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↑ Összeomlott az EU-könyvtár szervere a látogatóktól (2008. november 30.)

A szerverek nem bírták az érdeklődők hatalmas rohamát, a számítógépes rendszer összeomlott, és elképzelhetőleg akár december közepéig
elérhetetlenné vált az interneten Európa digitális multimédia-könyvtára, az Europeana.

A www.europeana.eu című portált indították ünnepélyes keretek közt. Az Europeana most, az induláskor több mint kétmillió „tételt” – könyveket,
térképeket, hangfelvételeket, fényképeket, levéltári anyagokat, festményeket, filmeket – tenne hozzáférhetővé az Európai Unió országainak nemzeti
könyvtáraiból, illetve kulturális intézményeiből – ha bírná az iramot.

Az informatikai hátteret a Koninklijke Bibliotheek, a holland nemzeti könyvtár lenne hivatott biztosítani, ám percekkel az indítás után kiderült, hogy
alaposan elszámították magukat. Óránként ötmillió látogatót még képesek lennének kiszolgálni, de miután óránként 20 millióan próbáltak kattintani az
Europeana internetes címére, világossá vált, hogy a számítógépes kapacitást nagyságrendekkel kell bővíteni. Ez hetekig, akár december közepéig is
eltarthat – közölték múlt pénteken.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Bolygóközi internetet tesztel a NASA (2008. november 29.)
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A legendás Dr. Cerf újabb mérföldkő fejlesztésében vesz részt: a NASA az interplanetáris internet prototípusát teszteli.

A NASA bejelentette, hogy a NASA JPL egy DTN-nek (Disruption-Tolerant Networking – megszakítás-tűrő hálózat) nevezett új technológia segítségével
képek tucatjait továbbította az űrben 20 millió mérföld távolságra lévő űrjármű és az internetre csatlakoztatott földi állomások között – mindkét irányban. A
technológia kifejlesztése több mint tíz évet vett igénybe, és annak a Dr. Vinton Grey Cerfnek a nevéhez fűződik, akit széles körben az internet egyik
atyjaként ismernek el.

A NASA októberben a DTN egy hónapig tartó intenzív tesztelésére készül a Hartley 2 üstökös vizsgálatára indított, két éves EPOXI küldetésben részt vevő
űrszonda segítségével. A NASA abban bízik, hogy a DTN-t számos küldetésben fel tudja használni, és egy jövőbeni Mars-expedíció kommunikációs bázisát
is ez képezheti majd.

„Jelenleg az űrben dolgozó asztronautáknak maguknak kell időzíteni minden egyes adatkapcsolatot, és kézzel megadni, hogy melyik adatot mikor és hová
továbbítsanak” – mondta Leigh Torgerson, a JPL DTN Kísérleti Műveletek Központ vezetője. „Egy szabványosított DTN segítségével mindez automatikusan
történik.”

A DTN az Internet TCP/IP protokolljától teljesen eltérő módon kommunikál. A DTN nem feltételezi, hogy folyamatos, végponttól-végpontig tartó
kommunikációs csatorna rendelkezésre áll, és amíg a tipikus TCP/IP kapcsolatoknál ha a célállomást nem lehet megtalálni, akkor az adatcsomagok
elvesznek, a DTN esetében már nem. A DTN minden hálózati csomópontja addig tárolja a továbbításra szánt adatcsomagokat, míg biztonságosan át nem
tudja adni azokat a következő csomópontnak.

A DTN első, sikeres tesztjében tíz állomás alkotta a bolygóközi internethálózatot: maga az űrszonda és kilenc, a JPL-nél lévő további csomópont, melyek
leszállóegységeket, bolygó körüli pályán keringő egységeket és felszíni küldetések műveleti központjait szimulálták. Ha a most következő tesztek
sikeresek lesznek, akkor a következő lépcsőben a Nemzetközi Űrállomáson folytatódnak a vizsgálatok, legkorábban 2009 nyarán.

(Forrás: Computerworld.hu)

↑ Feltalálták az elektronikus tablettát (2008. november 28.)

Negyven éve álmodnak a gyógyszerészek egy olyan tablettáról, amely hatóanyagai irányítottan érnek célba a szervezetben. Az ötlet a hatvanas években
született, a technológia azonban eddig nem érett meg hozzá. A németországi offenburgi főiskola kutatói most azon dolgoznak, hogy az ötletből valóság
legyen – feltalálták az elektronikus tablettát.

„Az útnak csak a harmadánál járunk, így még messze járunk a tömegtermeléstől” – mondta Dirk Jansen, az offenburgi főiskola Alkalmazott Kutatási
Intézetének vezetője. A kutatók azonban már a lehetséges gyártókkal tárgyalnak. Jansen becslése szerint két-három év múlva piacra kerülhet a rendszer –
olvasható a Die Welt című német napilap online kiadásában.

A hagyományos kapszulákat lenyelve annak burka feloldódik a szervezetben, a hatóanyag pedig „kiömlik” anélkül, hogy felvételét ellenőrizni lehetne.
Egyes – például fehérjetartalmú – gyógyszereket nem is lehet szájon át alkalmazni, mert a gyomorsav tönkreteszi őket.

Az offenburgi főiskolán kifejlesztett tabletta az úgynevezett telemetria működési elvén alapszik, tehát a mérési adatok távközlésén. A tabletta valójában egy
gyógyszereket tartalmazó elektronikus képlet, adóval és vevővel rendelkezik. Egy külső állomás „mondja meg”, hogy mikor mennyi hatóanyagot juttasson
a szervezetbe. A hagyományos tablettával ellentétben a hatóanyagot többször is ki lehet juttatni, nem kell minden egyes alkalommal új tablettát bevenni.

A mintegy 25 milliméter hosszú és hét milliméter széles tabletta átlagosan két-három nap alatt halad át a szervezeten. Az idő legnagyobb részét a vastagbél
felső szakaszában tölti, ott fogadja az utasításokat és egyben információkat is küld a bázisállomásra. Beépített hőmérője segítségével könnyen észleli a
melegebb gyulladási gócokat, és segít a kezelésükben.

„A lehetőségek sokrétűek. Elképzelhetőnek tartom, hogy akár kontrasztanyagokat is szállíttatni lehessen az elektronikus tablettával” – mondta Jansen. Ezen
kívül új esélyt kapnak azok a gyógyszerek, amelyeket eddig nem lehetett szájon át alkalmazni. Például a jövőben egyszerűen le lehet majd nyelni az
inzulint.

Az elektronikus tablettának nem az a célja, hogy egyszerű fájdalomcsillapítókat helyettesítsen. Olyan drága gyógyszerekről van leginkább szó, amelyeket
elsősorban az onkológia alkalmaz rosszindulatú, súlyos betegségek kezelésére. Szükség lesz rá továbbá az összes olyan esetben, ahol peptideket és
hormonokat kell a szervezetbe juttatni.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Lekapcsolták a szolgáltatót, 50 százalék alá esett a spamarány (2008. november 27.)

Korábban sohasem látott szintre esett vissza a világ spamáradata az FBI akciójának köszönhetően, amelynek során lekapcsolták a gyermekpornóval és
vírusterjesztéssel megvádolt McColo szolgáltatót, amelynek ügyfelei között a legnagyobb amerikai spammerhálózat tegjai is megtalálhatóak voltak.

A magyar elektronikus levelezésben is csökkent a kéretlen levelek aránya az elmúlt napokban. Az spamszűréssel foglalkozó MPP statisztikája szerint,
míg októberben a két legnagyobb hazai ingyenes e-mail szolgáltatót, illetve számos nagyvállalatot védő MPP és Mail Security Desktop rendszer nem
ritkán 80 százalék feletti spamarányt jelzett, addig a McColo lekapcsolásának napjától kezdve folyamatosan csökken a reklámlevelek aránya, gyakran 50
százalék alá süllyed.

„Régen láttunk ilyen kiegyenlített arányt a jó és a kéretlen levelek között, és bár a mostani helyzet a radikális beavatkozásnak köszönhetően hirtelen
megváltozott, idővel biztosan visszaáll a sajnos normálisnak nevezhető 80 százalék feletti szintre” – mondja az MPP képviseletének vezetője, Bódis
Ákos. Az ügyvezető szerint a szolgáltatás 2006-os beindítása óta még sohasem ért el 50 százalék alatti szintet a spamek aránya.

Kérdéses persze, hogy ez az idilli állapot meddig áll fenn, hiszen a spammereknek ez jelentős bevételkiesést hoz, ezért mihamarább olyan – feltehetőleg
kínai, vagy orosz – szolgáltatókat vesznek majd igénybe, amelyeket az amerikai bűnüldözési szervek nem érnek utol.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Hamarosan arcokat is kereshetünk a Youtube-on (2008. november 26.)
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Bár a felhasználók felismerik az arcokat a mai szemcsés Youtube videókon, a keresők még nem tudnak arcok után kutatni. Egy újdonság azonban
áttörést hozhat ezen a területen.

A képrögzítési funkció manapság már alapkövetelmény sok hordozható eszközben, más kérdés, hogy a rögzített „műsor” minősége jócskán hagy még
kívánnivalókat maga után – írja a Techline. Nem véletlen, hogy a keresőmotorok sem nagyon boldogulnak akkor, amikor tárgyakat, sőt emberi arcokat
kell azonosítaniuk például egy szemcsés YouTube videón.

Hamarosan azonban változhat a helyzet, legalábbis ezt ígéri egy új szoftver, amelyet a Carnegie Mellon Egyetem kutatói fejlesztettek.

Mindenekelőtt tüzetesen megvizsgálták a jelenlegi arcfelismerő rendszereket, és arra a megállapításra jutottak, hogy semmi gond sincs addig ezekkel, amíg
egy minden szempontból optimális felvételen kutakodnak, másként fogalmazva: az ilyen esetekben igen jó a találati pontosságuk. Csakhogy az ilyen
felvételek meglehetősen ritkák, s bizony a mai rendszerek máris zavarba jönnek, ha a vizsgálandó felvétel felbontása rosszabb, mint amire kitanították
őket.

