Jelen kötet az NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projektjének
keretében

a 2008 évben készült Körkép számok
tartalmának gyűjteménye, amelynek kiadására a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közötti együttműködés részeként
került sor.
Az IT3 projekt keretében elkészült valamennyi anyag megtalálható a projekt portálján:
www.nhit-it3.hu
•
•
•
•
•
•

Első Kötet, amely az információs társadalommal kapcsolatos
12 fő témakör általános áttekintését tartalmazza;
Második Kötet, amelyben 20 kiemelt terület részletes
elemzése ("mélyfúrása") található;
Harmadik Kötet, amelyben további mélyfúrások és
alkalmazási területekre kidolgozott víziók jelennek meg;
Negyedik Kötet, amely a korábban elkészült anyagok
aktualizált változatait tartalmazza
Ötödik Kötet, amelyben a projekt eredményeit összesítő
írások találhatók
valamint a kéthavonta kiadásra kerülő Körkép, amely aktuális
híreket közöl az infokommunikációs technológiák és
alkalmazásaik világából.

A projekt anyagaiból készült tanulmánykötet "Égen-földön informatika" címmel
2008 decemberében megjelent a Typotex kiadónál.
Az IT3 projekt vezetője:
Dömölki Bálint
A projekt munkatársai:
Kósa Zsuzsanna
Kömlődi Ferenc
Krauth Péter
Rátai Balázs
Egyes tanulmányok kidolgozásában további szakemberek is résztvesznek. A projekt
munkáját az anyagok megvitatásában való részvételükkel segítik az IT3 Baráti Társaság
tagjai
Az IT3 projektet az NHIT részéről felügyelték:
Bakonyi Péter
Havass Miklós
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ELŐSZÓ
Az „Információs Társadalom Technológiai Távlatai” (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és
kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható alakulását, különös tekintettel a 2007-2013 időszak
magyarországi információs társadalmát meghatározó tényezőkre. A projekt keretében az áttekintést az
alábbiakban ismertetendő 12 témakörben végezzük, témakörönként meghatározva 8 - 10 legfontosabb
résztémát, röviden jellemezve azok fejlődési tendenciáit. Ennek alapján kerültek kiválasztásra azok a
technológiai jelenségek, amelyekkel kapcsolatban a tárgyidőszak magyarországi helyzetére vonatkozóan
jelentős, nem-triviális állítások fogalmazhatók meg és kerülnek a tanulmányban részletes elemzésre.
A kidolgozásának részeredményeként rendszeresen megjelenő Körképünkben a témakörökhöz kapcsolódó,
olyan híreket ismertetünk, amelyek a témakörökkel kapcsolatos anyaggyűjtés során kerültek látókörünkbe, és
amelyek (valamilyen szinten) igazolják, alátámasztják azokat az állításokat, amelyek az adott témakörrel
kapcsolatosan - előreláthatólag - meg lesznek fogalmazva. Tekintettel a nagymennyiségű információra, nem
törekedhetünk a témakörök teljes lefedésére, így valóban csak a legjelentősebbnek, legátfogóbbnak vélteket
közöljük. Természetesen el fordul, hogy egy-egy hír több témakörhöz is kapcsolódik – ilyen esetekben a
legmegfelelőbb „kalapra” való utalást tesszük az első helyre, s egyben utalunk az egyéb vonatkozásokra is.

A témakörökhöz ikonokat rendelünk és a híreknél ezekkel jelöljük meg, hogy az adott hír melyik témakör(ök)höz
tartozik. A témakörök rövid leírása a következő:
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1. Alapok



2. Hírközlés

Alapokon az információ tárolását, feldolgozását és
továbbítását végző alapvető berendezések ("áramkörök")
technológiáit,
illetve
az
ezeket
megalapozó
természettudományos törvényszerűségeket értjük.

A témakör keretében az elektronikus hírközlés mindenféle
formájával, távközléssel, médiatechnológiával és a műsor- és
tartalom-átvitellel egyaránt foglalkozunk. (A hírközlés része a
posta is, azonban itt csak az elektronikus hírközlést értjük
hírközlés alatt.) Ideértjük továbbá a hálózati topológiákat, a
különböző hálózatok összekötését, valamint a különböző
hálózati és szolgáltatási szintek együttműködését is. Ehhez a
témához tartoznak az elektronikus hírközlés korlátos
erőforrásai, pl. a frekvenciák és a műholdszegmensek. Ide
tartozhatnak még az azonosító rendszerek is (hívószámok,
domain nevek, kódrendszerek).

3. Végberendezések
Végberendezéseken az informatikai berendezések és a
külvilág közötti kapcsolat különböző formáit megvalósító
eszközöket, az ún. perifériákat értjük.

5. Alkalmazási eszközök

4. Rendszertechnika

#

6. Tartalom-kezelés
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8. Üzlet
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10. Magánfelhasználás

v

Ide tartoznak a magánszférában lezajló társadalmi folyamatok
és az információkezelések elektronizálásának egymásra
hatásai; az információs társadalom fejlődő lehetőségei,
előnyei és kockázatai; a digitális irástudás és munkaerő-piaci
esélyek; a művészetek; az információs személyiségi jogok; a
demokrácia; és a Kulturális identitás kérdései.

±

Informatika-biztonság alatt az informatikai rendszerek és
eszközök (szoftver, hardver vagy ezek együttese) elvárt
működését (biztonságos működését) akadályozó vagy
veszélyeztető kockázatok (cselekmények, külső hatások vagy
ezek következményeként előálló állapotok) elleni védettséget
értjük. Az informatika biztonság (biztonságos működés) –
definíciónk szerint – csak a használati cél alapján egyedileg
meghatározható minőség, ami ugyanakkor nem zárja ki a
tipizálás lehetőségét. Az "informatikai rendszer és termék"
kifejezést az üzemeltetést és használatot is átfogó széles
értelemben használjuk, az informatikai rendszerekbe a
várható fejlődésre tekintettel beleértjük az adatátvitelitávközlési hálózatokat is. Nem tekintjük a biztonsági kérdések
közé tartozónak azon fejlesztéshez és üzemeltetéshez
kapcsolódó minőségbiztosítási kérdéseket, amelyek ugyan
hatással vannak az informatikai termékek és rendszerek
biztonságára, de biztonsági kockázatok hiányában nem
okoznak problémát.
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Ideértendő a teljes információ-technológiai (azaz informatikai,
médiatechnológiai, távközlési és tartalomkezelési) kereslet a
termék- és a szolgáltatási piacon, a tartalomszolgáltatási
üzletág, az üzleti partneri viszonyok az érték-előállító folyamat
mentén, a piaci szerkezet és a tőkeáramlási folyamatok.

A közigazgatás és társadalmi közszolgáltatások elektronikus
kiszolgálásával összefüggő összes jelenség ide sorolandó.
Általában ide tartozik a (nem üzleti célú) táv-ügyintézés; az
elektronikus közigazgatás, az egészségügy, az oktatás és a
közművelődés szférájának informatizálása; a táv-munka és
táv-oktatás infrastruktúrájának biztosítása, a tartalomarchiválás és a környezetvédelem közszolgálati feladatai. Ide
sorolható továbbá az információszolgáltatás, és a közigazgatási adatvagyon-menedzsmentje is.

11. Biztonság

L

A tartalomkezelés témaköre alatt a különböző típusú
információk (szöveg, kép, hang, mozgókép, stb.) egyéni és
csoportos előállítását, fejlesztését, tárolását, rendszerezését,
és visszakeresését értjük. Elsősorban nem a produktumot, a
különböző technológiák által létrehozott tényleges tartalmat,
hanem az ahhoz vezető – vagy azt megőrző – eljárásokat, a
tartalom-előállítás, tartalomtárolás, és -elérés formáit
elemezzük.

Ebben a témakörben tárgyaljuk az informatikai rendszerek
létrehozásához (tervezés, implementálás), valamint a teljes
életciklusuk követéséhez használt módszereket és
eszközöket, beleértve a munkafolyamatok és az innovációs
folyamatok technológiai és szervezési támogatását.

9. Közszolgálat

¤

A témakör keretében az informatikai berendezések
felépítésének architekturális alapelveit, konstrukcióit
elemezzük. Beleértjük a hálózatokkal összekapcsolt
rendszerek felépítési elveit is.

A különböző alkalmazásokban felhasználásra kerülő nagyobb
feladatcsoportok megoldásának általános kereteit biztosító
rendszereket, az operációs rendszerek és a konkrét
alkalmazások közötti világot elemezzük ebben a fejezetben.
Konkrét alkalmazási rendszerek felépítéséhez szükséges
komponenseket, (szoftver)eszközöket vizsgálunk, amelyek
sokszorosan összekapcsolódnak, egymásba integrálódva
hasznosulnak.

