
Az Amazon 1995 júliusában kez-
dett el könyveket árulni, tizenkét 
évvel később, 2007 novembe-
rében mutatta be a Kindle-t, és 
ekkor kezdett elektronikus köny-
veket árulni. Tavaly júliusban je-
lentette be, hogy az e-könyvek 
eladása megelőzte a kemény-
fedelű könyvekét, hat hónappal 
később pedig a puhafedelű köny-
vekét is, így már akkor a legnép-
szerűbb könyvformátum lett az 
Amazonon.

Három és fél évvel a Kindle 
bemutatása után az Ama-
zon bejelentette, hogy több 

e-könyvet ad el, mint nyomtatottat, 
legyen az puha- vagy keményfedelű. 
„A vásárlók egyértelműen az elektro-
nikus könyv mellett szavaznak. Tud-
tuk, hogy ez be fog következni, de azt 
nem gondoltuk, hogy ilyen gyors lesz 
a váltás” – mondta Jeff Bezos alapító-
vezérigazgató.

Az e-könyvek és az olvasók egyre 
nagyobb népszerűségét mutatja, hogy 
a 114 dollárba kerülő Kindle Special 
Offers már a legjobban keresett tag-
ja lett a Kindle-családnak, pedig alig 
néhány hete mutatták be. A modell 
lényege, hogy a vásárló olcsóbban 
kapja meg az olvasót, cserébe a hát-
térképek helyett hirdetések jelennek 
meg. Ez az egyik legolcsóbb olvasó a 
piacon, nehéz versenyezni vele.

Néhány adatot is kiadott az Ama-
zon: április 1. óta minden 100 eladott 

nyomtatott könyvre 105 e-könyv-
eladás jut. És ebbe a számba nem is 
vették bele az ingyenesen letölthető 
Kindle-könyveket, ami jelentősen 
megdobná ezt a számot. A növekedés 
tényleg hatalmas, az Amazon 2011-
ben háromszor annyi e-könyvet 
adott el, mint 2010 ugyanezen idő-
szakában. Az e-könyvek és az olva-
sók népszerűsége a legnagyobb éves 
növekedést hozta az Amazon eddigi 
történetében – az eladott termékek 
számát és dollárban kifejezett értékét 
tekintve is.

Az elektronikus könyvek külön-
ben olcsóbbak, mint a nyomtatot-
tak. Az Amazon e-könyvkínálatában 
9500 ezer könyv van, ebből 790 ezer 
tíz dollárnál kevesebbe kerül, a New 
York Times bestseller-listájából is 69 
könyv olcsóbb tíz dollárnál. A leg-
népszerűbb könyvek persze egy és 
három dollár közötti áron kaphatók.

A növekedés nemcsak az ameri-
kai piacra értendő: egy évvel a brit 
Kindle Store megnyitása után az 
Amazon több e-könyvet ad el, mint 
keményfedelűt, és ezt úgy, hogy köz-
ben nő a nyomtatott könyvek eladása 
is. A legutolsó adatok szerint kétszer 
annyi elektronikus könyvet adnak el, 
mint keményfedelűt.

Az Amazon nem áll le itt, nem 
elégszik meg azzal, hogy uralja az 
e-könyvolvasók piacát, és a tabletek 
piacán is megvetné a lábát. Kérdés, 
hogy az árazási modellt továbbviszi-e 
a tabletek világába.

Néhány évvel ezelőtt még álom-
nak számított az ingyenes tele-
fonálás, ma már bárki számára 
hozzáférhető. Nemrég a Micro-
soft dollármilliárdokat fizetett a 
Skype-ért, a Technet portál pedig 
összeszedte, hogy a legismer-
tebb kliensen kívül milyen más 
ingyenes telefonálási lehetősé-
gek adódnak.

