
 PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO      

Főoldal Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A datbázisok | Publikációs adatbázis | Impakt faktor | E-foly óiratok — E-köny v ek | E-médiatár | Bibliográfiák, repertóriumok | Internetes erőforrások

Hírek a digitális világból

(Hírtallózó)

Tartalom:   2008/január    |   Archívum    |  Eddigi hírek

2008.01.31. ← Bill Gates: Magyarországon kiemelkedően gyors... 
2008.01.30. ← Megalakult: e-Befogadás és Információs Társ. Fórum
2008.01.29. ← Windows Update-nek álcázott Backdoor-trójai terjed
2008.01.28. ← Az öngyilkosság a menő a brit iWiW-en
2008.01.27. ← Idén indulhat a digitális tévé és rádió
2008.01.26. ← 3. helyre csúsztak vissza a kínai levélszemétküldők
2008.01.25. ← Milliárdokat visz el a warez
2008.01.24. ← Nyártól lehet internetezni az American Airlines gépein
2008.01.23. ← EU: Megállapodás az e-szolgáltatások adóztatásáról
2008.01.22. ← Hamarosan már magyarul is elérhető: Google Analytics
2008.01.21. ← A világ előrehaladása az információs társadalom terén
2008.01.20. ← Csak elsőre ellentmondás: vizuális rádió
2008.01.19. ← Windows sebezhetőség, létező kihasználási kóddal
2008.01.18. ← 650 ezer vásárló adatai kerültek ki pénzintézettől
2008.01.17. ← Méhek tánca a szerverhálózatban
2008.01.16. ← E-pontok: határon túli eMagyar pontok
2008.01.15. ← Peking ugrik a pornóra
2008.01.14. ← A vidék sem marad le széles sávban
2008.01.13. ← Járványok és klímaváltozás ellen is fellép a Google
2008.01.12. ← Kína leszámol a nemkívánatos online játékokkal
2008.01.11. ← A britek tiltanák a terrorista honlapokat
2008.01.10. ← Kína segítséget kér a kalózok ellen
2008.01.09. ← Dolgozófigyelő kémszoftver a Microsofttól
2008.01.08. ← Egész városokat boríthatnak sötétbe a hackerek
2008.01.07. ← Töltsön filmeket az online HBO-ról!
2008.01.06. ← Törökország újra betiltotta a Youtube-ot
2008.01.05. ← Wifivel a pocsék zene ellen
2008.01.04. ← Személyes adatnak számít-e az IP-cím?
2008.01.03. ← Trójai: legalább 10 ezer fertőzött weboldal
2008.01.02. ← Tévhitek a Google-generációról
2008.01.01. ← Versenyre hívja a diákokat a Google

Írja ide amit keres...  

 a neten  a   old.lib.pte.hu   oldalon

Indulhat a keresés!

↑ Bill Gates szerint Magyarországon kiemelkedően gyors volt a fejlődés az informatikai oktatás
terén (2008. január 31.)

Bill Gates szerint Magyarországon kiemelkedően gyors volt fejlődés az informatikai oktatás területén az elmúlt években. A Microsoft elnöke mindezt
szerdán Berlinben azon a nemzetközi tanácskozáson emelte ki, amelyet a cég szervez immár hagyományosan minden évben egy európai helyszínen.

Bill Gates ezzel összefüggésben arra utalt, hogy a magyar diákok egyre nagyobb része rendelkezik informatikai alapkészségekkel. Magyarország ezen a
téren az egyik leggyorsabb emelkedést mondhatja magáénak – jelentette ki a Microsoft elnöke.

Az MTI értesülése szerint Bill Gates emlékeztetett: 2005-ben a Microsoft a magyar informatikai hatóságokkal együttműködve fejlesztett ki egy oktatási
segédtankönyvet „101 tipp” címmel, amely azt a célt szolgálta, hogy segítse az informatikai eszközök alkalmazását az oktatás területén. A könyvet a
Microsoft Magyarország finanszírozta, illetve fejlesztette ki a magyar tárca mellett több iskola közreműködésével. A 2005-ben megjelent könyv olyan sikeres
volt, hogy azt lefordították angolra is, s azóta azt a Microsoft mintaként ajánlja mindazokban az országokban, ahol jelen van.

(Forrás: Prim Online)
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↑ Megalakult az e-Befogadás és Információs Társadalmi Fórum (2008. január 30.)

Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága informatikai és távközlési albizottságának január 23-i ülésén megalakult az e-Befogadás és
Információs Társadalmi Fórum.

A fórum célja, hogy a magyar társadalom vezető képviselőit összefogva biztosítsa a hátrányos helyzetűek, idősek, vidékén élők internethez jutását és a
képzésüket. Az e-Befogadás azt is szeretné elérni, hogy az elkövetkező két év alatt egymillió fővel csökkenjen azok száma, akiknek nincs lehetősége a
világháló használatára. A fórum tagsága nyitott, azokból a szervezetekből áll, akik szívükön viselik az e-Befogadás kérdéskörét, és tettek vagy tesznek a
digitális szakadék áthidalása érdekében. E szerveződés felöleli a parlamenti pártok képviselőit, a kormányzat illetékeseit, a gazdasági vállalkozások
vezetőit, és az információs társadalom területén működő civil szervezeteket – olvasható Márfai Péter, az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága
informatikai és távközlési albizottságának elnöke közleményében.

(Forrás: Prim Online)

↑ Windows Update-nek álcázott Backdoor-trójai terjed (2008. január 29.)

Több biztonságspecialista is felhívja az internetezők figyelmét egy újonnan terjedő, a hackerek által Windows frissítésnek feltüntetett e-mailre, amely
nem más, mint egy vírust tartalmazó spam.

A Sunbelt Software munkatársai a napokban észleltek egy hamisított Microsoft-logóval és kinézettel ellátott levelet, melynek küldője a redmondi operációs
rendszer azonnali frissítésére szólítja fel a címzetteket. Az üzenetben lévő linkre kattintván azonban a felhasználók nem a legújabb javításokat kapják meg,
hanem egy hátsó kaput megnyitó kártevő települ fel a számítógépre. A támadók ennek segítségével aztán átvehetik az irányítást a megfertőzött rendszer
fölött, és például spamküldésre használhatják azt. S hogy a hackerek még inkább elbizonytalanítsák a címzetteket, közlik velük, hogy ha nem töltik le fél
napon belül a fontos frissítéseket, akkor újból kell majd aktiválniuk az operációs rendszert, sokan pedig hogy elkerüljék a kilátásba helyezett
kellemetlenségeket, inkább ráklikkelnek a megadott hivatkozásra.

A Sunbelt munkatársai óvva intik az internetezőket attól, hogy hitelt adjanak az efféle álcázott Microsoft e-maileknek, hiszen a redmondi konszern nem így
juttatja el a javításokat az ügyfelekhez.

(Forrás: Prim Online)

↑ Az öngyilkosság a menő a brit iWiW-en (2008. január 28.)

Rejtélyes öngyilkossági „járvány” pusztít fiatalok között egy walesi kisvárosban; a rendőrség egy internetes közösségi portált gyanít az ügy mögött.

A tartomány déli részén fekvő Bridgendben és környékén az elmúlt egy évben hét, 17-27 év közötti fiatal – hat fiú és egy lány – vetett véget életének, és
több öngyilkossági kísérlet is történt.

A legutóbbi áldozat a 17 éves Natasha Randall, aki múlt csütörtökön akasztotta fel magát szüleivel közös otthonában. Huszonnégy órán belül két barátnője
kísérelt meg öngyilkosságot; egyiküket, egy 15 éves lányt azóta is lélegeztetőgéppel tartják életben a helyi kórházban, a másik, szintén 15 éves
öngyilkosjelölt lány már otthon lábadozik, miután felvágta csuklóin az ütőereket.

Az eddigi vizsgálat szerint az áldozatok legtöbbje a Bebo nevű közösségi portál tagja volt. A portálon mindegyikük halála után egy külön megemlékező
lap jelenik meg, amelyen a barátok üzeneteket, fotókat és videókat helyezhetnek el.

A rendőrség azt gyanítja, hogy a portált használó fiatalok körében valamiféle bizarr „hősi kultusz” terjed: úgy gondolhatják, hogy „menő” dolog, ha
valakinek saját internetes emlékoldala van, és öngyilkossággal próbálnak tekintélyre szert tenni barátaik körében.

Natasha saját öngyilkossága előtt búcsúüzenetet hagyott a 20 éves Liam Clarke emléklapján; Clarke volt az ötödik áldozat, akit egy parkban felakasztva
találtak meg karácsony után.

