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Az internet egyre gyorsuló, hihetetlenül 
fejlődő világában néhány esztendő is óriási 
időnek számít. Egyre újabb szolgáltatások 
válnak nemcsak elérhetővé, de hirtelen igen 
népszerűvé is, amelyeket célszerű elérhetővé 
tenni a honlapokon belül (ilyen például az 
utóbbi időben népszerűvé vált kommente-
lési lehetőség, vagy videók megjelenítése 
a cikkekbe ágyazva). Sok esetben ezeket a 
szolgáltatásokat a régi rendszerek még nem 
támogatták, ugyanakkor az is előfordulhat, 
hogy az adott honlap által használt egyes 
szolgáltatások időközben megváltoznak, 
elérhetetlenné válnak, így okozva a honlap – 
legalábbis bizonyos funkcióinak – működési 
zavarait. Ugyanakkor a honlapok világában 
is fontos szempont a divat, aminek hatására 
egyébként zökkenőmentesen működő honla-
pok is idővel régiesnek tűnnek.

Az Egyesület 1995-ben indított honlapja 
(www.mcse.hu) gyakorlatilag Hírportálunk 
(hirek.csillagaszat.hu) indulásával egy idő-
ben, 2006 tavaszán nyerte el sokak által meg-
szokott arculatát. Nyolc esztendő azonban 
nagy idő, így mindkét weboldal esetében 
szükségessé vált nemcsak a kinézet moder-
nizálása és megújítása, de a honlapok egy 
korszerűbb, megbízhatóbb rendszer alá köl-
töztetése.

Több hónapos egyeztetés, tervezés, majd 
a fejlesztést követő ellenőrzési-hibajavítási 
fordulók után végül is Hírportálunk nyerte 
el elsőként új küllemét, egyúttal új címre, a 
www.csillagaszat.hu címre költözött.

Az új, letisztult külső könnyebb olvasható-
ságot, használhatóságot biztosít, ugyanakkor 
a régebbi információk, szolgáltatások döntő 
többsége ugyanúgy elérhető rajta. Ugyan-
akkor számos újdonság „kívülről” is észre-
vehető: ilyen például a cikkekbe ágyazható 
videók megjelenése.

Ezt követte egyesületi honlapunk megfi-
atalodása, amely alapkoncepcióját tekintve 
a Hírportálhoz hasonló egyszerű, letisztult, 

könnyen áttekinthető felületet kapott, lehe-
tőség szerint az eddigi tartalom és szol-
gáltatások döntő többségének megtartása 
mellett. Az esetleg hiányzó, de tagjaink által 
fontosnak tartott funkciók természetesen 
ismét megvalósíthatók lehetnek. Fontos és 
szándékos változtatás – ismét a kor igényeit 
és lehetőségeit figyelembe véve –, hogy az 
eddig saját szerveren tárolt videoanyagok 
immár a jól ismert Youtube-on érhetők el 
az Egyesület csatornáján (http://www.youtu-
be.com/csillagaszat/). Hasonlóan szándékos 
lépés volt az eddig tagtársaink által egyéni-
leg üzemeltetett, az Egyesület domainneve 
alatt megjelenő saját honlapok fokozatos 
megszüntetése. Ez természetesen az érintet-
tek több hónappal korábban történt előzetes 
értesítése mellett történt meg, így ezen saját  
honlapok nagy része már a napjainkban 
számos szolgáltató által nyújtott tárhelyek 
valamelyikén érhető el, egy ideig automati-
kus átirányítást is biztosítva a régi címről. Az 
Egyesület életéhez, a megfigyelőmunkához 
szorosan kötődő, eddig szintén különálló 
oldalakként üzemelő tartalmak (pl. CSIMA-
BI) a későbbiekben ismertetett módon, a 
helyi és szakcsoportok honlapjaihoz hason-
lóan kaptak/kapnak majd méltó helyet az 
egységes honlapon.

A megváltozott külső és a stabilabb hát-
térkörnyezet mellett a rendszer koncepciója, 
illetve számos szolgáltatása, az oldal szer-
kesztői, szerzői számára jelentenek óriási 
könnyebbséget. A pontos technikai részletek 
ismertetése nélkül például sokkal egysze-
rűbb lett a feltöltött képek, médiafájlok kere-
sése, rendszerezése; akár a menüstruktúra 
átalakítása, bővítése; egy-egy égi eseményről 
készült felvételek csokorba gyűjtése, galé-
ria készítése; vagy éppen az eseménynaptár 
kezelése, valamint különféle szempontok 
szerint történő szűrése.

Az arculat megfiatalítása, a külső és a 
belső szerkezet megújítása, a stabil működés 
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biztosítása mellett az Egyesület honlapjának 
kialakításakor az egyik legfontosabb szem-
pont volt a szakcsoportok és helyi csoportok 
eleddig külön-külön karbantartott honlap-
jainak integrálása. Természetesen a helyi 
csoportok tagjai továbbra is saját maguk 
tölthetik fel tartalommal oldalaikat (miköz-
ben ők is a már könnyebben használható, 
egyszerűbb felületet használják), de az egyes 
helyi vagy szakcsoportok cikkei, beszámolói, 
programajánlatai azonnal, további felhasz-
nálói beavatkozás nélkül megjelennek majd 
az Egyesület főoldalán – anélkül, hogy a 
felhasználónak a friss hírek ellenőrzéséhez 
fel kellene keresnie magát a honlapot. Ezzel 
az ország bármely területéről érkező friss hír, 
észlelési felhívás mindenki számára köny-
nyen és gyorsan, csak a főlap felkeresésével 
elérhetővé válik.

A fentieket jól mutatja az egyesületi hon-
lapba már beágyazottan működő, korábban 
külön honlapként elérhető Polaris-honlap. 
A jövőben a szakcsoportok, helyi csoportok 
honlapjai is hasonlóan könnyen, egyszerűen 
lesznek megtalálhatók.

Bár a két honlap immár új formájában 
működik, a munka a „színfalak” mögött 
tovább folytatódik. A következő lépések 
egyike lehet a Csillagváros fórumának átköl-
töztetése, illetve az esetlegesen felmerülő 
hibák javítása, további fejlesztési ötletek 
megvalósítása; későbbiekben pedig a már 
üzemelő, az észleléseinket gyűjtő felület 
integrálása is.

A több hónapos előkészítő munka orosz-
lánrészét Jakabfi Tamás és Nagy László 
végezte, az anyagi hátteret pedig Kiss Lász-
lónak köszönhetjük. Kérjük tagjainkat, hogy 
hibajelzéseiket, fejlesztési ötleteiket továbbra 
is küldjék el az mcse@mcse.hu címre. Ugyan-
erre a címre várjuk a helyi és szakcsoportok 
azon tagjainak jelentkezését, akik szeretnék 
megkezdeni a honlapok frissítését, korszerű-
sítését, tartalommal való feltöltését – a szük-
séges technikai információk megosztása után 
reméljük, rövidesen egy, hobbink minden 
részét igen jól lefedő, egységes honlappal 
tájékoztathatjuk tevékenységünkről tagjain-
kat és a csillagászat barátait.
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