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Notesnike, kot jih tudi imenujemo,
lahko razdelimo v pet skupin – ob naku-
pu se je te¡ko odloþiti za prav¿njega. Iz-
bira je sicer pogosto odvisna predvsem
od finanþnih sposobnosti kupca, a pred
nakupom se je dobro pozanimati, kaj
vam sploh ponujajo.

Najcenej¿i
Najcenej¿i prenosniki imajo vgrajene

procesorje celeron s frekvenco 600 do
800 MHz, pentium III od 500 do 700
MHz, redkeje pa AMD-jev duron z 850
ali 900 MHz, 64 ali 128 MB pomnilnika,
12- do 14,1-palþni zaslon LCD, pogon
CD-ROM in disk od 6 do 10 GB. To so
obiþajno nekoliko zastareli srednje in vi-
soko zmogljivi modeli iz preteklih sezon,
ki jih slovenskim prodajalcem ni uspelo
prodati, ali pa njihove nekoliko preno-

vljene (novo ohi¿je) in poenostavljene
(raba cenej¿ih materialov, na primer
slab¿a tipkovnica) izpeljanke, s katerimi
¡elijo proizvajalci zapolniti svoje tr¡ne
ni¿e v spodnjem cenovnem razredu. Ce-
ne teh raþunalnikov ne presegajo
400.000 tolarjev.

Nekoliko dra¡ji raþunalniki iz sre-
dnjega cenovnega razreda (od 400.000
do 700.000 tolarjev) imajo vgrajene ve-
þje diske, hitrej¿e – a ne najhitrej¿e –
procesorje, kot so celeron 1 GHz ali
pentium III 800 MHz ali bolj¿i. Izdelke s
procesorji AMD pri nas sreþamo redke-
je, saj athlone 4 s taktom 1 oz. 1.1 GHz
ter durone z 900 MHz in 1 GHz v preno-
sne raþunalnike vgrajujejo le redki proi-
zvajalci (vidnej¿i je Compaq). Ti raþu-
nalniki imajo vgrajenega do 256 MB po-
mnilnika in 14,1-palþne zaslone, redki
modeli pa celo veþje.

Vrhunski prenosniki
Za veþ kot 700.000 tolarjev lahko pri-

þakujemo prenosnik, ki bo po svojih
zmogljivostih enak povpreþnemu nami-
znemu raþunalniku. Procesor bo eden
izmed najhitrej¿ih za prenosnike – ne ce-
leron ali duron, temveþ athlon 4 ali mo-
bilni pentium III, s frekvenco 1,2 GHz.
Zaslon bo seveda 14- ali 15-palþni, po-
mnilnika bo vsaj 256 MB. V nekatere to-
vrstne prenosnike danes ¡e serijsko
vgrajujejo 512 MB pomnilnika in najve-

þje diske, 48 ali 60 GB. Praviloma je
vgrajen tudi kombiniran pogon za zapi-
sovanje CD-RW in branje plo¿þ DVD
ter seveda modem in 100-megabitni
omre¡ni vmesnik ethernet.

Pomanjkljive specifikacije
Vendar nas vse te dobrote ne smejo

zavesti. Nemalokrat proizvajalci ne na-
vedejo tipa glavnega in grafiþnega pro-
cesorja, ¿tevila re¡ za vtiþne kartice PC
(PCMCIA – modem, omre¡ni vme-
snik …) ali zdru¡ljivosti prenosnika z ra-
zliþnimi operacijskimi sistemi – pravilo-

ma vsi delujejo z windowsom, z linuxom
pa ne þisto vsi. Þe se omejimo le na hi-
trost delovanja, moramo vedeti, da je
zmogljivost grafiþnega procesorja dosti-
krat kljuþnega pomena. V bolj¿ih preno-
snikih so pogosto vgrajeni procesorji ati
radeon in nvidia geforce.

