifeje-

zetten a mobilinformatikai megoldásokban látjuk. Olyan cél-

piaci szoftvereket fejlesztünk, amelyek az EU-csatlakozás után

Nyugaton is értékesíthetk.

- Ha jól tudom, két-három évvel ezeltt még abban lát-

takfantáziát, hogy saját vállalatirányítási rendszertfej-

lesszenek nyílt platformon. Ehhez képestjó nagyot ka-

nyarodtak. Miért váltottak stratégiát?

- Mindig a kis- és középvállalati szegmens volt a célpia-

cunk. Most látjuk, hogy ezek a cégek is az egyre elérhetbb

árú nemzetközi ERP-rendszereket vásárolják meg szíveseb-

ben, mert biztosak lehetnek abban, hogy a fejlesztés és a

support hosszútávon is biztosított. így egyébként várható,

hogy a magyar informatikai piac is jelentsen konszolidáló-
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dik. Ezért döntöttünk úgy, hogy elkezdtünk foglalkozni egy

nemzetközi rendszerrel, a Microsoft Navisionnel. Ezt saját

vállalatirányítási szoftverünk helyére tettük be

portfoliónkba, és saját fejlesztés webes megoldásunkat

csak olyan speciális esetekben ajánljuk, amikor az ügyfélnek

több telephelyes, elosztott adatbevitelre és -ellenrzésre

van szüksége. Az efféle igényeket most még hatékonyabban

lehet kielégíteni a mi termékünkkel, de elfordulhat, hogy

a .NET térnyerése miatt egy-két éven belül ez is megváltozik.

A mobilinformatikához úgyjutottunk el, hogy megnéztük,

milyen kiegészítket lehetne a Microsoft Navisionhöz kap-

csolni, és azt láttuk, hogy bizonyos mobilinformatikai eszkö-

zöknek mindenképpen lenne helyük a piacon. Ez egy vi-

szonylag új lehetség, új technológia. Nemrég került piacra

a Microsoft .NET technológiája, amellyel PDA-készülékekre

lehet fejleszteni. Most gyorsnak kell lennünk - igyek-

szünk ott lenni az elsk között.



A HP ProLiant BL-p sorozatú szerverek háttértárhálózathoz (SAN) való kapcsolódási képessége hozzájárul az Ön nyugalmához,

és a változásokból sikert kovácsolhat. A moduláris, skálázható kialakításnak és a legkorszerbb Intel® Xeon™ processzoroknak

köszönheten a ProLiant BL-p sorozat a jelenleg hozzáférhet leggyorsabb és legrugalmasabb, az ipari szabványoknak is

megfelel blade szervereket jelenti, míg a BL-e sorozat az iparágban elérhet legnagyobb szerversröséget valósítja meg.

A ProLiant Essential Rapid Deployment Packkal kombinálva többtagú szerverrendszerek esetében is, percek alatt könny és

gyors munkába állíthatóságot tesznek lehetvé, ahogy a szükségletek kívánják. Mindezt a nagy teljesítmény HP StorageWorks

Enterprise Virtual Array (ÉVA) háttértárrendszer virtualizálási képességeivel társítva azonnal és egyszeren kapcsolódhat

a SAN-tárolóhoz, magas elérhetséggel és skálázhatósággal, akár több TB-ig. A HP Blade portfóliája az egy, két és négy

processzoros blade szerverek teljes sorát kínálja. Állítsa szolgálatba blade szervereinket most, és a változások nem érik

felkészületlenül. Várjon el Ön is többet!

j

HP PROLIANT BLIOe
Ultra alacsony fogyasztású (ULV) Intel® Pentium® M
processzor

J

ATA-meghajtó

J

Akár 1 GB DDR SDRAM memória

J

Extrém szerversrség (akár 20x BLIOe

I

szerver egyetlen 3U magas rekeszben!)

;

HP PROLIANT BL20p
: 1 -2x Intel® Xeon™ DP processzor

• l-2x hot-plug SCSI-meghajtó integrált

Smart Array 5i Plus RAlD-vezérlvel

J

Akár 8 GB DDR SDRAM memória

SAN-csatlakozási lehetség

I HP PROLIANT BL40p

j
1 -4x Intel® Xeon™ MP processzor

I

* l-4x hot-plug SCSI-meghajtó integrált

Smart Array 5i Plus RAID vezérlvel

Akár 1 2 GB DDR SDRAM memória
I megosztási kapacitással

J

Két PCI-X bvíthely redundáns

I SAN-kapcsolathoz

STORAGEWORKS ÉVA
A virtualizálásnak köszönheten érzékelheten magasabb
a tárolókapacitás kihasználtsága

Könny menedzselhetség, megbízható tárolási konfigurációval

Multiplatformos környezetekbe való integrálhatóság

Extrém magas teljesítmény az intenzív l/O-alkalmazásokhoz

A ProLiant BL szerverek ideális kiegészítje i n v e n t

További információ a Oó 1 382-1 111 -es vevszolgálati telefonszámon, illetve a www.hp.hu/hpshop weboldalon.

©2004 Hewlett-Packard Developmenl Company,l.P. Az Intel, Intel lógó, Intel Inside, Intel Inside lógó, Intel Centrino, Intel Centrino lógó, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, Pentium, és Pentium III Xeon az Intel Corporation és leányvállalatai
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A modern informatikai

infrastruktúra követelményei
A szünetmentes áramforrásairól ismertAPC (American Power Conversion) célja a magas rendelkezésre állás és a biztonsá-

gos üzemeltetés biztosítása bárhol, ahol adatok keletkeznek, ahol azokat továbbítják vagy tárolják. Az ITHungary 2004

konferencián Balogh Zsolt, a cég hazai képviseletének munkatársa számolt be a vállalat innovációs tevékenységérl.

A szakember eladásából kiderült, hogy az APC igyekszik

olyan megoldásokat kínálni, amelyek révén:

1. standardizálni lehet a folyamatokat és az architektúrát,

2. csökkenthet az informatikai rendszerek egyedi tervezé-

sének és kivitelezésének költsége,

3. a tervezés—s pecifi ká ció—ta n ácsa dás—vásá r I ás—

i n sta 1 1á Iás—teszte Iés—átadá s folyamatának idtartama

akár go%-kal is lerövidül.

Az elre tervezett, konfigurált, gyártott és tesztelt APC-

rendszerek kialakítása moduláris elemekbl történik.

A végeredmény egy olyan megoldás, amely alkalmazkodik

a változó követelményekhez, és szisztematikusan megelzi

a leállásokat, melyek gyakran emberi hiba következményei.

Az integrált áramellátási, htési, rack alapú megoldás egy

architektúrában igény szerint alakítható, hálózatkriti-

kus fizikai infrastruktúrát nyújt. Az architektúra az

InfraStruXure™ fantázianevet viseli, amely a következ

lehetségeket kínálja:

1. Szerverszoba, adatközpont esetében a rackek, a tel-

jesítmény, valamint a htési megoldások tervezése

elre gyártott, moduláris elemekbl történik, egy

webes alkalmazás segítségével, amelynél a konfi-

gurációkat ellenrzik.

2. Szerverszoba, adatközpont kivitelezésénél sokkal

kevesebb idre van szükség a helyszínen, hiszen

elre gyártott elemekbl építkezik, s egyszerbb,

gyorsabb az installáció, méretre szabottak a kábe-

lek, s a kívánt csatlakozókkal vannak ellátva.

Ugyancsak elre gyártottak a kábelvezet csator-

nák, nem szükséges álpadló kialakítása. A modulá-

ris elemekbl összeszerelt installáció miatt

könnyebb a késbbi változtatás.

3. Szerverszoba, adatközpont üzemeltetéséhez kép-

zést, oktatást biztosít az APC, amelynek révén csök-

ken az emberi hibák lehetsége. A standardizált

interfészek a késbbiekben megkönnyítik a hibák

lokalizálását, behatárolását.

4. A szerverszoba, adatközpont figyelése

(monitoring) elre tervezett, tesztelt menedzsment-

eszközökkel történik, nem igényel egyedi programozást,

és web alapú kezelfelületek állnak az üzemeltetk

rendelkezésére.

5.

A szerverszoba, adatközpont karbantartásához egyszer,

moduláris, tervezhet szervizszolgáltatást kínál az APC,

amely jelentsen csökkenti a javítási idt, a moduláris

felépítés pedig növeli a rendelkezésre állást.

Az InfraStruXure™ alkalmazása tehát kiküszöböli a túlmére-

tezés miatti veszteségeket is, hiszen igény szerint bvíthet,

skálázható rendszert hozhatunk létre, még akkor is, ha a beru-

házáskor nincsenek pontos adataink, vagy a tervezett teljesít-

mény nem egyezik meg a tényleges igénnyel. Nem is beszélve

arról, hogy mentesülünk egy túlméretezett rendszer feles-

leges beruházási és kényszer üzemeltetési költségeitl. V
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Ahogy tetszik
Kis- és nagyvállalati informatika
A computing on-demand (igény szerinti számítástechnika) koncepciója a közeljövben meghatározója lehet a

hazai nagyvállalati informatikai rendszerekfelépítésének. A kis- és középméret cégek piacán pedig a Microsoft

belépésével manapság a legizgalmasabb téma a kifejezetten kis- és középvállalatok számárafejlesztett vállalat-

irányítási rendszerek megjelenése. Dr. Vinkovits Eszter, a Ker-Soft Kft. ügyvezetje e területeken szerzett tapasz-

talatait osztotta meg velünk.

n - Milyen tevékenységeket, vállalatokat képvisel

a konferencián a Ker-Soft?

-Cégünknek a konferencia f eladói és támogatói közül

a Computer Associatesszel és a Microsofttal van együttmkö-

dési szerzdése. A CA rendszerfelügyeleti szoftvereinek kap-

csán a computing on-demand koncepcióról szóló kerekasztal-

beszélgetésen veszek részt Ez a koncepció az informatikai

erforrások igény szerinti, költséghatékony felhasználásáról

szól, mind licenc-, mind hardverszempontból. A Microsoft

képviseljeként pedig egy speciális feladatunk is van: mivel

Magyarországon egyedül mi birtokoljuk a Developer Dealer

címet, a hazai fejlesztk összefogását és támogatását kell se-

gítenünk. Az utóbbi évben csatlakoztunk a Microsoft Business

Solutions Navision-üzletágához is, így most a Navisionrl fo-

gok eladást tartani.

- Mi eladásánakf üzenete?

-Szeretném bemutatni, hogy a Navision képes betölteni azt

az rt, amely évek óta tapasztalható a magyar piacon. Eddig

ugyanis nem létezett egyszeren bevezethet, kifejezetten

kis- és középvállalkozások számára kifejlesztett vállalatirányí-

tási rendszer. Voltak ugyan hazai szoftverek, és létezett, illetve

még ma is létezik jó néhány olyan program, amely méretét

tekintve a kicsik, illetve a nagyok között helyezkedik el, de

nincs átfogó megoldás erre a szektorra. A Microsoft hátteré-

vel és a magyar partnerekkel a Navision szerintem nagyon jó

megoldás a kisvállalatok számára.

- Ha jól tudom, saját cégüknél is bevezették a Navisiont.

Milyenek a rendszerrel kapcsolatos tapasztalatai?

-Tudni kell, hogy a Navision a könyvelésre épül, abból vezeti

le a folyamatokat. Bevezetése tehát ott a legelnyösebb, ahol

a könyvelés házon belül történik. Ennek ellenére nálunk küls

könyvelés van - viszont használom a rendszert ennek ellen-

rzésére. Az a tapasztalatom, hogy nagy, pozitív változást je-

lent az adatok egy helyen tárolása. Akár kereskedelemrl, akár

könyvelésrl, akár szervizrl, akár ügyfélkapcsolatról legyen

szó, mind egy adatbázisból dolgozik. így sokkal kevesebbet

kell az adatrögzítéssel foglalkoznom, és több idt tudok meg-

takarítani az érdemi munkára.

- A CA képviseljeként mely területeket érzifejldképes-

nek hazánkban?

-A rendszerfelügyelet megtalálta a helyét a piacon, a na-

gyobb cégek tudják, hogy a rendszerfelügyeleti megoldások ma

má r nél kü lözhetetlenek. A T-System mel együttm ködve olya

n

projekteket tudhatunk a hátunk mögött, mint a posta és a BKV

rendszerfelügyeleti megoldásának kialakítása, valamint a HÍF-

nél és a TVK-nál történt bevezetések. Viszont az is megfigyelhe-

t, hogy míg a cégek régebben a komplett megoldásokat része-

sítették elnyben, ma - feltehetleg anyagi okok miatt - az egy-

egy területre fókuszáló megoldásokat kedvelik. így eltérbe

került például az adatmentés és a vírusvédelem, a biztonság-

technikai terület. Szintén ersen fejldik a help-desk és a szer-

viz, ami azoutsourcing kapcsán a szolgáltatás mérése, illetve

a cégek bels mködése szempontjából fontos. A vállalatok

kezdik felismerni, hogy a help-desk nem egyszer „segítséget"

jelent, hiszen az ott felgyüleml adatokból az üzemeltetésre, az

informatikai háttér és a munkaer kihasználására, valamint sok

egyéb, a cég gazdálkodása szempontjából fontos területre

vonatkozóan lehet következtetéseket levonni.

2004/5 május *23
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ERP-börze Microsoft-

módra
A vállalatirányítási rendszerek piacán viszonylag új szerepl a Microsoft, amely két évvel ezeltt szállt be az üzletbe.

A Navision és azAxapta akvirálása óta eltelt idszak hazánkban is eseményekkel teli volt, hiszen a cég partnerei már

csaknem 7oo rendszer bevezetését tudhatják maguk mögött (ennek körülbelül 6o%-a Navision), amijelzi, hogy ko-

molyjátékosról van szó. Ládonyi Jánossal, a Microsoft ERP-üzletágának vezetjével a Navision és az Axapta piaci

helyzetérl, valamint a Microsoft stratégiájáról beszélgettünk.

-Ön a konferencia második napján tartott eladást.

Összefoglalná olvasóink számára, hogy mi volt prezentá-

ciójának üzenete?

-A Microsoft két éwel ezeltt lépett be az ERP-üzletbe. Ki-

mondhatjuk, hogy jól sikerült a kezdés, és szépen beindultak

a folyamatok. Mind bevezet partnereink, mind az értékesí-

tett licencek száma olyan szintet ért el, amely egyértelmvé

teszi, hogy komoly szerepli vagyunk a vállalatirányítási szoft-

verek hazai és nemzetközi piacának.

Eladásomnak két üzenete volt. Az els, hogy a Microsoft

ERP-termékeit bizonyos értelemben platformnak tekintjük.

Ez azt jelenti, hogy partnereink kezében a termékek alap-

eszközt jelentenek, amelyekre vertikális megoldásokat fej-

leszthetnek. Megkapják tlünk a forráskódot és a szükséges

fejleszteszközöket, s így különböz irányokba elindulva még

speciálisabb megoldásokat hozhatnak létre. Ilyen speciális

verziók már Európa-szerte elérhetk, például az élelmiszer-

és a húsiparban, a vendéglátásban, a fuvarozás, az építészet,

valamint az élelmiszer-kereskedelem területén és a biztosí-

tási szakmában.

A második üzenet is ezzel kapcsolatos. ERP-termékeink kül-

földi partnerek által fejlesztett speciális kiegészít verziói, az

úgynevezett add-onok elérhetk minden partnerünk számá-

ra, nem kell a fejlesztésben újra és újra a nulláról elindulni.

A következ idszakban egy speciális fórumot kívánunk létre-

hozni, amely elsegíti, hogy partnereink üzleti alapon átadják

egymásnak fejlesztéseiket, igya különböz megoldásoka vi-

lág minden részérl eljutnak hazánkba is, és helyi partnereink

lokalizálják azokat.

- A Microsoft is részt vesz e speciális verziók lokalizáció-

jában?
- Nem, mi csak a katalizátor szerepét játsszuk a folya-

matban.

- Ha jól tudom, nemrég dobták piacra a Navision

Standardét...

-Igen, ez a Navision kisvállalatok számára kialakított verzió-

ja. Három partnerünk kínálja a terméket, regionálisan. így

a legalsó szegmenseket is ki tudjuk szolgálni korszer, rájuk

szabott ERP-megoldással.

- Hogyan pozícionálják a Microsoft ERP-kínálatát?

- Kis- és középvállalatok részére a Navisiont kínáljuk, közép-

és nagyvállalatok számára pedig az Axaptát. Ez egy általános

elv, azonban a vállalat mérete és üzleti folyamatainak bonyo-

lultsága nagyban befolyásolja, hogy mit érdemes bevezetnie.

Például egy olyan cég, amely több száz felhasználóval, vi-

szont egyszer és átlátható üzleti folyamatokkal rendelkezik,

vagy amely támaszkodhat bevezet partnere speciális ipari

szaktudására, ami a könny testre szabásban jelentkezik, vá-

laszthatja a Navisont. De bonyolult- például termelési -fo-

lyamatokkal lehet, hogy akár egy kisebb vállalatnak is az

Axapta mellett érdemes döntenie. A rendszerek bevezetési

ideje ugyancsak tükrözi pozicionálásukat: míg a Navision

Standard már két hónap alatt bevezethet, az Axapta 6-8

hónapos projektet jelent, ami a kisvállalatok számára rend-

szerint már elfogadhatatlan. így a két rendszer potenciális

megrendeli köre átfedést mutathat, de bevezet partnere-

ink segítenek a döntésben.

- Azt állítja tehát, hogy a Navision jobban megfelel a kis-

vállalatoknak. Nem lehetséges azonban, hogy valaki egy-

szeren kinövi a rendszert? Konkurenseik - például az

Oracle és az SAP - pontosan erre a veszélyre hívják fel

a figyelmet. A kisvállalatok számára kialakított speciális

csomagjaik lényegesen könnyebben fejleszthetk tovább,

hiszen alapjuk ugyanaz a motor...

-Ahogy említettem, egy olyan rendszer, mint a Navision,

amelyet kis- és középvállalatok számára alakítottak ki, sok-

kal könnyebben, gyorsabban és olcsóbban vezethet be. Ez

egy kisvállalat számára egyáltalán nem lényegtelen kérdés.

Számítanak a hónapok és a milliók. És hadd tegyek hozzá

még valamit A „nagyból lett kis rendszerek" általános

problémája, hogy a bevezetési projekt végére elkészül

megoldás mindig valahogy egy kicsit nagyra és drágára

sikeredik.
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Új idk, új trendek
Interjú Füzes Péterrel, az Oracle Magyarország

ügyvezetjével
Az Oracle több újdonsággal is szolgált az elmúlt néhány hónapban. Megjelent a kis- és középvállalkozások számára

kialakított Pénzügyes rendszere, s a cég partnereivel beindította az ugyancsak a KKV-szektort megcélzó internetes

portálját, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatban nyújt segítséget. A stratégia tehát a küls szemlélk számára is

egyértelm:fókuszba kerültek a kis- és középvállalkozások.

- Engedje meg, hogy Öntl is megkérdezzem: milyen-

nek látja most a hazai informatikai piacot

?

- Nehéz errl beszélni, mert mindenki szeretné már látni,

hogy felfelé ível pályára álltunk. Én inkább azt gondolom,

hogy fog még felfelé ívelni az a pálya. A piac egyik legnagyobb

megrendelje, a kormányzat is jobban megfogalmazza már

projektelvárásait, mint mondjuk egy évvel ezeltt. A vállalatok

pedig szépen lassan elkezdik azokat az informatikai beruhá-

zásokat, amelyeket a 2000. év hulláma után csak tologattak

maguk eltt. Megjelentek új technológiák is, így az informati-

kai eszközök egyre olcsóbbá válnak a vállalatok számára. Vé-

gül az EU-csatlakozásról azt gondolom, hogy igazán majd

csak évek múlva érezteti pozitív hatását. Két-három éves táv-

latban viszont az elérhet források dinamizálni fogják a hazai

kis- és középvállalatokat. így összességében bizakodó vagyok.

- Milyennek tnik hazánk informatikai versenyképessége

az Oracle nemzetközi tapasztalatainakfényében?

-Az Oracle csúcsvezetése jelenleg a világ két régiójára fordít

kiemelt figyelmet. Az egyik a Távol-Kelet: Kína és a délkelet-

ázsiai országok, a másik pedig az EU bvítési régiója. Mindket-

tben komoly növekedést várunk. Ha Magyarországot össze-

hasonlítjuk a többi országgal, akkor megfigyelhetjük, hogy

nálunk sokkal kevesebb nagy projekt fut, akár a kormányzati,

akár a vállalati szektort vizsgáljuk. Ha Lengyelországgal, Ro-

mániával hasonlítom össze magunkat, akkor ez logikus is, hi-

szen nálunk a privatizáció és így az alapberuházások sokkal

korábban megtörténtek. Viszont a hazai vállalatok többsége

még nem érte el azt a fejlettségi szintet, amikor a piaci

szereplk közötti verseny annyira kiélezdik, hogy a verseny-

képesség növeléséhez elengedhetetlenné válnak az alaprend-

szereken -a könyvelésin, pénzügyin -túli informatikai megol-

dások. Gondolok itt a CRM-rendszerekre, az üzletiintelligen-

cia-megoldásokra. így ha most megnézzük, hogy milyen

projektek futnak a hozzánk hasonló méret Hollandiában és

Belgiumban s mondjuk Romániában, akkor azt mondhatjuk,

hogy Romániában most azért megy jobban az informatikai

piac, mert jelenleg kerül sor az alapberuházásokra, és Hollan-

diában azért van több nagy projekt, mert nagyon kifinomult

rendszereket vásárolnak a vállalatok.

- Az elmúlt néhány hónapban több újdonsággal is megcé-

lozták a kis- és középvállalatok piacát. Beszélne ezekrl?

- A www.directeurope.hu - azért így, angolul írva, mert ezt a

címet szeretnénk majd használni a környez országokban is-

címen megtalálható portálunkkal segíteni szeretnénk a kis- és

középvállalatokat. Úgy gondoljuk, hogy számukra a legnehe-

zebb az EU-s források kihasználása. A nagyvállalatoknak van-

nak tanácsadóik, van apparátusok, viszont a KKV-szektor sze-

repli sokszor nem tudják, hogy kihez forduljanak. Olykor még

a pályázatírás költségeit sem tudják elteremteni. A HP-vel, az

OTP-vel és a Leadex pályázatíró céggel közösen létrehoztunk

tehát egy olyan portált, ahol ingyen kaphatnak tanácsokat, tip-

peket, segítséget ahhoz, hogyan írjanak nyer pályázatokat.

- A KKV-szektort célozták meg Pénzügyes rendszerükkel

is. Mit gondol, melyik a nyer stratégia: a kis- és közép-

vállalatoknak egy eleve számukra kialakított ERP-

rendszer kínálni, vagy pedig egy nagyobb rendszert kicsi-

ben elre csomagolni? Akár úgy is kérdezhetném: Micro-

soft vagy Oracle?

-Az id és a piac majd eldönti, hogy melyik stratégia a jobb.

Én azt gondolom, hogy elnyösebb, ha egy robusztusabb ter-

méket csomagolunk, és paraméterezünk úgy, hogy az köny-

nyen, gyorsan installálható legyen, s kínáljuk mindezt a KKV-k

számára elfogadható áron. Egy ilyen rendszerben benne van

annak a lehetsége, hogyha n a vállalat, az vele együtt tud

növekedni. A Pénzügyes rendszer helyi verzióját több ország-

ban vezettük már be. Azt látjuk, hogy azoknak az érdekldk-

nek, akik végül vásárolnak is, a fele vesz Pénzügyes rendszert,

a másik fele viszont azt mondja, hogy szüksége van olyan

funkcionalitásra is, amely miatt rögtön egy számmal nagyobb

megoldást választ. A Pénzügyes azoknak is lehetséget bizto-

sít a késbbi bvítésre, akiknek most elegend az alaprendszer.

- Beszélhetünk az árakról?

-Arra törekeszünk, hogy az 5-10 felhasználóra méretezett

indulócsomag, amely tartalmazza a hardver, a szoftver és

a bevezetés árát is, mário millió forinttól elérhet legyen.

A költséghatékonyság érdekében Linuxot alkalmaztunk, így az

operációs rendszer kötött, de természetesen akkor, ha

nincs szükség új hardverre, még olcsóbb a megoldás. S
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Számítástechnika igény

szerint
Független iparági megfigyelk egybehangzó véleménye szerint az informatikai infrastruktúra hatékonyságá-

nak növelésére tett kísérletek 80 százaléka az IT-infrastruktúrafelügyeletfolyamatainak optimalizálására irá-

nyul, és csak 20 százaléka új technológiák bevonására. Az IT-infrastruktúrafelügyelete ma már nem azonos a

rendszerek mködképességének biztosításával, a hangsúly az üzleti célok kitzéséhez szükséges teljesítmény

folyamatos rendelkezésre állására helyezdött. Azok a vállalkozások, amelyek nem képesek dinamikusan vála-

szolni a gyors piaci változásokra, hamarosan veszteségessé válnak az alacsony termelékenység és a magas

költségek miatt. A computing on-demand (igény szerinti számítástechnika) koncepciójáról Pierre

Aeschlimannal, a Computer Associates szakemberével beszélgettünk.

- Hogyan magyarázná el az igény szerinti szá-

mítástechnika koncepcióját egy üzletembernek?

-Abból a ténybl kell kiindulni, hogy a vállalatok

informatikai erforrásigényei nincsenek állandóan

egy szinten, hanem bizonyos hullámzást követnek.