Az arcfelismerő rendszereket ugyanis legelőször tanítani kell, mégpedig úgynevezett arc adatbázisok segítségével. A rendszer tulajdonság-meghatározó
algoritmusokat használ, így hamarosan megkülönbözteti az olyan jellegzetességeket, mint például egy mandulavágású szem vagy egy sasorr. A
megbízhatóbb arcfelismerés érdekében kétféleképpen járhatnak el a szakemberek, mondjuk alacsonyabb felbontású képekre is „megtanítják” a
rendszereiket, ami nem is rossz ötlet, csak épp leragad egy fejlettségi szinten.

A másik, jóval korszerűbb megoldás, hogy tovább finomítják a vizsgálandó képet, úgynevezett szuperfelbontású algoritmusok segítségével. Ez utóbbiak az
eddiginél élesebb képet fognak létrehozni az emberi szem számára, azonban (minthogy szemmel nem érzékelhető torzításokat is létrehoznak) nincsenek
összhangban azzal, amire az arcfelismerő rendszereket trenírozzák.

A megoldást végül a kétféle rendszer kombinációjában vélik megtalálni a szakemberek: szoftverük kombinálja a szuperfelbontást és az arcfelismerő
rendszer tulajdonság-meghatározó algoritmusát. Ez az úgynevezett közvetítő algoritmus kiértékeli a képnek azokat a részeit, amelyek értelmezhetők
számára (azaz amire megtanították), és csak utána veti be a felbontás-javító eljárást. Így elkerülhetők azok a torzítások, amelyeket a csak önmagában
használt szuperfelbontású algoritmusok okoznak.

A Carnegie Mellon egyetem kutatóinak újdonsága ugyan még csak kísérleti fázisban van (a fejlesztők állítják: van még mit javítani a szuperfelbontású
algoritmuson), azonban általános a vélekedés, hogy hamarosan a keresőmotorok már arcok után is tudnak majd kutatni.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Megnyílt Európa digitális multimédia-könyvtára (2008. november 25.)

Hozzáférhetővé vált csütörtökön az interneten Európa digitális multimédia-könyvtára, az Europeana.

A www.europeana.eu címen elérhető portál most, az induláskor több mint 2 millió „tételt” – könyveket, térképeket, hangfelvételeket, fényképeket,
levéltári anyagokat, festményeket, filmeket – tesz hozzáférhetővé az Európai Unió országainak nemzeti könyvtáraiból, illetve kulturális intézményeiből.

Európa kulturális örökségének ezt az interneten ingyenesen elérhető – irodalmi, művészeti, tudományos, politikai, történelmi, építészeti, zenei, illetve
vizuális kultúrát tartalmazó – tárházát folyamatosan kívánják bővíteni, valamint interaktív felület megnyitását tervezik. Brüsszel a magánszférát is be
kívánja vonni az európai digitális könyvtár további kiterjesztésébe.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szerint „az Europeana nem pusztán könyvtár, hanem sokkal inkább valódi hajtóerő, amely a XXI. századi
európaiakat arra készteti, hogy példaképként tekintsenek innovatív elődeik, mint például a reneszánsz kor nagyjainak kreativitására”.

Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztosa azt emelte ki az Europeana indítása kapcsán, hgy ez a digitális könyvtár
„korszakokon és határokon átívelő utazást nyújt”.

„Felkérem Európa kulturális intézményeit, könyvkiadóit és technológiai vállalatait, hogy további digitális tartalommal töltsék fel az Europeana könyvtárat.
Az Europeana a kreatív részvétel könnyen elérhető, interaktív eszköze kell legyen azok számára, akik saját alkotásukkal maguk is hozzá szeretnének tenni
az európai kultúrához, és azt másokkal is meg kívánják osztani. Célom az, hogy 2010-re az Europeana legalább 10 millió könyvtári tételt tartalmazzon” –
tette hozzá Reding.

Az Europeana lehetőséget nyújt Európa könyvtárai, archívumai és múzeumai digitalizált gyűjteményeinek egy helyen történő keresésére és böngészésére,
vagyis a felhasználók úgy tudnak egy adott témában kutatni, hogy ahhoz nem kell többféle honlapot és forrás meglátogatniuk.

Az Europeana kezdeményezést 2005-ben indította el az EU „kormánya”, az Európai Bizottság. Megvalósítása szoros együttműködésben zajlott a nemzeti
könyvtárakkal és a tagállamok más kulturális intézményeivel. Az Europeana üzemeltetője a főbb európai könyvtáregyesületeket, archívumokat,
múzeumokat, audiovizuális archívumokat és kulturális intézményeket tömörítő Európai Digitális Könyvtár Alapítvány. Az Europeana informatikai hátterét
a Koninklijke Bibliotheek, a holland nemzeti könyvtár biztosítja.

Európa-szerte több mint ezer kulturális szervezet járult hozzá anyagokkal az Europeana feltöltéséhez. Európa múzeumai, köztük a párizsi Louvre és az
amszterdami Rijksmuseum a gyűjteményükből származó digitalizált festményekkel és műtárgyakkal gazdagították a projektet. Az állami archívumok
fontos nemzeti dokumentumokat tettek elérhetővé, a franciaországi Institut National de l’Audiovisuel 80 ezer darab, a XX. századot áttekintő filmfelvételt
adott át, amelyek közül a legkorábbit 1914-ben forgatták a franciaországi csatamezőkön. A nemzeti könyvtárak Európa-szerte nyomtatott anyagokkal és
kéziratokkal járultak hozzá a feltöltött tartalomhoz.

Az EU kutatási programja 2009 és 2010 között mintegy 69 millió eurót szán a digitális könyvtárakkal kapcsolatos kutatásokra. Ugyanebben az időszakban a
versenyképességi és innovációs program információs társadalommal foglalkozó fejezete körülbelül 50 millió eurót különít el az Európa kulturális és
tudományos örökségéhez való hozzáférhetőség javítására.

A nemzetközi média egy része úgy írt előzetes beszámolóiban az Europeanáról, mint amely a Google Book Search nevű internetes könyvtári projekt
konkurenciája kíván lenni. Maga a Google cég közleményben üdvözölte az Europeana indítását, és hangsúlyozta, hogy együttműködésre számít a
kultúrkincsek digitális hozzáférését célzó minden kezdeményezéssel.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ A felhasználók szerkeszthetik a Google találatait (2008. november 24.)

A keresőcég bemutatta legújabb fejlesztését, a SearchWiki-t, amellyel a felhasználók átrendezhetik keresési eredményeiket, illetve megoszthatják saját
beállításaikat, véleményüket a többi felhasználóval is.

Mától személyre szabhatók a Google keresési eredményei. Ha egy hátrébb lévő találat fontosabb, mint ez elsőnek megjelenített, egyszerűen feltornázható a
rangsor élére, az érdektelennek ítélt keresési eredmény pedig kitörölhető. Ha egy, a felhasználó által fontosnak ítélt oldal pedig hiányzik a listából,
egyszerűen hozzáadhatja ahhoz. Ezenkívül az is látható, hogy mások hogyan rendezték saját eredményeiket és milyen megjegyzéseket fűztek a különböző
keresési találatokhoz.

Ha be vagyunk jelentkezve Google-fiókunkba a módosításokat automatikusan elmenti a rendszer – persze ezek a módosítások később akár vissza is
vonhatóak. A változtatások csak a saját keresési eredményeinket befolyásolják, hozzászólásaink viszont felkerülnek egy gyűjtő oldalra, ahol mások is
láthatják, illetve véleményezhetik ezeket.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Mégis beszkennelhet minden könyvet a Google (2008. november 23.)
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A manhattani bíróság jóváhagyta az amerikai könyvszerzők és kiadók illetve a Google között köttetett peren kívüli megállapodást. A szöveg értelmében
mindkét fél jól jár, hiszen a Google fizet a szerzői jogaikat féltő kiadóknak 125 millió dollárt, ők pedig nem bánják többé, hogy másolásvédelem nélkül
lehet a műveiket megtalálni online, a Google oldalain. A keresőóriás ezáltal a könyvpiacra is befúrhatja magát, melynek pénzügyi részleteibe is
bepillantást enged a bírósági megállapodás szövege.

A történet még 2005-re nyúlik vissza, amikor is a Google elkezdte digitalizálni a könyveket, hogy azok online is elérhetők legyenek. Ennek köszönhetően
egy komoly szerzői jogi problémával találta szemben magát, lévén a megosztott művek letöltése után létrejött fájlok teljesen szabadon terjeszthetőek voltak,
mindenféle technológiai gát beépítése nélkül.

Az eset felkeltette az amerikai írószövettség és öt vezető kiadó (McGraw-Hill, Pearson, Education, Penguin, John Wiley & Sons, Simon & Schuster) figyelmét
is, és mostanáig tartó pereskedésbe torkollott a vita. Még a jelenlegi megállapodás szövegének elfogadása sem jelenti azt, hogy véget érne a történet,
ugyanis egy jövő júniusi meghallgatáson dől el, hogy a megállapodás megfelelő, tisztességes és méltányos-e.

Az angolszász jogrend gyakorlata alapján pedig a bíróság által leellenőrzött, jóváhagyott és kihirdetett döntés vagy eljárás minősített jogi kategóriává válik,
aminek segítségével a Google Print úgy üzemeltetheti a jövőben ezen szolgáltatását, hogy biztosan nem kell attól félnie, hogy egy eddig rejtőzködő kiadó a
későbbiekben beperli.

A Google számára ez az ügylet pénzügyileg nem tűnik komolynak a korábbi beruházásaihoz képest, ugyanakkor az egyik legnagyobb könyvpiaci
megállapodásnak számít minden egyéb szereplő életében. A tervezet pontosan kitér arra is, hogy kinek milyen részesedése lesz a jövőbeni bevételekből: A
Google minden jövőbeni bevétel 37 százalékát, amit a Google Print szolgáltatás termel, megtarthatja, míg a szerzők és a kiadók vihetik a maradék 63
százalékot.

