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bičajni medijski pomp, ki se je tudi letos
prešerno razvnel ob zadnji Emi, je v meni
pustil veliko mešanih občutkov, ki so se
po nekajdnevnem tuhtanju spremenili v magični
recept. Na tem mestu se obračam na državni zbor s
MITJA TRETJAK, predlogom strategije, ki bi lahko zajezila naraščajoče
vodja skupine
nezanimanje in nezaupanje slovenskih državljanov
za medije ŠOUP
do politike ter sovražnost do njenih oblikovalcev.
Predstavljam vam način, kako povečati udeležbo na
volitvah in priljubljenost politikov.
Obstajajo namreč zanimive podobnosti med
nastopajočimi na Emi in političnimi sičniki, zato bi bilo
res škoda, če se za reševanje vere v politiko ne bi posluževali nekaterih precej
uspešnih potez priljubljenega pevskega tekmovanja. Z dobrimi praksami ene
institucije bi torej zlahka rešili drugo institucijo.
Pojdimo po vrsti in se najprej vprašajmo, ali lahko Emin model sploh
prenesemo v politiko.
Nastopajoči na Emi so včasih znani, velikokrat pa popolnoma neznani
obrazi. Nekateri se pojavljajo že desetletja, drugi pa so pravzaprav novinci na
slovenski glasbeni sceni. Isto velja za politike: eni so že stari mačkoni, drugi še
čisto sveži – oboji pa se obnašajo, kot da bi bili največji carji na svetu. Pevci in
pevke dajejo največji poudarek performansu, vsebin v njihovih pesmih skorajda
ni oziroma nam strežejo z zguljenimi mislimi, ki smo jih na slovenski glasbeni
sceni slišali že prevečkrat. Politiki podobno ponavljajo ene in iste obljube,
njihova osebna mnenja pa so večinoma puhlice. Osebna razmišljanja Eminega
ljudstva so tudi brez repa in glave, tako da ob poslušanju predstavnikov obeh
skupin bolečine v glavi naraščajo. Glasbeniki so lutke diskografskih založb,
politiki pa delujejo pod nadzorom strank.
Po teh ilustrativnih primerih se lahko lotimo bistva. Recept za povečanje
aktivne participacije v naši družbi je ... televoting.
Volitve potrebujejo namreč več svežega elana in dinamike. Potekati bi morale
v živo, preko televizijskih zaslonov, kandidati za parlament pa bi se morali
izkazati na različnih področjih. Poleg izobraženosti in pripravljenosti za delo
za dobro ljudstva bi moral vsak še dokazati, da je konec koncev le človek.
Potrebujemo torej tudi nekaj minut za osebne izpovedi in solzo ali dve. Končno
bi se zaradi televizijskih potreb nekateri tudi malo bolj zrihtali. Na odru bi nato
še malo potelovadili, pripadniki iste stranke bi se lahko izkazali v domiselni
koreografiji, občasno pa bi se morali tudi nasmehniti. Zagotovo bi takim
nastopom sledilo množično SMS glasovanje. Tisti, ki bi si priborili sedež v
parlamentu, pa ne bi imeli zagotovljenega mandata – zaradi nepremišljenih
podvigov bi lahko celo izpadli iz igre. Tu bi namreč vključili nekatera pravila
drugih resničnostih šovov in s pomočjo gledalcev, recimo enkrat tedensko,
sproti preverjali njihovo priljubljenost oziroma ali si še zaslužijo sedeti v
parlamentu.
Na pol poti med Emo in Velikim bratom bi nas nova oblika televolitev rešila
nesposobnežev, državljani bi se nedvomno počutili bistveno bolj pri stvari in
dobili bi občutek, da njihov glas velja.
Obračam se torej na Državni zbor RS, na predsednika republike in na varuhinjo
človekovih pravic (nikoli ni narobe, če se še nanjo obrneš) s prošnjo, da resno
vzamejo v poštev zgornji predlog. Čas je, da se rešimo vzorcev drugega
