Portale

Najnowsze światowe medium - Internet stanowi obecnie ogromne źródło
informacji, z których na co dzień korzystają setki tysięcy ludzi. Ale czy
łatwo dotrzeć do informacji, których akurat potrzebujemy?.

Polowanie na dane
Świadomość trudności jakie mogą pojawić się przy próbie znalezienia
czegokolwiek w sieci, była inspiracją do zainicjowania pracy wyszukiwarek
sieciowych. Obecnie na świecie działa ich kilkaset. Informacje jakie
podsuwane są uŜytkownikowi przez wyszukiwarkę, nie zawsze jednak, tak do
końca zawierają to, czego on akurat oczekuje.
Sytuacja ta wymusiła powstanie serwisów zawierających bazy danych i
katalogi waŜnych miejsc w sieci. Serwisy te ulegają ciągłym modyfikacjom i
obecnie coraz częściej moŜna spotkać na swojej elektronicznej drodze ich
nowoczesne wersje zwane portalami.

Czym jest portal ?
O portalu moŜemy powiedzieć, Ŝe jest trasą szybkiego ruchu, na której
moŜna się w czasie jazdy zatrzymać, aby spojrzeć na mapę w celu znalezienia
odpowiedniej - dalszej drogi.
Określenie to zostało po raz pierwszy wprowadzone przez amerykańskie
serwisy informacyjne i było uŜywane przy klasyfikowaniu stron głównych,
firm zajmujących się profesjonalnym publikowaniem w sieci. Portal jest
niczym innym jak furtką, przez którą przechodzi się do dalszych
pogrupowanych tematycznie stron. Ale jak wszystko inne ma swoje zalety i
wady.
Portale przede wszystkim są szybkie - głównie dlatego, Ŝe w
większości złoŜone są z tekstu, co znacznie przyspiesza proces ich
pobierania. Odnośniki do szczególnie waŜnych informacji umieszczone są w
łatwo dostępnych i widocznych miejscach, co skraca pochłaniające czas
surfowanie do minimum. Wygląd portali jest do siebie bardzo zbliŜony,
dzięki czemu stali uŜytkownicy jednego portalu, w łatwy sposób mogą
odnaleźć się w tym, do którego trafili.
Portale zawierają całą masę informacji, do których dostęp daje jedno
kliknięcie myszą. Jednak taki ogrom tekstu powoduje, Ŝe są one przeciąŜone.
Bardzo trudno jest równieŜ stwierdzić, które informacje powinno
traktować się jako waŜne. A przecieŜ wiodącym celem strony głównej serwisu
powinno być zwrócenie uwagi uŜytkownika, na rzeczy szczególnie waŜne.
Problem w tym, Ŝe aktualny wygląd stron stawia wszystkie informacje na
równym poziomie, utrudniając tym samym wybór tego, co szczególnie istotne.

Walka o klienta
Na dzień dzisiejszy portale stały się nieodzownym elementem, kaŜdej
powaŜnej witryny informacyjnej. Wszyscy chcą mieć swój udział w ich
upowszechnianiu. Dzisiejsze portale nie ograniczają się jednak tylko do
prezentacji
informacji.
Dysponują
duŜo
bardziej
rozbudowaną
paletą
serwisów. Takimi są na przykład poczta e-mail obsługiwana z poziomu WWW
oraz grupy skupione wokół tematycznie określonych stron WWW - stron
przygotowanych przez uŜytkowników portalu, stających się jego częścią.
Istnieje nawet moŜliwość poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach i
spędzeniu czasu na pogawędkach On-Line. Prostota z jaką moŜna wykorzystywać
wszystkie dostępne serwisy sprawia, Ŝe stają się one coraz bardziej
popularne.