Amikor bvül a vállalat, vagy éppen a pénzügyi évet

zárja, több erforrásra van szüksége, amikor pedig

lezár egy projektet, vagy zsugorodik, kevesebbre.

Képzeljük el, hogy létezik olyan szolgáltatás, amely-

nek segítségével mindig annyi erforrást lehet

igénybevenni, amennyi szükséges, ezáltal pedig

nem kell felesleges eszközöket, licenceket tartani

a cégnél. Az informatikai erforrásokat össze tud-

juk kötni az üzleti célokkal és igényekkel, ami rövid

távon is a költségek jelents csökkenésével jár.

Mindezek mellett elmondható, hogy ma tipikusan

az IT-költségvetés 40-45 százalékátfordítják

a munkatársakra. így egyértelm, hogy minden ve-

zet olyan IT-csapatot szeretne, amely hatékonyan

dolgozik. Senki sem szeret fizetni valamiért, amit

nem használ. Ha optimalizálni kívánjuk a hardver-

és szoftvererforrásokat, a munkaert és a folya-

matokat, akkor új utakat kell keresnünk az informa-

tikában. A computing on-demand választ ad ezek-

re az üzleti problémákra.

- Mit gondol ennek a koncepciónak a globális

informatikai piacra gyakorolt hatásáról? Hiszen az, hogy

az informatikai erforrásokat szolgáltatásként veszem

igénybe, lehet, hogy azt is jelenti, nincs szükségem annyi

informatikusra, mint korábban. Emellett természetes,

hogy a legolcsóbb helyrl veszem igénybe az erforráso-

kat. Elképzelhet-e, hogy már rövid távon számolnunk

kell azzal, hogy a fejlettebb - drágább - országokban in-

formatikusokat bocsátanak el, miközben mondjuk India

válik a világ IT-szolgáltatójává?

- Az els aspektus a munkaer-elbocsátás. Azt tudom mon-

dani, hogy egy IT-megoldás csak annyira hatékony, mint azok

az emberek, akik implementálták. A költségek csökkentése

nem jár együtt automatikusan azzal, hogy tömeges elbocsá-

tásokra kerül sor. Azzal viszont számolni lehet, hogy a vállala-

tok informatikai részlegeitl a szakemberek az IT-

szolgá Itatókhoz vándorolnak át. Ez több helyen megtörtént

már, igen nagy cégek helyezték ki szolgáltatókhoz informati-

kai infrastruktúrájuk mködtetésének egy részét vagy egé-
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nyában és Egyiptomban

ntt fel. 1993-ban köz-
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Lausanne-ban.Az egye-
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MorrisnálésazAT&T-
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rendszerfelügyeleti megoldásainak üzletfejlesztési célkitzéseit.

szét. Ma még azonban messze vagyunk at-

tól, hogy ez jelents hatással legyen az IT-

munkaerpiacra. És azt is hozzá kell ten-

nem, hogy a mai outsourcing-szolgáltatók

nem az „outsourcing on-demand” koncep-

ciót követik, azaz nem optimalizálják min-

den szempontból megbízók informatikáját.

Az informatikai szolgáltatás piaca növekv-

ben van, de messze még a telítdés.

- Visszatérve a kérdés másikfeléhez:

lehet-e egy napon India olyan az IT-piac

számára, mint Svájc a pénzügyi

területen

?

- Egy idben nagyon népszer volt az in-

formatikai fejlesztéseket Indiába kihelyez-

ni. Nagyon jó szakemberek vannak ott, akik

viszonylag olcsón dolgoznak. Ez azonban

a 90-es évekre volt jellemz, és ha megnéz-

zük, most mi történik, akkor azt látjuk, hogy

a trend megváltozott. Persze ma is igaz,

hogy a szolgáltatások egy részét arra a te-

rületre helyezik ki a nagy cégek. A mi

supportunk egy része is Indiában található,

és a megrendel szemszögébl mindegy is,

hogy az a telefonszám, amelyet hív, hol

csöng ki, feltételezve, hogy egy angolul jól tudó, felkészült

szakemberrel konzultálhat. Azonban messze nem beszélhe-

tünk az IT-piac totális globalizálódásáról. Ez ugyanis például

azt jelentené, hogy egy budapesti kórház egy kínai szolgálta-

tótól bérli informatikai erforrásait. Bár technológiailag lehet-

séges, az emberek nem így mködnek. Fontosak a kulturális

különbségek. Ha az EU-t vesszük alapul, ez már lényegesen

közelibb lehetségnek tnik. De azt kell mondanom, hogy az

országhatárokon belül sokkal hamarabb és sokkal könnyeb-

ben talál egymásra a megrendel és a szolgáltató.

- Ön szerint ma mely trendek a meghatározók az infor-

matikában?

- Növekszik a mobilitás iránti igény. Egyre okosabb

kéziszámítógépek születnek. Érdemes odafigyelni a Linuxra,

mert amellett, hogy hagyományosan ers szerveroldalon,

egyre inkább tért hódít a desktopokon is. I

CA-megoldások

A Computer Associates moduláris

felépítés, integrált megoldásaival

napjaink kihívásaira, a komplex kör-

nyezetek felügyeletére, a személyi és

tárgyi IT-erforrásokba való beruházá-

sok maximális kihasználására ad vá-

laszt. A CA célja, hogy megoldásaival a

felhasználók informatikai eszközpark-

jukat mindenkor szinkronban tarthas-

sák a folyamatosan változó és fejld

üzleti igényekkel. Mindezek elérése ér-

dekében a megoldások a következ

három területre összpontosítanak:

-Az IT mint szolgáltatás. Az IT és az

üzleti folyamatok összehangolása,

üzleti szempontú felügyeleti eszkö-

zök, az IT-üzemeltetés támogatása

szolgáltatóként.

- Önmenedzsel infrastruktúra. A

megoldásokban található nagyfokú

automatizáltság az elre konfigurál-

ható szabályrendszerek révén kiter-

jed az önmköd telepítés, felügye-

let és hibaelhárítás területére. Mind-

ez magában foglalja a dinamikus

erforrás-felügyeletet és a „service

aware", azaz „szolgáltatáskész" ka-

tegóriát.

- Szolgáltatásirányultságú architek-

túra. A CA-megoldások magja jelen-

ts fejlesztésen ment keresztül, hogy

megfeleljen e követelményeknek. A

moduláris komponensek harmoniku-

san integrálódnak, a hagyományos

domainfelépítésbl adódó gátak

megszntek, biztosítva az adatok tel-

jes kör átjárhatóságát a teljes inf-

rastruktúrában. Az új eszközök támo-

gatják a saját, illetve a más gyártók

által fejlesztett alkalmazásokat, to-

vábbá az új megjelenítési lehetségek

minden esetben a megfelel informá-

ciót szolgáltatják, a megfelel helyen.
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Internetes bnözés
Eugene Kaspersky, a víruskutatás egyik meghatározó személyisége is eladást tartott az IT Hungary 2004-en.

A szakember az internet kriminalizálódásáról, valamint a szervezett bnözés és a világháló kapcsolatáról

beszélt a hallgatóságnak.

- A konferencián tartott eladásában sokat beszélt

a hackerekrl. Mit tudunk ma ezekrl a csoportokról?

Globalizálódnak, összeköttetésben állnak egymással?

-Törvényszer, hogy globalizálódnak, és összeköttetésben

állnak, hiszen az internetnek nincsenek határai. Ezért lé-

nyegtelen, hogy egy hacker melyik országban tartózkodik.

Hozzáférhet a világ bármely erforrásához, számítógépé-

hez, amely csatlakozik az internethez. Ma látjuk, hogy a ví-

rusok készítinek legalább két nemzetközi csoportja van, és

mindkett a spammereknek (a kéretlen reklámlevelek kül-

dinek - a szerk.) dolgozik.

- Hogyan tudtak következtetni a két csoport létezésére?

-Egy napon elszabadult egy vírus, a mely a kéretlen reklám-

levelek küldi számára nyitott hátsó ajtót a számítógépeken.

Ennek programkódjában német szöveg volt, és azon a nyelv-

területen bukkant fel elször. Ugyanazon a napon a vírus egy

másik verziója Oroszországban tnt fel, programkódjában ci-

rill bets részekkel. Ilyen jelekbl lehet következtetni arra,

hogy hány csoport létezik, és hol helyezkednek el. Ezek persze

együtt is mködnek egymással. De vehetjük a MyDoom pél-

dáját, amely trójai programként proxyszervert telepített a

számítógépekre. Egy ilyen szervert a spammerek tudnak jól ki-

használni, akik üzletet csinálnak a vírusokból. Róluk nem tud-

juk pontosan, hogy kicsodák, de adtak már néhány névtelen

interjút. Ezekbl úgy tnik, hogy igazi üzletemberekrl van

szó. Keresik a vásárlókat, reklámozzák a szolgáltatásukat, és

elküldik a leveleket. Technikai hozzáértésrl eddig nem sok ta-

núbizonyságot tettek, így valószínleg maguk nem lennének

képesek trójai vírusokat írni.

- Amikor valamely illegális tevékenység nagy üzletté válik,

a szervezett bnözés érdekldésének kereszttüzébe kerül,

így volt ez az alkoholtilalom idején, a szerencsejátékok

vagy akár a drogok esetében. Kell-e tartanunk attól, hogy

egy napon a maffiafog minket spamekkel elárasztani?

-Az olasz és a japán szervezett bnözés a világ minden ré-

szén jelen van. A lokális spammer- és hackercsoportok nem

fogják tudni kezükben tartani az irányítást, mert-ahogy em-

lítettem -az internetnek nincsenek határai. Létez veszély,

hogy a nemzetközi maffia klánjai irányításuk alá vonják ezt a

tevékenységet, hiszen k azok, akiknek majdnem minden or-

szágban vannak „képviseleti irodáik". És amit a kormány nem

tud megtenni, azt megtudja tenni a maffia. A hivatásos rend-

rök ma odamennek ahhoz a céghez, amelyrl a kéretlen rek-

lámlevelek szólnak. Azonban ott azt fogják mondani, hogy ne-

kik semmi közük az egészhez, a versenytársuk akarta lejáratni

ket. Azután odamegy a maffia is, és egészen másképp teszi

fel a kérdéseket. A válaszok alapján pedig eljut a spamek

küldjéhez. Egyébként lehet, hogy ez már meg is történt.

Megjelent néhány információ az interneten arról, hogy Chica-

góban egy olasz maffiaklán informatikai fenyegetéseket

használt fel zsarolásai során.

- És mindez azon múlik, hogy mekkora üzlet a spam...

-Több milliárd dolláros üzlet világszerte. És a spam mellett

van két másik formája is az internetes bnözésnek. Az els

a pénzcsapolás. Ez nagyon nagy üzlet, mert a fejlett országok-

ban egyre többen használják az internetes banki szolgáltatá-

sokat. Meg lehet próbálni megkopasztani ket. Végül pedig

ott van a hagyományos „gengszterkedés". Odamegyünk az ál-

dozathoz, és szépen megkérjük, hogy fizessen egy bizonyos

összeget, különben...

- Különben?

- Leállítjuk az üzletmenetét. Képzelje el, hogy egy internetes

á ruházat vezet. Ha a weboldal leül, akkor az üzlet megáll.

- Eladásában említette, hogy támogatná egy digitális,

egyedi internetes jogosítvány bevezetését, amelynek
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alapján mindig azonosítani lehetne a felhasználót. Nos,

ez egy igencsak vitatott téma, mert sokan gondolják,

hogy ezért a biztonságért nagy árat kellenefizetni: le kel-

lene mondani a szabadságról. Ha mindenki csak egyedi

azonosító birtokában léphet az internetre, akkor könnye-

dén megfigyelhet bennünket a Nagy Testvér...

-Az a szabadság, amely az interneten meglév névtelen-

ségbl származik, csak látszólagos. Ma bárki bármikor táma-

dás áldozatává válhat, és nincsenek meg az eszközeink, hogy

elkapjuk a támadókat.k valóban névtelenek. Viszont nem

névtelenek az egyszer felhasználók. A támadók tudnak ró-

lunk. És nem jelent-e nagyobb szabadságot az, ha nem tá-

madnak meg minket, ha nem kapunk kéretlen leveleket?

A legtöbb ember szeretné, hogy a repülgépre szállás eltt át-

vizsgálják az utazókat. Nincs szabadság, nincsenek személyi-

ségijogok. Be kell mutatnod az irataidat, ki kell üríteni a zse-

beidet. Ez megteremti a biztonságot. És ha biztonság van, ak-

kor beszélhetünk igazi szabadságról.

- Visszatérve a kormányokra: e biztonság megteremtése

egyenérték azzal, hogy lehetséget adunk nekik a meg-

figyelésünkre. Miért bízzunk abban, hogy az adatokat

csak jó célokra fogjákfelhasználni?

- Nézzük meg, mi történik ma. Ha elküldünk egy üzenetet,

akkor az egyben egy informatikai kérés is az internet-

szolgáltató felé. A szolgáltató képes mindent megfigyelni és

rögzíteni. Jelenleg is igaz, hogy ha meg akarják tudni, mit csi-

nálunk, akkor képesek megtudni. Szóval nem gondolom, hogy

ezt a hamis szabadságot a biztonság elé kellene helyeznünk.

- És mi a helyzet a kormányok közötti háborúskodással?

Kémkedhetnek, megtámadhatják egymást? Néhány évvel

ezeltt szárnyra kapott egy pletyka a mágikus lámpásról.

Ez egy olyan vírus, amelyet az amerikai kormány írt,

funkciója pedig a kémkedés. Arról is pletykáltak, hogy az

amerikai kormány megegyezett az antivíruscégekkel,

hogy a mágikus lámpást ne semmisítsék meg a vírusirtó

programok...

- Három-négy esztendvel ezeltt úgy gondoltam, hogy nem

lehetséges az internetet egy ország elleni támadásra felhasz-

nálni. Ma teljesen nyilvánvaló, hogy ez reális veszély. A kom-

munikációs csatornák, az áramellátás - mind ki vannak téve

a támadásnak. Az Egyesült Államokban már láttunk is példát

arra, hogy egy vírus megbéníthatja az áramszolgáltatást

A mágikus lámpásra visszatérve: tipikus trójai program le-

het, ha egyáltalán létezik. Az antivíruscégek szempontjából az

a kérdés, hogy detektálják-e, vagy sem. Az álláspontom az,

hogy az antivírusprogram olyan, mint a fémdetektor. Nem

számít, hogy kinek van a zsebében a fegyver. Lehet rendr

vagy bnöz, a fémdetektornak jeleznie kell. Az

antivírusprogram is így mködik. Bármilyen trójai prog-

ramot talál, arról informálnia kell a felhasználót.

Eugene Kaspersky

- a Kaspersky Labs víruskutatási vezetje

Az orosz származású

Eugene Kaspersky olyan új

technológiák kifejlesztésé-

ben vett részt, mint például

a heurisztikus víruskeresés.

A Kriptográfiai, Telekommu-

nikációs és Számítástechni-

kai Intézetben végzett, majd

egy multidiszciplináris tudo-

mányos kutatásokkal foglal-

kozó intézetben dolgozott

I991-ig- 1989-ben kezdett

a vírusok kutatásába, amikor

számítógépét megfertzte

a Cascade kártev.

1991 és 1997 között a KAMI

Információs Technológia

Központban dolgozott, ahol

az AVP antivírusprojektet

hozta létre (az AVP-t nevez-

ték át Kaspersky Anti-virusra

2000 novemberében).

1997-ben társaival alapította

meg a Kaspersky Labst.

Ma az informatikai bizton-

ságtechnika területén a világ

vezet szakértinek egyike.

Rengeteg könyvet, cikket írt

a számítógépes vírusokról,

és rendszeresen tart szemi-

náriumokat, eladásokat.

A világ vezet antivírus-

szakértit tömörít Compu-

ter Antivirus Researchers'

Organization (CARO) tagja.
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PfTRFLOPBAN

MERIK R DNS-EM
Villanások a „nagy kék”

jovokepebol
The Big Picture - az IBM szerény módon csak így hívja ajöv szuperszámítógépének megalkotására vonatkozó

tervét Egy gép, amelynek mködési alapjául nukleinsavak szolgálnak. Ezfelkeltette érdekldésemet, és

utánanéztem, hogy milyen is lehet majd ajöv csodakomputere.

Az információk, amelyeket megtudtam, csakfokozták döbbenetem, mert kiderült, hogy ajöv részben már

valóság: a „kék óriás" hallatlanul pontosan, szinte óramszeren tartja afejlesztési ütemtervet.

DR. PAPP GÉZA

A cél egyértelm: gyors számítógépek létrehozása, telje-

sítményük növelése, hálózatba kapcsolásuk tökéletesítése. Az

eszközök viszont nem mindennapiak. A kvantummechanika,

a szervetlen molekulák és elssorban a nukleinsavak had-

rendbe állítása annak érdekében, hogy e technológiák segít-

ségével áramkörök, processzorok váljanak megalkothatóvá.

Ez még azok számára is hihetetlenül hangzik, akik fantaszti-

kus regényeken nttek fel, de a mesterséges intelligencia ku-

tatói sem kevésbé csodálkoznak.

A nukleinsavak alkalmazása mára ugyanis már nem álom,

hanem maga a valóság. Az úgyszintén, hogy a nukleinsavak-

ból kialakított fehérjéket a DNS-hez hasonló fonatba, láncba

hajlítsák, megteremtve ezzel azt a processzort, amely leg-

alább petaflop-sebesség (15 nulla az egyes után: egy másod-

perc alatt ennyi mveletre képes az ún. lebegpontokkal).

Emellett az IBM laboratóriumaiban megszületett kísérleti be-

rendezés „csak" a SMASH (Simply, Many And Self-Healing,

vagyis erltetett magyarsággal: „egyszer, sok és megújulás-

ra, regenerálódásra képes") architektúra feltételeinek tesz ele-

get. Ez azt jelenti, hogy a jöv számítógépe ön konfiguráló, ön-

javító tulajdonságokkal rendelkezik, képes saját maga mkö-
dését optimalizálni, és önvédelmi rendszere segítségével fel-

ismerni, azonosítani és kivédeni a támadásokat.

Kék Gén
Az IBM 2000 szeptemberében jelentette be, hogy újabb 100

millió dollárt fektet be a Kék Gén fejlesztésébe. A Kék Gén an-

nak az új szuperszámítógépnek az alapja, amelyet eleinte

a biológiai kutatások felgyorsítása érdekében alkalmaznának,

és amely megalapozná a jöv számítógépét, megteremtve

annak minden, az elzekben már felsorolt kritériumát. A ter-

vek szerint az IBM néhány év alatt képes lesz a nukleinsav bá-

zisú fehérjék mesterséges elállítására, azok DNA-hoz hason-

ló szerkezetének kialakítására. A Blue Gene teljes kifejleszté-

sét lépésekben tervezik, a szuperszámítógép - generációk

közbeiktatatásával - 2005-2006-ra készül el.

A projekt keretében elsként a Blue Gene/L nev szuper-

számítógép születik meg. A 65 ezer darab ketts processzorral

készül Blue Gene/L 16 trillió bájtnyi memóriával fog rendel-
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kezni, ami az otthoni PC-k átlagos kapacitásának százezersze-

rese. A szuperszámítógép 200 tetaflop sebesség, azaz

200x1014 számítást végez el egy másodperc alatt az ún. lebe-

gpontokkal - ez annyi, mintha a Föld összes embere másod-

percenként 33 ezer mveletet végezne el zsebszámológépén.

A 2004-ben elkészül berendezés kisebb lesz a jelenlegi leg-

gyorsabb számítógépnél, azonban 15-ször nagyobb számítási

teljesítménnyel rendelkezik majd. A Blue Gene/L nev gépet

az IBM a kaliforniai Lawrence Livermore National Laboratory-

val közösen tervezi és építi, s ha elkészül, az atommag-hasa-

dási kísérleteket szimulálják rajta, de széles körben kívánják

alkalmazni idjárás-elrejelzésre ugyanúgy, mint biológiai ku-

tatásokhoz vagy kereskedelmi alkalmazások futtatásához.

Az utóbbi témakörben az IBM jelenleg olyan partnereket ke-

res, akik üzleti szimulációkat vagy adatbányászati alkalmazá-

sokat futtatnának a szuperszámítógépen.

Az L-modell csak a program eleje, a végcél 2005-2006-ra a

Blue Gene/C, amely még az L-nél is ötször gyorsabb lesz, má-

sodpercenként kvadrillió mvelet végrehajtására lesz képes.

Ez ezerszer gyorsabb a Kaszparovot legyz Deep Blue-nál, és

ötszázszor a Blue Pacificnél (no és kb. kétmilliószor a jelenlegi

PC-knél).

A Blue Gene megépítéséhez radikálisan új megközelítésre,

konstrukcióra, architektúrára van szükség. A már említett

5MASH architektúra csökkenti az utasítások számát, és leegy-

szersíti azokat, aminek eredményeként a processzorok gyors-

abban dolgoznak, s mégis kevesebb energiát igényelnek. A pár-

huzamos rendszeren több mint 8 millió egyidej szál futtatha-

tó (a mai gépeken csak 5 ezer). A számítógép önstabilizáló és

öngyógyító képességekkel rendelkezik, hiba esetén automati-

kusan átkonfigurálja önmagát és a számítási folyamatokat.

A Blue Gene több minti millió processzort tartalmaz,

amely egyidejleg 8 programot képes kezelni, és 1 gigaflops

teljesítmény. (Egy chipre memóriával együtt 32 pro-

cesszort integrálnak. Egy chip összesített teljesítménye

32 gigaflops, és 64 ilyen 32 gigaflops teljesítmény

processzort szerelnek egy kártyára, amelynek együttes telje-

sítménye 2 tetaflops. Egy rackbe nyolc ilyen kártya fér, tehát

egy rack teljesítménye 16 tetaflops. Az 1 petaflops teljesít-

mény eléréséhez 64 szekrényt kell összekapcsolni.)
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Újfilozófia

Mára elérkeztünk egy teljesen új informati-

kához, amelyet az IBM Deep Computingnek

nevez. Mindez megújuló filozófiát jelent a szá-

mítástechnikában is. Az új generációt képvise-

l Blue Gene számítógéprendszer is ezt céloz-

za meg, hatalmas teljesítménye olyan problé-

mák megoldásában segíthet, mint például az

orvoslás, a személyre szabott molekuláris

gyógyszertervezés, a közlekedéstervezés stb.

Alig merem idézni, bár valószín lég így lesz:

a Blue Gene által képviselt számítási teljesít-

ményt az IBM kutatói szerint tíz év múlva egy

laptop fogja képviselni. Az IBM Pervasive Com-

puting stratégiájának magja a mesterséges

intelligenciával rendelkez eszközök és az em-

berek összekapcsolt együttesébl áll. Ez kez-

detben is számos végfelhasználói eszköz

(telefon, tévékészülék stb.) internethez csato-

lásáról szól, ám késbb majdnem minden ké-

szülékre vonatkozik, amelyet az emberek

használnak (autók, háztartási gépek stb.).

Az IBM e koncepció sikeres megvalósítása érdekében szövet-

séget kötött olyan vezet internetes és mobileszközöket gyár-

tó cégekkel, illetve szolgáltatókkal, mint például a Cisco

Systems, a Motorola, a Nokia, a Palm, az Ericsson, a Psion, az

Intel és a Vodafone.

Az IBM szerint a másik trend az ún. e-piacok kialakulása,

ahol egész iparágak elektronikus üzletvitelérl van szó. Az e-

piacok mködésének kulcsa a csökken költségekben és nö-

vekv hatékonyságban rejlik. Csökken a vásárlási id, javul-

nak, felgyorsulnak a folyamatok, és a földrajzi helyzet lényeg-

telenné válik. Hazánkban a cég a Megyetemmel közös pro-

jekt keretében avatta fel az E-business Akadémiát, amely

egész Európában az els ilyen IBM-kezdeményezés. Az akadé-

mia elsdleges célja az e-business ismeretek fejlesztése, az e-

business vállalatok megalakulásának bátorítása stb.

Kvantumszámítógép
Az IBM más jelleg, szupergyors kalkulációkra képes kísérleti

komputere a kvantumszámítógép. Mködése az atomok

Blue-business

Az IBM a Blue Gene mellett megrendelést kapott a 24 millió

dolláros Blue Sky szuperszámítógép felépítésére is, amely

a Föld klímaváltozásait kutatja a National Center fór

Atmospheric Research (NCAR) központban.

A két projekt tükrözi az IBM szuperszámítógépek piacán el-

foglalt pozícióját. A szuperkomputerek 500 legjobbjának

mintegy egyharmadát készítette az IBM - ez a listán szerepl

gépek összesített teljesítményének 37 százalékát teszi ki.

A szupergép megalkotása nem öncélú. A Big Blue ún. blade

(penge) szerverrendszer részét fogja képezni, elérhetvé téve

mindenki számára a hálózati kapcsolatokat, s lehetvé téve az

e-business, az elektronikus ügyvitel lehetségét.

Amikor a cég 1995 szén a Comdexen meghirdette e-busi-

ness vízióját, még senki sem gondolta, hogy 2000 tavaszán,

alig négy évvel késbb vezeti már az elektronikus üzletvitel

eszközeinek, módszereinek második generációját körvonalaz-

hatják, miközben a fejlett világban egyre inkább az e-business

válik a gazdaság hajtóerejévé. Az e-business koncepció olyan

gazdálkodó szervezetet feltételez, amely kriti-

kus üzleti folyamatait az internet révén össze-

kapcsolja a fogyasztókkal, alkalmazottakkal,

szállítókkal vagy disztribútorokkal.

