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A Hewlett-Packard DeskJet 670C nyomtatót

úgy terveztük, hogy robusztus felépíté-

sének köszönheten igen tartós és meg-

bízható legyen. Ugyanakkor elérhet árú,

kategóriájának egyik leggyorsabb nyom-

tatója. De nem ez teszi különlegessé

versenytársai között. A bekapcsolás után

melegítés nélkül, azonnal menetkész.

Beépített két festékkazettája — egy a színes,

egy a fekete nyomtatáshoz - egyenletesen

táplálja a nyomtatófejet. Az egyszerbb,

fekete-fehér levelekbl percenként négyet

nyomtat, színesben pedig 1,5 oldal/perc

teljesítménnyel büszkélkedhet.

Nem válogat, használható hozzá szinte

bármilyen hordozó. A pigmentalapú festék-

nek köszönheten a nyomtatás mindig

borotvaéles, és a lézerprinterekkel össze-

mérhet fedettség lesz még normál

papíron is. Ha pedig színes anyagokkal

akarja elkápráztatni ügyfeleit, a HP
Reallife'

1

képalkotó rendszerrel és a

ColorSmart" technológiával ezt külön

beállítások nélkül is megteheti.

Nyomtatni a DeskJet 670C-vel olyan,

mintha személyvonatra váltott volna

jegyet, de szuperexpresszel utazna. A HP
DeskJet 670C nemcsak gyors és

megbízható nyomtató, de mindenkinek

elérhet is.

További információk:

HP Hot-line: 343-0310

Információs faxbank: 252-4647

HP web site: www.hp.hu

Hewlett-Packard nyomtatók.
Ahol a papír életre kel.

HEWLETT
PACKARD
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Az ezredfordulóig idei áron!

Ajándékozz Karácsonyra
hároméves IK-elfizetést!

int azt az Internet kalauz elfizetinek mindegyike az elfizetési „szelvényen” olvashatta, az év vége közeledtével mindenki eldöntheti, I

hogy jövre is együtt kíván-e élni az Internet kalauzzal, vagy sem. Ha igen, akkor semmit sem kell tenni, november végén, decemberben I

megy a számla a jöv évi elfizetési díjról, ha nem, akkor valamilyen módon (E-mailben, faxon, levélben) jelezni kell nekünk, hogy ezekkel
|

ezekkel a paraméterekkel volt egy idei elfizetés, de azt jövre nem kívánom meghosszabbítani.

A döntéshez kell egy alapvet információ is: mennyi lesz a jöv évi elfizetési díj?

A válasz: belföldön 2090 Ft. Ez az összeg tartalmazza a jövre megjelen 11 szám (a nyarat 1998-ban is egy július-augusztusi számmal I

hidaljuk át) árát (12% áfával együtt), a csomagolási és postázási költségét, függetlenül attól, hogy a lap ára megtartja-e a mai 198 forintos értéket,
|

vagy kénytelenek leszünk az utcai árusításnál emelésre. (Aki év közben rendeli meg a lapot, annak a még kézbesítend lapszámok számának és I

190 forintnak a szorzatát kell fizetnie, de ez csak addig igaz, amíg a lap rzi a 198 Ft-os árát.)

Mint látható elfizetéssel a lap házhoz jön, és még olcsóbb is, tehát megéri, ám azok, akik az idén 1680-at fizettek, némiképp húzhatják az I

orrukat: most 2090, azután esetleg 2500... Ki tudja hova nnek az árak mondjuk három év alatt? Nos ezeknek az aggodalmaskodóknak, és
|

mindazoknak, akik már most biztosak abban, hogy az Internet kalauzról jövre, st azután sem akarnak lemondani, indítunk egy biztonsági el-

fizetési lehetséget: bárkinek módjában áll a lapot a következ három évre 5000 forintért megrendelni. Ez az 5000 Ft tartalmazza az 1998-ban,

1999-ben és 2000-ben megjelen 33 szám áfás árát, a csomagolási, postázási költségeket, függetlenül attól, hogy hova szaladnak idközben a

lapárak, a postaköltségek (ez utóbbit külföldre persze ennyiért nem tudjuk vállalni, külországba az elfizetés 5000,- plusz várható postaköltség).

Mint látható, ez egy évre vetítve még az 1997. évi 1680 forintos árat sem éri el, ugyanakkor azok, akik ezen az áron megrendelik a lapot, és ,

az 5000 Ft-ot december végéig feladják (átutalják, befizetik) a Kiadónak, már a következ évezredre is bebiztosították magukat, 2000-ben is jár

nekik az Internet kalauz. s

A hároméves elfizetés egy igazán szép és eredeti karácsonyi ajándék is lehet ez esetben értelemszeren más a postázási cím (ez a megajándékozotté)
j

és a számlázási cím (ez az ajándékozóé), és díszes igazolást (ajándéklevelet) is küldünk, amennyiben a megrendel a szelvényen ezt igényli.

A megrendel szelvényekkel azonos tartalmú szöveggel természetesen E-mailben, levélben, faxon is meg lehet rendelni a lapot (egy évre is, három-
j

ra is), úgyhogy kedves Olvasóink, most már csak Önökön múlik, hogy élnek-e valamelyik lehetséggel.

íu-

egyéves elfizetési szelvény HÁROMÉVES ELFIZETÉSI szelvény

ítmp

(Az Internet kalauz1997-es elfizetinknek nem kell
j

kitölteni, nekik automatikusan hosszabbítjuk

elfizetésüket, ha nem mondják le azt.)

Megrendelem 1998-ra (automatikus hosszabbítással,

ha lemondási szándékomat 1998. november 15-ig

nem jelzem) a jövre 11 alkalommal megjelen

Internet kalauzt bruttó 2090 Ft-os elfizetési díjért.

Internet kalauz az ezredfordulóig - 1997-es áron

Megrendelem 1998-ra, 1999-re és 2000-re az évi 1 1 alkalommal megjelen Internet

kalauzt összesen 5000 Ft-os áron, mely összeg tartalmazza a 12 % áfát is.

MEGRENDEL NEVE:

Címzett neve:
j

MEGRENDEL NEVE: i Postázási cím: [

Postázási cím: Számlázási cím: |

; Számlázási cím:
|

Amennyiben kéri, hogy a címzett nevére kiállítva készítsünk ajándékozó levelet,

tegyen a négyzetbe egy X jelet, és az alábbi sorokat is töltse ki!

Az ajándékozó milyen néven szerepeljen a levélben:
|

Az ajándéklevelet hova küldjük:
j

A megrendel szelvényt a Kiadóba kell eljuttatni: PRÍM Kft. !

1506. Pf. 140., Fax: 228-3372, 228-3373 / 13-as mellék. 1

E-mail: prim@prim.hu

A megrendel szelvényt a Kiadóba kell eljuttatni: PRÍM Kft. 1506. Pf. 140., Fax: 228-3372, f

228-3373 / 13-as mellék. E-mail: prim@prim.hu
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EZ NEM SZENZÁCIÓ

(hanem hálózat)

Úgy látszik, hogy Copernicus tévedett - a Föld jelenleg az Internet körül forog.

Legalábbis így tnik a hírek alapján.

Az Internet azonban nem más, mint egy hatékony kommunikációs eszköz. A hálózatok hálózata.

Összeköti a különböz helyeken, különböz platformokon, különböz hálózatokat használó különböz

embereket.

És ugyan a hálózatok egyre nagyobbak, gyorsabbak és összetettebbek, azért csak hálózatok maradnak.

És a hálózatot senki nem ismeri úgy, mint a Novell.

Bevezettük a PC-s hálózatokat.

És olyan termékekkel, mint a Bordér Manager - amely teljes biztonsággal kapcsolja össze a vállalati

intranetét az Internettel - folyamatosan újabb és újabb ipari szabványokat állítunk fel, kifejlesztve a jelen és

a jöv megoldásait a hálózati informatika nagy kérdéseire.

Legyen az Internet, intranet, extranet vagy bármilyen más hálózat.

www.novell.hu

Novell



CompuServe

Mi

az
Mi az, ami

több mint az internet

és mégis egyszer?

Online

Az emberiség hihetetlen mennyiség tudásanyagából egyre több

információ már az Ön számítógépén is elérhet, de jól szervezett,

megfelelen struktúráit adatok híján elveszettnek érezheti magát
a világhálón. Ezért több a CompuServe Online, mert bár teljes kör
internet-elérést is nyújt, a CompuServe világhálózatán számos olyan

szolgáltatást is talál, amely megkönnyíti Önnek az információ-

szerzést. Ezen kívül igényeinek megfelel szinten és kedvez
áron használhatja a különféle szolgáltatásokat. Néhány példa

a CompuServe elnyeire:

• tagdíjmentes els hónap; ingyenes 10 óra a rendszer megis-

meréséhez
• sokrét segítség az új belépknek
• 5 MB terület saját homepage elkészítéséhez és elhelyezéséhez

szoftver-támogatással

• több száz hardver és szoftver fórum (találkozóhely), ahol a leg-

speciálisabb problémákra lehet megoldásokat találni

• elektronikus levél letöltésérl bizonyító erej tértivevény kérhet
• a világ számos országában helyi telefontarifa melletti Compu-

Serve használati lehetség
• Home-Banking szolgáltatás az Inter-Europa Bankkal kötött megál-

lapodás alapján

• havi elfizetés: Standard díjcsomag esetén 1950 Ft+áfa*

Ingyenes bemutatóval várjuk ügyfélszolgálati irodánkban. Csatla-

kozzon a világ egyik legnagyobb számítógépes hálózatához!

CompuServe Hungary 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. Tel./fax: 214-9250

E-mail: hungary@compuserve.com, http://www.compuservehungary.com

Kérem, küldjenek az alábbi címre bvebb tájékoztatást a

CompuServe szolgáltatásairól!

Név:

Cégnév:

Cím:

Telefon: Fax:

CompuServe®

(* 9.95 USD-nak megfelel forintösszeg.) Hungary
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Engedje szabadjára KÉPZELETET! Nyugodtan szárnyalhat a fantáziája, az új

Compaq Deskpro 2000 biztonságos környezetet teremt hozzá.

Egyesítve a legújabb MMX™ technológiát a még tovább fejlesztett

intelligens felügyelhetséggel, a Deskpro 2000 eddig példa nél-

küli értéket nyújt. A legújabb processzor-, memória- és grafikus

technológiákat ötvözi könnyen kezelhet egységbe, a jól ismert

Compaq-megbízhatósággal körítve. Mérnökeink határt nem ismer

kreativitásának köszönheten mindez a lehet legalacsonyabb

élettartam-költséggel párosul. így már nyilvánvaló, hogy miért a

Deskpro a világ legnépszerbb PC-je?!

A Compaq Deskpro 2000 - a biztonságos választás, és a képze-

letének semmi sem szabhat határt.

I

Viszonteladók listája és

további információk:

www.compaq.hu pentium* COMPAQ.



Illusztráció:

Kosztka Tivadar festménye

A
ALBACÜMP

Albacomp Rt.

8000 Székesfehérvár

Hosszúsétatér 4-6.

Tel.: (22) *315-414

Fax: (22) 327-532

Budapesti Kirendeltség

1139 Budapest

Frangepán u. 8-10.

Tel.: 12-91-493

Tel/fax: 14-90-152

Szaküzletek:

1065 Budapest

Nagymez utca 25.

Tel.: 11-18-095

Tel./ fax: 13-18-108

1011 Budapest

F utca 31.

Tel.: 201-4409

Fax: 201-4322

3525 Miskolc

Széchenyi u. 49.

Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: (46) 353-100

MMX™
TECHNOLÓGIÁVAL

ELLÁTOTT

PENTIUM® PROCESSZOR

pentium®
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Lapunk

olvasásakor

érdemes figyelni

az alábbi jelekre:

Cikk, amit mindenki

figyelmébe ajánlunk:

Szakmai jelleg

információ, vagy egyéb

okból a köznyelvtl

eltávolodott, „magasan

szárnyaló” cikk, aminél

laikus olvasóink

kiadhatják Pósalaki

bácsi jelszavát:

„ugorgyunk”:

Vélemény, vitairat,

Levél, vagy levélcímet

(e-mail) tartalmazó írás:

Fontos figyelmeztetés,

szabályismertetés:

fiz igazság -szám
„Amikor az ókori görögök a

legtökéletesebb szobrot akar-

ták kifaragni, méretet vettek

a legszebb férfiakról és nkrl, vették

az átlagot, s annak alapján dolgoztak.

Bizonyos szempontból [ugyanazt csi-

náltuk mi is]: elvileg semmi új nincs a

dologban. Érdekes: a számoknak hi-

szünk, a számok sosem hazudnak.

A számok ártatlanok. [...] [Munkánk]

semmit nem árul el az egyes emberek-

rl, annál inkább az ideálokról, arról,

hogyan is mködik ez a világ. [...] Ennél

nem lehet közelebb férkzni az igaz-

sághoz. Az igazság - szám.”

így ír a Világhálón, annak is http://

www.diacenter.org/km/intro.html lapján

Vitalij Komar és Alex Melamid. A két

Amerikába származott orosz mvész -

a legdurvább egyszerséggel mondva -

arra az elgondolásra jutott: ha piaci si-

kert akar, legjobb, ha azt festi, ami

a legtöbb embernek tetszik.

Nosza, hosszú-hosszú kérdívet szer-

kesztettek. Mit szeret jobban? - faggat-

ták egy közvélemény-kutató intézet

segítségével az átlagembert. - A modem
vagy a klasszikus mvészetet? A vad-

vagy a háziállatokat? A kül- vagy a bel-

téri jeleneteket? A szögletes vagy a lá-

gyan görbül vonalakat? A valóságh

vagy az absztrakt ábrázolást? Legyen

a képnek mondanivalója, vagy csak tessék

a szemnek? Melyik a kedvenc évszaka?

Milyen méret festményt látna szívesen

otthon? És így tovább és így tovább,

egészen a válaszadók politikai nézeteiig.

Ne higgye, kedves Olvasó, hogy csak

az amerikai polgár véleményére voltak

kíváncsiak. Sok európai nemzet, Kína és

Kenya is képviselteti magát a felmérési

eredmények impözáfis táblázatában,

s külön sort kapott az országhatárokra

fii

összeáll, az a legnépibb népmvészet.

A nép lelkének leghbb tükre.

Mit mutat ez a tükör? Akármerre for-

dulunk, lényegében szinte mindenütt

ugyanazt. A globalizálódó piac, úgy lát-

szik, globális ízlést (avagy giccsvágyat)

is szül. S ebben a Világhálónak is nyil-

ván megvan a maga - egyre növekv -

szerepe.

Az Internet, a digitalizálás új forma-

lizációt, fokozottabb absztrakciós kész-

séget, illetve magatartást jelent. Tán

a festmvészek maguk sincsenek tisz-

tában azzal, hogy k lényegében egy fo-

lyamat megtestesíti, amely folyamat

Püthagorasszal indult el, de csak nap-

jainkban válik kézzelfoghatóvá: a világ,

az igazság szám. Közelebb vagyunk

életünkben az ábrázolt valósághoz, mint

a valóság ábrázolásához...

Oroszaink megfestették, s a Világ-

hálóra (a mondott honlaptól egy pár lap-

nyira) kifüggesztették, amit a feleletek-

bl kiolvastak: a legtöbb nemzet által

áhított valóságh tájképeket, de azt is,

ami az egyes országokban a legkevésbé

tetszene. Ám maga a konkrét eredmény

szót sem érdemel, amiért ezt a cikket

megírtuk, az a folyamat. A világ a szá-

mok felé tart - a konvergencia mate-

matikai értelmében.

Mikolás Zoltán

mlmackay@impsatl.com.ar

ÖO/

ittyet hányó kiberszörfosök hada.

Legnagyobb bánatunkra Magyar^

országon - hogy, hogy nem - nem.tuda-

kozódtak! Tán kiderült volna: matyó

babák helyett kizárólag tavakat aÉrázblo
'

tájképeket kellene kínálgatni a Váci

utcán a turistáknak. Hiszen - mint az

alkotók mondják - ami a válaszokból”

r\
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INTERNET A KÁBELTÉVÉN
Ön csatlakozik a rendszerhez, fizeti a havi elfizetési díjat,

amely mindent tartalmaz.

Ezen a hálózaton az Internetezés nem türelemjáték, ennek a

hálózatnak a sebesség az erssége.

KÁBELTÉVÉN NINCS IDARÁNYOS
KÖLTSÉG!!!

Ön a nap 24, a hét 168, a hónap 700 órájából annyit van a Hálón,

amennyit akar, a havi átalánydíj mellett nincs más költség.

A KABELTEVE SEBESSEGE
NAGYSÁGRENDDEL NAGYOBB!!!

A TVNET Kft. Budapesten már az V., VIII., IX. és XIII. kerület-

ben teremtette meg az Internethez való hozzáférés lehetségét a

kábeltévé hálózaton keresztül, 10 Mb/s-os sávszélességgel, ami az

adatszolgáltatók részére is megfelel sebességet biztosít.

Indul Sk XIX. kerületben is!

TV NET Kft.

1056 Bp., Belgrád rkp. 9.

Tel.: 266-3456

E-mail: info@TVNET.hu
URL: http://www.tvnet.hu

3COM
ACER
ADAPTEC
ALR
APC
AST
ATI

A Megoldás
CHEYENNE
CISCO
COMPAQ
DIAMOND

igényei növekedésiéi
DEC
DIC3
D-LINK HÉT PCI SLIIT
EICON
EPSON
E-TBCH
FISKARS

LM|y iiliiiiliiiiiiii

FUJITSU
HEWLETT

-PAC1CARD
HITACHI

MICR0NICS M6DPi
IBM
INTEL
MATROX
MICRONICS

ESTT CTimWÜT
MICROSOFT
NAKAMICHI
NOKIA
NOVELL
PANASONIC
PHILIPS

3 év garanciával

http://www.server-c.buPLEXTOR
QUANTUM
SAMSUNG
CRAGATRoAuAl C
SMC
SONY
TOSHIBA
TULIP SlSERVERCOMPUTERS Kft.U.S. ROBOTICS
YAMAHA
VIEWSONIC
WESTERN

1 149 Budapest, Egressy út 78.

DIGITAL
XIRCOM Tel./fax: 220-5606 (több vonal)
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Bár egy amerikai szólás szerint „ingyen ebédmeg-

hívás nem létezik”, azért ezt csak nem akaródzik el-

hinni senkinek. Amikor meghirdettük „recenzió-

pályázatunkat”, hogy olvasóink írjanak kedvenc helyeikrl,

akkor is jó néhány olyan írás érkezett, amely az ingyenes

honlap-elhelyezési, ingyenes postafíók-nyitási lehetségekrl

számolt be, s kellen felkavarta a kedélyeket az a két szolgál-

tató is, amely úgy kínált „ingyenes” Internet-hozzáférést,

hogy még a telefonköltségekbl is visszatérítést ígért.

Az ajándékvárás - közeledvén a karácsony - az év utol-

só hónapjaiban tovább ersödött, s úgy tnik, a szolgál-

tatók Mikulása, Jézuskája meg se várta a menetrend

szerint esedékes idpontot, a csomagok

már októberben, novemberben befutottak.

A legfrissebb ingyenes szolgáltatás a Drótposta

Galamb (DPG), amely alig néhány héttel késte le

a Soros alapítvány által meghirdetett Freemailt,

így már nem mondhatja el magáról, hogy az els

ingyenes magyar e-mail lehetség. Ugyanakkor a DPG kínálja az

els ingyenes magyar e-posta-szoftvert, és ráadásul úgy nyújt öt

postafiókot, hogy ehhez még alkalmilag sem kell Internet-szolgál-

tató, maga teremt kapcsolatot a mail-szerverrel, és tölti le, küldi el

a leveleket.

Miután a Freemailrl korábban csak egy hírben emlékeztünk meg,

úgy véljük, a Drótposta Galamb megjelenése kapcsán idszer, ha

egy kicsit erre is visszatérünk, s bár ajándék lónak nem illik nézni

a fogát, azért összehasonlítjuk Magyarország két - ingyenes - elekt-

ronikus levelezési lehetségét.

Az elsszülött jogán

a bemutatást a Freemaillel

kezdjük. Az október elején

indult nonprofit szolgál-

tatást a Soros Alapítvány

Kulturális és Kommuniká-

ciós Központja (C3) üze-

melteti. A Freemail mkö-
dése és kezelése leginkább a

HotMailre emlékeztet, azzal

a különbséggel, hogy a le-

velek küldése és fogadása magyar nyelv felhasználófelület segít-

ségével történik. A Freemail igazi elnye a HotMaillel szemben

mégis az, hogy nem csak weben keresztül, hanem otthonról,

számítógép és modem segítségével is elérhet az ország bármely

pontjáról, helyi hívásdíjért. Igaz, ebben az esetben csak napi tíz per-

cig lóghatunk a Neten, ez azonban

levelezésre bven elegend (ha-

csak nem szoktunk több megás

fájlokat átpasszírozni a dróton).

Ez a szolgáltatás tehát nem csak

azok számára lehet hasznos, akik

elérik ugyan az Internetet, de

nincs saját postafiókjuk, hanem

azoknak is, akik eddig sehol nem

tudtak hozzáférni a hálózathoz.

i’
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A kapcsolat létrehozásához

a Freemail FAQ-ban találunk

útmutatást, a leggyakrabban

felmerül problémát azonban

mi is megemlítjük. A tárcsázó

programnak - a telefonszám és

a jelszó mellett - login névként

a teljes e-mail címet kell meg-

adni, s ez bár szokatlan eljárás,

viszont ha nem így teszünk,

lemondhatunk az ingyen leve-

lezésrl. A kapcsolat létrehozása után elvileg bármilyen levelez-

programot használhatunk, st, a webes eléréssel szemben nem csak

Web-címek
Freemail: http://freemail.c3.hu

Freemail FAQ: http://freemail.c3.hu/help/,

vagy ftp://ftp.c3.hu/freemail/

Freemail levelezési lista: freemail@c3.hu

Fizikai paraméterek: http://tech.c3.hu

Drótposta Galamb http://www.drotposta.hu

Drótposta Info: info@dpg.drotposta.hu

magunk választhatunk névtáblát és hozzá
|

tartozó e-mail címet. Ez utóbbi érdekessé-

ge, hogy nem csak a @ eltti részt adhatjuk I

meg, hanem - egy elre lefoglalt .net vég
|

készletbl - a domain nevet is. Ha nem tet-

szik a felajánlott drotposta.hu vagy

a galamb.net, akkor végzdhet e-mail cí-

münk aramszu.net-re vagy uze.net-re is (ugye milyen jól hangzik?

E?

kevésnek bizonyulhat, így további bvítések várhatók.

Mivel a Freemail fenntartásával kapcsolatos költségeket a Soros

Alapítvány fedezi, biztosak lehetünk abban, hogy az ingyenességért

cserébe a C3 nem fog naponta több tucat reklámmal zaklatni (persze

más forrásból érkez Spammal és Junk maillel akkor is számolnunk

kell)...

A Drótposta Galamb esetében már egészen más a helyzet. Ez

a szolgáltatás Európában egyedülálló, és az Egyesült Államok-

ban is csak egyetlen ilyen létezik.

A Drótposta Galamb nem csak ingyenes

postafiók, hanem egy nagyon aranyos

magyar nyelv levelezprogram, amely

maga gondoskodik a kapcsolat létrehozá-

sáról és bontásáról, így a telefonvonalon töltött

id minimális. Az ötletes megvalósításnak

köszönheten a Drótposta Galamb könnyen

kezelhet, segítségével akár az egész család vagy egy kisebb cég le-

velezését is rajta keresztül bonyolíthatjuk, hiszen 5 e-mail cím

kezelésére alkalmas. Ennek fejében viszont el kell viselnünk a push

technológiával küldött, testre szabott reklámcsíkokat a levelezési

képernyk tetején. Ez a hirdetési metódusok egy kulturáltabb fajtája,

mivel „nem lesbl támad”, és csak az érdekldési körüknek

megfelel reklámok jutnak el a felhasználókhoz (ezt a regisztráció

során kitöltött, több oldalas adatlapból határozzák meg). Maga

a hirdet is kulturált kiszolgálást kap, hiszen megtudhatja, hogy

a DPG-ügyfelek között hány olyan van, akit érint a cég terméke,

közülük hány klikkéit rá a reklámra bvebb információért, és

hány kezdeményezett a hirdet céggel közvetlen e-mail kap-

csolatot.

A kliensprogram igazán egyszer, mindössze három fkép-

emyvel rendelkezik. Az elsvel mindjárt az indítást követen

megismerkedhetünk, hiszen itt történik az új felhasználók „laká-

sokba költöztetése”. Az egyes lakásokhoz természetesen mi

freemail
regisztrált felhasználóknak

Pfffjró

Azonosító: I

Jelszó: | l.-TTtTT

« 1007 freemall.c3.hu

1
BB

képerny mutatja a kapcsolatfelvételhez tartozó információkat.

Például ha a városi vonal eléréséhez külön kell tárcsázni, akkor azt az

„eltárcsázásnál” adhatjuk meg, ha pedig más Internet-szolgál-

tatóhoz bejelentkezve szeretnénk használni a Drótposta Galambot,

akkor a „telefonáljak?” kérdés mellett látható négyzetet nem szabad

kipipálni (egyébkén felmerül kérdéseinkre - nem csak itt, hanem

minden más esetben is - a bal oldalon látható „alvó segéd” bármikor

készségesen válaszol). Érdekesen oldották meg a program frissítését,

illetve javítását is, ezt a szerver automatikusan végzi

a telefonvonalon keresztül. Ha sikerült beállítanunk

a programot, akkor az „indulj” gombra kattintva a mi kis

galambunk szárnyra kél, majd kézbesíti leveleinket,

s letölti az érkezket. Dolga végeztével békésen elpihen

a nyugágyban, s nem feledkezik rajta a telefonvonalon.

Maros Péter, a Drótposta Galamb egyik szülatyja

lapunknak elmondta, hogy milyen újdonságokra

számíthatunk a közeljövben. A Windows 95-re írt kliensprogramnak

már készül a Macintosh-on, Win 3.1-en, ill. Windows NT-n futó vál-

tozata, de ezenkívül a weben is ugyanolyan grafikus felületet hoznak

majd létre, így a felhasználók külföldrl is könnyedén olvashatják e-

mail üzeneteiket. A 30 vonalas ISDN-központot november elején

még mindössze 5 modem szolgálta ki, de a fokozatos terhelésnek

megfelelen további modemeket állítanak majd üzembe, s a cél az,

hogy az ügyfelek soha ne kapjanak foglalt jelzést. Maros Péter

szerint a rendszer akár 100 000 felhasználó

kiszolgálására is alkalmas lesz. Egyébként a f
cél az, hogy akit eddig elriasztott az angol

nyelv kezelés, a nehézkes felcsatlakozás és

a havi díj, az most megismerkedhet egy új

lehetséggel, és persze ingyen levelezhet -

a Drótposta Galambbal.

Kolma Kornél
'

koko@goliat.eik.bme.hu
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A Szakmai körökben sokan magyarázták azzal a Datanet Rt.

kezdeti lendületének és dinamikus fejldésének kívülrl is

Jr érzékelhet megtorpanását, hogy a cég tulajdonosi

szerkezete hátráltatta bizonyos döntések meghozatalát. Mivel két

tulajdonos közel azonos nagyságú üzletrészt - külön-külön

negyvenegynéhány százalékot - birtokolt a cégbl, a csekély

hányadot képvisel kistulajdonosok képezték a mérleg nyelvét,

s bizony sokszor alakult ki patthelyzet, nehezen lehetett stratégiai

kérdésekben dlre jutni. Híre ment annak is, hogy az egyik

meghatározó tulajdonos értékesítené részvényeit, de bizony

kisebbségi tulajdoni hányadot is nehéz eladni. Végül is a fordított-

ja sikerült, a cég magyar tulajdonosa a kisebb részvényesektl

történ vásárlással megszerezte az abszolút többséget, s ennek

révén egy átalakított menedzsment kapott megbízást arra, hogy

a Datanet Rt. újra teljes lendülettel ersítse - továbbra is az

élmeznybe tartozó - piaci pozícióit.

A stratégiai irányítás ersitésére, az új, intenzív fejldési pálya

megalapozására a vezérigazgatói jogkört az igazgatóság magához

vonta, s jelenleg egy három fs igazgatóság vezeti a céget. Az
igazgatóság döntése alapján a Datanet - eddigi szolgáltatásai

mellett - új üzleti alkalmazásokat is kínál ügyfeleinek, ame-

lyekbe rövidesen az elektronikus kereskedelem és a banki

mveletek is beletartozhatnak. Ersítik ügyfélszolgálatukat is:

nyilvános ügyfélszolgálati irodák és egy nagy budapesti

bemutatóközpont megnyitását tervezik.

*

Akik az Internet térhódítása után kerülnek kapcsolatba az

elektronikus levelezéssel, azoknak esetleg nincs fogalmuk

arról, hogy az e-mailnek nem csak egy fajtája létezik, a vál-

lalatok közül egy páran - részben bels, részben küls kommu-

nikációjukat - már korábban is többé-kevésbé hasonló módon

oldották meg. Ám ahány ház, annyi szokás, vagy pontosabban

annyi adatátviteli protokoll, szabvány... Ezt hidalja át, ha a külön-

féle lokális levelezrendszerek legalább a külvilágra nyíló kapu-

jukat szabványosítják, s egységes üzenetkezeléssel lehetvé teszik

a problémamentes kommunikációt az egész világra kiterjeden.

A Matáv november 10-én beindította a Matáv400 szolgáltatást,

amely a világon bárhol elhelyezked személyek, illetve vállalati

levelezrendszerek között valósítja meg az üzenetek szabványos

elektronikus cseréjét a nap 24 órájában.

Az X.400 szabványon alapuló üzenetkezelés a hagyományos

postai levelezéshez hasonlítható. A rendszer használója a leveleket

elektronikus formában készíti össze, amelyeket a rendszer boríték-

ba csomagol, és a címzés alapján a címzetthez eljuttat. Az egyéni

elfizetk saját elektronikus üzenettárukon keresztül adhatnak fel

más elfizetk számára és fogadhatnak másoktól üzeneteket.
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Az üzenet feladója és fogadója között nem szükséges közvetlen,

egyidej összeköttetés. Akár idzónák is áthidalhatók, mivel az

üzenetek az üzenettárban, a levelezszerver diszkjén tárolódnak.

A felhasználók üzeneteket cserélhetnek az Internet, valamint

a helyi hálózatra épül levelezrendszerek elfizetivel, vagy tele-

faxra küldhetik üzeneteiket, ha a fogadó fél nem kapcsolódik leve-

lezrendszerhez. A rendszer a továbbiakban kiegészíthet oly

módon, hogy átmenet jöhessen létre telex, fizikai levélküld és

személyhívó rendszerekhez.

Az elfizet a MATÁV-tól Windows alatt futó, menüvezérelt

programot vásárol. Az X.400 rendszerhez történ kapcsolódás,

nélkül összeállíthatja üzeneteit, és ezek elkészülte után utasíthatja

a programot, hogy teremtsen összeköttetést a rendszer központjá-

val, és vigye át a küldeni kívánt, illetve a kapott üzeneteket.

A küldemények küldése és fogadása természetesen megfelel

a biztonsági követelményeknek is. A rendszerbe csak személyre

szóló jelszóval lehet belépni. A program védelmet nyújt a meg-

hamisítás, lehallgatás, késleltetés, illetéktelen beavatkozás ellen,

garantálja a kézbesítés gyorsaságát, és képes a feladó azonosítására

is. Bizonylat kérhet arról, hogy az üzenet bekerült a címzett

üzenettárába, illetve arról, hogy a címzett lehívta, és felbontotta az

üzenetet. A kézbesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve annak

okáról minden esetben bizonylatot kap a feladó.

Az üzenetcsere világméret szabványának érdekében

a MATÁV megtette a szükséges jogi és mszaki lépéseket, s egyre

több ország szolgáltatójával alakítja ki a jogilag is szabályozott

nemzetközi összeköttetést. (1997 novemberében Ausztria,

Németország, Anglia, Horvátország, Oroszország, Svédország és

Belgium szerepel az induló meznyben; ezekkel az országokkal

már most problémamentes az adatcsere.)

J Egy igen ers szoftveres csapat - amelynek tagjai korábban

karakterfelismer, öntanuló rendszerekkel szereztek maguk-

> nak nemzetközi hírnevet - hozta létre a TenderNet Internet-

kikött, a hazai pályázati felhívások, tenderkiírások ingyenes meg-

jelentetési lehetségét. Az Aktív Rekord által üzemeltetett

www.tendemet.hu hálószemen a beküldött tenderfelhívás térítés-

mentesen, kategóriákba sorolva jelenik meg, s ezt ugyancsak

térítésmentesen olvashatja bárki. A regisztrált felhasználók - ezen

túlmenen - e-mailen értesítést kapnak arról, ha olyan tenderfel-

hívás érkezett be az oldalra, amely ket érdekli, s ugyancsak ebben

a formában gyorsan hozzájuthatnak a kontakt információkhoz is.

A TenderNet elnyös lehet akkor is, ha nem alapszolgáltatást,

hanem valami rendkívüli dolgot keresünk. A szaknévsor típusú

szolgáltatási jegyzékekbl nehezen találjuk meg azt a fénymásoló

irodát, ahol A/l-es méret dokumentumot is lemásolnak, vagy azt

a belsépítészt, aki emeletes házunkat rokkantkocsival is

bejárhatóvá teszi. Semmi gond: ki kell írni erre a feladatra egy ten-

dert, és ki kell akasztani a www.tendemet.hu hálószemre.

f
Miképp a TenderNet, úgy a WebReklám is az internetes

hirdetést támogatja, csak ez utóbbi inkább úgy, mint egy ha-

gyományos reklámügynökség. Az els magyar Internet-rek-

lámügynökség egy központi szervert üzemeltet, s ez rakja ki part-

nereinek hirdetéseit a hálón lév népszer oldalakra.

A WebReklám megtervezi a hirdetési kampányt, kiválasztva, hogy

az adott témát mely hálószemeken célszer hirdetni. Döntését

maga a megbízó is ellenrizni tudja (ez már egy eltérés a hagyo-

mányos reklámügynökségekkel szemben), ugyanis a hirdet pon-



tos információt kap arról, hogy az adott oldalról hányszor

klikkeltek át a WebReklám hirdetszerverére, s ez az elszámolás

képezi a pénzügyi elszámolás alapját is. Ez a fajta tevékenység

természetesen üzletet hozhat a web-oldalakat üzemeltetk

számára, akik hirdetésre felhasználható felületeiket többnyire

baráti csere-linkekre használják; kialakulatlan a web hirdetési

piaca. Mint a cég marketing igazgatója, Szabó Gál András

elmondta, a hálószemépítés már nagy divat, de azt elfelejtik

a cégek, hogy szépen elkészített web-oldalukat hirdetni is kell.

Ehhez a hirdetéshez s a webes hirdetési piac begerjesztéséhez

kívánja felajánlani szolgálatait a WebReklám, amelynek

tevékenységérl képet kaphatunk a www.webreklam.hu hálósze-

men vagy a 137-1090-es telefonszámon.

Az Internet-ismeret is kell a jogsihoz. Mármint ahhoz

a Jogsihoz”, amit december közepétl Magyarországon is

megszerezhetnek azok, akik nem kormányozzák szá-

mítógépület a falnak, nem hajtanak keresztül a zebrán áthaladó

adatbázisokon, nem okoznak helyrehozhatatlan kárt azzal, ha

munkahelyükön beülnek a volán, azaz a monitor mögé. Az infor-

matikai felhasználói ismereteket tanúsító igazolást az Európai

Unión kívüli országok közül elsként Magyarországon vezetik be,

s a vizsgáztatás megszervezését, az ECDL elnevezés

számítógép-kezeli jogosítvány megszerzési feltételeinek

egységesítését, a vizsgaközpontokat minsít akkreditációs

bizottság összeállítását a Neumann János Számítógép-tudományi

Társaság vállalta magára.

Miképp az autós jogosítvány, ez is kötelezvé válhat, elképzel-

het, hogy egy id elteltével közalkalmazott csak az lehet, akinek

nem okoz gondot, ha egy PC-n szövegszerkesztési, táblázat-

kezelési vagy grafikai feladattal találkozik, s az sem, ha igénybe

akarja venni az információs hálózati szolgáltatásokat. Termé-

szetesen a jogosítvány meglétét nem lehet számon kérni attól, aki

mondjuk otthoni felhasználó, de hát végs soron a gépjárm-

vezeti jogosítvánnyal is ez a helyzet: otthon, az udvarban jogsi

nélkül is körözhetünk, csak kimenni nem szabad a forgalomba...

Az Apple legújabb, G3 sorozatú számítógépei már az

Interneten keresztül is megrendelhetk, igaz, egyelre csak

az Egyesült Államokban él vásárlók számára.

Az IBM és a Motorola közös fejleszt munkájának eredményeként

született PowerPC G3 RISC processzorra épül, új Macintosh-

architektúra több mszaki újdonságot kínál, amely egyszerre

növeli a teljesítményt, csökkenti az árat, új funkciókat vezet be, és

egyszersíti a termékválasztékot A több száz variációban összeál-

lítható asztali és minitorony konfigurációk 233 vagy 266 MHz óra-

jel PowerPC G3 RISC processzort, 117 vagy 133 MHz-es hoz-

záférés, 512 kB hátoldali másodszint gyorsítótárat („backside

L2-cache”), 66 MHz-es rendszerbuszt és 384 MB-ig bvítet,

64-bites memóriát tartalmaznak. A PowerBook G3 ugyancsak

a harmadik generációs, nagy teljesítmény PowerPC G3 RISC pro-

cesszor köré épül, melyet kifejezetten a Mac OS operációs rend-

szer futtatására optimalizáltak

A Power Macintosh G3 és PowerBook G3 termékcsalád külön-

legessége nem csak az, hogy a cég történetének legnagyobb

elrelépését jelenti a számítási teljesítmény terén, hanem az is,

hogy ezek egyedi megrendelésre épített gépek. Ennek ered-

ményeképpen az új rendszerek minden eddiginél pontosabban

fedik a felhasználói igényeket Az online értékesítés épp azt szol-

gálja, hogy a megrendel a web-oldalakon állíthassa össze a neki

legjobban megfelel konfigurációt.

A Hewlett Packard szakítani készül azzal a kialakult képpel,

hogy termékei elssorban a vállalati számítástechnikát szol-

gálják ki, ezért november 11-én meghirdette új, globális ter-

mékstruktúráját, amely a fogyasztóbarát kereskedelmet helyezi

eltérbe. A jelszó, amellyel november 19-én reklámkampány is

indult: „Expanding Possibilities” - érthet egyrészt a termékek

egyre szélesebb kör használhatóságára, de ugyanakkor a cég

bvül termékskáláját is jelenti, s a felhasználók szemszögébl is

tágulnak a lehetségek. Az új stratégia által érintett termékek közt

megtaláljuk az internetezésre is alkalmas otthoni számítógépeket,

személyi nyomtatókat, lapolvasókat, másolókat, „all in one”

eszközöket és médiumokat.

Online és off-line automatákkal is segíti a HP új arculatának

kialakítását, amelyeket nagy forgalmú központokban, például

egyetemeken, áruházakban helyeznek el, s ezek napi 24 órás

felvilágosítással szolgálnak a felhasználó termékválasztásához.

Ugyancsak HP-eszközökkel találkozhatnak az üzletemberek az

American Airlines repülgépein, az Admirals klubjaiban, s a cég

a jövben ersíteni szeretné ilyen jelleg, hosszú távú fogyasztói

kapcsolatait, így további megállapodások várhatók.