Liam Clarke a harmadik áldozat, a szintén 20 éves Thomas Davies barátja volt; Davies tavaly februárban, egy erdőben akasztotta fel magát. Két nappal
korábban azonban még ott volt az ő egyik barátja, a 19 esztendős David Dilling temetésén; Dilling szintén felakasztotta magát.

A walesi rendőrség most megpróbálja megszakítani ezt a tragikus láncolatot. A szerdai The Daily Telegraph beszámolója szerint a nyomozók azonosítottak
egy húsztagú baráti társaságot, amelynek tagjait különösen veszélyeztetettnek tartják, és felkeresték szüleiket, figyelmeztetve őket: nagyon figyeljenek oda
gyerekeikre.

A vezető konzervatív brit napilap által megszólaltatott szakértők szerint már korábban is előfordult, hogy tinédzserek internetes közösségi fórumokon,
„virtusból” öngyilkosságba hajszolták egymást.

Az egyik szakértő szerint az ilyen internetes csevegőfórumokon sokan abban lelik élvezetüket, hogy másokat bírnak rá öngyilkosságra, és egyes esetekben
a szociális kapcsolatokat keresők az öngyilkossággal remélnek valamiféle exkluzív tagságra szert tenni egy adott csoportban.

(Forrás: Origo.hu / MTI)

↑ Idén indulhat a digitális tévé és rádió (2008. január 27.)

A földfelszíni digitális televíziózás és rádiózás akár már az ősszel elindulhat, amennyiben a műsorszórók márciusban kezdődő pályáztatása ideálisan
alakul – mondta Pataki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

Közölte: a szolgáltatás elsősorban a jelenleg szobaantennával tévézőknek jelent majd lehetőséget, hiszen egy 5-10 ezer forintos dekóder megvásárlásával a
jelenleg három csatornánál legalább kettővel, de akár héttel többet lehet majd ingyen nézni. A digitális tévé képminősége jobb a jelenleg analóg módon
sugárzottnál, s az új technológia számos, a DVD lejátszóknál már most alkalmazható kényelmi funkciókat kínál – jelezte Pataki Dániel.

Megjegyezte, hogy a földfelszíni digitális televízióadás országos lefedettsége karácsonyig várhatóan 30-40 százalékos lesz. Az elnök újságírói kérdésre
kifejtette: a dekóder megvásárlása feltehetően nem okoz senkinek sem gondot. A márciusban megjelenő pályázat feltételei biztosítják, hogy a jelátalakítóhoz
akár már 600 forintos részletek megfizetésével hozzá lehessen jutni.

Ráadásul a digitális átállásra megszabott, legkésőbb 2011 végi európai uniós határidő közeledtével várhatóan a dekóderek ára is valószínűleg csökkeni fog
– tette hozzá az elnök. A pályáztatás menetéről kifejtette: az NHH szerdán tette fel honlapjára a földfelszíni digitális televízió és rádió műsorszóró tenderek
kiírási dokumentációját, amelyre február 12-ig lehet észrevételeket tenni. Ezt követően a hatóság véglegesíti a kiírást, és megjelenhetnek a pályázatok. Ha
minden jól megy, augusztusban lehet a nyertessel megkötni a 12 évre szóló szerződést, és egy hónapra rá már megjelenhet az új platform – jelezte Pataki
Dániel.

Hozzátette, hogy országosan karácsony előtt már elterjedhet a digitális tévé, és megjelenhet a mobiltelefonon is nézhető tévészolgáltatás. Az elnök
kitért arra, hogy a digitális átállás kötelezettség, de lehetőség is. Nemcsak az ingyenesen tévézők számára nő meg a fogható csatornák száma, hanem az új
platform versenyerősítő hatása miatt a kábeltévére, műholdas tévére előfizetők, illetve a telefonhálózaton IPTV-hez hozzáférők is kedvezőbb feltételek
mellett és jobb szolgáltatást kaphatnak.

Jelenleg az M1, az RTL Klub, és a TV2 adását lehet az ország bármely pontján szobaantennával ingyen fogni. Ezeket a jelenleg analóg adásokat váltja fel
fokozatosan a földfelszíni digitális adás. Más technológiával – kábelhálózaton vagy műholdas vétellel már jelenleg is elérhetőek más digitális televíziózási
szolgáltatások.

(Forrás: Origo.hu / MTI)

↑ Harmadik helyre csúsztak vissza a kínai levélszemétküldők (2008. január 26.)
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Világviszonylatban a harmadik helyre csúsztak vissza a kínai levélszemétküldők: a múlt év végén a világ összes kéretlen elektronikus levelének csak 4,92
százaléka érkezett az ázsiai országból.

A spamküldésben sokáig második helyen álló Kínát 5,2 százalékos levélszemétaránnyal előzte meg Dél-Korea. Az élen továbbra is a világ összes kéretlen
üzenetének 25 százalékával az Egyesült Államok áll – olvasható a kínai internetbiztonsági egyesület beszámolójában.

A világ legnépesebb országában 2007 elején a feladott üzenetek 8,5 százaléka volt szemét, és ehhez viszonyítva jelentős visszaesés tapasztalható – mondta
Huang Cseng-csing (Huang Chengqing) a szervezet vezetője. A Shanghai Daily című kínai napilapban megjelent riport szerint a Kínában feladott összes
elektronikus levélből a kéretlen üzenetek aránya a tavalyi 64 százalékról 58 százalékra esett vissza. A spamek ellen folytatott harcban a kormányzati és
internetes szervezetek erőfeszítései mellett a szolgáltatók támogatása is sokat segített – hangsúlyozta Huang. Kína 2006 végén még második helyen állt az
elektronikus levélszemétküldők rangsorában: akkor a világ kéretlen üzeneteinek 13,4 százaléka származott onnét.

(Forrás: Index.hu) / MTI

↑ Milliárdokat visz el a warez (2008. január 25.)

Indonéziában a legnagyobb az illegálisan másolt szoftverek aránya, de a kínaiak és az amerikaiak járnának a legjobban, ha sikerülne leszorítani a
kalózprogramok arányát. A BSA új warezjelentése Magyarországra is kitér.

A szoftvergyártók legnagyobb érdekvédelmi szövetsége, a Business Software Alliance közzétette legújabb tanulmányát a kalózprogramok hatásáról a
világ gazdaságára. Az IDC piacelemző cég által végzett kutatás szerint Amerikában, bár elég alacsony a kalózkodás aránya, ha tíz százalékot sikerülni
lefaragni belőle négy év alatt, az hétmilliárd dollár plusz adóbevételt, a gazdaságban 41 milliárd dolláros növekedést jelentene, és 32 ezer új munkahely
megteremtésével is járna.

Ugyanez a tízszázalékos csökkenés a magasabb kalózkodási rátájú országokban még látványosabb eredményeket hozhatna: a kalózparadicsomnak számító
Kína gazdasága 435 ezer új munkahelyhez jutna, ötmilliárdos adóbevétel mellett.

A jelentés kitér a magyar helyzetre is. Itthon a tanulmány szerint 1094 új munkahely, 11,2 milliárd forint adóbevétel, és a gazdaság 49 milliárdos
növekedése lenne az eredménye annak, ha a jelenlegi 42 százalék körüli kalózszoftver-arányt 2011-re 32 százalékra tudnánk lefaragni.

Az IDC felmérései a kalózszoftverek mennyiségét jórészt becsléssel állapítják meg az adott országban eladott szoftverek és számítógépek arányából
következtetve, így a következtetések és végeredményként kapott adatok nem tekinthetők éppen halálosan pontosnak – figyelmeztet az Ars Technica.

(Forrás: Index.hu)

↑ Nyártól lehet internetezni az American Airlines egyes gépein (2008. január 24.)

Az American Airlines megkezdte a repülőgép-fedélzeti vezeték nélküli internetszolgáltatás tesztelését, és a tervek szerint a nyáron már a Boeing 767-200
gépek utasai a levegőben is elérhetik a világhálót, beleértve a céges hálózataikat is. Később más repülőgépeket is felszerelnek a szükséges
berendezésekkel.

A hírek szerint a 3 óránál rövidebb járatokon 10 dollárt, a hosszabb járatokon pedig 13 dollárt kell fizetni a netelérésért a világ legnagyobb légitársaságánál.
Az American Airlines gépeinek fedélzetén az Aircell technológiájával teszik lehetővé a netezést, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) is
jóváhagyott – ugyanezt a technológiát tervezi bevezetni a Virgin America is. A kabinokban a Wi-Fi szolgáltatást kizárólag adatátvitelre lehet majd
használni, az IP-telefonálást nem engedélyezik, nehogy a túlságosan beszédes utasok zavarják a többiek nyugalmát.