Közben az IBM maga is e-business vállalattá

alakul át. A világon található 45 ezer üzleti part-

nerét elektronikusan kezeli, lehetvé téve szá-

mukra a lényeges üzleti információk elérését.
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A végs Blue Gene/L számítógép mvészi ábrázolása;

így fog kinézni, amikor 2005 elején üzembe helyezik

a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban

kvantumfizikai jellemzin alapszikja cégnek sikerült egy-egy

atomot processzorként és memóriaként használni. Az els

„számítógép” 5 atomból állt, és már ez is jól érzékelteti a po-

tenciális lehetségeket Azóta több atom összekapcsolása

igazolta a várakozásokat A kutatást folytatják, hiszen a kvan-

tummechanika, az atomok tulajdonságai végeláthatatlan le-

hetségeket rejtenek bizonyos mveletek elvégzésében.

Mivel egy ilyen számítógép használható kriptográfiai, kódfel-

törési feladatokra is, a kutatás érdekes az Amerikai Védelmi

Minisztérium és a Nemzeti Biztonsági Adminisztráció számá-

ra is, amely a Stanford forrásait biztosítja.

Ajelenlegi, Moore törvényével jól leírható processzorgyártási

eljárások hamarosan akadályba ütköznek, mivel a mai módsze-

rekkel nem készíthet molekulaméret chip, s emiatt genetikai

vagy más technológiát kell használni. Mondhatjuk, hogy a kvan-

tumszámítógép ott kezddik, ahol Moore törvénye véget ér.

A kvantumszámítógép mködési elve az elektronok spinjén

alapul, azt használja a logikai igen és nem jelölésére. Azonban

ismeretlen tényezkkel is számolni kell, például a részecskék

kis méretük miatt kellen izolált állapotban egyszerre lehet-

nek mind a két állapotban (szuperpozíció). A kvantumoknak

ez a tulajdonsága egyben elny is, mivel több szám összeadá-

sa nem egymás után, hanem egyszerre történik. Ezáltal

fantasztikus lehetségek nyílnak meg bizonyos számítások

esetében, például komplex algoritmusok vagy keresések vég-

zésekor, mivel pár száz egybekapcsolt atom több milliárd kal-

kulációt tud egy idben elvégezni.

Ezek a gépek a függvények ismétld szakaszai, a dinamikus,

lineáris egyenletek elméleti, hosszú ideig tartó kutatására is

megoldást hozhatnak. Egy komoly matematikai problémát már

sikerült a kísérleti géppel megoldani: ismétld szakaszokat ta-

lálni egy bizonyos függvényben. Hasonlóan alkalmazható a di-

namikus, lineáris egyenletek megoldására is, mert nem ciklu-

sokban dolgozik, ellentétben a hagyományos számítógépekkel.

„A sejtekben lezajló folyamatokért a fehérjék a felelsök.

Amennyiben ezeknek a fehérjéknek a struktúrája bármely kör-

nyezeti, fizikai vagy biológiai hatás következtében megválto-

zik, a változás betegséget idézhet el" - nyilatkozta az IBM

számítógéppel támogatott biológiai kutatásokért felels rész-

legének egyik menedzsere. A megnövekedett számítási telje-

sítmény révén napok alatt megoldhatók lesznek olyan problé-

mák, amelyekre eddig heteket kellett áldozni.

Miniben nagy
A molekuláris áramkörökrl régóta álmodozik az informati-

kai ipar. A régi álmok egy része kezd valóra válni. Az IBM kuta-

tói teljesen új módszerrel megépítették, és mködtették a vi-

lág legkisebb számítógépes áramkörét. A technológiát nevez-

hetjük „molekulazuhatagnak", „molekuladominónak", mert

mködésükkor a molekulák egymás mellé állított dominókoc-

kák ledléséhez hasonlóan mozognak. Szénmonoxid-moleku-

lákat rendeznek el rézen; a molekulák a felületen energetikai-
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lag metastabil állapotban vannak, így az alacsonyabb energia-

szint felé könnyen el lehet ket mozdítani. Az egymásnak fe-

szül molekulák közül egy megmozdul, és a többi követi. Úgy,

mintha egymásnak feszül golyók lennének egy lyuk felett,

s egy elmozdulásával a többi is beleesne a lyukba. Egyetlen

molekula megmozdítása elindít egy reakciót, amelynek során

hasonló folyamat játszódik le, minta dominók esetében.

A kutatók rájöttek, hogy három szénmonoxid-molekula ék

alakú elrendezése esetén a középs elmozdításával megválto-

zik az egyensúly. Úgy rendezték el a molekulákat, hogy ame-

lyik elmozdul, az egy újabb hármas ék alakú rendszer meta-

molekulából készült áramkör, de meg kell találni a megfelel

molekulát, mert a szénmonoxid esetében a struktúra megvál-

tozása után azt helyreállítani technikai okokból nem lehet.

Vissza a mába
Az IBM képviseli bejelentették a cég legújabb mainframe-ka-

tegóriás számítógépét, a z8oo-at, amelyjelentsen kedvezbb

árú eldeinél, azonban csak az újabb szoftverek futtatásával

birkózik meg. A Raptor fantázianev újdonság nem más, mint

stabil része legyen. A számítási mvelet immár „könny":

minden elmozdulás egy bit információtartalmú, az elmozdul-

tak logikai i-et, a mozdulatlanok logikai o-t jelentenek.

„Ez igazi mérföldk a nanoméret számítógépes kutatások

területén" - mondta Andreas Heinrich, az IBM Almádén kuta-

tóközpontjának fizikusa. „A molekulazuhatag teljesen új meg-

közelítése a számítástechnikának. Ez az els eset, hogy egy

nanoméret számítógép összes alkatrésze elkészült, és m-
ködött. Lényegesen kisebb, mint bármely más áramkör, ame-

lyet eddig készítettek."

Ami a valóságot illeti, az IBM tudósai egy egyszer áramkört

építettek, amely adattárolást, -betöltést, valamint „és" és „vagy"

funkciókat végzett el. A legbonyolultabb áramkör hárombeme-

netes volt, 12x17 nanométeres, ami oly kicsiny méret, hogy

190 milliárd darab férne el belle egy ceruzaátmérnyi terüle-

ten. A létrehozott áramkör 260 ezerszer kisebb a legfejlettebb

technológiával sorozatban gyártott félvezet chipeknél.

Az áramkör mindössze egy elektronvolt feszültséggel mkö-
dik, ami 100 ezerszer kisebb egy azonos funkciójú félvezet

áramkör feszültségszükségleténél. Mindezt az IBM kutatói pár

fokkal az abszolút nulla fok fölötti tartományban készítették és

mködtették, de vélheten magasabbh fokozhatja a mkö-
dési sebességet. A konklúzió az, hogy mködtethet szervetlen

egy „light" mainframe, amelyet leegyszersített operációs

rendszerrel, a z/OS-szel szállítanak, ily módon a Raptor kizárólag

az arra írott, fleg nyilvántartószoftvereket képes futtatni. A

z8oo a második olyan nagyteljesítmény számítógép, amely-

ben az IBM mainframe-ekbe szánt, vadonatúj 64 bites pro-

cesszorai kapnak helyet. Az IBM egyébként nem titkoltan na-

gyon fontos szerepet szán a z8oo-as rendszereknek, amelyek-

nek az olcsóbb kategóriás mainframe-számítógépek piacán kell

felvenniük a harcot a konkurens gyártók hasonló termékeivel.

Az IBM köztudottan szereti a nagyszámítógépgépek piacát,

ugyanis általában minden egyes eladott mainframe-géphez

többéves fenntartási és szoftverfrissítési szolgáltatást nyújt,

ami nagyon komoly bevételt jelent a „nagy kéknek". A mos-

tanság tapasztalható általános gazdasági nehézségek idején

pedig még az IBM-hez hasonló óriáscégeknek sem ártanak az

ilyen, többéves bevételt garantáló szerzdések.

Az IBM elssorban annak köszönheti újabb térnyerését,

hogy - miközben felfrissítette mainframe-termékcsaládját-

minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetett a nyílt for-

ráskódú Linux operációs rendszerre.

A cég képviseli szerint az alternatív operációs rendszer az

utóbbi idben egyre népszerbbé vált a vállalati szegmens-

ben, elssorban a cégek költségcsökkentési lépéseinek követ-
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keztében. Az IBM egy ideje már támogatja a Linux nagygépes számítógép összesen 384 darab 1,3 gigahertzes Power4

rendszereken való alkalmazását, a kiadott modellek azonban processzort és 1,5 terabájt memóriát tartalmaz majd.

az els olyan mainframe-rendszerek, amelyek kizárólag a Li- 108 darab kétprocesszoros IBM-munkaállomásból álló fü rt-

nuxot támogatják. tel végezteti töréstesztjeit, szimulációit a DaimlerChrysler. Ez

ismét egy linuxos gépekbl fürtözött

szuperszámítógép, amellyel jelent-

sen olcsóbban juthatnak a cégek ko-

moly számítási teljesítményhez.

Megállapítható tehát, hogy a linu-

xos fürtök egyre népszerbbek a vál-

lalatok körében: az MTU Aero En-

Egyfürtnyi nyílt

forráskód

Egy egészen új hír: nem a Blue Cene/L, hanem egy eServer

pögo fürtözött telepítését kezdték meg az Illinois Egyetemen

-cél a 2 tetaflop kapacitás. A lehetség adott, a végeredmény

a jöv év legelejére várható. A 2 tetaflop teljesítmény szuper-

Amikor nekifogtam a cikk megírá-

sának, azt terveztem, hogy a címe

Képeskönyv lesz, és bemutatja ko-

runk csúcstechnológiai fejldésének

trendjeit. Tévedtem. Mindaz, amit ol-

vashattak, csak egy kis szelet a meg-

valósított álmokból. Ez viszont mára

valóság. Olyan valóság, amely még-

ha misíthatatlan, fejldik, és miköz-

ben a sorokat leírom, lehet, hogy már

újabb és újabb álmok váltak valóra.

Miért az IBM-rl írtam? Több oka is van. A cég jól példázza,

hogy a profitorientált gazdaságban is léteznek olyan kutatási

területek, munkák és célok, amelyek a kutatónak profitot, az

emberiségnek elrelépést jelentenek. Az, hogy ez a tudás a ja-

vunkat szolgálja-e, csak rajtunk múlik, azon, hogy mit kez-

dünk vele. A vázolt eredményekkel lehet élni, de éppúgy

visszaélni is. Marlowe szavaival élve: „Az ember annyit ér,

amennyit változtat a világon."

gines, a világ ötödik legnagyobb és

Németország legnagyobb repülgép-

motor-gyártója a közelmúltban egy

64 számítógépbl álló Linux-fürtre

bízta a motorfejlesztési feladatokat.

A német cég azért döntött a fürtö-

zéses megoldás mellett, mert ez volt

a legolcsóbb. Egy hasonló teljesítmé-

ny unixos szuperszámítógép a linu-

xos fürtnél akár két és félszer, há-

romszor többe került volna.

Az ilyen - olcsó, de nagy számítási

kapacitással rendelkez, nyílt forrás-

kódú- rendszerek több kutatási te-

rületen használhatók. Segítségükkel

elreléphetünk a rákkutatás, a bio-

technológia, a személyre szabott

medicina, valamint a genetikai kuta-

tások területén.

Zárszó
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Azonnali üzenetküldk
Az e-mail alternatívája?

A manapságjellemz spam- és vírusáradat miatt a levelezés már nem a régi. Az elektronikus levél az internet egyik

legrégebbi, alapvet kommunikációsformája, napjainkban viszont sok bosszúságot okoz. Ismerseinktl, akikkel így

kommunikálunk, vírusokat kapunk (természetesen az tudtuk nélkül), ha pedig webhelyet üzemeltetünk, és kapcso-

latfelvétel céljából kiírjuk oldalunkra az e-mail címünket, kéretlen reklámokkal támadnak meg minket

PERJÉS LÁSZLÓ

Manapság mintegy védekezésképpen egyre elterjedtebb,

hogy a webes megjelenés alkalmával az e-mail cím láthatat-

lan marad, és a tulajdonosnak csak egy rlapon keresztül

lehet üzenni (vagy úgy sem). Pár napos nyaralás után nem rit-

kán 500-1000 levél vár minket, amelynek akár 90-99%-a is le-

het spam vagy vírus. Rossz esetben mennyiségük átlépi a le-

velesláda méretbeli korlátját, és emiatt fontos leveleket nem

kapunk meg. Nyilvánvaló, hogy az e-mail mint kommunikáci-

ós forma „válságba" került. Van-e alternatív megoldás?

Szakértk szerint igen. Ez nem pedig más, mint az azonnali

nekünk sem kell egy idben az internetre kapcsolódnunk.

Emellett óriási elny, hogy látjuk a listánkban, ki az, aki éppen

online, és ki az, aki nem. Ez nagyon kényelmes: valós idejvé

teszi a szöveges kommunikációt. Csatolt fájlok küldése is

megoldott, ráadásul vírusmentesen, hiszen csak attól fogad-

juk el azokat, akivel megbeszéltük, hogy küld valamit szá-

munkra. A messengereken váltott üzeneteknek szöveges

archívuma is létezik, hiszen ezek a programok automatikusan

és elég jól átláthatóan naplóznak. Mint a késbbiekben látni

fogjuk, bvíthetségük és valós idej kommunikációra alkal-

üzenetküldk (messengerek) használata, ami ugyan nem ha-

sonlít a levelezésre, viszont szöveges üzenetek nagy bizton-

sággal, spam- és vírusmentesen küldhetk vele valós idben.

Helyettesítheti-e a levelezést?

A kérdés elssorban az, hogy az azonnali üzenetváltás he-

lyettesítheti-e a levelezést mint funkciót. Eredetileg nem erre

találták ki, de kis kompromisszummal és ügyeskedéssel rész-

ben átveheti szerepét. Nem kell ugyanis feltétlenül megvárni,

amíg a másik fél online lesz. Az üzenet akkor fog megérkezni,

amikor a címzett bekapcsolja saját üzenprogramját, és így

más módszerük miatt sok olyan lehetséggel kecsegtetnek,

amivel a hagyományos levelezk nem. A használhatóság te-

hát ma már nem feltétlenül funkcionális kérdés, hanem attól

függ, ismerseink rendelkeznek-e ilyen programmal, és ha

igen, melyikkel. Ha netán nincsenek ilyen barátaink, érdekl-

dési kör, e-mail cím vagy becenév alapján könnyen kereshe-

tünk magunknak messengerprogram segítségével.

Melyiket használjuk?

Bven van választék. Az ebbl származó elny mégis kétesé-

lyes, mert amíg a levelezprogramok nagyjából kompatibili-
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sek egymással - vagyis mindegy, hogy a küld és a fogadó

melyik szoftvert használja addig az azonnali üzenetküldk

általában nem hajlandók más programmal kommunikálni.

Emiatt, ha találkozunk valakivel, akinek ICO messengere van,

akkor vele csak ezt a szoftvert használhatjuk. Ugyanígy járha-

tunk a Yahoo!, az MSN és az AOL üzenprogramjaival, st le-

hetnek olyanok, amelyek kevésbé elterjedtek (pl. Jabber), vagy

nehezebben használható kliensprogramot alkalmaznak

internetes üzenetváltásra (pl. IRC). Ha sok helyrl gyjtünk

netes ismersöket, a vége az lehet, hogy gépünk erforrásait

teljesen lefoglalják a háttérben futó messengerprogramok.

A kompatibilitási problémára jelenleg frappáns megoldást

kínálnak azok a messengerek, amelyek több

IRC- és Jabber-kliens - s mindezek a kötelez szolgáltatások

mellett. Stabilitása még nem tökéletes, de a Mozilla példája

alapján bízhatunk benne, hogy a programot gondozó közös-

ségnek végül ezt is sikerül megoldania.

Rival 3

A Mirindával ellentétben a Rival keveset tud, viszont azt

stabilan és széles kör kompatibilitással. A kevésbé ismert

Jabber-szervereket használja kommunikációra, így ezekkel

több résztvevs konferencia is lehetséges. A rendelkezésre

álló nagyszámú kliensprogramról a www.jabber.org oldalon

tájékozódhatunk, a Clients menüpont alatt

üzenprogrammal is képesek kommunikálni. így csak egy

szoftvert kell futtatnunk ahhoz, hogy bárkivel beszélhessünk,

attól független ül, hogy a másik oldalon milyen programot

használnak. Ezekbl egyre nagyobb a választék, bven talá-

lunk ingyenes vagy fizets verziót is. Folyamatosan fejlesztik

ket, hogy lépést tartsanak az eredeti szoftverek változásaival,

és hogy minden szolgáltatást (hang-, kép- és fájlátvitel) bizto-

sítsanak, vagyis hogy teljes egészében használhatóak legye-

nek az eredeti programok helyett.

Mirinda

Az egyik legtöbbet tudó, legdinamikusabban fejld

messenger a Mirinda IM. Ráadásul ingyenes. Letölthet

a www.miranda-im.org címrl, sok plug-innel együtt.

A kompatibilitást és a program fejldését úgy biztosítják,

hogy a forráskód is hozzáférhet. Szerencsére azoknak, akik a

messengerekhez az eredeti erforrásokat biztosítják, kötelez

közzétenniük a protokollt is, ezért a változások könnyen kö-

vethetk, javíthatók. A Mirinda erssége a rendelkezésre álló

rengeteg pl ug-in modul, valamint a nyílt forráskódból szár-

mazó elnyök. Spamszrk, levélfigyelk, idjárás-jelentés,

(www.jabber.org/software/clients.php). Itt képernyfotók és

leírások segítségével informálódhatunk a lehetségekrl,

amelyek szinte minden operációs rendszerre rendelkezésre

állnak. Ezt a sokoldalú protokollt általában számon tartják

mindazok, akik univerzális üzenrendszereket fejlesztenek, hi-

szen e szoftverek egyszerségük dacára az azonnali üzenet-

küldés lehetségein belül nagyon sokat tudnak, és rugalma-

sak. Szimpatizánsok nagyszámú közössége támogatja a rend-

szert, akiket fórum és levelezlista is segít. Bár a Rival nem

képes rá, sok Jabber-protokollt támogató szoftver kezeli az

ICO, a Yahoo! és az MSN messengereket is.

Eyeball chat

Ez a chatprogram szintén kezeli a legnépszerbb

messengerprotokol lókat, például a Yahoo!-t, az MSN-t, az

AlM-et, de elssorban webkamerás kommunikációra alkal-

mas saját protokollján keresztül. Használata nagyon könny,

sokféle eszköz segíti a felhasználót abban, hogy régiójának

vagy érdekldési körének megfelel chatszobát találjon, és

ott kamerás beszélgetésbe kezdjen. A kamerás képátvitel

mellett nemcsak szövegesen, hanem élhanggal is tarthatjuk
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a kapcsolatot, ha van hozzá elegend sávszélességünk. Sajnos

a program idvel szinte teljesen „felzabálja" gépünk erforrá-

sait a kommunikáció során. A szoftvert a www.eyeballchat.

com címrl tudjuk letölteni. Kipróbálása mindenképpen érde-

mes, hiszen ingyenes. Társaival ellentétben sajnos sem plug-

inekkel nem bvíthet, sem jelents támogatással nem dicse-

kedhet, kamerás kommunikációra mégis igen jó választás.

Trillian

A messengerek piacán meglehetsen ritka a fizets prog-

ram, ám a Trilliannak van ilyen verziója is. Természetesen ez

jóval többet tud, mintáz ingyenes változat. Az, hogy a Trillian

tálni, a Yahoo! és MSN hasonló listáival pedig automatikusan

együttmködik (a Mirinda viszont a Trillian teljes listáját im-

portálja, ha kell).

Összegzés

A többféle messengert egybefogó üzenprogramok piacán

a legnagyobb funkcionalitást az ingyenes, közösség által gon-

dozott Mirinda biztosítja, amely sajnos egyelre nem eléggé

stabil. Igaz, még nem érte el az i.o-s verziószámot sem. Javítá-

sok után az egyik legsokoldalúbb üzenprogram lehet. A for-

ráskódja is hozzáférhet, s talán a legnagyobb plug-in válasz-

tékkal rendelkezik.

megengedhette magának fizets program kiadását, talán

mutatja a népszerségét. Szinte minden közismert

chatprogramot képes helyettesíteni (beleértve a Jabbert is),

valamint alkalmas videokamerás kép- és hangátvitelre a

Yahoo! protokollján keresztül. A Trillian ezenkívül képes arra,

amire legtöbb társa nem: egy messengeren több accountot is

kezel egyszerre. így például ugyanakkor használhatunk egy

ICO-számot komolyabb és egy másikat külön hobbicélokra,

különböz adatlapokkal. Mködik IRC-kliensként, plug-inekkel

bvíthet, va lam i nt a felülete is skinelhet, tehát a képi meg-

jelenítése a felhasználó által alakítható. A gyártó webhelyén

jelents közösség alakult ki, amelyet fórummal is támogatnak

(www.ceruleanstudios.com). A nagyszámú plug-in és a még

nagyobb számú skin, azaz képi megjelenés között mindenki

megtalálhatja a neki tetszt. Ezek segítségével ellenrizhetjük

bejöv leveleinket, nemcsak a P0P3-at, hanem a Yahoo! és

a Hotmail levelezjét is. Címlistánkat tetszlegesen bvíthet-

jük, még IRC-n található ismerseink nevével is. Rugalmas,

gyors, és viszonylag stabil, biztonságos, az egyik legjobb vá-

lasztás lehet azoknak, akik többféle messenger használata

helyett egyetlen programot szeretnének. A Trillian számít is

erre, hiszen az eredeti ICO program klienslistáját képes expor-

A Jabber-protokollt arra az esetre lehet ajánlani, ha netán

a többi program fenntartója, ha nem is a szoftverért, de az

üzemeltetésért pénzt szeretne kérni. Ez ugyanis a felhaszná-

lók által üzemeltetett peer-to-peer hálózatra épül.

Chatszolgáltatásai nagyon sokoldalúak, kliensprogramjaiba

gyakran beépítenek más messengereket is. Weboldaláról tölt-

het le a legnagyobb számban közösségi fejlesztés, tetszle-

ges operációs rendszeren futó üzenszoftver, amely gyakran

nemcsak a Jabbert, hanem más népszer üzenprotokol lókat

is támogat

Az Eyeball chat azok számára lehet elnyös, akik

webkamerás, hangátviteles kommunikációra vágynak. Ingye-

nes, és az ICO kivételével támogatja a többi népszer

messengert.

A Trillian méltán az egyik legnépszerbb program, plug-injei

révén nagy szolgáltatásválasztékkal, webkamerás hangát-

viteli lehetséggel, skinelhet felülettel. Jelents közösség

támogatja, bár a fejlesztés nem közösségi kézben van. Az ál-

talunk megvizsgált szoftverek közül ez az egyetlen, amely-

nek ki merték adni a fizets verzióját is. B
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Lázadás a szépség ellen
A ni szépség a leggylöletesebb dolog a világon, évente százmilliók szenvednek tle, százezrek halnak bele, és száz-

milliárdokat költenek rá. A szépség elítélet, kényszerzubbony, üzlet A szépség a nk rabszolgasága, megalázása, el-

nyomatása. A szépséget aférfiak találták ki. „Kövérek, szrösek, csúnyák akarunk lenni, tessék minket így szeretni és

kívánni Röviden így lehet összefoglalni afeminista lázadást aférfiak által teremtett szépségideálok ellen.

SZENDI GÁBOR

„Ez a cikk azoknak szól, akik vastagnak érzik a combjukat, ki-

csinek a mellüket, unalmasnak a frizurájukat, csúnyának a brü-

ket, nevetségesnek az alakjukat, és divatjamúltnak a ruháikat

Azoknak a nknek, akik azt hiszik, életük jobbra fordulna, ha le

tudnának adni 8 kilót, ha telne nekik kontaktlencsére, parfümre,

narancsbr elleni krémre, ha megmttethetnék az orrukat, fel-

varrathatnák a ráncaikat, leszívathatnák a hasukat Azoknak szól,

akik szégyent vagy boldogtalanságot éreznek, amikor a testükre

vagy annak egy részére gondolnak. Más szavakkal a nk 99,9%-

ának szól ez a cikk." Laura Bryannan e szavakkal indítja Naomi

Wolf A szépség mítosza cím könyvének ismertetését (1.).

Wolf nevéhez méltóan a férfitársadalom torkának esik. Szerinte

minél inkább felszabadítják magukat a nk jogilag és gazdasági-

lag, annál inkább rájuk nehezedik a ni szépség mítosza. Miköz-

ben politikai értelemben még soha nem voltak ilyen szabadok,

a plasztikai sebészet, a fitnesz- és fogyókúraipar soha nem látott

mértékben fejldik, s a pornográfia a világ egyik legnagyobb üzle-

tévé vált. Miközben a feminizmus a niséget akarja visszaszerezni

a férfiaktól, a férfiak között terjed az a nézet, hogy a feministák

egyszeren ronda nk, akik nem tudnak maguknak pasit szerezni.

A szépség mítosza a legalattomosabb eszköz, amit a nk ellen a

férfitársadalom felhasználhat, mert a ni lélek alapvet vágyaira

épít. An szerelmet, házasságot, családot, gyereket, mit ad isten,

boldogságot szeretne - de mindennek a szépség az ára (1.).