Hiába rebesgették fórumo-
kon, szakírásokban, hogy 
a Google vagy a Facebook 

kebelezi be a Skype-ot, végül sem a 
Google Talk-ot és Google Voice-ot 
üzemeltető óriás, sem a legnépsze-
rűbb közösségi portál nem moz-
dult. Ehelyett a Microsoft vásárolta 
meg 8,5 milliárd dollárért a VoIP 
technológia koronázatlan királyát. 

Noha tavaly januárban a Skype 
eltávolította oldaláról a Windows 
Mobile-ra szánt szoftvert, majd ép-
pen egy éve bejelentették, hogy nem 
kívánnak Windows Phone 7-es kli-
enst fejleszteni, a mostani felvásárlás 
után úgy tűnik, mégis fognak.

De lássuk, milyen alternatívák 
adódnak a Skype helyett, ha szintén 
az olcsóság vagy éppen ingyenesség 
a szempont.

Google Talk
Akinek ellenérzései vannak a 

Microsofttal kapcsolatban annak 

nagysága miatt, alighanem hasonlót 
gondol a Google-ről is. De tetszik, 
nem tetszik, a Skype legkézenfek-
vőbb alternatívája mégis a Google 
Talk, a szerencsésebb helyeken 
Google Voice-szal kiegészítve. Elő-
nye, hogy Gmail-chatként betöltve 
és Androidon (2.3.4) megy rajta 
a videohívás is, hátrányát a többi 
platform használói érezhetik.

Fring
A Fring talán a legérdekesebb 

független (vagyis még nem a tech-
óriásokhoz tartozó) Skype-pótló. 
Az androidos mobilok mellett 
iPhone-ra is tölthető, sőt még a 
Nokia Ovi Áruházából is installál-
ható alkalmazás a teljesen ingyenes 
hang- és videotelefonálás mellett 
konferenciahívásokat kínál. A 
Skype-hoz hasonlóan külső tele-
fonhálózatba is tárcsázhatunk vele, 
ez esetben természetesen van némi 
díj: romániai mobilszámokat 5,2 
eurócentért (mintegy 21 baniért), 
vezetékest 1,6 eurócentért (kb. 6 
bani) hívhatunk percenként.

Nimbuzz
Webes felülettel, PC-re, Mac-re 

és mobilra (Android, BlackBerry, 
iPhone, Nokia) is elérhető. A 
Nimbuzz Out keretében ezzel is 
hívhatunk külső hálózatokat. Hát-
ránya, hogy a fringes áraknál picit 

drágábban beszélhetünk – a romá-
niai mobilhálózatra való telefonálás 
(20 eurócent) már ritkán verseny-
képes az itthoni, főleg hálózaton 
belüli mobilos tarifákkal.

Bobsled
A T-Mobile és a Vivox fejlesz-

téseként jelent meg a facebookos 
felhasználók közti ingyenes beszél-
getést lehetővé tévő alkalmazás. 
Az első körben csak számítógép–
számítógép viszonylatban működő 
facebookos app fejlesztői a későb-
biekre videohívást és külső vonalas, 
valamint mobilhálózatok olcsó hí-
vásának lehetőségét is ígérték, de a 
Facebook az indulás után nem sok-
kal leállíttatta azt. A szünet hivata-
los indoklása szerint az app dizájnja 
annyira beépül a Facebookba, hogy 
a közösségi oldal szerint a felhasz-
nálóknak nem világos, hogy egy 
harmadik fél által fejlesztett alkal-
mazásról van szó. 