Az utóbbi években az Egyesült Államokban és Európában is kiemelt figyelmet kapott a repülőgép-fedélzeti internetezés és mobiltelefonálás, ugyanis az
üzletemberek, a „mobil munkaerő” részéről elvárássá vált, hogy a hosszú utakon is tudjanak dolgozni, illetve kapcsolatot tartani a cégükkel, vagy az
ügyfeleikkel. Elsőként a világon a Lufthansa gépein vált elérhetővé az internet még 2003-ban, azonban a szolgáltatást három évvel később érdektelenség
miatt leállították, a technológiai hátteret biztosító Connexion üzletágat pedig felszámolta a Boeing.

Az elmúlt évben azonban újult erővel láttak neki a légitársaságok, hogy a fedélzetükön utazókat összekössék a külvilággal, némelyek a Wi-Fi-re, mások
viszont a mobilhálózata „esküsznek”, utóbbival nem csak az internetezés, hanem adott esetben a telefonálás is megvalósítható lenne a fedélzeten.
Világszerte több légitársaság teszteli már valamelyik technológiát, kereskedelmi szolgáltatást azonban még senki sem nyújt.

(Forrás: HWSW)

↑ EU: Megállapodás az e-szolgáltatások forgalmi adóztatásáról (2008. január 23.)

Megállapodtak az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei keddi brüsszeli találkozójukon az uniós áfarendszer részleges módosításában, így
utolsó elemként az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó áfaszabályokban – jelentette be Kovács László adópolitikai és vámuniós biztos, valamint
Veres János pénzügyminiszter.

Az egyebek között az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatban elfogadott, úgynevezett adócsomag más szabályok mellett az adóztatás helyszínének
meghatározását foglalta magában – ez a kérdés osztotta meg évek óta a tagországokat. Az Európai Bizottság és a tagországok túlnyomó többsége azt
szerette volna, ha az adózás helye a termék fogyasztásának helyszíne lenne, míg egyetlen ellenzőként a számos szolgáltató cégnek otthont adó –
összjövedelmének egy százalékát ebből szerző – Luxemburg a szolgáltatásnyújtás helyszínén adóztatott volna. A kialakult konszenzus keretében 2015-től a
többségi akaratnak megfelelően alakul az adóztatás, de Luxemburgban még onnan kezdve is csak fokozatosan, 2019-re épül le teljesen a rendszer. Kovács
László az MTI-nek nyilatkozva nagy sikernek nevezte a megállapodást.

Veres János sajtótájékoztatóján elmondta, hogy felszólalásában arra helyezte a hangsúlyt: olyan megoldást nem tud elfogadni, amely tartósan meghagyott
volna bizonyos áfahányadot Luxemburgnak, mert az más szolgáltatások esetére is precedenst teremthetett volna.

(Forrás: Prim Online)

↑ Hamarosan már magyarul is elérhető lesz a Google Analytics (2008. január 22.)

A Google mától magyar nyelven is elérhetővé teszi weboldal-látogatottság elemző szolgáltatását, a Google Analyticset.

A Google Analytics ingyenes megoldásként a felsővezetőknek, a marketingeseknek, a weboldal-tulajdonosoknak és tartalomfejlesztőknek segít abban, hogy
minél többet tudjanak meg oldaluk látogatottságáról, és ezáltal növeljék online tevékenységeik hatékonyságát. Az adatokat és statisztikákat könnyen
érthető formában összefoglaló szolgáltatás révén a felhasználók sokkal átgondoltabb és eredményesebb döntéseket hozhatnak. Az elemzések több módon
érhetők el: e-mailben lekérhető jelentés, személyre szabható irányítópult-nézet, térkép, valamint egyszerű szöveges üzenet formájában is, így a fontos
információk mindig könnyen hozzáférhetők.

A magyar nyelvű Google Analytics a Google AdWordsszel lesz integrálva. Az AdWords magyar nyelvű felhasználói képernyőjén az elkövetkező hetek
során automatikusan meg fog jelenni az Analytics eszköztára.

Google Analytics | Google Analytics blog | Analytics video

(Forrás: Prim Online)

↑ A világ előrehaladása az információs társadalom terén – az ITTK összefoglaló jelentése (2008. január 21.)
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Az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ a tízéves születésnapi ünneplése keretében elkészítette az információs társadalom nemzetközi
jelentésének tízéves, összefoglaló jellegű kötetét is. A jelentés ingyenesen, teljes terjedelmében letölthető az intézet honlapjáról.

A 21. század elején tíz év alatt új egyenlőtlenségek osztják meg a társadalmakat és az embereket, a világ országai közül számosan átbillentek az információs
társadalomba. Ez az újfajta társadalom fejlesztési paradigmává vált. Lezajlott egy technológiai forradalom, a digitális eszközök mindennapjaink részévé
váltak, immár nem csak eszközök, hanem emocionálisan is kötődünk hozzájuk. Megváltozott a médiafogyasztás, megváltoztak a kulturális objektumok
átvételi csatornái; az interakció és az interkonnektivitás új magaslatokat ér el. Átrajzolódik a gazdaság, a kormányzás, a tartalomipar, megváltozik a
fogyasztó és előállító viszonya. Pillanatok alatt alapvető létkérdéssé válik a fenntartható fejlődés kivitelezése. Az informatika, az internet és a számítógép az
élet minden területére betört, mi több, hétköznapivá vált. Mindez (bár a folyamatok jóval előbb, 10-20-30 éve kezdődtek) tíz év alatt.

A World Progress Reportok idei darabja nyolc nagyobb fejezetből áll: első két fejezete bevezető lépésként az információs társadalom két
legjellemzőbb technológiájának világába és alapvető elterjedési adataiba vezet be. Túllépve a technikai környezet felvázolásán máris a mélyebb
diskurzusokra koncentrál, és a legforróbb témákba veti bele magát, az oktatás és az e-kormányzás világába. A megosztottságok témakörében elmélyedve
egyfelől a globális versengést, a kutatás-fejlesztést vizsgálja meg, utána pedig az e-Inclusion feloldhatatlan dilemmáiba fut bele. A kötet utolsó előtti fejezete
az információs társadalom rangsoraival, indexeivel foglalkozik, végül, de nem utolsósorban egy alapvető fontosságú témához, a joghoz nyúlt hozzá
könnyedebb formában és stílusban.

Az ITTK örömmel és kíváncsian várja az észrevételeket írásban (például keresse a kutatás vezetőjét, Rab Árpádot e-mailen [rab.arpad@ittk.hu]) és szóban
(például a január 24-én rendezett ingyenes, nyilvános Szakmai Klubjukban).

(Forrás: Prim Online)

↑ Csak elsőre ellentmondás: vizuális rádió (2008. január 20.)

A digitális és kábelcsatornán terjesztett rádióadások új lehetőséget nyújtanak a rádióadóknak a hallgatókért folytatott versenyben, egyre több csatorna
próbálkozik képanyaggal kísért adásokkal, lassan örökre megváltozhat a rádiózásról kialakított képünk.

A legtöbb ember a szakértők szerint 70 százalékban vizuális lény, és csak a maradék 30 százalék oszlik meg a szaglás, tapintás és hallás között. Ennek
köszönhető többek között a televíziózás átütő sikere. Különösen jellemző ez az egyre erősebb vizuális befolyásoltság alatt felnövekvő új nemzedékekre, aki
egyenesen igénylik a csatolt képtartalmat. Ez az igény ugyanakkor egyre szélesebb műszaki lehetőségekkel párosul, és a rádióadók, ha nem akarják
elveszíteni hallgatóságuk egyre nagyobb részét, kénytelenek reagálni az új helyzetre. A megváltozó digitális földi sugárzású és kábeles műsorszórással új
lehetőség nyílik gazdagabb tartalom sugárzására. Erre tipikus példa a BBC Radio 1 kezdeményezése, melyben képanyagot rendelnek a hang mellé.
Bizonyos sávokon a rádió nézhető is, ami egyes esetekben szinte a televíziózás határait súrolja, hiszen a hallgatók, akarom mondani a nézők a zeneszámok
alatt a hozzájuk tartozó videóklipeket is megtekinthetik, de lehetőség van a stúdióbeszélgetéseket is megnézni élőben. A kísérlet nagy sikert arat az
úgynevezett MySpace generáció körében, és szélesebb elterjedése esetén paradigmaváltás szerű változást hozhat a rádiók életébe. Felmerül a kérdés, hogy
akkor mégis mitől marad rádió a rádió? A szakértők szerint a hangsúlyok különböztetik meg a vizuális rádiót a televíziózáshoz, itt változatlanul a hang az
elsődleges, és a kép csak választható kiegészítő szolgáltatás. Ez a megoldás azonban nem csak többlet kiadást jelent a csatornák számára, mivel a lazán a
hanghoz rendelt kép szélesebb reklámtevékenységet, és ezzel járó magasabb bevételt is biztosíthat.