Ahogy a nk „felszabadultak", vagyis munkába álltak, beindult

a sokkal rafináltabb elnyomatás -állítja Wolf. Az ötvenes-hatva-
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nas években történt a nagy fordulat Az akkori sztároknak még

normális volt a testsúlya, volt rajtuk ez-az, aztán megjelent a

„modernn-hisztéria", a fiatal, fiús testalkatú, nulla zsírtartalmú

manökentípus. A nk elbizonytalanodtak, bntudatuk lett a tes-

tük miatt, s emiatt vadul fogyókúráznak, edztermekbe járnak,

hajszolják a karcsúságot mindenáron. Az Amerikai Anorexia és

Bulimia Társaság szerint e betegségek évente egymillió amerikai

nt érintenek, és a társaság azt állítja, hogy évente úgy 150 000

n hal bele az anorexia nervosába (1.).

arány, telt keblek, gömböly fenék), a fiatalság, az egészségesség és

a szimmetrikusság az igazán vonzó (2.).

Mondom, ez volt az eredeti terv.de kétségtelen, hogy valami el-

romlott menet közben. Szép dolog a karcsúság, de ha a test zsír-

tartalma 20% alá csökken, elmarad a menstruáció, és éppen az

vész el, amit a karcsúságnak hirdetnie kellene: a fiatalság és ter-

mékenység (3.). Jó oka van ennek, hiszen ha az sidkben a nnek

nem volt elég zsírtartaléka, akkor kicsi volt az esélye, hogy kihord-

ja magzatát, ha közben ínséges idk köszöntöttek be. Hasonló

- Jaj, mester, nem a szobrot

kellene inkább?

- Nem. Az már tökéletes...

Van igazság Wolf szavaiban, a férfitársadalom jogot formál ar-

ra, hogy a n fizikai megjelenését megítélje, és felhasználja elle-

ne. Ha egy nt szexuális inzultus ér, könnyen megvádolják, hogy

túl kihívó volt, ha meg nem elég csinos, vagy pláne túlsúlyos,

nem veszik fel olyan munkahelyre, ahol reprezentálnia kell. Azon-

ban, mint az elz lapszámunkban is olvasható (Adonisz-komp-

lexus, INK, 2004. április), a vonzer beteges hajszolása vagy

legalábbis a bntudat és csökkent értékség érzése a pocak,

a kopasz fej, a gyenge izomzat és az alacsonyság miatt a férfiak

dönt többségét is kísérti. Akkor ket meg a nk hajszolják bele

ebbe? Vagy a férfiak a nket és önmagukat is? Vagy közös az el-

lenség, csak a nk korábbi elnyomatásukat vélik felismerni új

köntösben, a szépség diktatúrájában?

/\ túlhajtott szépség

A közös ellenség sajnos maga az evolúció, amely mindent a sza-

porodásnak rendelt alá. A nagyobb vonzer nagyobb sikert ígér

a párválasztásban, s kétjó gén, ersen szaporodóképes egyed

utódja szintén sikeres lesz a szaporodásban. Ez volt az eredeti terv.

A szépség e terv szolgálatában állt, ugyanis mind a férfiban, mind

a nben az a szép, ami a sikeres szaporodás jele. A nknél, ugye,

a magas ösztrogénszint (vastag ajkak, babaarc, 0,7-es derék-csíp

a helyzet a sporttal is. Ugyancsak jó dolog a kisportolt alak és

a feszes izomzat, de közismert, hogy a túl intenzíven sportoló

nk, például az atléták között rendkívül elterjedtek a menstruáci-

ós és a fogamzási zavarok. Úgy tnik, az új lehetségek és új di-

vatok a szintén evolúciósán kialakult „csalási" technikákat segí-

tették elhatalmasodni. Ezek közé sorolhatunk minden olyan

törekvést, amely a jobb szaporodási képességet sugalló vonások

ersítését, hangsúlyozását eredményezi. A gond csak az, hogy

nincs megállás, nincsenek evolúciósán beépített fékek, mert ko-

rábban nem létez eszközök és mechanizmusok jelentek meg.

Csalási technika a fiatalító mtét, a szimmetriát fokozó beavat-

kozás (anyajegyek eltávolítása stb.), a pakolások és krémek hasz-

nálata, az arcfestése, a rúzsozás, mert egyik sem a valóságos sza-

porodási képességet fokozza, csupán az „eladhatóságot". A mell-

nagyobbító mtét pedig kifejezetten abszurditásnak minsíthe-

t, és a férfiak alapos becsapásának tekinthet. Elgondolkodtató,

hogy eddig több mint kétmillión választotta ezt a „megoldást"

(4.). Eredetileg a nagyobb mell a szaporodási képesség biztonsá-

gosjelzése volt, ezért egy bizonyos mérethatáron belül a férfiak

számára ösztönösen vonzó. És akkor is vonzó lesz, ha mestersé-

gesen növelik meg a méretét, jóllehet a beavatkozás után a n
nem tudja majd szoptatni gyermekét, ami evolúciós szempont-

ból egyáltalán nem tnik elnynek. Még a modern tápszerek ko-

rában is igaz az, hogy a szoptatott csecsem késbb sokkal
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egészségesebb lesz, mint az, akit tápszerrel etettek. Például az

egyéves kor alatt tehéntejjel táplált gyerekek között drámaian

gyakoribb a fiatalkori cukorbetegség (5.) és az allergia (6.).

Válasz a ni vádakra

A „szépségdiktatúra'' tehát a ni csalástechnikák túlhajtása, és

kérdés, hogy ezt valóban a férfiak találták-e ki.k csupán azt ta-

nulták meg az evolúció során, hogy bizonyos ni

testi jegyekre bukjanak, s kétségtelen, hogy buk-

nak is. Agykutatók kimutatták, hogy a férfiak

agyában az ún. agyi jutalmazó rendszer fokozott

aktivitást mutat egy szép n láttán (7.). Tehetnek

errl a férfiak?

Nem a kapitalizmus, hanem az evolúció vezette

be a kereslet-kínálat törvényét és a kíméletlen

konkurenciaharcot. A nk mindenáron szeretnék

azt a jutalmazó rendszert aktiválni, a férfiak pedig

ezt örömmel veszik, mert nekik is határozottan jó

érzést jelent. Mármost azzal vádolni a férfiakat,

hogy a csalási technikák túlhajszolására kénysze-

rítik a nket, kicsit falsul hangzik. Olyan, mintha

a kétségbeesett keresked átkozná a vevket, akik

mindig jobbat és szebbet akarnak, s ezzel t bele-

hajszolják az állandó fejlesztésbe. Nem a vevvel

van a baj, hanem a többi kereskedvel, akivel

kénytelen versenyezni. An ellensége tehát

nem a férfi, hanem a másik n. A feminista álma

talán egy lakatlan sziget sok-sok férfivel és egy

nvel - vele. Mert akkor lehetne szrös, kövér és ápolatlan.

Bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy éppenséggel

mindig a n vezette a férfit az orránál fogva. Tudjuk, hogy a sza-

porodás során mindig a n választ, a flört és ismerkedés folya-

matát mindig a n vezényli le (8.). An elrejti

fogamzóképességét, amit rejtett ovulációnak nevezünk, és a fér-

fit arra kényszeríti, hogy hséges legyen hozzá. Ha egy férfinak

gyermeke születik egy idegen ntl, az anyagilag veszélyezteti

a feleség biztonságát. De ha a nnek születik gyermeke egy ide-

gen férfitól, akkor az a férfi evolúciós céljait veszélyezteti, neveze-

tesen, hogy naivan más génjeit neveli fel, miközben kiszorul

a szaporodásból. Mivel az utód génjeinek fele mindenképen az

anyáé, a n evolúciós értelemben nem kockáztat, a férfi viszont

„minden vagy semmi" játszmát játszik (9.). Valószín, hogy innen

ered a férfiak görcsös birtoklási vágya, féltékenysége és az az el-

nyomó törekvés, ami ellen a feminizmus lázadni kezdett. Ha egy

n munkába áll, ki tudja, mi minden történhet ott. A modern

vizsgálatok szerint bizony a nk 30-40%-a alkalmilag félrelép,

s utalni lehet arra az angol vizsgálatra is, amelynek során teljesen

véletlenül derült ki, hogy a családokban nevelked gyermekek

6%-a nem az apától származik, csak éppen az nem tud róla (10.).

Amit tehát a feminizmus a férfinak tulajdonít, az tulajdonkép-

pen a nben él vágy, hogy tetsszen a másik nemnek, s azután

a sok megszédített férfi közül választhasson. A n tehát mintha

saját ösztönös törekvései ellen lázadna. Utálja a férfit, mert tet-

szeni kell neki, de ezt nem az írja el neki, hanem akarja.

Egy feminista egy napon úgy döntött, hogy bizony többet

nem borotválja a karját és a lábát, nem enged ennek a rohadt

férfi ura lomnak, s nem akar szexuális tárgy lenni. Csakhogy

hamarosan rádöbbent: többé nem attraktív, s ami a legkétségbe-

ejtbb volt, hogy önmagának sem tetszett. Feloldandó magában

a feminista harcos és a tetszésre vágyó n konfliktusát, ettl

kezdve szkítette végtagjain a szrt (11.).

J
Botrányok

a szépségkirályn-

választások körül

A feministák különösen sérelmezik a szépségki rá lyn-választá-

sokat, ahol nk parádéznak férfiak eltt, és a férfiak mondják

meg, mi a ni szépség. Az egész olyan, mint a marhavásár -

mondták a feminizmus hskorában (12.).

2002-ben Nigériában lett volna a Miss World verseny, ám az

egyik helyi lapban megjelent egy cikk, miszerint Mohamed próféta

helyeselné a szépségversenyt, és bizonyára a nemzeti szépség-

királynk közül választana magának feleséget. A muzulmánok er-

re rátámadtak a katolikusokra, és vagy 200 halottja volt a zavar-

gásnak. A szépségversenyt végül Londonban tartották meg (13.).

Samadzai, egy Amerikában él afgán n tavaly részt vett a Miss

Earth versenyen, ami óriási felzúdulást keltett Afganisztánban.

Megfenyegették, hogy távollétében elítélik a törvények megsze-

géséért (bikiniben férfiak eltt mutatkozott), s levelezfórumo-

kon afgán nk egyaránt éltették és gyalázták t tettéért (14.).

A lány szereplésével az afgán viszonyok ellen kívánt tiltakozni, de

mint mondta, t is zavarta kicsit a bikinis megjelenés (15.).
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Egyférfi, aki utálja a ni
szépséget

Michael Levine Miért utálom a szépséget? cím cikkében (16.)

bevallja, hogy irritálja a sok fantasztikusan csábító, karcsú, fiatal,

hibátlan n, aki megjelenik a filmekben, a magazinok címlapjain,

de valójában nem elérhet, nem megszerezhet. A férfi csak áb-

rándozik róluk, és szemében elhalványulnak az elérhet, reális

szépségek, akik körülveszik. Levine tulajdonképpen a „csalási

technikák" ellen tiltakozik, átéli, hogy a csalás mködik, hat, nem

tudja kivonni magát a benne is dolgozó evolúciós erk hatása

alól. Ezért utálja a szépséget.

Mit gondolsz,

hová készül?

Kutatásokat idéz, amelyek bizonyítják, hogy az átlagos szépsé-

g n kevésbé vonzó, ha eltte egy rendkívüli vonzó nt csodál-

tunk meg. Ezt nevezik kontraszthatásnak, és valljuk meg, a szép

nk pontosan erre vágynak, ezért dolgoznak keményen a fitnesz-,

fodrász-, szolárium- és szépségszalonokban. Amerikai egyetemis-

ta fiúknak átlagos szépség lányokat mutattak, és az után érdek-

ldtek, hogy szívesen randiznának-e velük. Ha eltte végignézet-

tek velük egy epizódot a Charlie angyalai cím sorozatból,

amelyben topmodellek a fszereplk, a randevú ötlete kevésbé

volt vonzó a fiúk számára.

Evolúciós megfontolások alapján úgy gondolják, hogy a férfiagy

folyamatosan mintát vesz, folyamatosan formálja az ideális nt
annak alapján, amit lát, hogy az átlagos mintához képest mérje

fel, neki mi juthat. Ezt a bels mintát vagy modellt torzítják el az

óriásplakátokon, magazinokban, tévében, moziban vagy az élet-

ben látott szupernk, mert vizuálisan túlreprezentálódnak. Rá-

adásul még annyira sem mindig igazak, amennyire annak látsza-

nak, hiszen a retusecsetnek, a többórás sminknek, a plasztikai

mtéteknek és a bravúros fényeffektusoknak köszönhetik rendkí-

vüli külsejüket. A képzelet és a realitás nem passzol, s a férfi bol-

dogtalan és reménytelen lesz, megalkuvásnak érzi a számára el-

érhet, reális szépséget (16.). A valós szex valós partnerekkel

unalmas lesz a filmekben és pornósite-okon látottakhoz képest,

a létez veszít vonzerejébl a lehetségeshez képest. Azok a férfi-

ak, akik állandóan fiatal nkkel vannak körülvéve (tanárok, filme-

sek stb.) folyamatosan ki vannak téve ennek a destruktív hatás-

nak. Satoshi Kanazawa és MaiyStill A tanítás veszélyes a házas-

ságra nézve címmel publikált tanulmányt egy evolucionista

szakfolyóiratban (17.). A szerzk összehasonlították a felsfokú

oktatásban dolgozó tanárokat az átlagos amerikai polgárokkal, és

kiderült, hogy a fiskolai és egyetemi tanárok sokkal gyakrabban

válnak el, vagy meg sem nsülnek. A férfiak nem ismerik fel, hogy

önmagukban folyton összehasonlítják a feleségüket fiatal, vonzó

tanítványaikkal, s csak a végeredményt érzékelik, az elhidegülést.

A férfiak tehát legalább annyira szenvednek a ni szépség

mesterségesen felfokozott hamisítványaitól, nem érzik jól ma-

gukat ebben a világban. Valószínleg van részük abban, hogy

így alakulnak a dolgok, de hogy erre szándékosan nem törek-

szenek, az biztos.

Még egy ok, hogy utáljuk

más szépségét

Márkus M. Mobius és Tanya 5. Rosenblat Miért fontos a szép-

ség? cím tanulmányában (18.) a szépség munkahelyi elnyeit

elemzi. Az átlagosnál szebb munkaerk 10-15 százalékkal keres-

nek többet, minta kevésbé szép vagy csúnya alkalmazottak. En-

nek alapvet oka, hogy a szép emberekkel mindenki szívesebben

van együtt, többre értékelik tlük ugyanazt a teljesítményt, mint

másoktól. Sikeresebbek a kommunikációban is, legyen annak cél-

ja az ügyfél meggyzése vagy a fnöktl való fizetésemelés kicsi-

karása. Az emberek sikeresebben kommunikálnak, ha olyan fog-

lalkozásuk van, ahol másokkal összehasonlítva ket választhat-

ják. Szívesebben lépnek oda egy szép eladóhoz, és a vonzóbb

külsej ügyvédek, orvosok nagyobb bizalmat éveznek, mint ka-

csaorrú, bibircsókos társaik. A szépséghez az emberek több intel-

ligenciát és szociális készséget, több egészséget és szexuális

összhangot társítanak. Ugyanakkor kísérleti helyzetben a szép

emberek nem feltétlenül okosabbak vagy ügyesebbek, viszont al-

kalmazóik pozitívabban értékelik teljesítményüket. Akár a kivéte-

lezett diák esetében: ha ostobaságot mond, annak is lehet vala-

milyen értelmet találni.

/A szép, aki utálja

a szépségét

A szép emberek gyakran szenvednek saját szépségüktl, mert

rengeteg problémát is okoz nekik. Az egyik legalapvetbb az öre-

gedés. Aki belekóstolt abba, hogy szépsége és fiatalsága belép

mindenhová, hogy elnyökhöz, magasabb fizetéshez, kivétele-

zettséghez juthat általa, növekv szorongással figyeli, ahogy kez-
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di elveszíteni ha mvasságát, varázsát,

vagyis öregszik. Az ilyen személyek gyak-

ran nárcisztikus (önszeret) személyisé-

gek, ami a különleges gyermekkori stá-

tus vagy éppen a mostoha körülmények

következménye lehet. A nárcisztikus sze-

mély-szemben Freud elképzelésével -

nem szereti magát, hanem azt szereti

magában, hogy szeretik. Vagyis szépsége

nem egy járulékos adottság, hanem a

mindene (19.). Élni akar vele, mert élvezi a

hatását. És ha elvész a varázser, az ered-

mény üresség, depresszió, céltalanság, a

paradicsomból való kizetés állapota lesz.

A szép emberek könnyen rászokhatnak

arra, hogy szépségüket eszközként hasz-

nálják, ettl viszont nem tanulnak meg

küzdeni, nem tudnak kitartóak lenni. Bár

formailag jól teljesítenek, tudásban elmaradnak szorgalmas, ám

csúnya társaiktól, akik esetleg éppen azt tanulták meg, hogy csak

az eszükkel érvényesülhetnek. A szép nket sokszor megszerzen-

d trófeának tekintik, ezért alkalmazzák ket szívesebben, és

részesítik mindenféle elnyben, s amikor elfogadják a kiváltságo-

kat, sok férfi azt hiszi, ezzel igent mondtak az piszkos fantáziái-

ra. A szép nk gyakran vannak kitéve zaklatásnak, mert szexuális

céltárgyakká válnak a férfiak szemében. Persze a vonzó férfiak

hasonló cipben járnak, hiszen a n biológiai programja az, hogy

élj egy házias, családszeret férfival, és ess teherbe egy jó gének-

kel rendelkez, domináns férfitól (9.). A szép embereket egyfell

csodálat veszi körül, másfell leplezetlen irigység és rosszindulat,

mert úgy tekintenek rájuk, mint akik igazságtalan elnyökhöz ju-

tottak (ez igaz), és mint akik különleges bánásmódot követelnek

maguknak (ez is igaz).

A szépség kívánatos, de gyanakvást kelt. A férfi vágyik a szép

nre, de nem tudná magát mellette biztonságban érezni. Szép-

ség és hség mintha kizárná egymást, s sokkal inkább hiszünk

a szépség és hamisság kapcsolatában. A szépség mintha arra

született volna, hogy mindenki megszerezze, de senki nem akarja

megrizni. Mert reménytelen dolog. A szépség közkincs.

A szépségcsapda

A szépség biológiai értelme a reklámozott szaporodási képes-

ség (20.). Ezért a szép egyeddel mindenki szaporodni szeretne.

Emiatt udvarolják körül, emiatt részesül annyi kiváltságban.

pedig elfogadja különleges státusát, de nem akarja tudni, hon-

nan is ered ez. A szépség koevolúciós termék, vagyis a ni termé-

kenységjegyek vizuális jelzése és az ezeket szépnek látó férfiagy

egymással kölcsönhatásban alakult ki. A n tiltakozhat, hogy mi-

ért kell nekitetszeni.de mégis tetszeni akar. A férfi háboroghat

azon, hogy egyre szebb nk vannak körülötte karnyújtásnyira, de

ugyanakkor sivár lenne a világa nélkülük.

Nincs más, mint megtanulni együtt élni a szépséggel,

minden elnyével és átkával. A szépség utáni vágy gyárilag

beégetett program. S
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Letöltés.com
Egy éve listavezet a Totál Commander
Az egyik legnépszerbb, szoftverletöltésselfoglalkozó hazai oldal, a Letöltés.com kezdettlfogva vezeti a toplistát,

amelyenjól követhet, hogy látogatói mely programokat keresik és töltik le legtöbbször. A korábbi listavezet

Winamp médialejátszót és egyes vírusirtók népszerfrissítéseit 2003 nyara óta elzi meg a letöltési versenyben

a Totál Commander nevfájlkezel, amelyet immár negyedmillióan töltöttek le a szoftversite-ról.

RADICS PÉTER

Ez a népszer Shareware program - amelyet egészen

a közelmúltig Windows Commander néven ismerhettek

a felhasználók - sikeresen vállalkozik arra, hogy

rendet tegyen a fájlok és mappák dzsungelében,

felületével pedig a kezd számítógép-használók is

könnyedén elboldogulnak. Alapszolgáltatásai közis-

mertek: a kétpaneles megjelenítés egyszervé teszi

a könyvtárak összehasonlítását, a fájlok másolását,

A 6-os verziószámú generáció sok újítást hozott. Els helyen

kell megemlítenünk a fájlablakok egyidej használatának le-

hetségét. Mindkét ablakban egyszerre több könyv-

tárat is megnyithatunk, s ezek között a fülekre kat-
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7 259 2002.10.29 05:50

7 888 2002.10.29 05:50

768 2002 10 29 00:00

39 716 2002.11.03 08:27

1 111 2002 1 0.29 05:50

7 680 2002 10.29 05:50

63 565 2002.10.29 05:50

8 223 2002 10.29 05:50

26 2002 10.29 00:00

4 224 2002.10.29 05:50

30 004 2002 10.29 05:50
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<DIR> 2002.02.20 11:37-

<0IR> 200202 20 13:13

<DIR> 2002.02.20 11:41

<0IR> 2002.07.07 16:59-

<DIR> 2002.02.2013:10-

<DIR> 2002.02.20 11:37-

<DIR> 2002.02.2011:49-

<Dln> 2002.02 20 11:43

Insla | <DIR> 2002.07.08 08:22

<DIR> 2002.02 2011:45

<D!R> 2002.09 10 15:02-

<DIR> 2002.02.2011:42-

| <DIR> 2002.10 09 07:57 -

<DIR> 2002.02 2011:43-
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Name E«t Size~E»l llSize

<DIR> 24.02 1998 22:17 —
<DIR> 24 02.1998 22:17-a»

1 -1 82*720 24 02 1 998 03:50 a-
160*772 24 02 1998 03 50 a

törlését és átnevezését, egyszóval valamennyi nél- F

külözhetetlen fájlmveletet. Hasznos funkciója

a Nézke, amellyel nemcsak szöveges állományok-

ba pillanthatunk bele, hanem multimédiás fájlokat

-képeket, hangokat, mozgófilmeket- is megnéz-

hetünk, meghallgathatunk, lejátszhatunk. Az FTP-funkció

segítségével internetes szerverekre kapcsolódva fájlokat

tölthetünk le és fel. A program kezeli a hálózati kapcsolatot,

és lehetvé teszi a könyvtárak szinkronizálását, ami bizton-

sági mentéseknél nagyon jól jöhet. Mindehhez jön a renge-

teg beállítási lehetség, a testre szabhatóság, a parancssor

használata és sok egyéb, aminek köszönheten szinte min-

den windowsos számítógépen megtalálható.

40*448 24 02.1998 03:50 a -

39*1 28 24.02.1 998 03:50 -a-

26*176 24 02.1998 03:50 -a -

18*51524.02.1998 03:50 -a-

7*680 24.02.1998 03:50 -a~

6*049 24.02.1 998 03:50 a
'

4*999 24.02.1 998 03:50 -a-

3*840 24.02.1998 03:50 -a -^J

2 of 14 filéz selected

c \Wmcmd>
|

MII <DIR> 00 00 1980 00:00

<«16v35b9 zip 1*075*370 24.02 1998 03:50 -
wc32v350 zip 1*112*053 24.02 1998 03:50

’wcl 6v303 zip 886*053 07.07 1997 00:00 -
wc32v303 zip 867*247 07.07.1997 00:00--

ISíal

0 of 3*848 k in 0 of 4 fiiét selected

iew F4 Edit F5 Copy F6 Move F7 NewFoldei F8 Delele AIUF4 Ént

tintva válthatunk. Ilyen új fájlablakot a Nézet me-

nüben az Új fájlablak/fül paranccsal hozhatunk lét-

re, vagy a Ctrl-T billentykombinációval. Hat-hét

fájlablak mindkét oldalon már egészen jó áttekintést ad

a rendszerrl, és sokkal kényelmesebb így ugrani egyik könyv-

tárról a másikra. További újdonság, hogy az F7-tel többszint

könyvtárat készíthetünk egy lépésben: új nevet adhatunk ne-

ki, s mindjárt egy alkönyvtárai is létrehozhatunk. Kiemelend

még, hogy az FTP-kapcsolatban folytathatjuk megszakadt le-

és feltöltésünket, illetve a szinkronizáció tömörített fájlok

esetében is jól mködik. B
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„Szerettemjátszani a valósággal...

"

Behálózva:

Dombóvári Gábor rádiós

és televíziós msorvezet
„A nyolcvanas évek végén, amikor a számítástechnika még gyerekcipbenjárt, a legtöbb emberszámára

felfoghatatlan csodamasináknak tntek a komputerek. Én sem voltam ezzel másképpen, a nézkkel együtt

tanultam meg az alapokat Egy idben elbvöltek ajátékok, st néhányszor egészen leragadtam a gépnél. Ma már

csak dolgozni, ügyeket intézni vagy néha kártyázni ülök le a billentyzethez. A televízióban kevesebbet, viszont

a déleltti rádiós magazinmsoromban nagyon sokat segít nekem a PC és a net.”

KARGINOV ALLÉN - SZALAY DÁNIEL

- Több mint egy évtizede Ma-

gyarországon a szakembereken kívül

csak egy maroknyi lelkes amatrt és

szerencsés iskolást érintett meg a di-

gitális kultúra. Hogyan emlékszik

vissza arra az idszakra, amikor az

egyetlen közszolgálati televízió kép-

ernyjérl segítette az emberek tájé-

kozódását a számítástechnika vilá-

gában?