7. Fejlesztés és működtetés



12. Szabályozás

§

A szabályozási környezet változása tekintetében három fő
szabályozási irány jelölhető meg szabályozási célként: 1.
segítő – ösztönző, 2. konfliktusmegelőző, 3. fejlődést
befolyásoló. Mindhárom szabályozási irányon belül eltérő
hangsúlyokkal, de egyaránt jelen van a teljes szabályozási
eszköztár: a) a jogi szabályozás, b) az államilag támogatott
piaci önszabályozás, c) a támogatási politika, és d) a
szabványosítás.
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IT trendek 2007/2008
Év végén, év elején megszokottak az egyrészt az eltelt tizenkét hónapot értékelő, másrészt az előttünk
álló tizenkettőre vonatkozó prognózisokba bocsátkozó elemzések: mi történt az infokommunikációs
technológiákban, melyek a figyelemreméltó új jelenségek, milyen trendek határozták meg a
közelmúltat, s válnak hamarosan markáns tényezővé. Egyre elterjedtebbek a "mi volt a tíz (tizenkettő,
nyolc, hat, stb.)", illetve "mi lesz a tíz (tizenkettő, stb.) legfontosabb jelenség" típusú ("top ten")
tanulmányok.
A 2007-es és a 2008-as évet illetően (a Gartnertől szinte a
legkisebb szakmai honlapig) talán a korábbiaknál is
nagyobb mennyiségű értékelő/előretekintő írás látott
napvilágot, ami mindenképpen azt bizonyítja, hogy az
infokommunikációs technológiák mennyire fontos szerepet
töltenek be a posztindusztriális társadalomban. Egyik
szerző sem állítja, hogy meglátásai és "jóslatai" megdönthetetlen igazságok lennének, ugyanakkor elgondolkoztató, sok esetben egyáltalán nem evidens
jelenségekre hívják fel a figyelmet. Ami pedig a jövőbetekintést illeti, ilyen közeli periódusról csak akkor
nyilatkozhatunk
hitelesen,
ha
elképzeléseinket
spekulációk helyett objektív tények, szigorú adatok
alapozzák meg.
Az alábbiakban ismertetésre kerülő és véleményünk szerint 2007 mellett 2008 IT arculatát is
meghatározó hat jelenség mindegyike szerepel az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmányok közül
legalább egyben. A tanulmányokat összevetve igyekeztünk megállapítani, hogy a bennük felsoroltak
közül az IT3 projekt "szemüvegén keresztül" melyek a legfontosabbak. 1

Többmagos processzorok
Az utóbbi esztendőkben alaposan megváltoztak a mikroprocesszorok
fejlesztési irányai. A fejlesztők (azaz elsősorban az Intel és az AMD) a
párhuzamosság előtérbe helyezésével igyekeznek fokozni a CPU-k
teljesítményét, amit korábban az órajel-sebesség növelésével próbáltak
megvalósítani. A jelenség kettős irányú: processzor- és lapkaszinten
egyaránt tetten érhető. Előbbit az egyidejűleg végrehajtható programok,
utóbbit a magok számának növelésével érik el, amellyel elvileg korlátlanul
fokozható a processzorok teljesítménye.
Az utóbbi két évben felhasználói szinten is elterjedtek a kétmagos processzorok. Viszont úgy tűnik,
hogy ez még csak a kezdet: a Core2-eseket fel fogja váltani az először hatmagos Nehalem, de az Intel
2007 őszén már bemutatta (például a jelenleginél élethűbb grafika létrehozására alkalmas) új,
nyolcmagos, azaz nyolc feldolgozó egységből álló számítógépes chipjét is, amelynek megjelenése
2008 második felében várható. Andrew Chien, az Intel Research igazgatója azonban messzebbre
tekint: két- és három számjegyű magot használó, másodpercenként több trillió műveletet elvégző teraszintű - számítógépekben gondolkodik.

1

Jelen körkép rövidhíreinek nagy része kifejezetten ezekhez a jelenségekhez lett kiválasztva.
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Többmagos processzorokat egyébként nemcsak számítógépekre, hanem már mobiltelefonokra is
fejlesztenek. A Symbian 2007 második felében jelentette be, hogy az operációs rendszer újabb
változatai támogatni fogják az ARM SMP (szimmetrikus többmagos, azaz egyetlen lapkára több azonos
processzormagot integráló) architektúráját.
Olcsó laptopok megjelenése
Amikor Nicholas Negroponte bejelentette a Laptopot minden gyermeknek alapítványt, majd elkészültek
a (valójában nem) százdolláros gépek, úgy tűnt, újabb IT-sikertörténet veszi kezdetét. Nem így lett: az
XO egyelőre (többek között olyan okok miatt, mint például az Intel kihátrálása, vagy a mobiltelefonok
funkcióinak bővülése) nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de a tendencia, az olcsó notebookok
megjelenése (Magyarországon is) tetten érhető, ami - ha áttételesen is, de - a Negropontekezdeményezés egyik hozadékának tekinthető.
A tendenciát legjobban a PDA-k és a 12 collos képernyők közötti rést kihasználó, teljes laptop
funkcionalitású 7 collos (vagy még kisebb) ultramobil PC-k (UMPC-k) gyors térhódítása szemlélteti. A
terület élenjárójának tűnő Asus 2007. szeptemberben mutatta be a kampányszlogen szerint a "mobil
fogalmát újradefiniáló" R50A számítógépét.
Az UMPC-k debütálása Bill Gates-hez köthető, aki már 2005-ben sürgette az olcsóbb, könnyen és
egyszerűen használható PC-k új - az egyre mobilabb életstílust a laptopoknál is hatékonyabban,
például beviteli formáival (érintéssel, tollal, funkcióbillentyűkkel) támogató - kategóriáját, mellyel az
alkalmazások útközben is kényelmesen elérhetők.

Újgenerációs okostelefonok
A mobiltelefonok - funkcióik kibővülésével - olyan kisméretű
(zsebben hordható) eszközökké alakulnak át, amelyekkel a
készülék hagyományos rendeltetése (hívásindítás,
hívásfogadás, SMS-küldés, stb.) mellett korábban csak
számítógéppel megvalósítható alkalmazásokat lehet
végrehajtani. 2 A különböző funkciók egyazon rendszerbe
integrálódása azt eredményezi, hogy a mobiltelefonok
hamarosan tényleges (akár mobil játékkonzolként is
használható) PDA-ként, esetleg PC-ként működnek. Az Apple
és a Google törekvései egyaránt ezt a tendenciát erősítik.
Egyelőre a képernyő mérete jelenti az egyik legfőbb és
legnehezebben leküzdhető akadályt. Jelenleg a minprojektorok és az összehajtható képernyők tűnnek a két
lehetséges megoldásnak.
A szemre is tetszetős termékek közül (jellegzetesen elsőgenerációs, azóta jelentős részükben korrigált
hibáival együtt) az iPhone magaslik ki, s vetíti előre a jövőt. Klónjai már eddig is megjelentek, nagyobb
mértékű elterjedésük 2008-ra valószínűsíthető. Talán a nagy rivális GPhone színrelépése is, amiből a
Google egyelőre "csak" az operációs rendszert, felhasználói felületet és alkalmazásokat egyaránt
magában foglaló, általános szabványnak szánt Android nyílt mobilplatformot jelentette be. A
felhasználók a tervek szerint 2008 első félévében juthatnak Androidot futtató telefonhoz.

2

A mobilkészülékekben rejlő további lehetőségekről és a közösségi hálózatok írásunkban nem tárgyalt aspektusairól
jelen Körkép Társadalmi perspektívák tanulmányában (A mobilkészülékek jövőjéről: amikor a TV, az internet és a mobil
találkozik) olvashatunk bővebben.
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Az Androidot (és a majdani GPhone-t?) nyolc technológia határozza meg: GPS, multimédia, mobil
webes böngésző, komolyabb játékokra alkalmas grafika, beszédfelismerés, innovatív felhasználói
interfész, (újabb keresésekre inspiráló) push-alapú keresés, az iPhone-hoz hasonló érintőképernyő.
Szoftverszinten elsősorban az API-bőség, míg hardverszinten az érintőképernyő ígérkezik jelentős
előrelépésnek.

Webes alkalmazások
2007 egyik legfontosabb jelensége a webes alkalmazások gyors terjedése és a hozzájuk kapcsolódó
üzleti modellek megszilárdulása volt. Ebből a szempontból a webes office alkalmazások (szöveg-,
prezentációs szerkesztők, táblázatkezelők), mint például a Google Docs és a Zoho sikere tekinthető az
év legjelentősebb fejleményének. Az office alkalmazások mellett még a közepes, kis és mikro
vállalkozásokat megcélzó webes CRM rendszerek, például a Salesforce és Zoho CRM szolgáltatásainak a sikere is figyelemre méltó.
További fontos fejlemény, hogy a saját szolgáltatások nyújtásával induló webes alkalmazások 2007
során fokozatosan fejlesztői platformmá is váltak. Ezt az teszi lehetővé, hogy az webszolgáltatás
gazdája mások számára is megengedi, hogy az adott szolgáltatásba saját maguk által fejlesztett
újabbakat integráljanak. Ezt a fejlődési irányt a Salesforce és a Facebook jellemzi. A Facebook
platformon jelenleg több mint 16,000 ilyen, harmadik fél által létrehozott szolgáltatás érhető el.
A siker egyben felkeltette az igényt a webes és asztali alkalmazások közötti kapcsolat
megteremtésére, a két típus közötti határok csökkentésére. Négy kezdeményezés emelhető ki. Az
egyik a Google Gears, amely lényegében a webes alkalmazások offline használatát támogató
specifikáció és konkrét megoldás. A másik három, a Microsoft Silverlight, az Adobe AIR és a SUN
JavaFX pedig fejlesztői platformok - olyan asztali alkalmazások fejlesztését teszik lehetővé, amelyek
segítségével a felhasználók böngészők nélkül vehetik igénybe a webes szolgáltatásokat.