Eredménytelennek nyilvánította az MKM a Sulinet tájékoztató

kiadványára, vagyis az „off-line” Sulinet újságra kiírt tendert,

így már bizonyos, hogy a minisztérium decemberben nem indít

speciálisan iskolai célú Internet-kiadványt, s nagy a valószínsége

annak, hogy ez így lesz még januárban is. Távolabbra azért nem

tekintenénk, mert - mint Pogány Györgytl, a Sulinet projektiroda

munkatársától megtudtuk - a minisztérium nem adta föl a havonta

megjelen magazinra vonatkozó terveit, s nagy valószínséggel új

tendert ír ki, amelyen gyorsított eljárással, nyílt tárgyalásos formában

választanák ki az MKM-mel együttmköd kiadót.

Utólag beigazolódott, hogy nem érdemtelenül szenteltünk

a múlt hónapban nagy terjedelmet a WorldCom telekommu-

nikációs nagyvállalat és vezérigazgatója bemutatására,

ugyanis röviddel a novemberi Internet Kalauz megjelenése után

a hírügynökségek világgá kürtölték, hogy minden idk legnagyobb

akvizíciója körvonalazódik: a WorldCom legújabb, 37 milliárd dol-

láros ajánlatát az Egyesült Államok második legnagyobb telekom-

munikációs cégének - az MCI-nak - vezérkara elfogadja.

A WorldCom két hónappal ezeltt szerepelt elször lapunkban,

akkoriban sokan még egyszer strómannak tekintették a nagy-

szabású America Online - CompuServe üzletben. A cég azonban

neve megvalósítására, vagyis „világkommunikációra” tör, amit az

MCI bekebelezése jelez csak igazán. Ez az üzlet persze ahhoz

hasonlít, mint amikor a kis kígyó egy elefántot kap be egészben, de

végül is a WorldCom kerül az új, MCI-WorldCom cégben többsé-

gi (55%-os) pozícióba, s a vezérigazgatói székbe Ebbers,

a WorldCom eddigi félszáz üzletének nyélbeütje ül bele. Az elnö-

ki posztot viszont az MCI kapja, és Bért Roberts tölti be, aki már

az MCI-nál is rendelkezett ezzel a pozícióval.
g

A British Telecom, amely korábban az MCI egyik - 20 százalékos t
- tulajdonosa volt, kimarad az üzletbl, részvényei ellenértékét,

|

valamint némi fájdalomdíjat kap, összességében több mint 7 mii-
~

liárd dollárt.
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Több, mint 60 000 CD*

www*zenebona.hu
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Bp. V.ker. Vadász u. 36.

H-P: 9.30-18.00 Sz: 9-13

Telefon: 331-05-18

Fax:311-86-71

COMPUTERS " Faxbank: 2-333666 1310#
Ready Compker KFT. http://www.inext.hu/~ready

KOMPLETT KONFIGURÁCIÓK
Ready Station: IBM 6x86 200+/8MB/1GB HDD/14” COLOR MON 99.900 Ft

Ready Optimál: Intel 150/ 16MB/ 1.6GB / 20x CD ROM/14” COLMON 132.500 Ft

Ready Profcssional: Intel 166 MMX/TX/32MB/2.1GB/20xCDROM
SB16 HANGKÁRTYA/15” AXION COLMON 193.900 Ft

Diamond Monster 3DF’x 4MB
30.500 Ft

Matrox Mystique 2MB / 4MB
20.000 Ft / 24.800 Ft

Mitsumi 2/6x CD IRO EDE
64.800 Ft

56K Fax/Modem 18.300 Ft

ell faxmodeméi
irocesszorok

,1AG monitorok

ralnkról: 06-30-41

m tartalmazzák!

Internet ProgramAruhat

1

1

00 CD-ROM
-játékok

-Multimédia

-Szótárak , Nyelvoktatók

Felhasználói Programok

www.datanet.hu/szoftvar

A biztqs kiindulópon^

.COJfÜ

y y (^Startolj ránk!

Interjúk, riportok, esettanulmányok, szakmai elemzések vállalati informatikai szakembereknek

Ingyenes elfizetés az
infopen
nyílt rendszeres magazinra!
Állandó rovatok: Internet/lntranet; Vállalati alkalmazások;

Kormányzati informatika; NIIF-Oktatás/Kutatás; Cégstratégiák;

Ajánló; TV3 Negyedóra; Tematikus mellékletek

Cégenként egy példányban ingyenes elfizetésre jogosultak azok a cégek, amelyek

az alábbi feltételek valamelyikének eleget tesznek:

• Rendelkeznek bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható UNIX rendszerrel

• Rendelkeznek minimum 20 felhasználós Netware/lntranetWare, Windows NT vagy

OS/2 WARP Server hálózati operációs rendszer licensszel

• Rendelkeznek vállalati (LAN) Internet kapcsolattal

Kérem, vegyék fel cégünket az ingyenes elfizeti címlistára. A teljesített regisztrációs feltétel (kérjük adja meg a használt

operációs rendszer típusát és licenszszámát, illetve az internet szolgáltató nevét):

cég:

postacím:

kinek a nevére postázzuk:

telefon: fax:

Openinfo Kiadó, 1111 Budapest, Kende utca 13-17., Tel.: 1665-644/123, Fax: 166-7503; infopen@ind.eunet.hu; http://www.eunet.hu/infopen
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r@ndevú
Az igazi r@ndevú rovat valódi

interjúval a következ oldalpáron

kezddik, ám mivel ezúttal zenei

témájú a beszélgetés, úgy véltük, egy kis

zenei aktualitás elmegy „eljátéknak”.

A
nnál is inkább, mert napjaink tör-

tóhelmének „eljátékába” nyúlik

vissza a zenetörténeti és társadal-

mi korok egyszeri és megismételhetetlen

metszéspontján született „polyushka -

The FromÜ Overdrive” cím (bocsánat,

de pontosan akarunk idézni) munka.

A történelmi eljáték nem volt rövid,

november 7-én már a nyolcvanadik

évfordulóját ünnepelhettük volna annak

a történelmi eseménynek, amely a

középiskolák történelemóráin csak

nemes egyszerséggel a „legújabb kor

kezdetét” jelentette közel fél évszá-

zadon keresztül...

Azután jött 1989-90, és kimondtuk:

„ezentúl minden másképp volt”.

A jövre nézve ugyan még nem szület-

tek ennyire markáns kitételek, de a múl-

tat, a mai felntt nemzedék életét egy

tollvonással át lehetett húzni...

Ha át lehetett...

Mert amikor egy

május elsején meg-

jelen „Felvonulók

kérték” kabaréka-

zetta tömegsiker,

vagy amikor a

FromÜ együttes az

egykori szovjet for-

radalmi induló fel-

dolgozásával „tisz-

teleg” a „NOSZF”
nyolcvanadik év-

fordulója eltt, akkor bizony elgondol-

kozhatunk azon, hogy az ember nem
olyan könnyen lépi át a múltját. Nincs

egy olyan ismersöm se, aki jó szívvel

emlékezne vissza akár az ötvenes évek

borzalmaira, akár az egyetemen,

munkahelyen köztünk lév besúgókra,

akár azokra a konszo-

lidált idkre, amikor két

kérdés (miért van egy-

pártrendszer?; miért van-

nak itt az oroszok?) nagy

ívben való kerülésével

már bárki építgethette

szakmai, vállalkozói kar-

rierjét, ám a „fényes

szelek” nemzedékének

lelkesedéséhez, a május elsejei fel-

vonulások „ingyen virsli, ingyen sör”

hangulatához, a munkásmozgalmi in-

dulók monumentális hangvételéhez

mindennek nem sok köze volt. „A múl-

ton akkor tudunk átlépni, ha már nevet-

ni tudunk rajta.” Emlékezetem szerint

ezt is egy munkás-

mozgalmi vezér

mondta, s Bacsó

Péter írta a Tanú

cím film elé, mot-

tónak. Ez a mottó

jól passzol a tavaszi

„Felvonulók kér-

ték” cím kazetta és

a mostani Polyush-

ka lemez elé is.

Természetesen itt

a humor nem ver-

bális, hanem muzikális. Bár a Hunga-

roton Gong kiadó alig két hónappal

ezeltti (akkor augusztus 20-a volt az

alkalom?) lemezének címe - „The Best

ofCommunism” - verbálisán is mosolyt

csalhat arcunkra, és az azon a lemezen

is elhangzó „Vár ránk a síkság”

(Poljuska polje)

önálló feldolgo-

zásának adott

„polyushka” cím

szintén elég ér-

zékletesen tükrö-

zi az „ezentúl

minden másképp

volt” alapmotívu-

mot. Ehhez jön

még a dal elkészítése techno változat-

ban, aminek humorát tovább fokoz-

hatják a szórakozóhelyek lemezlovasai

azzal, hogy nem a CD-t, hanem a lemez

bakelit változatát teszik a mikro-

barázdásba... A korongon a dal egyéb-

ként három változatban szerepel, hadd

kapja meg mindenki a magáét: van egy

rövid verzió a rádióállomásoknak, egy

Club Mix a táncos szórakozóhelyek,

diszkók számára és az eredeti dal a Best

of Communism lemezrl...

Hogy mi közünk nekünk, az Internet

Kalauznak mindehhez? Nos, az albumról

információk és hangminták az Internetre

is felkerültek, aki akarja, bekukkanthat

a produkcióba a www.privatemoon.com/

artists/ffom.html oldalon...

Ez az egyik közünk. A másik nem
ennyire szakmai. Kicsit pironkodva, de J
bevalljuk: a Poljuskát mi is énekeltük... |

És tudunk mosolyogni a múlton. -s

V.J.A. !
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zene

vagy,

/\ A lapunk szeptemberi számában megjelent pálya-

munkák közül az egyik írás beszámolt egy DRGNv (Distributed Real-time Groove NetWork) névre hall-

gató szoftverújdonságról. Ez a - többfelhasználós sze-

repjátékok segédprogramjaiból (MD, MOO) továbbfejlesztett

- programocska lehetvé teszi akár különböz földrészeken

lév emberek egyidej hangszeres improvizálását egy közös
digitális térben (reál time jamming), vagy ha úgy tetszik, vir-

tuális zenekarok alapítását az Interneten. A szoftver meg-
alkotói által alapított els ilyen zenekar a Rés Rockét Surfer,

s az általuk létesített online stúdió próbatermében ezt a vir-

tuális jam-sessiont bárki ki is próbálhatja. Az 1995 óta

mköd vállalkozás egyik szülatyjával, Mattew Mollerrel e-

mail-interjút készítettünk, amihez elolvasmányként azért

ajánljuk a már említett szeptemberi cikkünket, amit ha máshol
nem, az Interneten bizonyosan megtalál mindenki

(www.ikalauz.hu/archiv/paly979b.htm).

Amanda Bate-tl,

a Rés Rockét

Surfer európai

médiamenedzserétl

kaptuk a csapat

fotóját,

balról jobbra:

Willy Henshall,

Canton Becker,

Tim Bran és

interjúalanyunk,

Matt Moller.

Internet kalauz: Milyen az érdek-

ldés a DRGN iránt?

Mattew Moller: Eddig több ezren

töltötték le, és valószínnek tartjuk,

hogy még nagyon sokan fogják. Úgy
látszik, a szoftver csodálatos lehet-

ségeinek híre gyorsan bejárta a világot.

A DRGN nem csak profi zenészeknek

szól, hanem mindenkinek. Akit egy ki-

csit is komolyabban érdekel a zene, az

ne hagyja ki a www.resrocket.com meg-

látogatását...

g I. K.: Volt már igazán „ komoly ” láto-

I gatótok Magyarországról?

| M. M.: Bár már rengeteg „komoly”

szándékú európai látogatónk volt, én

i személyesen még nem kerültem kapcso-

latba senkivel Magyarországról. Illetve

hát, most Veled... Meg esetleg majd

a cikk olvasói közül valakikkel...

Egyébként a kibertér elnye, hogy ott

nem kell feltétlenül felfedned a személy-

azonosságodat, úgyhogy én nem is

mindig tudom, hogy kivel improvizálok

együtt. Lehet, hogy egy világhír

zenésszel, lehet, hogy egy magyar srác-

cal, lehet, hogy ez épp ötvözdik: egy

világhír magyar zenész sráccal...

I. K.: Ha én az lennék, milyen felsze-

relést kellene „magammal vinnem” a

virtuális stúdióba?

M. M.: A DRGN egyik legnagysze-

rbb tulajdonsága, hogy már egy sima

multimédiás PC-vel vagy Mac-kel is

élményt tud szerezni. Persze ez mindjárt

teljesebbé tehet, ha valaki befektet egy

General MIDI szintetizátorba. Profib-

baknak pedig a MIDI-kompatíbilis

hangszerek különböz fajtái ajánlottak,

amikbl manapság már elég nagy a vá-

laszték.

I. K.: A DRGN 1.0 egy szoftver, már
a számozásából is adódik a kérdés, lesz-

e kettes verzió, hol tart a fejlesztés,

történt-e már valamilyen módosítás?

M. M.: Még csak néhány hónapja

került forgalomba a DRGN, de máris so-

kat tanultunk a visszajelzésekbl. Úgy
tnik, hogy szoftverünket fként két

célra használják: online improvizálásra,

illetve csoportos zeneírásra. Bár egy

improvizálásból is születhetnek késbb
dalok, alapveten más kategóriákról van

itt szó, s ezek különböz követel-

ményeket támasztanak egy szoftverrel

szemben. Az improvizálás például olyan

programot igényel, amely többfajta

lehetséget is tud nyújtani különböz

zenei kontextusok közötti oda-vissza

váltásokra. A program nem állhat a

spontán zenei impulzusok útjába. A ze-

nekomponálás azt követeli meg, hogy

a szoftver használói formálni tudják

zenéjüket. A program ebben az esetben

egy olyan eszköz, amellyel a felhasz-

náló ellenriz és finomít. Mindebbl
világos, hogy milyen irányokban kell
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még csiszolgatni a DRGN-t. Remél-

hetleg pár hónap múlva már kész lesz

egy új változat.

I. K.: Azután nyilván egy újabb, majd

egy még újabb. Meg tudjátok fogal-

mazni a végcélt? Vannak távlati tervei-

tek? Hol vannak a határok?

M. M.: Ha megkérdezik tlem, hogy

mi a Rés Rockét Surfer, azt szoktam

válaszolni, hogy egy project, melynek

célja a modem technikákkal dolgozó

mvészek globális együttmködésének

elmozdítása. Érdemes megjegyezni,

hogy nem „elektronikus zenészeket”

mondok, még csak nem is „zenészeket”,

hanem „mvészeket”. Ez azt jelenti,

hogy a szoftvernek folyamatosan bvül-

nie kell, hogy minél több fajta együtt-

mködést tehessen lehetvé. Szeretnénk

például beolvasztani a digitális audiót,

amin keresztül majd énekesek is

közvetlenül bekapcsolódhatnak a

DRGN-be. Ugyanezt szeretnénk tenni

a digitális videóval is. Annak a definí-

ciója, hogy mi tartozik a digitális média

fogalomkörébe, folyamatosan bvül.

A mi célunk az, hogy felépítsünk egy

hidat az emberek között ennek a médi-

umnak a segítségével. Annak ellenére,

hogy a DRGN-t általában zenei vállal-

kozásként emlegetik, szeretnék bátorí-

tani mindenkit, akit érdekelnek a m-
vészi együttmködések, hogy látogasson

el hozzánk.

I. K.: Hány tagja van jelenleg a

zenekarnak? Hogyan mködik egy ilyen

zenekar?

M. M.: Zenekarunk több mint hat-

száz tagot számlál, és ez a szám napon-

ta növekszik. Hogy ki mennyire veszi ki

a részét a közös munkából, az változó.

Van, aki mindennap órákat tölt

improvizálással vagy zeneszerzéssel,

mások egyáltalán nem zenélnek, csak

mindig itt lógnak, és átadják

magukat ennek a „vibráló”

atmoszférának. Úgy is lehet

a zenekart tekinteni mint a

való világ metaforikus vetü-

letét; a zenészeknek nincs

más dolguk, mint hogy

zenéljenek, és vannak a „töb-

biek”, akiket mindez ma-

gával ragad. Ez egy „meta-

zenekar” vagy „szuper-

zenekar”, zenekarok zene-

kara. Vagyis a Rés Rockét

infrastruktúrát biztosít min-

denfajta interaktiv zenei

kísérlethez, és ennek kö-

szönheten kisebb zenei tár-

sulások fejldnek ki, amiket

akár zenekaroknak is nevezhetünk.

I. K.: Épp fogalmazódott bennem

a kérdés, hogy születtek-e már újabb,

hasonló virtuális zenekarok a DRGN-
nek köszönheten.

M. M.: Az online ,Jamming” csodá-

latos élménye nagy összetartó er, s

ennek eredményeként ténylegesen szü-

lettek már ilyen nagy virtuális találkozá-

sok. Aric Rubin és UlfKundsen példáját

tudnám kiemelni. Bár Aric San

Franciscóban él, Ulf pedi^ Oslóban, két

éve rendszeresen együtt játszanak, és

a valós életben is szoktak találkozgatni.

I. K.: Ami összegylt a weben, abban

nyilván akad néhány aranyrög, érdemes

kimosni, s a kincseket mondjuk CD-re

írni...

M. M.: Úgy néz ki, hogyja közel-

jövben tényleg elkezdünk dolgozni

egy CD-n. Egyrészt zenét jfog tartal-

mazni, ami, a DRGN segítségével

született, illetveegyúiteraktív multi-

médiás bemutatót, ami bepillantást

nyújt a project kollaboratív szellemébe,

a Rés Rockét mögött rejl globálisan

közös tudatba. vSzeretnénk ugyan, ha

munkánk zeneileg is jótállna magáért,

de azt is mindenképp meg szeretnénk

értetni az emberekkel, hogy amit

csinálunk, annak társadalmi szinten

mekkora jelentsége van. Apróságok

a tagokról, interjúk, multimédiás bemu-

tatók; minden, amit csinosan bele lehet

dolgozni egy CD ROM-ba, segíthet

átadni ezt az üzenetet.

I. K.: Amikor nemrég meglátogattam

a homepage-eteket, meglepdve láttam,

hogy ez már a harmadik változat az

idén. Talán tanulságos lenne hallanunk

a www.resrocket.com eddigi evolú-

ciójáról.

M. M.: Az elmúlt évben elég sokat

kísérleteztünk a website-unk designjá-

val, többféle megközelítést is kipróbál-

tunk. Az els elképzelés az volt, hogy a

közösség tagjait egy online magazin for-

májában fogjuk informálni az itt zajló

dolgokról. De hamarosan rá kellett jön-

nünk, hogy ez az újságcsinálás a mi

figyelmünket is kezdi elterelni az igazi

lényegrl - az online
,
jammingrl”. így

hát fogtuk az egészet, és lecsupaszítot-

tuk egy olyan valamivé, ahol mindössze

a szoftvert lehetett letölteni, és tagságot

szerezni. Ez azonban inkább emlékez-

tetett egy kórház hvös és testületi

szellemére, mintsem arra, ami a Rés

Rockét valójában: semmi komolyság,

csak buli és rock and roll. Ahhoz, hogy

ezt a site is valóban tükrözze, megint

egy kis sebészeti beavatkozásra volt

szükség. Bár ez egy évig is eltartott, de

azt hiszem, sikerült valami olyat alkot-

nunk, amire büszkék vagyunk. Még
mindig jókat nevetek, ha beleolvasok.

I. K.: A számítógép sokak szerint az

„ emberi ” zene végét jelenti. Ennek él
cáfolata a DRGN, hisz itt semmilyen

zene nincs kirekesztve, ha az át van

alakítva MIDI-adatokká. Azonban ha

mindehhez hozzáadjuk az Internetet,

felmerülhet egy másfajta mellékhatás

gondolata: a zenei stílusok össze-

olvadása a kibertérben.

M. M.: A zenészek mindig is szí-

nesítették a munkájukat más zenészek

és kultúrák stílusainak bevonásával.

A Beatles kapcsolata Ravi Shankarral

érdekes fejleményeket eredményezett

a zenéjében. Az észak-afrikai és arab

zenei kultúráknak is sok közös vonásuk

van földrajzi közelségük miatt. A Rés

Rocketben mindez magasabb szintre

emelkedik, mivel itt a tagok egy vir-

tuális térben érintkeznek, ahol azon-

kívül, hogy különböz kultúrák és

hatások találkoznak, ezeknek a határai

teljesen el is mosódnak.

A jöv zenéjét illeten

stilisztikai változásokra is

gondolni kell, bár elre

nem igazán lehet meg-

mondani, hogy milyen

irányban fognak fejldni

a zenei ízlések. Egy dolog

azonban örökre meg-

marad: mindig is em-

bereknek fog szólni. Az
„emberi” zene végének

jóslatával ellentétben a

DRGN valójában épp a g

zene emberségét hangsú- I

lyozza.

Bak Árpád
bak@tigris.klte.hu

|

Ez már egy kevésbé iskolaudvari fotó,

ennek a bal szélérl Matt Moller kandikál be.
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Karácsonyi árak

T
örzsolvasóink már tudjál^ hogy idrl

idre közreadjuk a legjellemzbb szolgál-

tatói árakat és a szolgáltarak fbb elérési

koordinátáit. Összeállításunkban egyre kevésbé

tudunk a teljességre hiszen Budapesten

és vidéken egyaránt gomba módra szaporodnak

azok a cégek, amelyek vagy közvetlenül, vagy

mások viszonteladójaként Internet-hozzáférést (is)

árulnak. Ezúttal is kérjük, hogy a szolgáltatók saját

érdekükben hívják fel létükre figyelmünket, és

idrl idre (különösen árváltozáskor) tájékoztas-

sanak bennünket a fontosabb tudnivalókról. Akik

így tesznek, bizonyosan nem maradnak ki

összeállításunkból, miképp azok sem, akikhez

eljutnak e-mailen feltett kérdéseink, és válaszol-

nak is rá. Sajnos még a mail-címek is változnak,

és nincs nyomozókapacitásunk a visszapattant

levelek pontosabb célba juttatására. Ettl

függetlenül - különösen az ismertebb, nagyobb

szolgáltatók esetében - idnként körülnézünk az

árakat tartalmazó web-lapokon, így bízunk benne,

hogy ha összeállításunk nem is teljes, de minden-

képpen jó áttekintést nyújt a pillanatnyi árhely-

zetrl. Van, akinél nem tudtuk az árakat

besuszterolni az összehasonlíthatóság céljából

választott kategóriákba, ilyenkor a megadott web-

lapon érdemes feltérképezni, hogy az illet mit és

mennyiért kínál. Ezt a többieknél sem árt megten-

ni, egyrészt azért, mert idközben változhat az ár,

másrészt azért, mert a különféle speciális ajánla-

tok közzétételére nem vállalkozhatunk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy azok közül

a szolgáltatók közül, akik elfizetiknek lapunkkal

is kedveskednek, egyre többen ezt a „pluszt” ár-

jegyzékükben is megemlítik, mondjuk így: „az

5000 Ft-os korlátlan hozzáférésben benne van

500 kilobájtnyi web-terület, folyamatos szoftver-

frissítés és az Internet Kalauz elfizetése". Némi

büszkeséggel soroljuk fel azokat a partnereinket

- köztük van a három dobogósból kett -, akik

ilyen célból rendelnek nálunk Internet Kalauzt:

DunaNet (Dunaújváros), DunaWeb (Vác), ELEN-

DER, FOXtrend (Álba Internet - Székesfehérvár),

INTERdNET (Gyöngyös), InterJNet (Jászberény),

MATÁV, Practicomp (Békéscsaba), StarkingNet,

Számprog (Békéscsaba), Qwerty, VIS

International Hungary (Siófok). De jó néhány tar-

talomszolgáltató is lapunkat ítéli a legjobb

promóciónak, s vidéki viszonteladói

hálózatunkban is akadnak üzletek, amelyek

törzsvásárlóiknak ajándék Kalauzzal kedvesked-

nek. Alkalmi ajándékozók is vannak, különösen

ilyenkor, karácsonykor. A szolgáltatók és forgal-

mazók révén a fizet internetezk kétharmadához

jut el minden hónapban a lapunk. (A többiek,

valamint az egyetemisták, gimnazisták is

g
olvassák; k a közvetlen elfizetink :-), vagy k

| azok, akik újságosnál veszik az Internet Kalauzt.)

1 Na, de ez az oldal nem rólunk, hanem a szol-

I gáltatókról kell szóljon, nézzük, ma mennyiért

nyújtják a kapcsolt vonalas Internet-hozzáférést.

Cég neve Címe Telefon E-mail

Alarmix Kft. 1118 Budapest, Domboldal u. 4. 319-5065 sales@alarmix.net

CompuServe Hungary 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. 214-9250 hungary@compuserve.com

Cory-Bt. 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 70. +36 (74) 415-426 support@tolna.net

Datanet 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 458-5858 info@datanet.hu

Déltáv 6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10. (62) 400-333 internet@mail.deltav.hu

Digitel 2002 Rt. 2600 Vác, Posta park 2. (27)319-899/310-829 internet@digitel2002.hu

DrávaNet Pécs, z u. 5. (72) 504-000 info@dravanet.hu

DunaNet
2400 Dunaújváros,

l Vasm út 41. 1. emelet 118.
+36 (25) 404-444 webmaster@dunanet.hu

DunaWeb 2600 Vác, Rozmaring u. 5. (27) 300-072 web@mail.dunaweb.westel.hu

Elender Budapest, Váci út 37. 465-7800 info@elender.hu

Emma Net Bt. 1095 Budapest, Mester utca 39. 06 (30) 606-946 center@emma.hu

Entemet 1144 Budapest, Fogarasi út 193. 267-2125 info@n-ter.net

EuroWeb 1122 Bp„ Városmajor u. 13. 22-44-111 info@euroweb.hu

Exabit 4026 Debrecen, Zsák u. 7. (20)215-698 help@hajdu.hungary.net

Externet 5000 Szolnok, Szapáry út 9. +36 (56) 423-111 externet@externet.hu

Hungárián Networks Bt. 1116 Bp„ Fegyvernek u. 4. 204-7275 info@ahol.com

írisz 1118 Bp., Citadella sétány 372-0050 irisz@irisz.hu

KiberNet 1122 Budapest, Városmajor u. 1/c. 457-7777 info@kibernet.hu

Kronos Trade 1054 Budapest, Alkotmány u. 20. 302-8888 info@kronos.hu

Matáv 1052 Budapest, Városház u.12. 266-3997 sales@mail.matav.hu

Monor Telefon Társaság Budapest, Mázsa tér 2-6. 262-8040 Datanet árak

Pannon GSM 2040 Budaörs, Baross u. 165. 270-4130 httpadm@panni.pgsm.hu

PHONETx Bt.
4400 Nyíregyháza,

Szarvas u. 1-3. VI. em. 604.
+36 (42) 420-662 webmaster@phonetx.isys.hu

Practicomp 5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6. (66) 454-831 prakticomp@bekes.hungary.net

Pronet 1053 Bp., Magyar u. 11. 266-7039 info@pronet.hu

StarKing Óbuda 1036 Bp., Bécsi út 77-79. 436-1111 posta@starkingnet.hu

Tiszanet 6720 Szeged, Feketesas u. 28. (62) 424-624 iroda@tiszanet.hu

TVNet 1056 Bp., Belgrád rkp. 9. 266-3456 info@tvnet.hu

WebDesign Bt.
1083 Budapest,

Leonardo Da Vinci u. 50.
334-2600 mailtous@webdesign.hu

Westel 900 1107. Bp., Kaposvár u. 5-7. 265-9210 ugyfelszolgalat@westel900.hu

Westel Ráditefon Kft. 1033 Bp., Huszti út 32. 265-8000 postmaster@mail.westel.hu

Zénón Kft. Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 2. (62)430-168. zenon@zenon.hu

FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS!

(Jj
Kérjük az Internet-olvasótermek, Internet-kávéházak üzemeltetit, hogy - amennyi-

> ben élni szeretnének az Internet Kalauz teremtette ingyenes reklámlehetséggel - küld-

je
jék el címünkre alábbi adataikat: Kávéház neve - pontos címe - telefonszáma - e-mail

j címe - URL címe (ha van) - nyitvatartása - árjegyzéke - extra szolgáltatásai.

j|J
Ugyancsak szeretnék közreadni az online áruházak elérési helyeit, amennyiben

FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS!
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URL URL árinformációkkal korlátlan hozzáférés 10 óra (^-óránként) 20 óra (+óránként Egyéb árinfók

www.alarmix.net www.alarmix.net/szolg.htm 4800 1900 (+200) 2900 (+200)
éjszakai, családi, üzleti,

vállalkozói stb. Id web-lap

businessweb.csi.com/ www.compuservehungary.com 5000 (+400) 5 óra(l): 2000 (+600)

www.tolna.net www.tolna.net/arak.html
6400 (kábeltévés

hozzáférés telefondíj nélkül)

27000 Ft egyszeri induló díj

egyéb árak a web-lapon

www.datanet.hu
www.datanet.hu/datanet/into/

iprice_hu.html

magánelfizetknek 4800,

céges hálózatoknak 20000
Id. web-lap

www.deltav.hu www.deltav.hu 2500 (!) 1800 (+300) nyílt Internet-csomag: 3 Ft/perc

www.digitel2002.hu/ www.digitel2002.hu/internet.html 6200 2500 3750

www.dravanet.hu/
www.dravanet.hu/

infopult_frame_arak.html
4000 2000 (+300)

www.dunanet.hu/
www.dunanet.hu/

arlista.html
5000 2000 (+240)

www.dunaweb.westel.hu/
www.dunaweb.westel.hu/docs/

internet/artajek.htm
5000 2000 (tanároknak: 1500)

www.elender.hu www.elender.hu 5000 2000 3000

www.elender.hu/~emma www.elender.hu/~emma
csak e-mail 500 Ft/hó

postafiókbérlet plusz 120-280 Ft

www.n-ter.net/ www.n-ter.net/ajanlat/ar.html 5000

www.euroweb.hu/ www.euroweb.hu/ew/araink.html
Forgalomtól függ, a dec. 31-ig belépknek a

menedzselt bérelt vonal alapdíj nélküli

www.hajdu.hungary.net 6000 3500

www.externet.hu/ www.externet.hu/externet/arak.html
magánszemélyeknek

2000(!)

jógi személyeknek

3200(!)

www.ahol.com www.ahol.com/szolgaltatas.htm
magánszemélyeknek 4000

cégeknek 10000
|

magánszemélyeknek 2000

[cégeknek 5000

www.irisz.hu/ www.irisz.hu/szolg/phone.html 4500 (este 7-tl reggel 7-ig 2500)

www.kibernet.hu www.kibernet.hu/araink.html 3500 (napi 22 óra: 1900!) 1500 2500

www.kronos.hu/ www.kronos.hu/ 5000 2000 (+250) 3000 (+250)

www.matav.hu www.matav.hu/service/kiserl_h.html 5000 2000 (+300) (5 órára: 1000 Ft-os csomag)

2Ft/perces (1,60+áfa!)

telefontarifa mellett

www.pgsm.hu
www.pgsm.hu/tarifak/

szolgaltatasok.html#inte

PannonData 1000

+ e-mail 1200

plusz 18,20-42 Ft mobil percdíj napszaktól

és tarifakedvezménytl függen

www.phonetx.isys.hu/
www.phonetx.isys.hu/

phonetx/kapcs.htm
15000 (hálózatnak: 25000) 4000 7000 (pontosabban a web-lapon)

'

www.bekes.hungary.net www.bekes.hungary.net/praktico/ar.htm
3500 (10 MB-tal)

; HL 6000 (30 MB-tal)

www.pronet.hu
www.pronet.hu/PRONET/

services/services.html

2880-6000 (a fizetés

ütemezésének függvényében)

www.starkingnet.hu www.starkingnet.hu 6000 3 óra: 3000 (+300)

www.tiszanet.hu www.tiszanet.hu/fszolg.htm 4000 2000

www.tvnet.hu www.tvnet.hu/magyar/szolgaltatas.html
8000 (kábeltévés hozzáférés

telefondíj nélkül)

48000 Ft egyszeri induló díj.

Egyéb árak a web-lapon

www.webdesign.hu/ www.webdesign.hu/wd_arak.html
(tartalomszolgáltatás, e-mail szolgáltatás is

az árak a web-lapon)

www.westel900.hu www.westel900.hu/dijazas/internet.html 0 0 0
plusz 10-35 Ft mobil percdíj

napszaktól függen

www.westel.hu www.westel.hu/szolg4.htm 0 0 0
nappal 8-1 6-ig 9 Ft, egyébként 3 Ft

mobil percdíj 60-as telefonról

www.zenon.hu/ www.zenon.hu/
1997 Ft/hó az els 1997 kilobájt letöltése +

300 Ft/MB nappal (8-20), 180 Ft/MB éjjel. |

* FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS!

üzemeltetik megírják, hogy mi az áruház neve - URL címe - az

árukészlet jellege - a vásárlás módja.

Azokat az ISP-ket, amelyek kimaradtak a fenti táblázatból,

valamint azokat az ISP-ket, amelyek ISDN-hozzáférést és/vagy

bérelt vonalas hozzáférést és/vagy kábeltévés hozzáférést kínálnak

ügyfeleiknek, kérjük, ugyancsak adják meg cég- és áradataikat,

hogy a késbbiekben ezt is közzétehessük egy ártáblázatban.

Válaszaikat január 8-ig várjuk e-mailen (internet.

kalauz@prim.hu), faxon (228-3372, 228-3373) vagy levélben

(1506, Pf.: 140).

FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS! * FELHÍVÁS
1997 DECEMBER
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Minden vállalkozás, cég fejldése során

arra a pontra, amikor a hagyományos kommuni-

kációs módszerek segítségével már nem képes hatékonyan

kommunikálni partnereivel. A lokális számítógépes hálózatok már eddig

is kulcsszerepet töltöttek be a cégek életében, azonban nem alkalmasak

az egyes cégek közötti kommunikációra. Ezt a „bezártságot” oldja fel az

Internet, amely a cégen belüli feladatok ellátása mellett üzleti part-

nerekkel történ kommunikációra is alkalmas.

Az Internetnek számos elnye van a hagyományos kommuniká-

ciós csatornákhoz képest. Csak hogy néhányat említsünk:

Bármely felhasználó kommunikálhat bárkivel, akár interaktív mó-

don, akár elektronikus levél formájában.

Nem kell félnünk attól, hogy leveleink, üzeneteink elkallódnak, vagy

a címzett késve, esetleg egyáltalán nem kapja meg azokat.

Ha elküldünk egy üzenetet, partnerünk a következ belépéskor ott

találja azt postafiókjában.

Az Internetet kezdetben katonai célokra használták, ezért

rendkívül ügyeltek a biztonságra. Attól sem kell tehát tar-

tanunk, hogy leveleinket a címzetten kívül bárki

elolvassa, illetve adatainkhoz rajtunk kívül más is

hozzáférhet.

A megbízhatóság mellett az Internet másik

nagy elnye a gyorsaság. A nagyobb szolgál-

tatók nagy sávszélesség vonallal ren-

delkeznek mind az országon belül, mind

pedig más országok felé. így gyakorlatilag

ugyanannyi id alatt érhetjük el barátunkat

a szomszéd irodaházban, mint amerikai

üzleti partnerünket.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az Internet

a kapcsolattartás jelenleg legdinamikusabban

fejld eszköze, hiszen rendkívül sokréten

használhatjuk fel az üzleti életben. Használhatjuk

marketingcélokra ( cégünk bemutatása, ismertetanyagok

terjesztése, termékeink népszersítse, eladása), az információkat

percre készen tarthatjuk, s mindennek a hagyományoshoz képest jóval

alacsonyabb a költsége. Emellett nem kell a prospektusokat lapozgat-

nunk, ha valamelyik cégrl kívánunk informálódni, elég, ha tudjuk

Internet-címét (ha nem ismerjük, akkor sincs probléma, az Interneten

több keres áll rendelkezésünkre).

A hálózattal való ismerkedés idején ne vágjunk bele nagy fejlesz-

tésekbe. Dial-up kapcsolat létesítése nem terheli meg túlzottan a zsebün-

ket. A szolgáltatók kezd csomagjai, ajánlatai rendszerint tar-

talmaznak olyan konstrukciót, amelyben az elérés mellé

a szükséges modemet is kedvez áron megvásárol-

hatjuk. Már csak egy jó login név, illetve e-mail

cim választása szükséges. Mivel fként kommu-

nikációs csatornáink szélesítése miatt döntöt-

tünk a hálózat használata mellett, így javasolt

a felhasználóra jellemz név választása.

Az Interneten egyre több cég képviselteti

magát, ezért partnereink között már most is szép számmal vannak

olyanok, akik rendelkeznek Internet-eléréssel. ket azonnal fel lehet

venni azok közé, akikkel e-mail útján tartjuk a kapcsolatot. Javasolt e-

mail címünket terjeszteni, hagyományos leveleinken, névjegykár-

tyánkon is feltüntetni, hiszen leend partnereink így eleve a hálózat

segítségével fordulnak hozzánk.

Els lépésként meg kell ismerkednünk az elektronikus levelezés

szabályaival. Bár az e-mail kevésbe formális, és így a konvenciókhoz is

kevésbé kell ragaszkodni, az elektronikus levelezésnek ugyanúgy meg-

van az etikettje, mint a hagyományos értelemben vett levelezésnek.

Hogy néhány szempontot megemlítsünk:

A levél témáját igyekezzünk tömören, de informatívan megfogal-

mazni.

A 64 kilobájtnál hosszabb leveleket több részre tagolva küldjük.

Ügyeljünk arra, hogy egy sorba 60-70 karakternél többet ne írjunk!

Mivel a f tényez a gyorsaság, ne várakoztassuk levelezpartnerün-

ket. Ha a válasz hosszabb idt vesz igénybe, küldjünk egy e-

mailt jelzésként.

ACSUPANAGYBETS szöveg az indulat írásbe-

li megnyilvánulása, ezért csak okkal alkalmazzuk.

Az Elender Internet ügyfélszolgálati tapaszta-

lata szerint szinte minden cég eljut arra a pontra,

amikor az e-mailen történ kapcsolattartás ke-

vésnek bizonyul. Amennyiben cégünk rövid

ismertetjét, termékeink leírását, reklám-

anyagainkat szeretnénk azok számára is elér-

hetvé tenni, akik nem ismerik e-mail címün-

ket, érdemes elkészíttetnünk honlapunkat.

A honlap készítésekor érdemes egy

küls, a web-lapok készítésével foglalkozó

céghez fordulni - hisz ott a hálózati marketing

lehetségeit jól ismer szakemberek segítenek

a hálózati arculat kialakításában.

Amennyiben mégis magunk fognánk hozzá honlapunk

készítéséhez, érdemes néhány dolgot szem eltt tartanunk:

A weben mára kialakult egyfajta felépítési séma, ezt érdemes betar-

tanunk, hiszen a tapasztaltabb felhasználó eszerint keresi az informá-

ciókat. Honlapunk kezdoldalán célszer elhelyeznünk egy rövid infor-

mációt cégünkrl. Mutassanak linkek termékeink leírására, elérési

információkra. Alapelv, hogy ne legyenek hosszú, csupa szöveg oldalak;

leírásaink legyenek tömörek, hatásosak.

A webes struktúra nem a kötött, szövegszer formát, hanem az inter-

aktivitás lehetségét rejti magában, ezért ennek kidomborítását már kis

cégként is érdemes elkezdeni megtanulni.