Pri prenosnikih morata biti vgrajena
posebna, za ni¡jo porabo energije prila-
gojena grafiþni in glavni procesor. Zami-
sel, da bi sestavili poceni vrhunski pre-
nosnik iz manj kakovostnih komponent
in standardnih komponent z vi¿jo pora-
bo energije, ni nova in zdi se, da se za tak
pristop ¿e posebno navdu¿ujejo nekateri
manj znani proizvajalci z Daljnega vzho-
da, ki delajo predvsem za pogodbene
partnerje OEM. Najcenej¿i 15-palþni
monitorji LCD za namizne raþunalnike
stanejo ¡e manj kot 100.000 tolarjev,
vendar ¡al niso optimizirani za majhno

porabo energije. Namesto dra¡jih mo-
bilnih pentiumov III nekateri izdeloval-
ci vgrajujejo kar navadne pentiume III s
frekvenco 1,33 GHz. Tak raþunalnik je
energijsko bolj po¡re¿en, zagotavlja
manj avtonomije in se preveþ greje. Z
njim lahko namesto treh ur samostojno
delamo le uro in pol.

Zelo tanki prenosniki
Narediti manj kot dva centimetra de-

bel prenosni raþunalnik, ki tehta manj
kot dva kilograma, v resnici sploh ni ta-
ko te¡ko. Izdelovalci vgradijo tanj¿o in
zato nekoliko slab¿o tipkovnico, nekoli-
ko tanj¿i zaslon LCD, predvsem pa po-
zabijo na pogon CD in disketno enoto.
Redki pozabijo celo na ¿tevilne vtiþnice,
denimo za dodatno mi¿ko, monitor, tip-
kovnico in zvoþnike. Procesorji v takih
ultralahkih prenosnikih so v povpreþju
za 50 odstotkov manj zmogljivi kot v kla-
siþnih prenosnih raþunalnikih. Prav tako
imajo vgrajene za polovico manj zmo-
gljive diske in tudi osnovne plo¿þe pod-
pirajo manj pomnilnika in drugih na-
prav.

Mobilni mac
Razred zase so prenosniki Apple, ki

izstopajo predvsem zaradi drugaþne
programske opreme. Cenej¿i ibooki so
po zmogljivosti, ceni in razse¡nostih pri-
merljivi s klasiþnimi prenosniki – zame-
rimo pa jim premajhen, 12,1-palþni za-
slon; le najdra¡ja razliþica ibooka ima
14,1-palþni zaslon. Pri najdra¡jem iboo-
ku za okoli 550.000 tolarjev bi lahko bil
vgrajen bolj zajeten trdi disk, veþji od 20
GB. Po drugi strani imajo vsi ibooki ¡e
vgrajene prikljuþke za TV in enoto
DVD, dra¡ji pa tudi kombinirani zapiso-
valnik plo¿þ CD-RW, ki obenem bere
tudi plo¿þe DVD.

Najzahtevnej¿im uporabnikom so na
voljo powerbooki s procesorji powerpc
g4 550 in 867 MHz, katerih cene se zaþno
pri okoli 650.000 tolarjih in se¡ejo tudi
do milijona. Vgrajene imajo ¿iroke 15,2-
palþne zaslone kinematografskega for-
mata, so tanki (le 2,5 cm), grafiþni proce-
sor pa je dobro znani Atijev radeon. Se-
rijsko imajo vgrajene zapisovalnike CD-
RW, ki berejo tudi plo¿þe DVD. Zago-
tavljajo tudi do pet ur energetske neod-
visnosti.
Mag. Simon Vavpotiþ

Nakupi

Prenosniki:
kaj in za koliko

Prenosni raþunalniki so bili vedno nekaj posebnega – manj zmogljivi od na-
miznih pecejev, a kljub temu vsaj dvakrat dra¡ji, zaradi vgrajenih zaslonov
LCD in drugih miniaturiziranih sestavin. V zadnjem letu sta se njihova pro-
daja in ponudba poveþali. Bodo torej prenosniki konþno nadomestili nami-
znike? Kateri vam najbolj ustreza, katerega si lahko privo¿þite?

www.adria.si
Po enajstem septembru letalska indu-

strija ne bo nikoli veþ tak¿na, kot je bila.
Slovenski letalski prevoznik je imel pred
kratkim ¿e smolo s tehniþnimi okvara-
mi, vse skupaj pa so zadostni razlogi za
pozornost spletnemu mestu Adrie Airwa-
ys.

Najprej je treba pohvaliti zelo uspe¿no
prizadevanje pri usklajevanju informacij-
skih sistemov s spletnim mestom. Red-
kokatero spletno mesto v Sloveniji zdru-
¡uje kompleksno dinamiþno osnovo ter
uporaben in koristen spletni vmesnik.
Koristno dejstvo, da je ista ekipa naredi-
la programje in spletno
mesto, je hkrati razlog
za nekaj slab¿ih vidikov
projekta v celoti.

