
Egy kis Internet 

Most már jópár éve annak, hogy a személyi számítógépek valósággal 
berobbantak a mindennapi életbe, megjelenve szinte minden otthonban 
és kivétel nélkül minden ipari és oktatási intézményben. Egy számítógép 
ma már nélkülözhetetlen segédeszköze egy irodának, üzemnek, isko-
lának, valahogy a számítógépek szükségessége olyan papír-ceruza szintre 
emelkedett/ereszkedett. Forradalmi lépésnek számított a számítógépek 
hálózatba kapcsolása, ami lehetővé tette azt, hogy egyikük előtt ülve 
mindegyik gép adataihoz hozzáférhessünk. Mára a számítógéphálózat 
világméretűvé vált, egy — a szó szoros értelmében — kimeríthetetlen 
információforrást hozva létre. 

Honnan is indult az egész ? 
Úgy 20 évvel ezelőtt az Amerikai Védelmi Miniszterium (AVM) 

kezdeményezésére fogtak hozzá egy olyan információs-hálózat kifej-
lesztéséhez, amely a minisztérium számítógépeit volt hivatott összekötni, 
különböző rádió és műholdas hálózatokkal a katonai kutatás megkönnyí-
tésére. Mivel katonai célt szolgált, egy-két részletre különös hangsúlyt 
fektettek. Ilyenek a sebezhetetlenség, az adatáramlás biztonsága és gyor-
sasága. 

Miben nyilvánulnak meg ezek a tulajdonságok ? 
Elsősorban, egy globális központ hiányában. Minden egyes bekötött 

számítógép (szerver) egy kicsit hálózatközpont is, mindegyiknek van jól 
meghatározott címe és mindenik az éppen hozzá beérkező információ-
csomagot igyekszik a címzettnek továbbítani. 

Magyarázat: egy információcsomagnak mindig van egy feladója és egy 
címzettje. Ezeknek a címei fel vannak tüntetve a csomagon, akárcsak egy 
borítékon. A feladó, mihelyt postázta a küldeményt, az belekerül a nemzetközi 
információáramlásba és szerverről-szerverre haladva közeledik rendeltetési helye 
fele. Továbbításáról mindig a legutolsó szerver gondoskodik, megkeresve a cél 
fele vezető legrövidebb szabad utat. Ezért nem jelent nagy veszélyt, ha pl. egy-két 
csomópont meghibásodik, mert az informaciócsomagok ezek megkerülésével 
célba jutnak. 

Az AVM ezen kísérlete 1984-ben kiszabadult a Pentagonból és a kisérlet 
eredményét jelentő hálózat ragályként terjedt el a világban, évente 
megkétszereződve. Ma több mint 40 millió embernek, a világ több mint 
160 országában van legalább számítógépes levelezési lehetősége. 



Az elején főleg tudományos körökben (egyetemek, kutatóintézetek) 
terjedt el, és Európában még ma is főként tudományos célra használják, 
de rohamosan növekszik a magánfelhasználók (személyek, cégek) 
aránya. Mint minden ami működik, ez is pénzbe kerül, de mivel nincs 
egy központosított irányító szerv, mindenki fizeti a saját használatából 
származó, nagyobbrészt telefonvonalbért. Az egyetemistáknak, ku-
tatóknak általában ingyenes a hálózat használata (az egyetemek költ-
ségvetéséből kerül ki), míg egy magánfelhasználó a saját zsebén érzi, a 
rendszerprogramok árával együtt. 

Azt mondhatjuk az Internetről, a világ egyik legismertebb hálózatáról, 
hogy szinte tökéletes demokrácia, egyenjogúság, pontosabban egészen 
más törvények uralkodnak benne, mint a valódi életben. Pl. a partnerek 
egyelőre nem látják egymást, tehát a fizikai megjelenésnek semmi jelen-
tősége nincs; nincs vezetője, igazgatója, vagy főnöke az Internetnek, ma 
már létezik önállóan, függetlenül, anélkül, hogy bárki is nagyban be-
folyásolhatná. A helyi hálózatoknak megvannak ugyan a maguk rendszer-
gazdái, de ezeknek semmi hatalmuk nincs az Internet egésze felett 

Az Internet szolgáltatásaihoz különböző alkalmazások segítségével 
férhetünk hozzá. A teljesség igénye nélkül, íme ezek két csoportja: 

I. Direkt kommunikációt biztosító alkalmazások: feltételezik egy 
személyre szóló "elektronikus postaláda" vagyis egy számítógépes cím 
létezését, amelyet egyetemek ill. vállalkozó cégek biztosítanak. 

1. Elektronikus posta (E-mail): lehetővé teszi a számítógépes leve-
lezést. Segítségével számítógéppel küldhetünk, ill. kaphatunk üzenetet, 
esetleg kísérőállományokkal együtt. Egy üzenet pont olyan, a bélyeget 
leszámítva, mint egy rendes levél: van feladója, címzettje és tartalma. Ez 
az Internet legelemibb, legalapvetőbb, legolcsóbb és egyben legelter-
jedtebb szolgáltatása. Hátránya, hogy a látszólagos biztonság ellenére a 
leveleket gyakorlatilag bárki elolvashatja. 