- Izgalmas volt, mert mindannyiunk

számára ismeretlen terepre akartuk

bevezetni a nézket, akikkel szinte

együtt kezdtük megtanulni a nálunk

akkor még gyerekcipben járó számí-

tástechnikát A Tv Basic cím sorozat-

ban kifejezetten az alapokra helyeztük

a hangsúlyt, a szakértk ma már min-

dennapos kifejezéseket magyaráztak

meg. Emlékszem, valamikor az elején

feltettünk egy kérdést a nézknek arról,

hogy minek a rövidítése a PC. Tízbl hat

válasz rossz volt! A Családi komputer,

illetve a Mi és a számítógép adásaiban

aztán újabb és újabb témák kerültek a

középpontba. Beszéltünk a felhasználá-

si lehetségekrl, a számítógép szere-

pérl a szabadid eltöltésében. Volt

id, amikor viszonylag sok játékprogra-

mot ismertettünk, majd az otthoni szá-

mítógéppark fejlesztésében segítet-

tünk. A Processzorban a hardverrel

kapcsolatos ismereteket próbáltuk

meg továbbítani, s teszteket is készítet-

tek szakértink. Ezek a msorok a fiata-

loknak készültek, de úgy tapasztaltuk,

hogy szinte minden generációt érde-

kelnek, sokszor a gyerekek ültették le a

szüleiket a képerny elé, hogy ragadjon

rájuk is valami. A PC-abc adásai voltak

az utolsók ebben a sorozatban. 1998-

ban az egyik déleltti msorban folyta-

tódott valami hasonló, majd 2002-tl

a Netrekész cím rovatot készítettük

másfél évig a Naprakészben. Legutóbb

pedig, az Ablak márciusi megszntéig,

a szolgáltató magazinban hetenként

Infopraktikák címen az internetezés

fortélyaiba vezettük be a nézket né-

hány percben.

- Mostanában viszont a Magyar Te-

levízió - noha közszolgálatifeladat-

ról lenne szó - mostohán bánik az in-

formatikával, nem is nagyon sugároz

ilyen jelleg msorokat. Pedig nagy

szükség lenne rá az információs tár-

sadalom küszöbén...

- Sajnos jelenleg a közszolgálati tele-

vízióban nincs a korábbi számítástech-

nikai msorokhoz hasonló adás. St

semmilyen informatikai msort nem

sugároznak.

- A kezdeteknél maradva: mennyire

érintette meg Önt személyesen ez

a téma? Gondolt rá, hogy elmélyül-

tebben is tanulmányozza a számítás-

technika világát?

- Nem, ilyesmirl nem volt szó. Telje-

sen laikusként vezettem ezeket a mso-

rokat, és szerintem ma is az vagyok.

Akadtak, akiknek ez nem tetszett, de azt

hiszem, az emberek jelents részének

nem volt kifogása az ellen, hogy vala-

hogy úgy állok hozzá a témához, ahogy

k. Szóval nem lettem a számítógép

rabja, mindössze egy rövid ideig tartott,

hogy néha nehezen tudtam felállni va-

lamelyikjátékprogram melll. Szeret-

tem játszani a valósággal,.mindenféle
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stratégiai helyzetben irányíthattam az

eseményeket, kormányoztam, várost

építettem. De az igazság az, hogy ezt is

viszonylag hamar meguntam. Az egyet-

len tartós szenvedélyem, ami a géppel

kapcsolatos, a kártyajáték. Az internetes

bridzsparti a kedvencem, mert minden

elzetes szervezés nélkül, bármikor ta-

lálok társakat, akik ráadásul a világ má-

sik pontjáról játszanak.

- Tényleg semmilyen elismerettel

nem rendelkezett az informatikával

kapcsolatban? Az iggo-es évek elején

csak voltak már személyi számítógé-

pei a tévének...

-A legelején, amikor elkezdtük a szá-

mítástechnikával foglalkozó msort

készíteni, még gépünk sem nagyon

volt a köztévében. Az MTV vezetése

a szkös költségvetésbl csak a legfon-

tosabb szerkesztségeket tudta számí-

tástechnikai eszközökkel felszerelni,

azokat, amelyeknél az aktualitás kény-

szere azt megkövetelte. Ha jól emlék-

szem, a közhasznú szolgáltató mso-
rok irodáiba az els használt PC-t

Pártái Lucia hozta, aki már akkor na-

gyon benne volt az informatikában

(lásd a Behálózva rovat 2004. január-

februári cikkét -aszerk.).

- Nem nyílt rá lehetség, hogy a m-
sor önfenntartóvá váljon? Valószín-

leg nem csupán közérdek volt az

ismeretterjesztés, egy nagy lehetsé-

gekkel kecsegtet üzletág is kialaku-

lóban volt a számítástechnikához

kapcsolódóan. Az Önök msora pe-

dig egyre inkább eltávolodott az is-

meretek átadásától, az alapoktól. Az

újdonságok, a világcégek kerültek

eltérbe, ami miatt egyébként kriti-

kát is kapott.

-Természetesen találtunk partnere-

ket. Ez volt az egyetlen lehetség, hogy

msorról msorra szolgálhassuk az em-

berek tájékoztatását a digitális világról.

Rá voltunk kényszerülve az önfenntar-

tásra. De azt hiszem, közszolgálati kere-

tek között ez elnyös lehet, ha a msor
ellátja feladatát. Nem véletlen, hogy

1996 óta a médiatörvény szigorú elírá-

sokkal szabályozza az úgynevezett bur-

kolt reklámot, ami nagyon érzékeny kér-

dés. Elször egyébként magyar cégeket

mutattunk be. Akkor még úgy éreztük,

az embereknek tudniuk kell arról, hogy

micsoda iparágát! az informatika jelen-

sége mögött, hogy Magyarország min-

den elzártsága ellenére mekkora tudás-

mennyiséggel járult hozzá az informá-

ciótechnológia nemzetközi fejldésé-

hez. Késbb aztán megint módosítot-

tuk stratégiánkat: ahogy elérhetvé

váltak a különböz eszközök, hardver-

teszteket mutattunk be, elsegítend

a tájékozódást. Persze ebben nem

a konkrét márka volt a fontos, hiszen

mindenki azt vett magának, amit akart.

Azokra a kérdésekre helyeztük a hang-

súlyt, amelyeket akkoriban mérlegelni

kellett egy-egy terméktípus esetén.

- A PC-abc honlapjának tanúsága

szerint sokan kérték Önöket, hogy

foglalkozzanak ismét az alapokkal.

- Még az is gyakran elhangzott, hogy

ismételjük meg az els, „tanító bácsis"

sorozat adásait. Közben persze mások

a játékprogramokat siratták, míg akad-

tak olyanok, akik a hardverismertetket

favorizálták, vagy az újdonságokat. Mi

igyekeztünk a legtöbb igényt kiszolgálni

és a korral együtt változni.

- A msorralfoglalkozófórum archí-

vumából az is kiderül: elég sokan

számon kérték, hogy miért nem rea-

gál senki érdemben, miért nem ér-

keznek válaszok afelmerül kérdé-

sekre. Ugyancsak gyakran bírálták

magának az internetes oldalnak a

színvonalát, miközben számítástech-

nikai msorként élen kellett volna

járniuk a webes megjelenésben...

-Azt hiszem, akkoriban senki nem

volt tisztában azzal, ami ma már nyil-

vánvaló. Hirtelen nem is tudom, ki fog-

lalkozott ezzel. Valószínleg senki nem

tehetett róla, ma viszont szembesülhe-

tünk azzal, hogy a köztévében lassan

egy évtizede tartó fejetlenség és folya-

matos átszervezés mellett voltak olyan

dolgok, amelyek egyszeren már nem

fértek bele. Például nem tudnám felso-

rolni, hogy hány idpontban adták kü-

lönböz msorainkat. Mi meg folyton

alkalmazkodtunk, hogy lehetleg azo-

kat szólítsuk meg, akik abban a nap-

szakban tévéznek.

- Beszéljünk inkább a pozitívumok-

ról! Melyek a legkellemesebb emlékei

a számítástechnikáról szóló mso-
rokkal kapcsolatban?

-Az 1990-es évek legelején ritka és

nagyon nagy élmény volt külföldön

forgatni. Amikor elkezdtük a sorozatot,

egy-egy külföldi rendezvényen olykor

hónapokra elre el tudtuk készíteni az

anyagokat. Kint számos olyan termék-

kel és technológiával találkoztunk,

amely csak a bemutató után egy évvel

érkezett meg a magyar piacra. Az

évente megrendezett Las Vegas-i

Comdexen egy alkalommal igazán kü-

lönös véletlen folytán interjút készít-

hettem magával Bili Gatesszel is!

A Microsoft másnapi sajtótájékoztató-

jának helyszínén, a Flamingó szálloda

nagytermében voltunk terepszemlén,

amikor a szupercég els embere várat-

lanul megjelent. Teljesen egyedül volt,

és szemmel láthatólag hasonló céllal

érkezett, mint mi. Szerencsére minden

szükséges eszközünk megvolt ahhoz,

hogy felvegyünk Gatesszel egy beszél-

getést, pedig elfogadta a váratlan

felkérést. Meglep volt, hogy mindent

pontosan tudott a magyarországi kép-

viselet életérl, így azt is, hogy akkori-

ban támogatta a msort.

- Bizonyára nemcsak a Bili Cates-

interjúra emlékezik vissza szívesen...

- Különös élményt jelentett betekinte-

ni George Lucas filmstúdiójába, ahol a

legendás StarTrek rhajók -kis képza-

varral élve -valóságh modelljei között

mozogtunk. Nagyon érdekes volt, ami-

kor vendéglátónk közölte, hogy meg-

mutatja a nagy titkot, hogy hogyan ké-

szül a csillagos ég, amely a stáblista

hátterét alkotja a sorozatban. Megle-

pdtünk, amikor egy keretre ersített
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fekete vászonhoz vezetett bennünket,

amelyben lyukak voltak. Aztán kiderült,

hogy ennyi az egész: csak egy lámpa

kellett, amely ezt átvilágította, és a ka-

mera, amely felvette. A vásznat végtele-

nítették, és kézzel forgatták. A szom-

széd helyiségben pedig eközben

szupergépek zümmögtek különféle

trükköket produkálva.

A világméret kommunikáció akkor

nygözött le, amikor Atlantába látogat-

tunk, abba a központba, ahol a világ

összes repülgép-helyfoglalását valós

idben feldolgozzák. Hatalmas kijelz-

kön, térképeken láttuk, hogy hol mi tör-

ténik. Olyan volt, mintha egy rköz-

pontban lennénk. Egy kollégánk Pesten

jegyet rendelt, és percek alatt mindent

látni lehetett Atlantában.

Televíziózás-technikailag a legna-

gyobb élmény kétségkívül az volt,

amikora Lopakodónak nevezett szuper-

titkos harci repülgép bemutatóján

a központi digitális hálózaton keresztül

érkezett hozzánk a profi mozgókép,

amelyet mi teljesen digitálisan dolgoz-

tunk fel a helyben rendelkezésünkre bo-

csátottstúdióban.

- Ön évek óta szolgáltató msorok-

ban tnikföl a képernyn. Bizonyára

a munkáját számítógép is segíti.

- Egy ilyen televíziós msor elkészü-

leteiben nagy segítség a PC, az

internet. Egyszerbb adásmenetet írni

vagy utánanézni bizonyos dolgoknak.

De egy anyagot elkészíteni akkor is

csak a helyszínen lehet. A világháló

a televíziós munkában leginkább kap-

csolatfelvételre alkalmas, hiszen be-

szélni kell az interjúalannyal, legalább

telefonon, de az igazi az, ha valaki ki-

megy a helyszínre, és forgat, elkészíti

az anyagot. Ettl függetlenül persze a

különböz elektronikus hírarchívumo-

kat is használjuk. A nézktl érkez le-

velek feldolgozását egyik munkatár-

sunk végzi, én általában megkapom

nyomtatva, ami nekem szól. Szeretek

papírt tartani a kezemben, a napi saj-

tóval is úgy vagyok, hogy a neten átfu-

tom a kínálatot, azután, ha megtehe-

tem, a nyomtatott újságban olvasom

el, ami érdekel. Ha erre nincs mód, ak-

kor is inkább kinyomtatom az anyago-

kat. Könnyebb a lapszélre jegyzetelni,

tollal kiemelni a fontos részleteket.

Érdekesebb viszont a helyzet a rádió-

zásban, mert egy él magazinmsor-

hoz mindig aktualitásokra van szükség.

Jelenleg a Rádió 17-nél vezetek egy dél-

eltti magazinmsort, amit azért sze-

retek, mert ott mindent egymagám csi-

nem sok örömöt találok. Az is igaz,

hogy míg régen szalagokkal szenved-

tünk, ma márCD-korongokkal és me-

revlemez-meghajtóval dolgozunk.

A digitális technika sokat könnyített

a dolgunkon, de a ló másik oldalára

sem szeretnék átesni.

- A magánéletében is kihasználja

a számítógép lehetségeit?

nálok. Ami a számítógépet és az

internetet illeti, adás eltt remek, hogy

percre pontosan fel tudom mérni a leg-

frissebb érdekességeket. Ha valaminek

utána akarok nézni, ma már csak ritkán

veszem el az utónévtárat, a kalendári-

umokat, bár van, amikor egyszerbb

odanyúlni a polcra, ahol tudom, mit

miben találok meg. Másrészt a digitális

technológia mára alaposan átalakítot-

ta a rádiózást. Egyre több helyen má-

sodpercre pontosan a gép irányítja

a msorvezett, onnantól kezdve, hogy

automatikusan érkeznek a zenék, és

sokszor már az ember az, aki „gomb-

nyomásra" kezd el beszélni. Ebben én

-Törekszem rá, hiszen így egy csomó

dolog egyszerbb: mondjuk repül-

jegyet foglalni a világhálón vagy banki

ügyeket intézni. Amikor elször lát-

tam, hogy pizzát is lehet rendelni, va-

lahogy mégis meglepdtem. Vásárolni

egyébként azért nem szoktam az

interneten, mert azok közé tartozom,

akik szeretik látni, megfogni, amit vé-

gül kiválasztanak.

Kapcsolódó webcím:

www.mtv.hu/musorok/pcabc

2004/5 május «47



szabadid 0 civil ügyeink

Netez lány, aki diszkóba járás

helyett kóbor macskákat ment
Bélafalvy Krisztina úgy gondolja, hogy elég késn találkozott az internettel: gimnáziumi évei végén. „Ekkor még
kézzel-lábbal hadakoztam a számítógépek ellen; én is azt vallottam, hogy elidegenít, az emberi kapcsolatokat

személytelenné teszi"- mondja. Bölcsészhallgatóként azonban hamar megtanulta, hogy ez koránt sincs így.

CSAPÓ IDA

- Ha jól tudom, nagy hatással volt Önre a magyar internet

ma már legendásnak nevezhet alakja, Nyíró András...

- Egykori egyetemi tanárom révén kerültem be az Internetto, majd

az lndex.hu szerkesztségébe. Innentl kezdve pedig már nem volt

megállás, gyakorlatilag „felköltöztem” a világhálóra.

- Melyek a legfontosabb munkái, amelyekkel nyomot hagyott

az interneten?

-A hobbiból készített szabadkézi rajzokról hamar áttértem a szá-

mítógépes grafikákra. Szabadúszó webdesignerként több tucat hon-

lapot és arculattervet készítettem, s jelenleg is számítógépes grafi-

kusként dolgozom az Almendra Stúdiónál (www.almendra.hu),

A legfontosabb internetes „kézjegyemnek" azonban vitathatatlanul

állatvédelmi tevékenységemet érzem. Az elmúlt öt évben több száz

cikket publikáltam az állat- és természetvédelem témakörében,

s bízom benne, hogy mondandóm nem talált süket fülekre.

A Zöld Magazint egyetemi éveim alatt indítottam útjára, amolyan

hiánypótlóként, hiszen a média akkoriban szinte alig foglalkozott az

állatvédelemmel és a „zöldtémákkal". Ahogy a külföldi weboldalakon

kutakodtam, rádöbbentem, mennyire tudatlanok vagyunk mi itt, Eu-

rópa szívében, és milyen hiányos, illetve téves információink vannak

bizonyos témákról. Szinte sokkolt az a sok borzalom, ami hirtelen

rám zúdult az interneten keresztül, és azt mondtam: ezt másnak is

látnia kell. Persze nemcsak a sötét oldalt, hanem az alternatívát is,

hiszen csupán úgy küzdhetünk valami ellen, ha jobbat mutatunk az

embereknek.

- Úgy tudom, hogy állatvédként is megszállott, és nagy

önkéntescsapattal dolgozik...

- Fokozatosan gyjtöttem magam köré azokat a hasonló gondol-

kodású embereket, akikbl összeállt az önkéntesgárda, hiszen a Zöld

Magazinnál senki nem kap fizetést. Bár non profit szervezdésként

mködünk, eddig nem alapítottunk semmilyen szervezetet. Ennek

nagyon egyszer az oka: nincs rá szükség. Pénzt nem gyjtünk, min-

dent- beleértve az állatmentést is - saját zsebbl finanszírozunk.

Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.

Hogy megszállott lennék? Már sokan mondták, és azt hiszem,

büszke lehetek rá. Amikor a korombeli lányok diszkóba jártak estén-

ként, én a kóbor macskákat próbáltam begyjteni a környékrl, hogy

meggyógyítsam és ivartalaníttassam ket. Soha nem mérlegeltem

egy percig sem, hogy új ruhára vagy egy elütött állat megmttetésé-

re költsek-e. Szerencsére ebben partnerem is van, hiszen Zoli, a pá-

rom ugyanígy gondolkodik. Az interneten szervezzük a segítnapo-

kat, itt értesítjük az önkénteseket, és beszéljük meg a napi teend-

ket. A napjaim is e-mail olvasással kezddnek, s azzal is érnek véget

-

rendszerint jó késn. Munka eltt és után, valamint a hétvégéken jut

id arra, hogy egy-egy talált állattal orvoshoz rohanjak, megszerkesz-

szek néhány plakátot az állatvéd szervezeteknek, vagy kutyakennelt

takarítsak, ha épp arra van szükség.

- Tíz év múlva milyen kérdéseket kellenefeltennem Önnek, és

vajon hol találnám meg?

- Ez valószínleg a legnehezebb kérdés, amit valaha feltettek ne-

kem. Ha a józanabbik felemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy egy

jól jövedelmez grafikai cég tulajdonosaként, vezetjeként fogok te-

vékenykedni, aki sokat dolgozik, és sokat keres, hogy legyen mit elköl-

teni az állatokra. Bármikor ki tudom majd fizetni a drága állatmentt,

a gyógyszereket, és talán megvalósítom régi álmom, hogy a szerkesz-

tségben olyan fogyatékos embereket alkalmazzak újságíróként, akik

máshol nem tudnak elhelyezkedni, önhibájukon kívül nem találnak

állást, megélhetést. Persze az is elképzelhet, hogy inkább a másik

énem kerekedik felül, és egy kis tanyán kötök ki, saját kutya- és macska-

menhelyemet vezetve, szkösen, de boldogan élve - négylábú

barátaim között, akik a legjobban rászorulnak a segítségemre.

Kapcsolódó webcím:

www.zoldmagazin.com
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Akhilleusz
és a vámpírvadász
Májusban valósággal elözönlik a hsök a mozivásznat: az Iliász hollywoodifeldolgozásában Trója meghódítására in-

dulnak a görög seregek, Gábriel van Helsing, minden idk legnagyobb szörnyvadásza pedig egyszerre veszifel a har-

cot a gonosz minden lehetséges megjelenésiformájával.

CSÍKI JUDIT

L ] A Trója cím látványos, kosztümös megaprodukció sze-

reposztásában legalább annyi a világsztár, amennyi nagy-

nev hs annak idején a trójai háborúban felvonult: az ügye-

letes férfiszépségek, azaz Brad Pitt, Eric Bana és Orlando

Bloom triumvirátusa mellett feltnik a többek között

a Gyrk urából ismert Sean Beán, st olyan „klasszikus"

színészek is megjelennek a filmben, mint PeterO'Toole és az

elegánsan öreged Julié Christie.

Bronz, márvány és

ktáblák
Afilm látványvilágából a mozikban már hónapok óta vetített

elzetes adott lélegzetelállító ízelítt Ehhez a klasszikus és

szemkápráztató külcsínhez igyekszik alkalmazkodni a hivata-

los honlap (www.troymovie.com) is: bronz, márvány és ktáb-

A történet szerint - ha valaki esetleg elbliccelte volna az Ili-

ászt a középiskolában - Parisz, a trójai herceg beleszeret

Spárta királyának feleségébe, Helénába, és Trójába szökteti

a hölgyet A férj, Menelaosz természetesen nem hagyhatja

annyiban ezt a sértést, és testvérével, a mükénéi

Agamemnónnal szövetségben Trója ellen indul, hogy vissza-

szerezze feleségét, s elégtételt vegyen a gaz csábítón. Az ers

falakkal körülvett város bevétele azonban nem ígérkezik egy-

szernek, így megnyerik az ügynek minden harcosok legna-

gyobbikát, Akhilleuszt is, s ezzel kezdetét veszi az ókor egyik

legpusztítóbb háborúja.

Iák mindenütt, ez utóbbiakra vésdnek fel a hsök körül cso-

portosuló információk: képek, filmrészletek, elzetesek, élet-

rajzok. Bár az oldal összképe kétségtelenül esztétikus, a Hero

(Hs), Lve (Szerelem), War (Háború) és Legend (Legenda) cí-

mekre tagolt menürendszer kissé nehezen áttekinthet. Az

egyes menüpontok és az azokon belüli fejezetek tartalma kö-

zött sok az átfedés, s az sem mindig egyértelm, hogy mi mi-

ért került éppen az adott szakaszba. Annak, aki célzottan keres

valamilyen információt, érdemesebb az oldal alján helyet fog-

laló menüsort használnia, ahol a profilok sorában a fszerep-

lk, illetve a filmkészítk életrajzait, képeit találjuk. A követke-
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z, Production Showcase (szabad fordításban: Vitrin) elnevezé-

s menüpontban néhány kulcsfontosságú filmrészletet te-

kinthetünk meg, míg a Features (Szolgáltatások) a szokásos le-

tölthet hátterekkel, képernyvédkkel, kép- és videogalériával

kedveskedik a felhasználóknak. Bár a lassabb géppel rendelke-

zk és a modemmel internetezk számára a Flash-site letölté-

se hosszas várakozással jár (ennek kikerülésére a legfontosabb

funkciók már a foldalról is elérhetk), mindenképpen érde-

mes megnézni az oldalt: összességében elegáns, szuperpro-

dukcióhoz méltó honlapot állítottak össze a tervezk.

Szörnyhajsza Erdélyben
Aki az ókori görög eposz modern feldolgozásánál kísértetie-

sebb kalandra vágyik, annak a Bram Stoker Drakulájából ismert

vámpírvadász, Gábriel van Helsing kalandjaira érdemes beül-

nie a moziba. Minden idk legismertebb rémirtója elször

Mr. Hyde-dal vív élethalálharcot a párizsi Notre-Dame tetején,

majd Erdély felé veszi az irányt, mivel arrafelé a filmes fantázia

szerint meglehetsen nagy a természetfeletti ert birtokló go-

noszok srsége. A derék világmegment nem is aprózza el az

üldözést: egyszerre akar megküzdeni Frankenstein szörnyével,

a farkasemberrel és magával Drakula gróffal. Stephen

Sommers- A múmia és A múmia visszatér rendezje -ezúttal

ismét a klasszikus horrorfilmek hagyományaihoz nyúlt vissza,

azokat ötvözte a modern technikával, s mindehhez két „húzó-

névként” ismert fszereplt sikerült megnyernie: az utóbbi

idk egyik legdivatosabb szívtiprójaként számon tartott Hugh

Jackmantés a Pearl Harbor üdvöskéjét, Kate Beckinsale-1 .

Kastély, villám, denevér
A Van Helsing cím film hivatalos honlapjának

(www.vanhelsing.net) foldala mindjárt egy olyasfajta mére-

tes szegecs képével fogadja a látogatót, amilyet a klasszikus

horrorfilmek többségében a tetten ért vámpírok szívébe üt-

nek bele egyetlen jól irányzott pörölycsapással. E barátságos

fogadtatás után választhatunk a film és az annak alapján ké-

szült számítógépes játék oldala közül. Az elbbire szavazók

sejtelmes hangulatú, átgondoltan megtervezett, animációk-

kal gazdagított site-ra jutnak. Van ott minden, ami egy rendes

horrorfilmhez kell: csapkodó villám, sötétbe borult kastély, ak-

cióhs-külsej, dobócsillaggal és nyílpuskával felfegyverzett

vámpírvadász, s még néhány denevér is elrepül a fels régiók-

ban. A többi aloldal hasonlóan kísérteties, a letölthet aprósá-

gokat például Drakula három szépséges, ám annál veszélye-

sebb menyasszonya kínálja fel a gyanútlan felhasználónak,

a képgalériához pedig Frankenstein teremtménye adja a hát-

teret. A látványt természetesen odaill kísérteties zene festi

alá. Az oldal ugyan nem kínál többet, mint az átlagos filmes

honlapok, azt azonban logikusan felépítve, könnyen kezelhe-

tén és nem utolsósorban a film egészéhez ill külcsínnel te-

szi. Extraként fogható fel a filmbl készült számítógépes játék

promóciós oldala, amelyen nemcsak magával a játékkal is-

merkedhetünk meg, hanem a fórumban más játékosok-

kai is felvehetjük a kapcsolatot. WB

Továbbifilmes oldalak, kritikák

Trója:

www.thezreview.co.uk/comingsoon/t/troy.shtm

www.cinemasawy.com/t/troymovie.html

moviessuifwax.com/files/Troy_/Vlovie.html
. . .