Uporabni¿ka
izku¿nja

Portalna struktura je v
zadnji spremembi obli-
kovanja zamenjala do-
sedanji cederom pri-
stop. V nasprotju s kla-
siþnimi spletnimi porta-
li, usmerjenimi k zadr¡e-
vanju uporabnika in tr¡e-
nju oglasnega prostora,
gre pri Adrii za dober vtis
in viden vlo¡ek informa-
tivne dinamiþnosti pod-
jetja. Edini problem s to
odloþitvijo je njena kon-
ceptna zastarelost.

Pregled vstopnih stra-
ni skoraj vseh pomemb-
nih svetovnih prevozni-
kov poka¡e razvoj maksi-
malnega reduciranja pr-
vega nagovora uporabni-
ka. Kljuþna podmena v
osnovi tak¿nega strate-
¿kega razmi¿ljanja izhaja iz poglobljene-
ga razumevanja uporabnikovih ¡elja, po-
treb in priþakovanj. Problem Adrie je, da
ne razmi¿lja, kako bo uporabniku ponu-
dila popolno storitev, ampak v ospredje
postavlja dokazovanje lastne velikosti
kot podjetja. Napaka.

Izraz, s katerim spletna stroka ozna-
þuje ta sodobni pristop, je »uporabniku
prijazna informacijska arhitektura«.

Vsebina
Spletno mesto Adrie ima na seznamu

vsebinskih sklopov vse, kar tak projekt
potrebuje. Osnovne uporabni¿ke inte-
rakcije spletno mesto veþinoma pokrije
– informacije o voznem redu, mo¡nost

e-Relevance

rezervacije in nakupa vozovnic, iskanje
izgubljene prtljage in podobno.

Privilegij Adrie, da je vir dejansko po-
membnih informacij o letalskih prevozih,
je pripeljal tudi do ene redkih koristnih in
uporabnih aplikacij wap. Þe se kdo wa-
pa sploh ¿e spominja.

Kar dramatiþno manjka, je grupiranje
vsebin in njihova razporeditev v strukturi
vstopne strani. V navigaciji se informaci-
je o podjetju in uporabne storitve vrstijo
po nerazumljivem zaporedju, kar zagoto-
vo ne pomaga pri iskanju vsebin. V
stolpcih z vsebino so razmere ¿e bolj

konfuzne.

Uporabnost
Ni res in ne da se eno-
stavno trditi, da je sple-
tno mesto Adrie med
najbolj uporabnimi v Slo-
veniji. Poleg zgoraj ome-
njenih te¡av s strukturo,
ki ¡e zado¿þajo za neza-
dostno oceno, je treba
omeniti ¿e pomanjkanje
skrbi za besedila in nji-
hovo berljivost z zaslo-
na. Dol¡ina, informacij-
ska organiziranost in
prelom ne upo¿tevajo
ergonomskih pravil in so
oþitno enostavno prevze-
ti iz tiskanih gradiv.
Uporabniku prezasiþe-
nost vstopne in nekate-
rih vmesnih strani nepo-
trebno ote¡i tudi dostop
do najenostavnej¿ih ci-
ljev.

Kakovost
oblikovanja

Druga najslab¿a toþka Adrijinih strani
je vizualno oblikovanje. Glave vseh stra-
ni so neinventivne, barvna skala neu-
spe¿no sledi zapletenemu znaku podje-
tja, uporaba ikon je maksimalno nedo-
sledna in ¿kodljiva. Posebno mistiþna je
falusoidna estetika navigacijskih gum-
bov.

Digitalni odnosi z javnostmi
Postopek strukturiranja spletnega

projekta zaþenjamo z analizo uporabni-
¿kih skupin in njihovih informacijskih in
komunikacijskih potreb. Le iz tak¿ne ra-
ziskave lahko dobimo jasne podmene za
upravljanje odnosov z investitorji, medi-
ji, zaposlenimi, strokovnimi in splo¿nimi
javnostmi. Spletna mesta tako postaja-
jo vrhunsko orodje za odnose z javnost-
mi in nekaj tak¿nega bi lahko bil tudi
Adrijin izhod iz zmede, ki vlada v njiho-
vem spletnem prostoru.

