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2000 a kormánynak kerülhet a legtöbbe 
A Gartner csoport szerint túl sok vállalat dugja még most is a homokba a fejét 

az ezredforduló által jelentett problémákkal kapcsolatban: sok régebbi szoftver 
az új milleniumot nem tudja kezelni. „Az emberek fokozatosan tudatára ébrednek 
a problémának, és egyre inkább érezhető a sietség is, de nem olyan mértekben, 
mint amennyire szükség lenne a bajból való kimászáshoz" — mondta a Gartner 
igazgatója. „A feladat megoldása sok munkát igényel. Drága dolog, és alaposan 
neki kell gűrkőzni. Egyes rendszerek nem lesznek készen." Azt jósolja, hogy a 
kormányzatnál lesznek a legsúlyosabb problémák: „A kormánynál jelenleg 
tapasztalható struccpolitika, plusz a költségvetési korlátok, valamint a rendszerek 
és alkalmazások sok kormányzati intézménynél fennálló viszonylagos elavultsága 
együtt nagy-nagy gondokhoz fog vezetni." 

(St. Petersburg Times, 96. 04. 08., A) 



Hogy javítsuk az elektronikus dolgozatokat? 
Azok a tanárok, akik megengedik, hogy a diákok a feladatokat elektronikus 

úton adják be, kénytelenek új módszereket kidolgozni a javításra és osztályozásra. 
"A javításhoz alkalmazott régi jelek egyszerűen nem használhatóak" - mondta-
egy tanár, aki új, különböző típusú zárójeleket tartalmazó jelölési rendszert 
tervezett a dolgozatjavításra az elektronikus környezetben. Egy másik tanár 
egyszerűen kinyomtatja a házi feladatot, és a régimódi, tollal beleírásos módszert 
alkalmazza. Néhányan könnyebbségnek tartják azt a lehetőséget, hogy egysze-
rűen be lehet szúrni a megjegyzéseket: "Az a gyanúm, hogy mindenki, aki javított 
már alsóbb osztályos dolgozatokat, szeretné, ha egyszerűen bepecsételhetné az 
újra és újra előjövő dolgokat" — mondta az Oregon State University 
filozófiatanára. Az email "lehetővé teszi számomra, hogy bőven kommentálhas-
sam a dolgozatot, és nem kell egyvalamit többször leírnom." Viszont hiányzik 
neki a dolgozatjavítás reggeli közben. 

(Chronicle of Higher Education, 96. 04. 12.) 

Aha! - mondja a Microsoft 
A Microsoft megveszi a hordozható számítógépekhez használható, tollal 

működtethető programokat gyártó Aha! Software Corporation-t, valamint az 
Inkwriter szoftvert, amelynek segítségével a felhasználó saját kézírásával 
készíthet, módosíthat és küldhet el feljegyzéseket. A lépést úgy értékelik, hogy 
a Microsoftnak tervei vannak a toll számítógép-periféria céljára történő alkal-
mazásával, különösen mivel az nagyon sokféle feladatra alkalmazható: az 
üzletemberektől a leltárosokon keresztül az orvosi személyzetig sokan használ-
hatják olyanok, akik munkájuk során nem egy íróasztal előtt ülnek. 

(New York Times, 96. 04. 09, C2) 

Gyerekbiztos billentyűzet 
Egy férj-feleség csapat gyerekbiztos billentyűzetet állított elő, amely bírja a 

ráöntött gyümölcslevet, az erős ütéseket és a véletlen rákönyöklést is. 55 billentyű 
van rajta, amelyeken a betűket, számokat és egyéb funkciókat különböző színek 
jelölik, és a betűk ábécérendben vannak, hogy könnyebb legyen megtalálni őket. 
Control, Alt és Delete gomb nincs, ez védelmet jelent a véletlen adatvesztés vagy 
a rendszer lefagyasztása ellen. Ezenkívül a billentyűzet nem aktív addig, amíg a 
gép fel nem bootol. "Így a file-ok még akkor sem sérülhetnek meg, ha ugrálnak 
a billentyűkön" - mondta a tervező. A "My First Keyboard"-ot (Első billen-
tyűzetem) a Kidtech gyártja, és 49 dollárba kerül. 

(St. Petersburg Times, 96, 04. 08., 13.o.) 

A Pentium még egy évig jó lesz 
Idén az eladott mikroprocesszorok 91%-a Pentium volt, és a kaliforniai 

MicroDesign Resources Inc. kutatócég szerint még egy évig ez a processzor lehet 
az Intel sztárja. A MicroDesign azt jósolja, hogy 1998 első negyedévében a piac 
a Pentiumoktól a P6 chipek fele fordul majd. 

(Investor's Business Daily, 96. 04. 15-, A8) 



"Bűn és bűnhődés"-szoftver 
Egy, a Northwestern University és a Tuft University professzorai által kifej-

lesztett szoftver kiválóan demonstrálja, hogy milyen fontos a bíróság előtt a 
becsületes kinézet. A "Bűn és bűnhődés" CD ROM-os program video-részleteket 
mutat be egy, a felhasználóval szembeni bűnvádi eljárásról, közben változtatva 
annak külső megjelenését, nemét, bőrszínét, és adatokat szolgáltat arról, hogy 
hogyan függ az USA-ban az igazságszolgáltatás a vádlott személyes tulajdon-
ságaitól. Jerry Goldman, a Northwestern University professzora, a szoftver egyik 
kifejlesztője szerint a program "többek között a szociológia, pszichológia, jog és 
politológia oktatásában alkalmazható. Azt reméljük, hogy hasznos lesz pl. az új 
bírák képzésében - érzékenyebbé fognak válni az őket esetleg befolyásoló külső 
tényezőkre." A "Bűn és bűnhődést" Az USA Oktatási Minisztériuma Felsőoktatás-
fejlesztési Alapjának támogatásával fejlesztettek ki. 