‘

movies.go.com/movies/TZtroyj.004

Van Helsing:

www.empiremovies.com/movies/2004/vc1n_helsing.shtml

www.cinemasawy.com/v/vanhelsingmövie.html

www.rottentomatóes:com/m/VahHelsing-

10002426/about.php

movies.surfwax.com/fles/Van_Helsing_Movie.html
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Versenyfutás
a szakmában

Az év informatikai menedzsere: Illés Antal

,

a Humansoft tulajdonosa és ügyvezetje
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége idén is megválasztotta az elz év informatikai menedzserét. A vezeti

kvalitásokat szimbolizáló, vándordíjkéntfunkcionáló karmesterpálcát, valamint az év informatikai menedzserét

megillet Gyúrás Tibor-díjjal együttjárófémbe vésett oklevelet ez alkalommal Illés Antal, a Humansoft tulajdonosa

SZÉLL ANDRÁS

piacon évek óta nem hallunk sikerek-

rl, leszámítva néhány nagyobb üz-

letet. Erre Önöknek a KKV-piacfelé

való nyitással sikerül igazi áttörést

elérniük. Igaz, hogy ez a megoldásuk

egyedülálló?

-Úgy tudom, hogy jelenleg rajtunk kí-

vül senki sem nyújt ilyen megoldást

Évekkel ezeltt próbálkozott valami

ilyesmivel a Synergon, de azt hiszem,

már felhagyott vele. Hozzáteszem, ne-

künk sem sikerült az eredeti ütemterv

szerint beindítanunk az üzletágat

- Térjünk át személyesebb témákra!

Remélem, jól rögzítette eddigi be-

szélgetésünket a diktafonom, de rá

kell kérdeznem: Ön mindig ilyen halk

szavú?

- Nem szoktam hangosan beszélni.

- Egy kis üvöltözés a folyosón? Ez

egyáltalán nemjellemz Önre?

- Barátságos légkör uralkodik nálunk,

megkérdezheti a kollégáimat is.

- E mögött van egy kis bels bizony-

talanság, vagy pedig a nyugodt kül-

s szilárdsággal, határozottsággal

párosul?

- Ha eldöntk valamit, azt igyekszem

végigvinni. A bizonytalanság legfel-

jebb a döntésig tart, amíg az adott kér-

dést nem jártam körül minden oldal-

ról, és amíg nem kértem ki kollégáim

véleményét.

és ügyvezetje vehette át.

- Elször is engedje meg, hogy

gratuláljak Önnek! Az Év Informati-

kai Menedzsere díj elnyerése min-

denképpen figyelemre méltó, mind

az Ön személye, mind pedig cége szá-

mára. Minek köszönhet a siker?

-Az átadáson a bizottsági indoklásból

ez egyértelmen kiderült. A múlt esz-

tendben a Humansoft a nem túl ked-

vez piaci körülmények között is 40 szá-

zalékos árbevétel-növekedést tudott el-

érni. Míg 2002-ben 3942 millió forinttal,

2003-ban már 5533 millióval zártuk az

évet. Munkatársaink száma is ntt, 100

kollégánk mellé újabb 18-20f érkezett.

- Szeretnék kicsit kutakodni a zsebé-

ben! A gyarapodó árbevétel hátteré-

ben egy-két - esetleg kormányzati -

megrendelés áll, vagy pedig szerves

növekedésrl van szó?

- Sokan még kizárólag a Deli-

számítógépek forgalmazását kötik a

Humansoft nevéhez. Természetesen az

ebbl származó bevételünk is szépen -

körülbelül 30 százalékkal - ntt, de stra-

tégiai céljainknak megfelelen a „Dell-

boxon"túli szolgáltatási területeken

produkáltuk a legnagyobb fejldést. Ide

tartozik a Dell-lel kapcsolatos szerviz;

a rendszerintegráció, az alkalmazás- és

szoftverfejlesztés, az üzemeltetés-

outsourcing, valamint az informatikai

tanácsadás. így ma már tevékenysé-

günknek „csupán" megközelítleg két-

harmadát teszi ki a Deli-eszközök for-

galmazása, és az egyéb területeken

sikerült olyan szakmai csapatot felállí-

tanunk, amely képes jó megoldásokat

szállítani a kereskedink által megkö-

tött üzletekhez. A válasz tehát az, hogy

a Humansoft sok lábon áll. Az elmúlt

esztendben több mint kétezervásár-

lónk volt, akik között a nagy multinacio-

nális cégek, az államigazgatási intéz-

mények, valamint a kis- és középvállal-

kozások egyaránt megtalálhatók.

A legnagyobb üzletünk sem érte el ár-

bevételünk 10 százalékát.

- Milyen megoldásokkal álltak el
a szolgáltatási területeken?

-
Új tevékenységet jelentett számunk-

ra az alkalmazásfejlesztés, ahol rögtön

komoly megrendelésekhez jutottunk.

A tervezettnél fél évvel késbb, de bein-

dult üzemeltetésoutsourcing-

üzletágunk is, amelynek sikerült banki

hátterét kialakítanunk. Jelenleg körül-

belül 40 kis- és középvállalkozás IT-

infrastruktúráját üzemeltetjük havidíj

fejében. A megoldás lényege, hogy

ezeknek a vállalkozásoknak nem kell

megvásárolniuk az informatikai eszkö-

zöket, hanem azokat és a supportunkat

egy bank finanszírozza.

- Engedje meg, hogy megemeljem

a kalapom! A hazai outsourcing-
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- Ezek szerint konzultatív típusú

vezet?
- Hogyne. Régebben gyakorlatilag

személyesen döntöttem minden kér-

désben, például én vettem fel minden-

kit Könny helyzetben voltam, mert

én vagyok a tulajdonos és az ügyveze-

- Nem szokta meggondolni magát,

megváltoztatni a döntéseit?

-Az a helyzet, hogy általában nem

szoktam módosítani azt, amiben vala-

kivel megállapodtam. Még akkor sem,

ha röviddel utána kiderül: rossz dön-

tést hoztam. Betartom az eredeti

megállapodást akkor is, ha anyagilag

hátrányos számomra, de természete-

sen a megállapodás idtartamának

lejárta után azt csak új alapokon kö-

töm meg újra.

- Nem erre gondoltam. Mi a helyzet,

ha kiderül, hogy rossz irányba

indult el?

- Nyilvánvaló, ha kiderül, hogy rosszul

határoztam, nagyon gyorsan korrigálok.

Viszont ha hoztam egy döntést, amiben

bízom, és a többiek csak rossz érzéseik-

re, nem pedig a tényekre alapozva pró-

bálnak rávenni a változtatásra, akkor ál-

„Vityi Pétertl megkérdeztem, hogy

a karmesteri pálcát tényleg vissza kell-e

adnom egy év múlva. Azt mondta,

sajnos igen."

t egy személyben. Amikor viszont

a cég elért egy bizonyos méretet, ez

nem mködhetett tovább. Tavaly ki-

alakult egy olyan menedzsmentcsapat

a vállalaton belül, amely leveszi a vál-

lamról a napi operatív ügyek intézésé-

nek terhét. Ma már a munkatársaim

minden oldalról megvilágítva hozzák

elém a megválaszolandó kérdéseket,

így döntéseimben nagy szerepet kap

az véleményük is.

tatában kitartok mellette. Egyébként

maga a Dell is ilyen döntés volt. A szer-

zdést még 1991-ben kötöttük, és 1996-

ig csak küzdöttünk vele, ráfizetéses volt

az egész tevékenység. 1995-ben pont e

miatt került sor kenyértörésre a cégen

belül. Ekkor még öten voltunk tulajdo-

nosok, és többen úgy gondolták, hogy

túl sokba került már nekünk a Dell, nem

szabad vele tovább foglalkoznunk.k
megmaradtak volna a noname gépek

összeszerelésénél, én pedig ügyvezet-

ként ésf tulajdonosként úgy gondol-

tam, hogy a Delihez kell ragaszkodnunk.

Ezért többen eladtá k tu lajdonrészü két,

és ketten maradtunk.

- Most viszont egyedüli tulajdonosa

a cégnek. Utolsó tulajdonostársa is

az eltér elképzelések miatt távo-

zott?

- Ez viszonylag egyszerbb eset volt,

az részét 1999-ben vásároltam meg.

Egy olyan üzletágat vitt a cégben,

amelynek nagyon komoly múltja volt:

az adatkommunikációs modemek for-

galmazását. Ezek a készülékek viszont

az ezredforduló környékére nagyon

kommersz termékké váltak, és a for-

galmuk egyre inkább visszaesett.

A kollégám úgy gondolta, hogy nem

szeretne egyéb dolgokkal, nagyobb

csapattal küzdeni, bíbeldni, így egy

hoszszabb alkudozás után megálla-

podtunk egymással.

- Amikor valamely cég átlép a gyer-

mekkorból a felnttkorba, vezetjé-

nek meg kell tanulnia, hogy már

nem minden kérdésben neki kell dön-

tenie. Ez viszont sokak számára nem

egyszer, hiszen nagy a félelem at-

tól, hogy a beosztott rosszabb min-

ségben fog megoldani valamit. Az

Ön számára könny a felelsséget

átadni másoknak?
- Ma már szeretnék minél keveseb-

bet belefolyni a napi operatív ügyek

intézésébe. Természetesen azért az

ügyvezetnek nyomon kell követnie,

hogyan mennek a dolgok a cégnél. Ha

körülbelül úgy, ahogy én szeretném,

akkor nem szólok bele. Természetesen

mindig akadnak olyan problémák, kér-

dések, amelyekkel felkeresnek kollégá-

im az irodámban vagy a vezeti érte-
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kezleten, mert olyan szint döntés

szükséges, amelyet k már nem

akarnak meghozni. így ha azt látom,

hogy valaki küzd, de nem várja el t-

lem, hogy közbeavatkozzak, akkor ha-

gyom, hogy maga oldja meg a problé-

mát Ha pedig segítséget kér tlem,

akkor segítek.

- Jól értem, hogy képes azt is elvisel-

ni, ha valamely beosztottja látható-

an rosszabb minségben végez el egy

feladatot, mint azt Ön tenné?

- Sok tulajdonos, cégvezet barátom

van. Egyikük a múltkor teniszezés köz-

ben megkérdezte: „És amikor azt látod,

hogy te sokkal jobban tudnád megcsi-

nálni, mit teszel?” Én pedig azt válaszol-

tam, hogy most már nem szólok bele,

hanem hagyom, hogy úgy csinálja meg,

ahogy tudja. A barátom azt mondta:

„Hú, akkor már nagyon messzire jutot-

tál, akkor már tényleg van menedzs-

ment a cégnél.” Nyilván, ha valaki telje-

sen szembemegy a stratégiai elképzelé-

sekkel, vagy úgy látom, hogy nagyon

nem boldogul egy kérdéssel, akkor cse-

lekszem.

- Van-e Önnek tanácsadója?

- Nincs, és nem is volt. Ez egy idben

komoly nehézséget okozott. Még a tu-

lajdonostársaim között sem volt olyan,

akivel a menedzsmentproblémákat

meg lehetett volna beszélni, és ahogy

említettem, 1999 óta még tulajdonos-

társam sincs. Helyesebben nem egé-

szen, mert ez egy családi vállalkozás, és

a feleségem is tulajdonos, azonban

nem vesz részt a vezetésben.

- Otthonról sem?

- Nem. Nehéz lenne röviden elmon-

dani neki bizonyos dolgokat, mert egy

problémakör pici szelete nem világít

rá a teljes képre, így csak terhelném t
vele. Ezért a cégvezetésével kapcsola-

tos problémáimat, döntési helyzetei-

met nem nagyon szoktam elmondani

otthon. Viszont, ahogy említettem,

sok olyan cégvezet barátom van, aki-

vel rendszeresen találkozom. Amikor

elkezdünk a problémáinkról beszél-

getni, mindig kiderül, hogy rettent

hasonló gondokkal küzdünk, és elme-

séljük egymásnak, hogyan jutottunk

túl a nehézségeken. Nemrég például

együtt ebédeltem két barátommal, aki

közösen birtokol egy céget. Olyan jel-

leg kérdésekre keresik most a vá-

laszt, amelyeken mi egy-két évvel ez-

eltt már túljutottunk, és szívesen

elmondtam nekik, hogy nálunk mi tör-

tént, hátha fel tudják használni a ta-

pasztalatainkat. Én pedig a múlt év-

ben sok segítséget kaptam Pesti István

barátomtól.

- Tipikus problémákat említett. Mi-

vel küzdenek ma a hazai informati-

kai vállalkozások?

-A növekedéssel együtt jelenik meg

például a növekedés kezelésének prob-

lémája. Ha a cég elér egy bizonyos

nagyságrendet, akkor a további fejl-

déshez a hagyományos vezetési eszkö-

zök mellett másokra is szükség van. Ko-

rábban az általunk kínált termékek,

szolgáltatások megtalálták a piacukat

mindenféle lobby és PR nélkül is. Most

olyan területekre tettük be a lábunkat,

amelyeken kicsit nehezebb megállni.

Ilyen például a szolgáltatás. Nagyobb

kapcsolatrendszert, lobbytevékenysé-

get, PR-t feltételez.

- Beszéljünk egy kicsit szakmai élet-

útjáról! Jelenlegi cége, a Humansoft

sikeres vállalkozás. Vajon korábban

érték kudarcok is?

- Villamosmérnökként végeztem

a Megyetemen, azután jó pár eszten-

dn keresztül szoftverfejlesztként

dolgoztam állami cégeknél. Egy bará-

tommal mári982-83-ban GMK-t alapí-

tottunk, hogy a munkánk melletti ma-

szekolással kis pluszpénzhezjussunk.

Ebbl aztán kialakult egy kisszövetke-

zet, amely eleinte szintén csak

keresetkiegészítésre volt jó.

A Microcontroll számítástechnikával

kezdett foglalkozni, de hamar elég te-

rebélyesre ntt a tevékenységi köre. Bi-

zonyos üzletágaink jól mentek, viszont

a többi elvitte összes megkeresett

pénzünket. Ezért is döntöttünk úgy

1989 elején, hogy kizárólag a számítás-
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technikai területre koncentrálva visz-

szük tovább a céget, és akkor alapítot-

tuk meg a Humansoftot, amely most

15 éves.

- Mi volt a Microcontroll pénznyel

kútja

?

—Többirányú fejlesztést folytattunk.

Szerettünk volna például szünetmen-

tes áramforrásokat gyártani. Az akkori

állapotok mellett még nem lehetett

bizonyos folyamatokat szimulálni, így

mindent meg kellett építeni. Ha pedig

tévedtek a tervezk, akkor egy este hat

pár optocsatolót tönkretettek, amely-

nek darabja akkor 30 ezerforintba ke-

rült. Ráadásul elindult az APC is, így ha-

mar kiderült, hogy tevékenységünknek

nincs létjogosultsága. De belevágtunk

a mholdas üzletbe is: parabolaanten-

nákat gyártottunk. Ez szintén nem úgy

ment, ahogy kellett volna.

- Még régebbre visszamenve: gyerek-

korában mivel keresett zsebpénzt

?

-A helyzet az, hogy sportoló voltam.

Az általános iskola végén kezdtem el

futni, és a középiskola, a katonaság, va-

lamint az egyetem els három eszten-

deje alatt jó eredményeket produkál-

tam. Az egyetem után is sportállásban

helyezkedtem el, és csak fél munkaid-

ben dolgoztam, szoftverfejlesztként

a Gelkánál. Azután a sérülések miatt le

kellett állnom, pedig hetente több mint

200 kilométert futottam. Hosszú éve-

ket kihagytam, s a futó barátaimmal

sem ápoltam a kapcsolatot. Ma már is-

mét sportolok. Elkezdtem teniszezni -

most ez a kedvencem -, de járok futni

is. Emellett sportolókat szponzorálok,

st a tetejébe bent vagyok a volt egye-

sületem elnökségében is.

- Az, amit elmondott a fiatalkoráról,

nem sejteti majdani vállalkozói

sikereit...

- Legels üzleti megoldásaink épp

a sport révén születtek meg. 1982-83-

ban még nagyon komolyan próbáltam

eredményeket kihozni a futásból, és

széles kapcsolatrendszerrel rendelkez-

tem ezen a területen. Bejártunk a Test-

nevelési Fiskola, a Sportkórház labor-

jaiba, és láttuk, hogy a szakemberek

hogyan küzdenek bizonyos mérések

megoldásával. Mi ezeket az akkori szá-

mítástechnikai eszközökkel - például

egy Sinclair ZX8i-es számítógéppel -

meg tudtuk valósítani. Gyakorlatilag

erre kaptuk els megbízásunkat.

Azután valahogy magától beindult az

egész: kiderült, hogy ötleteink és meg-

oldásaink máshol is alkalmazhatók. Az

egyetem alatt még egyáltalán nem

foglalkoztam azzal, hogy mit is szeret-

nék csinálni a szakmában, végig spor-

tolói pályafutásomra készültem.

Illés Antal pályafutása

„Vidéken nttem fel, egy

Szekszárdhoz közeli faluban,

Tengelicen. Édesapám volt

a tengelici általános iskola

igazgatója, matematika-fizi-

ka szakos tanár, és édes-

anyám is matematikát taní-

tott ugyanott. Késbb én

magam is fizikatagozatra

jártam a szekszárdi Garay

gimnáziumban. Édesanyá-

mék négyen voltak testvérek,

két nagybátyám komoly

szaktekintély a geofizika te-

rületén. Egyikük, Ádám Antal

a Tudományos Akadémia

rendes tagja, másik nagybá-

tyám sajnos már meghalt.

De látszik, hogy egész csalá-

dom reálérdekldés. Az

öcsém is villamosmérnök.”

Illés Antal (48) 1989-ben

alapította mega Humansoft

Kft.-t, amelynek a mai napig

tulajdonosa és ügyvezet

igazgatója. A cég kezdetben

szoftverfejlesztéssel foglal-

kozott, majd rövid idn belül

az általa importált alkatré-

szekbl összeszerelt PC-k for-

galmazásába kezdetett.

1990 nyarán két hónapot töl-

tött a torontói York Egyete-

men. Ennek az útnak az

eredménye a Dell-lel kötött

viszonteladói szerzdés is,

amelyjelentsen befolyásol-

ta a cég további mködését.

A cégvezet 1993-94-ben

elvégezte a Purdue Egyetem

(West Lafayette, Indiana)

executive MBA-képzését,

a mely jelentsen megváltoz-

tatta üzleti gondolkodását.

„Az nagyon kemény id-

szak volt. Miután este lefek-

tettük a lányomat, még dol-

goztam, és csak éjfél körül

kezdtem el tanulni. Ma már

viszonylag kevesebbet töltök

bent, mint korábban. Azon-

ban ha az ember egy cég tu-

lajdonosa, akkor gondolatai

állandóan ott járnak. Na-

gyon nehéz kikapcsolni."

Az executive MBA-n tanul-

tak egyik eredménye volt,

hogy a Humansoft 1995-tl

kizárólag Deli-eszközöket

forgalmazott. A következ

esztend áttörést hozott

a Deli-termékek eladásában:

a Humansoft disztribútori ki-

nevezést kapott, és egyúttal

az általa forgalmazott gépek

minsített szervizpartnere

lett. 1997-ben a cég hozzálá-

tott szolgáltatásportfóliójá-

nak kiépítéséhez, aminek el-

s lépcsfoka az IT-

tanácsadás és a rendszerin-

tegrációs tevékenység meg-

kezdése volt. A 2003-as év

újabb mérföldkövet jelentett

a cég életében. A Deli-vonal

további ersítésével, vala-

mint új kompetenciák kiépí-

tésével (outsourcing, alkal-

mazásfejlesztés, Microsoft

Business Solutions, Axapta

vállalatirányítási szoftver) ki-

alakult egy átfogó termék-

és szolgá Itatásportfólió. Ék-

k r, több m i nt 40%-os á r-

bevétel-növekedést elérve,

a cég éves forgalma megha-

ladta az 5,5 milliárd forintot.

A Humansoft mködésének

15 éve alatt minden eszten-

dben növelte árbevételét,

és pozitív eredménnyel zárta

gazdálkodását.

Illés Antal ma Pesthideg-

kúton lakik, egy családi ház-

ban. „Reggel fél hét körül

szoktam felkelni, mert lányo-

mat, aki a belvárosba jár gim-

náziumba, elviszem egy dara-

big. Elég sokat teniszezem.

A feleségem szerint túl sokat.

Ez téli idszakban heti három

reggelt jelent.”
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Klasszikus helyett

kvantumkultúra
A kultúrának sok definíciója létezik, de a legtöbben egyetértenek abban, hogy értékek és normák rendszerére utal,

amely megfelel hozzáállást és viselkedést ír el. Egy cég kulturálisjellemzit leginkább dolgozói, az els számú veze-

t személye, az iparágijellemzk, a piaci helyzet és a társadalom befolyásolja.

KOCZÓ ILDIKÓ

Dr. Csendes Éva, egy müncheni cég

humánerforrás-gazdálkodási igazga-

tója szerint a vállalati kultúrát az els

számú vezet mellett a HR-szakém be-

reknek kell leginkább befolyásolniuk.

Úgy véli, hogy a szervezeti kultúra

párhuzamba állítható a számítógép

operációs rendszerével. Az operációs

rendszer -pl. a Windows vagya Unix-

meghatározza, hogy milyen szoftverek

futtathatók a komputeren. Ha végre

akarunk hajtani egy feladatot (szoft-

ver), amelyet nem támogat a kultúra

(operációs rendszer), akkor nem fog

mködni a dolog. És addig nem is lesz

sikeres a folyamat, amíg meg nem vál-

tozik az alapját képez „kulturális ope-

rációs rendszer". Dr. Csendes Éva azt

állítja, hogy a kulturális operációs rend-

szer kialakításáért leginkább a cégek

HR-szakém béréi a felelsek. Az fele-

lsségük, hogy klasszikus módon, csak

a minségre ügyelve mködnek-e, vagy

hajlandók lesznek kvantum-, azaz

mennyiségi ugrásokra is, így növelve

saját területük és vállalatuk értékét.

A müncheni szakember úgy véli, a ma-

gyar cégeknek meg kell újulniuk, élet-

ers, átható kompetenciát kell terem-

teniük -olyat, amilyenné a minség

vált az 1980-as években. A mai üzleti

környezetben lehetetlen minség,

gyorsaság, megújulási készség és élet-

er nélkül túlélni, sikeresen mködni.

Csendes Éva szembeállítja egymással

a klasszikus és a kvantum kultúrát: míg

az elbbi nem támogatja a változást,

hiszen alapelve a stabilitás és az elre-

láthatóság, addig az utóbbi nem fél

a változástól, st motiválóan hat rá.

Mark Fletcher amerikai szociológus

egy 2003-ban megjelent tanulmánya is

arra hívja fel a válla latvezetk figyel-

mét, hogy a cégeken belül a legna-

gyobb értékteremt szerepe és ereje

a jól mköd humánerforrás-gazdál-

kodásnak van. Véleménye szerint a HR-

munkatársak a következ módon képe-

sek hozzájárulni a cégkultúrához:

- Folyamatosan növelik a vállalat reak-

cióidejét - egyre tehetségesebb és kép-

zettebb szakemberekkel, ügyelve arra,

hogy a munkatársak id- és feladat-

gazdálkodási képessége fejlett legyen.

- Fokozzák az együttmködési készsé-

get a szervezeten belül.

- Tudást hoznak létre, és azt szét-

osztják.

-Vonzzák, fejlesztik és megrzik a te-

hetséges embereket

A kvantum kultúrával rendelkez cé-

gek képesek a változásra, a növekedés-

re, és elssorban három jellemzjükben

különböznek a klasszikus kultúrával

rendelkez szervezetektl: megújulás,

gyorsaság és vitalitás.

Megújulás

Az Indiai-óceánon, a Mascarene-

szigeteken élt egy madárfaj, a raphus

cucullatus. Ez a madár, közismertebb

nevén a dodo, 23 kilót nyomott. Nem

kellett soha harcolnia, hiszen a termé-

szetben nem volt ellensége - amíg

1507-ben az emberek meg nem találták

a szigetet. A dodo nem tudott elmene-

külni az új, kegyetlen ragadozó, az em-

ber ell, és hamarosan kihalt. Az üzleti

életben a klasszikus kultúrák hasonló

sorsra jutnak a változásoktól nem fél

vagy épp telhetetlen cégekkel szemben.

A kvantumugrások alatt olyan megújí-

tó és megújulást segít, életment ké-

pességek megszerzését, illetve fejlesz-

tését értik az amerikai szakemberek,

amelyekkel piaci versenyelnyhöz jut-

hat egy szervezet. Mark Fletcher arra

hívja fel a humánszakemberek figyel-

mét, hogy a vállalaton belül gyakran ta-

lálkozhatnak olyan erkkel, amelyek

konzerválni szeretnék a klasszikus,

megszokott folyamatokat, és rettegnek

az újdonságoktól. A szociológus biztatja

a HR-sza kém bereket, hogy a minségi

ugrások mellett ne féljenek mennyiségi,

azaz kvantumugrásokat is tenni.