Közösségi hálózatok
A közösségi hálózatok (MySpace, Facebook, iWiW, stb.) fejlődése
markánsan rányomta bélyegét az utóbbi esztendők világhálós
kommunikációjára. Csakhogy - mivel zártak - limitáltak, nincs átjárás
közöttük, egyre többhöz tartozva, egyre kuszábbnak,
áttekinthetetlenebbnek tűnik az egész.
A Google által támogatott OpenSocial ebben a kvázi-dzsungelben
igyekszik rendet vágni: különböző honlapok közösségi alkalmazásait
próbálja egyazon nevezőre hozni. Egy másik kezdeményezés, az
OpenID, azaz egyetlen digitális "személyi igazolvány" birtokában összes kedvenc honlapunkra
bejelentkezhetünk.
2007 egy másik tanulsága, hogy a közösségi hálózatépítés (social networking) nemcsak az egyéni
felhasználók, hanem a vállalatok - és nem utolsósorban az internetes hirdetőipar - szintjén is egyre
fontosabb tényezővé válik. Ugyanakkor a biztonsági veszélyek valószínűleg még a 2007-esnél is
fokozottabb problémát jelentenek majd: a MySpace múlt évi gondjai a levélszeméttel és a malwarejellegű támadásokkal szemben a közeli jövőt vetítik előre. A minialkalmazások (widgetek)
elszaporodása szintén növeli a biztonsági kockázatokat.
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Zöld IT
A "zöld technológiák" esetében a többes számot fontos kihangsúlyozni: a jelenség az IT infrastruktúra
valamennyi aspektusát érinti. A környezettudatos fejlesztés és felhasználás magányos PC-kre,
monitorokra, adatközpontokra, irodaépületekre, stb. egyaránt vonatkozik. Úgy tűnik, a
"természetbarát" szempontok immáron nemcsak kötelező lózungok, hanem trendi marketing
szlogenből, PR-fogásból hétköznapi gyakorlattá válva, a fejlesztéstől a felhasználásig minden
(hardver, szoftver, stb.) szinten alapkövetelménynek kezdenek számítani. Az IT kezelése egyre inkább
jelenti az energia kezelését is: az internet és a számítógépek robbanásszerű elterjedésével, infokommunikációs rendszereik hatékony - energia-takarékosabb - menedzselése, hűtése, minden eddiginél
meghatározóbb kérdéssé válik a vállalatok számára. A környezettudatosság rövid- és hosszútávú
stratégiáikba egyaránt beépül.
A "zöld" megközelítés jelentőségét jól szemlélteti, hogy 2007. június 12-én a Google, az Intel, a Dell,
az EDS, az EPA, a HP, az IBM, a Lenovo, a Microsoft, a Természetvédelmi Világalap és húsznál több
más cég/intézmény bejelentette a Klímaváltozás Elleni Ipari Szövetség megalakulását.

Felhasznált irodalom és további források
•

Gartner's Top Predictions for IT Organizations and Users, 2008 and Beyond: Going Green
and Self-Healing (http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=578409),

•

Kate Greene: The Future of Computing, According to Intel
(http://www.technologyreview.com/Biztech/19432),

•

Kate Greene: The Year in Hardware
(http://www.technologyreview.com/Infotech/19976/?a=f),

•

Opinion: The 25 most innovative products of the year
(http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9
054519),

•

Roo Reynolds: IBM CIO 2010 Outlook
(http://www.slideshare.net/rooreynolds/ibm-cio-2010-outlook-roo-reynolds),

•

Special Reports 10 Emerging Technologies 2008
(http://www.technologyreview.com/specialreports/specialreport.aspx?id=25),

•

The Year in Emerging Technology: 2007
(http://etech.eweek.com/content/infrastructure/the_year_in_emerging_technology_2007.h
tml)
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Menedzselt tudás - menedzselt tudók
A divatos tudásmenedzsment kifejezést sokan, sokféleképpen értelmezik. Van, aki technológiai
oldalról közelíti meg, és van, aki a tudással rendelkező emberek (tudók) közötti kommunikáció
oldaláról. A gazdasági szakemberek egy része láthatatlan gazdasági tőkének ismeri el a tudást.
A tudás elméleti szinten egy sor ismeretet, annak tárolási-, feldolgozási- és alkalmazási képességét
jelenti. Az ismeretek lehetnek racionális rendszerbe illesztettek (pl. matematika), de lehetnek egészen
tapasztalati tényekre alapozottak (pl. a gyógynövények használati tapasztalatai).
Minden ember (sőt, minden élőlény) az élete során felhalmoz egy sor tudást (azaz ismeretet és
tapasztalatot), amelyet elsősorban a túléléséhez hasznosít. Az ismeretekhez általában kapcsolódik
egy forrás-információ is: hogyan szerezte az ember az ismeretet. A különböző információkra és
személyes tapasztalatra épülő tudás később internalizálódik, azaz belső tudássá, érzékké,
meggyőződéssé válik, és sokszor elveszti a forrás-információt.
Ezeket a tudásokat spontán módon is átadjuk egymásnak a közös tevékenységek során, de sokkal
hatékonyabb, ha a tudás-transzfer szervezett keretekben történik. Erre jó példa az oktatás, amely
lehetővé teszi a családon kívüli ismeret-átadást is. Tudás-átadás történik a projektek során is: valódi
szituációkat kell megoldani, ehhez mindenki hozza a korábbi tudását, ezek együttes alkalmazását
lehet megtapasztalni, és így közös tudássá válik.
Néha arra van szükség, hogy ne csak közvetlen ember-ember közötti tudás-átadás történjen:
a felhalmozódott tapasztalatra több emberöltőn át szükség van (pl. gyógyítási tapasztalat), vagy egy
időben több helyen kell alkalmazni egyszerre a tudást (pl. meteorológia). Ilyenkor valahogyan rögzíteni
kell a felhalmozott ismereteket, és mások számára is elérhetővé kell tenni. A tudás externalizálásának
nevezzük, amikor a tapasztalatot információvá formáljuk, és rögzítés után már tárolni vagy sokszorozni
lehet. A tudás átadási- vagy rögzítési- folyamatában nemcsak az ismeret-átvevő tanul valamit, hanem
az átadó is fejlődik azzal, hogy megfogalmazza a tapasztalatát és rögzíti szavakban vagy írásban,
esetleg adatokban is.
Az információs társadalomban az elemi információfeldolgozó-folyamatokat egyre komplexebb géppel
kezelhető rendszerekké szervezik össze, megjelenik a gépi intelligencia is. Már nemcsak az előre
tudható racionális feldolgozási módszereket alkalmazzák, hanem a tapasztalatokon alapuló emberi
döntéseket is képesek valamennyire megtanulni (modellezni) a gépek. A nagytömegű adatokból
statisztikai módszerekkel kinyerhető tömörített információk segítik a további felismerések
megszületését. A tudásmenedzsment folyamatokat segítő informatikai rendszerek alábbi csoportjait
lehet felismerni:
•

Ismeretgyűjtő-elemző rendszerek: összegyűjtik a témakörökhöz kapcsolható
ismeretek halmazát, egy információhoz a jelentésétől függően további
információkat kapcsolnak

•

Kompetencia-térképek: azt gyűjtik, hogy egy-egy témakörnek ki a tudója, és ő hol
érhető el, esetleg ezt valamilyen (ismeret vagy ember szerinti) csoportosításban.

•

A hasonló témán dolgozók/gondolkodók valamilyen ismeret-átadását segíti elő
informatikai eszközökkel: legjobb gyakorlatok közreadásával, virtuális közösségek
létrehozásával, különböző intranet vagy webes információs felületek
felajánlásával.

•

Közös tartalom-előállítás vagy közös munka eszközeiként alkalmazható
csoport- vagy projekt-informatikai eszközök.

A tudásmenedzsment diszciplína gazdasági alapját az adja, hogy egyes új tudás-intenzív üzletágakban
az értékteremtő erőt nem a befektetett eszközök értéke adja, hanem a munkatársak fejében
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felhalmozódott ismeret, ismertség és az ismerősök halmaza. Elég egy újság szerkesztőségére, egy
tanácsadó cégre vagy egy ügyvédi irodára gondolni. Egy egyetem vagy főiskola értékét sem az
épületek és a berendezési tárgyak összessége mutatja, hanem az, hogy kik, mit és hogyan tanítanak
benne. A tudásmenedzsment területén sok a gazdasági értékmérő kutatás is: mennyit érhet pénzben
a munkatársak tudása? Az oktatásra, képzésre fordítható pénzek folyó költségnek vagy befektetésnek
tekinthetők? Mi lenne, ha a munkatársak egyik nap hazamennének, és másnap már a versenytársnál
dolgoznának? Sok kutató- és tanácsadó- cégnek ezzel a valóságban is szembe kell néznie, amikor
valóságos "agyelszívással" találkozik. A tőzsdén szereplő vagy eladásra kerülő cégek esetében az
értékelés valahogyan megtörténik. Az üzleti cégeknél az üzleti eredmény és a könyvekben szereplő
vagyonérték összehasonlításával lehet megközelíteni a tudás-értéket. A non-profit intézményeknél
mindez nehezebb, mert definíció-szerűen nincs üzleti eredményük, de ott is meg lehet közelíteni egy
hipotetikus tudás-értéket.