( A következ részben szeretnénk azon nagycégeknek segítséget nyúj-

tani, amelyeknek nem csak üzletpolitikai-, marketing-

vagy arculati-, hanem technológiai-, informatikai- és

hálózati célokat is érvényesíteni illik internetes

megjelenésükben.)

Elender Internet Ügyfélszolgálat

support@elender.hu

Érdekes evolúció

kezd kirajzolódni azon cégek

életében, amelyek kiscégként fantá-

ziát láttak az Internetben, majd nagyob-

bá válva ezen közeg számukra média-

csatornává, esetleg értékesít médiummá

tudott válni. Mivel az Elender Internet

kétéves tapasztalata során több céget

kísérhetett figyelemmel ilyen szempont-

ból is, néhány tanácsot megoszt

az olvasóval, miként érde-

mes elkezdeni.



P
ersze a szaporulat óriási, tavasz

óta legalább 150 százalékos,

ezért is hangsúlyozzuk, hogy

mindezt csak a jóval erteljesebb

növekedésre számító szolgáltatók keves-

lik. Optimizmusuk most is teljes, k bíz-

nak abban, hogy ha nem 1 997 volt a nagy

áttörés éve, hát akkor minden bizonnyal

1998 lesz, egy olyan esztend, amikor az

élenjárók akár nagyságrendekkel is meg-

növelhetik elfizeti létszámukat.

Az igazság persze az, hogy az áttörés

után nem csupán az ISP-k forgalmában

kell kutakodni, hiszen az egyetemeknek,

fiskoláknak, kutatóintézeteknek és az

államigazgatásnak járó „ingyenes”

Internet-hozzáférési pontokon keresztül

internetezk száma ma legalább még
egyszer annyi, mint a fizets tábor! Igaz,

az ingyen végpontok száma alig harmada

a fizet végpontokénak, de az elbbiekre

cca. háromszor annyi felhasználó jut,

úgyhogy ma mindkét oldalon százezer-

százezer lehet az internetezk száma.

szerbbek, és az ország különböz égtája-

in egyre szaporodnak a kábeltévés hozzá-

férést nyújtó társaságok is, amelyek

ugyan egy tisztes belépési díjat és a kap-

csolt vonalas hozzáférésnél másfél-két-

szer magasabb havi díjat kémek, de még

így is megéri: a belépési díj annyi, mint

mondjuk parabolaantennát szereltetni a

tetre, a havi díj pedig megtérül a telefon-

számlán. Ráadásul ez a hozzáférés nagy-

ságrenddel gyorsabb még az ISDN vonal-

1997
markán-

san átrajzol-

ta ugyan

a magyarországi

Internet-piac arcát, de
- fként mennyiségi téren

- nem hozta meg azt az

áttörést, amiben az Internet-

szolgáltatók mondjuk a tavaszi

Ifabo idején reménykedtek. Ha az akkorEhhez a mai kétszázezer felhasználóhoz

megkezdte - 1998-ban pedig befejezi - közkézen forgó tervszámokat összeadjuk,

a csatlakozást mintegy 550 ezer akkor a leggyorsabban növekv szegmens-

középiskolás diák és tanár, aki ben - a kapcsoltvonalas Internet-hozzáférési

beszél, s az óceán túlpartján is csodálkozva

kérdezik: miért nem kell az itteni bennszü-

lötteknek az Internet?

Nos, talán elssorban azért, mert az

Internet ma még nem nyújtja azt, amit

ígér, s amire valójában képes. Gondoljunk

vissza az elmúlt négy évtizedre, mi kellett

ahhoz, hogy a televíziók elterjedjenek?!

Egyre jobb minség vételi lehetségek,

egyre nagyobb, sokoldalúbb msor-
kínálat. Ha a Kékes vagy a Munkácsy
lenne a csúcskészülék ma is, ha pici körök

ábrázolnák az országtérképen, hogy hol

jön be az „egyes”, akkor hiába jönne az

RTL Klub, az új TV2 vagy a vadonatúj

TV3! De tételezzük fel a fordítottját,

mondjuk csak a készülékek fejldtek

volna! Bizony, a hatvanas évek szegényes

magyar msorkínálatához nehezen

lehetne eladni a Trinitron képernys
Sonykat is. A Világhálón - különösen a

kizárólagosan magyarul beszél honfitár-

saink számára (de hivatkozhatnánk a fran-

ciául beszél franciákra vagy a németül

beszél németekre is) még nincs olyan

mennyiség és minség tartalom,

amely az Internetet kikerülhetetlenné

tenné, s ráadásul ami fenn van, az is

a középiskolai Internet-program lehetségre való elfizetésben - ma az Ügyfelek élvezhetetlenül lassan jön le. Ha
keretében jut - ugyancsak költ- számának valahol 70-80 ezer körül kellene mozognia, egy amerikai átjön ide, az

ségvetésbl finanszírozott - míg a valóságban ennek még a felénél sem tartunk. Ovilágba - nem is kell, hogy

Internet-hozzáféréshez. December elején az Internet-hozzáférés négy legnagyobb szol-
hozzank jöjjön, mindez

Mivel 1998-ban se fognak
gáKatójának (Matáv Datanet E |ender CompuServe) együttesen

barme|
y fU-orszagra ’«az

a fizet Intemet-hoz-
26.28 ezer elfizetje volt, a többieknél pedig együttesen sem

m
t

e

?
oru ' attól a tem-

pihenni, nagyon úgy
me

.
menk hat-hetezemel többre becsülni az ónálló (tehát nem az elbbi

sztrtd4Mc
~

zaj iik a

fest, hogy a jöv év négy szolgáltatásának viszonteladásábol keletkez) ügyféllétszámot. forgalom.

^Még kell egy kicsit kurblizni...
végére már minden tizedik magyar állam-

polgárnak közvetlen köze lesz az

Internethez, és nagyon kevés lesz az olyan

családok száma, ahol valamelyik családtag

ne tudna rokonainak beszámolni saját

Internettel kapcsolatos élményeirl.

Az is jelents helyzetváltozás, hogy

ma már nem az Internet-hozzáférés

árairól, hanem a telefondíjról beszélünk,

ha az internetezés költségei kerülnek

szóba. Az átlagos (vagy jellemz) tarifa

szerint ma Magyarországon kapcsolt vo-

nalon havi tíz óra internetezés 2000, havi

20 óra 3000 forintba kerül, a korlátlan

hozzáférés ára 5000 Ft. Ezt még -

különösen karácsony táján - megfejelik

mindenféle akcióval, úgyhogy kivételes

helyen és kivételes szerencsével akár

kétezerért is lehet korlátlan hozzáférést

bérelni. Ám ehhez jön a havi 10-15-20

ezer forintos telefonszámla, ami miatt

minden ISP-akciónál „szebben beszél”,

ha egy telefonszolgáltató az Internet-szám

kapcsolási költségét viszi le, mint tette ezt

az év során a Monor Telefontársaság vagy

a Westel Rádiótelefon Kft.. Egyre nép-

nál is, akár videó nézésére is alkalmas.

Vagyis, ha nem is 1 997 volt az áttörés

éve, azért „helyzet van”: az, aki keresi,

hogy az informatika területén mi hozhat

üzletet 1998-ban, semmiképpen sem
hagyhatja ki számitásaiból az Internetet.

Nem kizárt, hogy a piac növekedése még
jövre se éri el azt a kritikus szintet, hogy

„aratni lehessen”, de hát van ilyen: az

RTL Klub csatornán októberben többször

vetített Távol Afrikától cím filmben

ültetett kávécserjéken csak négy év

elteltével ért be az els termés...

Na de miért nem robbant a dolog,

miért bizonyultak túlzónak a szolgáltatói

remények?

Sokan fogják a dolgot a fizetképes

kereslet hiányára, ám én nem hiszem, hogy

ennyire egyszer lenne a magyarázat.

Hiszen a mobiltelefóniának sem kisebb a

vásárlóer-szükséglete, mégis eladtak

három év alatt hatszázezer rádiótelefont. A
fizetképes keresletre hivatkozni azért is

badarság, mert tlünk nyugatra sem úgy
megy a dolog, ahogy azt várták. Amerika

például egész Európa vészes lemaradásáról

Mindaddig, amíg gyorsabb elkeresni a

mellékhelyiségbl a csütörtöki Nép-
szabadságot, s abban a mozimsort, sem-

mint ugyanezt lekérni az Internetrl, vagy

amíg gyorsabban bejön a teletext menet-

rend-információja, mint a MÁV honlapja

(s ha be is jön, azon az Intercity vonatokat

leszámítva nincs menetrend), addig csak

illúzió, hogy az Internet-piac hirtelen

növekedésnek indul, hiszen semmi sem
serkenti erre. Amíg nem kikerülhetetlen,

amíg több baj van vele, mint amennyi

haszon belle, addig be kell érnünk a ter-

mészetes evolúcióval, s ne számítsunk

revolúcióra...

Se szeri, se száma azon vállalkozások-

nak, vállalkozóknak, aki egyre lucsko-

sabb hajjal, egyre jobban nekiveselkedve

tekerik, rángatják, forgatják az Intemet-

business kurbliját, de csak nem indul be a

motor, még mindig tolni kell a kocsit,

ahelyett hogy végre az furikázna minket.

De azért a hangok, amik a motortérbl

el-eltömek, már biztatóak... Talán

jövre ...

vertes@prim.hu
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szolgált@tás

My Service...

Ennek a szolgáltatásnak az a neve, hogy „az enyém”, de még nem az, a MyService

Corp. egy New York-i szolgáltató, amely saját internetes rendszerén belül virtuális boltok,

ún. e-shopok hálózatát hozza létre, s ezeken keresztül jogi, adózási, vállalkozási, biz-

tosítási, egészségügyi, bank, ingatlan, számítógép, Internet, autó, utazás, örökösödés,

stb. ügyekben lehet díjmentes tanácsadást kapni. Ugyanakkor a név jelzi, hogy lehet akár

az enyém is, ugyanis a szolgáltatás multilevel rendszerben mköd helyi hálózatra épül,

minden országban kiépül(nek) a helyi e-shop(ok), amely(ek)ben helyi szakértk

adják a díjmentes tanácsot...

A rendszer érdekessége, hogy a tanács nemhogy díjmentes,

de egyenesen a szakért fizet érte, igaz, nem a kérdeznek,

hanem a MyService-nek, mégpedig minden megválaszolt

kérdés után 3 dollárt. A MyService ennek a felét az e-

shop üzemeltetjének adja. Könny belátni, ha pél-

dául egy ügyvéd egy nap 5 kérdést válaszol meg,

az 15 dollárjába kerül. Akkor miért csinálja? / Békés megyében legalább

Nos, száz eset közül csak egy akadjon, ame- / °tyan ^es a konkurenciaharc, mint a

lyikkel keres 5000 dollárt, már bven / fvárosban, több neves cég is egyszer-

re vágott bele az Internet-szolgáltatásba,

Ötödik szülinap

Szolgáltatói rovatunk-

ban idrl idre bemuta-

tunk egy-egy olyan szol-

gáltatót is, amely eredeti-

leg nem az Internettel

szerzett nevet magának, de

ma már szolgáltatási

palettájára

felke-

50

jelentkeznél

helyi telefondíj
Ián és Szarvason is. A lehetség-

megérte. Megérte az érdekldnek is,

hiszen ingyen többször is feltehette a

kérdését, a kapott válaszokat összeha-

sonlíthatta, kiválaszthatta a legjobbat,

akivel elintézheti az ügyét, és nem

kellett sem az idejét, sem a pénzét

pocsékolnia. Megérte az e-shop

üzemeltetjének is, mert már az

els 100 kérdésen keresett

150 dollárt. A rendszer viszont sok

ezer szakemberrel és sok millió

érdekldvel áll kapcsolatban, így

nyilvánvaló, ha elnyeit megis-

merik az emberek, akkor nem napi

100 kérdés fog egy e-shopba

beérkezni, hanem a sokszorosa.

A mködtetés az érdekld

szemszögébl igazán egyszer. Belép

egy e-shop web-lapjára, els alkalom-

mal regisztráltatja magát, s utána ingyen

felteheti kérdéseit. Késbb már a kapott

és közülük nem egy elég hamar belépett

a százasok (több mint száz ügyféllel rendel-

kezk) klubjába. Az országos és a budapesti

szolgáltatók mellett egyedül Békésben állt el

olyan helyzet,

hogy két jelents

szolgáltató is
-

a Practicomp és

Számprog -

ajándékba adja

elfizetinek a Ki-

adónktól megvá-

sárolt Internet Kalauzt.

A Practicomp ügyvezetje, Hack István

elmondta, hogy számukra a megye nem

azonos a megyeszékhellyel. Ez egyrészt

i
megnyilvánul abban, hogy ma már

Békéscsabán és Gyulán egyaránt felke-

reshetik ket, de a jelenlét mellett gon-

dolnak arra is, hogy mind több

A Prakticomp Számítástechnikai

Kft. ajánlata

Aktatlis termékeinkrl napi információ a (66) 463-181. (66) 463-448. (66) 454-831 Prakticomp

jelszó segítségével azonosíthatja magát. A \ helységbl lehessen helyi tele-

rendszer fastruktúraszeren vezeti végig az \ tandíjért internetezni. Ma Békés-

érdekldt a 260 altémakör lehet legpontosabb \ csaba és Orosháza távközlési

behatárolásában, majd egy e-mail szerkeszthöz \ körzete számára tudják ezt

hasonló ablakba be lehet írni a konkrét kérdést. biztosítani, de most

A tanácsadói kör tagjait a MyService válogatja, és n. építik ki a rend-

a szakkamarákon keresztül folyamatosan ellenrzi, hogy az szert Gyu-

egész világon egy egységesen magas

szintnek feleljenek meg.

További információkat a http://

www.bpeweb.com címen, vagy a 129-

7852 számon lehet kapni.

ti nincs elzárva a megye legkisebb

faluja sem, ha bármely településen

körülbelül 50 elfizet jelentkezik, akkor

megoldják számukra a helyi távbeszél

díjért történ internetezést.

A Practicomp lényegében megyére

lebontva alakít ki hasonló hálózatot, mint ami-

lyet az országos

szolgáltatók az

országra. A lo-

kális legalább

olyan jelentsé-

g, mint a glo-

bális, hiszen nem

elég az ország

nagyobb városaiba elvinni az Internet belépési

pontjait, esélyegyenlséget az teremthet, ha

a kisebb településeken sem drágább az inter-

netezés. Nos, bár a Practicomp forgalmi

alapokon nyugvó árait nehéz átszámolni az

általában idtarifával dolgozó szolgál-

tatók áraira, úgy tnik, e téren az esély-

egyenlség megvan: 3500 forintért

rült a Világháló is, akár a hozzáférésrl, akár a web-

építésrl van szó.

A Kronos Trade Kft.-t 1992-ben alapította

Nagy Balázs villamos- és Takács Zoltán

szervezmérnök, ma is k irányítják a vál-

lalkozást, az elbbi ügyvezet-, az utóbbi

mszaki és kereskedelmi igazgatóként.

;

Mivel megalakuláskor f tevékenysé-

gük az energetikai nagyberuházások

munkafolyamatainak idbeli ter-

vezése és irányítása volt, a görög

mitológiai névválasztás mellett

döntöttek, utalva az idre.

Nos, úgy tnik, az id nekik

dolgozott, öt év alatt megnyolc-

szorozták forgalmukat, s az idén

már negyedmilliárdos árbevételt

terveznek.

A Kronos munkatársai korán

felismerték, hogy az informatikai

rendszerek kifejlesztése, majd telepí-

tése során komoly igényként merül fel I

a teljes folyamat koordinálása a feladat

megfogalmazásától, a rendszertervezés-

tl egészen a konkrét kivitelezésig, bele-

értve a betanítást és a rendszerfelügyeletet,

idben korlátlanul szörfözhetnek / így tevékenységükbe felvették a rendszer-

a Békés megyeiek, ha megelég- / integrátori teendket is. A saját összeszerelés

szenek egy regény terjedelm/ és márkás PC-k, perifériák, multimédiás eszkö-

szöveg (10 MB) letöltésé-/ zök, szoftverek, telefonok, irodatechnikai eszközök

vei, míg 6000-ért 30 MB/ forgalmazása, rendszerbe építése mellett ma már vál-

tölthet le ráfizetés / lalják komplex Internet- és intranet-alkalmazások kiala-

nélkül. kítását. Ügyfeleik web-oldalait elkészítik, és saját szerverükön

a nap 24 órájában üzemeltetik. Alapítványok és nonprofit

szervezetek információit térítésmentesen mutatják be web-szerverükön!

A cég a közelmúltban nyitotta meg 200 négyzetméteres szakáruházát, mintegy 26

millió forintos árukészlettel, ám a régi, Mérleg utcai üzletet is mködtetik még az év

végéig, hátha ügyfeleik ott keresik ket.

1114. Bp. SzabolcskaM. u. 5.

Tel./Fax: 165-2876 Tel.: 185-3994
E-mail: peter.tarnok@kern.hu - http://www.kern.hu

TELJESKÖRÜ ISDN

MEGOLDÁSOK,
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Egy megszólított
A múlt hónapban Éledezik a Sulinet címmel

H írtunk egy cikket, amelyben a gyakorlati bein-

|!
dulásról költi kérdéseket tettünk fel:

K „Mködik a dolog mondjuk a Petfiben,

K a Móriczban vagy a Budai Nagy Antalban? Mit

e szóltak a diákok az Internethez a Tizenkét

H Karátos Iskolában vagy a Deutsche Schulében?

Nem ijedtek-e meg a tanárok tle a hatvani

E, Bajza Gimnáziumban vagy a miskolci Bartók

lg Béla Zenemvészeti Szakközépiskolában?”

Nos, nem hiába provokáltunk, íme az els

B életjel egy olyan iskolából, ahol már túl van-

E nak a bekötésen:

Ha már megszólítottak bennünket...

Tudom, hogy véletlenül lett a listából

„kiemelve” a Budai, de ha már így történt, hát

B válaszolok. Hogyan mködik a Sulinet?

B Nálunk már egy éve van Internet-hozzáférés.

I Amikor keresgélni kezdtünk, hol tudnánk

m a hálózathoz hozzáférni, sorra lepattantunk

B a „nagyokról” (Matáv, Soros, IIF). Viszont

segített egy „kicsi” (Answare), és segítettek

P a barátaim. így egy Novell és egy Linux (vala-

H hogy ennek az ár/teljesítmény aránya

Ka legjobb) szerver összekapcsolásával egy-

egy modemen keresztül elindultunk...

Ezen az állapoton a Sulinet annyit változ-

I tatott, hogy a telefonszámla elfogyott, és

B a webezés is ugyanúgy állandóan elérhet lett,

B mint korábban az e-mail. Ha jól emlékszem,

B úgy három hete adták át a routert, s már aznap

B este ISDN-rl nyomultunk. Azóta teljes a tö-

|
meg a rendelkezésre álló 27 gép eltt. (Sajnos

B ezeknek több mint a fele csak levelezésre jó.)

B Most várjuk a megígért gépeket, és akkor

B újabb változások elé nézünk, a Novell

B Intranetware veszi át az irányítást. A diákok vé-

B leménye? Meg kell ket kérdezni. Bármelyik

B szünetben megtalálni ket a teremben... :-)

Szívesen fogadunk látogatókat.

Minden jót:

Palotai István

palotai(o bnag.hu

Hello!

Iskolánkban bekötötték a Sulineteti
y

A diákok számára nem sok változás^

^történt, ellentétben a tanárokkal,

'akik közül az a 4-5, aki ért vala-

mennyit a számi tógépekhez, állandóan!
1

.a Neten lóg... A gyerekek csak tanári,

'felügyelet mellet használhatnák

Sulinetet, persze a tanároknak erre|

soha nincs idejük! A könyvtárban lév!

gép diákok által való használata

^szigorúan tilos! Sajnos a kilátások sei

'kedvezek, állítólag kés este jutna

^egy kis id, de az iskolánkban!

1200 diákra jut 5 számitógép...
" Szerintem - és osztálytársaim szerint 1

^is - azért vállalta az állam az Internet]

bekötését az iskolákba, hogy a diákok

^használhassák mint információs szolgál-!

tatást. Remélem, más iskolákban van|

ia gyerekeknek alkalmuk a szörfölésre...
* Üdv.: az iskola egyik tanulója

i ui.; Ezt a levelet otthonról írtam

v mint már említettem, az iskolában nincs

\

\hozzáférésünk -, és kérném, hogy nevemet^

^és az iskoláét ne hozzák nyilvánosságra . .

.

*

NET-rl
a NAT-
NAP-on

un occcm&cp. % % M
MARCALIBAN ÉS AZ \\||/
INTERNETES)
ÉLBEN! / «»UÍV

REGIONÁLISIMF
T. Címzett!

Nagyon tetszik a lap, fleg a Web-mester és

a Sulinet rovat. Annál is inkább, mert én egy

web-mester vagyok, és egy általános iskolában

rendszergazda...

Mi még nem vagyunk benne a Sulinet prog-

ramban, de remélem, hogy majd benne leszünk!

A mellékletben elküldött doc. fájl elolvasása

után Ön és a minisztérium illetékesei bizonyára

meg fogják érteni, hogy miért szeretnénk egy

ilyen csatlakozást.

Ezt a kérést vagy beadványt december 2-án,

az iskolai NAT-NAP-on fogjuk átadni a jelen

lév MKM-képviselknek, akik remélhetleg

továbbítják az illetékeshez!

A részletes programról és az eseményekrl

a http://www.znet.hu/nat-nap címen tájékozód-

hat bárki, és úgy gondolom, az itt látha-

tó program is bizonyítja: a mi iskolánk-

ban megrendezésre kerül NAT-NAP

kiemelkedik a többi 40 helyszín közül.

Elssorban az informatikai részére gon-

dolok. Mivel a NAT egyik f területe az

informatika, ezért javasoltam a fnö-

kömnek, hogy a NAT-NAP keretében

egy internetes show-t rendezhessek,

amelynek a csúcsa egy internetes szüli értekez-

let lesz Magyar Bálint miniszterrel. Ha minden

igaz, akkor valahonnan Kínából jelentkezik

majd be, mivel akkor éppen ott fog tárgyalni.

Addig is mindenki figyelmébe ajánlom az

iskola és jómagam saját vállalkozásában

mködtetett ZolikaNET-et a http://www.znet.hu

címen, és a Hétszínvirág Általános Iskola olda-

lait a http://www.znet.hu/hszsuli címen.

Üdv.:

Kalló Zoli

Részletek a fent említett mellékletbl

1996 decemberében született meg a ZNET
ötlete, és elkészült els webes verziója is. A tel-

jes kör Internet-szolgáltatási és domain név

regisztrációs engedélyünket 1997. április 21-én

fogadták el. A ZNET több szakmai lapban

kapott elismerést, nem is beszélve az Internetet

használók elektronikus leveleirl! A HLE
100204-es regionális tagja lettünk, és a TOP
100-as listán a szigorú pontozási szabályok el-

lenére is (jelenleg 1318 résztvevbl) a 70-100.

hely között mozgunk. Jelenleg bérelt szer-

verekrl üzemelünk, ez a megoldás kielégít, de

nem minden esetben megfelel.

A Sulinet keretében a következk miatt

szeretnénk bérelt vonalon az Internet-csat-

lakozáshoz hozzájutni:

Mi nem csak az Interneten való böngészést

szeretnénk elérhetvé tenni, hanem

tartalomszolgáltatással, információkkal kívá-

nunk szolgálni ország-világ számára.

Marcaliban és vonzáskörzetében megoldható

lenne a domain név regisztrációja.

Saját szerver(eke)t szeretnénk felállítani,

s megoldani olyan felada-

tokat, mint más oktatási

tartalomszolgáltatók tükrö-

zése, e-mail szerver kiépí-

tése a városban stb.

Késbb, a marcali.hu

domain név elérése után

városi információs rendszer

felállítása is célunk, s ezt

követen a teljes városi hálózat kiépítése.

Mivel Marcaliban két középfokú oktatási

intézmény is mködik, és az iskolák közel van-

nak egymáshoz, ezért a bérelt vonalas csat-

lakozást olcsóbban és egyszerbben meg

lehetne oldani. E terv megvalósulása esetén vál-

lalom az egész Internet-rendszer mködtetését,

felügyeletét, koordinálását.

(A lelkesfiatalember Marcaliból a továbbiak-

ban pontos tervet ad a különböz intézményekben

mködtetett szerverekhez, de ezt a NAT-NAP-on

majd megkapják az illetékesek, a továbbítás nem

a mifeladatunk. Mi csak arra szerettük volnafel-

hívni a figyelmet, hogy a Sulinet program kap-

csán mennyi pozitív eneigia szabadul ki a pa-

lackból, s ez még akkor isfigyelemre méltó, ha az

MKM esetleg nem tud vállalkozni arra, hogy ezen

projekt keretében varázsoljon „intelligens

várost" Marcaliból. - a szerk.)

ÜdvézöUúh! Z
M OPERATOR/,*,.^™
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BIOLÓGIA

Immunológiai információk

(The Immúnisadon

Informadon System)

www.immunise.man.ac.uk

Szervezetünk rendelkezik

egy igen hatékony, termé-

szetes védekez rendszerrel,

amely megakadályozza

(vagy legalábbis megpróbálja

megakadályozni) a behatoló

idegen eredet fehérjék

pusztító hatását. A védekez

mechanizmus különböz

helyzetekben történ tanul-

mányozása sok betegség,

illetve fertzés leküzdésében

segítette már az orvos-

tudományt. Ugye te is emlék-

szel még, amikor az általános

iskolában tapaszt nyomtak a

hátadra? Ha néhány nap után

a tapasz helyén a br bepi-

rosodott, akkor az azt jelen-

tette, hogy immunrendszered

jól mködik, mivel a szerve-

zet reagált a tapaszban talál-

ható kórokozókra. Ha nem,

akkor emlékeztet oltásra

volt szükség. Sajnos vannak

olyan betegségek is, amelyek

éppen a szervezet termé-

szetes védekez mechaniz-

musát teszik tönkre (AIDS),

ilyenkor a beteg számára akár

a legártatlanabb megfázás is

halállal végzdhet.

FIZIKA

Fermilab,

részecskegyorsító

(Fermi National

Accelerator Laboratory)

www.fnal.gov

Az olasz Enrico Fermi

nevét visel laboratórium-

ban található a világ egyik

leghatalmasabb részecske-

gyorsítója, a Tevatron. Az

elképeszt méretekkel és

hihetetlen energialeadással

(0,95 teravolt) rendelkez

gyorsítóban 20 ország több

mint 2200 tudósa végzi

részecskefizikával kapcso-

latos kutatásait. Egyébként a

Tevatron nem olcsó mulat-

ság, teljes megépítése 243,5

millió dollárjába került az

Egyesült Államok Energia-

gazdálkodási Minisztériu-

mának. Mindene-

setre úgy tnik,

megérte az árát, hi-

szen a laboratórium-

ban a természet leg-

apróbb építköveit,

az atomokat tudják

vizsgálni. Ezt tá-

masztja alá az a tény

is, hogy már épül a

Tevatron kistestvé-

re, amely várhatóan

1999-re készül el.

Egyébként a Fermi-

lab hálószemén nem
kizárólag a részecs-

kegyorsítóról tu-

dunk meg érdekes

dolgokat, hanem

Search
j

Help

Laboratory Index

What's New

The Laboratory

The Directorate

Partidé Physics

Gickable Tour

Lducation

Visitors' Info

Cultural Lvents

Directories

Fermilab At Work

Enrico Fermirl is, aki 1938- keletkez radioaktív elemek,

bán fizikai Nobel-díjat ka- valamint a nukleáris lánc-

pott a neutronbesugárzáskor reakció felfedezésért.

Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete

www.kfki.hu/~mafihe/

Tagadhatatlan, hogy a fi-

zikában - és persze más

tudományokban is - a nagy

eredmények jelents része

egy eldugott laboratórium

pókhálós szegletében pattant

ki a tudósok fejébl. Az
igazsághoz azonban az is

hozzátartozik, hogy a világ-

raszóló felfedezéseket hosz-

szas kutatómunka és persze

sok-sok évig tartó elméleti

képzés elzi meg. A Magyar

: Fizikus Hallgatók Egye-

; sületének (MAFIHE) célja,

hogy hozzájáruljon a széles

látókör, modern szem-

lélet, már a pályájuk kezde-

tén értékes hazai és külföldi

tapasztalatokkal rendej

fizikusok képzésihez i

gyár tudomány |
nak további

kében. Ezenkfi

séget biztosít a hallgatók

tudományos tapasztalatcse-

réjére, hazai és nemzetközi

szinten egyaránt. A MAFI-
HE mindezek mellett igen

fontosnak tartja a nyelvta-

nulást, valamint lehetségei-

hez mérten támogatja tag-

jainak kulturális és sport-

tevékenységét.

HOLOGRÁFIA

A holográfia múzeuma
(Internet Webseum of

Holography)

www.enter.net/~holostudio/

„Felejtsd el az utazást,

a parkolást és minden más,

tradicionális szemináriummal

járó kellemetlenséget. Most

egy kényelmes

karosszékben
ülve bevezetést

nyersz a lézer és

a holográfia le-

nygöz világába

szamitoge- INTERNET
vebswebseu
°'holography

n

fiy

peden ke-

resztül.”

Elször is

egy részletes leírás segítségé-

vel megtudhatod, hogyan kell

holográfot készíteni. Inter-

aktív játékok és tesztek segít-

ségével a megszerzett tudáso-

dat tovább mélyítheted. S ha

már teljesen kifárad-

tál, akkor a web-

múzeumban ked-

vedre sétálhatsz

a térhatást kelt fo-

tográfiák között.

.1997 DECEMBER



Amerikai erdk
végveszélyben

(Savé America’s Forests)

>vww.

saveamiracasforests.org

Az amerikai erdkben
található fák némelyike már

több mint 1000 éves. Egy-

egy ilyen hatalmas fa

kivágásával azonban fel-

borul a már hosszú ideje

meglév egyensúly, amely-

ben növények és állatok

élnek együtt tökéletes har-

móniában. Hasonló veszé-

lyeket rejt magában a fo-

kozódó környezetszennye-

zés is. A pöfékel gyárké-

mények és autók savas est

okoznak, a helytelenül tárolt

vegyi hulladékok a földbe

szivárognak, majd innen is-

mét a felszínre kerülnek a nö-

vényzeten keresztül. Oly rég-

óta és oly sokan

mondják, hogy

veszélyben a ter-

mészet, de vajon

erre mikor fo-

gunk rájönni? Le-

het, hogy akkor

már kés lesz...

A 0
g

i~H~i

MATEMATIKA

Káoszelmélet és

fraktálkutatás

(Fractal Chaos: Ultimate

Paradigm Shift)

ddi.digital.net/%7Ewisdom/

fractal/paradigm.html

A matematikai kutatások

egy igen érdekes, ám sokak

számára alig ismert részét a

fraktálgeometria és a káosz-

elmélet képezi. E témakör

általában hiányzik a közép-

iskolai tankönyvekbl, és

egyetemeken is csak speci-

ális tantárgyak hallgatásakor

találkozhatunk vele. Pedig

fraktálok rajzolásához egyál-

talán nincs szükség bonyo-

lult matematikai formulák

ismeretére, elég ha a komp-

lex számokkal elboldogu-

lunk. A képünkön látható jel-

legzetes alakzat az ún.

Mandelbort-formula alapján

készült, amely a komplex

számsík egy részhalmazán

végrehajtott mveletsoroza-

tok eredménye. Egy-egy

ilyen kép elkészítése manap-

ság már nem vesz igénybe

sok idt, de Benit Man-

delbrot ( volt a fraktál-

kutatások úttörje) idejében

ez még akár órákig is

eltarthatott, mivel az akkori

csúcsszámítógépeket ma egy

közönséges PC is könnyedén

lepipálja. De vajon miért van

szükség gyors számítógé-

pekre, ha a fraktálok megje-

lenítéséhez használt képletek

valóban egyszerek? Nos, a

válasz igazán egyszer, mire

a teljes kép elkészül, a for-

mulát egymás után több mil-

liószor le kell futtatni. Persze

a matematika e hányatott

sorsú területe nem csak arra

alkalmas, hogy káprázatos

grafikákat rajzoltassunk szá-

mítógépünkkel. A káosz-

elmélet például lehetséget

biztosít az életben lassan

zajló, véletlenszer esemé-

nyek modellezésére (pl.:

gazdasági események, tzs-

dei árfolyamok jóslása és

egyéb kaotikus folyamatok).

TALÁLMÁNYOK

SAVÉ AMERICA’S FORESTS

Heuréka Klub

(The Eureka Club)

www.wdi.co.uk/eureka/

welcome.html

Az Európai Szabadalmi

Hivatal becslései szerint a

találmányok 98 százalékából

- legyenek akármennyire jók

és hasznosak - soha nem
lesz kész termék. Hasonló-

képpen megdöbbent az a

felmérés is, amelybl kide-

rül, hogy a jelents

találmányok nagy

része a „hobby-

szektorból” jön

(ezek olyan cégek,

ahol a dolgozók szá-

ma nem haladja meg a tíz

ft). A statisztikai adatok

egyértelmen rámutatnak

arra a tényre, hogy a fel-

találók a publicitás hiányá-

ban egyszeren képtelenek

érvényesülni a piacon. Ezért

jött létre a Heuréka Klub,

ahol bárki bemutathatja

találmányát, felfedezését,

amelyrl úgy gondolja, hogy

valóban hasznos lehet az

emberiség számára. Az adat-

bázisba már több százan be-

jegyezték magukat, érdemes

böngészni benne,

hiszen van itt

hordozható bi-

cikli, kupon-

vágó Guillo-

tine és még sok

O o minden más.
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szeletek

E
leink úgy vélték: a vi-

lág rendjének, harmó-

niájának hangokban is

kifejezésre kell jutnia. Az
akkoriban elérhetetlen magas-

ságokba beleképzelték a szfé-

rák zenéjét. Azóta tudjuk:

„odakint” - legalábbis a mi

fülünk számára - csönd honol.

Mikor az ember megte-

remtette, akkor szervezett,

csöndes volt a kiberuniverzum

is. Ahogy azonban ez a di-

gitális M az elmúlt években

az emberi társadalom h
tükrévé fényesedéit, úgy vált

ama társadalomhoz hason-

latosan kaotikussá, tarkává -

és kakofonikussá.

Valós hangtól, azaz RealAudiótól és

mindenféle egyéb módon felszerszá-

mozott zengzetektl dübörög ez a vir-

tuális világ. Még jó,

hogy itt nincs áthal-

lás, mint a valóságos

rádiózásban. Egy-

forma ervel szól,

mégsem keveredik

össze öt földrész

rádióállomásainak

adása. „Oda-kiber-

kint” ezernyi rock-,

popegyüttes és

-énekes felvételeit

együtt hordozzák az

elektronok a ko-

molyzene legszebb darabjaival, nem-

zetközi telefonbeszélgetésekkel és

Shakespeare szonettjeivel. Mégsem
kell egyiknek sem túlharsognia

a másikat: amikor a hallgató behangol-

ja böngészjét, csak az jut el a füléhez

ebbl az egyvelegbl, amire kiváncsi.

(És eme tirádával még csak nem is

a push technológiát dicsítettük. Az
még csak most jön igazán!)

•v’d'

A tribute to

Wolfgang Amadeus MOZART
1756 -1791

Classics World
B I O G R A P H Y

Wolfgang Amadeus
Mozart

Az anyagot, ame-

lyet kétezer tételes

lemezkatalógus
F

''

Sg
egészít ki, „a világ

legnagyobb mé- L
diavállalatának”

komolyzenei rész- W
lege, a BMG Clas- Lr Jsics állította össze.

Mi ennek a há-
|

1
lózati „habostortá-

Mai „zeneóránkon” olyan hálókikö-

tkbe invitáljuk a kedves Olvasót, ame-

lyek a szférák zenéjét felidéz har-

móniát ígérnek. Két bécsi

klasszikus mester két-két

virtuális emlékhelyét ke-

ressük fel.

Salzburgban szü-

letett 1756-ban, s

már pendelyes korá-

ban csodájára jártak

rendkívüli zenei em-

lékeztehetségének

és hallásának. Elég

ennyit kiemelni az

els szerz életraj-

zából ahhoz, hogy

tudjuk: Mozartról van szó.

BEETHOVBW
His Life

Akár

http://208.4.223.8/lecagot/mozart.

asp, akár a http://classicalmus.com/

composers/mozart.html koordinátákra

szörfölünk el, megtaláljuk a fiatalon

elhunyt Wolfgang Amadeus életútjának

fbb állomásait, s részleteket

hallgathatunk meg pár híres

alkotásból, így a Don
Giovanniból, a Szöktetés

a szerájból-ból vagy a Va-

rázsfuvolából.

Mint az a fenti cím

szerkezetébl sejthet,

a classicalmus.com honlap

sok más klasszikusnak, st
eladómvésznek is otthont ad.

nak” egy másik, bécsi szeletét tálaljuk

most fel. Mint a biográfiából kiderül,

az itt bemutatott szerz nem csak a ki-

bertérben, hanem 1787-ben - 17 éves

tanítványaként - az osztrák fvárosban

a valóságban is találkozott Mozarttal.

Kirl van szó? Bár valami rejtélyes

okból (csak nem a Windows 3.1 misz-

tikus 8 betje?) nevének végérl

hiányzik az „n” bet, anélkül is egyér-

telm, kit mutat be a ...composers/

beethove.html lafh

Egy másiké tüar címben is varázs-

latosságról és halháraflal^gxS’l beszél

hely ®(h$p://magic.

hofft r a. edu#0 03/

immórtal/index.
html) azonban #áz

elbbinél jóval ala-

posabb áttekintést

ad Ludwig van

Beethoven pályájá-

ról és munkássá-

gáról. Kitér si-

ketégének orvosi

kórtörténetére, valamint kép- és lemez-

albumot mellékel.

Ki tudja, milyen zenét írt volna

Mozart, ha megérheti az érett férfikort?

Lehet, hogy a játékos virtuozitástól

ugyanazok felé a mélységek felé for-

dult volna, mint a nála csaknem

másfél évtizeddel késbb
született Beethoven? Ez is

egyike azoknak a dolgok-

nak, amelyeken a két

tragikus élet mester mu-

zsikáját hallgatva elgon-

dolkodhatunk.

Mikolás Zoltán

mlmackay@impsatl .com.ar
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M
anapság a rajzóra nem
csupán abból áll, hogy

bebizonyítjuk, meste-

rei vagyunk a ceruza- és ecset-

kezelésnek, hanem mvészet-

történeti eladások keretében

megismerhetjük, hogy miképp

kezelték a ceruzát és az ecsetet

mások. St! Nem csupán a ce-

ruzát és az ecsetet, hanem ennél

bonyolultabb ábrázoló eszkö-

zöket is, hiszen korunk mvé-
szettörténetébe belefér a fény-

képészet vagy a film is...

Mai rajzóránkon éppen ezért

látogassunk el arra az „évente

megrendezett, zsrizett nem-

zetközi kiállításra, amely a

fényképez- és számítógéppel

dolgozó mvészek új munkáit

mutatja be.” A mondatot ma-

gáról a honlapról idéztük, amely

a Digitális fényképészeti kiál-

lítás (The Digital Photography

Exhibit) web-címén, a www.
bradley.edu/exhibit koordiná-

tákon fogad. (Az „edu” egyben

megnyugtatja lelkünket, nem
tévedtünk el akkor, amikor

lapunk oktatási oldalain szá-

molunk be a kiállításról.)