Érdemes kiemelni az internet és az

intranet szerepét, amely a vezetk szá-

mára olyan kommunikációs forrást je-

lent, mellyel a bels változások hatéko-

nyan, gyorsan és fleg apránként „ada-

golhatok" a munkatársak számára.

Gyorsaság

A gyorsaság egyik alappillére a válla-

laton belüli kommunikáció, amelyben

az internet és az intranet komoly sze-

repet játszik. A kvantumkultúra az üz-

leti kapcsolatok létrehozásának és

fenntartásának képességét követeli

meg - erre ma nagyobb szükség van,

mint valaha. Épp ezért a kvantumkul-

túra munkatársaival szemben komoly

elvárás, hogy gyorsan bizalmat tudja-

nak ébreszteni maguk iránt egy-egy

üzleti partnerben, eredményesen ke-

zeljék a panaszokat és a vitákat, s nyíl-

tan, szintén kommunikáljanak.
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Az internet nemcsak kifelé, hanem a

vállalaton belül is növeli a gyorsaságot

A humáninformatika az emberierfor-

rás-gazdálkodás általános (toborzás,

nyilvántartás, elszámolás stb.) és speci-

ális (motiváció, kommunikáció) felada-

tainak kezeléséhez nyújt szoftveres

megoldást Angyal Gábor, a Nexon ke-

reskedelmi igazgatója utal arra, hogy

a szoftveres támogatást tekintve az

elszámolástechnika (bérszámfejtés) te-

kint vissza a legnagyobb múltra. Ez ter-

mészetes is, hiszen Magyarországon

sokáig az erforrással kapcsolatos álta-

dásra ösztönzik a vállalat minden tag-

ját, amit az internet/intranet alapú hu-

máninformatikai alkalmazások sikere-

sen támogatnak.

„A személyes és a virtuális kommuni-

káció fontosságát, az emberierforrás-

gazdálkodás létjogosultságát és kultúra-

formáló hatását saját brünkön is ta-

pasztaljuk"- mondja Ocskay Szilárd,

a Nexon ügyvezet igazgatója. „Bízom

azonban abban, hogy bels rendszere-

inkjól mködnek, hiszen 2002-ben el-

nyertük a legjobb munkahelynek kijáró

elismerést."

pességünk csökken, figyelmünk lankad.

Vagyis sejtjeink egészsége meghatároz-

za testünk életerejét. A cégek is hason-

lóképpen mködnek. Ha az alkalmazot-

tak mérgesek, cinikusak, demoralizáltak,

túlterheltek, a cég rosszul, szakaszosan

fog teljesíteni. így hát az életer a ver-

senyképesség esszenciája. A dolgozói el-

kötelezettség a „megtudom csinálni"

szellemét alakítja ki. Az emberek meg-

tesznek bármit, hogy elvégezzék mun-

kájukat, használják leleményességüket,

csak hogy legyzzék a látszólag leküzd-

hetetlen problémákat is.

Konzerváló, gátló folyamatok

a vállalaton belül:

- behatárolt corporate identity,

- nem funkcionális vagy lejárt

kulturális normák,

- rangsorolt és szabályra alapozott

menedzsment-kontrollrendszerek,

-akadályok az információáramlásná IJ

közös gondolkodás hiánya, kezeletlen

nézeteltérések, együttmködés

hiánya,

- „egy méret mindenkinek passzol"

modell, amely ellentmond

a piac specifikus tagoltságának.

Iá nos feladatok kezelése jellemezte ezt

az erforrás-gazdálkodási területet. Vé-

leménye szerint a speciális feladatok

súlya napjainkban - az erforrás jelen-

tségének növekedésével együtt

-

meghatározó lett, és bármilyen humán-

informatikai rendszerrl beszéljünk is,

legyen az cafeteria vagy munkaid-nyil-

vántartás, fo lyamatos komm u n i kációt

kell teremteni a vezetk, a menedzs-

ment és a munkavállalók között. A kö-

zös célok és érdekek együttes gondolko-

Vitalitás

Egy organikus rendszer csak annyira

egészséges, amennyire az egyes sejtjei.

Sejtjeink kondíciójától függen testünk

különböz mértékben lehet vitális, ener-

gikus. Amikor fizikálisán fittek vagyunk,

több az életernk, mint amikor rosszul

étkezünk, és keveset mozgunk. Ha meg-

fázunk, gyengék vagyunk, nygösek. Ha

sok stressz ér minket, vagy érzelmileg

mélyponton vagyunk, koncentrációs ké-

Ha azonban egy cég dolgozói nincse-

nek elragadtatva munkájuktól, nem lel-

kesednek a cég, illetve annak termékei

iránt, akkor mit várhatunk, milyenek

lesznek a vásárlók?

Éppen ezért a kvantum kultúra legfon-

tosabb jellemzje, hogy a munkatársa-

kat alkalmasnak, kreatívnak, megbízha-

tónak tekinti. A jó emberierforrás-

gazdálkodási vezet a dolgozókat nem

a cég ersségeinek és értékeinek te-

kinti, hanem ket tekinti a cégnek. V
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Molekulák és atomok
a távközlésben
Nanotechnológiai konferencia a Matáv
támogatásával
Kétnapos nanotechnológiai konferenciát rendeztek április végén; az els napon a Magyar Tudományos Akadémia,

a másodikon pedig a Matáv-székház adott otthont az eladásoknak. A Matáv Távközlés-fejlesztési Intézete, a PKI,

valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) szerepvállalásával els alkalommal nyílt lehetség arra,

hogy ne csak a tudósok, hanem az érdekld mszaki szakemberek is megismerjék a kiváló hazaifizikusok, biológu-

sok, orvosok és anyagtechnológusok tapasztalatait, gyakorlati és elméleti eredményeit, s képet alkossanak arról,

hogy milyen hatása lehet a nanotechnológiának.

L ] A XIX. századból a XX.-ba áthúzódó ipari forradalom által az

emberek életkörülményeiben elidézett változások valószínleg

eltörpülnek azokhoz képest, amelyeket a nanotechnológia és a

kapcsolódó újdonságok idéznek majd el a XXL században. A XX.

század második felét sok tekintetben a gigantizmus jellemezte

a társadalomban és a tudományban egyaránt, ám sok gigantikus

alkotásról kiderült, hogy az nem feltétlenül a legelnyösebb

megvalósítási forma. Gyakran a kicsi, egyedivé tehet megoldás

hatékonyabb, hajlékonyabb, és kevésbé terheli meg a környeze-

tet. Az elmúlt 50 évben az elképeszt zsugorodás (lásd a számító-

gép méretének csökkenését) az elmúlt évtizedekben kifejlesztett

és ipari alkalmazássá vált mikrotechnológiának köszönhet.

A nanotechnológia a mikrotechnológiánál százszor-ezerszer ki-

sebb méretekben, a molekulák és atomok mérettartományában

hoz létre célirányos megoldásokat.

A nanotechnológia olyan technológiák gyjtfogalma, amelyek

jellemzen az 1-100 nanométeres mérettartományban hoznak

létre változásokat. Azt mondhatjuk, hogy a klasszikus technológi-

ák úgy viszonyulnak a nanotechnológiához, mint az amerikai el-

nököknek a Mount Rushmore oldalába faragott feje a rizsszemre

vésett haikuhoz. A szakszeren, tudományos körültekintéssel ki-

választott szerves vagy szervetlen anyagokból nanotechnológiá-

val válogatják ki a szükséges atomokat és molekulákat. Ezekbl

egyesével építkezve parányi méret, de bonyolult, intelligens

mérnöki alkotások állíthatók el, amelyekbl szükség esetén ön-

magukatjavítani vagy továbbszervezni is képes eszközök készít-

hetk. 5 mindezt a hagyományos technológiáknál kevesebb

energia befektetésével, a környezetet jóval kevésbé megterhel

módon. Ezek az eszközök éppúgy használhatók az rkutatásban,

mint az üvegházhatású gázok légkörbl való eltávolítására vagy

akár az emberi test „megjavítására".

A technológiai újdonságok gyakorlati alkalmazásában a távköz-

lés mindig vezet szerepet játszott- hangsúlyozta a konferenci-

án Straub Elek, a Matáv elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy

Magyarországon sem kell a szakmának szégyenkeznie, minden

területen lépést tartottunk a világ fejldésével.

„A nanotechnológia mai fejlettségi szintjén természetesen

nem számítok arra, hogy a közeljövben megszülessen a nano

alapú hálózat, és nanotávközlésrl beszélhessünk” -emlékeztet-

te a hallgatókat Straub Elek. Ugyanakkor idben fel kell készülni

az ebbl adódó lehetségek alkalmazására. A Matáv és jogeldjei

mindig élen jártak nemcsak az újdonságok befogadásában, ha-

nem azok kutatásában is. A mai PK 1 113 évvel ezeltt Posta Kísér-

leti Állomásként alakult meg, ahol azóta a posta és a távközlés

különböz problémáinak megoldásán számos szakember dolgo-

zott. Itt végezte Békésy György azokat a kísérleteket 1927 és 1947

között, amelyekért késbb orvosi Nobel-díjat kapott. Az intézet

dolgozója, majd hosszú ideig igazgatója volt Marschalkó Béla,

akinek a nevét még mindig viseli egy objektív viszkozitásmér

eszköz. Ipolyi Károly pedig olyan eljárást dolgozott ki, amely meg-

gátolja, hogy a PVC napfény hatására megváltoztassa tulajdon-

ságait, st esetleg teljesen elveszítse szilárdságát.

A távközlés mindig támaszkodott az elektronika és az informati-

ka újdonságaira. Az elmúlt idszakban a fotonika területén elért

új fizikai felismeréseket alkalmazzák a fénytávközlésben, a lézerek

vezérlésében és a széles sávú hálózatok kialakításában. Indokolt

tehát, hogy a szakemberek idben igyekezzenek megismerkedni a

nanotechnológia fizikai hátterével, az alkalmazási lehetségekkel.

E felkészülés egyik els lépése volt a nanotechnológiai konfe-

rencia létrehozása. Évekkel-évtizedekkel az elméleti alapozás

után talán úgy emlékeznek majd vissza a résztvevk az esemény-

re, hogy ott keltették fel a szakemberek érdekldését az új, szá-

mos területen elkerülhetetlenül hasznosuló technológia iránt.

A téma jelentségét az is mutatja, hogy az Európai Unió

a 2002-2006-os idszakra megállapított közös központi kutatási

alapjából kiemelten támogatja a nanotechnika és a nano-

tudományok kutatásait, fejlesztéseit, és ezt az utána követke-

z idszakban sem hanyagolja el. B
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Akár 30%-kal alacsonyabb árak
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Online kereskedelmi

eredmények
Vezetnek az osztrákok, de a mi helyzetünk sem reménytelen

A GKI Gazdaságkutató, a T-Mobile Magyarország és a Sun Microsystems Magyarország negyedéventefelméri a ha-

zai elektronikus gazdaság és az információs társadalomfejldését Legutóbb az internetes boltokforgalmazási

eredményeitfoglalták össze.

A tavaly év eleji várakozásokhoz képest az online áruhá-

zak a tervezett 6 milliárd forintos forgalom helyett 7,5 milliárd

forintot realizáltak 2003-ban, amelynek jelents része, közel

30 százaléka a karácsonyi bevásárlás ideje alatt, november-

ben és decemberben képzdött. 2004-ben a várakozások

alapján 40 százalékkal n mind az értékesítés nettó árbevéte-

le, mind a vásárlások száma. Az online áruházak forgalma

átlépheti a 10 milliárd forintos küszöböt, míg a vásárlások

száma a 700 ezret. A dinamikus növekedés ellenére a B2C-

forgalom Magyarországon az összes kiskereskedelmi forga-

lomnak csupán az 1,5 ezrelékét teszi ki.

Az online áruházak eredményességének elemzése azt mu-

tatja, hogy a napi ezernél több látogatóval rendelkez áruhá-

zak a 2003. évi forgalomnak és a vásárlások számának egy-

aránt több mint 80 százalékát adták. Ez a dominancia várha-

tóan 2004-re is érvényes lesz. Az internetes vásárlások átla-

gos értéke 2003-ban 11 300 forint volt. A többség a méret-

gazdaságosság alapján döntött a beszerzése formája mellett,

azaz egy bizonyos értékhatár alatt már nem rendeltek az

interneten a kiszállítási költségek miatt. 2004-ben ez a kü-

szöb várhatóan csökkeni fog, ami az internetes vásárlói kultú-

ra ersödését mutatja. Ugyanakkor minden 100 látogatóból

csupán kett vásárolt online.

2003-ban a vevk jellemzen a készpénzes és a postai után-

vételt vették igénybe. Az üzemeltetk válaszából kitnik, hogy

tavaly a vásárlások 60 százalékánál készpénzes utánvétellel

egyenlítették ki a számlákat. A forgalom alapján a postai és a

készpénzes utánvétel révén folyt be az árbevétel 82 százaléka.

A nagy érték teljesítéseket (a 40 000 forint feletti vásárláso-

kat) jellemzen banki átutalással hajtották végre, míg a kis

összeg számlák (10 000 forintnál kisebb érték vásárlások)

kiegyenlítése készpénzes fizetéssel történt.

2003-ban a beérkez megrendelésekig százaléka bizonyult

hamisnak. Ez az alacsony arány a szrési módszerek haté-

konyságának köszönhet, amelyek közé jellemzen a követke-

zk tartoznak: a regisztráció során az e-mail cím elkérése,

a telefonszám elkérése, a személyes adatok bekérése, a meg-

rendelés telefonos megersítése.

Az online áruházak alapításának éve és a látogatószám kö-

zött szoros összefüggés figyelhet meg. Minél régebb óta

mködik egy áruház, annál magasabb a látogatók és az oldal-

letöltések száma. Ugyanez a megállapítás igaz a forgalmazott

termékkategóriák és termékek, illetve a látogatók és az oldal-

letöltések száma közötti kapcsolatra.

S ha már május óta EU-tagok vagyunk, nézzük meg legköze-

lebbi fejlett tagtársunk eredményeit is.

Az elmúlt öt év alatt rohamosan ntt az internetes vásárlás

népszersége Ausztriában. Minden második osztrák

internetez vásárolt már elektronikusan. Szám szerint 1,1 mil-

lióval, 1,97 millióra emelkedett az internetes vásárlók száma

öt év alatt - írta az Integrál közvélemény-kutató intézet által

kiadott Austrian Internet Monitor (AIM) legfrissebb jelentése.

Ausztriában az internetez férfiak 55 százaléka vásárol be az

interneten, a nk körében pedig 48 százalékos az arány. A

módszer különösen a 20-29 éves korosztály körében népsze-

r. Negyedévente átlagosan 200 eurót költenek az internetes

vásárlók. A legkelendbb termékek listáját hagyományosan

a könyvek vezetik, majd messze lemaradva a ruházati cikkek

és a zenei CD-k következnek. Az interneten leginkább a ha-

gyományos árucikkek iránt mutatkozik kereslet. A fizets

tartalomszolgáltatás iránt elenyész igény jelentkezik.

Egyre népszerbb az internetes banki szolgáltatások igény-

bevétele is. Jelenleg 1,7 millió osztrák, az internetezk 45 szá-

zaléka használja a világhálót banki ügyletek lebonyolítására.

Az internetezk 37 százaléka rendszeresen ezen az úton kezeli

folyószámláját.

A 14 év feletti osztrák lakosok 56 százaléka, azaz 3,81 millió

személy használta az els negyedévben az internetet. 2003

végén ennek aránya 55 százalék volt. Az internetre elfizet

osztrák polgárok száma március végére 62 százalékra emelke-

dett a 2003 végi 61 százalékról. Az internetf felhasználásig

módja a levelezés, csakúgy, mint nálunk. B
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Csatlakoztunk:

Nomatica magyarul
Az onlinefotó- és videokereskedelem specialistája

Fantasztikusfejldést és sikert mondhat magáénak a www.nomatica.com címen elérhet elektronikai webáruház,

hiszen a 2000-ben összesen nyolcezer eurós (nagyjából kétmillióforintos) alaptkével létrehozott vállalkozás mára

a maga területén vitathatatlanul az els online áruház Európában. Ha kissé visszalapozunk a történetben, rendkívül

impozáns számadatokat találunk: a 200i-2002-es üzleti évben 300%-ot növekszik a bevétel, s a site ezzel el is éri

az európai dobogó legfelsfokát. 2002-ben ünnepelheti 50 ezredik ügyfelét, s az eredmény elismeréseképpen két

francia gazdasági kitüntetést is kap a site. A 2003-as évben már n nyelven, tizenegy európai országban mködik
Nomatica online áruház, az oldalakon a napi látogatószám meghaladja a 35 ezret, s ez a sok ember30 millió eurós

bevételt hoz a vállalkozásnak. Persze egy ennyire dinamikusanfejld üzlet a befektetket is vonzza: 2003-ban

2,8 millió euróval emeli meg a társaság alaptkéjét egy befektetcsoport.

Az idei évben sem rosszabbak a fejldési mutatók. A vál-

lalkozás immár 130 alkalmazottat foglalkoztat, s Európa 17 ál-

lamából saját nyelv website-on keresztül érhet el, elég

a www.nomatica.com oldalon a saját országa zászlajára kat-

tintani, s máris anyanyelvén olvashatja az információkat, illet-

ve rendelheti mega kiválasztott árut az immár több mint

200 ezres ügyfélkör.

Bátran állíthatjuk, hogy sehol sem lehetne kedvezbb áron

vásárolni, minta Nomaticánál- legyen az digitális fényképe-

zgép, kamera, videó vagy komplett házimozirendszer, tele-

fon vagy fotótechnikai alkatrész, például optika vagy memó-

ria, jóval kedvezbb áron hozzájuthatunk, mint egy hagyomá-

nyos boltban. Az ok egyszer: a különböz költségek (pl. üzle-

tek bérleti díjai) megtakarítása révén a Nomatica alig több

mint 10%-os haszonkulccsal dolgozik a hagyományos üzletek

30-35%-os értékével szemben. A cég az Európai Unió egész te-

rületén forgalmaz - május elseje óta magyar és lengyel oldala

is van -, az árut többtucatnyi európai gyártótól szerzi be, s a

termékek az uniós szabályozásnak megfelelen az egész EU-

ra kiterjed garanciával

rendelkeznek. Az online

kereskedelemnek hála,

kiküszöbölhet a kü-

lönböz országok kö-

zötti árkülönbség; a vá-

sárlónak közel ugyan-

annyit kell fizetnie egy

termékért, akár Német-

országból, akár Francia-

országból, akár Len-

gyelországból vagy Ma-

gyarországról rendel. A

napi rendelések száma

eléri a 800-at, értékük

pedig a 200 ezer eurót. A Nomatica naponta nyolctonnányi

elektronikai árucikket postáz, amelyet a FedEx szállít házhoz

a vásárlóknak, az új szolgáltatásnak köszönheten (autóval

történ fuvarozás) sokkal kedvezbb áron, mint korábban,

s a hivatalosan vállalt szállítási határid így sem haladja meg

az 5 napot. Még ennél is kedvezbb az ingyenes házhoz szállí-

tás, amihez nem kell más, mint hogy pl. a fényképezgépün-

ket csomagban vásároljuk meg, vagyis a géphez memória-

kártyát, tokot, miniállványt is rendeljünk, s akkor a fuvarért

már nem is kell fizetnünk...

Május elsejétl tehát a hazai vásárlók számára magyar nyel-

ven is hozzáférhet a www.nomatica.com online webáruház,

s immár a hazai vásárlók is gyarapíthatják az éves szinten

több tízezer eladott digitális fényképezgép, kamera, memó-

riakártya számát. 5 minden bizonnyal gyarapítani is fogják, hi-

szen a Nomatica árai 30%-kal alacsonyabbak, mint a termé-

kek ajánlott fogyasztói árai a különböz áruházakban,

szakboltokban.

6o* 2004/5—6 május—június



Gyorsétterem

gyors internettel
Magyarország legnagyobb online médiahálózatát építi az Albacomp többségi

tulajdonában lév Prakticomp, a békéscsabai székhely, dinamikusanfejld
számítástechnikaifejlesztcég.

üzlet 0 kereskedelem

a Prakticomp Webdesign
Grafikai Kft.-nek

• ‘Magyar Innovációs Dij - Úf megoldások

-

alsó díját

az IPConsole vezérl- és távfelügyeleti rendszer

n A McDonald's éttermekben az

internetsarkok egyenként két online ter-

minállal felszereltek. A vendégek online

képeslap, valamint élményfotó küldésé-

dezésekhez, idén júliusban viszont már

a McDonald's 60 terminálján kattintgat-

hatunk. Az elzetes tervek szerint év végé-

re 160 terminál várja országszerte a ham-

ááki UtJüL.

burgerek szerelmeseit, akik tavaly 67 mil-

liószor tértek be az éttermekbe, és rendel-

tek a finomságokból. A Prakticomp távol-

ról felügyeli és üzemelteti ezeket a beren-

dezéseket, s a fizets szolgáltatásokhoz

chipkártyát is fejleszt a vásárlók részére.

A chipkártya könnyen kezelhet bérlet

a netezéshez, amelyet az étteremlátoga-

tók magukkal vihetnek.

A Prakticomp nem elször jelenik meg

az utca emberei eltt hasonló terminálok-

kal, munkatársai fejlesztették azt a háló-

zatot is, amelyet több városban felfedez-

hettünk: az e-InfoPontok rendszerét.

Ezekrl a terminálokról már sokan küldtek

online képeslapot helyben készült fényké-

pekkel, vagy töltöttek le közérdek infor-

mációkat, továbbítottak e-mailt. A

Prakticomp e program tapasztalatai révén

vált alkalmassá egy ilyen óriási projekt-

nek, a McDonald's megrendelésének el-

nyerésére. A fejlesztési tervek között sze-

repel az utcai e-InfoPontok további telepí-

tése, egészen a 2-300-as terminálszám el-

éréséig, illetve olyan további fejlesztések,

mint például a banki tranzakciók lehe-

tvé tétele a terminálok segítségével. H
hez, illetve több interaktív játékhoz térítés-

mentesen, az internetezési lehetségek-

hez pedig térítés ellenében férhetnek hoz-

zá. A terminálok nem csupán korszerek,

és gyors hozzáférést biztosítanak, de egy-

ben formatervezettek és strapabírók is.

A Prakticomp kifejezetten a McDonald’s

megrendelésére és elképzelése alapján

gyártotta a karcsú fémeszközöket.

Tavaly szeptemberben még csak 12 étte-

remben ülhettünk hozzá ezekhez a beren-
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Szentendre

szívében
Szentendrén, a nyáron páratlanul népszer

idegenforgalmi központban, annak is a bel-

városában található a jó parkolási lehetség-

gel rendelkez Game Plánét Internet Kávézó.

A betérk nem csupán internetezhetnek,

játszhatnak vagy levelezhetnek, de finom

melegszendvicseket, hot dogot, jégkrémet,

italokat és édességeket is fogyaszthatnak

a terméskvel borított, hangulatos, nagyon

nyugodt légkör üzletben.

A 130 négyzetméteren a 12 számítógépet

négy helyiségben helyezték el, amelyek bár

egymásba nyílnak, elrendezésük miatt zavar-

talan foglalatosságot biztosítanak a kompu-

terek eltt ülknek. A kávézót az sztl tava-

szig tartó kevésbé nyüzsgs idszakban ki-

alakulttörzsközönség látogatja, amely itt ad

találkozót egymásnak, és óriási hálózati já-

tékcsatákat, valóságos bajnokságokat ren-

deznek. A csúcsidszakban, pénteken és

szombaton éjszakai játékversenyeket is tar-

tanak a jóíz eszem-iszom közben.

Internetezni perc alapú elszámolással le-

het, így a io és 20 órás bérletek igen jól ki-

használhatók. Míg hét közben az

internetezés 360, a játék pedig 300 forintba

kerül óránként, addig hétvégén kedvezmé-

nyes az óradíj, csak 300, illetve 250 forint, ami

nyilván nagymértékben hozzájárul, hogy

egyre többen választják kikapcsolódásul

szabadidejükben a Game Plánét kávézót.