(Forrás: Prim Online)

↑ Veszélyes Windows sebezhetőség, létező kihasználási kóddal (2008. január 19.)

Szoftverbiztonsági szakemberek egy olyan víruskódot tesztelnek, amely alkalmas Windows PC-kből álló hálózatok tönkretételére, illetve másodlagos
támadásoknak is utat nyithat.

A kód a dolog természetéből adódóan nem került a széles nyilvánosság elé, ez azonban nem jelenti azt, hogy a hackerek nem dolgoznak valami hasonlón.
A szóban forgó sebezhetőség ugyanis a Windows XP és Vista Internet Group Management Protocol (IGMP) és Multicast Listener Discovery (MLD)
protokolljain található. Ezek a protokollok olyan alkalmazásokat szolgálnak ki, mint például az üzenetküldés, a web-konferencia, vagy a szoftverletöltések,
így a rést kihasználó támadás megszokott normál adatforgalomként álcázhatná magát egy hálózaton belül, annál is inkább, mivel a rés kihasználásához
nincs szükség a felhasználó közreműködésére.

A fenti sebezhetőséget a Microsoft kedden kiadott MS08-001 frissítése orvosolja, a rendszergazdáknak azonban a tesztelés még jó időt igénybe vesz, mielőtt
telepítenék hálózatukra a javítófoltot. A fő gondot a szakemberek szerint az okozhatja, hogy a felhasznált protokollok miatt a féreg hálózaton belüli
terjedését esetleg normál adatforgalomként könyvelik el, ráadásul a rendszergazdák többsége nincs is tisztában azzal, hogy hány ilyen protokollokkal
üzemelő alkalmazás nyitott a rendszereiken, vagyis nincs külön tűzfallal védve.

(Forrás: Prim Online)

↑ 650 ezer vásárló adatai kerültek ki pénzintézettől (2008. január 18.)

A Magyarországon a Budapest Bankról ismert GE Money amerikai részlege egy 650 ezer ügyfél személyes adatait tartalmazó adathordozót nem talál.

Richard Jones, a General Electric tulajdonában levő vállalatrész szóvivője szerint az Iron Mountain adatvédelmi és adattároló vállalkozás tárolta azt a
háttértárolóként használt szalagot, melynek hollétéről most nem tudnak számot adni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mintegy 230 kereskedelmi
egységgel kapcsolatos adat került ki az ellenőrzés alól. Hogy pontosan melyek ezek, azt biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, Jones szerint
azonban köztük vannak olyan jelentőseb cégek is, mint a J.C. Penney. Jones elmondta, hogy mintegy 150 ezer ügyfél társadalombiztosítási száma is
szerepelt a szalagon, ami különösen kockázatos, mivel ezt a személyigazolvány nélküli Egyesült Államokban sokszor használják egészségügytől független
ügyekben is azonosítás céljából. Az Iron Mountain közleményben jelentette ki, hogy amint ráébredtek a szalag hiányára, azonnal hivatalosan értesítették a
GE Money-t, és mivel eddig nem tapasztaltak visszaélést a kallódó adatokkal kapcsolatban, remélik, hogy nem szándékos lopásról, hanem az adattároló
elkeveredéséről van szó –, írja Cnet.

(Forrás: Prim Online)

↑ Méhek tánca a szerverhálózatban (2008. január 17.)

A méhek tánca segíti az internetes szerverhálózatok hatékonyságának növelését. Egy brit és egy amerikai tudós modellezte a rovarok mozgásos
kommunikációját, hogy felhasználja azt az informatikai fejlesztésben.

Az amerikai Craig Tovey és a brit Sunil Nakrani a Bioinspiration and Biomimetics című folyóiratban publikálta eredményeit. A kutatókat az érdekelte,
hogy a méhek miként képesek korlátozott források esetében is a lehető legtöbb nektárt összegyűjteni. A kaptár titka: a tánc, az a „mozgásszínház”,
amelynek segítségével a dolgozók közlik a többiekkel a legdúsabb virágporlelőhelyek koordinátáit.

„A méhek például akkor is találnak megfelelő mennyiségű élelmet, ha esik az eső, vagy ha még alig nyíltak ki a virágok” – magyarázták – „mindez a
kiváló kommunikációnak köszönhető”.

A szerverek olyan számítógépek, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak más, kliensgépek számára. „Abban a vészhelyzetben, ha egy szerverhez egyszerre
túlságosan sok kérés érkezik a kliensektől, sok esetben nem tudják feldolgozni a túlcsorduló kommunikációt. Lefagynak, azaz egyik kliens kérését sem
teljesítik, leáll a szolgáltatás”.

Az informatikusok ezért modellezték a rovarok táncos információcseréjét. Létrehoztak egy „virtuális tánctermet”, a kliensgép „kérésének” átvételi
helyszínét, amely aztán a szolgáltatás végével el is tűnik. Az „átadás-átvétel” helyszíne megkeresi az éppen legkevésbé foglalt szervert, valamint
információkat tartalmaz a szerver-kliens kommunikációjáról is.

(Forrás: Prim Online)

↑ Továbbra is finanszírozza a kormány a határon túli eMagyar pontokat (2008. január 16.)
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A jövő évben is folytatja a magyar kormány a határon túli eMagyar pontok hálózatának a finanszírozását – jelentette ki pénteken az MTI-nek Csepeli
György, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) közpolitikai igazgatója.

Csepeli az erdélyi Aradon az eTransylvania Egyesület által megrendezett informatikai konferencián vett részt, amelynek főtámogatója a GKM volt. A
közpolitikai igazgató a jövő évi tervekről elmondta: nem extenzív, hanem intenzív irányban folytatják a hálózat fejlesztését. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy
nem létesítenek újabb internet-hozzáférési pontokat, hanem a már meglévőket „hálózatiasítják” például portálok létrehozásával.

Az MTI kérdésére, miszerint mennyi pénzt szánnak a jövő évben erre a célra, elmondta: nem kevesebbet mint az idén. Csepeli tájékoztatása szerint 2007-
ben a GKM 118 millió forintot fordít eMagyar pontok létesítésére a határon túl, ebből 40 milliót Erdélyben használnak fel. A Kárpát-medencében összesen
220 eMagyar pontból áll a hálózat, ebből 170 Erdélyben és Partiumban működik. Úgy vélte, hogy nagyon sikeresnek bizonyult ez a program, amelyet
2003-ban kezdett el a GKM-be időközben beolvasztott Informatikai és Távközlési Minisztérium.

Csepeli szerint nem csak egyszerű támogatásról van szó, hiszen „ mint fogalmazott ” egy befektetett forint legalább hármat-négyet fial. Kifejtette: tartalmat
és szolgáltatást termelnek az e-magyar pontok, amelyek egyben térség-, gazdaság- és közösségfejlesztő lehetőséget jelentenek.

A konferenciát megelőzően Kovács Kálmán magyar környezetvédelmi államtitkár és Nagy Zsolt, a romániai eTransylvania Egyesület Tanácsadó
Testületének elnöke jelenlétében adták át azokat a környezetbarát számítógépeket, amelyeket ezentúl az Arad megyei Ágyán használnak. Itt 2005-ben
nyílt eMagyar pont.

(Forrás: Prim Online)

↑ Peking ugrik a pornóra (2008. január 15.)

A kínai hatóságok 44 ezer internetes oldalt zártak be, és 868 személyt tartóztattak le tavaly a pornográfia ellen folytatott hadjáratukban.

A kampányt szeptemberig, a pekingi olimpiai játékok végéig folytatják – hivatkozik egy értekezletre az Új Kína hírügynökség, amelyen a belbiztonsági
minisztérium és a kommunista párt propaganda osztályának tisztségviselői vettek részt.

Az újabb és újabb erőfeszítések ellenére a pornográf tartalmaknak továbbra is jelentős tere van a kínai interneten. A kínai internetinformációs központ
előrejelzése szerint az internetfelhasználók számát tekintve a kelet-ázsiai nagyhatalom idén bizonyosan megelőzi majd a jelenleg világelső Egyesült
Államokat. A tavaly év végi adatok alapján ugyanis immár 210 millió kínai internetezik, vagyis számuk alig ötmillióval marad el az világháló amerikai
felhasználóinak körétől.

Bár a kínai hatóságok nagy mértékben ellenőrzik a netes tartalmakat, hogy fékezzék a tiltakozások és szociális gondok médiában való terjedését, a
világháló egyre inkább a társadalmi érintkezés és a véleménycsere színterévé válik az országban.