A tudásmenedzsment diszciplína úttörői
Az emberi tudásfolyamatok feltárásának igénye több oldalról jelentkezett a nyolcvanas évek közepén.
Egyrészt, a számítástechnika fejlődésével kialakult a mesterséges intelligencia fogalma, és ezt
közelíteni kívánták az emberi megismerési és ismeret-felhasználási folyamatokhoz. Ez a
tudásmenedzsment technológiák kínálati oldala. Másrészt, az üzleti életben kialakult a "tudásszolgáltató" üzletág, ahová az üzleti tanácsadástól a felnőttoktatáson át az újságírásig sokféle
részterületet be lehet sorolni, és ezek erőteljesen ráépülnek az információ-feldolgozó technológiákra.
A tudásmenedzsment technológiák kereslete itt indult be, de ma már szélesebb körben használják
ezeket azeszközöket. Az alábbi két közismert tudós reprezentálja a diszciplína két oldalát, de sokan
mások is foglalkoztak és most is foglalkoznak a témával.

Doug Lenat és a CYC
Doug Lenat (Texas, USA) első könyve a mesterséges intelligenciára
alapozott tudásmenedzsmentről 1982-ben jelent meg Knowledge
Based Systems in Artificial Intelligence (1982, McGraw-Hill) címmel. Ö
alapította 1984-ben a CYC projektet, és a Cycorp céget, amely
Texasban működik. Hisz abban, hogy - amennyiben gépekkel
modellezzük az emberi tudás-folyamatokat - nagytömegű információfeldolgozásból emberi szintű tudás hozható létre.

Karl Eric Sweiby
KarI Eric SWEIBY (Finnországban élő svéd szakember) a
szervezeteken belüli tudás-áramlással foglalkozott a nyolcvanas
évektől kezdve. Első tudás-menedzsment könyvét 1986-ban írta,
amihez tapasztalatait újságíró közösségek üzleti sikereinek
megfigyeléséből merítette. Leghíresebb könyve: "A szervezetek új
gazdagsága a menedzselt tudás" megjelent magyarul is (KJK 2004). A
tudás-menedzsmentet elsősorban tudatos szervezési folyamatnak
fogja fel, amit természetesen lehet segíteni informatikai rendszerekkel
is.
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Aktuális tudásmenedzsment konferenciák
Az idei kínálat bővelkedik a tudásmenedzsment konferenciákban.
9th European Conference on Knowledge Management
Szeptember 4-5 között rendezik meg Southamptonban a 9. Európai Tudásmenedzsment konferenciát.
A konferencia felhívása szerint, nincs más út a prosperitás felé, csak az, ha a tanulást és a tudástermelést a középpontba állítjuk. A tudás kreatív előállításnak témakörei, az innovációs kompetenciák
kiépítése már a versenystratégák fókuszába került, és bekerült az iparpolitikába valamint a
társadalompolitikába is. Ha a világméretű versenyben akar egy cég vagy egy egyén részt venni, akkor
kreativitásra, magas szintű készségekre és képességekre, adaptív és innovatív, tanulóképes
szervezetekre és intézményekre van szükség.
A konferencia témakörei: tudásmenedzsment koncepció; tudás-teremtés és megosztás módszerei;
tudás-vagyont értékelő modellek; tudás-menedzsment rendszerek; szervezeti tanulás modelljei és
hatásuk a cégstratégiára; az intellektuális tőke menedzsmentje; tudás-menedzsment a szervezeten
belül és kívül; esettanulmányok; tartalom-kezelő rendszerek; ontológiák; etika a tudás-menedzsmentben.
http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/eckm-2008

I KNOW 08
Szeptember 3.-5. között Ausztriában, a Grazi Vásárközpontban rendezik meg a 8. nemzetközi
tudásmenedzsment konferenciát. Ez a rendezvény az egyik a három párhuzamos rendezvény közül,
amelyek Triple-I innovációs konferenciát és kiállítást alkotják: Tudásmenedzsment, Médiatechnológia,
Szemantikus rendszerek. http://triple-i.tugraz.at/about
A tudásmenedzsment konferenciát az Osztrák tudásmenedzsment központ szervezi, amely elsősorban
informatikai tudásmenedzsment eszközöket fejleszt. Az elméleti megközelítések és a gyakorlati
alkalmazások közötti hidat akarják felépíteni ezen a konferencián. http://triple-i.tugraz.at/i_know

Hatodik haditechnológiai kapcsolatépítő konferencia 2008
Az intellektuális hadviselés egyre jobban igényli a hadiiparban is az ismeretek, tapasztalatok és
tudások összesítését. A hadiipari tudás-menedzsment rendezvényt június 3.-6. között rendezik meg
Rómában. A hasonló témával foglalkozók találkozása lehetőséget ad a legjobb, legújabb eredmények
bemutatására. A konferencia témái:
•

Főfoglalkozású katonai tevékenység, beleértve a hatékony folyamatszervezési
technikákat,

•

Tisztek képességeinek fejlesztése, a bejövő adatok megítélésében

•

Legújabb eredmények a legitimitás témakörében

•

A közbeszerzési folyamat hatékony gazdasági modellje

•

A technológia és a művelet összekapcsolása a 21. század aszimmetrikus
hadviselésében.
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http://www.site-members.com/ncw2/index.html

Tudásmenedzsment Magyarországon
2002-ben alakult az MTA Tudásmenedzsment szakbizottsága, és több hazai tudományos munka és
disszertáció is született már a témában. A hazai szakmai műhelyek áttekintését adja a Noszkay
Erzsébet által szerkesztett kötet, amely a "Megragadni a megfoghatatlant (Tudásmenedzsment)" címet
viseli, és az N & B Kiadó adta ki 2006 novemberben. A széleskörű szerzői gárdában szinte az összes
hazai szakmai műhely szerepel. http://www.mce.hu/content/view/284/43/
Természetesen, itt is megjelenik a téma kettős megközelítése: amikor tudás-menedzsmentről
beszélünk, szervezett humán-folyamatról és mesterséges intelligencia-folyamatról is szó van.
Mindenesetre, mindkét szakterület tudására szükség van, ha működőképes rendszert akarunk
létrehozni.

KÖRKÉP

16.

2008

Jövőprognózis másként
Az (információ)technológiai előrejelzéseknek (mint például az IT3) érdemes időhorizontjukon túllépve
kitekinteni az emberi és gépi gondolkodás viszonyát teljes mértékben felforgató prognózisokat
felvázoló "extrém" jövőképekre is. Az alábbiakban ezen elméletek legismertebbikét mutatjuk be.

A technológiai szingularitás
A tudományos-fantasztikus irodalom és a jövőkutatás technológiai szingularitás (Szingularitás vagy
Különösség) néven ismert bonyolult jelensége eredetileg egy lehetséges jövőbeli
eseményre/eseménysorra, az emberrel azonos szintű (idővel
jelentősen felülmúló) gépi vagy mesterséges intelligencia (MI)
megjelenésére vonatkozott. A képzeletbeli növekedési görbe elér
egy pontra, ami után teljesen beláthatatlan a jövő. A kifejezetten
számítástudományi szempontok alapján kidolgozott elmélet
szerint, az emberfelettivé váló MI hatására a technológiai fejlődés
olyan drasztikusan és gyorsan változtatja meg a valóságot, hogy
a Szingularitás előtt élők képtelenek felfogni azt. Mivel képtelenek
felfogni, megbízhatóan előrejelezni sem képesek. (A gondolattal
eljátszva, a technológia más területein is el lehet képzelni
mindent felforgató változásokat. Például, ha kitalálnának egy egészen új, a szénhidrogén- és a
klímaváltozás-problémát megoldó energiaforrást, valószínűleg ugyanúgy szingularitásról
beszélhetnénk…)
Az elnevezés asztrofizikai analógiára utal: a gravitációs szingularitás lényege, hogy a végtelen nagy
vagy nullához tartó mennyiségek megjelenése miatt, a jelenleg ismert fizikai modell használhatatlan a
fekete lyukak közelében. A fekete lyukat mesterséges intelligenciával, a fizikai modellt jövőmodellel
behelyettesítve, máris megkapjuk a technológiai szingularitásról alkotott képet.