Sklepno mnenje
Prav zaradi izredno veliko vlo¡enega

dela v kakovost uporabnih elementov je
treba o spletnem mestu Adrie spregovo-
riti neposredno in kritiþno. Od daleþ
spletno mesto ni veþ zaþetni¿ki konjiþek
nekega in-house tehno-genija, ampak
konkretno prizadevanje veþje ekipe.

Adrijino spletno mesto je v sloven-
skem internetnem prostoru verjetno naj-
bolj paradoksalna kombinacija visoke
koristnosti in nizke uporabnosti.

Rubrika e-relevance je
posveþena kritiki slovenskih
spletnih mest izpod tipkovnice

Vuka ‡osi†a, klasika
internetne umetnosti in
kreativnega direktorja v

podjetju Literal iz Ljubljane.
Svojo pozicijo avtor opisuje
kot informirano subjektivnost

in ne kot raziskovalno
novinarstvo.

Posebno interesantna je falusoidna
estetika navigacijskih gumbov.

Na kratko
Interneta veþ, e-nakupovanja ¿e zelo malo

¬tevilo uporabnikov interneta v Sloveniji strmo nara¿þa, je
ena temeljnih ugotovitev spletne ankete Raba interneta v Slove-
niji (RIS) 2001. Rezultati ankete, ki je obsegala veþ kot 2000
vsebinskih vpra¿anj in ki jo je izpolnilo skoraj 15.000 ljudi, so ta-
ki: internet vsak dan uporablja 56 odstotkov vpra¿anih (devet
odstotkov veþ kot RIS 1998), e-nakupovanje pa ¿e ne dosega dr-
¡av EU ali ZDA. Raziskovalci menijo, da je v Sloveniji zdaj pri-
bli¡no 500.000 uporabnikov interneta – januarja lani naj bi jih
bilo bilo 350.000 – in poudarjajo, da je izredno veliko zanimanje
za storitve on-line tudi med tistimi, ki interneta ¿e ne uporablja-
jo. Med anketiranci, od katerih se jih sicer dobra polovica v in-
ternet povezuje iz domaþega naslanjaþa, le malo manj pa se jih
prikljuþi v slu¡bi (45 odstotkov), jih je najveþ, to je 53 odstotkov,
povezanih prek navadnega modema, þetrtina prek modema
ISDN, medtem ko jih 12 odstotkov za priklop uporablja kabel-
sko povezavo.

Za raþunalnikom vsak deseti Rus
Devet odstotkov Rusov oziroma 26 odstotkov prebivalcev ru-

ske prestolnice uporablja raþunalnik vsak dan ali vsaj nekajkrat
na teden, je pokazala raziskava, ki jo je te dni objavil Vseruski
center za preuþevanje javnega mnenja. Doma ima raþunalnik 23
odstotkov moskovskih in ¿est odstotkov ruskih dru¡in, kar 84
odstotkov Rusov (69 odstotkov prebivalcev Moskve) pa ga ni-
koli ne uporablja.

HP ¿iri sodelovanje z Nokio
Hewlett-Packard je s finskim izdelovalcem mobilne opreme

in re¿itev Nokio podpisal novo pogodbo o sodelovanju, ki je raz-
¿irjena razliþica sporazuma za storitve informacijske tehnologije
v Evropi. Dvainosemdeset novih ljudi pri HP bo prevzelo zuna-
nje izvajanje nekaterih storitev za Nokio, tako da je njihovo sku-
pno ¿tevilo naraslo na 342, vrednost sporazuma pa se je povzpe-
la na 260 milijonov ameri¿kih dolarjev v treh letih. HP Services
bo poleg Nokijinih operativnih sredi¿þ za poslovno infrastruktu-
ro na Finskem, Kitajskem, v ZDA in Singapurju upravljal ¿e
centre v 30 dr¡avah po Evropi.

Cisco vodilni na podroþju voip
Dve raziskovalni organizaciji, Infotech in Synergy research,

sta v svojih poroþilih o opremi za paketni prenos podatkov in
tehnologiji voip (prenos govora po internetnem protokolu) na
prvo mesto po tr¡nem dele¡u uvrstili Cisco systems. Cisco je do
zdaj dobavil ¡e veþ kot pol milijona telefonov ip in postavil veþ
kot ¿est milijonov prikljuþkov voip.