(Forrás: Hvg.hu / MTI)

↑ A vidék sem marad le széles sávban (2008. január 14.)
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Közreadta a Nemzeti Hírközlési Hatóság azt a statisztikáját, mely településszintig lebontva mutatja meg a széles sávú internet-hozzáférések elterjedtségét.
Az első két helyen egy fővárosi kerület áll, de nem igaz, hogy a vidékieket kevésbé érdekli a világháló.

A napokban publikált statisztika azokat a fix széles sávú internetkapcsolatokat vette számba, melyekről maguk a szolgáltatók számot adtak. Nem szerepel
benne a mobilos internet – egyfelől, mert csak az UMTS-rendszerű, vagy annál gyorsabb hozzáféréseket lehetett volna számbavenni, ám azok az ország
kevesebb mint száz pontján érhetők el, másfelől pedig mert ezek nem egyetlen fix helyen használható kapcsolatok, épp az a lényegük, hogy nem csak egy
településhez köthetők, bárhol használhatók. Szerepel viszont a statisztikában a kábeltévés, dsl-típusú, műholdas, wimaxos, ethernetes, mikrós és rádiós
hozzáférés – feltéve, ha előfizettek rá, tehát az ingyenesen használhatók szintén kimaradtak. Csak 2835 település szerepel a statisztikában, mivel a többi 340
hazai településen semmilyen széles sávú elérés nem létezik.

Budapest I. kerületében jut ezer lakosra a legtöbb internet-hozzáférés: a 24 ezer lakosú kerületben 12 ezer széles sávú hozzáférés található, tehát minden
második budavári lakosra jut egy (a pontos szám egyébként: 1000 lakosra 486 végpont jut). A lakossági hozzáférések száma egyébként több mint tízezer, és
négyezren vállalatként fizetnek elő. Szintén sokat netezhetnek Terézvárosban, Budapest VI. kerületében. A 41 ezer ott élőre 12 ezer lakossági és 2800
vállalati hozzáférés jut: ezer lakosonként tehát 386 széles sávú kapcsolatot fizetnek az ott élők. A legrosszabb helyzetű budapesti kerület a XV.: ezer lakosra
csak 158 hozzáférés jut – ez sok vidéki településhez, és az országos átlaghoz képest is igen rossz arány. A palotaiak az „országos listán”, azaz Magyarország
több mint 2800 településének adatait tartalmazó statisztikában a 110. helyen vannak.

A széles sávú hozzáférések vidéki elterjedtségét tekintve legjobb helyzetben a közel háromezer lakosú, Baranya megyei Sellye van: országosan a 3.
legnagyobb a gyorsan netezők aránya, a közel háromezer lakosra több mint ezer hozzáférés jut (997-en a magán-, 11-en a vállalati, és 9-en a közszférából
ügyfelek). Nagy Attila, Sellye város polgármestere lapunktól értesült, hogy a településen az országos átlaghoz képest kiemelkedően magas a széles sávú
nethasználók aránya. Mint megtudtuk: az önkormányzatnak különösebb programja nincs a net népszerűsítésére, a sellyeiek maguk döntöttek a gyorsabb
kapcsolat beköttetésén.

Érdekesebb az összesítésben hatodikként felbukkant Budaörs helyzete: a fővárossal összenőtt, Pest megyei település ugyanis az elsők között volt
Magyarországon, ahol az elektronikus ügyintézés felé lépéseket tettek – ez még 2002-ben történt. 2006-ban bevezették az sms-alapú ügyintézést az
önkormányzatnál, s a mai napig hatályos a digitális esélyegyenlőség biztosításáért hozott rendeletük, melynek értelmében a város idős lakóinak ingyenes
internetoktatást nyújt az önkormányzat. A városháza eddig húszmillió forint körüli összeget költött az elektronikus ügyintézésre, és az üzemeltetést a mai
napig hivatalon belül oldják meg. A 27 ezres lakosú településen egyébként közel 8 ezer széles sávú előfizetést regisztráltak, (majdnem ezer vállalati, és
hétezer lakossági ügyfelet tart számon az NHH), az ezer lakosra jutó hozzáférések száma 294.

Wittinghoff Tamás, a város polgármestere megítélése szerint nem egy, hanem több tényező együttes hatására alakult így a helyzet. Emlékeztetett, hogy
Budaörs gazdasági mutatói igen jók, az autópálya és a főváros közelsége, a jól kiépített infrastruktúra több nagyvállalatot vonzott a városba, ahol a
munkanélküliség 1 százalék alatti. A polgármester szerint a város lakóinak egy része vezető beosztásban dolgozik munkahelyén, részben munkájukhoz,
részben az életmódjukhoz köthető, hogy evidencia az otthoni széles sávú hozzáférés. A polgármester szerint az a tény, hogy magas a hozzáférések
arányának, a jó gazdasági adottságoknak, a városban megtelepedett cégeknek és a lakosság összetételének egyaránt köszönhető, illetve mindezek nyilván
egymásra is hatnak.

A táblázatban a harmadik vidéki település a szintén Pest megyei, alig 600 lakosú, az ország legparányibb helységének számító Remeteszőlős. Itt 147 széles
sávú előfizetést regisztráltak, így az ezer lakosra jutó hozzáférések száma 256. Szathmáry Gergely, a 2002-ben Nagykovácsiból levált település
polgármestere elmondta: Remeteszőlős egy korábbi üdülőtelep, ahol valaha csak hétvégi házak álltak. A lakosság gyakorlatilag csak a fővárosból
kiköltözőkből áll. Az önkormányzat internettel kapcsolatos tevékenysége kimerült abban, hogy pár éve nagyon erőltették egy helyi szolgáltatónál a
hálózatfejlesztést. Ennek révén adódott a lehetőség a kistelepülés polgárai számára, hogy kábeles internet-hozzáférésre fizessenek elő. Sajátosság még, hogy
Remeteszőlős lakónak a személyi jövedelemadóbefizetései kiemelkedően magasak az országban. Érdekesség, hogy az iWiW kapcsolati hálóján 152-en
vallják magukat remeteszőlősinek, tehát a település lakónak negyede regisztrálta magát – ez ugyan megfelel az országos átlagnak, de mivel net
elterjedtségének mértéke kiemelkedő, így a kettő közti aránytalanság feltűnő.

A Baranya megyei Bólyon idén nyáron adták át a város minden lakását behálózó optikai hálózatot, melyet az önkormányzat építtetett ki. Mivel az NHH
statisztikája 2007 júniusi adatokat tartalmaz, értelemszerűen a bólyiak internetes aktivitása sem mutatkozhat még a statisztikákban, de érdemes rögzíteni,
hogy a széles sávú hálózat átadásának idején az ezer lakosra jutó hozzáférések száma 160 volt, ami a századik legmagasabb arány az országos listán. Az
összesítésben szerepel a közel hétezer lakosú Nagyecsed is, ahol – írd és mondd – egyetlen széles sávú hozzáférés található. Mint Kovács Lajos polgármester
érdeklődésünkre elmondta: épp a statisztika készítésének időpontjában fejlesztették azt a kábeltévés hálózatot, amely mára 4-500 család számára viszi el a
tévé és az internet jeleit. Így a statisztika akkor pontos volt, ám mára szerencsére jobban állnak a város lakói a gyors net terén.

Annak boncolgatása, hogy hol a legalacsonyabb az elterjedtség, értelmetlen, hiszen számos településen van csak egy-két előfizetés, így az ezer főre jutó
hozzáférések száma – a lélekszámtól függően – egy, de akár nulla is lehet. Érdekesség ugyanakkor, hogy kevés helyen találni több vállalati előfizetést,
mint lakosságit, de nem példa nélküli a jelenség: a Győr-Moson-Sopron megyei Rábapatonán például négy céges ügyfél is lakik, miközben magánelőfizető
egy sincs.

Feltűnő, hogy bár van önkormányzat, ahol példaértékű erőfeszítéseket tesznek az internet elterjesztése érdekében, olyan helyen is lehet magas az egy főre
jutó hozzáférések száma, ahol a városházának nincs koncepciója ugyanerre. Pintér Róbert szociológus, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ
tudományos és stratégiai igazgatója szerint ugyanakkor a helyi közösségek – akár az önkormányzat, akár a lakók – rengeteget tehetnek azért, hogy
felkeltsék az érdeklődést egy település lakóiban a gyors internetre. Pintér hangsúlyozta, hogy nem csak az önkormányzatot kell kiemelni, mint a széles sáv
terjedésének katalizátorát, hiszen az olyan közösségi projektek sem kizárólag a helyi közigazgatásra épültek, mint a csákberényi teleház – sőt, az egész
teleház mozgalom –, vagy a szegényeknek netet és számítógépet biztosító Login-projekt. A szociológus szerint nincs garancia arra, hogy egy helyi
kezdeményezés mindenképpen sikeres lesz, mégis nagy jelentőségűnek tartja, ha van olyan polgár, aki élére áll, egy internetet népszerűsítő helyi
projektnek.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Járványok és klímaváltozás ellen is fellép a Google (2008. január 13.)