Ami a digitális fényképé-

illeti, a definíció kicsit

eltér a megszokottól: nem fel-

tétlenül olyan felvételekrl

szó, amelyeket film helyi

valamilyen mágneses ada

zítn örökítettek meg. Digitális

fényképen olyan „kétdririenziós

képet” ért a hálószem, amelyet

„eredetileg lencsés képrögzít

eszközzel vettek fel, ám az

alkotás számítógépen nyerte el

végs formáját”. A „lencsés

képrögzít eszköz” kategóriájá-

ba pedig sok minden belefér,

a hagyományos masina éppúgy,

mint a videokamera, a digitális

gép vagy a lapolvasó. Nem
véletlen, hogy a kiberfalakra

mindegyik m mellé felszerel-

tek egy olyan kapcsolót, amely-

re rákattintva megtudjuk, pon-

tosan milyen technikával, mi-

lyen berendezések felhasz-

nálásával készült az alkotás.

Az USA Illinois államának

Peoria nev városában mköd
Bradley Egyetemnek és az ot-

tani mvészcéhnek köszön-

hetjük ezt az izgalmas ketts -

valóságos és virtuális - tárlatot.

Kezdeményezésük a mfajhoz

képest matuzsálemi korú: az

els gyjteményt három eszten-

deje rendezték el a céh

lágháló termeiben. Ráadásul

- szemben a valóságos kiállítá-

sokkal, amelyeket már rég

bezártak -, a kibertérben 1994

óta egyetlen képet sem

tottak le a szögrl.

Idén „Az emberi alak újra-

értelmezése” (volt) a bemutató

vezérmotívuma. Az Egyesült

Államokból és öt másik ország-

ból 74 mvész összesen 213 ké-

pet nevezett be a versenybe.

Ebbl a széles meznybl
választotta ki az ítész - Olivia

Parker, a terület nemzetközileg

ismert és elismert nagysága -

azt a 49 digifotót, amely eltt

most végigszörfölhetünk.

Maguknál a képeknél sokkal

többet találunk a lapokon.

. már említett technikai leírá-

kívül elmerenghetünk

a mvészek hitvallásán és rövid

önéletrajzán, st - gyakran

számítógépen megrágott - ön-

arcképén is. Mellékelték az

alkotók hangját, s többségük

megadta kedvenc hálószemeit

és saját elektronikus címét.

Minthogy pedig kiállítás lesz

jövre is, a kedves Olvasó - az

egyik sarokba kitett rlap

kitöltésével - esetleg maga is

megpróbálkozhat a nevezéssel.

Az 1998-ra meghirdetett téma:

tájképészet, avagy menekülés

a természetbe (Land-escapes).

M. Z.
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Lakóhelyismeret
Nagy hátizsákot akasztottunk a vállunkra azzal a céllal, hogy bejárjuk Magyar-

ország megyéit. Még jó sok van hátra, ezért most kettt is lépünk „hétmér-

^ földes csizmánkkal", két dunántúli megyét is bebarangolunk, hadd ér-

jük el mihamarabb Zalát. (Min szerencséje van Zemplénnek, hogy Bor-

soddal egy kalap alá került) Természetesen teljességre egyre kevés- .

bé tudunk törekedni, a Világháló elágazásai egy-egy megyén be- ^7 iTí(

lül is naponta szaporodnak, ráadásul - s ezt jelzi a kapott ol-
™ ^ " 11 * “

vasói levél - nem csak a megyén belüli szervereken,

hanem szinte mindenütt körül kell nézni annak ér-

dekében. hogy egy-egy megyét feltérképez-

zünk. Úgyhogy elrebocsátjuk: a mi tér-
;

képünk meglehetsen nagy lépték.

inkább csak kedvcsináló az ap-

rolekosabb feltérképezés- hS
hez. Ez utóbbi mve- S
let azonban már -

olvasóinkra
,

vár.
' ^ * |E3E25yStBi3 ^vo riMLMukü°

!

yr-

Moson-

'

H
a megadjuk a keresk-

nek, hogy „gyor-sop-

ron”, bizony nem
árasztanak el talála-

taikkal. Legjobb

ilyenkor „Gyr-
Moson-Sopront”
beírni - ez ugyanis

a megye teljes neve,

ha valaki nem tud-

ná. Az AltaVista ezt

26 helyen leli meg.

Azt pedig, hogy La-

ké Michigan, 22909 helyen...

Nézzük meg elsként az

Arrabonet honlapját, elvégre

itt tudhatjuk meg, hogy a me-

gyét alapveten 4 táj-

egységre bonthatjuk.

A Hanság régen

Magyarország leg-

nagyobb összefügg

lápterülete volt, de

mára a vízrendezések

nyomán mérete je-

lentsen lecsökkent. A
Fert-Hansági Nem-
zeti Parkot a megma-
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ner-io es a uei-riansag

eléggé széttagoltan helyez-

kednek el, ezért célszer

ezen a web-lapon elolvasni

megközelítési lehetségüket.

A Pannonhalmi-dombság,

más néven Sokoró, Gyrtl
néhány kilométerre délre he-

lyezkedik el, és igen változa-

tos képet nyújt. A megye-

székhely túrázni vágyóinak

egyik kedvelt helye.

Részletes túraút-

vonalakat és leíráso-

kat találhatunk róla

a Túrák a Pannon-

halmi-dombvidéken

oldalon.

A Rábaköz föld-

rajzi meghatározás

szerint „a Gyri-me-
dence süllyedékének kis táj-

csoportja”. Szintén a túrá-

zóknak ajánljuk, valamint

azoknak, akik érdekldnek

"Hl jfe.
Gyr honlapja

Ezl az oldalt 18841 alkalommal látogatták mag 1996. június 1. óta.

bemutatása A A. . A. A. . A
TV. r.ulio ad ok

szoláltatások

Könyvtári

Ha oldalaink akiytrlék tetszé^^ktogc szavazzon ránk a magyarországi

folyóiratok

kedvotménye tettek Línuköl

a népi mvészetek, néprajzi

múzeumok iránt; ez utóbbi-

ból igen sokra bukkanhatunk

a tájegység területén.

A Szigetközben és kör-

nyékén számos horgászhely

található, elssorban a

Duna mentén. Az Arrabo-

net ide vonatkozó oldalain

azt is megtudhatjuk, hogy

hol érdemes letáborozni

egy-egy hétvégi pecázás

erejéig.

Sopron honlapjára (is)

büszke lehet a megye és ma-

ga a város is. Ugyan nem
csillog-villog, de erre nincs

is szükség, ugyanis nagyon

informatív. Gyakorlatilag

mindent megtudhatunk itt

Sopronról, amit tudni érde-

mes. A programajánló a szá-

mítógép eltt ülve is élvez-

het: a „Séták Sopronban”

pont alatt végigjárhatjuk az

utcákat, megismerhetjük

a nevezetessé-

geket. Emellett

persze sok min-

den van még, £
mint például

önkormányzati L?

hírek, menet-

rendek, inter-

netes és keres-

kedelmi dolgok

(lehet hirdetést

feladni) és még
sorolhatnánk so-

káig.

A gyri városi

hálózat linkjei

leginkább az Ar-

raboNet adatbázi-

saiból táplálkoz-

nak. A Gyri Lát-

képek még azok-

nak is tartogatnak meglepe-

tést, akik sokszor szelik ke-

resztül a várost. Például a vá-

ros belsejében található két

modem templom - a Kör-

mendi Nándor nevéhez

fzd, szög-

letes Szent

Imre-templom

és az 1988-as,

Ráskai Péter-

féle Szent Lé-

lek-templom -

különleges formavilágával

ragadja meg a szemléldt.

A Széchenyi István fiskola

mozgalmas,
erteljes tömegé-

vel nagyvárosias

képet ad, különö-

sen esténként.

A KSH leírásá-

ból pontos statisz-

tikai adatokhoz

juthatunk (ki hitte

volna?), így pél-

Sopron
INTRKNCT

A
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dául megtud-

hatjuk, hogy

a megye gaz-

dasági muta-

tói az ország-

ban - Buda-

pest után - a

legkedvezb-

bek. Errl ad

tanúbizony-

ságot a Gyri
Internet Kala-

uz (hoppá!) is, ahol 1917

cégbejegyzést találunk.

Persze nem csak Gyrbl
és Sopronból áll ez a megye.

Mosonmagyaróvárt is megta-

lálhatjuk az Interneten, mely

Bécstl 80, Pozsonytól alig 30

kilométerre fekszik. Itt már

a Római Birodalom katonái is

állomásoztakAd Flexum nev
táborukban, melynek helyén

épült a késbbi vár. St, állító-

lag még ket is megelzték az

els telepesek,

a kelták.

Érdemes kö-

rülnézni kisebb

településeken is.

Válasszunk egyet a meglep
nevek közül! Kajárpécen, az

evangélikus templommal

szemben található egy orszá-

gosan is kiemelked érték ré-

gészeti és helytörténeti gyjte-

mény, amely Kovács József

helybéli tanító úr több évtize-

des munkájának eredménye.

Nincs módunk arra, hogy fel-

soroljunk mindent, ami ott ta-

lálható, de azt kiemelnénk,

hogy a nyugdíjas tanár úr, aki

gyjt és tárlatve-

zet is egyben,

minden tárgy ere-

detérl tud mesél-

ni, st kézbe is ad-

ja a leleteket a lá-

togatóknak, így ez a „múze-

umlátogatás” rendkívül kelle-

mes és családias légkörben

fog eltelni, ha rászánjuk az

idt. (Nem is beszélve utána

a Sokoróaljai Pinceszövetke-

zetnél tett látogatásról...)

inTERnej

Végezetül, ha a környéken

járunk, ne feledkezzünk el a

Fertdi Esterházy Kastélyról

sem, amely Magyarország

egyik legszebb kastélyegyüt-

tese. A sokak által „magyar

Versailles”-nak is

nevezett épületet

évente több száze-

zer turista látogat-

ja. Dísztermében

júniustól szeptemberig min-

den héten komolyzenei hang-

versenyek hangzanak el, feli-

dézve a XVIII. századot,

amikor Haydn a pompaked-

vel Esterházy Miklós her-

ceg szolgálatában állt.

Fagyai Csongor

inyl@impulzus.sch.bme.hu

^ Az Internet kalauz októberi számában olvastam a Borsodé

y
megyével kapcsolatos oldalakról, s ez a cikk némiképp elhanyagol- I

w ta a nem megyei szervereken található, de a térség településeivel k

J
kapcsolatos Internet-kikötket. Sajnos nincs a megyében olyan hely l

* - én legalábbis nem tudok ilyenrl -, ahol a nonprofit (esetleg
^

^ magán) hálószemeket ingyenesen el lehetne helyezni.

^ Nekem is Budapestig kellett elmennem, hogy a Mucsonyi^

y
Ruszin Múzeum (http://www.kiskapu.hu/users/mucsony) anyagát Ú

k megoszthassam a világgal. Ez nem egy alvó lap, ami csak úgy ott J

J
van, a tengerentúlról is mutat rá link, és mindig kapok onnan üd-

^* vözl leveleket. Szomorúnak tartom, hogy itthonról egy elérési útja
*

^ sincs. Meggyzdésem, hogy rengeteg ilyen kezdeményezés van \

^ még. Az Internet-szolgáltatóknak be kellene látniuk, hogy a közér- k

^dek és szigorúan nonprofit lapok publikálásával a saját szer-
^

k vérükét is színesítik, igényesebbé teszik. Jó lenne egy „hivatalos”
^

J
szerver, ahol az országban található kulturális értékek helyet kap-

'

* nának, még akkor is, ha csak kis gyjteményekrl van szó.

S Üdvözlettel:

^ Kaulics Kornél
J

(kaulics@mail.matav.hu)
*

Fejér megye
Amikor tanul-

mányaink során

a városok kiala-

kulásáról esett

szó, talán nem tu-

datosult bennünk

kellképpen, hogy a karavá-

nok útvonalainak keresz-

tezdése miként hatott az ott

letelepedett emberek életére,

hogyan ntt, gyarapodott egy

ilyen település... Nos, ha az

elmélethez gyakorlati példát

keresünk, gondoljunk Fehér-

várra. Miképp lehetett ennek

a városnak gazdag múltja,

s miért elpusztíthatatlan

immár ezer éve. Amikor

az egykori szocialista

nagyvállalatok sorra buktak

el a keleti piacok elvesztése

miatt (köztük a Videoton,

a Köfém, az Ikarus), Szé-

kesfehérvár lett az ország

egyik válságövezete, ám
Szent István fvárosa ezt is

kiheverte, gyorsabban, mint

azt bárki hitte volna. A multi-

nacionális tke beáramlásá-

nak nem csak a szakképzett

munkaer, hanem a geopoli-

tikai helyzet is kedvezett; az,

hogy Székesfehérvár köz-

ponti fekvés, s vona-

ton is.

"-V-Y- tfa’wtácioK

yntcutct ijcivcnc

autóúton is ta-

lán egy „kö-

pésnyire” van

Budapesttl,

egy olyan

erény, ami

nem veszett el a keleti pia-

cokkal együtt...

Na, de térjünk vissza

a múltba, hiszen ez a város

a középkor folyamán is je-

lents szerepet töltött be, a

magyar királyok koronázási

és temetkezési helye volt év-

századokig. Az
Álba Regia la-

pon angolul, a

Szivárvány-

net hálósze-

mén magya-

rul olvasha-

tunk részlete-

ket róla, de

van egy hiva-

talos - bár

kissé száraz - saját

honlapja is. S aki

így megbe-

csüli

múl-

Gyri Városi Halozat - www.qyor.hungary.net/

Hungary, Sopron - www.sopron.hu

Bemutatkozik Gyr M.-S. megye -

www.ksh . hu/h un/megyecim/gyo_b. htm I

Gyri Internet Kalauz - www.different.hu/gyik/mdex.cgi

Mosonmagyarovar az Interneten - www.syneco.hu/movar/start.htm

Fertd Hungary (Esterhazy-kastely) -

www.sopron.hu/FERTOD/kastely.html
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tat, megérdemli a jövt is:

megtudhatjuk, hogy manap-

ság egyesek a magyar szilíci-

umvölgynek nevezik, mivel

ismét áramlik a tke, itt tábo-

rozott le - egyebek mellett -

az IBM, a Ford, a Philips, a

Stollwerk, a Shell, a Loran-

ger. (A szilíciumvölgy ha-

sonlathoz hadd tegyek annyit

hozzá, hogy az Elender és

a MATÁV Internet-Galaxis

‘97 kiadványában hasonló

névvel illették a BME Villa-

mosmérnöki

és Informati-

kai karának

kollégiumát,

vagyis a

Schönherzet.

Én inkább

nekik hiszek... az e-

mail címem doma-

Fejér
megyei
címtár:

tálán ért-

het.)

www.datatrans.hu/megyemap.htm -

térkép

A megye másik jelents

városa Dunaújváros. A Du-

nanet által készült honlap

igen részletesnek ígérkezik,

de ezen cikk írásakor sajnos

még jó néhány terület „under

construction” felirattal foga-

dott ben-

nünket -

mondtuk,

hogy di-

namiku-
s a n

fejldnek! Innen nyílik

Miskolci Egyetem Dunaúj-

városi Fiskolai Karának

többnyelv lapja is, ahol

megtudhatjuk, hogy a vá-

rosnak még nem készült hi-

vatalos honlapja. A Duna-

újvárosi Vasas

Táncegyüttesnek

annál inkább. A 45

éve mköd társulat

f feladatának tekin-

ti a Kárpát-medence

népzenei és néptánc-

hagyományainak megrzését

és továbbadását, valamint

koreográfiái formákban tör-

tén színpadra állítását. Kí-

séretük a Békés Banda, vala-

mint a Vasmalom együttes,

mely szintén saját honlappal

rendelkezik. Azt hiszem, iga-

zán illik megdicsérnünk

mindkét csapatot,

hogy mvészetük

^ mvelése
mellett

létre-

hozták ezeket az oldalakat.

Az AltaVista és egyéb ke-

resprogramok tanúsága sze-

rint a terület legna-

gyobb Internet-szolgál-

tatója a Datatrans, s ez

azon is lemérhet,

hogy a megtalált há-

lószemek jelents ré-

sze az szervereiken

helyezkedik el. A megyével

foglalkozó oldalukról in-

dulva folytatjuk tovább

utunkat. Némi keresgélés

után kis szeren-

csével meglelhet-

jük a Velencei-tó

rövid leírását is,

mely az ország

harmadik legna-

gyobb tava, és

egyben a megye

idegenforgalmá-

nak fontos alapköve - a Ba-

latonhoz hasonló üdülési és

szórakozási lehetségeket

nyújt, állító-

azért olyan

sokkal nem.

A tónak

amúgy van

talmak kezelésére is. Az
északi part fenékiszapjának a

hévíziével csaknem egyenér-

ték gyógyí-

tó ert tulaj-

donítanak.
Lehet, hogy

beszélgetni is

lehet vele?

A Data-
trans turizmussal foglalkozó

hálószeme - valószínleg üz-

leti okokból - elssorban

a megye településeivel kap-

csolatos dolgokkal foglalko-

zik, mint például a már emlí-

tett Székesfehérvár vagy Rác-

almás, Móron és Sárbogárd.

Sajnos a kisebb helységekrl

- Agárd, Gárdony stb. - nem
sok mindent tudhatunk meg,

eltekintve egy-két szórako-

zóhely, vendégl és hasonlók

címétl. Miközben ezeken az

oldalakon szörföznk, fi-

gyeljünk jól oda, mert bor-

zasztóan jól

el lehet té-

vedni rajtuk,

így sok min-

den érdekes-

ségbl ki-

maradha-
tunk.

egy (másik) hivatalos lapja

is, VINFO néven. Itt írják,

hogy hmérséklete a kisebb

vízmennyiség miatt maga-

sabb, mint a Balatoné, vala-

mint nátrium- és magnézi-

umtartalma miatt .

gén-tartal-

ma miatt hatá-

sós reuma-

: i k u s

bán-

geo.cslm.hu/go/szfvar.html - Álba Regia

www.datatrans.hu/turizmus.htm - Turizmus

www.ksh.hu/hun/megyecim/fej_b.html - KSH

www.alba.hu/VINFO/services/huninf1.htm - VINFO

www.fehervar.hu/ - Székesfehérvár hivatalos honlapja

www.datatrans.hu/varosok/velence/2b.htm - A Velencei-tó

www.alba.hu/sex/ - A magyar Szexológiai Társaság honlapja

| www.dunanet.hu/~dunanet2000/dujv.html - Dunaújváros honlapja

1 www.poliod.hu/~kovaccs/tanchaz/vasaste/ - Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes

www.szivarvanynet.hu/szekesfehervar/index.html - Szivárványnet Székesfehérvár
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Végezetül még két dolgot

említenénk meg. Egyik

a KSH idevonatkozó oldala,

ahol szokás szerint precíz és

hiteles információkat szerez-

hetünk. A másik egy tanács

vállalkozóknak:

a különféle cé-

gekrl és ipari lé-

tesítményekrl
mi itt nem írtunk,

de ez egyáltalán

nem azt jelenti, hogy nincse-

nek. St nagyon is sok van:

lehet keresgélni befektetési

lehetségek után.

Fagyai Csongor

inyl@impulzus.

sch.bme.hu
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kínál®

www.ifealauz.hu

MBA az Interneten

Diploma in Management Studies

Master of Business Administration

Brit posztgraduális menedzserdiplomák

J

• angol és magyar nyelvprogramok,
• angol egyetemi diplomák,

• távtanulás eladásokkal, konzultációkkal,

• angol, amerikai, német és dél-afrikai

partneriskolák,

• hallgatóbarát környzet,

• kitn minsítés az angol Higher

Education Quality Council-tól

Tanévkezdés: 1998. március

Internet segítség a tanuláshoz

honlapunk: http://www.obs.hu

Hallgatóink az új tanévben az Interneten keresztül is tarthatják

a kapcsolatot az iskolával, aktuális információkkal,
"" “

tananyagokkal, E-mail szolgáltatásokkal segítjük mi

Kérésére részletes tájékoztatót küldünk: Hódosi Józsefné

Számaik Open Business School

Budapest, 1115 Etele út 68. Tel:203-0350,Tel./Fax: 203-0298

E-mail: sz_obs@hungary.net

UTAZÁSI IRODÁK,
NYELVISKOLÁK,

KULTURÁLIS
SZERVEZETEK

ADATAI,
INTERNETES

ADATBÁZISOK
TERVEZÉSE

Vagyon Börze®

telkek, földek, erdó'k, telephelyek, üzemek, üzletek, részvények,

üzletrészek, termeleszközök, mezgazdasági gépek, lakások,

irodák, kastélyok, kúriák, légi-, vízi-, és közúti gépjármvek

Mindezt egy helyen

Hirdetheti és Keresheti

Hirdetések fotóval, angol nyelven is megjeleníthet hirdetések, kedvezményes hirdetési díj

(3.600Ft+Áfa/hó) szabadszavas keresés, igény szerint adás-vétel bonyolítása

A vállalkozók és befektetk

„Új hirdetési Fóruma”

BÖNGÉSSZE ingyen elérhet adatbankunkat

http://www.avb.hu

Irodáink:

Budapest, 1022 Bimbó út 29.

E-mail: adossag@avb.hu Tel.: 326-6000, Fax: 326-7785

Nyíregyháza: 42/407-949, Debrecen: (20)557-599, Miskolc: 46/413-299,

Eger: 36/313-206, Szolnok: (20)221-622, Kecskemét: (20)221-622,

Szekszárd: (30)571-197, Pécs: (30)571-197, Székesfehérvár: 25/412-951,

Komárom: 33/412-391, Veszprém: (30)504-236,

Salgótaiján: 32/449-090, Kaposvár: 82/315-055/1 170m„

Zalaegerszeg: 92/311-116, Dunaújváros: 25/412-951

AKCIÓS AJÁNLATUNK!
PENTIUM VX/256 MMX ALAPLAP
PENTIUM TX/5 1 2 MMX ALAPLAP
PENTIUM IBM 6X86-150+ / 166+ CPU
PENTIUM INTEL 133MHZ CPU
1 .3 GB SEAGATE WINCHESTER
2.1 GB/ 3.2 GB QUANTUM WINCHESTER
14” SVGA LRNI DIGIT. MONITOR / CLASSIC
HANGFAL 60W /120W AKCIÓ!!!

BILLENTY 105 GOMBOS WIN95 MAGYAR
S3 TRIOV2 1MB/S3 VIRGE DX 2MB VGAVEZÉRL
MUSTEK A4/ 4800DPI COLOR SCANNER
HANGKÁRTYA 3D SOUND 16BIT ESS CHIP
CANON BJC240 COLOR BUBBLE JET PRINTER

9.900,-Ft

14.500,

-Ft

13.000,-Ft/ 14.500,-Ft

17.800Ft

1

9.900,

-Ft

26.500,-Ft/ 32.900,-Ft

29.500,

-Ft

1.990,

-Ft / 3.290,-Ft

2.000,-Ft

3.990,

-Ft/ 5.900,-Ft

29.900,

-Ft

2.600,-Ft

26.700,-Ft

KÉRJE ÁRLISTÁNKATA FAXBANK-ból / nap 24 órájában hívható/

AZ ÁRAK ÁFA NÉLKÜL ÉRTENDEK, 1 ÉV GARANCIÁVAL!

EAST KFT i«97 bp., gyáli út 37. (metró áruház mellett)

COMPUTER TELEFAX: 286-2277, 3IW46-650, Faxbank: 2-333-666/1660#

www.hpconline.com

ApreNet
www.apronet.com

A hpc online a legjobb 50 magyar web-hely között található (PC WORLD 97/10). Mi arról is gondoskodni tudunk, hogy cégét

minél többen megismerhessék. Legyen a hpc online Club tagja! Elnyei: az els 3 bemutatkozó oldal ingyenes elkészítése

+ 3 MB tárterület + ingyenes stand online áruházunkban + cégbemutatás az Infopen oldalain. Havi tagdíj 3000 ft + áfa.

Keresünk területi képviselket, reklámszervezket és marketingeseket az egész országban. Tel: 06-30-407-187

Ingyenes apróhirdetési lehetség az els hazai információs rendszer oldalain, mely hirdetéseit

naponta több mint ezren olvassák. Rovatainkban már több mint 1500 apróhirdetés olvasható!
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Web mindenkinek
„Mi egy olyan független, nonprofit szervezet vagyunk, mely képessé

teszi a felhasználókat és legfképp a szülket arra, hogy megfontolt

döntéseket hozzanak az elektronikus médiáról egy nyitott,

objektív tanácsadó rendszer segítségével.
”

Ez a krédó olvasható az

RSACi bejelentkez oldalán:

ebben a mondatban szinte

minden benne van, mi mégis körüljárjuk

egy kicsit a témát, hiszen sok web-

mestemek hasznos lehet a szervezet

által létrehozott minsít rendszer.

A Recreational Software Advisory

Council egy washingtoni székhely

szervezet, ami - az Internetrl lévén szó

- akár mindegy is lehetne, mégis fontos,

hogy a „valós életben” is léteznek. Az
RSACi rendszere a felhasználóknak

információt nyújt egy-egy játékprogram

vagy web-kiköt tartalmáról a szex, a

mezítelenség, az erszak, illetve a durva

nyelvhasználat (trágárság) tekintetében.

Az RSACi-t már beépítették a Microsoft

Internet Explorerébe, a MicroSystem

Cyber Patrol Software nev programjá-

ba, és többek között

a CompuServe és

a Disney Online is

elkötelezte magát,

hogy a web-kikötjén

megjelen tartalmat

rangsorolja (a többi

támogató felsorolása

a http://www.rsac.org/

community_sponsors.html címen talál-

ható).

„Célunk az RSACi létrehozásával az

volt, hogy egy olyan egyszer, ugyan-

akkor hatékony osztályozási rendszert

hozzunk létre az Inter-

neten, melynek segítsé-

gével a kiskorúak védel-

mére kelhetünk, és mégsem csorbítjuk

az Interneten publikáló közösség szólás-

szabadságát.”

Néhány egyszer lépésre van szük-

ség, és bárki rendelkezhet ilyen

minsítéssel, ami a web-oldalakba

beépítve azonnal „mködésbe is lép”.

Magán az oldalon persze semmi nem
fog látszani, mert a regisztráció ered-

ményeként egy olyan kódsort kapunk,

melyet a web-oldal fejrészébe kell

beillesztenünk, tehát a <HEAD> és

a </HEAD> közé. A rendszer hasz-

nálatára alkalmas programok innen

fogják kiolvasni az információt, és

eldönteni, hogy a szülk beállításai

szerint a kiskorú megtekintheti-e az

oldalt vagy sem.

A minsítés a

PICS rendszeren

alapszik (Platform fór

Internet Content

Selection), amit a W3
konzorcium (http://

www.w3.org/) dolgo-

zott ki éppen azzal

a céllal, hogy olyan gyártófüggetlen

minsít rendszert hozzon létre, mely

elssorban online tartalom minsítésére

alkalmas, de az implementációk között

(folytatás a 36. oldalon)

We rated wlth •

ICQ.hu -

A listák listája

Valószínleg az Internet Kalauzban

megjelent cikk hathatós segítségével

alakult ki az a magyarországi ICQ-tár-

sadalom, melynek mára talán már több

ezer tagja is lehet. Mindenesetre

jelzésérték, hogy a cikk írójának kap-

csolatlistájában mintegy háromszázan

vannak. A rohamos fejldés ered-

ményeképpen kialakult az igény, hogy

a felhasználók ne csak eddigi ismer-

seikkel tarthassák a kapcsolatot az ICQ-

n keresztül, hanem új ismersökre is

szert tehessenek. Ezt elsegítend az

Internet Kalauz Web-mester Maga-

zinjának ICQ-listája a felhasználók

érdekében
egyesült a Relax!

Magazin és a

Covysoft konku-

rens kezdemé-

nyezéseivel,
amelyek eddig is a legsikeresebb ma-

gyar listák voltak. így ha ICQ-társakat

keres, nem kell többé három helyen fel-

iratkoznia, hanem bekerülhet Magyar-

ország legátfogóbb ICQ.hu nev adat-

bázisába.

Az összeolvadásból legfképp a fel-

használók profitálnak, az új listán

például már érdekldési körönként lehet

böngészni. Ezen túlmenen egy bulinap-

tárt is létrehoztunk, ahol az ICQ-fel-

használók bejelenthetik közelg kiber-,

illetve valódi rendezvé-

nyeiket, felhívásai-

kat. Aki még
nem rendel-

kezik a prog-

rammal, az itt

könnyen megta-

lálja azt a kapcsot

is, ahonnan legha-

marabb a gépére
^^CP***

kerülhet a telepít prog-

ram. A hamarosan beinduló Email-

Express segítségével rögtön a böngé-

szbl küldhetünk ICQ-üzenetet. Igaz,

ilyen a Mirabilis honlapján is létezik, de

ez magyarul van, és talán gyorsabb is.

A címet természetesen megtalálja

a Web-mester hálószemén, amelyet fel- J

teheten már minden olvasónk ismer:
|

www.webmester.hu.

-bab.
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Bevezetés a Unix rejtelmeibe (10.)

Az átirányításnak létezik egy másik fajtája is, amikor

; a szabványos be- és kimenet egyszerre változtatható. Ez

általában akkor jellemz, ha mondjuk egy program

kimenete vagy eredménye egy másik program bementeként

|

szolgál. Természetesen egyszerre több prog-

i
ram vagy parancs is összefzhet. Ezt

!

a Unixban pipe-nak vagy csvezetékelvnek

i
hívják, ami elég szemléletes asszociáció,

hiszen gondoljuk át, mi is történik ilyenkor.

Egy program elindult valamilyen adatokkal,

aztán ezek az adatok módosulnak, néhány

\

soruk eltnik, esetleg újabbak kerülnek bele

;

vagy kicseréldnek, majd a csvezeték végén

módosult formában ismét megjelennek.

A programok és/vagy parancsainak, be- és

kimeneteinek összerendelése a
|

karakterrel

történik (az ASCII kódja 124), mindössze arra

kell vagy legalábbis nem árt vigyázni, hogy

értelmes dolgokat fzzünk egybe. Most pedig

- szokásunkhoz híven - a száraz elmélet után következzen

néhány példa.

Ugye milyen gyakran elfordul, hogy listát kérve az

aktuális könyvtárról, nem látjuk annak elejét, mert „kifut”

a képernyrl. Fzzük hát össze az „Is”, illetve a „more”

parancsot, és ezt követen már nem lesz ilyen problémánk,

í

(Erre egyébként egy másik megoldás is létezik, de ez már

I

következ számunk egyik témája.)

Is -1
|
more

Vagy képeljük el, hogy van egy nagyon sok nevet tartal-

mazó szövegfájlunk, amit szeretnénk ábécérendbe tenni, ez

General Information fór: fonok

kézzel elég hosszadalmas meló, de a Unix segítségével alig

pár másodperc.

cat lista.txt
|
sort >rendezett . txt

No, ez azért már némi magyarázatra szorul. A cat lista.txt

sor önmagában nem csinál mást, mint

a képernyre írja a lista.txt fájl tar-

talmát. Ha kiegészítjük a
j

sort sorral,

akkor ez a lista nem a képernyre,

hanem a „sort” parancs bemenetére

kerül, ami elvégzi az ábécé szerinti ren-

dezést. Végül a >rendezett.txt résznek

akkor van értelme, ha a már rendezett

szövegfájlt nem csak megnézni akar-

juk, hanem el is menteni, mondjuk

a rendezett.txt fájlba. Egyébként a fenti

példából az is világossá válik, hogy bár

a Unix nem felhasználóbarát, ám vi-

szonylag szabad kezet ad a különböz

lehetségek kombinálásában, így nem
is csoda, hogy egy rövid sorban egé-

Mailbox beállításokWWW felületen

keresztül

WWW browser segítségével lépjen be i

szén bonyolult mveletek hajthatók végre.

CompuServe-tipp

A CompuServe vitathatatlan elnye más Internet-szolgál-

tatókkal szemben, hogy a hálózatot a világ szinte bármely

szegletében el lehet érni helyi hívás segítségével.

Természetesen ehhez még az utazás eltt meg kell tudni

a telefonszámot, ha már külföldön vagyunk, ez nem fog

menni, legalábbis nem a CompuServe-ön keresztül...

Látogassunk el a CompuServe „Phones” fórumára (GO
PHONES), ahol megtalálható az összes kapcsolási szám, ezt

Tisztelt Szerkesztség!
Már b egy éve rendelkezem

egy „Spea V7-Mirage Video-TV"

típusú PCI-os TV-tunerrel kom-

binált EDO RAM-os SVGA video-

kártyával. Akkor a hozzá adott

CD-ROM-mal probléma nélkül te-

lepítettem a Windows '95 alá.

„Azóta is boldogan élnek..."
- ha nem jelenik meg idközben

kiváló képesség „Direct-X"

sorozat (lapzártakor már az

ötödik hadoszlopával), és nem

vágja tönkre felszólítás nél-

kül az eredeti video-drive-

reket (még mindig a betonsta-

bilitású Windows '95-rl van

szó!), hogy a maga kis ag-

resszív módján ledegradálja

egy „mezei" S3 PCI-os kártya

szintjére. Mindez nem volna

baj, ha ez nem járna abnor-

mális mérték sebességcsök-

kenéssel, valamint a tv- és

videokép drasztikus torzu-

lásával. Természetesen ha újra

installáltam az eredeti CD-rl
a régi video-drivereket, akkor

visszaállt a régi állapot.

Mivel azonban a Microsoft
gyakorlatilag már minden
jobb-rosszabb játékgyártó
céget rávett (vagy inkább

meg (e) vett? ) , hogy kizárólag

Win '95-re fejlesszen, ezért

kénytelen-kelletlen belátom,

szükségem lenne a DIRECT-X-

támogatásra is!

E hosszúra sikeredett be-
vezet után rátérnék a lé-

nyegre: tudnátok-e segíteni

abban, hogy a „Spea V7 ...

TV" kártyához honnan lehetne

beszerezni saját (hozzávaló

és nem S3-as) DIRECT-X (lehe-

tleg 5-ös) video-dri-
vereket.

Szívesen vennék ebben a

témában bármilyen segít-
séget, hasznos tanácsot,
amelyet elre is köszönök!

H olvasótok:

Kern Tibor

A hix guru levlistát ajánlanánk, itt

tipikusan ilyen kérdések szoktak

elhangzani (meg persze válasz is jön

a legtöbb esetben).

Feliratkozás: subs.gum@hix.com

Kérdés beküldése: guru@hix.com

*
JLibbEK XKCKKQK * XlbbEIC XKÜKKOK * JJbbEK 1KCKKQK
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a listát érdemes laptopunkra menteni, mert váratlan utazá-

sok alkalmával igen hasznos segítség lesz számunkra. Netscape Communicator

:

E-mail trükkök a weben

Rovatunkban már többször esett szó levelek átirá-

nyításáról és egyéb olyan trükkökrl, amelyek végrehaj-

tásához „némi” Unix-ismeret szükséges. A DataNet-el-

fízetknek ezeket az ismereteket egyáltalán nem kell

elsajátítaniuk, mivel az ilyen beállításokat és a levelezéssel

kapcsolatos „finomhangolásokat” k a weben keresztül

végezhetik el. A szolgáltatás (hálócím: http://mail.

datanet.hu, kezelési útmutató: http://www.datanet.hu/

datanet/info/customer/mail/) segítségével például meg-

határozhatjuk, hogy milyen más címekre kérünk még máso-

latot a beérkez leveleinkrl (forward), vagy megváltoz-

tathatjuk jelszavunkat. A „finger információban” leírt

paraméterek egy másik felhasználó által kiadott finger

parancs hatására íródnak ki, vagyis itt sem kell a .plán fájlt

szerkeszteni. Talán az egyik leghasznosabb lehetség az,

hogy „nyaralási üdvözletét” is meg tudunk adni. Ez annyit

tesz, hogy amikor postaládánkba érkezik egy levél, akkor a

rendszer erre automatikusan küld egy válaszlevelet, amely-

ben az általunk meghatározott szöveg lesz majd olvasható

(pl.: eddig és addig elutaztam, kérem, legyen türelemmel).

Egyébként erre az igen hasznos szolgáltatásra annak kap-

csán bukkantunk rá, hogy az egyik kollégánknak SMS noti-

fíkációra volt szüksége, vagyis hogy minden beérkez le-

velérl egy rövid üzenet jelenjen meg mobiltelefonján. Ezt

természetesen az átirányítással (forward) oldottuk meg, ahová

mindössze a mobiltelefon SMS címét kellett beírnunk.

Böngészo-tippek

Internet Explorer:

Az Internet Explorer-csomag részét képez Internet Mail

indítása sokkal könnyebben és gyorsabban elvégezhet, ha

erre vonatkozó „indító ikont” helyezünk el a desktopon.

Kattintsunk a bal egérgombbal a „start”-ra, majd válasszuk

ki az „open” menüpontot. Az itt megjelen akták közül ke-

ressük meg a Microsoft Internet Mail ikonját (a „programs”

között található), majd a bal gomb nyomva tartása mellett

dobjuk rá a desktopra. Ekkor ismét egy ablak jelenik meg,

ebbl a „copy here” menüt választva fejezhetjük be

a mveletet.

Ahogy azt már megszokhattuk, az Explorer egyszerre

több ablak megnyitására is képes. Ezekben az ablakokban

más-más hálószemek tölthetk le egyszerre. Lehetség van

arra, hogy ezt a két mveletet - vagyis egy új hely új ablak-

ba történ letöltését - egyidejleg hajtsuk végre. Nyomjuk
le a „shift” gombot, miközben egy linkre kattintunk, így

a linkben szerepl cím egy új ablakba töltdik le. Ez a trükk

nem csak különböz domain neveknél, hanem ugyanarra

a hálócímre mutató hivatkozásoknál is kitnen al-

kalmazható.

Ha az imént leírt mveletet a Navigatorban hajtjuk végre,

akkor teljesen más eredményre jutunk. Ez a böngész ugya-

nis nem tölti le új ablakba a kijelölt linket, hanem meghívja

a „savé” funkciót, vagyis ezzel a módszerrel egy még le

nem töltött HTML oldalt menthetünk a winchesterre.

Egyébként ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a bal egér-

gombbal kattintunk a linkre, majd ott a „savé link as”

funkciót választjuk ki.

A Communicator „preferences” részében ki-ki könnyen

beállíthatja azokat a kritériumokat, amelyek segítségével

csak bizonyos feltételeknek eleget tev üzenetek töltdnek

le a szerverrl. Ha rákattintunk a „preferences”-re, amely az

„edit” fmenüben található, akkor megjelenik egy dialógus-

ablak. Ebbl válasszuk ki az „offline”, majd a „download”

menüt. A Communicatort rábírhatjuk például arra, hogy

csak a még olvasatlan üzeneteket töltse le (download only

unread messages), de beállíthatjuk azt is, hogy csak egy

bizonyos dátumnál frissebb üzenetek érkezzenek hozzánk

(download by date).

Kolma Kornél

kkolma@webmester.hu

Tisztelt ikalauzosok!

Egyik barangolásom közben találtam ezt a

letölt programot. Els hallásra nem gon-

dol az ember semmi különösre egy letölt
programmal kapcsolatban, de ez nekem igazán

megnyerte a tet-

szésemet.

Ezt a kis le-

töltt be lehet

állítani a meg-

adott idre, hogy

akkor töltsön le,

amikor csak aka-

rom, illetve a

letöltés befeje-

zésével nem csak

bontja a kapcso-

latot, hanem még

a számitógépet is kikapcsolja, persze ha

megfelel hardvertámogatással rendelkezünk.