resničnostnega šova, po katerem se naši politiki zgledujejo že nekaj let in čigar
naslov je … Kmetija.
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a poglejmo, kaj je internet. Suhoparno je to
omrežje vseh omrežij, po katerih se med seboj
pogovarjajo računalniki po določenih standardnih protokolih. Iz zornega kota zgodovine je zgodba
precej bolj zanimiva. Leta 1969 so med seboj povezali
štiri računalnike na UCLA, Stanford Raziskovalnem
Inštitutu, UCSB in Univerzi v Utahu. To prvo omrežje
se je imenovalo ARPANET in nanj so se počasi povezovale ameriške univerze, inštituti, laboratoriji in državne agencije. Leta 1971 je imelo že trinajst vozlišč
(računalnikov oz. strežnikov), leta 1972 je elektronska
pošta postala hit, leta 1973 pa so vzpostavili prvo povezavo z Evropo na UCL v Veliki Britaniji. Nato je nastalo nekaj novih omrežij in nuja po povezovanju leČEPRAV SE MENI ZDI SAMOUMEVNO,
teh v skupno omrežje. To je tudi pripeljalo do potrebe
DA BI LJUDJE MORALI POZNATI
po skupnih protokolih, s katerimi bi si računalniki
RAZLIKO MED TEMA DVEMA POJMOMA, med seboj pošiljali podatke. Leta 1979 je omogočena
Usenet storitev in leta 1983 so se zmenili za uporabo
ME VSAKO LETO NOVE GENERACIJE
skupnega TCP/IP protokola za pošiljanje podatkov
ŠTUDENTOV PRESENETIJO. KO JIM
med obstoječimi omrežji. Leta 1984 uvedejo še domene, kot jih poznamo danes (na primer www.soup.
POSTAVIM VPRAŠANJE: »KAJ JE
besedilo
si). Število računalnikov, povezanih v omrežje vseh
INTERNET,« JIH VEČINA SAMO
omrežjih, je začelo skokovito rasti in leta 1987 je šteMATJAŽ
SKOMIGNE Z RAMENI. SEM PA TJA
vilo preseglo 10.000. Leta 1988 je bila na Finskem
KLJUN
razvita storitev IRC, ki je omogočala pogovore v reDOBIM ODGOVOR: »TO SO STRANI,
času med več uporabniki hkrati. Leta 1989
KOT JE FACEBOOK.« »TO JE GOOGLE.« alnem
je število računalnikov v internetu preseglo 100.000.
»TO JE SPLET, NE?« IN PODOBNO.
Leta 1991 na spletu omogočijo dve novi storitvi:
Gopher in Svetovni splet (World Wide Web). Dve leti
NAČELOMA JE INTERNET VSE TO IN
kasneje je bil na voljo prvi brskalnik za brskanje po
ŠE MNOGO VEČ. NAŠI ŠTUDENTI
spletu – Mosaic.
NISO EDINI NA TEM SVETU, KI VSE
Od tukaj dalje je Svetovni splet postal hit in prehitel
Gopher (ki je bil v tistem času zelo podobna storiTE POJME MEŠAJO. PRED NEDAVNIM
tev). Nato sta bila vojno za uporabnike brskalnika
JE GOOGLE DELAL INTERVJU SREDI
Netscape in Internet Explorer, podjetja so se začela zavedati vpliva interneta in njegovih storitev
in vse več se jih je začelo predstavljati na spletu
s spletnimi stranmi. Leta 1996 so bili predstavljeni
prvi iskalniki (Google leta 1998) in do leta 2000 še
spletne banke, trgovine, portali, avkcijske strani in
podobne spletne storitve. Leta 2000 nelegalni prenos digitalnih vsebin dobi zagon med veliko uporabniki spleta s storitvijo Napster, ki ji je sledilo še
nekaj drugih.
Kakšna je torej razlika med internetom (medomrežjem ali medmrežjem po slovensko) in svetovnim spletom? Prvo je omrežje, drugo pa storitev, ki
VELIKEGA JABOLKA IN MIMOIDOČIM
to omrežje uporablja za svoje delovanje. A je svePOSTAVLJAL ISTO VPRAŠANJE. LJUDEM JE
tovni splet edina storitev? Seveda ni. Med najbolj
uporabljanimi so še elektronska pošta, programi
INTERNET TUDI MALI MODRI E, KI GA IMAJO
takojšnje sporočanje, P2P omrežja za prenos
NA NAMIZJU. IN ZA VPRAŠANJA: »ALI IMAŠ za
datotek, FTP in VoIP.