A Szerzők Céhének elnöke a szervezet weboldalán írt a megállapodásról, amiben arról is beszámol, hogy a befolyt összegek kezelését az újonnan
létrehozott „Book Rights Registry” nevű szervezet végzi majd. A Google 34,5 millió dollárt fizet a szervezet létrehozásának illetve a jogtulajdonosokkal
kötendő szerződések ügyintézésének finanszírozására.

Sergey Brin, a Google társalapítója csupán annyit fűzött hozzá az esethez, hogy ez egy igazi „win-win” szituáció a felek számára, hiszen mindenki
megkapja amit szeretett volna, de az igazi győztesek az olvasók. A nyomtatott könyvekben rejlő mérhetetlen mennyiségű értékes tudás egy kattintásra lesz
mindenkitől a jövőben.

(Forrás: HWSW.hu)

↑ 25 éves a számítógépes vírus (2008. november 22.)

Kereken 25 éve, 1983. november 10-én jelent meg a milliárdos károkat okozó számítógépes vírusok őse.

Az első működőképes vírust az informatikai legendárium szerint Fred Cohen, a Dél-Kaliforniai Egyetem számítógép-tudományi doktorandusza írta 25 éve.
Alig nyolc óra alatt elkészült vele, és a következő számítógép-biztonsági szemináriumán, november 10-én be is mutatta. A tanár, Leonard Adlerman
vírusnak nevezte el a VD nevű grafikai alkalmazásba rejtett programot, amely a felhasználók hozzáféréseit kihasználva terjedt szét a számítógépekben,
illetve a hálózatba kötött gépek között.

Egy másik legenda szerint az első vírus egy évvel korábban jelen meg, szülőatyja pedig Richard Skrenta volt. A 15 éves amerikai diák flopin csereberélt
illegálisan játékprogramokat a barátaival. Egy játékot megtoldott egy apró programmal, amelynek az Elk Cloner nevet adta. A program villámgyorsan
terjedt tovább az adathordozókon, és minden ötvenedik alkalommal elsötétült az adott felhasználó számítógépének képernyője, majd Skrenta egy versikéje
jelent meg rajta. A számítógépes vírus születésének pontos körülményei tehát a múlt ködébe vesznek, az viszont biztos, hogy Fred Cohen dolgozta ki a
vírus ma is érvényes meghatározását. „A számítógépvírus olyan program, amely megváltoztat más programokat és hozzájuk fűzi magát” – áll az 1984-ben
elkészült PhD-dolgozatban.

A vírusok és közeli rokonaik, a önmagukat gazdaprogram nélkül sokszorosító férgek és a biztonsági réseken keresztül idegeneknek hozzáférést biztosító
trójai faló programok száma a nyolcvanas évek közepe óta emelkedik, az utóbbi években exponenciálisan. „Jelenleg naponta ötezer, vagyis évente
majdnem kétmillió új kártékony program jelenik meg” – mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ) Jevgenyij Valentinovics Kaspersky, a
vírusirtó programokat fejlesztő Kaspersky Lab alapítója. Skrenta csak viccelődött, Cohen a tudományt akarta előbbre vinni, a mai vírusok alkotói viszont
csalni akarnak. „Profi bűnözőkkel van dolgunk” – mondta Kaspersky. A bandák bankszámlaadatokra, hitelkártyaszámokra, felhasználónév-jelszó
párosokra és virtuális identitások egyéb elemeire vadásznak.

25 éves korára a számítógépes vírus komoly anyagi fenyegetéssé nőtte ki magát. Németországban például a szövetségi bűnügyi hatósághoz 2007-ben
összesen 34 200 feljelentés érkezett számítógépes bűntényekről, és a kölni tartományi bíróság egy döntése alapján minden németországi banki ügyfélnek
magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságáról, ha online banki szolgáltatásokat akar igénybe venni, különben a bank nem téríti meg az
esetleges károkat.

Az első igazán fertőző vírus, az 1992-es Michelangelo több mint 10 ezer számítógépet tett tönkre. A Windows terjedésével párhuzamosan aztán a
kilencvenes évek közepétől elszaporodtak a Windowsra írt vírusok is. Nagy karriert csináltak a Wordben elbújó makrovírusok és az e-mailben terjedő
vírusok is, mint például az 1999-es Melissa. A vírustermelés tempójával Kaspersky szerint ma már lépést tartanak a vírusirtók. „Egy-egy újabb vírus
felfedezése után legfeljebb 40-60 perc telik el, mire a biztonsági program frissítése eljut az ügyfelekhez” – mondta a szoftvercég orosz alapítója.

(Forrás: Index.hu)

↑ A szecsuáni földrengés túlélőinek az internet is segített (2008. november 21.)

A gyorsan növekvő internet kulcsfontosságú szerepet játszik Kína modernizációjában, valamint elősegíti a nyitást és a reformot – közölte a kínai
államtanács információs irodájának tisztségviselője.

Caj Ming-csao (Cai Mingzhao) miniszterhelyettes a második amerikai-kínai internetiparági fórum sanghaji megnyitóján elhangzott beszédében a világháló
jelentőségét példákkal is alátámasztotta. A májusi szecsuani (Sichuan) pusztító erejű földrengéssel kapcsolatban elmondta, hogy két nappal a Richter-skála
szerinti 8-as erősségű rengések után egy, a katasztrófa sújtotta térségben élő lány közölt az interneten olyan információkat, amelyek alapján ki tudták jelölni
a légi segélyszállítmányok helyét. A megfelelő helyen ugratott ejtőernyős csapatok végül számos vencsuani (Wenchuan) túlélőt mentettek ki a romok alól.

Caj szerint az internet és a hozzá kapcsolódó iparágak felgyorsították a reformfolyamatokat, és az ország társadalmi és gazdasági fejlődésének
mozgatórugóját adják. A kínai elektronikus kereskedelem (e-commerce) együttes tranzakcióinak értéke 2007-ben elérte a 2,14 billió jüant (64.699 milliárd
forintot), és ez az előző évhez képest 90 százalékos növekedést jelent.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium előrejelzései szerint az e-commerce a legfontosabb kereskedelmi csatornává fog válni. Tíz éven belül a kereskedelmi
tranzakciók 70 százaléka zajlik majd elektronikus csatornákon keresztül. Kínában naponta mintegy 240 ezerrel gyarapodik a világhálót használók száma, az
internetes társadalom három-négy éven belül eléri a félmilliárdot – hangsúlyozta a miniszterhelyettes. A kínai internetpiacban hatalmas lehetőségek
vannak, amelyeket Caj reményei szerint a világ minden részéről érkező vállalatoknak sikerül majd kiaknázniuk. A pénteken kezdődött kétnapos fórumon
több min száz kínai és amerikai szakember vesz részt.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Szociális internetszolgáltató indul Magyarországon (2008. november 20.)
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Magyarország legszegényebb térségeiben működő úgynevezett szociális internetszolgáltatót kíván kiépíteni a WiFi falu elnevezésű program alapján az
Internet Terjesztéséért Alapítvány – hangzott el a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) című budapesti konferencián pénteken.

A WiFi falu kezdeményezés tavaly novemberben indult. Célja, hogy segítse a mélyszegénységben élő családokat és fiatalokat korszerű számítógéphez
jutni, és megnyissa előttük az utat a világhálóhoz. Jelenleg összesen 102 faluban működik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. Közel 1800 családot lát el vezeték nélküli internettel, illetve használt, de felújított számítógéppel és a hozzá való hálózati eszközökkel.

A legfontosabb szempont, hogy a résztvevők motiváltak legyenek, értékként kezeljék és használják ki az eszközökben és az internetkapcsolatban rejlő
lehetőségeket. A program ezért helyi partnerek – elsősorban az önkormányzatok – bevonására épít, a felszelésért pedig fizetni kell és a szolgáltatás csak
2008 végéig ingyenes – mondta Nyírő András, az Internet Terjesztéséért Alapítvány elnöke a DE! konferencián tartott előadásában.

A 30 ezer forintos szett megvásárlásában a helyi önkormányzat segíti a családokat visszatérítendő szociális támogatással. „Ez a magyar mikrohitel, amelyet
nem bankok adnak, nem mikrohitelnek hívnak és nem jár érte Nobel-díj, de működik” – mondta Nyírő András. A finanszírozási konstrukciót mostanáig
majdnem kétezren vették igénybe, a problémás „mikorhitelesek” aránya 10 százalék alatt van. A WiFi falu kezdeményezés egészével a résztvevő
önkormányzatok többsége – 55 százalék – elégedett, és számos faluban újabb számítógépek beszerzésére fordítják a befolyó ötezer forintos
törlesztőrészleteket.

A következő lépés a kezdeményezés kiterjesztése – mondta az MTI-nek Nyírő András. Az alapítvány most készíti elő egy szociális internetszolgáltató
beindítását, amely az ország 33 leginkább hátrányos helyzetű kistérségére koncentrál. Ez lesz az egyetlen szolgáltató, amely nem arra törekszik, hogy
lojalitást, márkahűséget alakítson ki az ügyfelekben. A cél éppen az, hogy az előfizetők az internet segítségével kiszabaduljanak a mélyszegénységből és
ne legyen szükség ilyen szolgáltatásra – mondta Nyírő András.

A program 2009-ben indul. A részvétel feltétele egy 38 órás alapképzés elvégzése, és ingyen internetezhet, aki további oktatási modulokat is sikeresen
teljesít. A jelenleg formálódó oktatási program a mindennapi életben való boldoguláshoz – például a munkához jutáshoz – szükséges informatikai ismeretek
megszerzésére koncentrál, legfőbb célja, hogy a hallgatók a képzés végére magabiztosan tudják használni az e-kormányzati, oktatási, egészségügyi, banki
és egyéb internetes szolgáltatásokat.

