
sőoktatásban csak most bontakozik ki az a gya
korlat, hogy a hallgatók értékelik a kurzusokat, 
különösen érdekes lehet az értékeléssel foglal
kozó fejezet. Megjegyezzük, hogy e két tanul
mány különös figyelmet szentel az angol és az 
amerikai elvek és gyakorlat összehasonlításá
nak. Nekünk, akik Európába tartunk, de könyvtá
rosként gyakran figyelünk az Egyesült Államok 
gyakorlatára, ez sem lényegtelen.

Koltay Tibor

Nagy Internet kalauz mindenkinek

Az Információs Infrastruktúra Program füzet
sorozat megjelentetését kezdeményezte azzal a 
céllal, hogy a hálózatok minél több vonatkozásá
ról álljon a használók rendelkezésére magyar
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nyelvű, nyomtatott formában és a hálózatról le
tölthetően is megkapható útmutatás. A sorozat 
első nyomtatott “füzete” igazából nem is füzet, ha
nem terjedelmes könyv, méghozzá fordítás.

Érdemes az eredeti “EFF’s Guide to the In
ternet” történetével röviden megismerkednünk. 
Az EFF (Electronic Frontier Foundation) fenti 
című kalauza és az MIT Press által a későbbiek
ben kiadott nyomtatott változat, az “Everybody’s 
Guide to the Internet” kiadásának ötlete 1991 -ben 
született. A kalauz elektronikus változata először 
1993 júliusában jelent meg “Big Dummy’s Guide 
to the Internet” címmel.

Az alapötlet az volt, hogy egy olyan kéziköny
vet csináljanak az Internetről, amely a hálózati 
kommunikáció terén kevés vagy szinte semmiféle 
tapasztalattal sem rendelkező embereknek szól.

Elhatározták, hogy ezt a kalauzt ASCII és Hy
perCard formátumban felteszik a “Hálózatra”, to
vábbá mágneslemezen is terjesztik, amit azóta túl 
is teljesítettek, és a kalauz a világ különböző 
tájain egy sor különböző formátumban hozzáfér
hető.

’Népszerű munka kerül tehát a magyar olvasó 
kezébe. Más kérdés persze, hogy a kezdők 
mennyire veszik hasznát. Inkább források, ötletek 
tárházaként vonulhat majd be a magyar “network
ing” történetébe, hiszen aligha kétséges, hogy 
“öreg networkerek” is bőven találnak benne újat, 
rácsodálkozni valót (különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a nagybetűs “Hálózatról” mérete
inél fogva még a legnagyobb “guruk” sem mond
hatják el magukról, hogy minden szolgáltatását 
ismerik.)

A kötet előszavát Mitchell Kapor, az Elec
tronic Frontier Foundation egyik alapítója írta. Ezt 
az előszót a “Hálózat” jövőjéért aggódó, a vele 
kapcsolatos etikai, politikai kérdésekkel foglalko
zó tanulmánynak is tekinthetjük. Itt fejti ki azt a vé
leményét például, hogy a számítógépes hálóza
tok digitális csatornái alapvetően különböznek a 
jelenleg uralkodó televíziós, rádiós, napi- és heti
lapokból álló tömegkommunikációs médiától. A 
digitális kommunikációs média kezdettől fogva in
teraktívabb, jobban ösztönöz a részvételre, az 
egyenlőségre törekszik, ugyanakkor kevésbé hie
rarchikus és inkább decentralizált.

Igen lényeges tényezőként emeli ki azt is, 
hogy a számítógépes hálózatok nem igényelnek 
erősen központosított adminisztrációs irányítást. 
Sőt, valójában a decentralizálás nélkülözhetetlen 
feltétel a hálózat gyors növekedéséhez. A szoros
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felügyelet ugyanis megfojtja a növekedést. A de
centralizáltság elősegíti a széles körű részvételt, 
mivel csökkenti azokat az akadályokat, amikkel a 
hálózathoz csatlakozni kívánó új csoportoknak 
meg kell küzdeniük.

Foglalkozik olyan, gyakran viták kereszttüzé
ben álló jelenségekkel, mint a “flaming”, azaz 
amikor valaki bosszantó vagy támadó tartalmú le
veleket küld. Az ilyen jelenségek leküzdésének 
egyik lehetősége a cenzúra lenne, ha nem ellen
kezne elveinkkel az, hogy ilyen eszközökhez fo
lyamodjunk.