Compaq, Intel in Sun slab¿e ...
Tri velika raþunalni¿ka podjetja so nedavno sporoþila rezulta-

te poslovanja zadnjega þetrtletja, Compaq in Intel pa tudi celo-
tnega poslovnega leta. Nobeden od trojice se ne more pohvaliti
z bolj¿im izidom kot leto poprej, zato vsi rezultate ¡e tradicio-
nalno najbolj¿ega þetrtletja, v katero padejo tudi predbo¡iþni
nakupi, z veseljem primerjajo s þetrtletjem prej. Compaq je v le-
tu 2001 s prodajo zaslu¡il 33,6 milijarde ameri¿kih dolarjev, 21
odstotkov manj kot leta 2000. Dobiþek je padel za 85 odstotkov,
na 256 milijonov dolarjev. V zadnjem þetrtletju so pri Compaqu
prodali za 8,5 milijarde dolarjev opreme in storitev, torej za 26
odstotkov manj kot leto prej. Za zdaj Compaq ¿e posluje z do-
biþkom, ki zna¿a 92 milijonov dolarjev.

Intel je zadnje þetrtletje sklenil s prihodkom od prodaje v vi¿i-
ni sedem milijard dolarjev, kar je za 20 odstotkov manj kot v

istem obdobju lani. Dobiþek se je zmanj¿al za 62 odstotkov, na
998 milijonov dolarjev. Prihodek v celotnem poslovnem letu je
bil ni¡ji za 21 odstotkov in je dosegel 26,5 milijarde dolarjev, iz
njega pa jim je uspelo ustvariti 3,6 milijarde dolarjev dobiþka,
kar je za 70 odstotkov manj kot leta 2000.

Sun microsystems je posloval drugaþe. Prihodki v drugem þe-
trtletju so se v primerjavi z letom poprej precej zmanj¿ali, in si-
cer za 39 odstotkov (dosegli so 3,11 milijarde dolarjev), a se je
pod þrto zasvetila rdeþa ¿tevilka – izguba je dosegla vrednost 99
milijonov dolarjev. Menda so pri Sunu tak¿en izid priþakovali –
povpra¿evanje podjetij, ki ponujajo spletne storitve, bank, zava-
rovalnic in telekomunikacijskih podjetij je namreþ ¿e posebno
moþno padlo. V þrne ¿tevilke naj bi se pri Sunu vrnili ¿e pred
koncem tega poslovnega leta, torej pred leto¿njim poletjem.

IBM marca z novim direktorjem
Novica, da bo Louisa Gerstnerja, legendarnega direktorja

IBM, najveþjega raþunalni¿kega podjetja na svetu, zamenjal
Sam Palmisano, ni preseneþenje, bolj je javnost presenetila
odloþitev, da 50-letni Palmisano prevzel posle ¡e z leto¿njim pr-
vim marcem. Gerstner je bil na þelu IBM devet let, v tem þasu pa
je vrednost delnice na borzi zrasla za neverjetnih 700 odstotkov.
Palmisano, ki bo nasledil 60-letnega Gestnerja, je deset let mlaj-
¿i in je v IBM ¡e 36 let. Edini oþitek analitikov sicer zelo uspe-
¿nemu Gestnerju v njegovi karieri je, da krivulja prodajnih pri-
hodkov IBM ni bila bolj strma. Ko je Gerstner prevzel krmilo
podjetja leta 1993, so bili letni prodajni prihodki 62,7, lani le 85,9
milijarde dolarjev, hkrati pa se je krivulja prodajne rasti prviþ po
devetih letih obrnila navzdol.

SGI prenesel grafiþne patente 3D
na Microsoft

Dru¡ba Silicon Graphics Inc. je veþino svojih patentov s po-
droþja grafike 3D prodala dru¡bi Microsoft za 62,5 milijona do-
larjev. Katere tehnologije je SGI prodal, ¿e ni znano, viri blizu
sede¡a dru¡be pa poroþajo, da gre za veþino intelektualne lastni-
ne dru¡be. Dru¡ba SGI bo naslednji teden objavila poslovne re-
zultate, takrat bodo verjetno znane tudi podrobnosti. ¬pekulan-
ti ugibajo, ali je bil razlog za pogodbo predhodni sporazum med
SGI in NVidio, ki dobavlja tudi grafiþne procesorje za Microsof-
tovo igralno konzolo xbox. SGI je nedavno objavil tudi, da bodo
sestavili najveþji raþunalnik za preuþevanje vesolja v Veliki Bri-
taniji za znanega fizika dr. Stephena Hawkinga. Raþunalnik z
imenom COSMOS bo omogoþal preuþevanje vesolja vse od pr-
ve sekunde po velikem poku do danes, deset milijard let pozne-
je.

