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A Wikimédia Magyarország az 
elmúlt hét végén jelentette be, 
hogy a magyar Wikipédián meg-
született a kétszázezredik szó-
cikk. A határt a Pakos becenevű 
szerkesztő lépte át a 2011. szep-
tember 10-én 4.08-kor létreho-
zott Forgattyús tengely szócikkel. 
Pakos, azaz Pásztor Ákos 2008 
óta szerkeszti az enciklopédiát 
Dorogról, fő érdeklődési területe 
a csillagászat, a helytörténet és 
az autósport.

„2005-ben, amikor Bu-
dapesten jártam, a ma-
gyar Wikipédiában 20 

ezer szócikk volt. Ma, hat évvel 
később az enciklopédia tízszer 
nagyobb, rendkívül népszerű 
és fontos kincs a magyaroknak 
világszerte. Remélem, hogy még 
több ember csatlakozik a kül-
detésünkhöz és azokhoz az el-
kötelezett emberekhez, akik se-
gítségével ilyen messzire jutott a 

magyar Wikipédia. Gratulálok 
ehhez a remek eredményhez!” 
– üzente a szerkesztőknek és a fel-
használóknak Jimmy Wales, a Wi-
kipedia alapítója.

A nyolc éve, 2003 júliusában 
alapított magyar nyelvű Wikipédia 
világszinten a 20 legnagyobb ki-
adás között van – írja az Index. A 
szerkesztői 2008. július 17-én ér-
ték el a 100 ezer szócikket, azóta 
havi átlag 2600 cikkel bővült az 
enciklopédia (összehasonlításul: 
205 ezer szócikk található a cseh 
Wikipedián, 173 ezer a törökön, 
több mint hárommillió az ango-
lon, egymillió a németen). 

Bár a kétszázezredik szócikk 
nagyon fontos mérföldkő, a 
közreműködők szerint továbbra 
is rengeteg teendő van. Jelenleg 
csupán 125 nagyon aktív (ha-
vonta legalább 100 szerkesztést 
végző) és 600 aktív (havi leg-
alább 5 szerkesztést végző) szer-
kesztő van.
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A kétszázezredik szócikk

Van egy olyan hangsor, amelyik 
megszólalásakor a legtöbben 
tudjuk, hogy nokia telefon csö-
rög. A gyártó most 10 ezer dol-
lárt ad a hang megújítójának, 
bárki nevezhet.

Már 17 éve, 1994 óta ke-
rül a finn mobilgyártó 
minden készülékére a 

Nokia Tune, amely a cég beval-
lása szerint naponta 1 milliárd 
alkalommal szólal meg a világ 
nokiásainál. A nagy megújulás 

keretében azonban lecserélnék, 
vagy legalábbis felfrissítenék a 
hangsort. 

Az audioszakmai zsűri által 
kiválasztott új verzió beküldője 
10 ezer dollárt kap, és persze a 
dicsőséget, hogy 2012-től az ő 
hangsora is rajta lesz a Nokiákon. 
Közönségszavazás is van, amely-
nek első 5 helyezettje 1000-1000 
dollárral lesz gazdagabb. Han-
gokat beküldeni és szavazni is a 
nokiatune.audiodraft.com olda-
lon lehet, október 2-ig. 

Az egyik nagy fényképezőgép-
gyártó ismét komoly fantázi-
át lát az úgynevezett instant 
masinákban. A célközönség a 
Facebook-generáció.

A Fujifilm gondolt egyet, és 
hirtelen bejelentette, hogy 
egy nagyszabású kam pány 

keretein belül újra életet lehel az 
Instax nevezetű instant, vagyis fo-
tózás után azonnal kész papírkép-
pel szolgáló fényképezőgépekbe. 

A termékpaletta négy fényké-
pezőgéppel rendelkezik, melyek a 
következők: Instax Mini 7S, Instax 
Mini 25, Instax Mini 50 és Instax 
210. A nevükben Mini jelzőt tar-

talmazó modellek közös vonása a 
62x46 milliméteres fényképmé-
ret, a 210-es készülék pedig 62x99 
milliméteres fotókat produkál. 
Az összes fényképezőgépben van 
vaku, a Mini 50 egyediségét pedig 
a makró üzemmód adja, melynek 
közelpontja 30 centiméter, ezenkí-
vül pedig időzítő funkcióval is fel 
van vértezve a masina. 

Az elkészült fényképek nem 
keretmentesek, viszont a Fujifilm 
szerint ez azért jó, mert így leg-
alább oda lehet írni néhány szót a 
fotók mellé.

A Fujifilm szerint az elmúlt 
években igen komoly érdeklődés 
alakult ki az instant fényképezőgé-
pek iránt, és a négy Instax készülék 
az előzetes várakozások szerint a 
15–25 éves korosztály képviselői-
nek körében lesz népszerű. 

Magyarul a japán gyártó az 
azonnali papírkép előállítási 
technológiát most azok körében 
szeretné elterjeszteni, akik való-
színűleg még nem is hallottak az 
ezt a megoldást jó néhány évvel 
ezelőtt igen komolyan népszerű-
sítő Polaroid nevéről – ma ugyan-
is szinte minden tinédzsernek a 
Facebookon történő fotó-posz-
tolás az egyik legfontosabb elfog-
laltsága.
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Fotózol, és kész is a papírkép

A Facebook csoportosítja 
az ismerősöket

Azok is csak legfeljebb 50-
60 barátjukkal tartják 
rendszeresen a kapcsolatot 

Facebookon, akiknek több száz is-
merősük van. Az ismerősök nagy 
része ráadásul jól körülhatárolható 
csoportokba osztható. Az egyikkel 
iskolában járt együtt, a másik mun-
katárs, a harmadiknak a szomszéd-
ja. A Facebook tisztában van ezzel, 
és úgy döntöttek, hogy a felhaszná-
lók helyett csoportokba rendezik 
az ismerősöket. Néhány felhasz-
nálónál már megjelentek a Smart 

List névre hallgató automatikus 
csoportok. Ezekbe teszi az oldal a 
felhasználó ismerőseit. 

A funkció még nem elérhető 
mindenkinél, valószínűleg fokoza-
tosan vezeti be a Facebook. Az sem 
világos, hogy lehet-e majd ezenkí-
vül más ilyen okoslistákat létre-
hozni. Mert csoportokat bárki tud 
csinálni, de abba egyenként kell 
beletenni mindenkit, míg a Smart 
Listbe automatikusan kerülnek 
bele az ismerősök, így feltehetően 
többen fogják használni.

A Fujifilm instax családtagja. kézzelfogható emlék