BREZ
SLABE
VESTI

RAZLIKA MED
INTERNETOM
IN SPLETOM

DOMA INTERNET?« ALI »LAHKO ODPREŠ
INTERNET?« NIKOLI NE VEM, KAKŠEN MORA
BITI ODGOVOR. JAZ INTERNETA NIMAM DOMA,
KER JE PREVELIK IN PREDRAG ZA MOJ ŽEP;
SEM PA VANJ POVEZAN OD DOMA. RAVNO
TAKO NE MOREM ODPRETI INTERNETA, KER
TA NI ZAPRT; LAHKO SE PA NANJ POVEŽEM
(ČE ŠE NISEM) IN ODPREM BRSKALNIK ZA
BRSKANJE PO SVETOVNEM SPLETU.
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E-pošta

Elektronska pošta je storitev, ki omogoča sestavljanje besedil in pošiljanje le-teh drugim naslovnikom preko interneta. Odjemalci elektronske
pošte nam omogočajo branje, upravljanje in pošiljanje sporočil. Najpogostejši odjemalci, ki se jih
da namestiti kot samostojne programe na osebnih računalnikih, so: Outlook Express, Outlook,
Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird in Apple
Mail. Obstajajo tudi spletni poštni odjemalci kot
na primer Hotmail, Yahoo! Mail in Gmail, ki omo-

gočajo branje pošte preko svet
ovnega
spleta. Svetovni splet se je namreč
razvil
v veliko več kot samo ponujanje
vsebin.
Postal je podlaga za različne prog
rame,
med katerimi so tudi omenjeni
odjemalci elektronske pošte (o računaln
ištvu v
oblaku smo pisali dve številki naza
j).

Novičarske skupine (Usenet)

Usenet je svetovno omrežje novi
čarskih
skupin, razdeljeno v hierarhije,
ki definirajo teme pogovorov. Ti pote
kajo podobno kot na spletnih forumih
ali BBS

je IRC še vedno priljubljen med določenimi skupinami uporabnikov. Med
najpriljubljenejšimi IRC odjemalci so
med drugim legendarni mIRC, Opera,
BitchX in ChatZilla.

Gopher

Gopher je storitev namenjena distribuciji, iskanju in snemanju dokumentov.
Zaradi pojava svetovnega spleta je
storitev počasi šla v pozabo, a ga še
vedno uporablja skupina entuziastov.
Mozilla Firefox 3.6 še omogoča brskanje po gopher strežnikih (nova različica
štiri ga brez dodatka ne bo). V naslovno vrstico moramo vpisati naslov enega od gopher iskalnikov kot na primer
gopher://gopher.floodgap.com/.