(Chronicle of Higher Education, 96 04. 19., A28) 

A Web „az intellektuális gyarmatosítás leghatékonyabb eszköze" 
Anatolij Voronov, a Glasnet oroszországi Internetelérés szolgáltató igazgatója 

így nyilatkozott: "csak hüledezek, amikor az emberek arról beszélnek, hogy 
milyen nyitott a Web. Ez az intellektuális gyarmatosítás leghatékonyabb eszköze. 
A tennék Amerikából jön, úgyhogy vagy megtanulunk angolul, vagy nem 
használjuk. Ez persze minden más termék esetében is így van. De ha arról 
beszélnek, hogy olyan technológiáról van szó, amely százmilliók előtt megnyitja 
a világot, az már vicc. Ez csak újból két részre osztja a világot, lesznek 
bennfentesek és kirekesztettek." (New York Times 96. 04. 14., 4. rész 1.o) Vő: az 
Edupage olvasható kínaiul, franciául, németül, héberül, magyarul, olaszul, 
litvánul, portugálul, románul és spanyolul. Oroszul még nem. 

Újabb Microsoft vírusok 
Először volt a Word vírus, most pedig itt van a Word Prank Macro vírus, amely 

az ActiveVRML dokumentumokban terjed: ez a Microsoft háromdimenziós Web 
siteok fejlesztését szolgáló szoftvereszköze. Ami még ennél is rosszabb, a 
Microsoftnak értesíteni kellett a múlt hónapi Professzionális Fejlesztői Konferen-
ciája résztvevőit, hogy az ott kiosztott egyik CD ROM fertőzött. A gyógyszer 
megtalálható a Microsoft Web site-jan: http://www.microsoft.com 

(Investor's Business Daily, 96. 04. 15., A8) 

A Microsoft mindennel foglalkozik 
A Microsoft és az NBC együttműködik egy éjszakai egyórás showműsor 

létrehozásában, amely az új médiaszemélyiségekkel és a digitális forradalommal 
foglalkozik majd. Ez lesz az MSBNC, egy új, 24 órás, online szolgáltatással 
egybekapcsolt kábeltévés hírcsatorna első műsora. 

(Wall Street Journal, 96. 04. 17., B9) 

Az Internet használókat elfújja a szél 
A világ Internet-használóinak számára vonatkozó becslések a használt statiszti-

kai módszerekkel kapcsolatos vita mindenkori állása szerint mozognak. A Nielsen 
Media Research legújabb eredménye (amely egy 1995-ös felmérésen alapul) 



szerint "az elmúlt három hónapban" 19,4 millió ember használta az Internetet. A 
Vanderbilt University professzorai, Donna Hoffman és Thomas Novak szerint a 
valódi szám közelebb állhat a 16,4 millióhoz. Mark Resch a Xerox-tól a 
következésképpen söpri le a problémát: "Igen, egy hurrikánban vagyunk, és azon 
vitáznak, hogy a szél 250 km/h-val vagy 300 km/h-val fúj. Ez intellektuálisan 
érdekes, de abszolút nem érinti a lényeget. Web site-ünkön rendszeresen havi 
10%-al nő a forgalom." 

(New York Times, 96. 04. 17., C1) 

E-mail ingyen 
A Juno Online Services LB ingyenes E-mail-szolgáltatást indít a vékony 

pénztárcájú felhasználók számára, akiket nem zavar, ha leveleik olvasása közben 
hirdetésekkel is elárasztják őket. A Juno mostanáig 16 hirdetőt nyert meg, köztük 
a Quaker Oats, Okidata és Miramax Films cégeket. A termékeiket reklámozni 
kívánók 10 centet fizetnek minden elért PC után. A Juno közben a PC-gyártókkal 
olyan megállapodásokon dolgozik, amelyek nyomán szoftverét az újonnan 
eladott számítógépekre előre felinstallálnák. Jövő hónapban indul a Freemark 
Communications ingyenes email-szolgáltatása, 

(Investor's Business Daily, 96. 04. 22., A6) 

Hírek a Web-en 
A Wall Street Journal bejelentette Web-es interaktív hírszolgáltatását: 

http://www.wsj.com/. A szolgáltatás egyelőre ingyenes, de néhány hónapon 
belül a nyomtatott változat előfizetőinek évi 29 dollárt kell fizetni érte, a csak az 
elektronikus változatot olvasók pedig évente 49 dollárért tallózhatnak a Wall 
Street Journal híreiben. 

(Wall Street Journal 96. 04. 29., B1) 
A Microsoft viszont az MSN News és egyéb Microsoft Network-os hírek 

ingyenes Web-es megjelenítését tervezi, és május közepétől az egyéb MSN-tar-
talom is a Web-re kerül, de ez már pénzért. ( http://www. msn.com/news/). 

Beszédfelismerő OS/2 
Az IBM OS/2 operációs rendszerének következő verziója, a Merlin hangfelis-

merésre is képes lesz. Az IBM személyi szoftver-termékekért felelős alelnöke 
szerint "a billentyűzet és az egér a legtöbb embernek idegen. A beszéd sokkal 
természetesebb módja a számítógéppel való kapcsolatnak". A Merlin piacra 
dobására ez év második felében kerül sor, száz dollár alatti áron. 

(St. Petersburg Times 96. 04. 29., 9. o.) 