Wszystkie serwisy udostępniane przez portale powstają jak grzyby po
deszczu w desperackiej próbie pozyskania nowych uŜytkowników i utrzymania
tych, którzy juŜ korzystają z serwisów. Ta chęć portali stania się numerem
jeden, powoduje u uŜytkowników nieodparte uczucie bycia częścią codziennie
innego miejsca. Pojawiające się z dnia na dzień nowe serwisy i moŜliwości,
uwypuklone w głównych częściach serwisu zwracają uwagę. Ale juŜ kolejnego
dnia stają się historią, marginalną informacją.
Sieciowe
portale
dysponują
zbliŜoną
zawartością
tematyczną
i
serwisową. RóŜnica natomiast uwidacznia się w stopniu integracji z własnymi
propozycjami oraz jakością technologii wykorzystanej do ich przygotowania.
Aktualnie najpowaŜniejszymi rywalami są Yahoo, Excite prześcigające
się w dodawaniu nowych zbiorów informacji i serwisów. I tak dzisiaj
unikalna innowacja, jutro stanie się powszechnym elementem na rynku
portali.
Celowość takiego działania wydaje się być oczywista poniewaŜ, wielkie
korporacje starają się stworzyć własny portal, pałając chęcią sprawowania
kontroli nad doznaniami uŜytkownika, od momentu gdy tylko uruchomi on swoją
przeglądarkę.
Serwisy takie są nie tylko zbiorami informacji, ale zawierają
wszystko czego uŜytkownik mógłby akurat potrzebować. Umieszczone są tu
ogromne sklepy internetowe, zachęcające róŜnorodnością dostępnych towarów.
Jednak idea szybkiego wzbogacenia się firm, przez tworzenie własnych
portali wydaje się być jeszcze niepewna
przede wszystkim z powodu
niezrozumienia przez owe firmy przyczyny dla których uŜytkownicy chętnie
odwiedzają owe portale. Oni nie odwiedzają portali tylko dlatego, Ŝe nie
wiedzą jak pójść gdzie indziej lub, Ŝe chcą aby ktoś sprawował kontrolę nad
ich doświadczeniami zdobywanymi w sieci, ale odwiedzają, poniewaŜ traktują
portale jak zwykłe medium, odwiedzają, aby zdobywać wiedzę lub porostu
rozerwać się.

Co dostajemy od Yahoo
Portal Yahoo, który powstał jako pierwszy, jest obecnie najbardziej
rozwiniętym serwisem tego typu. Oferuje on poza właściwym katalogiem, takŜe
całą masę innych ciekawych elementów.
To, co stanowi o potencjale tej witryny, to ogrom róŜnego typu
informacji. Sposób prezentacji oraz ich rodzaj moŜe zostać spersonalizowany
według potrzeb konkretnego uŜytkownika. Tak więc odwiedzając portal
otrzymujemy zestaw informacji, ale tylko tych, jakich byśmy oczekiwali.
Serwis dysponuje wiadomościami ogólnoświatowymi, a takŜe dotyczącymi
konkretnych miejsc na ziemi, w tym takŜe Polski.
Całość dopełnia moŜliwość skorzystania z oferty darmowych kont
mailowych oraz spotkania się ze znajomymi na wspólnej pogawędce.
UŜytkownicy mogą łączyć się w kluby tematyczne i stać się częścią serwisu.
Z pomocą tego serwisu moŜna za niewielką opłatą, załoŜyć takŜe własny
sklep internetowy.
Spory nacisk połoŜono równieŜ na rozrywkę. Serwis dysponuje bogatym
zapleczem informacji o premierach filmowych i teatralnych. Jest teŜ kącik
dla uŜytkowników, którzy lubią czasami zagrać w gry logiczne, ale nie z
maszyną jaką jest komputer, ale z Ŝywym przeciwnikiem. Dostępne są tam
znane wersje gier planszowych i róŜnego rodzaju gry w karty.
Szybkość działania samego serwisu jest zadowalająca.

Co na to Excite
Portalem konkurencyjnym do Yahoo jest Excite, który równieŜ nie
pozostaje
daleko
w
tyle.
Tutaj
takŜe
istnieje
moŜliwość
pełnej
personalizacji prezentowanego serwisu.
Katalogi i informacje zawarte w tym portalu nie róŜnią się za bardzo
od tych, które znajdziemy w Yahoo. O jego wyborze decyduje to, co wybiega
poza ramy katalogu. UŜytkownicy mogą skorzystać z oferty darmowych kont
pocztowych. Istnieje takŜe moŜliwość zorganizowania pogawędki nie tylko z
jednym rozmówcą ale cała grupą. Elementem wyróŜniającym ten portal, to
moŜliwość załoŜenia własnej strony WWW i przyłączenia jej do portalu. Tym
samym, kaŜdy z uŜytkowników moŜe stać się jego współtwórcą.

TakŜe
rozrywka
jest
traktowana
jako
element
pierwszoplanowy.
Znajdziemy tu recenzje filmów, informacje o premierach, a nawet program
telewizyjny - niestety wszystko to, podobnie jak w Yahoo, obejmuje teren
zaledwie kilku państw. Dla osób lubiących czasami spotkać się na partyjce
szachów, przygotowano równieŜ taką moŜliwość.
Szybkość działania tego serwisu jest raczej niewielka i czasami
trzeba trochę poczekać na kolejną porcję informacji.