Navijaþi bodo lahko telefonirali
Slabih pet mesecev pred zaþetkom svetovnega prvenstva v

nogometu so odpravili tudi komunikacijsko omejitev. V Ju¡ni
Koreji in na Japonskem namreþ ne poznajo omre¡ij gsm, zato pa
uporabljajo (tudi) omre¡ja cdma. Zdaj sta korejski operater
Freetel in francoski Boygues predstavila mo¡nost, s katero bo
telefoniranje med svetovnim prvenstvom v nogometu (in seve-
da tudi kasneje) omogoþeno tudi evropskim gledalcem. V ta na-
men bodo morali svojo kartico sim vtakniti v nov mobilnik (cd-
ma), nato pa bodo dosegljivi na isti ¿tevilki in uporabljali vse,
kar je zapisano na kartici. No, ena omejitev ¿e ostaja: slovenski
operaterji bodo morali s korejskim najprej podpisati pogodbo o
gostovanju. A glede na to, da bodo na svetovnem prvenstvu na-
stopili tudi na¿i igralci, se ni bati, da tega do takrat ne bodo sto-
rili.
B. Þ., B. O., Si. R.

Kljub majhnimmeram v primerjavi s povpreþnimi namizniki zaostajajo prenosni
raþunalniki po zmogljivosti glavne procesne enote le pribli¡no za polovico. Svetla
izjema so Applovi powerbooki s procesorji G4, ki so enako hitri kot tisti v
najhitrej¿ih namiznih macih. Najhitrej¿i procesni enoti za namizne raþunalnike,
pentium 4 2,2 GHz in athlon xp 2000p+, sta pribli¡no dvakrat hitrej¿i od
najhitrej¿ih procesorjev za prenosne peceje: mobilnega pentiuma III-M 1,33GHz
z jedrom tualatin (prvim mobilnim procesorjem, izdelanim v 0,13-mikronski
tehnologiji) in mobilnega athlona 4 1,2 GHz z jedrom palomino, izdelanim v
0,18-mikronski tehnologiji. Kapacitete trdih diskov najbolj¿ih prenosnikov in
povpreþnih namiznikov so celo podobne, okoli 40 GB, v povpreþju pa je za
pribli¡no tretjino razlike, 20 GB namesto 30 GB. Kljub temu sta ceni
povpreþnega prenosnika in povpreþnega namiznika v razmerju pribli¡no 2:1 –
predvsem zaradi dra¡jih zaslonov LCD in nekoliko bolj zapletenega postopka
sestave.

Med glavnimi proizvajalci so vsa
znana raþunalni¿ka imena: IBM,
Compaq, Hewlett-Packard, Dell,
Toshiba in Apple, pogosto pa
zasledimo tudi znamke Gericom, Acer,
Sony in Fujitsu-Siemens.

Da bi dobili splo¿no sliko, si bomo po-
magali z dvema portaloma wap, ki sta ju
naredila operaterja Mobitel in Simobil.
Zakaj bi ju sploh rabili? Mobitel je po za-
þetnem tipanju morda na¿el dve pravi
smeri. Prva je ¿iroka izbira igric, druga pa
pomenkovanje. Zabava, torej, niþ resne-
ga, niþ za starej¿e uporabnike. Kje so no-
vice, banþne in borzne informacije, vozni
redi in podobno, kar naj bi bilo v zaþetku
glavna odlika in prednost wapa?

Izku¿nje ka¡ejo, da dnevne novice
uporabnikov v domaþi dr¡avi ne zanima-
jo, saj jih spremljajo prek drugih medijev.
Operaterji pa so se nauþili, da potrebuje-
jo uporabniki za kakovostno uporabo
wapa telefone s þimveþjimi zasloni, po
mo¡nosti barvnimi. In da je vsebina bolj-
¿a, þe jo zagotavljajo tisti, ki jim je to glav-
ni posel, in ne operaterji sami.