A szociális internetszolgáltató az indulástól számított két-három éven belül 70 ezer családot, tehát nagyjából 200 ezer embert kíván elérni. A működéséhez
szükséges 3-4 milliárd forintot Nyírő szerint elsősorban európai uniós forrásokból lehet előteremteni, de az alapítvány számít magánemberek, civil
szervezetek és cégek támogatására is. A WiFi falu programot is sokan támogatják eszközökkel, pénzzel vagy éppen munkaerővel. A jellemzően fővárosi
önkéntesek például együtt szerelik a wifi-adótornyokat a falvakban a helyiekkel, és közben megismerik egymást. „A WiFi falu kultúraközi párbeszédről is
szól a mélyszegénységben élők és a felelősségét érző városi középosztály között” – mondta Nyírő András.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Informatikai hiba is hozhat ki elnököt (2008. november 19.)

Bár a 2000-ben először bevetett elektronikus szavazási rendszeren sokat finomítottak, a mai voksolásnál számos probléma adódhat, ami akár a végső
kimenetelt is eldöntheti.

Az említett ezredfordulós szavazásnál csúnyán leszerepelt az úttörő technika. A szavazógépek meghibásodása miatt körülbelül másfélmillió voks tűnt el a
rendszerből, ami a történelem egyik legkiélezettebb elnökválasztásánál könnyen azt jelenthette, hogy a leadott szavazatok szerinti vesztes költözzött a
Fehér Házba. A fiaskó után két évvel megszületett a HAVA (Help America Vote Act) törvény, s ennek hatására az államok jelentős fejlesztésekbe kezdtek,
lecserélve rengeteg, nem megbízhatónak tartott régi eszközt. Kalifornia és Florida pedig nem bízott semmit a véletlenre és a bitekkel operáló technikára,
ezekben az államokban optikai szkennerekkel olvassák be a papíron leadott szavazatot. Így szúrópróbaszerűen ellenőrizni lehet az e-szavazatok
megbízhatóságát, valamint súlyos probléma esetén akár az összes leadott voksot leszámolhatják kézileg. Ennek ellenére számos hibalehetőség maradt,
ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

Ed Felten, a Princeton egyetem számítógéptudományi professzora szerint a legvalószínűbb, hogy mérnöki hiba, bug vagy rossz konfiguráció miatt egyes
szavazatok elvesznek, illetve rossz oszlopba sorolódnak. Mivel az amerikai rendszer szerint bizonyos választóknak hetekkel a tényleges szavazás előtt le
lehet adni voksaikat, így már példa is van ilyesmire. Floridában a különleges kérésre, helyszínen kiállított szavazólapokat nem mindig tudták helyesen
olvasni a szkennerek. Igaz, ez a hiba a mai, „rendes” szavazáson már nem fordulhat elő, mert tesztelt, ellenőrzött nyomtatványok várják a szavazókat.
Ugyanakkor ehhez hasonló esetre lehet példa olyan, úgynevezett csatatér államokban is, amelyekben a várhatóan nagyon szoros harc kimenetele
teljességgel megfordíthatja a végeredményt.

Szintén az előzetes szavazatok leadásakor jelentkezett a szavazógépek érintőképernyőjének kalibrációs hibája. A probléma abból adódik, hogy a képernyő
meghatározott pontjait rendelik a jelöltekhez, ami összhangban van a grafikai megjelenítéssel, ám a szavazók – eltérő magasságuk miatt – ezt különböző
területként érzékelik. Egy kétméteres ember teljesen más szögből nézi a képernyőt, mint egy 150 centiméter magas, így előfordul, hogy némelyek nem a
kívánt felületen nyomják meg a képernyőt. Másik problémaforrás lehet, amikor a szavazók ujjuk különböző pontjaival érintik meg a gépet, amire szintén
nem kívánt eredmények születnek. Tipikus ilyen eset a műkörömmel véletlenül leadott szavazat. Ilyen hibákat az elmúlt hetekben észleltek négy
különböző államban is (a híres rajzfilmhőssel, Homer Simpsonnal is született egy jelenet, amint sikertelenül próbál Barack Obamára szavazni).

Előfordulhat az is, hogy a gép ugyan jól működik, de a nem megfelelően képzett kezelőszemélyzet rosszul működteti, és ezért téves eredmény születik. A
sokféle eszköz és rendszer, amelyeket a különböző államokban használnak nagyon megnehezíti a dolgozók felkészítését. Az elektronikus eszközöket a
központi kormányzat hitelesíti, azonban ez a minősítés nem vizsgálja a kezelőfelület használhatóságát, egyszerűségét. Ezért az újabb eszközök tervezési
hibája gyakran csak éles használatkor derül ki.

A szavazóhelyiségek dolgozói hibázhatnak, de legalább valamiféle felkészítésben részesültek november 4. előtt. Nem úgy a szavazók, akiknek jobban oda
kell figyelni, mint egy hagyományos szavazólap kitöltésekor. Az egyik leghíresebb televíziós személyiség, Oprah Winfrey sem tudta le könnyedén az
elektronikus szavazást, amiről saját show-jában számolt be: „Először használtam ilyesmit... valószínűleg nem nyomtam elég erősen az X-et, vagy túl sokáig
tartottam nyomva... mikor ellenőriztem, láttam, hogy nem regisztrálta a szavazatomat”. A már említett központi minősítési rendszer kiterjesztése a
felhasználói felületre sokat segíthetne az ilyen típusú gondok kiszűrésében.

Az adatbáziskezelésből eredő problémákkal sok államban most találkoznak először, mivel egyes területek csak nemrég kényszerültek arra, hogy a HAVA
iránymutatásai szerint felállított, központi regisztrációs rendszert használjanak. Nem lehet tudni, milyen rejtett hibákra ad okot a frissen bevezetett
szisztéma, de könnyen előfordulhat ma olyan eset, amikor a szavazó a választási helyiségben szembesül azzal, hogy nincs regisztrálva.

Ugyan a rendszert kívülről érő, kártékony behatás első hallásra a legfélelmetesebb problémának tűnik, de valójában az eddig felsorolt gondok sokkal
valószínűbbek, illetve nagyobb arányban eredményeznek hamis eredményeket, mint a külső támadás. Ugyanakkor azt egy szakértő sem meri kijelenteni,
hogy a rendszer feltörésbiztos. Kalifornia és Ohio állam például fizetett azért, hogy profik próbálják kijátszani az általuk használt eszközök védelmét. A
kísérletek után arra jutottak, hogy egy kellően képzett és motivált személy gyakorlatilag bármelyik szavazógépet képes manipulálni. Enne ellenére
országos szintű csalást nagyon nehéz elképzelni, mivel az államok teljesen más berendezéseket és metódusokat használnak a szavazatok összegyűjtésére és
számlálására.

(Forrás: Origo.hu / Computerworld.hu)

↑ Rab törte fel a börtön szerverét (2008. november 18.)
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Egy amerikai börtön korábbi fogvatartottját azzal vádolják, hogy feltörte a fegyintézet számítógépes hállózatát, onnan pedig megszerezte a fegyőrök és
más alkalmazottat személyes adatait, amelyet korábbi rabtársaival is megosztott – derül ki amerikai sajtóbeszámolókból.

Az idén 42 éves Francis G. Janoskót 2005-ben gyermekpornográfia vádjával tartóztatták le, miután a rendőrök gyerekek meztelen fotóira bukkantak
mobiltelefonján, ezért került korábbai a Plymouth megyei javítóintézet falai mögé. A hatóságok gyanúja szerint az azóta kiszabadult férfi valamikor 2006
októbere és 2007 februárja között egy vékony kliens gépről egy szoftveres hiba kiaknázásával hozzáfért a fegyintézet szerverén lévő adatbázishoz, melyről
több mint 1100 alkalmazott személyes adataihoz, neveikhez, címeikhez, születési dátumaikhoz, TB-azonosítóikhoz és telefonszámaikhoz – fért hozzá.

Az intézetben a fogvatartottak rendelkezésére áll egy számítógép, amelyen egy jogi információk felkutatását biztosító szoftver fut – Janosko e program
egyik hibájának kiaknázásával fért hozzá a központi szerverhez. Emellett a férfi egy olyan felhasználói névre és jelszóra is szert tett, mellyel akár az
egyébként a rabok számára nem elérhető világhálón is böngészni tudott, onnan többek közt képeket és videókat töltött le a börtönben dolgozókról,
rabtársairól, illetve az intézményről készült légifotókra is szert tett.

Ha a múlt héten letartóztatott férfit az ellene felhozott vádakban – személyiség-tolvajlás és egy védett számítógépben véghezvitt szándékos károkozás –
bűnösnek találják, 12 év szabadságvesztésre, és akár több százezer dolláros kártérítés megfizetésére is kötelezhetik.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Magyar Minőség Háza Díjat kapott a Sulinet Digitális Tudásbázis (2008. november 17.)

Az elektronikus tananyagfejlesztés terén elért eredményeiért megkapta a Magyar Minőség Háza Díjat és a Magyar Minőség eOktatás Díjat a Sulinet
Digitális Tudásbázis (SDT) – közölte Nagy Gabriella, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. munkatársa.

A Sulinet Digitális Tudásbázis jelenleg több mint 11 ezer tanórai digitális tartalmat, valamint összességében több mint 1 millió, önállóan is felhasználható és
gyűjteménybe foglalt tananyagelemet tartalmaz – olvasható a közleményben. A tartalom mellett az SDT új funkciókkal és eLearning-eTanulás
szolgáltatásokkal is bővült az elmúlt időszakban, amelyek szakemberek reményei szerint jobban segítik a rendszer felhasználását. A taneszköztár
fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az elkövetkező hét évben folytatódik. Az elismeréseket a Magyar Minőség Társaság és a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság ítélte oda.

(Forrás: Prim Online)

↑ Mentális betegségnek számít az internetfüggőség (2008. november 16.)

Mentális betegségnek számít az internetfüggőség Kínában egy frissen kiadott kórmeghatározó könyv szerint.

A világháló-függőséget (Internet Addiction Disorder, IAD) öt kategóriába soroló és a tüneteket részletesen leíró kézikönyv – a kínai egészségügyi
minisztérium jövőre várható döntése után – az első lehet a világon, amely az online játékok, az internetes erotika, a közösségi, illetve információs portálok,
valamint az online üzletek rabjait pszichiátriai esetnek tekintik.