A bevezetés a szerzőtől, szár
mazik. A könyv eredeti szellemének megfelelően 
a fordítás is személyes hangvételű, tegező. Hű 
fordítás, amit pozitív és negatív értelemben is 
mondhatunk, utóbbi alatt azt értve, hogy általá
ban nem tér ki a hazai helyzet okozta esetleges 
eltérésekre.

Az első fejezet címe mindent elárul: “Felsze- 
relkezés és rácsatlakozás”. Itt és a következők
ben is többször találunk egy-egy SZT (Szíves tá
jékoztatásul) című alfejezetet, amelyben az adott 
fejezet témájához további forrásokat mutat be.

A második fejezet az elektronikus levelezésé. 
Fontosságát a legtöbbek számára nem kell ma
gyaráznunk. Talán még kevesen ismerik a 
Smileys (mosolygók) szerepét, mely az élő társal
gás metakommunikációját “tudja” pótolni. A :-) 
(kacsintás) jel azt fejezi ki, hogy nem kell komo
lyan venni a megjegyzést. A : - (a helytelenítést, a 
:-o a meglepődést stb. fejezi ki.

Idehaza talán sokak számára kisebb a jelen
tősége, de annál érdekesebb megismernünk a 
Usenet hírcsoport-hálózatot. Érdemes elolvasni 
az ezzel foglalkozó két fejezetet (Usenet 1 és 2.).

Nem maradhatnak ki a levelező csoportok (vi
tafórumok) a Bitneten és az Interneten. Övék az 
ötödik fejezet.

A Telnet fogalmát már sokan ismerik, ezért 
hasznos, hogy a hatodik fejezetben megismer
kedhetünk egy sor felhívható könyvtári katalógus
sal, néhány érdekes Telnet helyszínnel, valamint 
a Telnettel elérhető faliújság rendszerekkel.

A fájlátvitel is alapvető hálózati funkció, tehát 
az FTP-fejezet sem maradhatott ki. Ebben és

több más fejezetben is találkozunk az “Amikor 
valami elromlik” elnevezésű alfejezettel, amely
ben az ilyen esetekre vonatkozó tanácsokat talál
juk.

A nyolcadik fejezet a Gopher, a WAIS és a 
World Wide Web világát hozza közelebb hoz
zánk.

Ezután jön az elektronikus levelezés haladók
nak, többek között fájlok levélben történő küldé
sével, FTP-s állományok ugyancsak elektronikus 
levélben való lekérésével

A tizedik “A világ hírei”címet viseli. A hírcso
portok ugyanis érdekes, tanulságos információkat 
közölnek, de nem a sajtóból vett híreket. Ezt elő- 
rebocsátva, néhány név alighanem mindent meg
magyaráz: UPI, Reuters, USA Today.

“Az IRC, MŰD és egyéb, a sokkal
érdekesebb dolgok” - olvassuk a tizenegyedik fe
jezet címét, amely néhány interaktív szolgáltatást 
ismertet. Érdemes utána nézni!

A hálózat igen fontos az iskolák számára is, 
tehát nem véletlen, hogy a hálózatnak az osztály
teremben játszott szerepéről is találunk egy feje
zetet.

Lehet, hogy sokan szívesen nélkülöznék, de 
a hálózaton folyik üzleti tevékenység is, tehát jog
gal szól róla egy fejezet ebben a kalauzban is.

“Befejezés -  Itt a vége?” Ezt látjuk az utolso 
fejezet címeként. A költői kérdésre adott válasz
ból csak az első mondatot idézzük: “A forradalom 
éppen csak elkezdődött,”

Két függelék is tartozik a könyvhöz. Az egyik 
egy szószedet, amely a “Szakzsargon” “névre 
hallgat”. A másik információkat tartalmaz az Elec
tronic Frontier Foundationról.

Egy hálózati kalauz nem lehet igazán meg 
kiegészítések, aktualizálások nélkül. Az eredeti
hez tartozó havi aktualizálások és kiegészítések 
csomagját kapjuk a kötethez 1994 márciusától 
1994 szeptemberéig. (N.B. a géppel olvasható 
változat 1995 márciusában már 1995 februárjáig 
tartalmazza ezeket.)

Koltay Tibor
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