Ez a program azoknak lehet megváltás,

akiknek nem éri meg órákig fennmaradni, amig

egy hosszabb adatblokk letöltdik, hanem

egyszeren bekapcsolják ezt a kis „progit",

és lefekszenek aludni.

A többi már a gép dolga.

A programot nem csatolom, de itt megta-

lálható : http : / /www . headlightsw . com/

.

Üdvözlettel
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Web mindenkinek
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PICS
1

(folytatás a 33. oldalról)

szerepelhetnek más fel-

használási módok is, mint

például a tartalom kódo-

lása titkosítás céljából

vagy a szabadalmi jogok

védelmére beépitett html-

programsor. Maga a PICS

csupán egy elv, a gyakor-

lati megvalósítást a mi-

nsít rendszerekre és prog-

ramokra bízzák. A szabvány

olyannyira nyitott, hogy

lehetség van saját minsít
rendszer kialakítására is, per-

sze haszno-

sabb egy kí-

vülálló, erre

specializáló-

dott szerve-

zetet igénybe

venni, amilyen

az RSACi is.

Azon szülk-

nek, akik konkrét megoldá-

sok után kutatnak, hasznos

ellátogatniuk a http://www.

netparents.org/ címre.

Tehát a néhány

szükséges lépés:

Elször is el kell látogat-

nunk a http://www.rsac.org/

címre. El kell döntenünk,

hogy egy egész website-ra,

annak csak egy részére,

avagy külön-külön oldalakra

szeretnénk az osztályozást

elvégezni. Ezután egy

egyoldalas regisztrációs

lapot kell kitölteni, ami

alapján azonosítható a kiköt

és annak üzemeltetje.

A következ lépésben

nekünk kell érté-

kelnünk web-he-

lyünket tartalom

(szex, mezítelen-

ség, erszak, il-

letve durva nyelv-

használat,
trágárság) tekin-

tetében. Ennek

eredményeképp személyre

cOiSm&mS, Microsoft IBM. íjra

'*-***-

ES ©ifi-,.,,..
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About Ibis site

szabott kódot készít az

RSACi kiszolgálója, melyet

aztán be kell építenünk az

oldalba.

A web-mester

kikötjének esetében

ez a sor a következ:

<META http-equiv=" PICS-
Label" content^ (PICS-
1.1 "http://www.rsac.
org/ratingsvOl . html" 1

gén true comment "RSACi
North America Server" by
" webmaster0webmester . hu"

fór "http: //www.
webmester.hu/" on

"1997 . 06 . 27T03 : 52-0500"

r (n 0 s 0 v 0 1 0) )' >

Végül el lehet - és ha

módunkban áll, el is kell -

olvasni a szervezet által

meghatározott feltételeket,

melyek a rendszer mkö-
dését szabályozzák, ered-

ményként pedig megkapjuk

a beillesztend kódot. Semmi
gond nincs, ha esetleg innen

nem tudnánk
\kflr WORLD WlDE WEB
T Ts/v t-MiMMétMMMiii'M d kimásolni,

hiszen a re-

gisztráció során megadott e-

mail címre is megkapjuk

a generált kódsort. Illend

ezek után betenni

egy ikont és egy

kapcsot az RSACi
oldalaira: a meg-

oldást a web-mester

kikötjén láthatják.

Balogh Attila

Balázs

bab@webmester.hu

MicroSystem Cyber Patrol http://www.microsys.com/

CompuServe http://world.compuserve.com/

Disney Online http://www.disney.com/

Kérdezd

a web-mestert!
Kérdés: Megakadályozható-e oldalunk betöltése idegen

frame-be?

Válasz: Ez már szerepelt kérdésként, s egyben olvasóink

segítségét kértük, hátha valaki tudja, hogy mi a teend abban az

esetben, ha valaki saját keretes oldalán belül jeleníti meg
oldalunkat. Erre egy JavaScript megoldást küldött PfaffAndrás

(pfaff@alarmix.net), amit ezúton közkinccsé is teszünk.

<SCRIPT LANGUAGE=" JavaScript"

>

< !
—

if (top . frames . length ! =0)

top . location=self . document . location;
//->

</ SCRIPT>

Ezt a kódsort érdemes beépíteni oldalunk fejrészébe.

K.: Peer-to-peer módon összekötött gépek esetén lehet-e

közös modemmel használni az Internetet?

V.: Természetesen már erre is létezik megoldás. Úgy-
nevezett proxy kiszolgáló telepítése szükséges. A bels háló-

zat, amely tetszleges számú gépbl állhat, bármilyen kommu-
nikációs protokollt használhat az adatcserére, a lényeg csak az,

hogy „lássák egymást” a gépek. A hálózatban kitüntetett

szerepet kapó kiszolgáló gép mintegy hídként mködik a bels

hálózat és az Internet között. Ilyen proxy szerver programot

egyébként a Világhálón is találunk, sok olyat, amit ingyen tölt-

hetünk le, és használhatunk. Magát a telepítést csak nagyon

gyakorlott felhasználóknak ajánlom, lehetség szerint inkább

kérjük ehhez egy szakember segítségét.

K.: Mi a teend, ha nem akarom, hogy a keres
szerverek minden oldalt regisztráljanak a web-kikötmön?

V.: A keres szerverek úgynevezett robotokat, illetve

„pókokat” használnak a web végigböngészésére és saját adat-

bázisuk feltöltésére. Ezeket a robotokat a robots.txt állo-

mánnyal tarthatjuk távol oldalainktól. Ennek az állománynak

fkönyvtárunkban kell lennie, és ebben kell meghatározni,

hogy mely állományokat szeretnénk megvédeni. Bizonyos

robotokra külön-külön is megadhatjuk beállításainkat

a következképpen:

#no robots
User-agent: *

Disallow: /logs/
Ez az állomány minden egyes robotot távol tart a http://

www.webhely.hu/logs/ könyvtártól és annak tartalmától.

A * jelenti, hogy a megkötés minden robotra vonatkozik.

#no webcrawler
User-agent: WebCrawler
Disallow: /logs/
Disallow: /priváté/

Ez a megkötés kizárólag a WebCrawler nev pókunk kezét

köti meg, így nem kukkanthat bele „logs” és „priváté”

könyvtárainkba.

További információt a robotokról a http://info.webcrawler.

com/mak/projects/robots/robots.html címen találhatunk.

Balogh Attila Balázs

bab@webmester.hu
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DIALC&MFORMÁBAN" A MAGYAR MODEM!
M NOSEG FAXMODEm-CSALAD

egyszer telepítés

nagy sebesség 33600 bps

új funkciók (hang, ASVD)

még kedvezbb ár

magyar nyelv adat-, fax-, hangprogram

Windows "95 és NT meghajtókSCI-Modem
Xmodem 270-9020

Jnfen&IS

profes

W9D

Böngész díjcsomag
Internet - havi alapdíj nélkül!

További díjcsomagok:
levelez családi üzleti

apró
.
qwerty . hu

Az Ingyenes hirdetési újság az Interneten

Qwerty Computer
1111 Budapest. Bartók Béla út 14.

Tel: 166-9377 Fax: 185-2687
Internet: www.qwerty.hu és www.qwertynet.hu
E-mall:qwerty@qwerty.hu A

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

Hungary
kapuja

MOST

|

UTOLJÁRA!
|

Elfizetés a következ
évezredig

i bruttó 5000 Ft-ért!
j

!
Ha január 10-ig kitölti és beküldi az

j

j

alábbi megrendelt, akkor három évig
j

j

olcsóbban jut az Internet Kalauzhoz,
J

i mint amennyiért idei elfizetink i

!
kapták. (Keresse online megrendel-

j

J

lapjainkat a www.ikalauz.hu címen.)
j

!
Megrendelem három évre az évi

j

j
11 alkalommal megjelen Internet

j

i Kalauzt, 5000 Ft-os áfás áron.
]

i Megrendel neve: i

Postázási cím:

Számlázási cím:

A megrendelszelvényt

a Kiadóba kell eljuttatni:

PRÍM Kft. 1506 Pf. 140.

Fax: 228-3373 /1

3

E-mail: prim@prim.hu
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Árvíz, földrengés és tzvész pusztított címtárunkban, illetve hát

az emberi ügyetlenség... A túl sok megnyitott levélfiók

egyikében gyülekeztek azok az e-mailek, amelyekben olvasóink

a Magyar Címt@rban még nem szerepl magyar web-címeket jeleztek

nekünk, s amikor rendet csináltunk a fiókrengetegben, egy óvatlan moz-

dulattal kiöntöttük a könyvtár tartalmát. Ráadásul nem is a trash-be,

ahonnan még vissza lehet szívni, hanem a „világrbe”... Hiába

figyelmeztetett a szoftver: „You can’t undo the removal. Messages will

NT pút in the Trash", egy gyors, meggondolatlan mozdulat, és mindaz,

amit olvasóink az október 20. és november 5. közti két hétben jeleztek

nekünk - cca. 80 web-cím -, elszállt.

Megkövetve ezúttal is minden kedves Olvasónkat, azt szeretnénk kérni,

hogy akik ebben az idszakban új címet hoztak tudomásunkra, s a cím

nincs sem itt, az alábbi hasábokon, sem a www.ikalauz.hu origóból kiinduló

Magyar Címt@rban, legyenek olyan kedvesek, és ismételjék meg e-

mailüket, illetve az online bejelentlapon közöljék újra az oldal nevét, címét.

Természetesen ezt megteheti az is, aki az említett két hétben nem

küldött be nekünk magyar web-címet, de tud olyanról, amely él és

mködik, ám mégsem szerepel a Magyar Címt@rban. Ha nem követjük el

még egyszer a fenti baklövést, akkor mindazon címek, amelyek december

14-ig beérkeznek e-mail címünkre, bekerülnek a januári Internet

Kalauzba, onnan pedig megjelenés után az online www.ikalauz.hu címen

lév Magyar Címtárba. (A technológiai sorrend mindig ez, vagyis

lapzártáig gylnek a címek, bekerülnek a megfelel pótkötetbe, megje-

lennek az újságban, és csak utána a weben. Éppen ezért kérjük a címeket

beküld olvasóinkat, ne keressék a linket már másnap az oldalon, de ha

keresik, és nem találják, ne küldjék be még egyszer a címet! Türelem! Azt

is mondhatnánk, hogy „csak semmi izgalom, semmi nem vész el”, de ezt

- épp most - nem mondhatjuk...)

ftnvctaÉQ.
A Balaton www.balaton.net

Adósság Börze www.avb.hu

Alternatíva 2000 Bt. (ingatlanok,

cégügyek és egy kis szórakozás)

www. members.tri pod.com/-alternat

Barkóczy László

www.csvmtkf.hu/~barko

Beck Judit Eszter

makosteszta.sote.hu/-juditka

BIHAR-Körzeti Szuperinfo

www.biharinfo.elender.hu

BMM Stúdió Webpage

bmm.home.ml.org

Bolla Team EV - Brókerképzés,

Külker Oktatás

members.tripod.com/~BollaTeam/

Bolyai János Általános Iskola és

Gimnázium www.bolya.bdtf.hu

Borvirág borfogyasztói lap

www.matav.hu/uzlet/borvirag/

Budapesti hajózás története

members.tripod.com/~csepel/

CADDES Számítógépes Szolgálat

melanie.tolna.net/~caddes

CégNet, gazdasági havi- és hetilapok

www.cegnet.hu

CIB www.cib.hu

City Tv Kábeltelevíziós Kft.

www.tvnet.hu/citytv

Csábi Béla www.szif.hu/~bcsabi/

Csávás Lajos lisa.njszki.hu/~csavas/

Csekey Gábor

www.webtime.net/gabor/

Csoncsi www.poli.hu/~csoncsi/

D.J. Bobo (magyar, nem hivatalos)

shadow.banki.hu/~havas_zs

DIGITON médiairoda

members.tripod.com/-digiton

Dömötörffy Sándor:

Az ember és a természettudomány

www.fortunecity.com/roswell/

channeling/3/

Edina’s Moon rs1.szif.hu/~nemethe/

ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport

okint.okiteki.elte.hu

Erdélyi Bútorok Boltja

www.angelfire.com/biz/butorbolt/

index.html

Ész Attila eszek@mail.matav.hu

Felkínálom Marketing Menedzser

Center www.datanet.hu/fmmc

Ferró Viktor surf.to/ferro

Flywalker’s

www.geocities.com/eureka/3899

WebMut@tó
A Compfairre készült el az Els Magyar Internet-

regiszter alcímet visel terjedelmes kiadvány,

szándéka szerint a hazai web-oldalak gyjte-

ménye. Sok kísérlet történt már hasonló, nyomtatott cím-

gyjtemény összeállítására, eddig azonban egyik sem merte

felvállalni a teljeskörséget.

A közel 1 50 oldalas összefoglaló annak ellenére, hogy ren-

det szeretne teremteni, az els pillanatban nehezen kezel-

hetnek tnik. Tartalomjegyzék híján az olvasó saját maga

fedezi fel, hogy önkényesen meghatározott témacsoportok

szerint, illetve azok ábécérendje alapján kereshetünk, néhol

a fejezetcím alatt találunk pár soros ismertett, másutt

kopogósán csak a web-hely elérési útját tüntetik fel.

Mindenestre zsigerekig hatolóan izgalmas a kezdés, a leg-

els bejegyzésben ez olvasható:

„A kis pöcsödet levágom...”, s mint

kiderül, a jelzett címen az egyik

kereskedelmi rádió msorvezet-
jéhez küldött e-mail olvasható.

Késbb a kötet forgatásakor valóban

érdekes magyar hálószemek elérési

útjával, illetve rövid tartalmi

ismertetjével is találkozunk,

részben tematikus felépítésben, de

teljes rendet nem sikerült teremteni

a Világháló káoszában. Igazán keres-

ni nem lehet a kötetben, inkább csak

böngészni, szörfözni - ugyanúgy, ahogyan az Interneten

tesszük.

Nézzünk néhány cimet, hogy érthetbb legyen: a „Balett”

címszó alatt a Gyri Balettet találjuk, viszont ha a „Gyri”
címszót keressük, akkor se gyri, se balett.

Megtaláljuk viszont a „Gyógyszerek” cím alatt az XXX
AG magyarországi képviseletét (ez nem a reklám helye), és

hozzá a cég által gyártott medicinák felsorolását. Nincs azon-

ban sem Richter Gedeon, sem Chinoin, amely azonban meg-

található a Világhálón (mint képeinken is látható).

Aztán például az „Iskolai hírek” címszó alatt a következ

alcímmel találkozunk: „Charlie web- lapján esztergomi isko-

lai hírek”, majd egy web-címet kapunk.

Tulajdonképpen egy régi kapitális dilemmával találja

magát szemben az olvasó: egy könyv ugyanis sohasem lehet

hypertextes, csakis egyenes logikára épülhet, és ebben azért

valamelyest segíthet (ez esetben se-

gíthetne) az indexelt vagy decimális

tartalomjegyzék. Ha cím vagy tar-

talom alapján keresünk, nyomtatott

formában sokkal nehezebben tudjuk

cserélgetni szempontjainkat, mint

elektronikus feldolgozás esetén.

A WebMut@tó összeállítóinak

tisztességes szándéka ott kapott

gellert, hogy egy számítógépes adat-

bázis csakis számítógéppel mködik
adatbázisként, egyébként maximum
az adathalmaz elnevezés illik rá, és
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Gürtle Csaba méhész

www.angelfire.com/ga/gurtler/index.html

Gyógyinfk www.gyogyinfok.hu

Hajdútej Rt. www.mak.hu/hajdutej

Hajrá UTE!

www.geocities.com/Colosseum/

Loge/6782/

Ingatlanbörze - Országos Hirdetési,

Reklám és Információs Magazin

www.mak.hu/ingatlanborze

Ingatlanközvetítés (Reál Estate) Online

w3.datanet.hu/~otvos

Kármán

www.geocities.com/Area51/Lair/

8335/index.htm

Kelemen Kata (diák)

tmg.tancsics.mvkkvar.hu/

-kelemen/kata.htm

Kis Gábor Alice Cooper

ourworld.compuserve.com/ s/gaborkis/

Kovács Nándor come.to/nandi

Kovács Péter

matyas.vetesi.c3.hu/~kovacsp

Little Angel

members.tripod.com/~ulcimatt

Loch-Ness Bt. (Motorola rádió adó-

vevk, akkumulátorok, könyvelés)

www.inext.hu/lochness

Luka Magazin www.luka.hu

Magyar Igazság és Élet Pártja

www.miep.hu

Makó város és oktatási intézményei

www.mako.hu

Makói 1. Általános Iskola, (volt Almási

utcai Általános Iskola!)

www.mako.hu/oktatas/1/index.htm

Mandel Produkciós Kft.

www.mandel.hu

Méreg László

www.angelfire.com/la/mlaci/

Mobil oldala

www.members.tripod.com/~mobil/

Molnár Attila -Baja

www.geocities.com/SouthBeach/

Lagoon/8010

Monci saját oldala

www.geocities.com/SunsetStrip/

Palms/1 806/

Montana Információtechnológiai

és Kommunikációs Rt.

www.montana.hu

Móricz Attila számítástechnikai

tankönyvei (LSI kiadó)

w3.datanet.hu/~morati/

Nagy Péter k2.jozsef.kando.hu/~maci

Néma és Edina Black-Out Lapja

www.szif.hu/~bcsabi/blackout

NewAd hirdetési ügynökség

www.newad.hu

ÖNADÓZÓ Adózási, számviteli

folyóirat

www.matav.hu/uzlet/onadozo/

e két fogalom között

ma már hatalmas a kü-

lönbség. A nyomtatott

világ is törekszik

a több szempontú visz-

szakereshetségre
(lásd: Telefonkönyv,

Yellow Pages, Arany-

oldalak vagy egy job-

ban megszerkesztett

menedzsernaptár), de

nem véletlen, hogy

a legolcsóbb Sharp vagy Casio digitális naptárak is sokkal

egyszerbb (gyorsabb, praktikusabb, rugalmasabb) vissza-

kereshetséget kínálnak, mint a papír alapú adathordozók.

Szóval ismét a t és a szénakazal problémájával találjuk

magunkat szemben. Ezzel együtt, aki nem konkrét tt keres,

bizonyára talál jó néhány érdekes magyar címet.

Elismerésre méltó a pécsi Stand Lap- és Könyvkiadó vál-

lalkozása (e-mail: stand@mail.matav.hu, url-cim: http://www.

stand.hu), amely a bevezetben olvasottak szerint külön

keresszoftvert alkotott, azért hogy közreadhassa a hazai

gyjteményt. Tény, hogy fként a kezd szörfözknek jelen-

tenek segítséget a hasonló kiadványok, hiszen off-line

kereshetjük meg a kedvünkre való hálószemeket, és ez

mindenképpen olcsóbb, még akkor is, ha a WebMut@tóért

2000 forintot kell fizetni.

-ray

1 00324.3 1 51@compuserve.com

Önadózó Kiadói Rt.

www. matav.hu/uzlet/onadozo/

Papp Gábor (bshgabor)

www.kalmar.hu/~bshgabor

PB’sWeb Site

www.geocities.com/southbeach/1166

PiK-SYS Kft. - A McAfee hivatalos

magyarországi képviselete

www.piksys.hu

Profi-Comp Számítástechnikai gmk.

www.proficomp.hu/

ProWider Számítástechnikai és

Szolgáltató Kft. www.prowider.hu

Proxerv Kft. www.tvnet.hu/~pnadai/

Quattro Kft. - Könyveliroda, Siófok

www.siofok.com/quattro

Satellite Solutions Bt.

www.netstudio.hu/satellite

Sikervonal Egyesület plu@dfmk.hu

sTe ste.sch.bme.hu

Suli Bt. pop.tvnet.hu/~sulibt/index.htm

SuliMédia, a makói Almási utcai

Általános Iskola diáklapja

www.mako.hu/oktatas/1/6.htm

Szabadalmi ügyviv és védjegyszakért

pintzpat@elender.hu

Szabó Ferenc

www.kiskapu.hu/users/SzaboFerenc

Szercomp Szerszám Kereskedház

Kecskeméten

members.tripod.com/~szercomp/

SzüNET - magyar nyelv levelez

hálózat members.

tripod.com/~SzuNET/Main.htm

Teltech Kft. www.teltech.hu

Tender Online Magazin (3dsmax, filmek,

zenék) www.geocities.com/baja/741 7/

The Blasius

student.jedlik.hu/blasius/index.htm

Tobiszoft www.szabinet.hu/~valent

Tóth Árpád Gimnázium 4.E osztály

1993-1997 ste.sch.bme.hu/osztaly

Tóth-Daru Péter dr. daru@kern.hu

TuRmiX diákújság (új címen!)

d-eyes.jpte.hu/~tss/turmix

Új Dunántúli Napló

www.baranyanet.hu/dn/index/html

V&V TRAVELS Utazási Iroda

Balatonboglár

www.balaton.net/vvtravel.htm

Vállalkozók a Városért Kereskedelmi Rt.

www.wk.hu

Varga Sándor - Varesz

members.tripod.com/~Varesz

Varga Zoltán

www.hpconline.com/vargaz/

Városi Könyvtár, Székesfehérvár

www.c3.hu/~albateka

Velo-Touring

www.matav.hu/uzlet/velotour

Yahoo! Magyarország

www.hungary.home.ml.org

Zala megyei Megyei

Mveldési és Ifjúsági Központ,

Zalaegerszeg

www.spiderweb.hu/~mmik

Zalahús ZTE FC hírei

www.zalahus.hu/magyar/zhztefc.htm

Zonsan új AD&D alapú fantasy világa

www.members.tripod.com/~zome

Zsolnay Porcelángyár www.zsolnay.hu
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Tehénfelszabadítási Front

(The Cow Liberation Front)

www.scit.vvlv.ac.uk/~cm6065/clf.htinl

Bár a marhákat egyelre
nem fenyegeti a kihalás ve-

szélye, úgy tnik, hogy ne-

kik is hasonló jogaik van-

nak az élethez, mint ne-

künk. Mármint nekünk, em-
bereknek, s a marha ez eset-

ben a tehén, vagyis az a cow,

amelybl a cowboy szó

származik, s amely névadója

a tehénfelszabadítási szerve-

zetnek (Cow Liberation

Front). A TFF-nek egyébként

bárki tagja lehet, aki egyetért

azzal, hogy seink „bar-

mok” voltak, amikor rászok-

tak a húsevésre. Aki úgy
dönt, hogy elfogadja a tehe-

nek szempontjából igen ked-

vez látásmódot, mindjárt le

is töltheti a TFF windowsos
wallpaperjét, web-mesterek-

nek pedig az ideológiát jel-

képez zöld zászló felhelye-

zését ajánlják minden általuk

készített hálószemre.

Cow v^
Liberation ^^7
Front
hltrr//www crll wlv nr iiW-rrrntfWi/rlf htm

A macskakedvelk paradicsoma

(Squeak's Catiqee)

www.squeakscatique.com
Történjék bármi is a marhák-

kal, az biztos, hogy az elkövet-

kezend években ezek a házi-

állatok még elssorban éhsé-

günk és szomjúságunk csilla-

pítását szolgálják (igaz, ez

függ az országtól is, hiszen

Indiában kifejezetten jó te-

hénnek lenni). A macskákkal

már más a helyzet, ket kizá-

rólag azért tartjuk, hogy két-

naponta - egy kiadós „csavar-

gás” után - csapzottan oda-

dörgölzzenek az emberhez,

talán ezért is nevezik ket né-

hányan nemes egyszerség-

gel hálátlan dögöknek... (Itt

mindjárt megjegyeznénk,

hogy a tehén akármennyire is

kedves állat, nehezen lehet el-

képzelni, amint egy hosszas

dorombolást követen az

ölünkbe ugrik...) Nem árt tud-

ni, hogy a macskák speciális

bánásmódot igényelnek, errl

bvebben Mike és Louise

hálószemén olvashatunk. k
ketten nem kevesebb mint

24 cicust tartanak, szóval van

némi tapasztalatuk. Persze ide

azok is ellátogathatnak, akik

egyébként nehezen viselik

a több tucat macskához tár-

sulójellegzetes „illatokat”...

Ausztrál disznóvadászat

(The Australian Pig Hunting Page)

www.ozemail.com.au/~bamster/auspig.html

„Menjünk Ausztráliába, oszt

nyírjunk ki egy rakat mala-

cot!” Hát mondják meg -
szintén, Önök mit gondolná-

nak arról, aki ilyet mond?
Pedig egyáltalán nem akkora

badarság a dolog. Vaddisz-

nóra vadászni nem csak itt-

hon kedvelt elfoglaltság, ha-

nem Ausztráliában is. Mi-
eltt azonban megnéznénk
ezeket az oldalakat, készül-

jünk fel a várható borzal-

makra. Az, hogy az állatok

rondák és szrösek - mond-
hatnánk: varacskosak -, ön-

magában még nem elretten-

t, az viszont, hogy látvá-

nyosan kibelezik ket a ku-

tyák, annál inkább. Az auszt-

rálokat különben nemigen
zavarja az ilyesmi: aki látta

a Crocodile Dundiee-t, az

tudja, milyen marcona fér-

fiakkal van tele az a vidék.

Aki pedig kíváncsi rá, ho-

gyan vérengzenek a Föld tú-

loldalán, az nézze végig a ké-

peket, amelyek végigkövetik

a procedúrát, a nyom észlelé-

sétl egészen a megnyúzásig.

Amerika déli államai

(Virtual Tour)

www.euronet.nl/users/koert/

Sokat hallunk arról, hogy az

Internet „társadalomrefor-

máló” hatásának lényege

nem az, hogy bárki elérheti

az információkat, hanem az,

hogy bárki fel is rakhatja

saját véleményét, alkotásait,

nézpontját a világ dolgai-

ról. Ennek szellemében egyre

több olyan magánhonlap szü-

letik, amely független a hiva-

talos kiadványoktól, esetünk-

ben a nemzetközileg elfoga-

dott „bédekkerektl”.

Amerikát például megnéz-
hetjük egy holland úriember

szemüvegén - pontosabban

objektívjén - keresztül is, és

az a jó dolog ebben, hogy ez

fakultatív, nem úgy, mint a

sógorunk dia- és videovetíté-

se azután, hogy hazatért

álmai útjáról. Ez a virtuális

útikönyv a szerz Amerika
déli tájain történt barangolá-

sát s ott készített képeit oszt-

ja meg velünk. A „slide-

show” jelleg fotóalbum a he-

lyek, helységek megnevezé-

sén kívül nem is tartalmaz

semmilyen szöveget. A kez-

doldalon megnézhetjük az

útvonalat, majd a „Next”-re

kattintva szépen végigjárhat-

juk az állomásokat: Tenesse,

Georgia és így tovább.

Finnország

(FINFO - Index - Facts about Finland)

virtual.finland.fi/finfo/findeng.html

Ejtsünk végre pár szót ked-

ves finnugor rokonainkról.

A FINFO „Virtuális Finn-

ország” lapján a következ
jelmondat fogad minket:

„Mi információt adunk, nem
csak egy csomó hasznave-

hetetlen linket”. Ennek je-

gyében lássuk, mit tudhatunk országáról. Kezdjük elször
meg Vejnemöjnen népének a lakosok névsorával. Aajren
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Björg, Aarjen Cnzei,... Elné-

zést, ez csak egy vicc volt,

nézzünk inkább valami érde-

kesebbet. A Finn Köztársa-

ság 1917 óta létezik. Lakos-

sága alig 5 millió. Ha azt

nézzük, hogy mi 10 millióan

vagyunk, levonható a követ-

keztetés: minél dilisebb egy

nyelv, annál kisebb az or-

szág. Bár az is lehet, hogy
a tavaktól nem fémek el észa-

ki nyelvrokonaink, ugyanis

az ország területének 1 0%-át

víz fedi.

Keresgéljünk hát tovább a f
oldalon! Azt mondja: „Finn

nk”, na ez biztosan érdekes

lesz.... És valóban. Itt, észa-

kon a gyengébbik nem kép-

viseli immár 91 éve ren-

delkeznek szavazati joggal,

ezzel világelsk. Meg is kö-

vetelik maguknak az egyenl
jogokat minden téren - olyan-

nyira, hogy volt irodalom-

tanárom véleménye szerint

finn szerelmi költészet nincs

is, mivel nincs értelme. A finn

trubadúr nem ír hosszas li-

tániákat szíve hölgyének:

egyszeren csak megkérdi,

mi a helyzet, aztán vagy

örül, vagy nem. Bár van va-

lami ebben a felfogásban,

azért mi is örülhetünk, hogy

kicsit délebbre „vertük le

a sátrat”, fleg a tél miatt.

Odafönn néha több mint egy

hónapig nem jön fel a nap, és

a mínusz 20 fok nem hogy

nem ritka, hanem inkább ál-

talános, megszokott jelenség.

A fordulópont - amikor a nap-

palok újra hosszabbak -

egyébként pont egybeesik

a karácsonyi ünnepekkel, ami

Finnországban az év legna-

gyobb fesztiválját is jelenti

egyben. Úgyhogy még id-
ben vagyunk, hogy kiadjuk az

utazási jelszót: „Fel Északra!”

Az si maya Mexikó

(GORP - Ancient Mayan Mexico)

vvww.gorp.com/gorp/location/latamer/mexico/arc_maya.htm

Nem csak az utazóknak, ha-

nem a történelem iránt ér-

dekldknek is ajánljuk ezt a

hálószemet. Miután a negye-

dik próbálkozásra sikerült

begépelnünk az iszonyú hosz-

szú címet, elénk tárulnak

azok a bizarr, talán még az

egyiptomiaknál is misztiku-

sabb épületek és szobrok,

amelyeket a maya civilizáció

hozott létre. Szerencsére

Cortes és társai nem végez-

tek elég alapos munkát az

„indián” slakosság kiirtása

során, így ha Quintana Roo-

ban megállunk, akkor akár

„eredeti” maya farmerekkel

is megtárgyalhatjuk seik
hagyományos földmvel
technikáit. A mostani lakos-

ság egyébként szinte kizáró-

lag apró falvakban él - tud-

hatjuk meg a hálószemen,

amelyet mellesleg „önzetle-

nül” egy utazási iroda hozott

létre. Mindenképpen érdekes

látnivaló még a palenque-i

rom, amely a róla elnevezett

nemzeti parkban, Chiapas

államban található. (Félel-

metes nevek, nem?) A terület

egyébként Mexikó leges-

sebb része, így nem is csoda,

hogy egy fojtogatóan sr
erd közepén található. Az
si várost magasra építették,

több nap járóföldrl látható

a dzsungelból, mivel a

mayák kizárólag gyalog jár-

tak, és szükségük volt egy jó

tájékozódási pontra.

Kína és az „új területek”

(South China Moming Post és CNN: Hongkong)

www.hongkong97.com.hk és

www.cnn.com/WORLD/9706/hk97/index.html
Rákóczi idejében, 1711-ben

a brit Kelet-indiai Társaság

új, hatalmas piacon veti meg
a lábát: Kínában nyit telep-

helyet. Hosszú évtizedekig

az angolok csak vesznek -

fként teát és selymet -, de

eladni alig tudnak valamit.

Ám aztán fordul a kocka.

A nyugati kereskedk rájön-

nek, mit érdemes kínálniuk:

ópiumot. Ahogy az amerikai

indiánokat a „tüzes víz”, úgy
rontja meg a kínaiakat a má-
kony.

Elannyira, hogy 1 800-ban az

ázsiai birodalom betiltja a ká-

bítószer behozatalát. Ettl

fogva egyre feszültebb a vi-

szony a kereskedket korlá-

tozni igyekv hatalom és a szá-

mukra nyitottságot, st mind
hangosabban gyarmati tá-

maszpontot követel ango-

lok között. Végül 1840-42,

illetve 1856-60 között két

„ópiumháború” követi egy-

mást, amelyek eredménye-

ként elbb a körülbelül

80 négyzetkilométeres Hong-

kong sziget, majd az össze-

sen 1 1 ,7 négyzetkilométer-

nyi Kaulun-félsziget és K-
vágó- (Stonecutters) sziget

brit fennhatóság alá kerül.

1898-ban ez a talpalatnyi

föld százszorosára n: az an-

golok 99 éves bérleti szerz-

dést kötnek a Hongkongot is

magába foglaló „Új terüle-

tekre”.

Egy híján száz esztend ak-

koriban az örökkévalóság-

nak tetszhetett. A század-

fordulón a brit birodalom

hanyatlását éppoly nehéz

lehetett elképzelni, mint az

Internetet. De a 99 év lejárt,

az erviszonyok megváltoz-

tak, július 1-jével a gyarmat

különleges státussal ugyan,

de visszakerült Kínához -

s minderrl épp 99 web-
helyen tájékozódhatunk rész-

letesen (legalábbis ennyi

került be cikkünk írásának

idpontjáig a „Hongkong át-

adása” elnevezés Yahoo-

kategóriába).

Közel száz hálókikötbe be-

térni nem rovatunknak való

feladat. Kettbe hajóztunk

csak el - egyiküket helybeli,

másikukat amerikai cég állí-

totta fel. E két lapcsomagon

annyi információt gyjtöttek

össze, hogy azt nehéz lenne

bármivel kiegészíteni.

A South China Moming Post

cím hongkongi újság

„Történelmi visszaszám-

lálás” (kiber)mutatója (http:/

Avww.hongkong97.com.hk)
sajtótermékhez ill módon
számol be az év eseményé-

nek titulált visszacsatolás

elzményeirl, a politikában

és a gazdaságban várható

változásokról. A témák ösz-

szefoglalóit a lapból vett,

odavágó cikkek egészítik ki.

Elolvashatjuk, hogyan látják

ajövt neves személyiségek.

s rendelkezésre áll a Kínai

Népköztársaság Honghong-
i Különleges Közigazgatási

Körzetének Alaptörvénye,

valamint az átadásról 1984-

ben aláírt brit-kínai közös

nyilatkozat szövege is.

Nem hiányzik ez a két doku-

mentum másik ajánlott csa-

tornánkról, a CNN-rl sem.

„Hongkong - Két világ

között” címmel a http://

www.cnn.com/WORLD/9706
/hk97/index.html koordiná-

tákra tztek ki a hírtévések

érdekes összeállítást. Bár
a karaktersor egyik része

9706, de az oldalakba még
a nevezetes nyári dátum után

is módunkban állt bepillan-

tani, s tán nem alaptalan fel-

tételezni, hogy a Time On-
line magazinnak ez alkalom-

ból készített anyagát, a vir-

tuális turistacsalogatót és

a 11 részes videósorozatot

tán mementóként fenn is

hagyják a msoron... Minden-

esetre az Alaptörvényben

megszabott átmeneti jogál-

lás még ötven évig tart, úgy-

hogy legalább erre a kis

idre maradhat a site...
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Erotikus Nyomatok Társasága

(The Erotic Print Society)

www.eps.org.uk

Az Erotic Print Society,

amelyet két mkeresked
alapított 1993-ban, inkább

nevezhet társaságnak, mint

cégnek, még ha nagyrészt

kereskedelmi tevékenység-

gel foglalkozik is. A szexuá-

lis témájú ábrázolások nem
egyenlk a pornográfiával!

Akik ezzel a kijelentéssel

egyetértenek, azok bizonyá-

ra egyetértenek a társaság

céljaival, akik pedig kétel-

kednek ebben, azok nézze-

nek körül ezen a hálósze-

men, amely mindenféle kor-

társ és régebbi erotikus fotó-,

valamint rajzgyjteménybl
tartalmaz képeket. St -

merthogy élni is kell valami-

bl - a teljes albumok meg is

rendelhetek. Magukat a m-
veket a legmodernebb nyom-
dai technológiával, kiváló

minség papíron sokszo-

rosítva hozzák forgalomba,

hogy a legigényesebb gyj-
tknek se legyen panaszuk,

és persze hogy semmi se

vegyen el az alkotók mon-
danivalójából. „A nyugati

társadalom, úgy tnik, el-

nyomja az erotikus mvé-
szeteket, míg a reklámok és

a pornográfia terén teljesen

felfedi azt.”

A társaság úgy véli, hogy
a pornográfia elleni küzde-

lem nem az erotika tagadásá-

val, hanem a mvészi erotika

ünnepi magasságokba törté-

n emelésével lehet sikeres.

Tök men szexoldal

(A 1 Sinful Aduit Sex Site)

www.sinfull.com/video/sinfull.htm

Hát ez ugyan nem a mvé- rendelhet
szét, és nem az ünnep, de ha videokazet-

éjszaka barangolunk a Há- tákkal. Ami-

lón, akkor könnyen kevered- ért mégis

hetünk ilyen utcákba, ahol - külön fi-

ha már úgyis tele vagyunk gyeimet ér-

bnökkel - gyorsan felszed- demel az

hetünk még párat... az, hogy
Bnös kollégáink címére Shareware
(www.sinful.com) elméleti- szexjátékokat és hasonló hun-

leg csak egy „adult-check” cut dolgokat is letölthetünk

után tudnánk belépni, de ha róla, például vetkztet pók-

a fenti, valamivel hosszabb ért, „rosszlányok” képerny-
elérést adjuk meg, akkor sí- kímélt vagy a „csak felnt-

mán beenged a szerver. Ér- teknek” szóló összerakós já-

dekes... tékot, puzzle-t. Ezek mellett

Az oldal egy szokásos szex- van még pár apróbb érde-

szolgáltatóhoz tartozik, ani- kesség is itt, mint például

mációkkal, képekkel, meg- egy „piszkos szavak” -

összefoglaló, természetesen

angolul. Ha valakinek sze-

gényes a szókincse ezen a

világnyelven, akkor itt b-
vítheti, például a „ni nemi
szerv” címszó alatt több

mint száz találóbbnál talá-

lóbb kifejezésre bukkan-

hatunk. Ha pedig nem va-

gyunk a szavak emberei,

akkor vigasztalásul végig-

nézhetjük a Káma Szútra

pozícióit, s ez sem haszon-

talan látvány...

The
IVIULTI-

ORGASMIC
Szexuális recenziók

(AAA Sex Reviews)

38.15.25.227/xreviews/start.

Éjszaka rovatunk is bele-

tartozik a szexuális recen-

ziók mfajába, ám itt nem
a mi véleményünk, hanem
a 38.15.25.227 számú oldalt

meglátogató szörfözk véle-

ménye olvasható, mégpedig

nem a valódi szexlebujokról,

erotikus szórakozó-

helyekrl, masz-
százsszalonokról,

kupikról. Ha Ön,

kedves olvasó,

mondjuk részt vett már egy

speciális délkelet-ázsiai tur-

nén, akkor az ottani tapasz-

talatait a világért se tartsa

magában, ossza meg mások-

kal, természetesen névte-

htm

lenül. Az esetleges kudarcot

se szégyellje, mert ilyene-

ket is olvashatunk: „Jenny

4 hónappal ezeltt érkezett

Birminghambe az atlantai

V.I.P. Spa-ból... Miután le-

vetkztem a szaunában,

megkérdeztem, hogy meny-
nyibe kerülne a tel-

jes szolgáltatás...

Több eljátékot sze-

rettem volna, ezt

meg is mondtam
neki. Azt mondta, majd leg-

közelebb... Kedves volt és

csinos, azt hiszem, adok neki

még egy lehetséget...”

Hát, egy lehetséget mi is

adhatunk ennek az oldalnak...

ÉTLAP

A fzés örömei

(The Joy of Cooking)

www.joyofcooking.com
Az éjszakai ,joy” után tér-

jünk át a nappalira. A Joy of

Cooking cím könyv több

mint 20 évnyi lelkes kutató-

munka eredménye. A szer-

zk nem egyszeren csokor-

ba gyjtötték az általuk

legjobbnak ítélt recepteket,

hanem olyan tanácsokkal,

illetve tippekkel látják el az

olvasót, ami szerintük mos-
tanáig egy szakácskönyvben

sem volt olvasható. Minden
fejezet valamilyen könnyen
elkészíthet, egyszer étellel

kezddik, majd következnek

az egyre több ügyességet és

odafigyelést igényl falatok.