Tango
A legnépszerűbb okosmobilok 

használói, azaz az androidosok 
és az iPhone-osok telepíthetik az 
asztali gépes megoldással nem is 
rendelkező Tango kliensét. A külső 
hálózatok hívását még nem tudja a 
szoftver, de a Tango-használók közti 
alapdolgokat (hang- és videohívás) 
intézhetjük vele. 
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> Jön az újfajta SIM-kártya. A mobilok 
vastagságának további csökkenéséhez szük-
ség van a benne lévő dolgok méretének 
csökkentésére is. Az ebből az okból kisebb 
SIM-kártya jövőre kerülhet a telefonokba. 
A más mobilokban használt, hagyományos 
SIM-eknél valamivel kisebb, microSIM-
eket használ az Apple mind az iPhone-ban, 
mind az iPad táblagépekben. Korábban úgy 
hírlett, hogy ezen beépített SIM-mel változ-
tatnának, most pedig úgy szólnak a hivata-

losan is megerősített információk, hogy a 
microSIM-nél is kisebb kártyákat szeret-
nének alkalmazni. Az újfajta SIM-kártya, 
amely mellé állítólag már megszerezték 
például a minderről nyíltan beszélő fran-
cia Orange mobilszolgáltató támogatását, 
természetesen azért jó, mert kevesebb he-
lyet foglal, így még kisebb, még vékonyabb 
mobilokat (és táblagépeket) alkothatnának 
a készülékgyártók. Az Apple és az Európai 
Telekommunikációs Szabványokért Felelős 
Intézet (ETSI) egyelőre nem kívánt nyilat-
kozni az ügyben a Reuters-nek, így azt sem 

lehet tudni, hogy az újféle SIM-kártya mi-
kortól kerülhet majd az Apple és esetleg más 
gyártók eszközeibe.

> Átverés a Facebookon terjedő „NEM 
tetszik”. A Facebookon nem véletlenül 
nincs nemtetszést kifejező gomb. A közös-
ségi oldal szándéka ugyanis hosszabb távon 
is az, hogy csak a pozitív érzéseket kifejező 
lájkolás működjön, ezt a stratégia fontos ré-
szének tartják. Időnként azonban egy-egy 
spammer alkalmazás bepróbálkozik a do-
loggal. A folyamat hátterében az áll, hogy 

a facebookozók egy része szeretné a „nem 
tetszik” feliratot nyomkodni, sokan pedig 
el is hiszik, amikor felbukkan egy erről szó-
ló hír. Ezúttal is csupán egy átverésről van 
szó. A mostani eset extrája viszont, hogy 
a spammer üzenet megtanult magyarul is, 
ezzel növelve annak esélyét, hogy még több 
ismerősünk kattintson rá, és szórja tele vele 
az üzenőfalunkat. De a rá nem kattintáson 
túl van a megelőzésre egy elég egyszerű, 
egyetlen lépésben végrehajtható módszer 
is: ki kell kapcsolni, hogy mások írhassanak 
üzenőfalunkra.

SKype helyeTT

Hogyan telefonálhatunk ingyen?
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Több e-könyvet adnak el, 
mint papírkönyvet
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Internetes telefonálás. Szavak aprópénzért

Egy romániai hacker twitter 
üzenetben vallotta be, és vál-
lalta érte a felelősséget, hogy 

ő törte fel a NASA egyik számítógé-
pét, és fért hozzá egy védett műhold 
adataihoz. A magát TinKode-nak 
nevező hacker május 17-én kiposz-
tolt twitter üzenetében a következő 
volt olvasható: „Nasa Goddard Űr-
repülési Központ (feltörve), 1 szer-
verhez hozzáférés”.

A tweetjéhez olyan képernyő-
mentéseket is csatolt, ahol állítása 

szerint a Goddard Űrrepülési Köz-
pont FTP szerverének adatai látha-
tóak, ahogy kapcsolódik egy védett 
műholdhoz. „Egyszerű az indíték. 
Azért tettem, mert megtehettem, 
és mert sebezhetőek voltak” – írta 
blogján a hacker. A NASA elismerte 
TinKode akciójának sikerét.

TinKode egyébként nem először 
hatol be neves intézmények informa-
tikai rendszerébe: korábban a brit ha-
ditengerészet és az európai űrhivatal 
szervereibe is sikerül betörnie.

Román hacker tört be
a NASA-hoz