Dolgozni, irodai tevékenységet végezni in-

kább az idsebbek jönnek. Aki itt bonyolítja le

levelezését, készíti el elektronikus dokumen-

tumait, az szkennelést, nyomtatást, CD-írást

is kérhet. A kávézó vezeti elmondták, hogy a

közeljövben bvíteni szeretnék az üzletet, il-

letve a most kezdd idegenforgalmi szezon-

ra készülve a turistáknak élénkebben hirdetik

majd, hogy ebben a kellemes környezetben

egy kávé, üdít, néhányjó falat vagyjégkrém

társaságában küldhetnek haza ismerseik-

nek e-mailben friss beszámolót élményeikrl.

www.gameplanet.hu
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Café Online

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

Tel./fax: 93-310-080

www.cafeonline.hu

Nyitva tartás: hétf-vasárnap 14-tl

22 óráig

Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, irodai szolgáltatások (nyomta-

tás, szkennelés, fénymásolás, fax), hálózati

játékok

GamePla-Net

1158 Budapest, Drégelyvár u. 57-63.

(Adria-Drégelyvár-sarok)

Tel./fax: 410-8031

www.pla-nethu

Nyitva tartás: vasárnap-hétf 14-tl 22 órá-

ig, kedd-szombat 10-tl 22 óráig

Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, irodai szolgáltatások (nyomtatás,

fax, szkennelés), hálózati játékok

Game Plánét Internet Kávézó

2000 Szentendre, Petfi Sándor u. 1.

Tel.: 26-505-068

www.gameplanethu

Nyitva tartás: hétf-vasárnap 10-tl 22 óráig

Szolgáltatás: internetezés, gépbérlés, játék,

nyomtatás, szkennelés, CD-írás, szövegszer-

kesztés, könyvtárbérlés, igény szerint éjsza-

kai játék, étel-ital szolgáltatás

Hifi Klub - Externet Internet Cyber Cafe

2800 Tatabánya, Béla király körtér 53.

Tel.: 34-329-698

www.hifiklub.hu/netcafe-i.htm

Nyitva tartás: mindennap 10-tl 20 óráig

(hétvégén és ünnepnap is)

Szolgáltatás: internetezés, multimédiás

számítógépek használata, szkennelés,

nyomtatás, hálózati játékok, vendéglátói

meglepetések

interNetgame Stúdió

2083 Solymár, Mátyás kir. útja 64/a

Tel.: 26-564-149

E-mail: integ@axelero.hu

Nyitva tartás: hétf-péntek 12-tl

20 óráig, szombat-vasárnap 10-tl

20 óráig

Szolgáltatás: internetezés, hálójátékok,

nyomtatás, szkennelés, számítógépek

használata, szervizelése, új gépek

értékesítése, összeállítása, használt alkat-

részek és gépek árusítása, mobiltelefon-

szerviz, grafikai szolgáltatások, kávé, üdít,

csoki, ropi

Internext Stúdió Kft.

1066 Budapest, ZichyJen u. 3.

Tel.: 473-1060, fax: 473-0703

www.inexthu

Nyitva tartás: hétf-péntek 9-tl 18 óráig

Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, nyomtatás, szkennelés, fény-

másolás, szoftver- és dokumentumkezelés

oktatása, mentés (floppy az árban)

Média-Star Internet-Cafe

2800 Tatabánya, Gyri út 27.

Tel./fax: 34-309-020

www.media-star.hu

Nyitva tartás: hétf-szombat 9-tl 21 óráig,

vasárnap 15-tl 20 óráig

Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, irodai szolgáltatások (színes és

fekete-fehér nyomtatás, fotónyomtatás,

fax, papírkép-, dia- és negatívszkennelés),

számítástechnikai eszközök, szerviz

Óvárosi Mvész Kávéház

8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 31.

Tel.: 87-580-652

www.sta rtregiona I is.h u/netcafe

Nyitva tartás: hétf-szombat 11-tl 22 óráig

Szolgáltatás: internethasználat, levelezés

Plánét Cafe Internetkávézó

2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 33.

Tel..- 24-530-601

www.eszemiszom.hu/planetcafe

Nyitva tartás: hétf-péntek 10-tl 19 óráig

i Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, nyomtatás, szkennelés, fénymá-

solás, CD-írás, adatarchiválás, betanítás,

diákkedvezmény, Sunbooks-könyvrendelés,

Új Hekki-hirdetésfelvétel

Prakticomp Internet Kávézó

5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

(Csaba Center, I. emelet)

Tel.: 06-20-455-7701

www.bhn.hu/internetkavezo

Nyitva tartás: mindennap 8-tól 20 óráig

Szolgáltatás: internetezés, irodai alkalmazá-

sok, hálózati játékok, nyomtatás, archiválás,

érintképernys terminálok, Kézmves Cuk-

1 rászat díjnyertes finomságai
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Prakticomp Netkuckó

5700 Gyula, Béke sugárút 35.

(Erkel Ferenc Mv. Közp., I. emelet)

www.bhn.hu/internetkavezo

Nyitva tartás:

hétf-szombat 8-tól 18 óráig

Szolgáltatás:

széles sávú, szupergyors internetezés,

CD-írás

Space Center Internet Café és

Számítógépes Bemutatóterem

4032 Debrecen, Lehel u. 20.

Tel.: 52-522-470

www.extra.hu/space.center/index.html

Nyitva tartás: hétköznap 12-tl 23 óráig,

hétvégén 10-tl 23 óráig

Szolgáltatás: internetezés, multimédiás

számítógépek használata, nyomtatás, háló-

zati játékok, CD-, floppyárusítás, mentés

Undernet Internet

5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 00.

Tel - 30-3305-504

www.undernethu

Nyitva tartás:

hétf-vasárnap 16-tól 22 óráig

Szolgáltatás: internetezés, számítógép-

használat, szkennelés, nyomtatás, CD-írás

(CD-vel), mobil rack használata

Szóda kávézó és mulató

1075 Budapest, Wesselényi u. 18.

Tel.: 461-0007

www.szoda.com

Nyitva tartás: hétf-vasárnap 9 órától

hajnalig

Szolgáltatás: ingyenes drótnélküli

internetkapcsolat, hálózati csatoló,

pénzbedobós internetterminál
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Berettyóújfalu Teleház

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 2.

Tel.: 54-401-563

Nyitva tartás: hétf-péntek 7.30-tól 16 óráig

Szolgáltatás: tanfolyamok

Csákberényi Teleház

8073 Csákberény, Kossuth u.4.

Tel.: 22-424-002

Nyitva tartás: hétf-vasárnap 15-tl 24 óráig

Szolgáltatás: teljes kör irodai szolgáltatás,

hálózati játékok

Esztergomi Ifjúsági Informatikai Iroda és

Teleház

2500 Esztergom, Lrinc u. 6.

Tel.: 33
-501-741

Nyitva tartás: hétf-péntek 10-tl 20 óráig

Szolgáltatás: teljes kör irodai szolgáltatás,

tanfolyamok

Mezkövesdi Teleház

3400 Mezkövesd, Mátyás király út 112.

Tel.: 49-500-160

Nyitva tartás: hétf-péntek 8-tól 16 óráig

Szolgáltatás: teljes kör irodai szolgáltatás,

pályázatfigyelés

Neszmélyi Teleház

2544 Neszmély, F út 185.

Tel - 34
-451-997

Nyitva tartás: hétf-péntek 8-tól 18 óráig,

szombat 8-tól 12 óráig

Szolgáltatás: tanfolyamok, számítógépes

játékok

Pákái Teleház

8956 Páka, Ifjúság út 13.

. Tel.: 92-579-007

Nyitva tartás: hétf-csütörtök 14-tl

16 óráig, péntek 16-tól 20 óráig

Szolgáltatás: irodai szolgáltatás, tanfolyamok

Pestszentimrei Közösségi Ház

1188 Budapest, Vasút u.48.

Tel - 294-5971

Nyitva tartás: hétf-péntek 8-tól 21 óráig,

szombat 9-tl 14 óráig, vasárnap 9-tl

18 óráig

Szolgáltatás: teljes kör irodai szolgáltatás,

hálózati játékok

Sznyi Kulturális Egyesület

2921 Komárom, Petfi út 3.

Tel.: 34-540-288

Nyitva tartás: hétf-péntek 10-tl 19 óráig

Szolgáltatás: számítógép-használat, nyom-

tatás, szkennelés, hálózati játékok

Városi Kulturális Központ

8700 Marcali, Széchenyi u. 3.

Tel.: 85-310-085

Nyitva tartás: hétf-péntek 8-tól 20 óráig

Szolgáltatás: komplett irodai szolgáltatás

Elsként

a megyében
A Prakticomp 1996-ban elsként indí-

totta el az internetszolgáltatást Békés

megyében, 2001-ben pedig a Csaba

Centerben megnyitotta a megye els
internetkávézóját is. A 141 négyzetmé-

teres helyiség négyféle szolgáltatással

várja vendégeit. A legnagyobb területet

az internetkávézó foglalja el, ahol olyan

technológiát alakítottak ki

(érintképerny, chipkártya), amely

nemcsak Magyarországon, hanem vi-

lágszinten is kuriózum. 1 Mbps-os sáv-

szélességen chipkártya vagy érme vá-

sárlásával lehet internetezni. Bizonyos

gépek speciális irodai felhasználásra

(szövegszerkesztés, táblázatkezelés) is

használhatók. Lehetséges hálózati játé-

kok futtatása, internetrl letöltött vagy

hozott anyagok kitn minség, szí-

nes nyomtatása A/4-es méretben, vala-

mint internetrl letöltött inforációk ar-

chiválása hajlékonylemezre vagy CD-re.

Az internetkávézóba szeretettel várnak

csoportokat is, elzetes bejelentkezés

alapján. Számukra igény szerinti prog-

ramokat, szakirányú bemutatókat

szerveznek. A Kézmves Cukrászat

a Prakticomp partnereként díjnyertes

süteményeivel, fagylaltkelyheivel,

saját készítés finomságaival várja

a betérket.

A Prakticomp fejlesztette ki az e-

InfoPont elnevezés érintképernys

terminált, amely a Csaba Center els és

második emeletén megtekinthet, s

amelyen megtalálhatók a megyére vo-

natkozó gazdasági, kulturális és idegen-

forgalmi információk. Az e-InfoPonton

igény szerint bármilyen jelleg informá-

ció megjeleníthet, valamint alkalmas

fénykép és képeslap küldésére e-

mailben a világ bármely pontjára. Az e-

InfoPontról részletes tájékoztató talál-

ható a www.e-infopont.hu címen.

www.e-infopont.hu
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333C7BC4-460F-11Do-

BC04-0080C7055A83
A cím nem a ooy-es webügynök megfejtetlen üzenete, hanem egy ActiveX kódja, amelyet ha kiengedünk a palackjá-

ból, hséges szolgánkká válik táblázatok generálásában és kezelésében. Mondhatnánk, hogy sajnos csak Internet

Explorerben mködik, mint az ActiveX-ek általában, de nem tudnánk mitfelelni, ha valaki visszakérdezne: miért, van

más? Ha akarom, van, de valószínleg körülbelül hárommilliárdan nem azért nemfogják érteni az oldalunkat, mert

WebTV-t, Operát stb. használnak, hanem azért, mert azon magyar nyelv a szöveg.

SZENDI GÁBOR

Tegyük fel, hogy van egy rakás anyagunk, amit táblázat-

ba kellene betennünk, vagy legalábbis táblázattal szeretnénk

megformázni. Például egy könyvtáros könyvek adataiból ké-

szít katalógust, egy keresked az árucikkeit szeretné gusztu-

sos formában felrakni az oldalára, vagy egy klub a heti prog-

ramját Mondjuk, hogy a katalógus tartalma gyakran változik,

új könyvek, új áruk érkeznek, a régiek elfogytak, a msor he-

tente más és más.

Tabular Data Control
Szóval ez egy Internet Explorerbe beépített ActiveX, amely

textfájlból képes táblázatot generálni kicsik és nagyok örömé-

re. A textfájl bán a táblázatnak megfelelen sorok és oszlopok

találhatók, s azokat speciális, bár tetszleges karakterrel vá-

lasztjuk el egymástól. A mintául szolgáló ActiveX-control le-

írása egy weblapban a következ:

<OBJECT ID=”adat” CLASSID=
,,

CLSID:bbbC7BC4-46oF-iiDo-

BCo4-oo8oC7055A83”>

<PÁRÁM NAME=”DataURL” VALUE=”ujsagok.txt”>

<PÁRÁM NAME=”UseHeader” VALUE=”TRUE”>

<PARAM NAME=”TextOualifier” VALUE=”~”>

<PÁRÁM NAME=”FieldDelim” VALUE="|”>

</OBJECT>

Az ID="adat" azonosító kapcsolja majd össze a táblázatun-

kat az adott ActiveX leírásával, hiszen lehet belle több is

egy oldalon. A DataURL a textfájl elérési útvonalát adja

meg. A UseHeader arra való, hogy az oszlopoknak hivatko-

zási nevet adhassunk, ezért az értéke True. A TextOualifier

azt mutatja meg, hogy mit tekintsen az ActiveX összetarto-

zó adatnak. Itt nyilván olyan karaktert használunk, amely

nem fordulhat el a szövegünkben. A FieldDelim pedig az

adatmezket elválasztójel.

Az alábbi példában az els sor a UseHeader, a másik kett

pedig az adatokat mutatja a TextOualifierrel és

FieldDelimmel felszerelve.

~ujsag~|~ev~|~szam~|~oldal~|~szerzok~|~cikkcim~

-Internet kalauz~|~2002~|~io~|~32-35~|~Szendi~|~

Rémálom-

-Internet kalauz~|~2003~|~io~|~38-42~|~Szendi~|~ Flört -

A HTML-kód, amellyel erre hivatkozhatunk, a következ:

<TABLE datasrc=”#adat” border=”i” bordercolor=”black”

cellspacing=”o” cellpadding=V’>

<THEAD>

<TH>Újság</TH>

<TH>Év</TH>

<TH>Szám</TH>

<TH>Oldal</TH>

<TH>Szerzk</TH>

<TH>Cikkcím</TH>

</THEAD>

<TR> <TD valign=”top”xSpan

datafld=”ujsag”x/Spanx/TD>

<TD align=”right” valign=”top”xSpan

datafld=”ev”x/Spanx/TD>

<TD align=”right” valign=”top”xSpan

datafld=”szam”x/Spanx/TD>

<TD align=”right” valign=”top”xSpan

datafld=”oldal”x/Spanx/TD>

<TD align=”right” valign=”top”xSpan

datafld=”szerzok”x/Spanx/TD>

<TD align=”right” valign=”top”xSpan

datafld=”cikkcim”x/Spanx/TD>

</TR>

</TABLE>
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Mint látható, a datasrc=”#adat” kapcsolja össze az ActiveX-

objektumot a táblázatunkkal. A <THEADx/THEAD>-ben

a táblázat fejlécét írjuk le. A cellákban a <Spanx/Span> kon-

ténerelemben a datafld=... az egyes adatmezket köti az

egyes cellákhoz. A végeredmény:

Újság Év Szám Oldal Szerzk Cikkcím

Internet kalauz 2002 10 32-35 Szendi Rémálom

Internet kalauz 2003 10 38-42 Szendi Flört

Internet kalauz 2001 12 38-40 Szendi Csokoládéfuggés

Internet kalauz 2000 12 Szendi DHTML iskola L

Internet kalauz 2004 1-2 34-37 Szendi A múmia

A nehezén túl is vagyunk, a textfájl gyakorlatilag akárhány

sort tartalmazhat. A táblázat mindig akkora lesz, amennyi az

adat. Nagyméret táblázatok esetén jelents helyet és letöl-

tési idt takarít meg, hogya webpolgárnak valójában csak

egy textfáj It kell a táblázathoz letöltenie, nekünk pedig csak

azt kell módosítgatnunk, nem szükséges mindig belepiszkálni

a táblázatba.

A rendezzO függvénynek átadjuk az irány és a mit paramé-

terben a rendezés irányát (növekv vagy csökken), valamint

azt, hogy melyik adatmez (datafld) szerint rendezze a táblá-

zatot. A függvényben a mit paraméter tartalmához hozzá-

adunk egy negatív vagy pozitív eljelet, amelybl a sort() me-

tódus megérti, hogy melyik irányba szeretnénk rendezni.

A végén a data.reset() azért szükséges, hogy a táblázat az új

tulajdonságok alapján megjelenítdjön.

Mindezt a következképpen érjük el:

<P align=”center”>A táblázat rendezése évszám szerint <A

href=”javascript:rendezz(‘csokkeno’/ev
,

)”xstrong>csökken

</strongx/A> vagy <A href=”javascript:rendezz(‘novekvo’

,’ev
,

)”xstrong>növekv</strongx/A> sorrendbe</p>

<P align=”center”>A táblázat rendezése cikkcím szerint

<Ahref=”javascript:rendezz(‘csokkeno7cikkcim’)”>

<strong>csökken</strongx/A> vagy <A

href=”javascript:rendezz(‘novekvo’/cikkcim’)'
,

xstrong>

növekv</strongx/A> sorrendbe</p>

Ez a sok szöveg a második képen a táblázat fölötti lehetsé-

geknek felel meg.

Rendezzük sorainkat!

A JavaScript segítségével a táblázat sorai tetszés szerinti cel-

la tartalma alapján sorba rendezhetk. E lehetség hasznos-

ságának ecsetelésére egész szókincsem kevésnek bizonyul.

A fenti táblázat lehetne akár az Internet Kalauz egész évi tar-

talomjegyzéke. Ha valaki tájékozódni szeretne benne, jól jö-

het, ha azt szerz, lapszám és cikkcím szerint tudja rendezni.

Dobjukfel a táblázatot!

A <TD> és a <Span> elembe természetesen beépíthetünk

mindenféle stílusleírásokat is, mondjuk elírhatjuk, hogy az

egyik cellánk (vagyis ekkor az egész oszlop) háttere legyen

szürke, illetve mindegyik cellára vagy <Span>-ra megadhatjuk,

hogy milyen legyen a bettípus, -méret, -szín stb.

Például az újságcímet kiemelhetjük a következképpen:

A táblázat rendezése évszám szerint csökkencsököné vagy növekv s<

A táblázat rendezése cikkcím szerint csökken vagy növekv sorrendbe

Újság Év Szám Oldal Szerzk Cikkeim

Internet kalauz 2004 1-2 34-37 Szendi A múmia

Internet kalauz 2003 10 38-42 Szendi Flört

Internet kalauz 2002 10 32-35 Szendi Rémálom

Internet kalauz 2001 12 38-40 Szendi Csokoládéfiiggés

Internet kalauz 2000 12 Szendi DHTML iskola L

Az elkövetés módja a következ:

<SCRIPT language=JavaScript>

function rendezz(irany, mit) {

if (irány == “csökken”) {data.Sort=”-”+mit} else

{data.Sort=”+”+mit};

data.ResetO

}

</SCRIPT>

<TD valign=”top” bgcolor=”#8o8o8o”xSPAN

DATAFLD=”ujsag” style=”color:white;font-style:italic;font-

weight:bold;”x/SPANx/TD>

Az eredmény:

Újság I Év Szám Oldal Szerzk

2004 12 34-37 Szendi

2003 10 38-42 Szendi

2002 10 32-35 Szendi

onni i") 1 Ccrd'

A cikket IE4-re és a fölötti verziókra optimalizáltuk. Egy m-
köd példa a www.behsci.sote.hu/data.htm címen te-

kinthet meg. V
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Hihetetlen kalandok
Hihetetlen kalandokra, az Adrenalin Parkba, vitorlázni, repülni és persze nem utolsósorban raftingolni- vagyis

vadvízi evezésre - hív minket a Hungaroraft & Ski Utazási Iroda weboldala a www.hugaroraft.hu webcímen.

A foldalra beúszó vadvízi

gumicsónak is erre csábít: Kezdje

velünk a raftingszezont 2004-ben is!

Hát kezdjük!

Kattintásra kinagyítható, kedvcsináló

fényképek illusztrálják az egyes utakat,

amelyeket Szlovéniába, Olaszországba

szerveznek. Egy sportos hétvégébe sok

minden belefér: rafting, canyoning,

barlangászat, siklóernyzés s mindezek

Q

Mindeközben úttalan utakon, szaka-

dékok szélén és óriási sziklák között,

a legszebb környezetben haladunk.

Próbáld ki te is vezetési képességeidet

és bátorságodat a kormány mögött!"

Aki az „igazi" terepjáróra esküszik,

annak szerveznek túrát Erdélybe s ki-

csit egzotikusabbat Marokkóba is. Le-

het élményrepülni, vitorlázórepülni,

mrepülni és hlégballonozni is, csak

mellett még egy ízletes grillvacsora is, mert ennyi mozgás

után egy egész ökröt meg tud enni az ember... Persze van, aki-

nek ez talán sok, s szelídebb vizekre vágyik: az egy igazi tenge-

részkapitány mellett vitorlázhat az Adrián, s úgy talán az

anyukája sem aggódik annyira. Ha pedig nem víz, és nem

leveg, akkor föld. A quad szakkifejezés nem ismerinek lefor-

dítjuk: négykerek motoros kalandtúráról van szó. „Egy lehe-

tség, hogy belekóstolj a négykerek terepmotorozás élmé-

nyébe. Keresd meg az elrejtett kincseket GPS-navigáció segít-

ségével, kutassuk fel a kevesek által látogatott barlangot

a hegyoldalban, és keljünk át a Soéa fölött egy függhidn.

fel kell keresnünk a Hungaroraft & Ski Utazási Irodát, s máris

nem unalmas az élet. A weboldalon az árak, a szálláslehetsé-

gek is megtalálhatók, szerepel minden szükséges információ,

a gazdag képanyagról nem is beszélve. így akinek annyi is

elég, hogy gondolatban járja végigaz Adrenalin Park különbö-

z kunsztjait, ahol a 3 emeletnyi magasságban kialakított

akadálypályán még a legbátrabbak is eleinte reszket térddel

és izzadságtól nedves tenyérrel látnak neki a feladatoknak,

sikongva hintáznak az óriáshintán, vagy egyensúlyoznak

a 10 méteres, szédít mélységet áthidaló gerendán, annak

iránya www.hungaroraft.hu! B
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Olaszország szerelmeseinek
Itt a nyár, s aki még nem tudja, hová is menjen nyaralni, vagy aki már tudja, hogy Olaszország a cél, de nem tudja,

hol szálljon meg, melyik tengerparti üdülhelyet válassza, annakjó szívvel ajánlhatjuk, hogy üsse be a böngészjébe

a www.italiatour.hu webcímet, és nézzen szét az Italiatour utazási iroda oldalain. Igazán gazdag adatbázis, sok

információ található a különböz menüpontok alatt.

L ] Az árérzékeny hazai turistáknak a legfontosabb az els me-

nüpont, az Akciók cím, ahol az akciós apartmanok széles válasz-

tékát találhatják Lignanóban. A különböz apartmanépületek

minden tulajdonságát felsorolja az oldal,jól áttekinthet kód-

rendszerrel osztályozva az épületek, szálláshelyek adottságait.

Színes fényképek csinálnak kedvet a választáshoz, az árjegyzék

pedig jól áttekinthet táblázat formájában tanulmányozható.

Persze üdülni nem csupán Lignanóban lehet, gazdag a válasz-

ték a tengerpart frekventált üdülhelyein, így Caorlében, Lido di

Jesolóban, Rasoline Marén, Riminiben és környékén vagy akár

Cattolicában.

Azonban vannak, akik a történelmi nevezetességeket, a városjá-

rást preferálják az egy helyben pihenéssel szemben: k a Városlá-

togatás menüpont alatt ábécésorrendbe szedve találhatják meg

az idegenforgalmi szempontból számító olasz városokba szerve-

zett utazások valamennyi információját. Külön menüpontba cso-

portosították a site készíti az átutazók számára elnyös szállás-

lehetségeket, ami igen praktikus, és nagyban megkönnyíti azok

dolgát, akik az autópályák, futak mellett szeretnének megszállni.

Igaz, hogy Itália a memlékekben egyik leggazdagabb ország

a világon, de vannak, akiknek a kulturális turizmusból soha nem

elég, a múlt kincsei mellett a jelen értékeit is magukénak szeret-

nék tudni, s kifejezetten egy-egy érdekesebb eladás kedvéért -

vagy éppen azt egy kulturális körúttal kombinálva - kelnek útra

Olaszországba. Nekik hasznos igazán a Veronai Aréna 2004 me-

nüpont, ahol nem csupán az eladások teljes listáját találhatják

meg, hanem az Aréna nézterének rajzát is a különböz szekto-

rokba szóló jegyek áraival egyetemben.

Persze olyanok is vannak, akiket a szakmai szempontok, egy-

egy vásár érdekességei vonzanak: nekik készült a Vásárok cím

menüpont, ahol összegyjtve megtalálható minden lényeges

link az olaszországi vásárokról.

Tekintettel arra, hogy a honlap még nem teljesjó néhány

üdülhely még nem került fel rá, más olasz úti cél esetén célsze-

r kérni a cég katalógusát vagy konkrét ajánlatát.

Természetesen az Italiatour repüljegyvételben, autóbérlés-

ben is megrendeli rendelkezésére áll, s az is elégedett lehet,

aki online módon kívánja feladni megrendelését; elég kitölte-

nie a részletes megrendellapot, és egy gombnyomással továb-

bítani az irodának. Persze utazásról lévén szó, kényelemünk

mellett biztonságunkról is gondoskodnia kell annak, akitl je-

gyet, szállást, üdülést rendelünk, így egészen biztosan nem fo-

gunk lemondani a személyes kapcsolatról. De nem is kell,

a honlapon a címek és telefonszámok mellett minden utazási

feltétel, szabály és nem utolsósorban biztosíték megtalálható.

Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy a következket olvas-

hatjuk: „Ön családjával, barátaival önállóan utazik, láthatatla-

nul azonban mindig Önnel leszünk: irodánk hétvégén is mkö-

d telefonszámán (266-4613) mindig elérhet bennünket." S ha

ezt a számot elfelejtenénk, vagy itthon hagynánk, elég bemen-

ni egy nyilvános internetezhelyre, és beírnunk az els gép-

be az Italiatour webcímét...

2004/5-6 május-június -67



A célok közelebb vannak,
mint ahogy azeltt gondoltam.
Közlekedésmémök vagyok, és úgy gondoltam, a munkám miatt itthon is szükségem van internetre.

Igazam lett, de mégis minden másképp alakult, mint ahogy terveztem. Mert az internet révén

nemcsak gyorsabban dolgozom, hanem a családomra, a hobbimra is sokkal több idm marad.

Úgy látom, most már a fiamat is kezdi érdekelni a vonatok világa...