Portale a sprawa polska
Do grona polskich witryn kandydujących do miana portalu moŜna by
zaliczyć
serwis
ONET.PL
(http://www.onet.pl)
oraz
Wirtualną
Polskę
(http://www.wp.pl), z wyraźną przewagą tej pierwszej.
ONET.PL (dawny OptimusNet)
Jak
na
porządny
portal
przystało,
jest
ogromnym
katalogiem
informacji, mogącym swobodnie konkurować z pozycjami zachodnimi. NaleŜy
jednak zaznaczyć, Ŝe zawarte w nim odnośniki, pochodzą jedynie z terenu
Polski.
Poza samym katalogiem, serwis podaje na swoich stronach codziennie
uaktualniane informacje z kraju i z zagranicy, w tym takŜe kursy walut oraz
aktualną prognozę pogody. Prezentowany portal jest ogromną, bez przerwy
uzupełnianą, bazą informacji biznesowych, która juŜ niedługo przekroczy pół
tysiąca stron. Znajdziemy tu najświeŜsze dane pochodzące z giełdy
warszawskiej oraz z giełd światowych, a nawet wykresy analiz technicznych i
informacje o spółkach. Zebrane są tu takŜe wiadomości o kredytach i
sposobach
prowadzenia
oszczędności,
pochodzące
z
polskich
banków.
Elementem, który szczególnie moŜe zainteresować uŜytkowników polskiego
Internetu, jest tak zwany „Kalkulator Podatkowy”, który pozwala wyliczyć
optymalne ulgi podatkowe i znacznie ułatwia proces wypełniania PIT-ów.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą znajdą tu zbiór informacji na
temat podatku VAT.
Brakuje tylko moŜliwości personalizowania przez uŜytkownika sposobu
przekazywania tych informacji oraz ich typu.
Ciekawym serwisem jest „Tablica Ogłoszeń”, na której kaŜdy moŜe
umieścić własne ogłoszenie oraz określić do jakiej grupy tematycznej ma ono
trafić i w jakich województwach ma się ukazać. Towarzyszą jej giełdy
tematyczne: pracy, komputerowa i samochodowa. Serwis oferuje równieŜ własną
Dzielnicę Handlową i Centrum Handlowe, w którym kaŜdy moŜe załoŜyć własny
sklep internetowy dysponując jedynie przeglądarką WWW.
Nie zabrakło takŜe miejsca dla rozrywki. Znajdziemy tu zbiór
informacji pochodzących z kręgu muzycznego, duŜą dawkę humoru, a takŜe gry
logiczne.
Jest nawet program telewizyjny stacji ogólnopolskich. W
przyszłości do serwisu włączone zostaną nowe pozycje. JuŜ wkrótce pojawi
się serwis „Miss Polonia 98”, przygotowywany wspólnie z organizatorami tej
imprezy. W ramach tego serwisu przeprowadzone zostaną wybory Miss
Internetu'98.
Jako dodatkowy element, portal oferuje moŜliwość załoŜenia własnego,
darmowego konta e-mail ze stroną WWW (http://friko.onet.pl). Niestety, aby
przygotowana strona znalazła się w katalogu, trzeba ją do niego zgłosić,
gdyŜ operacja ta nie jest wykonywana automatycznie. Twórcy serwisu nie
wykluczają jednak z planów na przyszłość takiej moŜliwości.
Sam serwis działa szybko i sprawnie, a wszystko to zawdzięczamy pracy
10 osobowej grupy, okresowo wspieranej przez dodatkowych pracowników.

Wirtualna Polska
Kolejnym kandydatem do miana portalu jest Wirtualna Polska. Serwis
ten jest na bieŜąco uaktualnianym, bardzo rozbudowanym katalogiem,
oferującym aktualnie najszerszy podział tematyczny swoich zasobów. Podobnie

