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alkalmazások

Read-It-Later alkalmazások: sok remek alkalmazás van arra a
célra, hogy az Interneten talált cikkeket, oldalakat ne „akkor
és ott” olvassuk, ahol beléjük botlunk, mert lehet, hogy éppen
nem alkalmas sem a hely, sem az idő rá. Ilyenkor a legjobb,
ha a cikket „bedobjuk” egy virtuális tárolóba, ahonnan később
előhúzhatjuk. Irány egy másik weboldal, egy másik hír, azt
is bedobjuk. Kicsit olyan ez, mintha több papír újság cikkeit

A világegyetem gyorsulva tágul.

Oly sok idő megy el formaságra,
az embernek nincsen is élettere.
Mint ez a gondolat a szótagszámba,
napjaidba, lám, nem férek bele. […]

Ezt persze nem biztos, hogy mindannyian érezzük,
azonban a ránk zúduló internetes információ mennyiség
Internet színesedő, bővülő kínálata, érdekes,
is gyorsulva növekszikKözösségi
és ezhálók,
márazmindenkinek
izgalmas, gyakran egymásnak ellentmondó hírek, videók özöne.
gyakorlati élménye a XXI.
században.
Ezt a hatalmas
mennyiséget befogadni, feldolgozni nem egyszerű

Nézd, egy kétváltozós egyenletben,
ha kivonod magad, úgy minden borul:
csak ülünk itt, mint két ismeretlen,
ix és ipszilon megoldatlanul.
Závada Péter:
Vers a szerelemről és a matematikáról

feladat. Ráadásul, ha nem figyelünk oda, ha érzékenyek vagyunk
Közösségi hálók, az Internet színesedő, bővülő kínálata, érdekes, izgalmas, gyakran egymáserre, mindez akár betegségekhez is vezethet – agyunk nem képes
nak ellentmondó hírek, videók özöne. Ezt a hatalmas mennyiséget befogadni, feldolgozni nem
ellátni megfelelően feladatát, ha folyamatosan bombázzuk a diegyszerű feladat. Ráadásul, ha nem figyelünk oda, ha érzékenyek vagyunk erre, mindez akár
gitális világból érkező ingerekkel. Szeretnénk segítséget nyújtani
betegségekhez is vezethet – agyunk nem képes ellátni megfelelően feladatát, ha folyamatosan
ezzel a cikkel, hogy szelektálni lehessen ebből a végtelen óceánból.
bombázzuk a digitális világból érkező ingerekkel. Szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a cikkel,
hogy szelektálni lehessen ebből a végtelen óceánból.

Facebook

tippek

Kikerülhetetlen a hírfogyasztásban a Facebook jelentősége. Itt
jönnek a magánjellegű információk éppúgy, mint a hírek, a minket érdeklő oldalak bejegyzései. Ha nem tartunk rendet, hamar
kaotikussá válhat a hírfolyamunk. Az ismerősöknél (egyesével
vagy csoportokba szervezve őket) be lehet állítani, mennyire sokat
akarunk tőlük (belőlük) látni: minden bejegyzésüket vagy szelektálva a fontosabbnak tűnőket, esetleg csak néha egy-egy posztot
vagy egyáltalán nem akarjuk, hogy feltűnjenek az idővonalunkon.
Ugyanez a lehetőség adott, ha nem csak személyeket, hanem weboldalakat lájkoltunk: egy relevánsnak, frissnek, megbízhatónak
érzett portál összes (akár óránként több) bejegyzésére kíváncsiak
vagyunk. De egy inkább érdekes, mint fontos, pl. mozis oldalról,
egészségügyi vagy akár autós újságból, kedvenc énekesünktől csak
heti egy-két új dolgot akarunk látni. Ha több ismerősünkkel azonos az ismeretségi körünk vagy közös ügyeink vannak, érdemes
egy zárt csoportot létrehozni, ahol együtt, de a többiek zavarása
nélkül lehet egy témában elmerülni.
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vágnánk ki ollóval és abból egy saját „újságot” ragasztanánk.
Akár egy Sajtófigyelő szolgáltatás – saját magunknak. Több
remek program van erre a célra. A teljesség igénye nélkül ezek
a Pocket (getpocket.com), az InstaPaper (instapaper.com),
a Readability (readability.com) vagy az Evernote Clearly
(evernote.com/clearly/). Ezek mind platformfüggetlenek –
vagyis működnek asztali számítógépen, tableten is, telefonos
iOS vagy Android rendszereken és Windows Phone-on is. Lehetőség van e-mailben is beküldeni magunknak egy cikket a
folyamatosan készülő és frissülő „újságunkhoz”. Bármelyik készülékünkön olvashatjuk az összegyűjtött anyagokat, mert központilag tárolják őket – sőt, még arra is emlékszik, hol hagytuk
abba az olvasást. A formátumot is igyekeznek a hagyományos
újságokhoz igazítani (amelyek kinyomtatva hasonlítanak egy
régi vágású hírlapra), így növelve a komfortérzetünket.

A végére hagytam a sok gyakorlati trükk után a „lelkigyakorlatot”: ugyan elszalasztani sem jó egy fontos hírt, eseményt, lehetőséget, de el is kell tudni engedni az információk egy részét. Nem
szabad kötelezőnek érezni, hogy mindig mindent tudjunk, nem
szabad rosszul érezni magunkat, ha valamiről nem akkor, nem ott,
nem úgy értesülünk. Ha sikerül egyensúlyt teremteni egészséges
kíváncsiságunk és a lehetőségeink közt, az igazán fontos dolgok az
életben úgyis megtalálnak.
Belső László
Projektiroda
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