Szingularitás-értelmezések
Az eseményt először I. J. Good statisztikus írta le 1965-ben: "definiáljunk egy ultraintelligens gépet
úgy, mint egy olyan gép, amelynek intellektuális tevékenysége túlmutat a legintelligensebb emberekén
is. Mivel gépek tervezése egyike e gép intellektuális tevékenységeinek, az ultraintelligens gép még
jobb gépek tervezésére lenne képes, intelligenciarobbanást hozva létre, amely gyorsan maga mögött
hagyná az ember intelligenciáját."
A technológiai szingularitás elméletének jelenleg ismert változata a
matematikus sci-fi szerző Vernor Vinge nevéhez köthető. 1993-as
esszéje (The Coming Technological Singularity) alapján "harminc éven
belül meglesznek a technológiai eszközeink az emberfeletti intelligencia
létrehozásához." Egyre inkább közelítünk a Szingularitáshoz, jövőmodelljeink egyre bizonytalanabbak lesznek. Az emberfeletti intelligenciák egyrészt kibernetikailag "feljavított" emberi elmék, másrészt MI-k megjelenésével sokkal gyorsabb fejlődés várható.
A Szingularitás azóta is lázban tartja a tudományos-technológiai
közvéleményt. Többen foglaltak állást pro és kontra, egyesek elképzelhetetlennek tartják, mások a nagyon - "beláthatatlanul" - távoli jövőbe
vetítik ki, míg megint mások, például a témakörről vaskos kötetet (The
Singularity Is Near, 2005) írt polihisztor feltaláló Ray Kurzweil a Moore
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törvényt általánosítva, viszont csak a "hardverre", a mennyiségi növekedésre összpontosítva,
fedeznek fel exponenciális mintát az emberi történelemben: a törvényben leírt minta az integrált
áramkörök megjelenése előtti és a jövőbeli technológiákra egyaránt érvényes. Mihelyst egy
technológia megközelíti lehetősége határait, "paradigmaváltásként" új technológia jelenik meg, és ez
az ismétlődés biztosítja a folyamatosan gyorsuló fejlődést. Ez az exponenciális növekedés végül a
Szingularitáshoz vezet. Kurzweil megfogalmazásában: "a technológia történelmének elemzése
rámutat, hogy a technológiai változás - szemben a jelenlegi intuitív-lineáris nézetekkel - exponenciális.
Ezért a XXI: században nem százévnyi, hanem a jelenlegi ütemmel húszezer évnyi fejlődést fogunk
megtapasztalni. A fejlődés haszna és eredményei, mint például a chipsebesség és költséghatékonyság
egyaránt exponenciálisan növekednek. De maga az exponenciális növekedés is exponenciálisan fog
változni. Pár évtizeden belül a gépi intelligencia meghaladja az emberi intelligenciát, és ez olyan gyors
és alapvető technológiai változásokhoz vezet, amelyek szakadást hoznak létre az emberi
történelemben."

Forgatókönyvek
A Szingularitás "klasszikus" - MI-, robotika-alapú - modellje mellett legalább öt másik módon, de
leginkább az összes forgatókönyv különböző kombinációjaként is bekövetkezhet. Ezek a következők:
1.

a számítógépes kapacitás fejlődése közvetlenül hat vissza az emberi
intelligenciára és egyéb képességeinkre, jönnek a cyborgok, a Homo sapiensszámítógép rendszerek. (Az angol Kevin Warwick kísérletei például ezt az utat a "megsokszorozott intelligenciát" (intelligence amplification, IA) - készíti elő.)

2.

A technológia és az idegtudományok gyors fejlődésével a humán agy
merevlemezen történő emulálása is megtörténhet. A cybertérbeli lények
bonyolult rendszerekbe szerveződnek, egyfajta kollektív intelligenciát alkotva.
(Ezt a koncepciót elsősorban Hans Moravec, a Carnegie Mellon Egyetem
robotikusa képviseli.)

3.

Az egyre komplexebb, szerteágazóbb Internet és az azt használó emberiség globális agyként - "emberfeletti" rendszerré áll össze. (Kicsit úgy, ahogy Arthur
C. Clarke a telefonhálózatokról prognosztizálta egykor.)

4.

A mikro-elektromechanikus rendszerek (MEMS), a tárgyi környezetünkbe
ágyazott, számítási kapacitással rendelkező eszközök és a fullerén-alapú gépek
fejlesztése ipari nano-összeszerelőkhöz vezet. (Ez a - Digitális Gaianak is
nevezett - megoldás főként nanotechnológia-kutatók nevéhez fűződik.)

5.

ember-számítógép szimbiózis helyett a genetika, a neurológia és a
biotechnológia vezet el a Szingularitáshoz.
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Pro és kontra
Nemcsak a különleges esemény bekövetkeztére, hanem időpontjára vonatkozóan is megoszlanak a
vélemények. Legtöbben a 2020-as, 2030-as éveket jelölik meg. Potenciális dátumok:
•

2010 és 2030 között, valószínűleg 2014-ben (Vernor Vinge),

•

2016 (Peter Cochrane, British Telecom),

•

legkésőbb 2020 (Eliezer Yudkowsky, mesterségesintelligencia-kutató),

•

2019 és 2029 között, legkésőbb 2099 (Ray Kurzweil),

•

2020 körül (Ralph Merkle, nanotechnológia-kutató),

•

2020 és 2050 között (Michio Kaku, elméleti fizikus),

•

2030-as évek vége (Hans Moravec), stb.

"Egy napon, az emberi technológia addig a pontig fejlődik, hogy képes lesz az alapját alkotó hardvert
és szoftvert kijavítani" - írja Yudkowsky. A felsorolt kutatók szerteágazó tudományterületeken
tevékenykednek, az viszont mindannyiukban közös, hogy közel állnak a transzhumanizmus néven
ismert futurisztikus technológia-filozófiai eszmeáramlathoz.
Érdekes módon, a transzhumanizmus több jeles képviselője, például Anders Sandberg és Max More
elvetik a Szingularitást: a humánból a poszthumán állapotba történő átmenetet "különösségi pontok",
"törések" nélküli evolúcióként képzelik el.
Mások sokkal prózaibb okok miatt helyezkednek negatív álláspontra. Jeff Hawkins, az
idegtudományokkal is foglalkozó számítástudományi szakember szerint a gépi intelligencia exponenciális növekedése soha nem valósul meg. Gordon Bell (Microsoft Research) szintén kizártnak tartja a
gépek "öntudatra ébredését." A törvénye miatt oly sokat emlegetett Gordon Moore az evolúciót hozza
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fel példaként: a Homo sapiens sokkal több intellektuális adottságainak összességénél, és a
"finomhangolás" akkor is kivitelezhetetlen lenne, ha ezeket az adottságokat valamilyen módon
sikerülne gépi rendszerbe "másolni." Steven Pinker kognitív pszichológus gyermekkora sci-fi
élményeivel és régebbi korok meg nem valósult jövőképeivel (atommeghajtású autók, víz alatti
városok, stb.) von párhuzamot.

Szingularitás vagy szakadások sora?
Történészek, szociológusok és közgazdászok a
múltba visszatekintve hasonlítják össze a
technológiai szingularitást és az emberiség
történelmét döntő módon meghatározó/átalakító két
jelenséget, a mezőgazdasági, majd az ipari
tevékenységek térhódítását. A párhuzam egyrészt
logikus, másrészt - az "ipari forradalom" ellenére mind a mezőgazdaság, mind az ipar nem egy adott
történelmi ponton, hanem fokozatosan, hosszú
evolúciós folyamat eredményeként változtatta meg
az emberiséget, tehát az adott korok futurológusai
bizonyossággal ugyan nem, de mindenképpen
előrejelezhették a jövőt. Ezek a változások ugyanis
nem egyetlen kataklizma-szerű esemény azonnali,
hanem önmagukban kevésbé drámai, de összességükben - hosszú távon - mindent átalakító
"szakadások" (disruptions) folyamatos hatására következtek be. A jelenlegi jövőkutató műhelyek
inkább ezt az utat járják, és ezekre, a közelmúlt és a jelen történéseiből, trendjeiből logikusabban
adódó potenciális - "mikrokozmikus" skálájú - töréspontokra (is) fókuszálva készítenek előrejelzéseket,
dolgoznak ki forgatókönyveket.
A Szingularitás egyébként részben egybecseng az 1970-es évek végétől megjelent, főként
szociológusok és kultúr-antropológusok - Alvin Toffler (Harmadik hullám, Jövősokk), Daniel Bell, John
Naisbitt - által jegyzett, az ipari társadalom utáni (posztindusztriális) társadalmakról szóló
elméletekkel, amelyekben kifejtik, hogy az információ és szolgáltatások fontosabbak az iparnál.
Leírásaikban sokszor túllépnek az információs társadalmon, és az elemzések gyakran mutatnak
meglepő hasonlóságot a technológiai szingularitáshoz közeli társadalmakról alkotott képpel.

Források
http://www.spectrum.ieee.org/singularity (IEEE Spectrum, Special Report: The Singularity),
http://www.kurzweilai.net (KurzweilAI.net),
http://www.singinst.org (The Singularity Institute for Artificial Intelligence),
http://singularity.com (The Singularity Is Near)
http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html (Vernor Vinge: The Coming
Technological Singularity)
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Ki mit kutat?
Az utóbbi években világszerte tapasztalható az informatikával kapcsolatos kutatások jelentős
felértékelődése (beleértve az alapkutatásokat is), különösen a nagy, multinacionális szervezetek
részéről. A folyamat néhány látható jele:
• 2007-ben mind az IBM mind a HP új, az egyetemi világból jött kutatási igazgatót nevezett
ki, s mindketten jelentős új stratégiai terveket kezdeményeztek;
• az Európai Uniónak a 2007-13-ra elfogadott Hetedik
Keretprogramja nagy súlyt helyez a távlati kutatási projektekre,
és 2008 őszén egy nyilvános konzultációt indítottak el a
perspektivikus témák feltárása céljából;
• a Microsoft - többek között Kínában és az USA-ban - új nagy
kutatóközpontokat létesített.

Az új stratégiai irányzatoknak egyik fontos jellemzője, hogy míg korábban - elsősorban a kis és
közepes vállalatoknál - sok kisebb projekt finanszírozására törekedtek, addig mostanában a nagyobb,
koncentráltabb projektek finanszírozására helyezik a súlyt.
A fentebb felvázoltak fényében érdemes áttekinteni azokat a főbb témaköröket, amelyeket a különböző
stratégiai elképzelésekben kiemelendőeknek tartanak.
Az IBM-nél a távlati kutatási koncentráció négy fő területe (egyenként évi 100 millió USD feletti
ráfordítással) a következő:
• nanotechnológia,
• nagy, internet-alapú
(cloud computing),

adatközpontok,

hiperszámítástechnika

• integrált rendszerek és chip-architektúrák,
Dr. John E. Kelly
Director of IBM Research

• fejlett matematikai és számítástudományi módszerek alkalmazása a
menedzsmentben.