Az olcsóbban előállítható alternatív energiaforrások kutatásán túl a globális klímaváltozás és járványok elleni harcba is be kíván szállni a Google.

A világ vezető internetes keresőjét üzemeltető vállalat és annak jótékonysági részlege kezdetben 25 millió dollárt (közel 4,5 milliárd forintot) kíván
különböző projektekre fordítani. A Google-alapító Sergey Brin és Larry Page 2005-ben kötelezettséget vállalt arra, hogy vállalkozásuk alaptőkéjének egy
százalékát (vagy a részvényekből 3 millió dollárt) és a nyereség egy százalékát jótékonysági célokra fordítják.

A Google 2006-ban 300 ezer részvénnyel, mintegy 90 millió dollárnyi (16 milliárd forintnyi) alaptőkével indította útnak a Google.org leányvállalatot,
amely annak ellenére, hogy jótékonysági szervezetnek hirdeti magát, mégis nyereségorientált vállalkozás. Lehetővé teszi az új vállalkozások segítését és a
kockázati tőke-finanszírozókkal való együttműködést. A kezdeti 25 millió dolláros humanitárius projektek elsősorban Afrikában és Délkelet-Ázsiában
válsághelyzetek felkutatására kezelésére szolgálnak. Jelentős összeget, 10 millió dollárt irányoztak elő például az eSolar nevű kaliforniai cég számára,
amely a hagyományos erőművek helyett napenergia-generátorokkal állítana elő elektromos áramot. Akár kétmillió dollárt is hajlandók hibridjárművek
gyártásával foglalkozó, és az ezeket kereskedelmi forgalomba hozó vállalkozók támogatására fordítani, hogy ezzel is elősegítsék elektromos meghajtású
gépkocsik elterjedését.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Kína leszámol a nemkívánatos online játékokkal (2008. január 12.)
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Új szabályok bevezetésével kívánnak a kínai hatóságok leszámolni az online számítógépes játékok „nemkívánatos” elemeivel, mert a játékosok
számának növekedésével az ázsiai országban az internetfüggőség is nő.

Kínában az online játékosok száma 23 százalékkal 40,17 millió főre nőtt a tavalyi évben. A különböző oldalakon regisztrált felhasználók több mint fele tér
vissza rendszeresen az internetre játszani, számuk 2007-ben 30 százalékkal nőtt. Az online játékosok generálta bevételek a tavalyi évben elérték a 10,57
milliárd jüant (255 milliárd forintot), s ez 61,5 százalékos növekedést jelent.

Az online üzletág növekedési mutatói a kínai médiában megjelent, egyre nagyobb méreteket öltő internetfüggőséggel kapcsolatos beszámolók után láttak
napvilágot, a kínai hatóságok a világhálóra való rászokást okolják a fiatalkorú bűnözés egyik fő kiváltó okaként. „Bár a kínai online játékipar az utóbbi
években felpezsdült, az internetes játékokra sokan úgy tekintettek, mint valami virtuális ópiumra, s az egész iparágat a társadalom zöme tekinti
jelentéktelennek” – mondta Kou Xiaowei a kínai sajtóügyi hatóság (GAPP) magas rangú tisztségviselője.

„Ha nem intézkedünk, annak az online iparág előbb vagy utóbb a kárát látja” – tette hozzá Kuo. Az ázsiai országban a gyermekeket már kitiltották az
internetes kávéházakból, és az üzemeltetőket időkorlátok felállítására kötelezték, miután a gyerekek gyakran nem voltak képesek abbahagyni a játékot.
Egy esetben pedig az internetfüggő fiatal végkimerültség következtében halt meg. A játékok életkor szerinti besorolásának hiánya miatt a káros
tartalmaktól nehéz megvédeni a fiatalokat, a világhálón vagy az utcán ráadásul bárki könnyen hozzáférhet a játékok illegális másolataihoz.

(Forrás: Origo.hu)

↑ A britek tiltanák a terrorista honlapokat (2008. január 11.)

A brit kormány fel akar lépni a terrorista eszmék internetes terjesztése ellen, és úgy tartja, hogy az ilyen honlapok felszámolása nem a szólásszabadság
korlátozása – mondta a brit belügyminiszter.

Jacqui Smith a londoni King’s College egyetem által szervezett szakszemináriumon azt mondta: az internet „nem tilos terület a kormány számára”, és ha a
világhálón illegális tartalmak jelennek meg, azokat el kell távolítani. Példaként említette, hogy máris folyamatos és intenzív az állami együttműködés az
internetes szolgáltatókkal például a pedofil tartalmak kiszűrésében. Jacqui Smith szerint ugyanilyen indokolt a kormányzati fellépés a „sebezhető fiatalokat
szélsőséges erőszakcselekményekre csábító” internetes oldalak ellen.

A belügyminiszter felidézte, hogy Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb, „súlyos” fokozatú terrorkészültség van érvényben, amely azt
jelenti, hogy a kormány megítélése szerint „valószínű” egy terrortámadás végrehajtása. Hozzátette: a titkosszolgálatok nyilvántartásában jelenleg kétezer
olyan brit állampolgár szerepel, akik biztonsági kockázatot jelentenek.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Kína segítséget kér a kalózok ellen (2008. január 10.)

A kínai hatóságok nem bírnak az internetes kalózkodással, ezért nemzetközi segítséget kérnek az illegális tartalmak terjesztői elleni akcióhoz.

„Nagyon nagy nehézségekkel” szembesült az ország az internetes kalózkodás elleni küzdelemben – nyilatkozta az AFP híradása szerint az egyik magas
rangú belbiztonsági hivatalnok. Gao Feng elmondása szerint az országban tehetetlenek azon terjesztőkkel szemben, akik a büntetés elkerülése végett
külföldön helyezik el szervereiket.

„A szerzői jogsértés már csak természetéből adódóan is nemzetközi bűntény. Hogy ezzel sikeresen leszámoljunk, nemzetközi segítségre van szükségünk” –
mondta a hivatalnok. Az országban egy augusztusban elindított akcióban 1001 szerzői jogsértési esetet vizsgáltak ki, többet, mint az előző két évben
együttvéve.

Ennek során nagyjából 124 ezer dollárnak megfelelő bírságot szabtak ki, 339 webszájtot zárattak be és 123 szervert foglaltak le – adta hírül a szerzői jogi
ügyekben illetékes minisztérium. Az ázsiai országot gyakran kritizálják az intertes tartalmak szűrése és cenzúrája miatt, az azonban még nagyobb kárt
okoz a nemzetközi közösség számára, hogy Kína a hamisítók és kalóz-DVD-gyártók legnagyobb bázisa.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Dolgozófigyelő kémszoftver a Microsofttól (2008. január 9.)

A vállalati számítógépek előtt ülő alkalmazottak teljesítményének folyamatos figyelésére és értékelésére alkalmas szoftvert fejlesztett ki a Microsoft,
amely a londoni The Times értesülése szerint már szabadalmi engedélyt is kért találmányára.

A vezető brit napilap birtokába került 17 oldalas szabadalmi leírás szerint az amerikai informatikai óriáscég új terméke – amelyet a The Times „Big Brother-
rendszernek” nevez – a számítógépekre telepített, drót nélküli távérzékelőkkel méri a dolgozók pillanatnyi élettani folyamatait, lehetővé téve a főnököknek
az alkalmazottak munkateljesítményének értékelését.

A Monitoring System 500 nevű szoftver a szabadalmi folyamodványhoz csatolt termékleírás szerint figyeli a munkatársak pulzusszámát, úgynevezett
galvanikus bőrreakcióját – vagyis a bőr elektromos vezetőképességét, amelyet egyébként a hazugságvizsgáló készülékek is mérnek –, elektromiográfiai
jellemzőit, légzésszámát, agyuk elektromos jeleit, testhőmérsékletük változásait, arckifejezésüket és vérnyomásukat. Ha mindezek alapján a rendszer azt
észleli, hogy a dolgozó stresszes állapotban van, értesíti a főnökséget arról, hogy az adott munkatársnak segítségre van szüksége, például más feladatot kell
neki adni.