2. I .R.C (Internet Relay Chat): többszemélyes, valós párbeszédet 
lehetővé tevő program. Vannak különböző témájú és nyelvű vitacsatornái, 
de lehet személyes, "négyszemközti" beszélgetéseket is folytatni segít-
ségével. A párbeszéd úgy valósul meg, hogy a begépelt szöveg a 
beszélőpartner képernyőjén is megjelenik. 

3. A hírcsoportok (News Groups): ez is egy témakörökre felosztott 
vitafórum, ahova feladhatunk, ill. ahonnan olvashatunk hirdetéseket, 
kérdéseket, véleményeket, ötleteket stb., és ezeket a világon bárki 
elolvashatja, és nyilvánosan vagy személyes üzenetben válaszolhat rá. 



II. Információkeresés: nem igényel személyes címet. 
1. - személyekről, vagy helyi hálózatokról: 
Fingen egy adott pillanatban egy adott szerverre bejelentkezett, tehát 

éppen dolgozó felhasználók nevét, ill. címét adja meg. 
Ping: megmutatja, hogy egy adott helyi hálózat, vagy felhasználó be 

van-e kapcsolódva az Internetbe. 
Hasonló programok: Whols, NSLookup, Dig; InterNIC, WhitePages 

Pilot Projects, Paradise,... 

2. - különböző témák szerint: 
Archie: állományok keresését teszi lehetővé, nevük vagy témájuk 

alapján, megadva azon szerverek címét ahol ezek megtalálhatók. 
FTP (File Transfer Protocol), lehetővé teszi távoli hálózatokra való 

rákapcsolódást, az adott hálózatok állományaival és könyvtár-
szerkezetével való műveleteket és az adott hálózaton levő állományok 
lemásolását. 

W W W (Wor ld Wide Web ) rendszeren alapuló alkalmazások: Mosaic 
és NetScape: az Internet talán legtöbbet használt információ-kereső 
alkalmazásai, mert a leglátványosabbak, a legkönnyebben, legkényelme-
sebben használhatók és új változataik már magukba foglalják az Archie 
és FTP lehetőségeket is. A W W W Hypertexten alapuló grafikus navigációs 
rendszer. Ez magyarul azt jelenti, hogy (a Windows-alkalmazások Help 
kulcsszavaihoz hasonlóan) a képernyőn levő képekre vagy színnel kie-
melt kulcsszavakra kattintva egy más helyszínre kerülünk, ahol az adott 
kulcsszóról vagy képről bővebb informácót találunk, ugyancsak Hy-
pertext formájában. A NetScape vagy Mosaic újabb változatai már a 
képeket is feltérképezik, lehetővé téve azt, hogy a kép különböző részeire 
kattintva más-más helyszínre kerüljünk. Így pl. nagyon egyszerű egy 
országról, városról információkat megtudni, elég ha a megfelelő oldalon 
található térképen rákattintunk. A Hypertext megszerkesztésére van egy 
speciális nyelvezet, a HTML; léteznek fordítóprogramok is, amelyek 
klasszikus szövegszerkesztőkkel (Word, Wordperfect, Latex....) megírt 
szöveget képesek hypertextté átalakítani. 

(Fordítóprogramok ill, bővebb információ a Hypertextről a következő 
cimeken találhatók : 

http://info.cern.ch/hypertext/www/tools/filters.html 
http://info.cern.ch/hypertext/www/tools/word-proc-filters.html). 

Az Internet alkalmazásokat csak a kiváncsiság felkeltéséért írtam le 
ennyire szűkszavúan, a szakirodalomban és magán az Interneten is 
található részletes leírás. 
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Egyed-Zsigmond Előd 

II. éves egyetemi hallgató 
EurINSA, Lyon 

Szerkesztői megjegyzés: 
1) Egyéb magyar nyelvű anyagok az Internetről: 
- elektronikus levélben a kasa@cs.ubbcluj.ro címről vagy 
- az EMT titkárságától. 
2) Bob Rankin "Az Internet elérése e-mail segítségével" c. dolgozatának 

magyar változata lekérhető a BobRankin@mhv.net címről (Subject: 
send accmail.hu, a levél tartalma lényegtelen). 

Szupravezető memóriák 

A harmadik évez red szupergyors számí tógépe iben minden 
valószínűség szerint szuprvezető memóriákat alkalmaznak. Jelenlegi is-
mereteink szerint csak a szupravezető kapcsoló-áramkörök képesek 
másodpercenként 10 1 2 ki/be kapcsolást megvalósítani. 

Egy számítógép memóriaelemeivel szemben a legfontosabb köve-
telmény a kompatibilitás; a memóriaelemeknek kompatibilisaknak kell 
lenniük a számítógép többi egységével. Ebből következik, hogy a memó-
riaelem bináris rendszerben működtethető és planáris technológiával 
előállítható kell legyen. A szupravezető memóriák ennek a feltételnek 
eleget tesznek. 

A hatvanas évektől kezdve folynak már kísérletek szupravezető 
memóriák kifejlesztésére vonatkozólag, az idők folyamán ezeknek a 
memóriáknak több generációját állították elő. A legegyszerűbb szup-
ravezető kapcsoló, amelyet számítógép memória-elemként is lehet alkal-
mazni, a kriotron. 