Ezen kívül minden évben elkészítenek egy Global Technology Outlook (GTO) elnevezésű tanulmányt,
amelyben - a szakemberek széles körének véleményét összegezve - kiválasztanak négy-öt
jelentősnek tartott kutatás-fejlesztési tématerületet. A 2008-as évben ezek a következők:
• A hardver-szoftver rendszerek felépítésének "újrafeltalálása"
(Core Computer Architectures). Itt olyan megoldásokat
keresnek, amelyek a hardver és szoftver konvergenciájának
segítségével biztosítják a rendszerek teljesítményének
jelentős növelését a különböző üzleti környezetek változó
igényeinek kielégítésére, a költségek és energiafelhasználás
optimalizálása mellett.
• Az üzleti igények kielégítése a "felhőben" (Internet Scale
Data Centers). A világban nagymértékben elosztott
adatközpontok gyors terjedéséből adódó lehetőségekkel és
problémákkal foglalkozik, különös tekintettel ezek
összekapcsoltságára és a közös infrastruktúrák
elérhetőségére.
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• Vállalati közösségi- és adathálózatok (Community Web Platforms). A tartalomelőállítás
kollektív formáit a vállalatok és egyéb szervezetek életében is egyre inkább használják és
ezek beépülnek a különböző új üzleti modellekbe is.

IBM Almaden Research Center

• Valósidejű információfeldolgozás és -elemzés (Real time aware). A különböző adatok
elemzését végző alkalmazások egy olyan új kategóriájával foglalkozik, ahol valamennyi
múlt- és jelenbeli információt egyszerre, valós időben tudnak elemezni, mind a vállalaton
belüli mind a külső adatok vonatkozásában.
· Üzleti szolgáltatások mindenhol és mindenkor (Enterprise mobile). A mobil eszközök széles
körben való terjedésének következményeit vizsgálja, ami sok helyen kiválthatja a PC-k
használatát, és lehetőséget adhat a dolgozók számára a kritikus adatokhoz való állandó
(bárhol, bármikor) való hozzáférésre.

A Hewlett Packard öt kiemelt ("big bet") kutatási területe:
• Információ robbanás: az egyéni és üzleti felhasználók
számára szükséges információ gyűjtése, elemzése és szolgáltatása;
• Dinamikus "felhő" szolgáltatások: személyre szabott webes
platformok és központi szolgáltatások kialakítása, a
felhasználók preferenciái, tartózkodási helye, időbeosztása
stb. alapján;
Prith Bannerjee ,
Director HP Labs

• Tartalom-átalakítások: a különböző eszközök és termékek
közötti rugalmas tartalom-transzformációk módszereinek
kialakítása;

• Intelligens infrastruktúrák: sokoldalú és biztonságosan
működő, az igényekhez igazítható (skálázható)
berendezések és hálózatok tervezése, amelyek gazdag és
dinamikus tartalmaz szolgáltatnak az egyéni és üzleti
felhasználóknak;
• Fenntarthatóság: energiatakarékos és környezetkímélő ITinfrastruktúrák és üzleti modellek kialakítás; a
fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése az összes
tevékenységekben.
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Az Európai Unió Hetedik Keretprogramján belül külön fejezet foglalkozik a "Jövőbe mutató
technológiák" (Future Emerging Technologies) kutatásának támogatásával. Itt az "alulról jövő" kutatói
kezdeményezésekre fenntartott "FET-Open" alfejezet mellett a "FET-Proactive" keretében
meghatároznak néhány olyan tématerületet, ahol leginkább várják a távlati kutatásokra irányuló
projekt-pályázatokat. A tématerületeket szakemberek széles körének bevonásával lefolyatatott
konzultációkon határozzák meg. A Hetedik Keretprogram ez év végén elfogadásra kerülő 2009-2010
évi munkaprogramjában a következő három FET-Proactive témában fognak várni kutatási
pályázatokat:
• Nagyon
sokelemű
párhuzamos
rendszerek
(Concurrent Tera-device Computing): e tématerület
olyan rendszerekkel foglalkozik, amelyek 10 12 (azaz
"tera-") nagyságrendű számú elemből vannak
felépítve, beleértve azon problémákat is, mint a
megbízhatatlan elemekből megbízható rendszerek
építésének módszerei illetve az ilyen rendszerek új
programozási paradigmái.
• Emberek és gépek "összekapcsolódása" (Human
Computer Confluence): a mindenütt jelenlévő
(pervasive and ubiqutious) informatikai rendszerek és
az ember közötti együttélésben kialakuló fejlettebb
(esetenként implicit illetve láthatatlan) interakció vizsgálata a beágyazott (vagy akár
implantált) eszközök, valamint az érzékelés és megértés új formáinak figyelembevételével.
• A kvantuminformatika megalapozása és technológiái (Quantum
Information Foundations and Technologies): az egymástól
távollévő
részecskék
közötti
kapcsolat
(quantum
entanglement) jelenségét működő informatikai rendszerekben
felhasználni képes technológiai megoldások kutatása, amelyek
a teljesítmény paraméterek jelentős növelése mellett
hagyományos módszerekkel nem kezelhető feladatok
megoldása felé is megnyithatják az utat.

A fentiektől lényegesen eltér a Microsoft cég kutatási
filozófiája. Lényege, hogy a(z alap)kutatási feladatokat
elsősorban a technológiai fejlődés igényei és nem az üzleti
szempontok határozzák meg, és így a projektek
kijelölésében maguk a kutatók, s nem a menedzsment
játsszák a fő szerepet. Ennek ellenére - vagy éppen ezért? a tudatosan végzett technológiatranszfer és inkubációs
tevékenység következtében a Microsoft Research redmondi
központjában és a világ különböző részein található öt
laboratóriumában dolgozó mintegy nyolcszáz kutatójának
eredményei nagyon jelentős mértékben épülnek bele a cég
termékeibe.
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Néhány példa a 2007-es évből:
• többszörös objektumfelismerési algoritmus kidolgozása a Microsoft Surface interaktív
érintőképernyős felhasználói felülethez;
• fényképek panorámikus illesztésének megoldása a Windows Live Photo Gallery-ben;
• egy új hatékony és biztonságos programozási nyelv (F#) létrehozása a .NET-hez;
• olyan szolgáltatás beépítése az Office Communication Server-be, amely eldönti, hogy egy
telefonhívásra gép vagy ember válaszolt-e;
• az Office OneNote rendszerrel rögzített hangfelvételekben meghatározott kulcsszavakat
tartalmazó szövegrészek keresése;
• Live Video Search-hez automatikus képindexelés tartalom szerint "okos miniatűrök" (Smart
Thumbnail) segítségével.

Az elméleti eredmények gyakorlati hasznosításának jó példája, hogy egy nagyrészt magyar
matematikusokból álló, Lovász László által vezetett gráfelméleti kutatócsoport eredményei sikeresen
beépültek a Windows hálózatkezelő rendszerébe.

Valamennyi új kutatás-fejlesztési stratégia közös vonása, hogy "le akarják bontani a
kutatóintézetek falait", és nagymértékben építenek az egyetemekkel és az innovatív
kisvállalkozásokkal való együttműködésre. Az "open innovation"-nek nevezett új
irányzatnak - amelynek kutatására a Berkeley Egyetemen külön intézet is alakult - több
megnyilvánulásával is szembesülhetünk:
• Az IBM-nél például "Collaboratory"-nak nevezett kisebb,
regionális közös vállalkozásokat hoznak létre főleg egyetemekkel, de esetenként állami intézményekkel vagy
kereskedelmi vállalkozásokkal is egy-egy kutatás-fejlesztési
terület művelésére és a helyi kutatói kapacitások
kihasználására. Ugyancsak vannak példái a felhasználókkal
való szoros K+F együttműködésnek is, többek között a
strukturálatlan adatokban rejtett kapcsolatokat kereső
"Business Insight Workbench" tökéletesítésében.
• A HP és a Microsoft gyakorlatában szintén sűrűn fordulnak elő egyetemekkel való kutatási
együttműködések.
• Az "MSR Incubation" akció keretében a Microsoft Research munkatársai szervezetten
dolgoznak együtt a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásba vitelén dolgozó esetenként külső - fejlesztőkkel illetve a felhasználókkal.
• Az Európai Unió projektjeiben eleve megkövetelik a pályázó konzorciumok összetételének
sokszínűségét.