Kljub drugaþnim priþakovanjem je na
prvi pogled na obeh wap-portalih poleg
zabave najti skorajda vse informacije o
dogajanju pri nas in v ¿ir¿i okolici. Veþi-
noma je vir slovenska tiskovna agencija,
za nekatere poskrbijo tudi kar zaposleni.
Tako je pri Mobitelu v wap-redakciji, þe
ji lahko tako reþemo, zaposlenih 17 ljudi,
medtem ko se pri Simobilu z wapom po-
klicno ukvarjata dva þloveka, novice in
preostale informacije pa zanje zbirajo pri
podjetju Notica, kjer jih tudi oblikujejo in
prilagajajo.

¬port pomemben, a nea¡uren
¬tevilo uporabnikov wapa v Sloveniji

poþasi nara¿þa, menda smo celo nad
evropskim povpreþjem. Veþina obisko-
valcev strani wap se najveþkrat ustavi pri
zabavni vsebini, denimo horoskopih, za-
nimajo jih tudi ¿portni izidi, zelo po-
membno vlogo imajo ¿e vremenske na-
povedi, kinematografski sporedi in po-

dobno. Horoskopov tule ne bomo oce-
njevali, medtem ko ¿portnim novicam
lahko oþitamo nea¡urnost. Na Mobitelo-
vih straneh, denimo, le redko objavijo re-
zultate prvih polþasov tekem, konþne no-
vice pa so preveþkrat opremljene z bala-
stom, ki na majhnih zaslonih povzroþi
preveliko nepreglednost. Na splo¿no no-
beden od operaterjevih portalov ¿portnih
prenosov ne spremlja v ¡ivo.

Pri splo¿nih novicah, vremenu in ce-

stnih razmerah so se prikazi nekoliko iz-
bolj¿ali, ponavadi je na prvi strani moþ vi-
deti skraj¿ano razliþico novice, kdor ¡eli
veþ, gre lahko na podstran. Prometne in-
formacije, ki so tudi med najbolj branimi,
so veþinoma preveþ splo¿ne, medtem ko
je a¡urnost odvisna od podatkov, ki jih
po¿ilja AMZS. Res pa je, da bi te infor-
macije na poti pri¿le ¿e najbolj prav, kar
dokazujejo Nemci z wap.adac.de, kjer so
na voljo a¡urni podatki o zastojih po vsej
dr¡avi.

Naslednja zanimiva aplikacija na wapu
bi lahko bila elektronska po¿ta. Za zdaj
to mo¡nost ponuja le Mobitel, kjer pa je
po¿tni predal precej nedodelan, veliko-
krat celo nedosegljiv, tako da je tudi zara-
di tega manj pogosto uporabljen. Morda
bi za po¿to uporabili sistem, znan iz po-
menkovanja, kjer je uporabnik s kratkim
sporoþilom obve¿þen, da se je v forum
vkljuþil nov þlan (pri po¿ti bi kratko spo-
roþilo prejeli vedno, ko bi nova e-po¿ta
pri¿la v predal).

Na drugi strani je Mobitel ponudil mo-
¡nost oblikovanja lastnih izbirnikov (moj
wap), kamor lahko vkljuþimo tudi strani
wap, ki sicer niso shranjene v samem por-
talu. In tako þlovek hitro ugotovi, da je
zanimiva stran wap.lju-airport.si s podat-
ki o letalskem prometu na ljubljanskem
letali¿þu ali pa celo teletekst RTV Slove-
nija, ki je nasploh najbolj a¡uren elek-

tronski medij pri nas (do njega pridete
prek wap.ltfe.org).

Prej¿nji teden je Mobitel predstavil tu-
di novo storitev, ki omogoþa trenutni po-
gled v stanje raþuna. Monitor, kot so ga
poimenovali, je dosegljiv prek kratkih
sporoþil sms in prek wapa, kjer je na voljo
tudi znesek zadnjih dveh ¡e izdanih raþu-
nov. Tako uporabnik lahko spremlja svo-
jo trenutno porabo, res pa je, da v njej ni-
so zajeti stro¿ki komuniciranja v tujini, ki
jih tuji operater ¿e ni obraþunal.