Ajánlatunk végén már csak a

„hideg zuhany” van hátra:

a könyv virtuális változata

messze elmarad az erede-

titl.

„Kacskaringós” bortúrák

(The Wine Tour Project)

www.wine-tours.com

A Wine Tours hálószemén a kibertéri szlsgazdáknak,
virtuális bortúrára invitál- akkor nem kevesebb mint

nak bennünket. Ha hihetünk 7300 borféleséggel találkoz-
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hatunk. A
világ szin-

te minden
ismert és

kevésbé is-

mert bor-

vidékét
megtaláljuk, némelyikrl
még részletes leírás is

olvasható. Ezt a kikött nem
csak borivóknak, hanem bor-

kereskedknek is ajánljuk,

hiszen ki-ki - pénztárcája

vastagságától függen - sa-

ját nedjét is bemutathatja.

(Az alapszolgáltatás ingye-

nes, ezzel azonban nem
sokra megyünk...) Termé-
szetesen a „túrának” ma-
gyarországi pontjai is van-

nak. Bár a leírás nem túl

szószátyár, említést tesznek

több híres magyar bor-

vidékrl, például Badacsony-

ról, Balatonboglárról, Balaton-

füredrl, Csopakról, Egerrl,

Sopronról, Tapolcáról, Tokaj-

ról és Villány-Sikló vidéké-

rl, konkrét, szakérti írást

azonban sajnos nem találtunk.

íné Tovks
4 . 0

GÉPÜNK TÁPLÁLÉKA

Ingyenes szoftver - a megvalósult álom

(Sawicki's only freeware page)

www.cias.net-sawicki

Egy program sokféle lehet

az értékesítés szempontjából

is: van olyan, amiért azonnal

fizetni kell (sajnos ez a leg-

gyakoribb eset ), aztán van az

úgynevezett Shareware, ezt

a változatot magánszemélyek

egy rövid ideig - általában

30 napig - szabadon használ-

hatják, és létezik a freeware,

ami teljes program, bárki bár-

meddig birtokolhatja és ter-

jesztheti. Ez utóbbi általában

egy vagy több programozó

törekvése az ismertség és hír-

név felé. Mr. Sawicki egy

érdekes, egyéni ízlésrl árul-

kodó gyjteményt állított ösz-

sze, amely víruskeresket,

grafikai és multimédiás meg-
jelenítket, e-mail és chat

programokat tartalmaz. Bár

nem kapcsolódik rovatunk-

hoz, de kikapcsolódásképpen

m

PC-kalauz

(The PC Guide)

www.pcguide.com

Az Internethez - ma még -

a legtöbb esetben kell egy

PC, ill tehát, hogy egy
Internet-kalauzban ne men-
jünk el szó nélkül egy PC-
kalauz mellett.

A számítógépet (s vele az

Internetet) lehet használni

úgy, hogy az embert nem
érdekli, mitl megy a gép,

vagy néha mitl „hal meg”,

és lehet úgy is, hogy tisz-

tában akarunk lenni e cso-

dás, ám néha az rületbe

kerget szerkezet mködésé-
vel. Azokat, akik az els
metódust követik, a számí-

tástechnika „gurujai” csak

„lamereknek”, azaz bénák-

nak, pancseroknak nevezik,

pedig igazán nem lehet ket
hibáztatni a hozzáállásuk

miatt. De ha valaki közülük

mégis szeretné megtudni,

hogy mi van a „dobozban”,

akkor érdemes az ismer-

kedést a PC Guide hálósze-

mén kezdeni. Ha ugyanezt

a tudást könyvekbl szeret- a mai PC-k valamennyi al-

nénk fölszedni, bizony meg- katrészérl kimerít leírást

eshet, hogy annyi pénzt ki- találhatnak. A profiknak lé-

tünk majd szakirodalomra, galább ilyen hasznos ideláto-

mint amennyibe az egész gatni, sok olyasmirl lehet itt

gépünk került. Kezdk szá- olvasni, amirl máshol nem
mára a PC Guide kiköt szoktak beszélni, mondjuk
egy igen jó alternatíva, ahol propaganda okokból...

Fordítók a Borlandtól

(Borland Online)

www.borland.com

Aki valaha találkozott a fen-

ti cég C++, Delphi vagy

Pascal fordítójával, az va-

lószínleg nagyon elégedett

volt vele. Fejlesztbarát

környezetüket a könnyen
kezelhet, beépített szöveg-

szerkeszt, az egy gombbal
elérhet fordítás és futtatás,

valamint a hibakeresési le-

hetségek adják. A Java

megjelenése és villámgyors

elterjedése után sokan vár-

tak arra, hogy a Borland

mikor rukkol el egy új

compilerrel. Akik érdekld-

nek az új termékek iránt,

errl (mármint a Java fordí-

tójáról) és más újdonsá-

gokról is olvashatnak náluk.

BorlandOnline

GYEREKSZOBA

G.I. Joe, az igazi amerikai hó's

(G.I. Joe Action Figure Archive)

www.yojoe.com

(G.I.Joe Comics Home Page)

pwl.netcom.com/~mikejmc/gihome.html

(Ultimate G.I.Joe Cartoon website)

www.geocities.com/TelevisionCity/Set/1577

(The G.I.Joe 3 3/4" Mailing List)

www.triopa.com/gijoe/list.html

Az els G.I. Joe figura 1964-

ben került ki a Hasbro mhe-
lyébl. A fiúk „Barbie”-ját

egészen 1978-ig gyártották,

aztán egyik pillanatról a má-
sikra eltnt a játékboltok

kirakatából. (Mondjuk, ná-

lunk egyáltalán nem is

volt...) 1984-et írtunk, ami-

kor ismét futószalagra került

az „igazi amerikai hs”, az-

óta még a cukornál is jobban

fogy a több száz különböz
figurát számláló „kollekció”.

Se szeri, se száma a G.I. Joe

fan kluboknak, már írtak

róluk könyvet, szerepeltek

újságokban és videojátékok-

ban, de hsies tetteiket még
rajzfilmben is megörökítet-

ték. A katonáknak - és

különösen a kiegészít

szerkentyknek - igen bor-

sos az ára, például egy

„Kihívó Ürsikló” (micsoda

név!) ára 100 dollár, de a fa-

natikus G.I. Joe-gyjtknek
még így is megéri. Termé-

szetesen a G.I. Joe-t nem
szabad a vitrinben hagyni,

hogy ott naphosszat poro-

sodjon, viszont ha a gyere-

kek játszanak vele, köny-

nyen elfordul, hogy megsé-

rül. A pléhkatonák javítását,

eredeti állapotuk visszaállí-

tásának fortélyait külön fe-

jezet taglalja, ez legfképp
a kedves szülknek lesz igen

hasznos olvasmány...
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HIÚSÁG VÁSÁRA

Margaret csodálatos kalapjai

(Amazing Hats by Margaret)

www.viprofix.com/iru/hat.html

Baj van, mert itt a tél, hideg sabbnál borsosabb áron.

van, fúj a szél, esik a hó, fá- Mindig is érdekes volt meg-
zik a fülünk és jégcsapos figyelni a kifutón a divat-

a hajunk. Brrr, mi lehet a meg- tervezk álomkalapjait, és

oldás? Igen, egy kalap. A ta- most tessék, itt egy hölgy,

valyi sísapkáink már nem va- Margaret, aki nem csak a fan-

lami divatosak, annál inkább táziát mozgatja meg, hanem
a sikkes kalapok - borso- elérhetvé is teszi ezeket

Divat Angliában

(Fashion UK)

www.widemedia.com/fashionuk/

e-ma
biker
boots

A
höl-
gyek
le se tagad-

hatják, hogy szeretik követni

a divatot. Ha pedig van egy

kis pénzük, akkor általában

azonnal meg is veszik a leg-

újabb ruhakölteményeket.

Persze elfordul, hogy már
nem lehet pénztárcával bírni

azt, amit a divat diktál, de

ilyenkor is van megoldás.

Szerencsére az öltözködési

szokások mindig ismétlik

magukat (lásd pl.: mini-

szoknya), ezért jó, ha nem

dobjuk ki a húszéves

ruhákat, hiszen ezeket

kis átalakítás és némi

szellztetés után akár

most is felvehetjük.

Bár a divat fellegvára-

ként Párizst és Olasz-

országot emlegetik,

azért angliai hírforrá-

sokból is megismer-

kedhetünk a legújabb

irányzatokkal. Idén

például az Audrey
Hepboum stílusú „ci-

garettanadrágok” jöt-

tek divatba, és úgy t-
nik, már megtervezték

az els „Kíber-csizmá-

kat” is. Hála a zöldek és az

állatvédk áldásos tevékeny-

ségének, a kabátok között is

egyre több már a mszrbl
készült.

Nem csak a legújabb trende-

ket ismerhetjük meg, hanem
öltözködési tanácsokat is

osztogatnak errefelé. Bemu-
tatnak egy-egy londoni bol-

tot, szó esik a legújabb hí-

rekrl és eseményekrl, és

azt is megtudhatjuk, hogy az

elmúlt héten mi történt a ki-

futókon.

a nem kizárólag téli vi- Vannak olyanok, amelyek
seletre szánt kiegészítket, egy virágra vagy egy kerek

Micsoda csemege, a kreá- dobozra hasonlítanak, má-
ciók közül néhányat talán sok karimája drótból készül-

még az utcán is feltnés hetett (legalább nem száll el

nélkül lehetne hordani... a hóviharban)...

Hajszín a’ la Róbert Craig

(Color by Róbert Craig hair, Inc.)

www.robertcraig.com/index.html

C&f&r
Róbert Craig, akit az USA
legjobb haj színézjének tar-

tanak, a számunkra leg-

megfelelbb hajszín kivá-

lasztásában próbál segíteni,

készüljön az új frizura akár

otthon, akár egy fodrász

keze alatt. Nem tudom, ki

hogy van vele, de már egy

picit unalmas, hogy minden
n bíborvörös hajjal tüntet

a szabad haj színválasztás je-

gyében, pedig annyi szín van

még. Új ötleteket és tanácso-

kat a fenti hálószem „fo-

gyasztó”, és „szakért” kap-

csolói alatt találhatunk.

Ezenkívül azt is megtud-

hatjuk, hogy mi lesz az új di-

vat, már ami a hajstílust

illeti. Nem hangzik túl biz-

tatóan, de az utcákon nem-
sokára egyre több geometriai

alakzatra hasonlító haj for-

mával találkozhatunk majd

(remélhetleg itt nem a koc-

kára gondolnak). Természe-

tesen a témába vágó FAQ se

maradt le, ahol például az is

kiderül, hogy melyik arc-

formához milyen frizura

illik leginkább, mit tegyünk,

ha a legjobb samponokat
használva is korpás a ha-

junk, vagy tanácsot kapunk
arra az esetre is, ha hajunk -

a statikus feltöltdés hatá-

sára - kezelhetetlenné válik.

A JO, A ROSSZ ES A CSÚF

ÁCindy Crawford (a jó)

(CindyLand)

56-2.clever.net/cindyland/ticket.htm

Az els számú topmodell le- csoda. Azért persze akadnak

nygöz alakja és csábos mo- olyanok is, akiknek számára

solya nem csak az „éhes” fér- a rivaldafény nem jelent ekko-

fiakat ejti rabul. Lányok, asz- ra változást, ezen kevesek

szonyok is ugyanúgy - ha közé tartozik Cindy. Talán

nem is ugyanazzal a szán- ennek a küls-bels harmóniá-

dékkal - rajonganak érte. De nak köszönhet, hogy az em-

vajon mi lehet Cindy Craw- berek szerte a világban isme-

ford titka? A show-business rik és szeretik t. Neve egyben

világában bizony könnyen el- a siker garanciája: az a reklám,

ferdülhet a személyiség, a mo- amelyben Cindy szerepel, ga-

dellek a csillogó partikon és rantáltan eladási rekordot pro-

más, hétköznapi halandók szá- dukál. Tehát nemcsak a küls
mára bevehetetlen rendezvé- a fontos, bár mostani ajánla-

nyeken már-már istennknek tünkbl ez nem igazán fog ki-

képzelik magukat, ami fízeté- derülni, hiszen a Cindy Land-

sük és az ket „megillet” bá- ben szinte kizárólag róla ké-

násmód ismeretében nem is szült fotók láthatók.
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Arnold Schwarzenegger (a rossz)

(Amold Schwarzenegger HomePage)

www.schwarzenegger.com

f ' ARNOLD CLASSIC

St

TaSüold biography

Újdonsült rovatunkban a rossz

szerepét Amold Schwarze-

negger, a testépítk feje-

delme kapta. Hogy miért épp
rá esett a választás, az talán

némi magyarázatra szorul.

Aki olvasta a róla készült

önéletrajzot - persze nem az

„Utam a csúcsra” címt,
hanem a Wendy Leigh-félét

- az tudja, hogy ez az ember
tiszta arrogancia. Saját be-

vallása szerint gyzelmeinek
nagy részét nem gigászi

fizikumának köszönheti. Sze-

rinte a verseny már a szín-

falak mögött elkezddik,

testépít körökben egyéb-

ként ezt a taktikát csak „Ar-

nold-féle lélektani hadvise-

lésként” emlegetik. Egyszer

például egy barátját vezette

körbe a verseny eltt alig fél

órával, hogy „bemutassa a gir-

nyó haveijainak”, egy ilyen

apró megjegyzés pedig már
elég ahhoz, hogy az ellenfél

acélos önbizalma rozsdá-

sodni kezdjen. Hasonlókép-

pen híresek az „Amold-
tréfák” is, amelyek szinte

kivétel nélkül a rajongók,

ismersök, gyanútlan embe-
rek megalázását szolgálták.

Szerencsére Schwarzinak

vannak egészen emberi meg-
nyilvánulásai is, például

minden alkalommal jelen

van a paraolimpián, segít

a résztvevknek. Filmjei

között is egyre több olyat

találunk, amelyben nem hal

meg percenként húsz ember,

például az Ikrekben egészen

szimpatikus fazont alakít.

A hivatalos Schwarzenegger

hálószemen pedig túlsúlyos

embertársain próbál segíteni

híres kalóriaszámító prog-

ramjával.

SCHWARZENEGGER
l PORTRÉIT SFRIFS RT GFORGF BUTI FA

Rowan Atkinson, alias Mr. Beán (a csúf)

(Mark Riddell's Mr. Beán Page)

www.freenet.hamilton.on.ca/~aa844/Mr.Bean.html

Mr. Beán az él bizonyíték van, Rowan Atkinson igazán

arra, hogy kizárólag a küls nem nevezhet gyengeelmé-

ismeretében nem szabad sen- jnek, hiszen Newcastle-ban

ki felett ítélkeznünk. (Rajta és Oxfordban kitn ered-

kívül talán csak a Chokitó ménnyel kapott mérnöki dip-

ilyen...) Ha valaki csak egy lomát. Hogy késbb miért

pillantást vet erre az „érdé- választotta mégis a színpa-

kes” arca, elsként az juthat dót és a reflektorfényt, azt

eszébe, hogy bizonyára egy hiszem, nem szorul hosszas

gumiszobás intézet állandó magyarázatra. Atkinsonnak

vendége, de némi szeren- a vérében van a helyzetko-

cse folytán sikerült kijutnia mikum minden apró fogása,

a külvilágba. Nos nem így Amikor Angliában mindenki

a népszer Monty Pythont percre, hanem
utánozta, és társai egy a mozi-

egészen újszer eladás- vásznon egy

sorozaton dolgoztak. Végül egész estét be-

megszületett Mr. Beán, aki tölt filmben ker-

mostanra már nem csak a geti az rületbe

tévében bukkan fel néhány színésztársait.

LAPESZEMLE
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Kertész Magazin

(Online Global Garden Magaziné)

www.global-garden.com.au

Itt van a tél, de egy olyan

rutinos kertészt, aki egyéb-

ként az Interneten is szokott

szörfözgetni, valószínleg

ez a tény nem keseríti el.

Nagyon kicsi az esélye an-

nak, hogy virágok helyett

most majd Tamagotchit fog

nevelgetni otthon, a számí-

tógép vibráló képernyje
eltt, és meredten figyeli,

hogy ntt-e már valamit az

a kis „izé” az utóbbi 5 perc-

ben. Ha ez a „szörnység”

mégis bekövetkezne, akkor

gondolkozzon el azon, hogy
milyen lehet tropikus éghaj-

latú növényekkel foglalkoz-

ni a már unalomig ismert eu-

rópai társaik után? Nos,

amikor ez a gondolat már
kellképpen befészkelte ma-
gát elméje zugaiba, vagy
esetleg nem tudná, hogy mi
fán terem, vagy egyáltalán

fán terem-e az „Olearia ra-

mulosa”, akkor minden bi-

zonnyal eljött az ideje, hogy

ellátogasson az Online Glo-

bal Garden Magazin honlap-

jára, amely ezek után csak

Önnek fog szólni! Higgye el,

nem csalódik ausztrál kol-

légái szakmai tudásában

(úgy látszik, nem csak a

disznóvadászathoz értenek...),

itt a legfrissebb trópusi zöld

hírektl kezdve a plántálás

legjobb módjainak leírásáig

mindent megtalál. Hogy ez

nem Ausztrália? Sebaj! Ha
nincs melegháza, akkor is

megéri körülnézni, és gyö-

nyörködni a sok meseszép,

egzotikus növényben.

Extrém sportok, zene és divat

(Edge Magazin)

members.tripod.com/~edgemag/

Valószínleg nem sokan tud- tatott és digitális kiadása,

ják, de Magyarország egyik Célul azt tzték maguk elé,

legeredményesebb sportága, hogy az olvasóknak a legak-

legalábbis az érmek és helye- tuálisabb információkat nyújt-

zések terén, a BMX. A gör- sák az extrém sportok és az

korcsolya és a gördeszka is ehhez természetes módon
igen sok fiatalnak nyújt szó- kapcsolódó zenék berkein

rakozást és egy, a maga ne- belül. A szerkeszt szerint ez

mében igazi, „extrém” élet- körülbelül annyit jelent, hogy

formát. Bár ezek a sportok míg az újságárusoknál ese-

már sokéves hagyománnyal tenként 2 hónapot kell várni

rendelkeznek itthon, mégsem egy-egy Edge magazin meg-

volt eleddig egy olyan médi- jelenésére, itt, a weben szinte

um, amely felkarolta és be- naprakészen lehet hozzájutni

mutatta volna ket a nagy- azokhoz a hírek-

közönségnek. Szerencsére hez, amelyek az I

néhány fanatikus jóvoltából olvasók számára I

ez a tarthatatlan helyzet egy- a legértékeseb-

szeriben megváltozott, és bek és legsürg-
|

szinte azonos idben jelent sebbek. Oldalai-

meg az Edge Magazin nyom- kon megpróbál- I

mO

I
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nak a profiknak és a kezdk- maiban jelentek meg. A web-

nek egyaránt szóló cikkeket site nemsokára egy jelents

megjelentetni, valamint lehe- design- és tartalomfrissítésen

tséget nyújtanak arra is, fog keresztülmenni, de addig

hogy azokhoz az írásokhoz is is érdemes átböngésznie mind
hozzájusson az olvasó, ame- a „reál skatereknek”, mind az

lyek az Edge korábbi szá- érdekldknek.

WebPhiStO

www.tiszanet.hu/pingvin/webphisto/index.htm
A hálózati újságírás nap-

jainkban kezdi igazán fény-

korát élni kis hazánkban.

Jobbnál jobb lapok jelennek

meg, és ezek között akadnak

olyanok is, amelyek csak és

kizárólag a weben vannak

publikálva. Egyikük (talán

a leginkább látogatott) az

Internetto. Híreink szerint

a WebPhiStO készíti az-

zal a nem titkolt szándékkal

indították útjára ezt a maga-
zint, hogy megtörjék az

Internetto félig-meddig ural-

kodó szerepét. Hogy vajon

ez bekövetkezik-e, egyelre

nem lehet tudni, azt viszont

annál inkább, hogy valószí-

nleg igen népszer lesz a

„netsurferek” körében. Pár

napja csak azon gondolko-

dom, hogy mennyire szabad

komolyan venni, mert he-

lyenként enyhe nevetgörcs

környékezett egy-két olyan

vitriolos kritikát olvasván,

mint a „Szabotázs vagy el-
relátás” cím, ahol korunk

posztmodem-utópista, ni
holdjárónak is beill, tégla-

talpú szandáljainak titok-

zatos eredetével foglalkozik.

Melegen ajánlott még az

„Aktuális” rovat, valamint

a „Betiltott macskafz fesz-

tivál” cím szösszenet is,

amelybl megtudhatjuk a cím-

ben szerepl fesztivál tör-

ténetét, de bármelyik rovat

mögé is nézünk, mindenhol

találhatunk néhány rekesz-

izom-terhel cikket. A lapot

Szegeden készíti néhány
lelkes fiatal, akik között

akad JATE-hallgató is, így

természetesen Szegeddel és

az egyetem életével kap-

csolatos dolgokat is találunk

benne. Ha a tél beálltával

a hangulat a nulla felé köze-

lítene, akkor szinte kötelez

ellátogatni a WebPhiStO
honlapjára!

LÉLEK

Szent zarándoklat: kalandozás a lélek birodalmában

(Sacred Joumey: An Adventure In Spirituality)

| home.ncsi.net/sspears/

t Talán már sokaknak feltnt,

| hogy az emberiség egy érde-

kes változáson megy keresz-

tül. Mostanság fokozatosan

nyitottabbá válunk a szellemi

dolgok irányában, egyre több

könyv foglalkozik az élet

olyan nagy kérdéseivel, ame-

lyekre a különböz vallási

irányzatok évszázadok óta

keresik vagy már tudni vélik

a választ. Akik esetleg jobban

elmerültek a témában, bizo-

nyára megpróbáltak párhuza-

mot vonni a különböz
„igazságok” között, és sok-

szor tapasztalhatták azt, hogy

végül is ugyanarról van szó,

csak egy kicsit másképp
megfogalmazva és megva-
lósítva. Sokakban felmerül-

het a vágy egy olyan egysé-

ges világvallás után, melynek

megvalósítása nem kerül

emberéletbe, és nem kell fog-

gal-körömmel harcolni azért,

hogy mindenki elfogadja hit-

tételeit. A fenti hálószem nem
is annyira egy ilyen világ-

vallást, mint inkább egy ide-

alista gondolkodásmódot pró-

bál meghonosítani. Kapukat

szeretne nyitni a szívünkben

és a gondolatainkban, hogy

elindulhassunk a varázslatos

szellemi zarándoklaton.

MOZGÁS

Michael Jordán, az NBI sztárja

(Michael „Air” Jordán - Flight 23)

zen.res.cmu.edu/Jordan/

A különböz sportágak kép-

viselit általában egy rövid

„szemrevételezés” után köny-

nyedén felismerhetjük. Külö-

nösen így van ez a kosár-

labdázók esetében, mert

ugye senki nem fogja meg-
kérdezni Michael Jordánt:

„Te mit sportolsz, netán zso-

ké vagy?” Ebbl talán már
az is kiderült, hogy 2 méter

alatti „törpék” számára eb-

ben a sportágban nem s-
rn terem babér. Persze a

sportolásnak nem az az

egyetlen célja, hogy min-

denáron felülkerekedjünk

az ellenfélen, hanem hogy
fittek és egészségesek le-

gyünk, és ebben egy kiadós

kosárlabdázás biztosan se-

gíteni fog.
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prangolás

SZÓKÉP VOLÁN

Derrik Dyka fotográfus

(Derrik Dyka Photographer)

www.winternet.com/~daddio/

Bátraké a szerencse, mond-
ják, de még inkább azok

Fortuna kegyeltjei, akik nem
szégyenlsek. Derrik Dyka
fotómvész táncosnkrl
készült virtuális kiállítása

csupán apropója annak,

hogy modelleket toboroz-

zon. Arra ne is számítson

senki, hogy a jelentkezés

után pár héttel már Ame-
rikába szóló repüljegyet

hoz a postás, ez az úriember

ugyanis csak saját készítés

erotikus képeinkre kíváncsi,

amit - állítása szerint - majd

retusál, hogy tulajdonosai ne

legyenek rajta felismerhe-

tek, és ráadásul még fizet is

érte. (Vagy megzsarolja a fe-

leségünket, ki tudhatja?)

Mindenesetre valószínnek

látszik, hogy nem csak beug-

ratás az egész, legalábbis

a felsorakoztatott képek

errl tanúskodnak.

VILÁG WEB - WEB VILÁG

Szervbank önkéntes alapon

(Word’s Largest Organ Donor Card)

www.largeorgan.com

Az Egyesült Államokban hette el „második” életét,

minden egyes nap tíz ember A problémát nem az okozza,

hal meg szervátültetésre vár- hogy nincs elegend „poten-

va. Az elmúlt évben össze- ciális” donor, egyszeren az

sen 50 000 ember várt egy emberek nem számítanak

lehetséges donorra, közülük a hirtelen halálra, arra pedig

azonban csak 15 000 kezd- mégúgy sem gondolnak,

hogy váratlan halá-

luk esetén ép szer-

veikkel még más
embereken segíthet-

nének. Ha nincs erre

vonatkozó doku-

mentum, akkor a ha-

lál bekövetkezésekor

a rokonokra hárul

a csöppent sem köny-

ny döntés. Az imént

vázolt problémákon

szeretne felülkere-

kedni az els kiber-

téri szervbank, amely

az Internet segít-

ségével kíván minél

több „ügyfelet” sze-

rezni e nemes cél

érdekében.

Hummer-kereskedk hivatalos honlapja

(Hummer Motor Company SARL)

www.hummer.com.lb/hummer/introduction.htm

Álmodozzunk! Képzeljünk országon is találkozhatott

el egy olyan terepjárót, ame- egy pár szerencsés ember,

lyik ki tud jönni egy 3 láb Ha máshol nem, akkor az

mély hócsapdából, probléma IFOR konvojainak külön-

nélkül keresztülszeli a he- böz haladási útvonalai

gyeket, áthajt olyan sár- mentén. Az autó méretei

gödrökön, amelyek eddig megdöbbentek. Ha valaki

járhatatlanok voltak más jár- benézett a hátsó részébe,

mvek számára. A folyók akkor elámulhatott a gigan-

sem okoznak számára aka- tikus raktér nagyságán. Ez
dályt. Könny vezetni, és nem egy közönséges autó, és

navigálni vele. A világ ki- semmiképpen sem a töme-

tárul elttünk, és a lehet- geké. Hogy mennyire nép-

ségek végtelenné válnak. De szer lett, azt az is mutatja,

a legfontosabb mindezen tu- hogy Szíriában és Libanon-

lajdonságokon kívül az, bán külön képviselete van a

hogy ez a valóság! Igen, ez gyártónak. Mondjuk lehet,

nem lehet más, csak a légén- hogy e két ország háborús

dás Hummer, sok autós ál- övezetei miatt játszik olyan fon-

nia, másoknak rémálma, tos szerepet azAM Motors.

(Igen, például ha anyósunk

érdes nyelvét ezzel tesszük

„simává”...) Az Egyesült

Államok hadserege számára

kifejlesztett, új generációs

terepjáróval már Magyar-

I ÖM ÖCuAClFíí LE3AC30E
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WWW oldalak készítése kiadványszerkeszt
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MS FrontPage 97-el program

40 óra: 24 000 Ft 20 óra: 12 000 Ft
i

prezentációs

program

20 óra: 12 000 Ft

INTERNET
tanfolyam

felhasználóknak

8 óra: 5 000 Ft

EMeíI
képfeldolgozó

program

20 óra: 12 000 Ft

COREL DRAW
grafikai

program

20 óra: 12 000 Ft

alapfokú szakképzés: gépkezelés, DOS 6.2, Windows

95, Word 7.0, Excel 7.0, Internet, prezentáció és grafika

160 óra: 56 500 Ft (vizsgadíjjal együtt)

középfokú szakképzés: üzemeltetési ismeretek, programo-

zási alapok, NOVELL hálózat, ACCESS adatbáziskezelés

200 óra: 70 500 Ft (vizsgadíjjal együtt)

T0PSEC Kft. 1088 Bp., Múzeum u. 9. • www.topsec.hu Telefon: 266-6856, 266-6857
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StarKing Óbuda Kft. V StarKingNet

1036 Budapest, Bécsi út 77-79.- Telj 436-1111 • Fax:436-1119

www starkingnethu • posta@starkingnethu

StarKingNet:

(virtuális) valóság az interneten,

internet a valóságban.
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• Törzsvásárlói kedvezmény • Átalánydíjas szervizszolgáltatás • Tartósbérlet •

KERE

Cesare
&
Cserko

Betéti Társaság

Kaphatók az ismert

könyvterjesztknél,

és megnyerhetk az

INTERNET Kalauz

játékain.

Címünk: 1465 Budapest Pf.: 1662

. zzm

DISZTRIBÚCIÓD

SZÁMALK Rt. Disztribúció Tel.: 203-0306; fax: 203-0367

1115 Budapest, Etele Út 68. E-mail: distinfo@szamalk.kk.hu

Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog

Új Évet kívánunk minden

kedves Partnerünknek!

WebTime Szolgáltató Kft.

1065 Budapest, Nagymez u. 49.
http://www.webtime.net

A WebBusiness néhány behozhatatlan elnye:

^ Az információhoz jutás díjmentes

Az ajánlatok akár mobiltelefonra
és személyihívóra is lekérhetk

Profitáljon Ön is a WebBusiness sikerébl!

Várjuk jelentkezését a 30/635-96 1-es telefonszámon,

vagy e-mailben a webtime@webtime.net ómen.

/ebTime
uumnmumummBU
Szeretne sikeres vállakózást indítani?

Legyen franchise partnerünk!

A WebTime Kft. a
népszer WebNyertes
(http://webnyertes.webtime.net)
elnevezés Internetes marketing
szolgaitatása után, ismét egyedülálló
programmal jelentkezik,

a saját fejlesztés

WebBusiness
(http : / /webbusiness .webtime .net)
Üzleti információs adatbankkal.
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SYNERGON - |

A LEGFONTOSABB

DÖNTÉSEK

MÖGÖTT ÁLLÓ

KOMMUNIKÁCIÓS

RENDSZEREK

H SYNERGON

Synergon Informatika Rt. 1041 Budapest, István út 1 6. Tel.: 399-6600 Fax: 399-6699 E-mail: info@synergon.hu lnternetwww.synergon.hu

H ATÁRO K NÉLKÜL
Követi Ön is a technika vívmányait, a fejldés

útját? Mert mi igen!

Az X-BYTE - mint az els hazai számítógép-

hálózatépít cég - alapvet követelménynek

tartja folyamatosan alkalmazni a legújabb

technológiákat

Külföldön képzett szakembereink munkájának

eredménye 5000-nél több hálózat, amelyek

ma is hibátlanul mködnek. Strukturált rend-

szereinkre élettartam-garanciát vállalunk,

hogy Ön is határok Nélkül dolgozhasson!

BYTF
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

1037 Budapest, Hunor u. 55.

Tel.: 250-7016, fax: 250-7024
E-mail: xbyte@xbyte.datanet.hu

WEB: www.interdnet.hu/xbyte
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SZÁMAIK Rt.

Project Management Group* Szoftver audit
1 w

* Internet/intranet hálózatok tervezése, telepítése

* Levelez rendszerek kialakítása

* Szoftver installálás, tanácsadás

Szoftver értékesítés, tanácsadás

* Legnagyobb kedvezményt biztosító licensz konstrukciók értékesítése

* Számítógép, számítógépes hálózatok értékesítése

* Átalány díjas rendszer-karbantartás

* Felhasználó orientált tanfolyamok, kiscsoportos oktatás

¥ ... és minden más

1115 Budapest,

Etele út 68.

SZAMALK RENDSZERHÁZ RT.

PROJECT MANAGEMENT GROUP

Tel.: (36 1) 206-1996

Fax: (36 1) 203-0367

KARÁCSONYI INTERNET AKCIÓ!

NOVEMBER 20-tól DECEMBER 24-ig

Ha Ön november 20. és december 24-e közölt hat hónapra egy összegben (Izet el a DalaNet korlátlan

elérést biztosító Internet szolgáltatásaira*, részt vesz nagy karácsonyi nyereményakciónkban.

FNYEREMÉNYKÉNT értékben választhatja az alábbi ajándékok egyikét:

Utazási utalvány a West Traveltl vagy Arai Chipkártya vagy

Compaq számítógép a LiteWare COMPUTER-tl

f> További 13 db, egyenként 25 000 Ft érték nyeremény

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 458-58-58 vagy keressen minket a PÓLUS CENTERBEN (TESCO passzázs)
^

info@datanet.hu http://www.datanet.hu

UGYE MEGENGEDI, HOGY BEHÁLÓZZUK?

M E^S DataNet
Compaq Systems Reseller * Surf és Cirkáló díjcsomag A professzionális Internet-szolgáltató
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Uj rovatunk címe mint@, s talán nem véletlenül kapott

helyet a pályáz a t eltt, ebben hivatásos recenzensek mutat-

nak példát ifjú pályázóinknak arra, hogy k miképp értelmezik

azt a feladatot, hogy bemutassanak egy-egy hálószemet.

A mint@ persze jelent viselkedési vagy öltözködési mintát,

netán mintát magára a hálószemépítésre is, s amikor ide

beválogatunk egy-egy Internet-kikött, akkor bizony ezekre

a szempontokra is igyekszünk figyelemmel lenni.

tolláról
Hogy megjárta az egyszeri bíró, amikor

a rongyokba öltözött Mátyás királyt

szegény parasztnak nézte! Ezeréves

igazság: sosem a külcsín számít, az egyszer
ruha is nemes szívet takarhat. Nem a ruha

teszi az embert - tartja a közmondás.

Több száz esztend elteltével azon-

ban még az ilyen mély igazságok is

átértékeldhetnek - legalábbis egy ki-

csit. Könnyen meglehet, hogy 2007-ben

vagy 2017-ben nem csak azért fogjuk

embertársaink ruházatát szemügyre

venni, hogy megállapítsuk (a kívánt szó

behelyettesítend): „Ezt sem/is a Váci

utcában/Olaszországban/Párizsban/az

Ecserin szerezte”. Azt fürkészhetjük

(netán saját mütyürkéink segítségével):

milyen zakóba, fülbevalóba, nyakken-

dtbe, szemüvegbe rejtett elektro-

nikus eszközökkel igyekszik növelni

esélyeit tárgyalópartnerünk avagy bará-

tunk/barátnnk a létért való nehéz

küzdelemben.

A viselet igenis tenni fogja az embert

- mármint tájékozottabbá, ügyesebbé,

fürgébbé, termelékenyebbé - vallják

a világhír massachusettsi mszaki
egyetem, az MIT Viselhet Számítógép

projektjének munkatársai.

Múlt havi számunkban egy magyar

divatház bemutatásának oldalára be-

csempésztük azt a kis hírt, hogy az MIT
Media Láb legutóbbi divatbemutatóján

nem hordozható
,

hanem hordható

számítógépeket mutattak be: pl. egy

ruhába integrált szintetizátort, illetve

a tulajdonos beszédét más nyelvre

fordító alsónemt. Most ellátogattunk a

http://lcs.www. média. mit.edu/
projects/wearables pontban gyökeredz

hálólapokra, hogy rész-

letesebben is beszámol-

hassunk olvasóinknak

errl a nem mindennapi

viseletrl.

Mindjárt a nyitókép

rkorszaki: a fotóról ránk mosolygó

nyolc ifjú arc legtöbbjét valami fura

szemellenzszerség ékesíti: a fül-orr-

gégész fejtükrére emlékeztet parányi

kivetít-képerny. „Az embernek visel-

nie kell a számítógépet, valahogy úgy,

mint a szemüveget vagy a ruhát. Ez

a testközelben lév gép mindig a hely-

zetnek megfelelen segíti gazdáját” -

hangzik a számítógép-használat for-

radalmának ideológiája.

PC-nken az id 95 százalékában szö-

vegeket pötyögtetünk. Ezzel azonban

csak a processzorid 1 százalékát kötjük

le. Közben egy naptárprogram figyel-

meztethet, ha valami találkozóra kell

indulnunk - már elttünk is egy egy-

szer, emlékezetfrissít alkalmazás. No
és miért ne kereshetné össze

szabad idejében a CPU
azokat a dokumentumokat -

nem feltétle-

nül csak a mi

PC-nken, ha-

nem mondjuk

cégünk infor-

mációs rend-

szerén vagy

a weben amelyeknek témája kap-

csolódik az éppen írt szöveghez? Ugye
milyen hasznos lenne egy ilyen gépi

pótemlékezet? Ráadásul ha minden-

kinek lenne egy - Móra Ferenc

szavaival élve - „udvari fészhordozó-

ja”, akkor sok munkaügyet a mütyür-

memóriák közvetlenül megbeszélhet-

nének egymás között. Közben mi

kellemesebb, emberibb kapcsolatoknak

szentelhetnénk magunkat...

Itt vannak azután a - jobb híján

mondjuk így, magyarul - „képélesít”

alkalmazások. A parányi kamerával fel-

szerelt számítógép felismerheti az elt-

tünk álló személyt. Ha rosszul látunk,

kinagyíthatja a könyv vagy az újság lap-

jait. Számítógépes térképpel, illetve

helyzetazonosító rendszerrel összekötve

mindig 100 méteres pontossággal

tudhatjuk, merre tapodjuk sárgolyónkat.

Ha egy villanyszerel egy, az épület

digitalizált tervrajzával összekötött PC-t

visel, röntgenszemeivel látja, hol is

húzódnak a vezetékek a falban.

Ez még csak a kezdet. A „közön-

séges alkalmazásokat” felsoroló web-

lapon további két tucatnyi ötletet

találunk, amely a legkülönbözbb
szakmák mvelinek könnyítheti meg

az életét - a tzsdei ügy-

nököktl a geológusokig.

Tetszik a gondolat, kedves

Olvasó? Eme
gondolatát tett

követheti. Az
anyaoldal egyik

hajtása „min-

tát” ad arra, ki-

ki hogyan állít-

hatja össze viszonylag olcsón, már ma
kapható alkatrészekbl a maga Pici-

kéjét.

Mikolás Zoltán

mlmackay@impsatl.com.ar
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INTERNET
teljeskör ügyintézéssel

Békés megyébl / 66-os és 68-as telefon díjkörzetbl.

Díjcsomagokról,

szolgáltatási lehetségeinkrl bvebb információ kérhet.

Ügyfélszolgálati Irodánk:

Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Telefon: 66-321-155

Aktuális Békés megyei információink címe

www.bekes.hungary.net

PRAKTICOMP-INTERNET

Békés megye els helyi

szolgáltatója

McAfee
NetWork Security & Management

Internet

Gateway

Groupware védelem

(Lotus Notes)

Keresse a MCAFEE Inc. hivatalos képviseletét:

| PiK-SYS® Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

|
H-1095 Budapest, Boráros tér 7. II. Ih. V/7. DUNA HÁZ

I Telefon: (36-1 ) 455-6000; Fax: (36-1 ) 455-6005

E-mail: info@piksys.hu http://www.piksys.hu

Számítástechnika oktatásához ajánljuk!

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardver hálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatásai:

- A tanári számítógép videoképe kiadható bármelyik diák monitorra, vagy az

összes számítógépre.

- A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

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

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

- Kijelölt diák monitor képe bemutatható a többi diák számára is.