Összefoglalva megállapítható, hogy az (alap)kutatás - amelynek a számítástechnika kezdeti
időszakában döntő szerepe volt a meghatározó elvek és módszerek kialakításában - ismét kezd fontos
tényező lenni az élet minden területét átfogó informatikai rendszerek fejlesztésében és hatékony
alkalmazások módszereinek kialakításában; és ennek hatása a hagyományos kutatóhelyek világán
kívül is egyre inkább érzékelhetővé válik.
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Blended Reality - Reports from the
Digital Future konferencia
(San Francisco, 2008. november 18-19.)
Az IFTF (Institute For The Future) kétnapos őszi konferenciáját a témák sokszínűsége,
hagyományosabb stílusú előadások és a résztvevőket (IFTF munkatársakat, velük együttműködő
infokommunikációs cégek képviselőit, egyetemi kutatókat, hasonló profilú külföldi projektek szakembereit stb.) bevonó, kollektív brainstorming-szerű játékok határozták meg. A folyamatos figyelmet az
előadások és a játékok arányos keveredése biztosította: mihelyst úgy tűnt, hogy túl sok az - egyébként
száraznak egyáltalán nem nevezhető - előadás, máris következett a sokkal kötetlenebb játék. Utóbbi
mind markánsabban jellemzi az IFTF tevékenységét: az ősz folyamán két nagyobb "lélegzetvételű"
masszívan több-résztvevős (MMPFG, MMPSG) projektet indítottak (Superstruct, After Shock).

Szuperstruktúrák
A konferencia (a rendezőkkel együtt) mintegy kilencven-százfős közönsége az öt különböző terület
tízéves prognózisát felvázoló - a jövőt "aktívan előkészítő" - Superstruct-ba
(www.superstructgame.net) nyert bepillantást, illetve az IFTF meríthetett a résztvevők által létrehozott
és az intézetnek különböző kommunikációs csatornákon (e-mailben, twitteren, sms-en stb.) eljuttatott
anyagokból. Úgy tűnt, hogy az IFTF munkatársainak körében a mikrobloggolás (twitter) a legnépszerűbb (web 2.0-ás, egyes vélemények szerint azon túlmutató) üzenetküldési forma. A kollektív
"előrejelzési kísérlet" Superstruct öt témája, az emberiséget fenyegető legfőbb veszélyek közül (az
egészségügy, élelmezés, energia,
biztonság,
társadalom
területén)
valamennyi résztvevőnek ki kellet
választania egyet, s azzal kapcsolatban
lehetőleg provokatív kérdést feltenni.
("2019-ben vagyunk. A pénz mellett más
fizetési formák is léteznek. Melyiket
kedveli leginkább?") A túlnyomórészt
társadalmi jelenségekre fókuszáló
kérdéseket a konferencia zárószakaszában értékelték ki, Jane McGonigal,
a játék tervezője elégedetten nyilatkozott a résztvevők aktivitásáról. (A felolvasott példák alapján úgy
tűnt, hogy többségük két csoportba sorolható: vagy túlzottan sci-fi szerűek, vagy nagyon banálisak,
"hol és mit fogok ebédelni 2019-ben" jellegűek. Ugyanakkor - a résztvevők összetételéből és az IFTF
profiljából fakadóan - "mélyebb" technológiai problémák nem, vagy csak érintőlegesen kerültek
felvetésre, a kérdésfelvetések sokkal inkább a társadalomlélektani és/vagy kifejezetten szociológiai
aspektusra koncentráltak.)
A résztvevőket más játékokkal is tesztelték: menjünk el egy olyan helyre, ahol tíz év múlva különböző
okok miatt egészen biztosan nem leszünk, készítsünk ott fényképeket, videofelvételeket, küldjünk
üzeneteket (elsősorban twitteren, de képeslapként is lehet), és így tovább (SFZero). Összességében
megállapítható, hogy a jelenlévők komoly aktivitással és lelkesedéssel teljesítették a feladatokat.
Egyértelműnek látszik, hogy az IFTF munkájában, előrejelzései kidolgozásakor jelentős mértékben
felhasználja az így felhalmozott/összegyűjtött "kollektív ismereteket."
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Technoevangelizmus
A mintegy 45-60 perces előadásblokkok a következő sémát követték: a moderátor kb. 15 percben
felvezette a témát, két-három szakértő röviden ismertette kutatásait, elképzeléseit, majd az általában
aktív érdeklődést mutató közönség kérdéseire válaszoltak. A trendeket, észrevételeket, felvázolt
elméleteket (még a leginkább meghökkentőket is) példák, projektek sokaságával illusztrálták,
próbálták (kisebb-nagyobb sikerrel) hitelesíteni. Összességében valamennyi előadásblokk
informatívnak és elgondolkodtatónak bizonyult,
még annak ellenére is, hogy az elhangzottak
némely esetben inkább a sci-fi, s nem a
tudomány-technológia területéhez tartoztak.
Szintén jellemző volt egy visszafogottabb,
szkeptikus kritikai megközelítés hiánya, illetve a
legfuturisztikusabb témáknál a jellegzetesen
kaliforniai (szilícium-völgyi) "technoevangelizmus", a technológia a technológiáért felfogás:
a világ problémái szinte kizárólag a csúcstechnológia által oldódnak meg. (A konferencia
tanulsága alapján, az IFTF vizsgálódásai főként
a helyi realitásra és jövőre vonatkoznak,
erőteljesen Kalifornia-központúak.)
Az első blokkban a "blended reality" jelenlegi és közeljövőbeli technológiái kerültek bemutatásra. A
teljesség igénye nélkül: érintéses és gesztusalapú interface-ek, fotorealisztikus virtuális környezetek,
immerzív 3D-s média, twitter. Konklúzió: e technológiák egyre kritikusabb szerepet töltenek be a
hétköznapokban, a mobil immerzív média hamarosan "eljut az utcára."

Hardver, szoftver, humanware
Az IFTF egyik "kedvenc" témaköre, az úgynevezett "economy of engagement" a puszta figyelemről az
aktívabb társadalmi részvétel, kötelezettségvállalás felé történő fókuszeltolódást vizsgálja. Hardvert
és szoftvert összekapcsolják az egyén kognitív és emocionális forrásaival ("humanware"). Az
újgazdaság jellemzői: együttműködés, tömegek kollektív ismeretei (wikinómia), p2p, nyílt forráskódú
keresők fejlesztése. A téma érdekes kérdést vet fel: egyenes arányban áll-e egymással a közösségi
"scope" ("crowd sourcing") és az adott probléma
megoldására fordított órák száma? A Csíkszentmihályi Mihály sikeres Flow-jával is
alátámasztott kicsit leegyszerűsített válasz
alapján a játékok tűnnek a leggazdaságosabbnak: míg a Wikipédia 100 millió mentális óra
terméke, addig a World of Warcraft mindössze
öt napé. A WoW úgy ösztönöz keményebb
munkára, hogy a résztvevők egyre inkább
élvezik azt. Az "optimális" játéknak érzelmileg
ösztönzőnek kell lennie, szórakoztató
mechanizmusokat kell tartalmaznia, meg kell
hosszabbítania a részvételi "életciklust", és - a
"hosszú farokra" rímelve - a résztvevői
"piramisnak" megfelelően (Pareto-elvszerűen)
kell tervezni. A Superstruct mindezeket együtt
igyekszik megvalósítani.
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Hasonló "crowd sourcing" projekt a David Evan Harris által készített Global Lives videó/videoinstalláció
(www.globallives.org): a tizenkét parallel szálon futóra tervezett "történet" (melyből egyelőre négy
készült el) a világ különböző pontjain élő embereket követ nyomon: malawi egyetemistát, brazil
zenészt, japán diáklányt, és egy helyi kábelvasút-vezetőt. A közönség szimultán tekintheti meg a négy
(majd tizenkét) eseményszálat. (A koncepció érdekes, az eredmény viszont - célzottabb témaválasztás
és valódi történet híján - túl konceptuális.)

Valóság 2.0
A második nap a korábbi Wired-kolumnista David Pescovitz moderálta médiaátalakulás-témakörrel
kezdődött: a világháló és a web 2.0 hatására televíziós és egyéb programok nézőiből saját showműsorunk sztárjaivá válva, passzív résztvevőből aktív alkotóvá alakulunk át. A közönség végigkövethette a személyes honlapok történetét, betekintést nyert a "passzívan többrésztvevős" játékok
(PMOG) világába, majd egy önmagát folyamatosan közvetítő felhasználó valóságába is (Jane TV).
A virtuális és bővített valóság technológiái lehetővé teszik az események átélését megtörténtük előtt
és után is: szimulálják a jövőt, jobban kontrollálhatók a múlt hatásai. Konklúzió: a valóság nem
opcionális, de megélésének módja igen. Az előadásblokkban immerzív katonai tréningek, pszichológiai
és gyógyászati rehabilitációs virtuális környezetek kerültek ismertetésre.
Mivel környezetünk tárgyai egyre nagyobb
infokommunikációs kapacitással rendelkeznek,
megváltozik a hozzájuk fűződő viszonyunk, valós
és virtuális tereinkben új objektumcsoportok
jönnek létre: "blogjekt"-ek, "twitjekt"-ek, "internet
of things." "Első" és "második élet" átmosódnak
egymásba, játékaink több médiacsoportot fednek
le egyszerre. És ez még csak a kezdet: a tárgyak
okossá, emocionálisan reagenssé válhatnak, jön
az "intelligens" kókuszdiók és a például nem
megfelelő vízellátáskor tulajdonosának telefonáló
növények kora. (Legalábbis a konferencia
leginkább sci-fi vizeken hajózó előadója, Kati
London szerint.)
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Az új cyborg
A digitális halhatatlanság témakör digitális énünk fizikális énünk halála utáni túlélését vizsgálta. Három
részre bontva: alkotásra, fenntartásra, archiválásra. Valamennyien elképesztő adatmennyiséget
halmozunk fel. Ezek az adatok hamarosan hozzáférhetők, visszakereshetők lesznek, új üzleti modellek
és az értékteremtés platformjává válnak, miközben létrejön a digitális temetkezés piaca.
Az utolsó előadásblokk a cyborg alakján keresztül vizsgálta a test átalakulását. Ugyanakkor maga a
cyborg-kép is megváltozott: míg az 1990-es években a különböző implantátumokkal "felerősített"
ember-gép hibrideket értették rajta, a mostani vizsgálódások inkább a virtuális terekben lévő
felhasználókra, virtuális és fizikális identitás még szorosabb összekapcsolódására, a hálózati valóság
fiziológiai, egészségügyi és ergonómiai következményeire összpontosítanak. Már a jelen is arra utal,
hogy joggal vetődhetnek fel az olyan kérdések, mint például: mikor tűnik fel az első virtuális guru,
mikor jelenik meg az első virtuális vallás, álmodozhatnak-e az avatárok a rocksztár-létről?