Az internetfüggők körében első helyen az online játékosok állnak. Az egyik legnépszerűbb a World of Warcraft nevű, egyszerre több játékos által játszható
szerepjáték, amely néhány betegnél olyan súlyos tüneteket okozott, hogy már nem volt képes különbséget tenni a virtuális világ és a valóság között –
mondta Tao Zsan (Tao Ran), a szenvedélybetegségek elismert szakértője. Augusztusi statisztikai adatok szerint a több mint 40 millió fiatalkorú kínai
internetező 10 százaléka tekinthető szenvedélybetegnek. Az amerikai InterActiveCorp által tavaly végzett felmérés szerint a kínai fiatalok 42 százaléka
érezte magát internetfüggőnek, míg az egyesült államokbeli társaik közül mindössze 18 százalék vélekedett hasonlóan. A kínai internetfüggő kamaszok 95
százaléka fiú, akiknek szülei túl elfoglaltak ahhoz, hogy gyermekükkel foglalkozzanak – tette hozzá Tao.

Az Amerikai Pszichiátriai Szövetség (APA) most mérlegeli, hogy felvegye-e az internetfüggőséget a mentális betegségek 2010-ben megjelenő
kézikönyvébe.

(Forrás: Prim Online)

↑ A kínaiak betörtek a Fehér Házba (2008. november 15.)

A Financial Times hírül adta, hogy ismeretlen hackerek többször is behatoltak az amerikai kormányzati rendszerekbe. Feltehetőleg a kínai kormány áll
az akciók hátterében.

A gazdasági lap úgy értesült, hogy idén nyáron több alkalommal is feltörték a Fehér Ház hálózatát. A biztonsági szakértők elmondása szerint a hackerek
nem fértek hozzá a titkos dokumentumokhoz, csupán pár jelentéktelen adatot tartalmazó számítógépbe sikerült belépniük. Az utólagos kivizsgálások
alátámasztják, hogy az alkalmazottak levelezésébe is bepillantást nyertek a támadók, azonban ezek sem tartalmaztak a nemzetbiztonságra nézve veszélyes
információkat. A rendszergazdák közölték, hogy a szigorúan titkos adatokat tároló rendszerekbe nem sikerült betörniük a hackereknek, akik egyre
kifinomultabb módszerek bevetésével törték fel a védelmi vonalat.

Egyelőre még csupán találgatások láttak napvilágot a támadók kilétét illetően, a szakértői vélemény szerint azonban gyanítható, hogy a kínai kormány
által megbízott internetes bűnözők hatolhattak be a Fehér Ház számítógépes rendszereibe.

(Forrás: Prim Online)

↑ Lassuló növekedés a magyarországi informatikai piacon (2008. november 14.)
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A hazai távközlési és informatikai piac mérete 2007-ben meghaladta az 1400 milliárd forintot – derül ki az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSz)
megbízásából az IDC által elkészített tanulmányból. Az informatikai piac enyhén nőtt tavaly, a távközlési piac azonban már negatív pályán mozgott. A
belföldi informatikai piacot egy közel 845 milliárd forintos informatikai export piac egészíti ki, ennek éves növekedési üteme szintén elmarad az előző
évekhez képest, de bővülése még így is 8,4 százalékot tett ki.

Magyarország informatikai piaca 4,4 százalékkal 590,6 milliárd forintra növekedett 2007-ben. A hazai piac fejlettségét, vagy inkább fejletlenségét jól
jellemzi, hogy a költések közel 40 százaléka még mindig hardvervásárlás, ezen belül is jellemzően PC-, illetve alkatrészbeszerzés. A hardverberuházások
második legnagyobb szegmensét a hálózati berendezések és biztonsági célhardverek (appliance) adják, a harmadik és egyben legkisebb szegmens a
szervereké és adattárolási termékeké.

A szoftverpiac költéseit a „szoftverstack” rétegei szerint csoportosítva megállapítható, hogy az infrastruktúraszoftverek (operációs rendszerek, felügyeleti
szoftverek, biztonsági szoftverek, stb.) a költés közel kétötödét tették ki. A köztesszoftverek (alkalmazásszerverek, alkalmazásintegrációs szerverek,
adatbáziskezelők, adatintegrációs eszközök, üzleti intelligencia szoftverek, fejlesztőeszközök, stb.) csak 13,3%-os részesedést mondhattak magukénak, mint
az előző kategória. A vállalati alkalmazások adták a költés zömét, több mint 37 százalékot. Mivel az „egyéb szoftver” (9,4%) kategória túlnyomó többsége is
alkalmazásokból áll kijelenthető, hogy 2007-ben a végfelhasználó vállalatok és szervezetek szoftverbüdzséjük közel felét alkalmazásokra fordították.

Az IDC adatai szerint az alapvető backoffice-alkalmazások (pl. ERP, ügyviteli alkalmazások) és az ezeket kiszolgáló adatbázisok licenceladásai csökkennek
vagy stagnálnak, és a szoftverfejlesztőknek növekvő bevételeket jelentő fejlesztések elsősorban a front-office funkciókat és a meglévő alkalmazásokat és
adatvagyon jobb kihasználását támogató üzleti intelligencia, alkalmazásintegráció és CRM területére koncentrálódnak.

Az IT-piac több mint 44 százalékát adták az informatikai szolgáltatások 2007-ben (az IDC metodológiai okokból ide számítja a szoftverkarbantartási,
szoftverkövetési költéseket is). A szolgáltatáspiac 8,1 százalékkal 264 milliárd forintra bővült 2007-ben, ezzel a legdinamikusabban bővülő szegmens volt –
a hardverszegmens 0,3 százalékkal nőtt mindössze, a szoftverszegmens pedig 4,9 százalékkal.

Magyarországon 2007-ben a távközlési, informatikai és médiavállalatok, valamint a pénzügyi szektor költötte a legtöbben informatikára, emellett jelentős
költő a kormányzati szektor is. Ugyanakkor utóbbi szegmens már 2007-ben is kevesebbet fordított informatikára mint egy évvel korábban, 2008-ban pedig
további visszaesést vár az IDC. Keresztesi János, az IVSZ elnöke szerint a közép-kelet európai térségre általánosságban jellemző, hogy az állam a
legnagyobb informatikai költő, a kiadások akár 30 százalékáért is felelős, ehhez képest Magyarországon jóval alacsonyabb a közszféra részesedése az IT-
kiadásokból.

Regionális összehasonlításban a magyarországi informatikai piac a lengyel és a cseh mögött a harmadik legnagyobb, növekedési ütemét tekintve azonban a
sereghajtók között található. Az IDC adatai alapján az euróban számított növekedés 2007-ben csupán 10 százalék volt, ez a cseh piacéval megegyzik, az
összes többi országban ennél nagyobb ütemben nőttek az informatikai költések.

Magyarországon az IT-költések több mint 40 százaléka származik az 500 főnél többet foglalkoztató vállalatoktól és szervezetektől, a közepes cégek (100-500
fő) csak a negyedét, a kisvállalatok pedig csak kevesebb mint hatodát adták. A mikrovállalkozások illetve a háztartások a teljes hazai informatikai piacnak
csupán 14,1 százalékát teszik ki.

A távközlési szolgáltatások magyarországi piacán tavaly a végfelhasználói költés 886,7 milliárd forint volt, ez 2 százalékos visszaesést jelent 2006-hoz
képest. A csökkenés legfőbb oka a hangszolgáltatásokból származó bevétel csökkenése, ezt némileg ellensúlyozni tudta az adatszolgáltatások forgalmának
bővülése. Az adatokból kiviláglik, hogy már a mobilszolgáltatások piaca is csökkenő tendenciát mutat, az árak visszaesését már nem tudja kompenzálni az
előfizetői létszám bővülése. A kitörési pontot a mobil szélessáv jelentheti a szolgáltatók számára.

(Forrás: HWSW.hu)

↑ Halálbüntetéssel sújtják a cyberbűnözést (2008. november 13.)

Halálbüntetéssel sújtja a pakisztáni törvény mindazokat, akik emberhalálhoz vezető cyberbűnt követnek el. A visszamenőleg szeptember 29-től
érvényesnek tartott törvényjavaslatot Asif Ali Zardari miniszterelnök léptette életbe.

A cyberterrorizmus definíciója meglehetősen bő a törvény szövegezése szerint – beletartozik a kormány vagy bármely közszerv számítógéphálózatának
átvételi kísérlete ugyanúgy, mint az ország lakosságának vagy a lakosság egy százalékának megsebesítése vagy megbetegítése, emberhalál okozása,
illetve bármely olyan bizalmas információ eltulajdonítása, amelynek révén biológiai, kémiai, nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert lehet megalkotni.

Egy számítógép vagy számítógéprendszer megtörését két évvel, rendszer- vagy adatkárosítást legfeljebb három évnyi, az elektronikus csalást legfeljebb hét
évnyi szabadságvesztéssel, iletve pénzbüntetéssel lehet sújtani. Az elektronikus rendszerek jogosulatlan használata, illetve adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés legfeljebb három évvel, károkozó program írását öt évvel lehet büntetni.

A stalkolás, azaz magánszemélyek interneten vagy kommunikációs eszközön keresztüli folyamatos zaklatását hét év börtönbüntetéssel lehet sújtani – ha az
elkövető kiskorú, a büntetés legfeljebb tíz év időtartamra módosulhat. A spamek küldéséért először maximum 50 ezer rúpia pénzbüntetés jár, a spammelés
megismétlése három hónapnyi börtönbüntetést von maga után.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Gyerekbarátabb internetet akar az unió (2008. november 12.)

Hétfő este folytat vitát, szerdán pedig szavaz Strasbourgban az Európai Parlament arról az előterjesztésről, amely támogatásáról biztosítja az EU
„kormányának”, az Európai Bizottságnak a javaslatát az internethasználat során szükséges gyermekvédelemről.