- A tanár bármelyik diák monitor képét a saját monitorára kapcsolhatja, igy

láthatja a diák munkáját.

- A tanár saját billentyzetét rákapcsolhatja bármelyik diák PC-jére.

- Lehetvé válik a diákok munkájának gyors ellenrzése és kijavítása

a tanári PC-n.

A tanár ezzel a speciális hardver eszközzel betekinthet a diákok munkájába és

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

számitógépes videó- és billentyzet-hálózatot valósít meg, ahol a tanár nyomó-

gombos kezelegységén összeköttetéseket tud létrehozni. Meglév és újonnan

létesítend számitógépes oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez hálózati szoftver nem szükséges.

Kft.

1149 Budapest,

Nagy Lajos kir. út 117.

Tel.: 220-6454

Fax: 220-6455

Az ISDN-re való áttérés

egyedülállóan gazdaságos

lehetségét nyújtja az

ISPorte.

Duplázza meg a
kapacitást ingyen! OfficePorte

Komplett kis iroda egyetlen dobozban.

Viszonteladóknak jelents kedvezmény. Delta 1035 Bp.. szentendrei út 39.53.

F l ....on ~ Tel.: 436-0750 Fax: 436-0755
mmmmmmm E-MAIL: mtemo<lem@de)ta.hu

Csak a HIF hologramos matricájávdl ellátott terméket vásároljon !

E53B52SZ33ZS3J MODEMEK
"Velük élmény a kommniktíció."

M
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Egy újszülöttnek minden vicc és minden pályázat

új, s mivel (fként a szolgáltatók jóvoltából)

havonta két-háromezerrel n lapunk példányszá-

ma, „újszülött olvasóink” kedvéért idrl idre el kell mesél-

nünk, hogy ezt a lapot nem csak mi írjuk, hanem írhatja

bárki, akinek mondandója van az Internettel kapcsolatban.

Maga a lap ebben kíván hasonlítani ahhoz a médiumhoz,

amelyrl szól: itt is mindenki elmond-

hatja véleményét, bár azt azért el kell

ismerni, hogy mi nem vagyunk

a szerkesztetlenség hívei, bennünket

ugyanis úgy hívnak, hogy szerkesztség ;-)

Ezért azután rovatokba szerkesztjük a cik-

keket, ebbe például azokat, amelyek akkor

születnek, ha valaki érdekes

hálószemeket t@lál, és a lel-

helyet bemutatja a többieknek.

Szeretnénk, ha ezek a kis leírá-

sok olyanok lennének, mint a könyv- vagy filmrecenziók,

vagyis az adott virtuális helyrl gondolatban szabadon lehet

elkalandozni, bele lehet építeni az írásba a máshonnan

megszerzett tudást is, és hát az irománynak valamennyire el

kell érnie az önállóan publikálható malkotás szintjét. A pub-

likált recenziók önmagukban is bírálat tárgyai lehetnek:

rengeteg e-mailt kapunk, amelyben az írásokat olvasóink di-

csérik vagy éppen szidják. Ezek a szubjektív vélemények és

a mi ugyancsak szubjektív megítélésünk valamiképp kialakít

egy többé-kevésbé objektív tetszési indexet, kiválasztódik egy

élmezny, a legjobb írásokkal. Félévente tíz-tizenöt recenziót

jelentetünk meg, s ebbl nagyjából hat fér az élmeznybe,

a „jók” közé, melyeket az éppen esedékes informatikai

vásáron (tavasszal az Ifabón, sszel a Compfairen) megjutal-

mazunk. A legjobb írás szerzje 25 ezer forintos vásárlási

utalványt kap, az utána következ

jók fejenként tízezer forintosat.

(Az, hogy öt tízezer forintos díj van,

nem szentírás, ha lenne több jó cikk,

lenne több díj is...)

A mostani meznyben három pályam van

már (Máté Attila: Angol-magyar 6:3; Tánczos

Csaba: E hálószemnek szük-

sége van Rád! és Szalay

Dániel: Készítsünk levelez-

listát! - ha valaki nem olvasta

volna ezeket, keresse a vveben, a www.ikalauz.hu címen

a pályáztát rovatban), s most jön hozzájuk újabb négy.

A májusi eredményhirdetésig persze ezeknek még meg kell

mérkzniük az következ év els négy hónapjában megjelent

recenziókkal, úgyhogy fél, nem csak egy pottyan majd ki

a rostán. Ez azonban ne vegye el senki kedvét, hiszen saját

hálószemet se azért építünk, mert ezért jutalom jár, hanem

azért, mert mondandónk van mások számára...

A pályázati

kiírás

érvényben van

Ahol az igazi

télapó él

ííi ál n
Help Pag* Map Text Only

Az igazi télapó otthona

a finnországi Rovaniemi

mellett található. A nyáron

alkalmam volt eljutni a há-

záig. Csalódnom kellett,

mivel számomra csak egy

jól kitalált, turistavonzó,

profittermel vállalkozásnak tnt. Kíváncsi

voltam, hogy az Interneten hogy néz ki az egész.

Az igazi, modem Télapó miért is ne lenne rajta

az Interneten? Igaz, külön web-szervere nincs, de

egy jó hosszú címe (http://www.urova.fi:80/

home/roikaup/santa/midres/english/index.

html) azért mégiscsak van.

A tavaly készített honlapon sok minden meg-

található. Megtudhatjuk, hogy mikor dolgozik

a Télapó a hivatalában (ez ugyanis a Santa Claus Office, de

nem csak az Interneten), vagy hogy mik a legfrissebb hírek.

Igaz, a hírértéküket már teljesen elvesztették, mivel az utolsó

frissítés ‘96 augusztusában volt.

Termész^éséntalálhatunk

fotóalbumot is, ahol a képeken

a Télapót különböz pozitúrák-
n

ba^í láthatjuk, természetesen-'

Ként gyerekek között^.

A Télapó ^nsindig is

yerekközpopt,&>volt, e2fA>

Ra*s

Santa claus
1

Office today

ktibrrtnr. UK Mona. Cmnany
‘ * ’

Ju ?
Ilm. Ormány llah D.rrrn. UK

Vdujp*Dlu^pnftaaMoTthe
j

VjQj;tcu»p*n Red portion*
;

^SÁNTÍTS te. /j

Little Helpers) szántak a szer-

kesztk. Itt egy mese is elolvasható

arról, hogy hogyan került a Télapó

Lappföldre. Akár e-mailt is küld-

hetünk neki, bár kicsi az esélye,

hogy kapunk rá választ.

Aki nem ismeri a Télapó történetét (History of

Santa Claus), az a címlapról nyíló egyik oldalon

megtudhatja.

A „Santa Claus Office Today”-re elször azt

hittem, hogy valami online csevegés lesz, de kat-

tintás után csalódnom kellett, mivel tartalmilag

semmi újat nem hozott.

Persze az is lehet, hogy valakit az érdekel,

hogyan találjuk meg a Télapót igaziból!

A hálószemen erre is van válasz, érdemes

hát ellátogatni.

Ábrahám Gergely

abri@mars.arts.u-szeged.hu

Kincs, ami VAN!

ikor az ember internetes szárnyait bontogatni kezdi,

ire még nem rendelkezik saját web-oldallal. Hacsak •

lultimilliomos jazzdobos valamelyik se, és ki nem
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pályáz(c

75,000 OJBECTS FÓR THE TAKING

Web GraFX-FX

Tls Turkey Time
Check Ihe Holldays-Misc.

category fór Thanksglvíng

„csengeti” a kemény
ezreket megabájtonként

a szolgáltatónak. Per

a Jobbaknál” molnár
van lehetsig 1-2

megabájtnyi anyag in-

gyenes ^érvérré helye-

akkor sem
iktuk kezdeni.

lézünk

l^em, és ezek^’

után hozzlwneg a dön-

tést: - NÉkfiM IS

KELL! EGY
HOMEPAGE...

Keresünk valami jó „progit”, amivel állítólag össze lehet

„barkácsolni” HTML formátumú oldalakat. Ha találtunk, már

neki is állnánk, csak hát tudjuk, hogy eltte nem árt

összeszedni a különböz adatjelleg, grafikai formátumú

összetevket.

users w*re gettng is ftxeül

9/14/97 10/16/97 10/17/97

van. A HTML szer-

kesztés amatrjeinek

ios „képlopók-

nak” eg^^nt hasznos

lehet, ha axgrafikai

kincsesláda^ kinyitják,

s tartalr^ kipako^k.

, x
^tjV*is lepdjelek

r.r.™
Bulid Your World Wlth These FREE Cllps!

your Web site or presentatlon. Thls online clip coDedion Is

FREE fór personal. non-commerclal use

pr Anlmaled GIFs Over 50.000

Non-anlmaled GIFs Images lo

ejt LlneAil (EPS) choose from

lo íven up

Pholos Thousands
Classlc Pholos of dassic

ha menedzsel

^Döbbertj^len is »pen „ott” jár, mostanában kapta meg
törzsgárdatag jelvényét ezen a címen.

Gergye István alias Mr. System

^//www.kiskapu.hu/users/Gergye_Istvan/

gergyemail.elender.hu

Er

szer betenni a „kedven-

cek” mappába, és mikor

böngészel, mindig egy

keveset lementeni. Én így

csinálom.

Igazi „web-barkács” ki-

köt, ahol természetesen

az animált ábrák elkészí-

téséhez szükséges szoftver

letöltésére is lehetséged

YOU PROFIT, t

PHOTOS

Mikor jön

a „fríveb”?

Bizony, bizony, már
témánál is vagyok!

Mindannyian türelmesen

bambulunk a monitorra

és várjuk, hogy az éppen

letöltés alatt lév oldal

milyen grafikával, animgiffel „vendégel” meg bennünket.

Nem muszáj persze ezt végigvárni, ki lehet kapcsolni

a képletöltést, csak szerintem azt Steve Wondemek találták

ki. Minden különösebb odafigyelés nélkül is természetessé

válik, hogy animgifek,

grafikák nélkül olyan

lesz honlapunk, mint

a mesekönyv rajzok

nélkül. Egyszer el lehet

olvasni, de kétszer már

nem valószín. Akkor

inkább megjegyzem ma-

gamnak...

„Tekerjetek” csak el

nyugodtan, gyerekek, a www.webgrafx-fx.com/pages/

srchive.htm címre, de eltte az állát mindenki valami kötél-

szer anyaggal rögzítse, ugyanis aki alaposan belemélyed

a kutatásba, annak úgyis le fog esni, poros lesz meg ilyesmi...

Nem kell nekiállni animgif-készít „progival” a mozgó
ábráknak! Szinte biztos, hogy találsz valamit, ami neked is jó

lesz, gyorsan fog letöltdni online üzemmódban, és nagyon

szemet szúr. Rengeteg anyagot tartalmaz az adatbázis, csak

gyzd megkeresni. Cél-

freemail
I

regisztrált falhasználóknak

Történt egyszer, hogy vala-

hol hallottam az Internetrl.

Kétszer el is mentem egy hely-

re, és az egyik magazinnak küldtem e-mailt. E-MAILTÜ! Ez

akkor iszonyú nagy szó volt ám! És vala: a Soros Alapítvány

bekötötte a sulinkat is az Internetbe. Akkor egész nap azon

ültem (a takarítón nem kis „örömére”). Megtaláltam az

Usa.netet - így nyitottam egy postafiókot. Megtaláltam

a Hotmailt - nyitottam egy postafiókot. (És ez még nagyon

sok helyen megtörtént!) Most meg olvastam az Internet Kala-

uzban, hogy magyarul is van egy ilyen! Rögtön utaztam is

a freemail.c3.hu („fríméjl”) címre. És mit nem ad isten: itt

is nyitottam egy postafiókot

(vgabor). Csakhogy ezután

nem nyugodtam, hanem az

összes többit kitöröltem. Hi-

szen nincs többé szükségem rá.

Mert a Freemail annyira jó (és

POP-ban is tudom használni

a Communicatorral) és annyira szép, mintha csak az Imperium

Galacticából csöppent volna ide. Na és persze a sebessége

annyira szuper, hogy azt elmondani sem lehet! (Érthet: ez

Magyarországon van, fent a várban; az Usa.Net vagy

a Hotmail pedig valahol Ame-
rikában...) Egyébként a Free-

mailnek akkora a sikere, hogy

például most számítástechni-

ka órán mindenki csinált ma-

gának egy ilyen azonosítót.

Az is igaz, hogy ha a^YEBEN
(„veben^^fiÜzháljuk^

olyaja^nintha az Usa.Netet K&sboálnánk. Tehát túlzsúfoltság

kár 2-3 percig is eltarthat e&y rövidke levél (mit levél?

^enett^dküjdése. És nem azért, me|t addig küldi!

Létezilorfeg^-Freemailnek egy levelezlistája, amire bárki

/feliratkozhat, azzál a megkötéssel, hogy csak a Freemail rend-

j
; szeréve^fapcsol^OT^arevételeket, kérdéseket írhatja bele.

Na burmfiTjíadd jöjjértéig -levelek! Nos amiatt, hogy nagy

</
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< pályáz@t

könnyelmen jól beikszeltem

rubrikát (ami feliratkoztat

engem a levelezlistára), két

nap leforgása alatt 450 levél

került a „kukába” (ez a kitörölt

levelek mappája)...

A sok jó tulajdonság mellett

találtam egy szembeötl hibát is a rendszerben. Amikor

a postaláda elkészül, (az esetek 80%-ában) a kép egyszeren

lefagy. Azaz a Freemail háttere jelenik meg, egy kellemes kis

fogadóüzenet helyett. :-(

Na de sebaj! Egy utolsó kérdés a tisztelt C3-asokhoz: Oké,

hogy van „fríméjl”. Na de kérem szépen! Mikor lesz „fríveb”?

Vigyázó Gábor
vgabor@freemail.c3.hu

sotetseg@freemaiI.c3.hu

(A szerkeszt megjegyzése: úgy alakult, hogy az ingyenes

magyar e-mail lehetségeket épp ebben a számban tekintettük

át - 10-11. oldal — de ez nem indokolta volna pályázónk

irományának kihagyását, hisz más egy szerkesztségi cikk, és

más a felhasználói tapasztalat. Egyébként régi és rendszeres

olvasóink tudják, hogy „fríveb ” is van, nem is egy, még magyar
is: www.hpconline.com/freepages St, amikor utoljára pályáza-

tokat közöltünk - az októberi számban -, Szalay Dániel az

ingyenes e-mail-, az ingyenes homepage-szolgáltatások után

egy újabb „free ” lehetségre hívta fel a figyelmünket, ez leve-

lezlista kialakítása volt a www.coollist.com segítségével.

Ezúttal tle egy újabb „free” tipp, ingyenes vendégkönyv...)

Vendégkönyv

Most, hogy a korábban

megjelentek révén már

ingyenesen tudunk hírlevelet

is küldeni, ideje, hogy az

ugyancsak ingyenes háló-

szemünket egy kicsit tovább

csiszolgassuk. Ha valaki

további információkat kér,

s feliratkozik a levelezlis-

tánkra, nincs gond, az illett

megcsíptük... De ha nem iratkozik föl? Nos, akkor

mindig van esély arra, hogy megtudjuk, ki , honnanj
a véleménye: próbálj

flfdégkönyv

strapás,

meg
rábeszélni, hogy

a vendégkönyvünl

Persze egy

kialakítása elég]

nem mindenki

két” készíteni. Nei

veszdségek elkerülésére ta-

lálták ki a www.lpage.com

kikött. Csak regisztráljunk

kell magunkat a már mej

szokott módon, találjunk ki

egy nevet a vendégkönyvnek,

válasszunk egy jelszót, és már

(
Select a Category In which to search,

^
or enter an Ad IP#.

meg ij^van az áhított

„könyvecske”. Nincs más
hátrjucsak be kell írni htmlw \
fájjtínkba a megfelelp so-

It, és látogatóin^j^wfak
lolvashatják^^^endég-

köfc;

' Szalay JMájfíéí

szdoni@usa.net

day@webmester.hu

vendégkönyv:

Sre.gom/n

Doni/guest.lííml

A virtuális élet területe: az IRC

A szeptemberi Internet Kalauz vevszolgálata ugyan már

beavatta az IRC titkaiba a nagyérdemt, de íme egy másik

megközelítés.

Elször is szükségünk van a programra.

Én a mIRC 32-re esküszöm. Miután letöltöttük, felinstal-

láltuk és elindítottuk, els dolgunk, hogy a beugró ablakocskát

(ahol egy krapek képe van) kiikszeljük, ugyanis ez minket

nem érdekel (ez a regisztrált szoftver megvételére próbál be-

ugratni). Jöhet a folytatás, amelynél egy pár dolgot már be kell

állítani. Minket az IRC szerverfulecske érdekel. A legfels

rubrikába azt írunk, amit akarunk. Alatta beállítjuk ebben

a sorrendben a következket:

ircszerver: irc.bme.hu

portszám: 6667 (ez Magyarország ). Aztán beírjuk

a nevünket, e-mail címünket, majd két választott becenevet.

(Természetesen az els „nicket” veszi elsdlegesnek. Az a

lényeg, hogy itt akár James Bond vagy Demi Moore lehetsz.)

Ezután már csak egy laza O.K.-ra kattintás, és a program

eltárolta az infot, (persze ezt késbb átkonfigurálhatjuk, ha

úgy tetszik). Utána, ha csatlakozni akarunk, rákattintunk a kis

villámra (ez jelenti a connectet). És már rajta is vagyunk az

IRC-szerveren mint a „villám”, ahol ez a kiírás fogad:

„Message of the day” és még sok más...

A sok más között egy csomó társalgási témát találunk, ezek

melyek bármelyikére hivatalosak lehetünk, élben

!umcsizEaraía^^ aki szintén ott van. Az alábbi

„csatikat” ajánlomN^cappuccino, #csevej, #magyar, #hungary,

#@#PARTY stb.

Ha nincsenek a listán, akkor is csatlakozni lehet hozzájuk,

így: /jóin #xyz (ahol xyz\a kedvenc társalgási témánk „csati”

Ha belépsz egy\\csatira, akkor észreveszed, hogy

néhány ^jjfeffiiggnek @-Jel van a neve eltt, k azok, akik

:ret „cgfc^ vigyáznak s /rendelkeznek kirúgási és kitiltási

is kell. A jogokkal . Ha elég sokyTÖt töltesz egy ilyen helyen, akkor

egy^írmfáii neked is z kukacod...

Itt ugyebár nerrv^látjuk a beszélgettárs arcát, tehát

a metakommunjkpciót kis jelekkel lehet pótolni, hogy

éreztesd:
?J
g^í?ccbl mondtam”, „na ne mérgesíts” stb. Mint !

lem

Szende Csaba

szendecs@elender.huszendecs@usa.net
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VÁLTSA PIACI ELNYRE
a legmodernebb kommunikációs
technológia adta lehetségeket,

professzionális

JL ütA
. ISDN eszközeinkkel!

Internet-

- 1, 4 BRl vagy PRÍMÉ interfészei
- Win95/NT, Novell dríverek
- faxlehetsóg
- PCMCIA verzió [Aktív ISDN * V.34 modem)

O-nniMiiRT
1122 Budapest, Csaba u. 24/A

Tel.: 2141408, 212-2523, 24, Fax: 175-3134

e-mail: gamaxnet@mail.starkingnet.hu

NETT PARTNER AZ ADATKOMMUNIKÁCIÓBAN

A
R
J

adattömörítés

regisztráció

jogtisztaság

IGEN, akkor JÁR!
Újdonságai:

/ 32 BITES WIN 95/NT VERZIÓK

JELSZÓVÉDETT ARCHÍVUMOK. ÖNKIBONTÓ ÁLLOMÁNYOK

/ ARCHÍVUM TESZTELÉS A LÉTREHOZÁS PILLANATÁBAN

/ EMS / XMS MEMÓRIA HASZNÁLAT DOS TÖMÖRÍTÉSNÉL

/ DOS kötetcímek TÁMOGATÁSA

/ TÖBB LEMEZT IS ÁTFED ARCHÍVUMOK KÉSZÍTÉSE

Regisztráció:

/ SÉRÜLT ÁLLOMÁNYOK JAVÍTÁSA

/ TÖBB MINT 50000 FILE TÖMÖRÍTÉSE

32 BITES CRC ELLENRZÉSE

/ ÜRES KÖNYVTÁRSZERKEZETEK TÖMÖRÍTÉSE

/TÖMÖRÍTÉS FEJEZETEKBE

/ Nagyon jó tömörítési arány és sebesség

PiK-SYS Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

H-1095 Budapest, Boráros tér 7. Il.Ih. V/7. DUNA HÁZ
Tel.: (36-1)455-6000 Fax: (36-1) 455-6005

E-mail: JAR@piksys.hu

Partner adatvédelemben

Mail: ico csak levelezés

Minimum 1. : 1.900/hó napi 40 perc

Minimum II. : 1.90Q/h6 havi 10 ón

Minimum lll. : 2.900/hó km 20 ón

Ozleti

:

3.500/hó naponta 8-20-ig

Bagoly: 1.90Q/hó naponta 2-1-rg

Korlátlan ; 4.800/hó 0-24-ig

Családi : 5.900/hó korlátlan, 5 n-mail

Vállalkozó

:

7.80(Vhó korlátlan, 5 e-mail, MM

ISDN: 16.000/hó 100MB forgalom,

efölött 30FWB
(áraink az áfá-t nem tartalmazzák)

Bérelt vonal, WWW szerver bérlet...

Egész éves elfifizetés esetén 15%, féléves

elfizetés esetén 6% kedvezményt adunk.

Két hét ingyenes próbáidé.

Új ügyfelek toborzásakor jelentés kedvezmények.

Jelentkezési lehetség a város több pontján.

rrrrnrr
iwíiikr

ALARMIX Hungary I

Tel.: 319 5065

Tel, 30-900-30 I

Fax: 3191045

E-mail: sales@alarmix.net
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A megismerést nem
lehet tiltani!

Annak dacára, hogy 9 éve kap-

csolatban állok a számítástech-

nikával, illetn e jelenleg a hobbim

és a hivatásom is ez, az Internet Kalauzzal

- furcsamód - csak egy szerencsétlen szal-

monellafertzés kínlódó magányában és

görcsei között ismerkedtem meg. Abban,

hogy eddig nem kerestem egy Internet

Kalauz-féle lapot az újságárusnál, talán az

is szerepet játszott, hogy - elolvasva

a Newsweek lassan egyéves cikkét az

Internetrl, és meghallgatva idsebb kol-

légák véleményét - az infosztrádát

olyanképp elfajzott zabigvereknek hittem,

mint amilyen a Microsoft vagy

a TeleShopping. Nem tartottam a

számítástechnika szerves részének, inkább

egy olyan iránynak véltem, amit nem

szabad követni, csak esetleg kihasználni,

mert nem emberi, nem jó szándékú.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a szem-

léletváltás (mert az történt) nem azért

következett be, mert engem is magával

ragadott az információáradat, hanem mert

igazán testközelbl szemlélhettem a témát.

A spontán randevú az Internet Kalauzzal

kísértetiesen egybeesett munkahelyem

bérelt Internet-vonalának kiépítésével is.

Ennek hatására mélyebbet meríthettem az

infosztráda körül zajló viták srjébl.
A szeptemberi számban megjelent Tibor

Éva-féle cikk az indul@t rovat h
olvasójává tett. Uccu, megszereztem az

augusztusi számot, kíváncsiságtól epedve

Villám Géza cikke iránt (nagy

meglepetésemre ez a „villám” a

Danubiusból csapott az Internetbe), majd

az októberi számot is - várva a folytatást.

„Az Interneten nem lehet egymásra

kacsintani” cím láttán azonban, rosszat

sejtve, jegyzettömböt és tollat ragadtam.

Hát igen... még mindig a régi - ha túl

magasra mászunk, akkor bizony pottyan-

hatunk is - probléma.

©
Féltjük gyermekeinket a nagyvilágtól. A modem kor tipikus szül-

betegsége. Ma egy jól nevelt gyereknek nem szabad skinhead, cigány,

kábítós, rocker, simlis, ferdehajlamú társaságba keverednie, nem szabad

galerizni, „pangani”, „ivós bulizni”, „cicababás partizni”, kimaradni,

csúnya filmeket nézni.

Na de kérem, honnan szerezzen az a gyerek tapasztalatot, színes

érzés- és fantáziavilágot, hogyan találja meg az erkölcs helyes

vágányait, ha nem tudja, mi a rossz, mi a határ, mik a lehetségek ? „Az

nem jó...” „Azt nem szabad...” „Ez tilos...” - ebbl nem fogja meg-

tudni. Nézzék csak meg Emir Kusturica világhír filmjeit, mirl szól-

nak ? Cigányokról, háborúról, álmokról, engedetlenségrl.

Bach melyik mvében van szürke, érzelemmentes dinamika? A D-

moll toccata és fuga talán egy „langyos” darab? Hiszen alig bírják

a hangfalak! Ugyanazt az ert közvetíti, mint a Metallica Orion-ja:

a megismerését.

A „Szerinted van Isten?” típusú kérdésekre igenis szükség van, és

mi adhatna jobb lehetséget a válaszkeresésre, mint az Internet.

Csatlakozom az IRC-re, és megkérdezem: válaszol a keresztény,

a buddhista, a sátánista, a hitetlen.

Az én dolgom rendszerezni! Ez van, ez lehet. A mai világ is ugyan-

úgy rejtélyekkel van körbeszve, mint

pár ezer évvel ezeltt, csak akkor azt

latolgatták, hogy lapos-e a Föld, most meg

azt nem tudjuk, mi van a DNS-ben. Azóta nem

derült ki, van-e élet a halál után. A rejtélyeken

kívül pedig egy csomó praktikus, valós

kérdés van, amire azonban képtelenség

kielégít választ adni, mert nem egy

igazság létezik. Az egyénnek kutat-

nia kell a lehetségeket, és amit

kiválaszt, az lesz az igaza.

©
A természetben, ahová az ember is tar-

tozik (és tartoznia kell), minden egyed magának

harcolja ki a járható utat. A kisoroszlán addig nem fél az elefánttól,

amíg egy megtermett példány jól meg nem kergeti. Erre a tapasztalati

módszerre ez embernek is szüksége van, és azzal, hogy az Internet ter-

jedését fékezzük, és az individuumot meghagyjuk társadalmi

elszigeteltségében, nem segítünk, hanem hátráltatjuk a fejldést.

Bármily furcsán is hangzik, az Internet tökéletesebb, mint egy pesti

büdös aluljáró.

És amikor elég információ gylt össze a dróton, és az a gondolkodás

és érzelemvilág szerves részévé vált, elérkezik az id a cselekvésre is.

Néhány cyber-barát olyan jó fejnek ígérkezik, hogy személyesen is jó

lenne vele találkozni. Ez lehetséget adhat utazásokra, színes társasági

életre, amely spontán nem jöhetne létre. A dróton nem lehet

szeretkezni. Keresni kell egy jóravaló hús-vér lányt; ez az igény nem

fog elsikkadni, eddig sem tette. És a kiközösített lányok sem lesznek

kiközösítettek, miért lennének azok? Eddig is voltak fiús játékok

lányok nélkül, és a fiúknak olyan korszakaik, amikor nem illett

lányokról beszélni, mert azok „olyan kényesek, pfúj...”, de néhány év

múlva pont annak a kényes lánynak a kezét fogták a katonásdit játszó

fiúk, akiket azeltt kiközösítettek. Az Internet éppen a nem virtuális tár-

sas kapcsolatok virtuális elkészítje. Nem is beszélve a reál time

videó- és audiokapcsolatokról, ahol már gesztusok is közlekednek

a vonalon. így mindjárt nem olyan

zsákbamacska jelleg a dolog.

©
A gátlásos, lelki defektusban szenved

embereknek is lehetséget ad a háló. k
egyébként talán nem is létesítenének

V emberi kapcsolatot életük folyamán,

de igy legalább virtuálisan képe-

sek lesznek rá. Érintkezhetnek

sorstársaikkal vagy más em-

berekkel, akik elé személyesen J
nem mernének odaállni, és így

-*

oldva a feszültséget talán elkerül- |

hetvé válik, hogy gátlásaiktól hajtva ámok-
“

futóvá, lumpenné, szatírrá váljanak.
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©
Villám Gézával teljes mértékben egyetértek abban, hogy az informá-

ció sem kötelezen ömlik, akinek nem inge, ne vegye magára, tanuljunk

meg nemet mondani. A turkáló a legjobb üzlet. A Magyarországon oly

divatos turkálók pszichológiailag ejtik rabul a gyanútlan vásárlót. Csak

az kell, hogy betévedjen a boltba, és a sok akciós kacatról menten elhiszi,

hogy szüksége van rá, ráadásul milyen jó vétel... A „Kill Gates”-féle

programokra, kacat Internet-szolgáltatásokra, információra sincsen szük-

ségünk, de az ember ezeket automatikusan kiszri, amint megsznik

a hálós zsibvásár újdonságértéke.

A statisztikai elemzésekkel pedig ma még vigyázni kell, mert nem

biztos, hogy azért kerül ki a „netesek” 12%-a a 12-20 éves és 25%-a

a 21-25 éves korosztályból, mert a háló a zsengék megrontója, hanem

talán mert a mai 30-as, 40-es, 50-es korosztály fiatal korában

a számítógép még bolond álom volt, és k még idegenkednek a gépek-

tl. Természetesen ez változni fog, ahogyan remélhetleg a koax-

Intemet rendszerek, késbb a még gazdaságosabb, gyorsabb architek-

túrák, a netikett, a kultúra is egyre gyorsabban fog terjedni.

©
Ja és a mozgáshiányról, saját példámon illusztrálva. Heti prog-

ramom a következ: hétköznap déleltt iskola (eladások után és néha

közben Internet: levelezés, kutatás), délután munka (alaplap-konfi-

gurálás, -beszerzés Internettel: Intel, Cyrix, Míro, HP stb.), este

szórakozás a barátokkal. Estére a kilométeróra 50-80 km-t mutat.

Hétvégén - utazás a 140 km-re él barátnhöz (akivel nem az

Interneten tartjuk a kapcsolatot)...

©
Kétségtelenül vannak hátrányai is a hálószövésnek, de minek nincs

negatív oldala ? A legszerelmesebb aktus után is halálosan fertzdhet

az ember. Nem szabad félelmünkben másokat is távol tartani az

Internettl. Minden kornak megvoltak a hsei, a mi gyermekeinknek is

meg kell harcolnia az ismeretlennel, de gyzni fognak.

Ifj. Kollár Ferenc

feci@magus.f1man.szotc.u-szeged.hu

***

(Miként ezt az indul@t rovat indulásakor hangsúlyoztuk, itt ki

lehet engedni a gzt, a szerkesztség nem cenzúrázza az írásokat,

függetlenül attól, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Ifj. Kollár

Ferenc írását kicsit zaklatottnak éreztük, s a nem teljesen egymást

folytató bekezdések közé kis elválasztó jeleket helyeztünk, ezzel talán

érzékeltetve, hogy ezek egy „hangosan gondolkodó” ember kicsit

csapongó gondolatai. Mi egyébként nem emlékszünk olyanra, hogy az

Internet Kalauz hasábjain bárki is tiltásra akart volna buzdítani,

legfeljebb szó esett a veszélyekrl is... A veszélyek, a pszichológusok

szerint, ugyanazok, mint amiket mondjuk a pornófilmek jelentenek

egy serdül lélekre, ha az ember túlságosan rászokik arra, hogy vir-

tuálisan éljen társasági, vagy akár nemi életet, esetleg gátlásai

támadnak a valódi kapcsolatokban... Azzal teljes mértékben

egyetértünk, hogy annak, aki ezt optimálisan építi az életébe, csak egy

plusz ismeretszerzési, kikapcsolódási és - nem utolsó sorban - kap-

csolatteremtési lehetség, ám azzal nem, hogy a megismerés egyedüli

forrása az, ha kipróbáljuk a dolgokat... Hisszük, hogy vannak dolgok

az életben, amiket talán nem kell kipróbálni. Ahogy kipróbálás nélkül

is meggyzhet a gyerek a nagyfeszültség vagy a tz veszélyességérl,

talán ugyanúgy meg lehetne úszni kipróbálás nélkül a kábítószereket

s még jó pár dolgot... Ennek persze már semmi köze az Internethez,

azt igenis ki kell próbálni, és meg kell tanulni vele úgy bánni, hogy

a Net szolgáljon minket, s ne mi legyünk a rabszolgái.)

S Beszéljük meg!

V Ezúton szeretnék gratulálni az Internet

^ Kalauz novemberi számában megjelent
^cikkhez. Teljesen egyetértek Önnel...

^ Egyébként az új IE 4. 0-hoz kapott

^ Outlook Express-szel már rózsaszín leve-

^ let is lehet küldeni :-) !

^ Bacsó Márton ^
K bacsom0hotmail.com k

S S
^ Lám csak, Bili Gates nem beszél a levegbe. ^
^ Szerintem már a parfümillat- és könnycsepp-algoritmu- ^
^ són is dolgozik, de ha egyetértünk, akkor mi megmara- ^
\ dunk mindennek a hagyományos változatánál... ^
S üdv: \
S V.J.A. SXwwwwwwwwwvwwS

ITT AZ IDEJE, HOGY PENZTl
KERESSEN AZ INTERNETEN!

Itt a lehetség, hogy web site-jával
|

elkezdjen pénzt termelni. A
WebReklám lehetséget biztosít

minden magyar web oldal

tulajdonosának, hogy

reklámbevételre tegyen szert.

Élvezze munkája gyümölcsét!

Bízza ránk a hirdetésszervezést!

ITT AZ IDEJE, HOGY
MEGNÉZZÉK AZ OLDALAIT

|

Mit ér a web oldalaira elköltött pénz

ha nincsenek látogatói? A
WebReklám segít abban, hogy

hatékonyan hirdesse cégét és web
oldalait az Interneten. Nem

felbecsült látogatottsági mutatók

alapján, hanem az egyedi

megjelenítések után fizet.

Az els magyar Internet reklámügynökség.

www.webreklam.conn
email: webguru@webreklam.com • Tel: 137-1090 * Fax: 137-9818
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Mivel nagy érdekldéssel figyelem az NC-k fejldését - vagy

legalábbis annak várható irányát a Mire jó a set-tep-box cim
IK-bevezet elodázhatatlanná tette „elméleteim" megírását.

ÉIEhI

Úgy hiszem, els mondatomból a gyakorlott kri-

tikiisöjk már sejthetik, hogy én a kétked PC-sek

táborába tartozom, s a NetWork Computerrel kapcso-

latban sok problémát látok. Az ötjét, hogy az Internet

s&gfpi^el a teljes világot alakítsuk át egy nagy „irodává”,

ahol szervertl függ terminálok' állnak, zseniális lenne
,
ha

Internetnek i^m szarna határt a 33,6/56,6 kbps-os

sebesség (az ISDN „csúcssebessége” is csak 64 kbps), ami igen

nehézzé teszi a sok megabájtos programok letöltését. S mivel

jelenleg széles körben csak a 33,6-os technika terjedt el (éppen

most láttam az els(!) 56,6-os szolgáltató hirdetését), az NC-
gyártóknak egyelre sem az ISDN, sem a kábeltévés Internet

nagyobb sebességével nem érdemes számolniuk. S amíg ráadá-

sul kedvenc telefonszolgáltatóm (M-mel kezddik és ATÁV
Rt.-re végzdik a neve) sokezres telefonszámlákat küld ki

nekem még azért a havi pár óra szörfözgetésért is, kétlem,

hogy a tömegek legnagyobb szórakozásává válna a túlzsúfolt

éjszakai vonalon töltögetni mindazt, ami most (még) a win-

chesterükön tanyázik, s 10 mp alatt betöltdik... Továbbá

gondolkodóba ejtett az is, hogy vajon tényleg olcsóbb-e venni

egy csupasz NC-t, és a megnövekedett használati id miatt

nagyságrendekkel nagyobb összeget fordítani a telefon- és

Internet-szolgáltató által küldött számlákra, mint egy

klasszikus PC-t, melynél a felárat leginkább csak a winchester,

a floppy-/CD-meghajtók, illetve a szoftverek képezik. És bár

az NC-gyártók éppen a PC-k gyakori és költséges

bvítésére/fejlesztésére apellálnak, nem hiszem, hogy egy NC
processzorát, memóriáját és egyéb (gyorsitható/fejleszthet)

alkatrészét ne kellene idvel újabbra cserélni.

Egy másik problémát a potenciális támogatókban látok,

hiszen ha korábban nem is, de a DVD körül kialakult harcot

figyelve mindenképpen rájöhettünk, hogy nem (csak) a

fogyasztó dönt, hanem a háttérben egyre gyakrabban az

óriáskonszemek, érdekszövetségek. így nem árt megvizsgál-

ni, hogy az NC milyen ellenségekre, ill. támogatókra

számíthat:

Ellenségek:

- A szoftvergyártók, akik nem számíthatnak a több

százezres eladásokra, ha mindenki csak letölti termékeiket.

Bár mondhatják erre sokan, hogy majd a letöltésért is

használati díjat kell fizetni, de ez meg - szerintem - nem lesz

népszer, gondoljunk csak Leó Kirch nagy bukására a fizets

DF1 digitális tévéadóval...

- A PC-alkatrészek gyártói, akik sokkal kevesebb RAM-ot,

winchestert, CD-ROM-ot és egyéb alkatrészt tudnának eladni.

S éppen azok az PC-részek eladási statisztikái esnének

látványosan, amelyeket a kedves fogyasztók

a leggyakrabban kénytelenek cserélni, bvíteni

(RAM, CD-ROM, processzor stb.), s bizonyos

mértékben feleslegessé válnának az éppen most

bevezetésre kerül tárolóeszközök fe (ZÉP/JAZ-Drive,

A:Drive, DVD) - evvel pedig az NC ellenségeivé válhatnak

olyan cégek, mint az Intel, az AMD es' á Sony...

Támogatók:
- Természetesen a távközlési társaságok, melyek az NC-k

Internet-függségébl a legtöbbet profitálhatnak, nemcsak

azért, mert a www-oldalakon vagy e-maileken kívül még
a segédprogramokat is innen kell letölteni, hanem azért is,

mert így (az NC relatív egyszersége miatt) az Internet-

használók körének növekedése tovább gyorsulhat.

- Azok a PC-gyártók, melyeket súlyt az utóbbi 1-2 év

eladási statisztikájának stagnálása, s akik az árverseny

szorításából egy új piaci szegmens feltárásával szeretnének

„kimenekülni”.

A támogatók és ellenzk eloszlását jól mutatja a Compfair

is: a MATÁV NC-re, míg a Microsoft PC-re alapozta

standját...

Gyanúmat alátámasztandó meg kell említenem, hogy az

utóbbi idk fejleményei (a Net-PC gyártására irányuló terveket

rekordid alatt elvetették, az NC gyártói már lassan 2 éve

„mutatják be” a gépet, de nagy volumen - fogyasztói - vásár-

lásokról nem szólnak a krónikák) sem arra mutatnak, hogy az

NC a következ évtizedben reális fenyegetést tudna jelenteni

a PC számára. Sokkal inkább hiszem azt, hogy a tévéhez kap-

csolódva, az újabban set-top-boxnak nevezett „izéhez” hason-

ló készülék fogja leváltani a teletextet, s a tévéadással együtt a

mholdróljöv - az adott msorhoz ill - témákból, adatokból

lehet válogatni. Ez persze sokkal korlátoltabb lehetségeket

nyújt, mint az Internet, hiszen megszabott adatokat lehet csak

lehívni - így egyoldalúvá válik a kommunikáció -, de ez az

a megoldás, ahol az STB-t (set-top-boxot) olyan egyszervé

lehet „degradálni”, hogy mindazok használni tudják, akik

a tévé vagy a videó kezelésével meg tudtak barátkozni. Aki

pedig kétoldalú kommunikációra vágyik, nem fogja tudni

megkerülni a PC-t, bár azt hiszem, hogy a most felnövekv

generációnak a számítógép nem mumusa lesz, hanem olyan

eszköze, mint nekünk a videó meg a hifi, szüléinknek a tévé g

vagy nagyszüleinknek a Szokol rádió...