jak w przypadku OPTIMUS NET’u skatalogowane odnośniki pochodzą tylko z
terenu Polski.
Witryna ta dysponuje nieco inną , niŜ konkurencyjny OPTIMUS NET,
paletą serwisów dodatkowych mogących wpłynąć na zainteresowanie portalem.
Tak
jak
kaŜdy
portal,
dysponuje
aktualnymi
wiadomościami
(
uaktualnianymi co godzinę ) i to zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Wydawany jest teŜ comiesięczny magazyn
„Ból głowy” poruszający ciekawe i
czasami dość nietypowe tematy. Znajdziemy tutaj takŜe programy telewizyjne,
ogólnopolskich stacji. Jest teŜ aktualna prognoza pogody, a nawet
informacje o cenach walut.
Brak tu jednak moŜliwości spersonalizowania sposobu prezentacji
informacji.
Wirtualna Polska zawiera równieŜ tak zwaną „Wirtualną Kawiarenkę”, za
pomocą której moŜna porozmawiać ze znajomymi. Prowadzony jest tu takŜe dość
popularny konkurs na najlepszą stronę WWW. Poza tym znajdziemy tam bardzo
interesujący serwis, którym jest Internetowa Opinia Publiczna, gdzie kaŜdy
z uŜytkowników moŜe wyrazić swoje zdanie w poruszanych tam kwestiach. MoŜna
zgłosić do niej własne propozycje pytań. Dostępne jest rozbudowane forum
dyskusyjne podzielone na znaczną ilość róŜnych grup tematycznych.
W najbliŜszym czasie zawartość portalu ulegnie zmianie. Dodany
zostanie serwis kapitałowy, a rozszerzeniu ulegną dotychczasowe serwisy,
między innymi serwis informacyjny oraz pogodowy.
Nad sprawnym funkcjonowaniem portalu czuwa 20-osobowy zespół, na
bieŜąco uaktualniający jego zawartość.
To co moŜe zdecydować o jego wyborze, to zdecydowanie największa
szybkość działania.

Przy okazji warto równieŜ zwrócić uwagę na fakt istnienia w polskiej
sieci jeszcze jednego katalogu, mającego predyspozycje do uzyskania miana
portalu - Netoskop (http://www.chip.pl). Ta monotematyczna witryna zawiera
obok samego katalogu, równieŜ bogaty zbiór informacji i opisów, ale tylko
związanych z komputerami. Ta monotematyczność, sprawia Ŝe witrynę tę moŜna
nazwać w obecnym stadium co najwyŜej - Hubem.
Serwis ten poza bogatym zbiorem informacji, poszczycić się moŜe
własnym programem radiowym, a nawet jego sieciową wersją nadawaną na Ŝywo w
formacie RealAudio.

Portale to nie wszystko.
Portale są jedynie czubkiem góry będącej zbiorem informacji w sieci.
ZbliŜonymi do nich elementami są tak zwane Huby, które od portali odróŜnia
to, Ŝe informacje w nich zawarte dotyczą zwykle tego samego tematu lub
grupy tematów odnoszących się do jednego zagadnienia. Patrząc na całą
strukturę pod kątem zawartych w niej informacji, Hub jest elementem
podrzędnym w stosunku do portalu.
Kolejnym i jak na razie ostatnim poziomem, są Home Bases - miejsca
stanowiące ostatni krok poszukiwań - konkretną informację.

Portal
Hub
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Home Base

Hub

Home Base

Home Base

Home Base
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Taki podział wydaje się być bardzo dobry ze względu na znaczne
skrócenie czasu potrzebnego na dotarcie do konkretnej informacji. Zwróćmy
uwagę na fakt, iŜ konkretni uŜytkownicy zainteresowani są bardziej
wybranymi zagadnieniami, niŜ wszystkimi dostępnymi informacjami. Będą oni
częściej odwiedzali monotematyczne Huby, niŜ ogólnotematyczne Portale. A w
Home Base zadomowią się praktycznie na stałe.

Tabela 1
Yahoo

Excite

Ilość katalogów tematycznych
Informacje ogólnoświatowe
Informacje
dla
poszczególnych
miejsc
na
świecie

14
tak
tak

18
tak
tak

14
tak
nie

19
tak
tak

Personalizacja portalu

tak

tak

nie

nie

MoŜliwość załoŜenia własnej
strony WWW w portalu
MoŜliwość
korzystania
z
klubów tematycznych
MoŜliwość uzyskania adresu
e-mail
MoŜliwość
prowadzenia
pogawędek On-Line za pomocą
portalu
Własne sklepy internetowe
MoŜliwość załoŜenia własnego
sklepu internetowego.

nie

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak
Tak 2

tak
nie

tak 1
nie

nie
nie

duŜa

mała

bardzo
duŜa

bardzo
duŜa

Adres HTTP

Szybkość działania portalu

1. Zawartość
sklepu
dotyczy
Informatyką.
2. Za niewielką opłatą.

OPTIMUS
NET
www.yahoo. www.excite www.onet.
com
.com
pl

przede

wszystkim

towarów

Wirtualna
Polska
www.wp.pl

związanych

Tabela 2

Krajowy
serwis
informacyjny
Wiadomości
ogólno
światowe
Cennik walut
Informacje biznesowe
Informacje giełdowe
Prognoza pogody
Program telewizyjny
Własne
sklepy
internetowe

OPTIMUS NET
Tak

Wirtualna Polska
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie

z

Rys1 - Strona główna YAHOO

Rys2 - Strona główna EXCITE

Rys3 - Strona główna ONET.PL

Rys4 - Strona główna Wirtualnej Polski