Az elképzelések szerint „gyerekbiztos” megjelöléssel, szűrőkkel, forródróttal, illetve a tagállamok közötti szorosabb együttműködéssel védenék a
gyerekeket az internetes zaklatástól és a rájuk leselkedő egyéb veszélyektől. Az Európai Bizottság 2009-2013-ra szóló „Biztonságosabb internet” programja
harcot hirdet a gyermekek sérelmére elkövetett internetes visszaélések ellen, növelni kívánja az ezzel kapcsolatos társadalmi tudatosságot, valamint uniós
kutatói hálózat létrehozását irányozza elő.

Az európai parlamenti szakbizottság támogatja, hogy az 55 millió eurós költségvetésű program részeként kialakítsák a „gyerekbiztos” megjelölés
feltételrendszerét a megfelelő tartalmakat bemutató weboldalak számára. Az oldalakat blokkoló és szűrő rendszerekkel is el kellene látni, hogy kizárják a
gyerekekre káros tartalmakat.

Forródrót indításáról is szó van a javaslatban: ott azonnal jelenteni lehetne, ha valaki illegális tartalomra bukkan. A szülők, tanárok és óvónők számára
oktató csomagokat fejlesztenének ki. A tagállamok szorosabb együttműködése arra irányulna, hogy gyorsabban megtalálják a gyermekek elleni internetes
bűncselekmények elkövetőit.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Eltiltanák a nettől a fájlcserélőket (2008. november 11.)
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Franciaországban akár egy évre is eltiltanák az internettől azokat, akiket többször is illegális letöltésen kapnak rajta – írta a Népszabadság.

Nicolas Sarkozy még belügyminiszterként hangoztatta, hogy a szerzőket méltányosan kell honorálni műveikért. Úgy tűnik most ért be a korábbi
elhatározás: novemberben a francia parlament elé terjesztik az erről szóló törvényjavaslat szövegét. Az elképzelés szerint fokozatosan büntetnék azokat,
akiket többször is illegális letöltésen kapnak – így a fájlcserélőket használók zömét is.

Előbb elektronikus, majd ajánlott levélben figyelmeztetnék az illetőt arra, hogy jogellenesen töltöget a netről. Ezt követően azonban háromtól egy évig
terjedő időtartamra kikapcsolnák a notórius letöltögetők internet-hozzáférését. Arról nincs hír, mi történik azzal, aki nyitott wifihálózatot vagy
mobilinternetet használ, vagy azzal, aki más szolgáltatóval köt szerződést a letiltást követően.

A francia szerzői érdekvédelmi szervezetek, valamint a kulturális tárca is támogatják a törvényjavaslatot, melynek alapja egy olyan javaslatcsomag volt,
ami évig készült és egy nemzetközi kuturális termékekkel kereskedő lánc, a Fnac készítette.

A keményebb feltételeket tartalmazó politikai elhatározás azért is meglepő lehet, mert 2005-2006 fordulóján a francia parlament alsóháza elfogadott egy
javaslatot, ami történetesen legálissá tette volna a jogvédett művek internetes letöltését – igaz, havi átalánydíj fizetése fejében. Akkor az alsóházon
átcsusszant törvényjavaslat végül nem jutott tovább, de meg tudták akadályozni, hogy egy olyan javaslat váljék törvénnyé, ami börtönbüntetést is
tartalmazott a szankciók közt.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Kalóznak nézték a lemezkiadót (2008. november 10.)

Letölthető zenék miatt szüntették meg egy kiadó weblapját Amerikában. A szolgáltatót nem érdekelte, hogy a muzsika legálisan volt fent – adta hírül a
TorrentFreak.

A vicces nevű Quote Unquote internetes kiadó honlapja lassan egy hete nem elérhető, mert a tárhelyszolgáltató a felhasználási szerződésre hivatkozva
törölte a kiadó adatait. A zenészek bűne mindösszesen anny volt, hogy a Radiohead-hez és a Nine Inch Nails-hez hasonlóan ingyenesen letölthetővé tették
felvételeiket.

A punk lendülettel működő kiadó honlapjával együtt a kiadóhoz „szerződött” Bomb the Music Industry! és a The Arrogant Sons of Bitches zenekarok
honlapjai is törlésre kerültek. Az együttesek és a kiadó mögött ugyanaz a név, Jeff Rosenstock áll, így még csak azt sem mondhatja a szolgáltató, hogy a
művészek beleegyezése nélkül kerültek fel a dalok.

Rosenstock elmondása szerint a szolgáltató figyelmeztette a kiadót, hogy copyrightos dalok találhatóak az oldalon. Egy telefonbeszélgetés után viszont a
művész úgy érezte sikerült elmagyaráznia a tárhelyet biztosító cégnek, hogy saját műveiről van szó. A helyzet iróniája, hogy a dalok nem voltak
bejegyeztetve az amerikai szerzői jogi hivatalnál, Rosenstock csak egy szabados Creative Commons licencet rakott az oldalra. A honlapok elérhetetlenné
válása nem az egyetlen, ami a punkokat sújtja. A szolgáltató letiltotta a zenész hozzáférését a webes tárhelyen rejlő adatokhoz, így egyszerűen tovább sem
költözhet az oldal.

A tárhellyel együtt törölt dalok nincsenek végveszélyben. Bármely torrentportálon fellelhető az együttesek teljes életműve. A The Arrogant Sons Of Bitches
munkásságát pedig még egy szép csomagba is összegyűjötték a „csináld magad” punk rajongói.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Sokaknak ingyen sem kéne nethozzáférés (2008. november 9.)

Sere Péter, a PriceWaterhouse Coopers senior managere izgalmas előadást tartott a vezetékes és a mobil-internetelérés csatájáról az idei Internet Hungary
Konferencián.

Azzal már igen régóta tisztában vannak a felhasználók, hogy 2004 óta az indított hanghívások összesített időtartama tekintetében Magyarországon a
mobiltelefon átvette a vezetést a vezetékessel szemben. Ezzel párhuzamosan, lassan, de biztosan elindult a vezetékes vonalak csökkenése, és a mobil-
előfizetések száma pedig már a Magyarország lélekszámát is meghaladta. Sere Péter, a PriceWaterhouse Coopers vezető menedzsere szerint hasonló
folyamatok zajlanak éppen az internetelérések terén is. Jelenleg Magyarországon 2,5 millió szélessávú előfizetés van, amelyből 1 millió klasszikus xDSL-
alapú, illetve további 750 ezer előfizető kábelen keresztül éri el a világhálót.

A számokból kitűnik, hogy a vezeték nélküli megoldások egyre nagyobb teret nyernek, és számuk már eléri a 750 ezret, de ebből még nem tudni, hány a
mikrohullámú és hány a mobilinternetes felhasználó. Egyes szakértők szerint a hazai mobilinternetes, tehát HSDPA- és 3G-elérésen keresztül szörfölők
száma fél millió körül mozog, és az egyes szolgáltatók közötti megoszlás hasonló a mobil-előfizetések arányához, tehát a sorrend a következő: T-Mobile,
Pannon, Vodafone. Ami ellenben biztos, hogy a mobilinternet-előfizetők tábora gyorsabban nő, mint az xDSl vagy kábelnetes felhasználóké, így ma már
egyértelműen kijelenthető, hogy a hazai szélessávú elérések növekedése a HSDPA-nak köszönhető.

Sere Péter előadása alapján jelenleg a magyar lakosság 94%-a fér hozzá a szélessávú internethez, és ez az arány 2010-re elérheti a 100%-ot. Ennek ellenére
több, a konferencián elhangzott előadás alapján a lakosság 42%-a rendelkezik előfizetéssel, tehát a lefedettséggel bíró lakosok jelentős hányada eddig még
nem érzett késztetést arra, hogy a világhálón keresztül tájékozódjon.

A PriceWaterhouse menedzserének előadása alapján az elmúlt években rohamosan csökkentek a vezetékes és vezeték nélküli előfizetések árai – ami
mindenképpen optimizmusra adhat okot a jövőt illetően is –, ugyanakkor az is biztosan kijelenthető, hogy egyes potenciálisnak vélt felhasználók még
akkor sem élnének az internet-hozzáféréssel, ha az ingyenes lenne. Ehhez sajnos nagyban hozzájárul a digitális írástudatlanság, így például a számítógép-
használatra való képtelenség, vagy internettel kapcsolatos szkepszis, félelmek, és előítéletek.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Videojátékok könyvtárát nyitják meg a britek (2008. november 8.)
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Október végén nyitja meg kapuit Anglia első nemzeti videojáték-könyvtára Nottinghamben. Az intézmény a játékvilág első nagy sikerének számító
1972-es Pongtól napjaink konzolos játékcsodáiig mindent meg akar mutatni. Hazánkban még nem könyvtári téma a játékszoftver.

A videojátékok legalább ötvenéves történelemre tekinthetnek vissza. A legelső játékprogramot, egy egyszerű teniszt még 1958-ban írta az amerikai
Brookehaven Nemzeti Laboratórium egyik tudósa, hogy az intézmény nyílt napján legyen mit megmutatni a látogatóknak. A négy évvel később elkészülő
SpaceWar már megtalálja az útját a játékgépekhez is, a műfaj első sztárjának számító 1972-es Pong-ból pedig klónokkal együtt körülbelül százezer darabot
adnak el. Hiába azonban a dicső múlt, ha nincs aki archiválja a régi játékokat, így azok elérhetetlenné válnak az utókor számára.

A videojáték-archívum fontos forrása lesz a kulturális örökség megőrzésének – jelentette ki optimistán James Newman, a Nottingham Trent University
kortárs játéktudományi kutatócsoportjának tagja a múzeum indulásáról szóló sajtóközleményben. A gyerekkor fontos részét képezik a videojátékok, ám
ezek nem csak a gyerekek számára fontosak, hiszen az évek során folyamatosan nőtt az átlagos játékos életkora.

Az ESA játékipari szervezet 2007-es adatai szerint az átlagos amerikai játékos 35 éves, és tizenhárom éve tölti szabadidejét videojátékokkal. A gyakori
játékvásárlók még egy kicsit idősebbek, korukat negyven év körülire teszi a szervezet. A játékosok között szép számmal akadnak nők is, ha a fele-fele
arány még nincs is meg, a negyven százalékot már elérték a női gamerek.

