
Milliókat költünk…
Áttekintve a számadatokat, el-
borzadva láthatjuk, hogy a nyu-
gat-európai fogyasztók 2003-ban
750 millió eurót költöttek arra,
hogy programokat töltsenek le
mobilkészülékeikre. A bevétel leg-
nagyobb részét – közel 500 millió
eurót – a különféle csengôhangok,
logók és képernyôvédôk hozták,
ezek után a letöltött játékok követ-
keznek. Ötbôl egy felhasználó tölt
le egyáltalán bármit is a mobiljára,
valamint minden harmincból mind-
össze egy az olyan, aki csengô-
hangokon, logókon és képernyô-
védôn kívül bármi egyebet is le-
tölt. A hagyományos csengôhang
helyett egy sláger vagy valamely
ismert tévémûsor bevezetô zené-
jébôl kölcsönzött néhány ütem
alkalmazása elôször a kilencvenes
évek második felében vált nép-
szerûvé. A mobilcsengôhangok
piaca a 32,2 milliárdos zenepiac
durván 10 százalékát adja. A ten-
dencia Magyarországon is meg-
figyelhetô: egyre több és több
pénzt költünk ezekre.

Régi dicsôségünk, hol
késel az éji homályban…
A számítástechnika hajnalán
tapasztalt ôsi magyar leleményes-
ség, az agyafúrt házi barkács-
megoldások mintha teljességgel
visszaszorultak volna. Alig tíz-
tizenöt éve életkortól, nemtôl 
és foglalkozástól függetlenül min-
denki lelkesen „amatôrprogramoz-
gatott” az akkori ZX Spectrum,
Commodore, HT1080 és egyéb
akkori „csúcsgépeken”. Emlékez-
hetünk arra, hogy mindenki min-
dent maga akart, saját kezûleg
megcsinálni. Az önfeledt kísérle-

tezési kedv azonban napjainkban
erôteljesen lanyhulni látszik, ké-
nyelmes világunkban, úgy tûnik,
kissé ellustultunk.

Bár az elsô generációs mobilokra
is léteztek már a PC-n különféle
hang- és operátorlogó-szerkesztô
segédprogramok, az alacsony
felbontásból adódóan ily módon

csak egyszerûbb „Móricka”-áb-
rákat lehetett készíteni. Az újabb
színes kijelzôs, többszólamú
(polifonikus) készülékek viszont

már valóban élvezhetô képet,
illetve hangot tudnak produkálni.
Házilagos kivitelezésben egy kel-
lemes csengôhanghoz vagy egy
ízléses színes logó elkészítéséhez
mindössze pár perc szükséges, 

és ehhez segédeszközként csupa
ingyenes programot fogunk had-
rendbe állítani.

Barkács pajtás 
szerszámosládája
A telefon és a számítógép közti
kapcsolat sokféle lehet. Általában
minden típushoz elérhetô egy

szinkronizációs kábel, valamint 
az infravörös kapuval vagy Blue-
tooth-kapcsolattal rendelkezô mo-
bilok ezeken keresztül is tudnak
küldeni, illetve fogadni adatokat.
Külön csoportja az okos telefo-
noknak a memóriakártya-bôvítést
tartalmazó típusoké – például 
a Nokia 3650-es, 6600-as típusok-
hoz 128 megabájt MMC-bôvítést
tudunk használni –, ahol egy egy-
szerû, „minden egyben” memória-
kártya-olvasó segítségével írha-
tunk közvetlenül azokra.

Megjött Al Bundy, 
és énekel
A mai telefonok többsége képes
MID- és WAV-állományokat csen-
gôhangként megszólaltatni. 
A MID-, azaz MIDI-állományok
ingyenesen is letölthetôk, ehhez
mindössze a midi és a free szava-
kat kell beütnünk a Google kere-
sôbe, máris ömlenek a találatok,
különféle zenei stílusok szerint
válogatott MIDI-gyûjteményekkel,
amelyekbôl kedvünkre válogat-
hatunk. Ezekben egyaránt találunk
monó, sztereó és többcsatornás
zenéket is, a többcsatornásokat
tudjuk polifonikus csengôhang-
ként megszólaltatni.