Svetovni splet (WWW
ali World Wide Web)

Poleg elektronske pošte verjetno najpogosteje uporabljana storitev svetov-

(elektronske oglasne deske, ki
so bile
zelo priljubljene pred pojavom
spleta
in so se nato preselile na splet).
Razlika
med novičarskimi skupinami in
forumi
je v tem, da pri novičarskih skupinah
nimamo administratorjev in centralne
ga
strežnika. Uporabniki berejo spor
očila
pri lokalnem ponudniku interneta
in
tam tudi objavljajo. Nato si novi
čarski
strežniki med seboj ta sporočila
raz- nega spleta. V začetku namenjena obpošiljajo in vsak shrani lokalno
kopijo. javi in povezovanju besedil in večpredStoritev je od prvotne pogovorn
e na- stavnostnih besedil (zaradi povezav
rave danes predvsem uporablje
na za ali linkov je dobila ime splet), danes
prenos nelegalnih vsebin. Novičars
ke pa omogoča mnogo več. Od igranja
skupine lahko med drugim bere
te z igric, urejanja dokumentov, upravljanja
Windows Mail oz. Live Mail, Moz
illo elektronske pošte … Programi za brskaThunderbird. Arnesov novičarski
stre- nje po spletu so med drugimi Internet
žnik je news.arnes.si.
Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari,
Google Chrome in Opera.

IRC in takojšnje sporočanje

Internetni klepet ali po domače
IRC
omogoča pogovore med dvema
in več
osebami. Značilnost IRC-a je, da se
moramo z odjemalcem najprej pove
zati v
eno od mnogih IRC omrežij (na prim
er
IRCnet ali Efnet) in na to v omrežju
poiskati primeren kanal (na primer
#slovenija). Najpriljubljenejši slovenski
IRC
strežnik je irc.arnes.si.
Danes večina sinhronih pogovoro
v na
internetu poteka preko drugih
storitev – predvsem programov za
takojšnje sporočanje (Yahoo! MSN, Skyp
e,
Facebook klepet, MSN …). Kljub
temu

odjemalci so CurlFTP, FileZilla,
WinSCP in podobni.
Zelo priljubljene so tudi storitve
vsak z vsakim (P2P) za prenos
datotek. Od Napsterja, Gnutelle
(programi BearShare, Gnucleus,
Limewire), eD2k (programi eMu
le, eDonkey2000), FastTrack
(programi Kazaa) in najpriljubljenejšega bittorrenta (programi
uTorrent, Vuze). Razlika med
P2P storitvami in vsemi do seda
j
omenjenimi storitvami odjemalec-strežnik je ta, da se naš raču
nalnik v P2P omrežju pogovarja
neposredno z računalniki drugih
uporabnikov, pri čemer promet
ne poteka preko centralnega
strežnika.

Ostale storitve
in zaključek

Obstaja še mnogo drugih storitev
(http://en.wikipedia.org/wiki/
Application_layer). Omeniti velja še telefonijo VoIP in televizijo
preko interneta IPTV, ki ju ponuja
večina slovenskih ponudnikov
interneta in sta med uporabniki

zelo priljubljeni. Čeprav se večina
njih ne zaveda, da pri gledanju televizije ali telefoniranju uporablja
internet.
Če zaključimo. Internet je torej
omrežje, preko katerega se vozlišča pogovarjajo po vnaprej doPrenosi datotek
ločenih pravilih – protokolu. Tak
Obstaja več storitev, ki omogočajo način izmenjave prometa omogoprenose datotek. Najstarejša je FTP ča precej storitev, med katerimi
ali protokol za prenos datotek. Pri tem so svetovni splet, elektronska pomoramo poznati naslov FTP strežnika, šta, takojšnje sporočanje in drug
i.
na katerega želimo oziroma iz katerega Internet torej ni svetovni sple
t.
želimo sneti datoteke. Na primer avtor Internet ponuja svoje storitve
spletne strani naloži html datoteke iz svetovnemu spletu. Za razliko od
svojega računalnika na FTP strežnik, spletnih storitev, ki za svoje delo
vsebine pa so dosegljive za uporabnike vanje uporabljajo svetovni sple
t
preko svetovnega spleta. A to še zdaleč (na primer spletna banka je sple
ni edini način uporabe. Na Švedskem tna storitev, ki za svoje delovanj
e
je FTP priljubljen med študenti za uporablja splet)!
izmenjavo datotek. Priljubljeni FTP
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