Nem akartunk csak kódból és képernyőképekből álló online múzeumot csinálni. Eredeti hardvereket és játékokat akarunk a látogatók kezébe adni –
nyilatkozta a kutató. A játékprogramokon és a futtatásukhoz szükséges masinákon túl a múzeum bemutatja a programokhoz kapcsolódó reklámokat,
emlékezetes hirdetési kampányokat és a szoftverekről szóló kritikákat is.

A játékok befolyásolják a mozifilmeket és a tévéműsorokat is, fontos részei a popkultúrának – mondta el Newman a BBC-nek. Míg egy hetvenes évekből
származó filmet viszonylag egyszerűen meg lehet vásárolni valami modern hordozón, a korabali játékok nehezen szerezhetők be. Ráadásul a korai
videojátékok erősen hardverhez kötöttek, egy Atari-, egy Sega Megadrive- vagy egy SuperNintendo-kazetta csak a régi konzol birtokában válik
játszhatóvá.

A játékgyűjteménynek a bradfordi Nemzeti Médiamúzeum fog helyet adni, ahol a látogatók már eddig is olyan csodákat tekinthettek meg, mint a
http://www.nationalmediamuseum.org.uk/Collections/Collection_Section.asp?SecID=9&DeptID=3televíziózás vagy a
fényképezés történetét bemutató kiállítás. A múzeum honlapján fellelhető galéria is elég ahhoz, hogy a technikatörténet iránt érdeklődőknek hirtelen
utazni támadjon kedve.

A játékok iránt érdeklődők a Discovery csatorna Rise of the Videogames sorozatának beszerzését ajánljuk. A csatorna honlapja szerint a közeljövőben nem
tervezik az ötrészes sorozat újbóli sugárzását, szerencsére a részek megtalálták az útjukat a videomegosztókra, így a türelmetlenek rögtön bele is
nézhetnek a nagyszabású videojáték-tablóba.

A digitális adatok még talán a hardverhez kötött konzoljátékoknál is nagyobb veszélyben vannak, erre hívja fel a figyelmet a Jerome P. McDonough
Illinois-i Egyetem könyvtár- és információtudománnyal foglalkozó tanára. Elég abba belegondolni, hogy az elmúlt évek során hányszor változott a
mindennapi irományok lementésére szolgáló dokumentumok formátuma. A tudós szerint ki kell dolgozni azokat az eljárásokat, amelyekkel a digitális
kultúra nehezen rögzíthető elemeit – például Barack Obama elnökjelölt szavazásra felszólító plakátjait a Burnout Paradise játékból – is meg lehet menteni az
utókornak. Ellenkező esetben digitális középkor köszönthet be, és azzal kell szembesülnünk, hogy több évtizednyi adatot hagytunk el. McDonough szerint
az első lépés a nyílt formátumokra való váltás lehet.

Nem csak a magánjellegű adatok, a regényem.doc vagy a napló.rtf van veszélyben. Az 1976-ban a Mars felszínére leszálló Viking szonda által begyűjtött
adatok egy része mára elveszett – hozza a példát McDonough –, nem tudjuk értelmezni a készülék által hazaküldött adatokat. Az 1970-es évek közepére
mindösszesen két olyan gép maradt, amellyel olvasni lehetett az 1960-as amerikai népszámlálás során rögzített adatokat – folytatja a professzor. Az egyik
masina Japánban volt, a másik a Smithsonian Intézet múzeumában volt fellelhető.

Főleg magángyűjteményekre támaszkodhat az, aki a magyar digitális kultúra körébe tartozó alkotásokkal akar ismerkedni. Videojátékok gyűjtésével
egyelőre nem foglalkoznak a könyvtárak, kötelespéldányt sem kell belőle beszolgáltatniuk a kiadóknak – mondta el Moldován István, a Magyar
Elektronikus Könyvtár egyik létrehozója. Még a Nemzeti Digitális Archívumban sincs olyan kollekció, amelyben játékok lennének.

Míg a videojáték-gyűjtemények nem igazán jelennek meg a neten, egyéb érdekes adatbázisokkal tele a web. A kilencvenes években elszaporodó kizárólag
digitális formában létező lemezújságoknak komoly gyűjteménye lelhető fel a scene.hu oldal nyilvános FTP szerverén. A diskmagok futtatásához és a cikkek
olvasásához időnként jól jönnek a DOS-t futtató antik számítógépek vagy a régi programok elindítását lehetővé tevő emulátorok. Megmaradtak szerencsére
a legegyszerűbb technológiát használó újságok is, a nyolcvanas évek végének és a kilencvenes évek elejének punk és hardcore sajtóját szkennelt formában
töltheti le az érdeklődő az extra.hu-s tárhelyen lakó Magyar fanzin adattárból.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Börtönbe kerül a kamerás filmkalóz (2008. november 7.)

21 hónapi börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Államokban egy férfit, aki videokamerával készített kalózfelvételt két filmről egy washingtoni moziban –
jelentette be az amerikai filmipart védelmező MPAA szövetség.

Michael Logan elismerte, hogy digitális kamerával követte el tettét, méghozzá kifejezetten abból a célból, hogy az így készült kópiákat eladja – olvasható a
Motion Picture Association of America közleményében. A férfi elítélése sikernek számít az MPAA számára, amely a mozikban készített kalózfelvételeket
súlyos veszélynek tekinti az amerikai filmipar számára.

2005 óta az ilyen másolatok készítése az Egyesült Államokban olyan szövetségi bűntettnek számít, amelyet súlyos pénzbírsággal és bizonyos esetekben
akár öt évig terjedő börtönnel büntethetnek. John Malcolm, aki az MPAA filmkalózkodás elleni programját irányítja, közleményben tájékoztatott arról, hogy
az utóbbi időben készült filmek internetre felkerült vagy az utcán forgalmazott kópiáinak 90 százaléka egyetlen kalózfelvételből származik, amelyet
egyetlen moziban készítettek.

Noha Michael Logant csak két film illegális videokópiájának elkészítése miatt ítélték el, az MPAA keddi közleménye szerint a férfi 2006 januárja és 2008
januárja között egymaga több mint száz filmről készített kalózmásolatot az amerikai főváros körül elhelyezkedő öt állam filmszínházaiban. Az amerikai
filmipar évi 18 milliárd dollárra (3565 milliárd forint) becsüli azt a jövedelmet, amelytől a kalózfelvételek miatt esik el.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Sokan már félnek a neten vásárolni (2008. november 6.)

Egy felmérés szerint az adattolvajlás és más online fenyegető veszélyek miatt az amerikai internetezők a korábbinál jóval kevesebb terméket szerez be,
vagy egyáltalán nem vásárol az interneten keresztül – számolt be a TechRadar.

A Nemzeti Kiberbiztonsági Szövetség (NCSA) felmérése szerint a kibertérben tevékenykedő bűnözők munkálkodása miatt sokak online vásárlási szokásai
megváltoztak az Egyesült Államokban. Becslések szerint a felhasználók 20 százaléka annyira tart az interneten leselkedő veszélyektől, így például az
adattolvajoktól, hogy sokkal kevesebb dolgot vásárol meg a világhálón, vagy teljesen felhagyott azzal.

Ezen kívül tízből négy amerikai internetező már csak olyan szájtokon vásárol, amelyeket korábbról ismer, új webáruházakat nem keres fel. Meglehetősen
sokan áldozatául esnek a csalóknak a világhálón a felmérés eredményei szerint: a megkérdezett háromezer felhasználó 22 százaléka nyilatkozott úgy, hogy
idegenek visszaéltek már banki adataival, hitelkártyaszámával, vagy kölcsönt vettek fel a nevében. Igaz, a válaszadók több mint fele azt is bevallotta,
hogy több webhelyen is ugyanazt a jelszót használja.

Az online vásárlással kapcsolatos félelmek ellenére az amerikaiak közel háromnegyede használja a világhálót banki ügyei, részvényvásárlásai, vagy akár
orvosi szolgáltatások igénybevételére. Meglepő módon a megkérdezett felhasználókat jobban aggasztaná, ha netbank-szolgáltatáson keresztül ötezer dollárt
tulajdonítanának el tőlük, mint az, ha ugyanezt az összeget betörők vinnék el otthonukból – derül ki az NCSA tanulmányából.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Ingyenhonlap mindenkinek a Google-tól (2008. november 5.)
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Mától magyarul is beszél a Google ingyenes honlapkészítője. A Webhelyeket kluboknak, projektmunkában dolgozó csoportoknak vagy épp különböző
városokban dolgozó családoknak ajánlja a cég.

Az eddig csak angolul beszélő webalkalmazás 37 nyelvvel bővült, köztük a magyarral is. A Súgó oldalak még nem követték a Webhelyek felületét, így
akinek problémája támad, az kénytelen lesz szótárazni.

A sites.google.com cím beírása után maximum öt perc létrehozni egy honlapot, a folyamat legidőigényesebb része az előre elkészített színsémák közti
válogatás. A későbbiekben hozzáadható letölthető fájlokat kínáló aloldal vagy kütyüs irányítópult, de ezek létrehozása sem vesz igénybe pár pillanatnál
többet. Az egyszerű szerkeszthetőségnek hála a Webhelyek alkalmas lehet minden olyan csoportnak, amelynek modern kinézetű, sok információt tároló
honlapra van szüksége, ám nincs ideje a tervezgetésre.

A Google Alkalmazásokat használó csoportok 10 gigabájtnyi hellyel gazdálkodhatnak az oldaluk létrehozásakor, az egyéni felhasználóknak pedig 100
megabájt jut. A feltöltött anyagok mellett számos beilleszthető funkcióval gazdagíthatják a készülő oldalakat a kreatívabbak. Naptárral, YouTube-videókkal,
letölthető dokumentumokkal vagy akár iGoogle kütyükkel is felszerelhető a Webhelyeken létrehozott weblap.