A The Times által idézett szakszervezeti illetékesek azonban inkább attól tartanak, hogy az alkalmazottakat egyszerűen kirúghatják a szoftver által
folyamatosan végzett pszichológiai állapotfelmérés alapján. A rendszer a brit üzleti élet szereplői körében sem aratott osztatlan sikert. David Frost, a Brit
Kereskedelmi Kamarák Szövetségének vezérigazgatója azt mondta a brit napilapnak, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti bizalmat ássa alá, ha az
alkalmazottak folyamatos megfigyelés alatt érzik magukat. A brit kisvállalkozói szövetség vezetője kijelentette: a szervezet arra kéri munkaadóit, hogy ne
alkalmazzák ezt a szoftvert, mert használata „elmérgesítené a munkahelyi viszonyokat”.

(Forrás: Origo.hu / MTI)

↑ Egész városokat boríthatnak sötétbe a hackerek (2008. január 8.)

Tom Donahue, a CIA elemzője a SCADA 2008 biztonságtechnikai konferencián arról beszélt, hogy az energiaellátó rendszerek annyira sebezhetőek
világszerte, hogy egy hackertámadás akár több várost is elvághat az áramtól. Amerika biztonságban van a CIA szerint.

Bár Donahue a helyszíneket nem nevezte meg, de elmondta, hogy több nem amerikai városban történtek már hackertámadások az energiaellátó
rendszerek ellen, amelyek legalább egy esetben súlyos áramkimaradásokhoz vezettek. A szájberbűnözők kilétét nem sikerült felfedni, de a céljuk a
támadással általában zsarolás volt.

Bár a támadások részleteit biztonsági okokból titokban tartják, annyi kiderült az előadásból, hogy az interneten keresztül jöttek a támadók, és pontosan
tudták, mit keressenek és hol.

Az energiaellátás informatikai hátterének biztonsága akkor került a figyelem középpontjába, amikor 2007 szeptemberében a CNN beszámolt az Idaho
National Laboratory kutatólabor kísérletéről, amiben egy szimulált hackertámadással bénítottak meg egy erőművet.

(Forrás: Index.hu)

↑ Töltsön filmeket az online HBO-ról! (2008. január 7.)
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A HBO online filmletöltő szolgáltatást indít, írja a Forbes.

A HBO on Broadband nevű szolgáltatás egyelőre csak két amerikai államban érhető el, a Green Bay és Milwaukee előfizetők élvezhetik. Minden hónapban
600 film közül választhatnak az előfizetők, a hírek szerint olyan népszerű sorozatok is bekerültek a véálasztékba, mint a Sopranos (Maffiózók). A szóvivő
szerint hamarosan szélesebb körben is kiterjesztik a szolgáltatást.

(Forrás: Index.hu)

↑ Törökország újra betiltotta a Youtube-ot (2008. január 6.)

Egyszer már megtörtént és most újra betiltották Törökországban a világ legnépszerűbb videómegosztó szolgáltatását.

Megint ugyanaz volt az ok: az államalapító Kemal Atatürköt sértő videók jelentek meg rajta, írja a DailyTech. Tavaly márciusban melegnek mutatta az
alapítót egy felvétel. Akkor is, csakúgy mint most, a „törökség megsértése” törvénybe ütközött a videó, Törökországban ugyanis Kemál Atatürk
becsmérlése és a nemzet szidalmazása bűncselekmény. Legutóbb a helyzet két nap alatt rendeződött: a YouTube törölte a kifogásolt felvételt, és a
törökországi internetezők újra hozzáférhettek a szolgáltatáshoz.

(Forrás: Index.hu)

↑ Wifivel a pocsék zene ellen (2008. január 5.)

Rosszul összeválogatott zenékkel könnyű elrontani a bulik hangulatát, de a Smart Party nevű szoftver felkutatja a legnépszerűbb számokat.

Kellemetlen feladattól menti meg a buliszervezőket a Kaliforniában kifejlesztett Smart Party nevű szoftver. A rendszer megvizsgálja a vendégek hordozható
zenelejátszóin tárolt zenéket, és megpróbálja kitalálni, hogy melyik számok aratnak osztatlan sikert. A központi számítógép a wifin veszi fel a kapcsolatot a
lejátszókkal.

A Smart Party kitalálja a legnépszerűbb stílust, és ha kell, át is másolja a lejátszókról a zenegyűjteményéből hiányzó fájlokat. Sajnos a megoldásnak van egy
gyenge pontja: ha a bulizók a kedvenc számaikat akarják hallgatni, el kell viselniük, hogy a zenelejátszójuk akkuja lassacskán lemerül.

A UCLA két professzora, Kevin Eustice és Peter Reiher találta ki az újszerű zenegépet, amelyet az egyetemen ki is próbáltak. A kísérletben egyelőre csak
laptopokról gyűjtöttek be zenéket, de elméletileg nincs akadálya annak, hogy hordozható lejátszókról és mobiltelefonokról is megszerezhessék a szükséges
információkat. Három irodában izzították be a rendszert, és a központi gépek még arra is figyeltek, hogy ha valaki elhagyja a szobát, akkor töröljék a hozzá
tartozó számokat. Így mindig csak az aktuális közönség kedvenc számai futottak.

Sajnos a szerzői jogokat felügyelő másolásvédelmi rendszerek gátolják a zenegép működését, emiatt ugyanis a lejátszókon lévő zenék sokszor nem
hallgathatók meg más hardveren. A New Scientist tudományos lap szerint jó megoldás lenne, ha a hordozható eszköz ideiglenesen átadná a lejátszás jogát a
központi számítógépnek. Persze még jobb megoldás lenne, ha az emberek eleve másolásvédelem nélküli zenékkel indulnak bulizni.

A professzorok attól is tartanak, hogy a rosszindulatú buligyilkosok meghekkelik a rendszert, és direkt olyan számokat töltenek fel a lejátszóikra, amit
mindenki utál.

(Forrás: Index.hu)

↑ Személyes adatnak számít-e az IP-cím? (2008. január 4.)

Az IP-címeket személyes adatként kell kezelni, mondta el álláspontját az Unió adatvédelmi biztosainak vezetője. Ez a vélemény nem egyezik a Google
meglátásával, mely szerint az IP-címek csak számítógépeket azonosítanak, nem pedig embereket.

Ha egy felhasználót IP-címmel azonosítanak, úgy személyes adatként kell kezelni azt, hangoztatta Peter Scharr az Európai Parlement egy meghallgatásán,
mely az online adatvédelem kérdését tárgyalja. A német biztos vezette csoport egy jelentés készítésén dolgozik, mely az internetes keresők adatvédelmi
politikáját vizsgálja, valamint azt, hogy azok összhangban állnak-e az európai törvényekkel.

Scharr álláspontja leginkább a Google-re nézve kellemetlen, mely a világ legnagyobb keresője. A Google keresőmotorja és hirdetéseket kiszolgáló
rendszere ugyanis egyaránt felhasználja az IP-címeket működéséhez, melyek a működés hatékonyságát szolgálják, mondta el Peter Fleischer, a vállalat
jogtanácsosa. Az IP-címek használatának legfőbb szerepe abban rejlik, hogy segítenek behatárolni a felhasználó földrajzi elhelyezkedését, így a keresési
találatok és hirdetések relevanciáját fokozni lehet. „Ha beírja valaki a focit, másmilyen találatokat kap Londonban, mint New Yorkban” – magyarázta az
Associated Press hírügynökségnek. A Google online hirdetési rendszerében a célcsoportokat földrajzilag is körül lehet határolni, aminek működéséhez
szükséges a látogatók IP-címének tárolása számlázási szempontból is.

Fleischer szerint az IP-cím nem tekinthető személyes adatnak, ráadásul a Google azt ráadásul csoportos trendelemzésekhez használja fel. A vállalat az utolsó
két számjegyet levágja az eltárolt IP-címekből, melyeket 18 hónap után önként töröl. Szintén önkéntesen 2 évre csökkentették a sütik élettartamát a korábbi
30 évről – igaz ennek praktikus jelentősége megkérdőjelezhető. A Google számára szükséges továbbá az IP-címek átmeneti tárolása ahhoz, hogy a
kattintásos csalásokkal szemben védje reklámozó ügyfeleit, és a hirdetési rendszerbe vetett bizalmat. A Google a szeptemberrel zárult negyedévben több
mint 4 milliárd dollár forgalom mellett 1 milliárd dolláros adózott nyereséget kaszált a rajta keresztülfolyt reklámokon.

Scharr a meghallgatáson elismerte, hogy az IP-cím nem mindig azonosít egy embert, mikor például egy router mögötti gépek esetében, sőt valamikor egy
számítógép sem köthető egy személyhez, mert többen használják. Véleménye szerint azonban inkább kivételnek kell tekinteni azt, mikor az IP-cím
egyáltalán nem köthető személyhez, ugyanis egy adott IP-címet és számítógépet többnyire ugyanazok az emberek használnak – csak nyilvános helyekre,
mint például internet kávézó, egyetemi laborok, jellemző az, hogy nem köthető egy vagy több felhasználó személye egy IP-hez.