Kicsit más a helyzet a WAV for-
mátumú effektusokkal, állathan-
gokkal annyiban, hogy bár ezekbôl
is rengeteget találhatunk az inter-
neten, de alkalmasint szükség lehet
némi konvertálásra is – ez azonban
ne riasszon el bennünket. Itt kell
még megemlíteni, hogy zenei
részleteket akár MP3-állományból
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Kihalóban a „csináld magad” mozgalom

OKOS-E, AKI OKOS 
TELEFONT HASZNÁL?
Egyre több színes kijelzôs, kamerás, naptáros és egyéb hasznos, a feladatok menedzse-
lését elôsegítô funkcióval ellátott mobiltelefonnal találkozhatunk napjainkban. Míg
korábban az egyszerûbb mobilok és elektronikus telefonkönyvek használata az egykor
fejbôl tudott telefonszámok elfelejtéséhez vezetett, mostanra az úgynevezett okos tele-
fonok használói – hihetetlen kényelmükben – a legegyszerûbb módosításokat is készen
akarják megkapni, a kisujjuk mozdítása nélkül. Érthetetlen módon ezért hajlandóak
fizetni, sôt akár igen sokat fizetni. A mobillogó- és csengôhangletöltô központok tulaj-
donosai elégedetten dôlhetnek hátra bôrkárpitozású foteljeikben.

A WAV-állományok
megfelelô átalakítá-
sával az Audacity
programmal megta-
lálhatjuk a minôség
és az állományméret
közötti optimális
kompromisszumot 

Az IrfanView segítségével képeinket nem-
csak átméretezni lesz könnyû, de számos
effekttel fel is dobhatjuk azokat

Már a Sony Ericsson P800-as 
modell is úttörô volt, de a P900-as 
igazán szemrevaló és esztétikus darab



is ki tudunk emelni, ehhez mind-
össze az Audacity nevû ingyenes
zeneszerkesztôt kell igénybe venni.
Segítségével beállíthatjuk a hang-
állományok minôségét meghatáro-
zó különféle paramétereket – mo-
nó vagy sztereó legyen-e –, meg-
adhatjuk a mintavételi frekvencia
értékét stb. A mai telefonokban ál-
talában a 11–22 kilohertzes monó
állományok szólnak viszonylag
elfogadhatóan, és ezek nem is túl
hosszúak: pár tíz vagy száz kilobáj-
tosak. A sztereó minták, illetve a
44 kilohertzes állományok viszont
ijesztôen nagy helyet foglalnak el,
és sok esetben a kis hangszórókon
rosszabbul, sôt torzabban szólal-
nak meg. Egy kis kísérletezést
megér a dolog, a kiválasztott ked-
venc mintából készítsünk el több-
félét különbözô beállításokkal is,
majd hallgassuk meg ôket egyesé-
vel a telefonon. A további csengô-
hanggyártásnál pedig a már bevált
paramétereket használhatjuk.

Rajzfilmhôsök a kijelzôn
Nem sokkal bonyolultabb egy szép
kép feltöltése sem. Elôször is ke-
ressünk alapanyagot az interneten.

Ha például kedvenc rajzfilmhô-
sünk Dexter, írjuk be a Google
képkeresôbe, és válogassunk a ta-
lálatok között. A kiválasztott képet
mentsük le saját gépünkre, majd 
a szintén ingyenes IrfanView segít-

ségével alakítsuk
(kicsinyítsük) 
a szükséges
nagyságúra 
– a megfelelô
képméreteket 
és a grafikus
állományok
megengedett
típusait a tele-
fon részletes
kézikönyvében
találhatjuk,
vagy egysze-
rûen átküldünk
a telefonról
egyet számító-

gépünkre, és azt
vesszük irányadó-

nak. A támogatott
állományok általában

JPG vagy GIF kiterjesztésûek le-
hetnek. Ez azt is jelenti, hogy akár
animált GIF is megjeleníthetô,
tovább fokozva az élvezetet.

Egyéb veszély
Kétségtelen, hogy a mai mobil-
telefonok multimédiás képességei
hang- és képminôség tekintetében
viharos gyorsasággal fejlôdtek.

Némelyik típusban az Opera web-
böngészô dolgozik, sôt az MP3
formátumú zenék lejátszására
képes modell sem ritkaság.

A telefonokban tárolt személyes
adatokra továbbra is az jelenti 
a legnagyobb veszélyt, ha elve-
szítjük vagy ellopják tôlünk a ké-
szüléket. A mobil eszközök több
mint 90 százaléka védtelen a szá-
mítógépes bûnelkövetôkkel szem-
ben. S akkor még nem is ejtettünk
szót arról, hogy a legtöbb készü-
lékben van infravörös kapu, Blue-
tooth vagy egyéb vezeték nélküli
hálózati vezérlô (például Wi-Fi),
és sajnos az a tapasztalat, hogy 
a felhasználók ritkán állítják be
ezeket az eszközöket helyesen,
magukra nézve biztonságosan.
Sokan nem is veszik a fáradságot
a kézikönyv elolvasására, ezért 
a fejlett funkciók nagy része örökre
rejtve marad elôlük. Statisztikák
szerint az okos telefonnal rendel-
kezôk mindössze egyharmada
használja ki készüléke teljes
tudását!

Csizmazia István
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A kamerával felszerelt mobiltelefonnal
akár saját felvételeinket is háttéré tudjuk
alakítani
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