A Google Webhelyek a cég által megvásárolt JotSpot nevű szolgáltatásból nőtte ki magát. A Google 2006 októberében vásárolta fel a kis- és
középvállalkozásokat kulcsrakész, szabadon szerkeszthető wikikkel kiszolgáló céget. A JotSpot ügyfelei között komoly nagyvállalatokat is találhatott az
érdeklődő, a fizetős wikin tartotta vállalati tudásbázisát az Intel és az eBay is.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Félelem és rettegés Kaliforniában (2008. november 4.)

Leépítési hullám söpör végig a Szilícium-völgyön, különösen az induló cégek rettegnek a recessziótól.

A legendás kaliforniai regióban még élénken élnek a dotkom-lufi kipukkanásának hét évvel ezelőtti emlékei. Akkoriban sok technológiai cég túl későn
reagált a visszaesésre és nagy részük tönkre is ment. Most a cégek jóval óvatosabbak, jelentős elbocsátásokkal igyekeznek elkerülni a csődöt. A Financial
Times beszámolója szerint a Sequoia Capital befektetési vállalat informális találkozót kezdeményezett az általa támogatott cégek részére és a bevezető
elődásban arra figyelmeztették őket, hogy úgy kezeljenek minden egyes elköltött dollárt, mintha az lenne az utolsó.

Seth Sternberg, a Meebo azonnali üzenetküldő szolgáltatást üzemeltető cég társalapítója elmondta: a Sequoia által szervezett megbeszélés nem csupán az
azon részt vevők számára volt jelzés értékű, hanem több másnak is, amelyek csak fontolgatták az elbocsátásokat. A Meebo már bevezette a szigorítást: csak
azokra a posztokra vesznek fel embereket, amelyekre feltétlenül szükséges.

Iggy Fanlo, az AdBrite online hirdető cég vezérigazgatója is úgy nyilatkozott, hogy nehéz idők jönnek, ezért száz alkalmazottjukból a múlt héten
negyvenet bocsátottak el. „Úgy döntöttem, hogy nagyon gyorsan nagyon kemény intézekdéseket hozunk, hogy később ne kelljen ismét megtennünk.”

A Szilícium-völgyben 2004-ben kezdtek ismét nagy számban létrejönni web-alapú szolgáltatásokat nyújtó cégek. Számukra a gazdasági visszaesés nagyon
rosszkor jött, mivel mostanában kezdtek fellendülni, a nyereséges működés pedig a legtöbbjük számára még akkor is messze lenne, ha nem üt be a
hitelválság. Loic Le Meur, a Seeismic videoblog portál alapítója szerint a helyzet nagyon súlyos. „A vállalkozó barátaim közül fele kritikus állapotokra
számít a következő 6-12 hónap során” – nyilatkozta a Financial Timesnak.

Az elmúlt napokban több más befektetési vállalat is csatlakozott a Sequoiához, arra figyelmeztetve a kisvállalatokat, hogy csökkentsék a dolgozói létszámot,
mert komoly gazdasági visszaesés várható.

(Forrás: Computerworld.hu)

↑ Közösségi oldalakra is ráteszi a kezét az al-Kaida (2008. november 3.)

Az amerikai katonaság hírszerzői új jelentést publikáltak: számos forrásból azt vonták le, hogy a Twitter, a GPS-alapú térképek, illetve a
hangszínváltoztató szoftverek potenciális terrorista eszközök, terrorista célú felhasználásukat pedig már most számos fórumon vitatják.

A jelentés többek között kitér arra, hogy a Twitter web 2.0-ás szolgáltatás miként alakulhat át aktivista eszközzé. A Twitter felhasználói gyakorlatilag SMS
hosszúságú, 140 karakter hosszú üzeneteket küldenek az oldalra, amelyekről dönthetnek: mindenkinek vagy csak baráti társaságuknak publikálják-e
ezeket. A Twitter az elmúlt hónapokban egyre többet kerül a hagyományos média híradásaiba: a legnagyobb figyelem akkor övezte, amikor a júliusi los
angelesi földrengés alkalmával gyorsabban terjedtek Twitteren a helyi tudósítások és figyelmeztetések, mint a hagyományos csatornákon.

„A Twitterből közösségi aktivista eszköz lett, amelyet a szocialisták, emberjogi csoportok, kommunisták, vegetáriánusok, anarchisták, vallásos közösségek,
ateisták, politizálók, hacker-aktivisták és mások használnak arra, hogy egymással beszélgessenek, illetve nagyobb közösségeket szólíthassanak meg”, írta a
jelentés, „egyes felhasználók pedig már extremista ideológiákat és nézőpontokat hangoztatnak, illetve támogatnak.”

A jelentés szerint számíthatunk arra, hogy az elkövetkező hónapokban erősödik az extremista felhasználók aktivitása és ennek következtében a mobil- és
webes technológiák keverésével (mobilfotók vagy -videók, esetleg a Google Maps használatával) robbantást vagy emberrablást tudnának tervezni.
Ugyanakkor a jelentés szerint míg Amerikában a Twitter szociális hálóját fel lehetne használni terrorista célokra, több mint kérdéses, hogy a terroristák más
országokban is fel tudnák-e használni ugyanezen rendszereket és ha igen, mennyire lennének azon akciók működőképesek.

A Twitter mellett a GPS-rendszereket, illetve a hangszín-megváltoztató szoftvereket is kiemeli a jelentés, az azt összeállító 304. Katonai Hírszerzési
Hadosztály szerint ezeket nemcsak megfigyelésre használták már, hanem terroristák és a terrorizmus iránt érdeklődő online felhasználók is publikusan
vitatják ezeket felhasználási lehetőségeit fórumokon.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Megkerültek a PTE Biofizikai Intézetéből ellopott számítógépek (2008. november 2.)
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Elfogta a rendőrség csütörtökön Komlón azokat a betörőket, akik ellopták a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Biofizikai Intézetének speciális kártyákkal
felszerelt, öt év kutatási adatait tároló, tízmillió forint összértékű számítógépeit – közölte a pécsi rendőrkapitány helyettese az MTI-vel.

Jekyné Wohlfarth Zsuzsanna elmondta, hogy a 18 és 19 éves, büntetett előéletű fiatalembereket reggel, a lakásukon fogták el, betöréses lopás gyanújával
őrizetbe vették őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A számítógépeket egy magánszemélynél és egy használt műszaki cikkekkel foglalkozó
kereskedőnél lefoglalták.

A rendőr alezredes hozzátette: az elkövetők egy folyamatban lévő, sorozatbetöréssel kapcsolatos vizsgálattal összefüggésben kerültek a nyomozók
látókörébe, de a felderítést az egyik gépet megvásárló magánszemély is segítette, akiben az eltűnt gépekről szóló híradások hallatán felmerült, az egyik
gép hozzá kerülhetett.

Jekyné Wohlfarth Zsuzsanna közölte, hogy az értékes berendezések épségben kerültek elő és a rendőrök várhatóan a jövő héten visszaadják azokat a
biofizikai intézet munkatársainak.

Grama László, az intézet adjunktusa kedden tájékoztatta MTI-t számítógépeik eltulajdonításáról. Elmondta, hogy az elkövetők a mikroszkópos laborba törtek
be, onnan vittek el berendezéseket az azokhoz tartozó, mikroszkópokat vezérlő kártyákkal, továbbá a merevlemezeken rögzített, sejtek és sejtekből izolált
fehérjék vizsgálatával kapcsolatos alapkutatási adatokkal együtt.

Hozzátette: a kutatási eredmények kilencven százalékáról készült biztonsági másolat, így azok nagy része nem veszett el, a kártyák pótlása ugyanakkor
milliókba kerül, azokat pályázati források elnyerése nélkül az intézet nem tudja beszerezni.

Mártonfalvi Zsolt egyetemi gyakornok akkor arról szólt, hogy a speciális kártyák és az emberi test sejtműködésének jobb megértését célzó kutatási adatok
önmagukban eladhatatlanok, de hiányuk miatt hónapokig nem tud dolgozni az ezzel foglalkozó szakembergárda.

Megjegyezte: bíznak abban, hogy a rendőrség elfogja az áruk eszmei értékéről mit sem tudó tolvajokat, vagy a számítógépek és a kártyák megtalálója
értesíti az intézetet, s visszaadja az ellopott berendezéseket.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Galaktikus kommunikációs hálózatot hozna létre az internet atyja (2008. november 1.)

Vint Cerf, a Google alelnöke új hálózati technológiákat fejleszt, amelynek segítségével nagyságrendekkel javulhat az űrbéli kommunikáció.

A Newlaunches.com értesülései szerint a 65 éves szakember az internet mintájára alakítaná ki az asztronauták biztonságosabb kommunikációját
lehetővé tévő hálózati protokollokat. Cerf szerint a jelenlegi rádióhullámokkal működő készülékeket nem lehet újra felhasználni, ráadásul minden
küldetéshez testreszabva kell azokat elkészíteni.

Az internet alapjaira épülő űrbéli hálózat kialakítása szempontjából a legnagyobb kihívást a távolságból kifolyólag fellépő késések, valamint a bolygók
mozgása jelenti, amely megszakíthatja a kapcsolatot a két fél között.

Cerf szerint a megoldást egy késés-, és szakadástűrő hálózati rendszer (delay- and disruption-tolerant networking system – DTN) jelenti, amelyben a jeleket
továbbító állomások addig tárolják a küldendő adatokat, amíg a kommunikáció helyre nem áll – ez hasonlít az internetes kommunikációban alkalmazott
TCP/IP szabványhoz.

A biztonság kulcsfontosságú, Cerf úgy nyilatkozott, komoly erőfeszítéseket tettek, hogy biztosítsák: az egyes állomások pontosan tudják, hogy mikor,
melyik jelet, merre kell továbbítaniuk, nehogy keveredés lépjen fel a hálózatban.

A szakember szerint a jövőben a módszerrel akár az emberek által vezérelt, illetve a robotizált űrjárművek is összekapcsolhatóak lennének, ez pedig egy, a
galaxist behálózó kommunikációs rendszer alapját képezhetné.

(Forrás: Hvg.hu)
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