„Ez nem fekete-fehér kérdés: valamikor az IP-címet személyes adatnak lehet tekinteni, valamikor nem, a körülményektől függ, és hogy milyen személyes
adatot fed fel” – mondta el Fleischer. A területre szakosodott jogvédő szervezet, az Electronic Privacy Information Center (EPIC) vezetője szerint ugyanakkor
a jövő arra halad, hogy az IP-címek egyre szorosabban kötődnek majd személyekhez. „Az IPv6 modell felé haladunk, mely esetében méginkább az lesz a
helyzet, hogy az IP-címek személyesen azonosíthatóvá válnak” – mondta Marc Rotenberg. Az IPv6 128 bites tartományával minden egyes hálózati
berendezés egyedi, akár állandó azonosítóval rendelkezhet majd az egész világon, ami a mobil internet terjedésével párosulva épp úgy összeköti a
felhasználót az IP-címmel, ahogyan ma a mobiltelefonszám.

Thomas Nyrup a Microsoft elmondta, hogy vállalata nem rögzíti a látogatók IP-címét, mégpedig pont adatvédelmi megfontolások alapján. A vállalat
keresőfejlesztésének alapjait a Microsoft Live (korábban Passport) rendszerbe bejelentkezett felhasználók szolgáltatják. Nyrup szerint a legfontosabb az,
hogy a cégek biztosítsák a teljes anonimitást, mely visszafejthetetlen. A meghallgatáson felmerült az e-mailek elemzésének kérdése, ahol megintcsak a
Google tűnt fel rosszabb színben, ugyanis a hirdetések érdekében elemzi azok tartalmát – ugyanakkor Fleischer elmondása alapján nem tárolnak semmit.

(Forrás: HWSW / Associated Press)

↑ Legalább 10 ezer fertőzött weboldal próbál trójait letölteni számítógépünkre (2008. január 3.)
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A ScanSafe kutatói szerint sokkal több weboldalt fertőztek meg a két hete egy globális támadás keretében, mint arra korábban számítottak: legalább 10
ezer weboldal próbálhat meg trójait, kártékony programot letölteni a látogató számítógépére friss biztonsági rések segítségével. A weboldalakat az
Apache-on keresztül fertőzték meg, jellemzően jelszavakat feltörve.

A globális támadásról nemrégiben jelentek meg az első riportok, melyek több száz fertőzőtt weboldalról szóltak, azóta azonban további ezrekről
bizonyosodott be, hogy támadásra használják fel őket, többségében a webmester tudta nélkül. A ScanSafe adatai szerint körülbelül 10 ezer linuxos, Apache-
ot futtató weboldalhoz fértek hozzá a támadók, ezeket olyan állományokkal fertőzték meg, melyek folyamatosan változó Javascripteken keresztül kártékony
kódot próbálnak letölteni a felhasználó számítógépére.

A Javascript kódok frissen felfedezett sérülékenységeket próbálnak felhasználni e célra, többek között a QuickTime-ban felfedezett hibákat, vagy egy olyan
biztonsági rést a Yahoo Messengerben, melyet bár már befoltoztak, a korábbi változatokban még nyitott kaput jelent a támadók számára. A kód nem
kevesebb mint kilenc sérülékenységen keresztül próbál meg betörni a látogató számítógépére.

Amennyiben a felhasználó gépe nyitott valamelyik támadás ellen, a kód az Rbot trójai egy új variánsát tölti le a számítógépre – ha tudja, s nem állítja meg
valamilyen feltelepített vírusvédelmi szoftvercsomag –, mely egy botnethez, egy világméretű zombihálózathoz csatlakoztatja a számítógépet.

(Forrás: HWSW)

↑ Tévhitek a Google-generációról (2008. január 2.)

Tévhitek között éltünk eddig a fiatal generációkkal kapcsolatban. A „Google generáció” szokásairól szóló brit jelentés szerint az 1993 óta született
tinédzserek nem olyan internetes zsenik, mint amilyeneknek az idősebbek beállítják őket, kevesebb lehetőséget használnak ki és egyszerűbb
alkalmazásokat használnak.

A British Library és a JISC által szponzorált jelentés a fiatalok internethasználatát érintő sztereotípiákat kívánja feloldani, különös tekintettel arra, hogy ez
milyen változtatást jelenthet vagy igényelhet az iskolák és könyvtárak számára.

A felmérés szerint igaz az, hogy előszeretettel használják a cut-and-paste technológiát, egyre nagyobb teret és lehetőséget hagyva a plágiumnak, jobban
szeretik a képeket a szövegnél, bár a könyvtárakban számos bizonyítékot találtak arra, hogy a multimédiás tartalmak iránt gyorsan elveszítik az
érdeklődést, valamint állandóan multitaskolnak, ezek révén nagyon jó párhuzamos feldolgozási képességre tesznek szert.

Mindemellett a fiatalok bármennyire is értenek a technológiához és kedvelik az interaktivitáson alapuló rendszereket, nem tudják kellően használni a
Google keresőrendszerét, ugyanis sokuk számára nagy probléma a megfelelő keresőszavak kiválasztása egy téma kutatása során. Tévhitnek számít az is,
hogy nem tisztelik a hitelesnek tekinthető webes információforrásokat (itt általában a Wikipediát hozzák fel példának), hiszen például a gimnáziumi
környezetben a tanárok, rokonok, illetve a tankönyvek által közölteket megbízhatóbbnak tartják az internetes anyagoknál. Ugyanilyen rossz közhelynek
számít a jelentés szerint az is, hogy a mai diákok jóval türelmetlenebbek és azonnal jutalmat követelnek mindenért.

A könyvtáraknak azonban alaposan meg kell gondolniuk, hogyan is akarják kielégíteni a következő generációk igényeit. Míg egyes intézmények
nyitottak saját profil-oldalakat a MySpacen és a Facebookon, a jelentés utal arra, hogy ez nem feltétlenül bölcs döntés: a fiatalabb felhasználók úgy
érezhetik, anyaintézményeik megpróbálnak betörni arra a területre, amit ők eddig kizárólag a sajátjuknak tekintettek.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Versenyre hívja a diákokat a Google (2008. január 1.)

Főiskolásoknak, egyetemistáknak hirdetett versenyt a Google: a hallgatóknak az a feladatuk, hogy közismertté tegyenek egy vállalkozást és annak
honlapját.

A megmérettetésen bármilyen felsőoktatásban tanuló diákrészt vehet, a világ bármely tájáról. A hallgatóknak 4-6 fős csapatokat kell alkotniuk és a
rendelkezésükre bocsátott 200 dolláros kuponok segítségével egy maximum 100 főt foglalkoztató céget és honlapját kell minél ismertebbé tenniük a Google
hirdetési megoldásának, az AdWords-nek a segítségével.

A stratégia kidolgozása után a diákoknak három hetük van a marketingkampány levezénylésére, majd az eredmények kiértékelésére. A nevezés
mindenki előtt nyitott, de különösen ajánlott a marketinges, reklámmenedzseri, e-kereskedelmi és médiatudományi képzésben részt vevő diákoknak,
hiszen a verseny kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy valós munkatapasztalatokat szerezzenek, miközben a világ másik felén élő társaikkal mérhetik össze
képességeiket és tudásukat – közölte a Goggle.

A hirdetést bármilyen nyelven feladhatják a hallgatók, de a beadandó jelentésnek és a verseny segédanyagainak angol nyelvűnek kell lennie. A végső
sorrendet mintegy harminc szempontot figyelembe véve alakítja ki az egyetemi tanárokból álló zsűri. A legfontosabb tényezők: az oldalletöltések száma, az
egy kattintásra jutó költség, az átkattintási arány, a kulcsszóválasztás, a szöveges hirdetés kreativitása, a költségvetés hatékony felhasználása, valamint az
előzetes és az összefoglaló jelentések minősége.

A verseny győztesei tanárukkal együtt egy utazást nyernek a Google központjába a kaliforniai Mountain View-be, ahol többek között az AdWords-öt
kifejlesztő csapattal is találkozhatnak. Az oktatóknak legkésőbb február 1-éig kell a versenyre regisztrálniuk. A diákok február 10. és május 24. között
bármelyik három egymást követő héten lebonyolíthatják a kampányt. Az eredményhirdetés júliusban lesz. A versenyre az egyetemi oktatók a következő
honlapon regisztrálhatják diákjaikat: http://services.google.com/events/marketing_challenge_2007

(Forrás: Hvg.hu / MTI)
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