Üdv: |

Glasner Gábor “

tdsbt@alarmix.net
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Nagyon, Valamikor a Kádár-

rendszer idején mesélték

az automatás történetet...

Mindezt azért kell

elrebocsátanom, mert

félek, az alábbi történet

nyomán esetleg híre

megy: az Internet a szél-

hámosság melegágya,

óvakodjunk a Világ-

hálótól... Nem. A szél-

hámosság emberi tulaj-

donság, s nincs az az

eszköz, amit a találé-

kony emberi elme be ne

vetne a szélhámosság

útján kereshet könny mil-

liók érdekében. Természetesen

az Internet sem kivétel.

Október 30-án egész nap utaztam

Amerikában, egyik helyrl a másikra.

Aznap nem néztem meg elektronikus levél-

szekrényemet. Másnap viszont, ahogy mindig is szoktam,

idben visszafelé haladva lapoztam át a „postát”. Az egyik els

feladójaként „notify@ibm.net” állt a fejlécen, azzal, hogy ez

válasz a „notify@ibm.net” feladójú levélre. Már ez is furcsának

tnt, mert miért levelez valaki saját magával? Ráadásul rajtam

keresztül... A tárgy igencsak felkeltette az érdekldésemet. Ott

ugyanis az állt, hogy „e-mail-csalás bejelentése”. A cím fokoz-

ta az érdekldésemet, mert az meg így hangzott: „Fontos beje-

lentés egy nem hivatalos személyi adatkérésrl”. A megszólítás

minden IBM Internet-használónak szólt.

Természetesen azonnal végigolvastam. Utána - szintén

azonnal - elhatároztam, hogy errl tájékoztatom az Internet

Kalauz olvasóit.

Ez volt az:

„Az IBM rájött arra, hogy az IBM Internet
Connection Services Biliing Department
(a számlázó részleg) nevével
visszaéltek. Az e-mail nem
ettl a részlegtl szár-
mazik, és a benne Írtak
nem tekinthetk hiva-
talosnak."

Ez tehát egy hivatalos

elhatárolódás. De mitl?
/] ~)

)

Az e-mail megadott /

egy válaszcímet
„notify2@ibm.
net”) és egy

aláírót („James

Henson, Chief

Manager, IBM

Ugye emlékeznek: egy amerikai kereskedrl

szólt, akinek a repültéri italautomata sorra nyelte el

a húszasait, de poharat nem adott ki... Más bosszankodott

volna, de a piacgazdaságban tevékenyked üzletember csak

elmosolyodott, és azt mormogta: „Ügyes! Nagyon ügyes!”

Bizonyára emlékszünk az idei év nagy sztorijára is,

amikor sok vállalkozás - az enyém is - kapott egy levelet,

amit látszólag az APEH küldött. A levél állítása szerint,

ha egy megadott számlára befizetünk egy adott összeget,

az APEH nem fogja vizsgálni cégünk utóbbi öt évének

könyvelését. Azután kiderült, hogy a levelet nem

az APEH írta, és akik fizettek, örülhettek,

ha ezért külön nem nézett a kör-

mükre az adóhatóság...

Global NetWork in

Biliing Services De-

partment”). Az IBM ki-

jelentette, hogy „ez

a személy nem IBM-al-

kalmazott, és nincs jo-

ga az IBM nevében

személyes adatokat

kérni.”

Nos, ekkor már fel-

borult a saját magam
által megszabott kro-

nológia, azonnal elz
napi leveleimre scrolloz-

tam, s elolvastam, hogy mit is

akart tlem ez a James Henson,

aki ezek szerint nem is akarhatott

volna semmit. Nos, „mindössze” azt

kérte, hogy küldjünk egy választ, amelyben

megadjuk a nevünket, a telefonszámunkat, a hitelkártya-

számunkat, valamint a hitelkártyát kiállító bank nevét és tele-

fonszámát.

Gondolom, a történethez nem kell sok kommentár. Az IBM
azt tanácsolta, hogy ne válaszoljunk, de ha ez már megtörtént,

úgy sürgsen keressük meg a hitelkártyánkat kiállító bankot

tanácskérés, esetleg kártyaletiltás céljából. Más hasonló csalás

megakadályozására közlik, hogy az IBM csak a regisztrá-

ciókor kér adatokat, és akkor is csak a regisztrációs program

által megadott módon. Az ügyfél pedig csak akkor tartozik

a hitelkártyájáról adatokat közölni, ha azt kicseréli, vagy más

okból megváltoztatja.

A történet jól példázza, hogy az Internet nem csak az adattar-

talom esetleges „lehallgatása” kapcsán vet fel biztonsági

kérdéseket, hanem partnerünk azonosítása terén is. Szinte logi-

kusnak tnik, hogy az a szolgáltató, amelynek egyszer már

megadtuk ezeket az adatokat, idnként frissítést kér. Az ember

jóhiszemen megadja. Az illet meg
rosszhiszemen nullára apasztja bank-

számlánkat...

Tanulság?

Nos, egy grammal se több,

mint az ál-APEH-levél esetén.

De annyi van benne...

(Tényleg, lehet hogy

ugyanazoknak a mve... Lehet,

hogy honfitársaink az Internet

meghódításában már ennyire élen-

járók?)

Simonyi Endre
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©pró * NÁLUNK FÉLÁRON * ©pró * MÁSNÁL INGYEN *

©pró * in PAPÍRON IS * ©pró
InternetOktóberben jeleztük, hogy mi

nem kívánunk versengeni a Világ-

hálón egyre szaporodó ingyenes

@próhirdetésekkel, s ha a fizetési fel-

tételeken - mint szrön - nem jönnek át a

hirdetések, akkor bizony @bb@h@gyjuk...

Ez egyre közelebbinek tnik, mert bár

decemberre, januárra, februárra még

féláron hirdettük meg a hirdetési lehe-

tséget, már alig-alig csurrant-csöppent

a mostani számba...

Ha megsznik a rovat, olvasóinknak egy

sor ingyenes lehetsége marad a weben,

amire már csak azért is folyamatosan fel-

hívjuk a figyelmet, mert (ezt láttuk a lapban

is) az ingyenes @pro népszer. A múlt

hónapban a Qwerty bemutatása kapcsán

ismertettünk ingyenes apróhirdetési le-

hetséget, most a HPC-online-ra szeretnénk

ráirányítani a figyelmet; ez mind ingyenes,

igaz, csak a weben van, papírháttér nélkül.

A HPC-online szakemberei abból indultak

ki AproNet szolgáltatásuk beindításakor, hogy

a Világhálón azoknak az alkalmazásoknak van

esélyük nagy látogatottsága, amelyek alapvet

emberi igényeket elégítenek ki, kihasználják az

interaktivitás lehetségeit, és szolgáltatásuk

bárki számára szabadon (ingyenesen)

elérhet. Az ennek jegyében megalkotott rend-

szer egy teljesen automatikus adatbázis, amely

nem csupán hirdetésre és megtekintésre ad

módot, hanem arra is, hogy az e-mail címmel

rendelkez felhasználó jelezze érdekldési

körét, és e-levélben értesítést kérjen az adott

hirdetési rovatban történt változásokról, egész

pontosan: levélben megkapjuk a tárgykör új

hirdetéseit.

Az AproNet használata igen egyszer.

A http://www.apronet.com címen a MENÜ
címszó alatt a legfontosabb tudnivalókat talál-

hatjuk. Itt adhatjuk fel hirdetésünket, és fizet-

hetünk el az ingyenes rovatfigyel hírlevélre

is. A FÓRUM területein találhatjuk a sokak

érdekldésére számot tartó oldalakat, mint

például az állás, a munka, az üzenetek és a vic-

cek rovata, míg a HIRDETÉS területein

a hagyományos hirdetési rovatok sorakoznak.

Ha hirdetést szeretnénk feladni, akkor levél-

címünk és/vagy telefonszámunk megadása után

beírhatjuk a kívánt szöveget, és kiválaszthatjuk

a nekünk tetsz rovatot. A rendszer ellenrzi

a beírt karakterek mennyiségét (ez momentán

max. 300 karakter lehet), majd a hirdetést azon-

nal beírja a megfelel rovatba. Ezzel egy idben

visszaigazolást postáz a megadott e-mail címre.

Mivel a hirdetések egy id után automatikusan

törldnek, ennek végrehajtásáról is értesítést

kapunk, így ha hirdetésünk még aktuális, akkor

azt ismételten feladhatjuk. Természetesen

lehetség van e-mail cím nélküli hirdetés

feladására is, ebben az esetben azonban ezeket

a kényelmi szolgáltatásokat nélkülöznünk kell.

A címlapon található online keres segít-

ségével pillanatok alatt kilistázható minden olyan

hirdetés, amelyben az adott szó vagy szórészlet

szerepel. Több szó esetén AND kapcsolódást

feltételez, és lehetséget biztosít ékezet nélküli és

ékezetes betk keresésére egyaránt.

Mindez mutatja, hogy egy online apróhir-

detési rendszer már ma is sokkal többre ké-

pes, mint egy újságban megjelen, és ez - az

id elrehaladtával - egyre inkább így lesz.

Mi mindenesetre - egyelre - fenntartjuk

a lapban is az apróhirdetési lehetséget, és

tartjuk ígéretünket, hogy még januárban és

februárban 50 százalékos az ár.

A kedvezményes
(50 százalékos) árak:

20 szónál nem hosszabb, max. 3 szó kiemelve: 1 200 Ft,- plusz 25% áfa

Minden további szó, 30 szóig: 80 Ft- plusz 25% áfa

30 szó felett minden további szó: 200 Ft- plusz 25% áfa

A három szó felett minden további szó kiemelése: 400 Ft.- plusz 25% áfa

Most pedig jöjjenek az e haviak:

Karácsonyra Internetet Érdrll Minek is menne Pestre? Megveheti

a SOFR 2.3 útnyilvántartó programot isi Leírás: www.

elender.hu/-puhasoft/sofor.htm PUHASOFT. Érd, Talabor u. 53.

T/F.: (23)-375-573, mobil: (30)-375-573,

e-mail: puhasoft@westel900.net

Web-oldalak tervezése kivitelezése, igény szerint. Tárhelyet biztosí-

tunk oldalainak, 3 MB 2000 Ft!!! minden további 1MB csak 500 Ft

www.centralnet.hu (centralnet@centralnet.hu) 308-9539

E-mail otthonra is olcsón. Postafiók bérlése havi 500 Ft-ért.

Emma Net Bt. tel: 216-1 3-94 E-mail: center@emma.hu

INTERNET alap és WEB-lap készít, WORD, EXCEL, CORELDRAW.

Turbo Pascal programozói tanfolyamok, gépírás oktatás szuper

alacsony árakon. Tel.: 20-10-855

Számítástechnika
Bontatlan szoftvercsomagok eladóki Borland Dbase 5.5, Clipper

5.3, MASH 6.11, Turbo Pascal 7.0, MS WORD 6.0 fór DOS. Tel.:

370-0409. 18.00 után.

Internet program áruházi Tekintse meg kínálatunkat, mely több mint

1100 CD-ROM-ot, plusz felhasználói programokat és magyar

könyveket tartalmaz, www.datanet.hu/szoftvar

Digitális telefonalközpontok 8/40-tl 36/220-as kiépítésig, ISDN

nélkül 5-8000 Ft/vonal áron. (SCHRACK). Dljrögzít szoftverek

bármilyen alközponhoz, hálózatépítés, üzemeltetés, szerviz.

bpetya@mail.matav.hu, 06-30-484-519

Computer Animációs cég keres Adobe Photoshop, 3D MAX vagy

Lightwave szoftverek maximális ismeretével rendelkez munkatár-

sakat referenciával és életrajzzal. Tel.-Fax : 275-3487 v. 275-3489

Ingatlan
Eladó 2500 nm.-es telek 100 nm.-es félkész lakóépülettel

Szdligeten. Érdekldni a 06-27-331-992 számon lehet az esti

órákban. E-mail: tori@dunaweb.westel.hu

Eladó újpesten 1+3 félszobás, garázsos, elkertes sorházi örök-

lakás. Telefon: 06-20-463-826, Tóth Zoltán.

Szolgáltatás

Florida Stúdió V. kér. Magyar u. 3. fszt. 1. (az Astoria mögött).

Pedikr, manikr, mköröm, kozmetika, fodrász. Bejelentkezés:

8.00-20.00 a 137-5752-es telefonon.

Teletttkám az ön vállalata nevében, csak havi 5800 Ft + áfáért.

Hívásátirányítással az ön telefonszámán jelentkezünk. INTER-

SWITCH Kft. Tel.: 328-5040, e-mail: iswitch@mail.matav.hu

Egyéb
Otthon végezhet munka 06-60-as telefonnal és ingyenes

Internettel vagy CD-olvasóval rendelkezknek. E-mail:

imuanyag@mail.matav.hu

A hirdetésnek ezeket az adatokat kell tartalmaznia, de beküldhet bármilyen formátumban (fax, e-mail).

Az alábbi apróhirdetést kérem megjelentetni az Internet Kalauzban, illetve a www.ikalauz.hu hálószemen, a magazinban megjelentetett hirdetési feltételek szerint:

Hirdetés szövege: T 1
||

MIMII
Kiemelend szavak:

Megrendel neve: Címe: .

A kitöltött lapot kérjük elfaxolni (228-3373) vagy
J

n

Számlázási cím' elpostázni (1506 Pf. 1 40.) a PRÍM Kiadónak. I -|
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SAMSUNG G sorozat.

TCO ’95

felár nélkül

iroda

Kímélik a szemét, az idegrendszerét és a pénztárcáját. 5 évig* garantáltan.

Kellhet ennél több?

A SAMSUNG legújabb monitorai

nemcsak szépek és intelligensek, de

a hazai kínálatból elsként a legszigorúbb

munkaegészség-ügyi szabvány, a TCO ’95 normáinak

is megfelelnek. Szériafelszerelésként, felár nélkül.

Mieltt monitort választana, nézze meg, mit kínál Önnek a SAMSUNG!

És készüljön fel egy kellemes meglepetésre . .

.

*3+2 év garancia

Samsung Electronics Magyar Rt. Bemutatóterem: 1081 Budapest. József krt. 13. • Telefon: 138-4353, 188-7925
Internet: www.samsung.com

A Majyar

OQP
Aranyfokotatú

Támogatója
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Játékunk véget ért!
Legnagyobb örömünkre az Internet Kalauz novemberi számában feltett

kérdéseinkre sok válasz érkezett.

| A rend kedvéért Íme a kérdések és a helyes válaszok:

1.

Budapesten hol vásárolhat személyhívó készüléket?

XIII. kér. Klapka utca2-4. (A)

2.

Egy E-mail-bl maximum milyen hosszú részt fogadhat egy EasyCalt személyhívón?

1140 karaktert (C.)

3.

Hogyan küldhet üzenetet az EasyCall személyhívó készülékeire?

Operátor, számítógép. Internet és egyéb érdekes megoldások segítségével (C.)

4.

Elérhet-e több személyhívót egy telefonhívással vagy az Interneten keresztül?

Igen (A)

5.

Egyszerre maximum milyen hosszú üzenetet küldhet

az EasyCall legnagyobb befogadóképesség személyhívó készülékére?

400 karakternyi üzenetet (C.)

6.

Szabad-e EasyCall személyhívót használni bankokban és kórházakban?

Igen, mert nem zavarja más gépek mködését. (A)

Most pedig következzenek a nyertesek:

Az els díj - NEC SAM személyhívó készülék belépési díjjal

és fél éves elfizetéssel - nyertese:

Tömöry István - Budapest

Második díj - EasyCall emblémával ellátott törülköz és póló - nyertese:

Markos Ilona - Debrecen

Harmadik díj - EasyCall emblémával ellátott póló - nyertese:

Barna Rezs - Sopron

Nyereményeik átvételéhez kérjük fáradjanak be Bemutatótermünkbe vagy hívják

közönségszolgálatunkat: 1134 Budapest, Klapka u. 2-4. Tel.: 467-55-66

Gratulálunk!
A játékunk nyerteseinek névsora megtalálható még

a http://www.easycall.hu/jatek.html oldalon.

bárhö/,

V'é'yh,Vo^
/ °

EasyCall a
Az EasyCall személyhívó

segítségével ezentúl közvetlenül

a zsebébe érkezhetnek

E-mail postái.

EasyCall

Internet cím:
http://www.easycali.hu kozonsegszolg@easycall.hu

Bemutatóterem i

1134 Budapest, Klapka u. 2-4.

Felhasználói

és (Internet) információkeresési verseny

A Berzsenyi Kollégium versenye a Microsoft, az IBM és az Internet

Kalauz támogatásával, a NIIF és a Berzsenyi Dániel Tanárképz

Fiskola segítségével.

Már 5. alkalommal kerül megrendezésre az a felhasználói verseny,

mely a középiskolás korosztályt célozza meg, nem kizárva az általános

iskolásokat és az els éves fiskolásokat, egyetemistákat és iskolán

kívüli fiatalokat sem, hisz az egyetlen nevezési feltétel az 1998. 01.

01-ig be nem töltött 20. életév.

A verseny 2 fordulós. Az 1. fordulóban az alábbi feladatokat kell

kidolgozni, és elküldeni levélben vagy e-mailen, A/4-es oldalakra

tördelve, formázva, maximum 4 oldal terjedelemben. A 2. fordulóban

az 1 . forduló legjobb 10 versenyzje vesz részt a Berzsenyi Kollégium

géptermeiben, ahol (Internet) információkeresési és egyéb gyakorlati

feladatokkal kell megbirkózni.

Az 1. forduló kérdései:

jrd le az általad használt operációs rendszer jellemzit néhány mon-

datban! írd le legalább egy elnyét és egy hátrányát!

így számítógép operációs rendszere MSDOS 6.22; a SYS B:

begépelésének és az ENTER megnyomásának milyen végered-

ményei lehetnek?

j
le legalább egy olyan jogi kifejezést, amelyet egy informatikával

foglalkozó embernek ismernie kell! Magyarázd is meg!

j
le röviden egy szerinted jó védekezési módszert a vírusok ellen!

írd le egy adatállomány szerkezetét, felépítését, jellemzit!

fi/an egy DBASE-ben használható adatállományom, amely NÉV

mezje tartalmazza az iskolánkban tanulók és dolgozók nevét.

Köszönteni akarjuk a Miklósokat. Milyen utasítással vagy

utasításokkal érhetem el, hogy kiválogassa az összes Miklós

keresztnev (vezetéknév nem lehet!) személyt?

[áblázatkezel segítségével hogyan tudunk megoldani elsfokú

kétismeretlenes egyenleteket, ha a két egyenlet általános alakja:

ax+by=c

dx+ey=f

[Mit fognak tartalmazni az egyes cellák?

|Egy rekurzívan megadott sorozat - amelynek egy elemét mindig az

elz elem segítségével számíthatom ki - 1 0. elemét szeretném

táblázatkezel segítségével kiszámítani az 1. elem és képlete

ismeretében. Hogyan tehetem ezt meg?

(Szerinted az oktatásban ki és mire használhatja az Internetet?

|írd le példával, mire használhatod a telnetet!

Mire használható a CTRL+ALT+DEL billentykombináció?

A válaszokat beküldeni 1998. 01. 15-ig lehet az alábbi

címre:

Berzsenyi Kollégium (Bende Imre)

9700 Szombathely, Ady tér 2.

E-mail: BIMRE@FS2.BDTF.HU vagy

BDKK@RIK.BDTF.HU

A 2. forduló és utána a díjátadás február végén,

a Szombathelyi MMIK színháztermében lesz,

a hagyományos ..Berzsenyi Napon".
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A Sölíli és
Magyar Internet Sakk Klub alakul

PH Amikor a nyár elején hírt adtunk
a Magyar Sakkszövetség és

Bili a Neumann János Társaság
kezdeményezésérl, akkor csupán egy
találkozóról számolhattunk be, amelyen
sok hasznos, új javaslat hangzott el, ám
a Magyar Internet Sakk Klub (ahogyan itt

elnevezték: MISKA) formális életre

hívását késbbre halasztották.

A „késbb” most elérke-

zett, a MISKA alakuló ülését

december 13-án, szombaton

déleltt 10 órakor tartják

a Magyar Sakkszövetség

1055 Budapest, Fáik Miksa

u. 10 sz. alatti helyiségében.

Az ülés nyitott, a szervezk

minden érdekldt szívesen

látnak. Aki szeret sakkozni,

és érdekli, hogy milyen el-

nyökkel jár az Internet

hálózatához való csatlako-

zás, az alakuló ülésen meg-

felel információkhoz juthat.

A szervezk azoknak rész-

vételét is kérik, akik már

gyakorlott internetezk, mert

a klub egyik célja, hogy

velük is kapcsolatot teremt-

sen, hiszen k a klub tevé-

kenységében szakértelmük-

kel tudnának segítséget

nyújtani. Akik az alakuló

ülésen nem tudnak részt

venni, belépési szándékukat

a következ e-mail címen

vagy postán is bejelenthetik:

zoltan benyo@interware.hu,

illetve Benyó Zoltán, Inter-

ware, 1132 Budapest, Victor

Hugó u. 18-22.

Mivel nonprofit, civil

szervezdésrl van szó, tag-

sági díj egyelre nincs. A
rendezvényeken a részvétel

ingyenes, és a szakmai taná-

csokat sem szeretnék az

alapítók árucikké tenni.

Mire jó

az Internet Sakk Klub?

Nos, mindenekeltt sak-

kozásra. Az Internet hálózat

igénybe vételével hasonló

módon lehet távsakkot ját-

szani, mint ahogyan eddig

levelezés, távirat, telefon

vagy rádió útján történt.

A szervezk között felmerült

annak a gondolata, hogy az

Internet útján országok kö-

zötti találkozókat is létre

lehetne hozni, hasonlót ah-

hoz, mint a Szovjetunió és

Anglia válogatottja között

n 1947-ben, tizenkét táblán,

1 két fordulóban lebonyolított,

| úttör jelentség rádió-

távsakkmérkzés volt, ame-

j
lyet a szovjet együttes 18:6

arányban nyert meg. A nem-

zetközi tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy az internetes

sakk - gyorsasága és vi-

szonylagos olcsósága miatt -

elbb-utóbb felváltja a leve-

lezési sakkot. Történtek már

nálunk is ilyen kezdemé-

nyezések. A Magyar Hírlap

napi elektronikus kiadványá-

nak önálló sakkrovata van

(http://www.mhirlap.hu/,

illetve levelek@mhirlap.hu),

amelyben a lap olvasóival

szimultánt játszott Bilek Ist-

ván nagymester, majd Dobsa

Sándor levelezési mester. A
klub az ilyen törekvéseket

támogatni kívánja, ezért az

alakuló ülésen megvitatják

a lehetséges módszereket.

Igen egyszeren szervez-

hetk a Világhálón tanácsko-

zási távsakkjátszmák. Ezek

során két vagy több sakkozó,

esetleg egy csoport - egye-

sületekben, iskolákban stb. -

tagjai tanácskozás útján vá-

lasztják ki soron következ

lépésüket, és ezután küldik

meg az ellenfélnek. Az
Internetre történ átváltás

még nagyobb elnyökkel jár

az ún. kollektív partikban.

Ezeket egy központban szer-

vezik, amely ugyancsak lehet

egyesület, iskola vagy pél-

dául szerkesztség. A részt-

vevk egyénileg küldik meg
az Interneten lépésjavasla-

taikat központjuknak, s ott

kiválasztják azt, amelyik

a legtöbb szavazatot kapta,

majd továbbítják az ellenfél-

nek. Akiknek javaslatait egy-

egy játszma folyamán a leg-

többször fogadják el, azok

díjat, jutalmat kaphatnak.

Feladványszerz, illetve

megfejtési versenyeket is

lehet az Interneten keresztül

rendezni. Tavaly a FIDE
(Nemzetközi Sakkszövetség)

Sakkszerzemény Bizottságá-

nak Tel Avivban rendezett

évi kongresszusán egy héten

át tartó feladványszerz ver-

senyt rendeztek, amelyre hu-

szonegy országból érkeztek

pályamvek! Megfejtési ver-

seny jelenleg nálunk is

folyik, amelyet e sorok írója

vezet a Magyar Sakkszövet-

ségnek sakkakadémia léte-

sítését felajánló Eurocartell

Holding és Béta-Holding

cégek megbízásából. A felad-

ványokat, amelyek legfel-

jebb hét bábos miniatrök,

minden második csütörtökön

két hétre kiteszik a www.
datanet.hu/artnet címre,

ugyanakkor közük az elz
feladványok megfejtését, és

a helyes megfejtk között

kisorsolt könyvdíj nyertesét.

A verseny „létrarendszer”,

azaz folyamatos, az össze-

sítés alapján legtöbb pontot

gyjtött fejt kapja a fjutal-

mat. Bemutatom olvasóink-

nak a Magyarországon els

ízben megjelent két inter-

netes sakkfeladványt.

1.: E. és Y. Púig

(Spanyolország)

2.: E. Carpenter (Anglia)

Matt 2 lépésben

Az Internet információk

közlésével, cseréjével a sak-

kozók számára hatalmas se-

gítséget nyújt. Lehetséget

nyújt táveladások tartására,

oktatásra, sakkfórumok, kon-

ferenciák rendezésére. A szer-

kesztk, újságírók mun-
káját jelentsen megkönnyí-

ti, hogy az Interneten a leg-

rövidebb id alatt juthatnak

hozzá a versenyek szervezi

által közzétett napi ered-

ményekhez, és folyamatosan

követhetik a kommentált

játszmákat. Ez ugyan kissé

költséges, de nem annak, aki

megelégszik befejezésük

utáni lejátszásukkal vagy

saját gépbe történ átmásolá-

sukkal. A nagyobb tornák

játszmáinak Internetrl tör-

tén közvetlen átvételét szer-

vervállalatok, telefontársasá-

gok sok esetben ingyenesen

vagy kedvezménnyel biz-

... 1997 DECEMBER



ik@pcsolódás

a Világháló
tosítják, magyarán szpon-

zorálják.

A nemzetközi sakkéletben

szinte forradalmi újdonság és

a sakk számára hatalmas pro-

paganda, hogy a versenyeken

folyó partik nézi - akár sok

ezren - számítógépük eltt

ülve, a helyszínen - eddig

elképzelhetetlen módon -

interaktív kapcsolatba kerül-

hetnek elemz, erre a célra

felkért mesterekkel, szinte

beszélgetve a folyamatban

lév partikról. Nyáron

a Dortmunder Schachtage

(Dortmundi Sakknapok) al-

kalmából rendezett nagy-

mesterek versenyén, ame-

lyen Polgár Judit - több

világnagyságot megelzve -

az ötödik helyet szerezte meg
(a gyztes Kramnyik volt,

Anand, Topalov és háncsuk

eltt), Vlastimil Hort
, cseh-

német nagymester, egykori

világbajnokjelölt elemezte az

állást a két számítógéppel

mköd „WDR Internet-sa-

rokban”, és válaszolt az In-

terneten át érkezett kérdések-

re. A számítógépeken a

folyamatban lév ötbl két

játszmát vezettek lépésrl

lépésre, esetenként felváltva,

hogy a nézk mindig az

éppen legérdekesebbet fi-

gyelhessék. Például végig

lehetett követni az Interneten

Judit legszebb gyztes parti-

ját, amit azzal a Shortta\

vívott, aki 1990-ben világ-

bajnoki meccset játszott

Kaszparovval. A helyszínen

Horttal együtt latolgattam

Polgár Judit - Short

Dortmund,

1997. július

Hadállás sötét 20.

lépése után

a nagyon szép játszma vál-

tozatait, és hallgattam -

figyelve a képernyn is -,

hogyan folytat a nagymester

párbeszédet a versenytl

távol lév nézkkel. Bemu-

tatom azt a fázist, amikor

Judit figurái már felsorakoz-

tak a király elleni támadásra:

Világos lép

Következett: 21. e5ü Na-

gyon szép gyalogáldozat

a centrumban, a c3 huszár

bevetése érdekében. Sötét

nem fogadta el, 21. d5-öt

lépett. - Ez a helyes válasz! -

íratta ki fiatal segíttársával

a nagymester a képernyre.

És jött gyorsan, egymás után

három helyrl, a kérdés: -

Miért nem lehetett ütni

a gyalogot? Hort vissza-

kérdezett: - Nos, miért nem?

Ki mondja meg, hogy mi

történt volna 2 1 . exd5-re? És

hamarosan jelentkeztek egy

dortmundi gimnázium diák-

jai, akik benn

maradtak délután,

és együtt figyelték

az Interneten a par-

tit. - Ne tessék

haragudni, de d5

nem volt jó, lezárja

az állást, és ez

a világos malmára

hajtja a vizet. Fb7-et kellett

volna lépni, ami szintén

gátolja 22. He4-et. Hort nem
véletlenül volt a világ egyik

legjobb sakkozója, kis

töprengés után gyönyör,

kombinatív riposztot talált: -

Ebben igazuk is lehetne, de

nézzék meg: 21. Fb7, 22.

Hcxb5 axb5, 23. Hxb5 Vc5

vagy más vezérlépés: 24.

Fxc4 Vxc4, 25. Hxd6, és

sötét feladhatja. Ugye követ-

nek? Gyorsan megjelent

a válasz: - Ez szenzációs!

Persze azt is látjuk, hogy mit

játszott volna a „hübsche

ungarische Dame” (csinos

magyar hölgy... remélem,

Jutkának tetszik a meg-

szólítás!), ha Short üti a gya-

logot. Gyorsan gépelték a

diákok: 21. exd5, 22. He4ü
És ha most sötét a huszárt is

leüti, vezéráldozattal matt:

22. exd4? 23. Hf6+ Kh8, 27.

Vxh7+Ü Hxh7 Bxh7#. Mire

Hort: - De sötét látja a mat-

tot, és megvédi, ahelyett,

hogy a huszárt is ütné. 22.

Vd8 vagy Ve7! Nézzük csak,

mi van erre? (Kis szünet.)

Persze! 23. Hc6! És vége. Fel

kell adni a vezérrel az f6

mez védelmét, és akkor jön

az elbb látott vezéráldo-

zatos mattkombináció.

Persze nem könny az

Interneten egy teljes fordulón

át folyó interaktív párbeszéd-

nek csak egy kis részletét is

írásban visszaadni. Magam
elmondhatom, hogy nagyon

élveztem a verseny Internet-

sarkában számítógépen

bemutatott partit, a róla foly-

tatott „beszélgetésekkel”

együtt. Mindezt bárki ottho-

nában is követhette. De néz-

zék meg olvasóink is, ho-

gyan folyt a játszma tovább:

21.e5 d5, 22. Fd3 Hxe5!?

(Sötétnek három gyalogja

marad a tisztért, ami kell

ellenérték, de a világos

hader így is fokozza a nyo-

mást királyállása ellen.)

23. fxe5 Vxe5, 24. Vh4 Fb7,

25. Bf3 Bac8, 26. Hce2 Bc7,

27. Bf6 Bee7, 28. Kd2 Bed7,

29. a3 Kg7, 30. Hf4! Bc8

(30. Vxf6-ra 31. Hh5+) 31.

Bg5! Vc7.

Polgár Judit - Short

Dortmund,

1997. július

Hadállás sötét 31.

lépése után

Világos lép

Ebben a helyzetben többen

is jelezték az Interneten a kö-

vetkez, dönt áldozati kom-

binációt, ki ezzel, ki azzal

a huszárral, ami mindegy. Kö-

vetkezett 32. Hfxe6+! Hxe6

(32. fxe6-ra szép folytatás 33.

Bxf8!), 33. Bxe6 Va5+, 34.

b4! (Juditnak minden lépése

felkiáltójelet érdemel. Ezt

a húzást senki sem jelezte! 35.

Kdl kézenfekv, de b4

kényszerítbb.) 34. Vxa3, 35.

Hf5+ Kg8, 36. He7+ Bxe7,

37. Bxe7 Vc3+, 38. Ke2 d4,

39. Vf4, és sötét feladta.

Napjainkban egyre több

sakkverseny játszmáit kísér-

heti végig az Internet közön-

sége. A most megalakuló

klub közölni fogja tagjaival,

hogy mely címeken (e-mail, n

illetve World Wide Web) |
foglalkoznak rendszeresen

|

a sakkjátékkal. ",

Lindner László
j
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http://www.irisz.hu/

ÍRSZ
Internet

Hálózat

Dial-on-demand szerver

- biztos Internet megoldás

cége számára

Microcom K56flex

modem technológia

Internet ajánlatunkból: teljeskör modemes hozzáférés 56k sebességgel,

1 db eMail cím 4500 Ft • korlátozott modemes hozzáférés naponta 19-08 óráig,

1 db eMail cím 2500 Ft • korlátlan ISDN hozzáférés 64k sebességgel, 1 db
eMail cím 12000 Ft • ISDN hozzáférés hálózatok számára 12000 Ft

+ gépenként 2000 Ft • 64k sebesség bérelt vonali hozzáférés forgalmi díj

nélkül 60000 Ft • eMail cím 800 Ft • 1 Mbyte tárerület 800 Ft • Dial-on-demand,

WWW, eMail gateway szerver telepítés 39900 Ft • Szerver üzemeltetés az írisz

központjában 24000 Ft • WEB oldalak tervezése, karbantartása - hívjon!

További szolgaltatasamk: nagy sávszelessegu Multimedia Szerver • él
helyszíni audio és videó közvetítések • audio és videó digitalizálás •

multimédia CD-ROM fejlesztés • ideiglenes Internet kapcsolat telepítése

rendezvényekre • LAN-WAN hálózatok tervezése és üzemeltetése

referenciákkal • Internet-Intranet alkalmazások • Internet adatbázisok

létrehozása, szolgáltatása

Hardver ajánlatunk eló'fizetó'ink számára:
DTK Internet számítógép Pl 66 MMX, 16M EDO, 1.44 FDD, 1.6G WD HDD,
1 M S3 Videó, 14" DTK SVGA, 33.6 DTK modem, Win95, 3 év helyszíni

garancia és üzembehelyezés, egy hónapos Internet elfizetés 169000 Ft •

Microcom Deskporte 33.6 S modem egy hónapos elfizetéssel 26900 Ft •

Zyxel Omni-Net ISDN terminál és telefon adapter egy hónapos ISDN
elfizetéssel 35500 Ft • Cisco 1005 router 249000 Ft

Boldog Uj Evet

Kívánunk!

TELEFON

ÍRISZ Internet 1118 Budapest, Citadella. eMail: mfo@insz.hu



Internet szolgáltatása mellett dönt.

A MATÁ Vnet kínálja az egyik leggyorsabb

adatátviteli sebességet (közel 6 Mb/s nemzetközi

sávszélesség)

Az országban bárhol a helyi telefonhívás díjáért

kapcsolódhat rá az Internetre, ráadásul csak két

telefonszámot kell megjegyeznie:

a MATÁV szolgáltatási területén 06 51 201 201,

nem MA TÁ V szolgáltatási területeken 06 40 411 111

Az ingyenes kezdcsomagban átadjuk Önnek a

magyar nyelv Microsoft Internet Explorert és az

Internet Mailt

24 órás hibaügyeletünket a 06 80 380 038-as

ingyenes zöld számon hívhatja, ha pedig információra

van szüksége, a 06 80 203 203-as ingyenes zöld

számon állunk rendelkezésére

i A zavartalan kapcsolatteremtés érdekében a legmo-

dernebb technikát felhasználva folyamatosan növeljük

az integrált ISDN/PSTN típusú behívó portok számát

Ha személyesen kíván érdekldni,

keresse fel ügyfélszolgálati irodáinkat

svagy hivatalos viszonteladóinkat!

tgymas közi
MATÁvnet

\ MATAV

Ön, aki kezében tartja ezt az újságot, tökéletesen

tisztában van az Internet használatának elnyeivel. De

azt talán még nem tudja, milyen elnyökkel jár, ha a

MATÁV



Az Internet hálózatán olyan helyekre is eljuthat, ahová másképp - például vasúti hálózaton

biztosan nem. Az éticélok és az étitársak köre napról napra bvül: emberek milliói keresik

így tel helyek millióit világszerte.

Az Elender Internet minden utast elsöosztályé kiszolgálásban részesít, a teljes kényelemre

is garanciát vállal.

És mindezt havonta már 2.0D0 forinttól.

KÖZPONT ÉS ELENDER INTERNET STÚDIÓ: XIII. Bp., Vád út 37. Tel.: 465-7800 Fax: 465-7899 e-mail: info@elender.hu Web: www.elender.hu

ELENDER COMPUTER ÜZLETEK: 1087 Budapest, Hungária kit. 8. Tel.: 210-3044 Fax: 333-4347 • 1092 Budapest, Ferenc kit. 16. Tel./Fox: 218-2858 • Debrecen, Piac u. 57. Tel./Fox: 52/413-795 Szeged, Madách u. 15. TeL/Fax: 62/310-269

Nyíregyháza, Nyírfa tér 5. Tel./Fax: 42/ 405-666 • Pécs, Klimó Gy. u. 13. Tel./Fax: 72/312 820 • Szombathely, Széli K. u. 23. Tel./Fax: 94/336-479

ORSZÁGOS VISZONTELADÓI HÁLÓZAT:

Székesfehérvár, Távirda u. 18. Tel.: 22/316-763 * 24-es körzet: Szigethalom, Sétáláu. 14. Tel.: 20/340-282 * Salgótarján, Kassai sor 2. Tel.: 32/422-1 95 ' Esztergom, Mátyás K. u. 1 1/c Tel.: 33/331-037 * Komárom, Táncsics M. u. 3. Tel.: 34/342 888

Eger, Céhmesterek u. 16. Tel.: 36/436-287 * Gyöngyös, Jókai u. 38. Tel.: 37/300-799 * Nyíregyháza, Nyírfa tér 5. Tel.: 42/405-666 * 45-ös körzet: Kisvárda, Víz u. 26. Tel.:20/383-777 * Miskolc, Szent I. u. 3. Tel.: 46/340-860 * Kazincbardka, Radnóti tér 8.

Tel.: 48/318-526 * Debrecen, Csapó u. 61. Tel.: 52/413-795 * Cegléd, Pesti út 1. Tel.: 53/311-683/2 * Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 2. Tel.: 54/401 600 * Szolnok, Süt u.15. Tel.: 56/427-733 * Szeged, Madách u. 15. Tel.: 62/310-269 * Hódmezvásárhely,

Hóvirág u. 2. Tel.: 62/246-8 1 0 * Szentes, Petfi u. 1 1 . Tel.: 63/31 8-755 * Mohács, Vörösmarty u. 6. Tel.: 69/304-035 * Pécs, Klimó Gy. u. 1 3. Tel.: 72/31 2-820 * Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 2. Tel.: 76/463-362 * Baja, Szabadság u. 26. Tel.: 79/322 633

Kaposvár, Arany J. u. 21. Tel.: 82/420-137 * Siófok, F u. 196. Tel.: 84/310-817 * Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 87/412-564 * Veszprém, Botev u. 1. Tel.: 88/428 235 * Szombathely, Széli K. u. 23. Tel.: 94/336-479 * Gyr, Corvin u. 3. Tel.: 96/319-762