V tujini ¿e manj uporaben
Na koncu se pomudimo ¿e pri uporab-

nosti wapa, ko smo v tujini. Na splo¿no bi
morali uporabniki v tem primeru ¿e naj-
veþkrat dostopati do informativnih vse-
bin, a je to nemalokrat precej zahtevno.
Najprej je treba upo¿tevati visoko ceno
klica do slovenskega stre¡nika (gprs v tu-
jini paþ ne deluje, seznama dosegljivih tu-
jih stre¡nikov pa nismo na¿li pri nobenem
operaterju). Hkrati pa moramo imeti sre-
þo, da tuji ponudnik na¿emu uporabniku
sploh dovoli podatkovno povezovanje.

Jasno je, da wap ¿e vedno ni tisto, za
kar so ga razgla¿ali ¡e pred dvema leto-
ma, a je hkrati vendarle pogojno upora-
ben. ¬e posebno s paketno povezavo
gprs, pri kateri je treba plaþati le za rela-
tivno majhne koliþine prenesenih podat-
kov. Obisk nekaj strani wap tako ni dra¡-
ji od pribli¡no 50 tolarjev, kar je najbr¡ ¡e
kar privlaþen znesek v trenutku, ko dru-
gaþe ne moremo do doloþenih informacij.
Bo¿tjan Okorn

Lara Ham, Mobitel: Skoraj vsi uporabniki storitve gprs so tudi uporabniki wapa, samo
decembra lani pa smo imeli veþ kot 300 tisoþ obiskov na¿ega portala wap. S prenovitvijo
in novimi vsebinami priþakujemo, da bo obiskovalcev v prihodnje ¿e veþ.
Vesna Marðonovi†, Simobil: Þeprav je wap razoþaral, se njegova uporaba poveþuje,
gprs pa ga je naredil ¿e bolj privlaþnega. Veseli nas, da na¿ portal redno obiskujejo tudi
uporabniki storitev drugega operaterja, kar potrjuje, da so na¿e informacije
kakovostne.
Damijan Nacevski, Western Wireless: Glede na to, da standard wap trenutno med
uporabniki ni najbolj priljubljen, smo se na Vegi odloþili, da ga za zdaj ¿e ne bomo
komercialno tr¡ili. ¬e veþ, wap se je v Evropi in svetu pokazal kot komercialna
katastrofa, saj ima manj kot ¿tiri odstotke uporabnikov. Tako se je Vega odloþila
uporabiti podatkovni kanal za dosegljivost storitev z dodano vrednostjo, ki ga
uporabniki najbolje poznajo – kratka sporoþila sms. V ta namen ponujamo tehnologijo
simtoolkit, ki je integrirana na na¿e kartice SIM.

Wap

¦ivljenje ali ¡ivotarjenje?
Pred dvema letoma in pol je bila s pompom predstavljena nova tehnologija wap, ki naj bi omogoþala mobilni inter-
net. Kratica, ki pomeni brez¡iþni aplikacijski protokol, je razburkala svet in hkrati poskrbela za ¿tevilna razoþaranja.
Najprej ni bilo ustreznih terminalov, nato pa se je razlegel glas, da pri wapu od interneta ni ostal niti »i«. Danes je o
njem sli¿ati bolj malo, a vendar ¡ivi.

Foto EPA

Brazilski domorodci proti globalizaciji
Port Alegre - Brazilski domorodci, obleþeni v tradicionalna oblaþila, uporabljajo raþunalnike na Svetovnem socialnem forumu
v Portu Alegru. Tam se je 1. februarja zbralo veþ deset tisoþ nasprotnikov globalizacije. Forum se konþa jutri. Si.R.

Foto AP

Kavarne linux v Tokiu
Tokio – Pisarni¿ki uslu¡benki Kimiko Fujiwara in Shiho Mamiya (na fotografiji) med malico brskata po internetu v nedavno odprti kavarni linux v nakupovalnem sredi¿þu Aki-
habara v Tokiu, kje prodajajo predvsem elektronske naprave. Kavarna privablja poslovne¡e, ¿tudente in okoli¿ke prebivalce, ki v njej lahko preizkusijo brezplaþni operacij-
ski sistem. V isti stavbi pa je tudi laboratorij za linux, v katerem zagotavljajo izobra¡evanje in podporo mladim poslovne¡em z novimi idejami, ki i¿þejo finanþno podporo. Si.R.