A konferencia zárásaként Marina Gorbis, az IFTF ügyintéző igazgatója jövő-forgatókönyvek rövid
videóit mutatta be, majd Jake Dunagan programigazgató ismertette 2009-es célkitűzéseiket. Ezek
címszavakban: agy-számítógép interface, érzékek/érzetek megváltozása, neurokémiai "dolgok",
programozható valóság.

http://www.iftf.org (IFTF),
http://www.superstructgame.net (Superstruct)
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A Moore törvény végnapjai



Miután a szilikoncsip-készítés a következő 10 évben eléri végső
határait, akkor nincs más hátra, mint valami radikálisan más után
nézni. Az egyik fő irány a mélybe vezet: a molekulák és atomok
felé, esetleg még tovább az elemi részecskék furcsa világába.
Szerencsére van egy kézenfekvő másik irány is: megérteni a
jelenleg ismert legnagyobb információfeldolgozó képességű
szerkezet, az emberi agy működését, azt a masszívan
párhuzamos architektúrát, amely éppen több mint 6 milliárd
példányának világhálóba szervezésén dolgozik.
In anticipation of Moore's Law becoming irrelevant in the next 10 to 20 years, the National Science Foundation (NSF) wants
funding for research that could lead to a replacement for current silicon technology. The NSF requested $20 million from the
U.S. government for fiscal 2009 to start the "Science and Engineering Beyond Moore's Law" effort, which would fund
academic research on technologies, including carbon nanotubes, quantum computing, and massively multicore computers,
that could improve and replace current transistor technology. Human and economic progress in the U.S. over the past 20
years has depended on an increasing ability to do information processing and computing, said Michael Foster, division
director of computing and communication foundations at NSF. "If the current technological basis of that ends, we've got to
find some way to replace it, or we're going to stop moving forward." The traditional way to improve transistor performance is
to decrease the thickness of the gate oxide, or insulator that separates one part of the transistor from the other. The looming
barrier is that transistors will be shrunk as small as possible for them to still work effectively, after which they may need to
be replaced or somehow improved on, Foster said. "In the kind-of near future -- in 8 to 10 years -- we will have reduced that
gate oxide thickness to the point where it will no longer act as an effective insulator," Foster said. "I don't know of any other
proposals to increase the performance of... [current] transistors, which is why we have to look at really radically new
structures like transistors based on nanostructures." Looking far ahead, quantum computing could be the next answer to
delivering massive computing power, Foster said.
(001/2008)
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4096 magos processzorok 2017-ben?
A processzortechnológia fejlődése úgy tűnik, hogy egyértelműen a
homogenizált, szabványos magprocesszorok párhuzamos működésű
architektúrákba szervezésének irányában halad - méghozzá egyre
tömegesebb méretekben. Talán ennek ereményeképp valamikor
előáll a digitális “agy”, ahol azonban már nem ezrei, hanem információfeldolgozó alapegységek milliárdjai szerveződnek párhuzamos
működésű kötegekbe, mint az emberi agyban az idegsejtek.

Tilera Corporation’s Chief Technology Officer, Dr. Anant Agarwal, predicted that embedded processors could reach 4,096
cores by 2017 during a panel discussion at the International Solid State Circuits Conference. The panel discussed the future
of multicore designs and included senior chip designers from Sun Microsystems, IBM, Intel, Advanced Micro Devices and
Renesas. Dr. Agarwal’s prediction of multicore growth, which was much more aggressive than the other panelists, was based
on a multicore model consisting of homogenous collections of general-purpose cores which would enable software to remain
simple. Agarwal said that the question is not whether this will happen but whether we will be ready for it with the software
that can take advantage of it. “As always, ISSCC was a great opportunity to exchange ideas with people throughout the
industry” said Dr. Agarwal. “The panels are always thought provoking and it was interesting to hear everyone’s thoughts on
where the industry is going and soon it will get there.” The panelists included Shekhar Borkar, Intel, Hillsboro, OR; Atsushi
Hasegawa, Renesas Technology, Tokyo, Japan; Rick Hetherington, Sun MIcrosystems, Sunnyvale, CA; Brad McCredie, IBM,
Austin, TX; Chuck Moore, AMD,Sunnyvale, CA. Dr. Agarwal is a pioneer in multicore architecture and the founder of Tilera,
a multicore technology based on a mesh architecture that can scale to hundreds and even thousands of cores. Tilera’s first
product, the TILE64™, is the world’s highest performance embedded processor offering 10x the performance of a dual-core
Intel Xeon and 30x the performance per watt.
(002/2008)
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A közeljövő személyi számítógépei
Gyorsabb, erősebb, több funkcióval rendelkező és vezeték nélkül
feltölthető akkumulátorral ellátott személyi számítógépekről ír a
PC World. A teljesítményparamétereknek az elkövetkező 3-4
évben várható fejlődése olyan személyi számítógépek
megjelenését is lehetővé teszi, amelyek már egyáltalán nem
hasonlítnak jelenlegi asztali gépeinkre és notebookjainkra.

The pace of everyday living may be hectic, but the pace of innovation is downright frenetic. Technologies barely imagined a
few years ago are now poised to change the face of computing, as digital devices continue to burrow into every aspect of
daily life. The world of science fiction is rapidly becoming fact, from tabletops that charge your laptop wirelessly to wallmounted PCs that recognize your face and gestures. Thanks to breakthroughs in miniaturization, you'll be able to tuck
products into your pocket that wouldn't have fit into your briefcase a few years ago, such as projectors and photo printers.
The next generation of Internet technology will change everything from TV to Coke machines. And standard computer
building blocks are growing ever more powerful, as processor makers squeeze more cores onto each chip and drive makers
pack more bits into each platter--guaranteeing that even ordinary PCs of the future will be anything but ordinary. You hardly
think twice about connecting your wireless laptop to the Internet, but you still have to fumble for a power cord when your
battery runs out. How quaint. Soon all those cumbersome power bricks will be just a footnote in your grandchildren's history
books, as wireless charging comes to market... Regardless of what Moore's Law has to say, there's not much point in
increasing processor speeds or doubling the bit paths in a CPU if the system bus can't carry the traffic anyway. Since
problems with transistors leaking current also worsen as clock speeds increase and CPUs shrink, both AMD and Intel have
decided to focus on increasing the number of processor cores on a chip instead of increasing processor speeds... "Integrated
graphics" has long been synonymous with "sluggish graphics." But soon the phrase will have a whole new meaning, thanks
to new CPUs with powerful graphics hardware built in...
(003/2008)
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Teraszintű számítások
Míg egyes kutatók 10 éves távlatban többezer magprocesszort
tartalmazó csipekről álmodoznak, addig a valóság az, hogy ma
még egy-két nagyságrenddel kevesebb magos csipek
létrehozásával is komoly gondok vannak – elsősorban a memóriakezelés területén. Biztató hír, hogy az Intel teraflop sebességű
számításokra képes többmapos processzorának kicsi az energiafogyasztása. A globális felmelegedést legalább ez nem növeli.

In 2006 at IDF Intel first started to demonstrate and discuss their terascale computing research project that featured a
processor that was a dramatic shift from anything Intel had done in the past. The CPU was built out of 80 separate very small
and simple processing cores all connected with some basic communications and local data storage. The project created a
lot excitement with claims of teraflop computing and higher all with a very minimal power footprint. The terascale processor
is still alive and well at Intel and was on display at the IDF technology showcase. The engineers on hand were showing the
terascale hardware running an example application that was capable of performing various typical high-performance
computing algorithms and then outputting the speed and power consumption of the chip during that time. From the image
above you can see that Intel has pushed the chip up to a two teraflop performer where each of the 80 cores was running at
a speed of 6.26 GHz and consumed 150.47 watts during the computing process. They did show other algorithms being run
besides the partial differential equations and could also lower the slider on the right hand side to keep the maximum
performance at a lower level, thus decreasing the clock speed of the cores and lowering the total power usage. The terascale
processor was built on a custom PCB motherboard and was using was standard liquid cooling. The memory system being
used on this demo system is stacked memory – the processor is physically attached to the memory system. That is one of
the only ways that Intel has been able to provide a processor with this much power enough data to fully utilize the cores.
Unfortunately, the cost structure of stacked memory on a CPU is one the main inhibitors of terascale computing for now.
(004/2008)
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A világ újradrótozása, Edisontól a Google-ig
A számítógépes technológiák immáron hasonlóan fontos
(gazdasági és demokratizáló) szerepet töltenek be, mint az
elektromosság. Általános rendeltetésűek: széles körben, a
legkülönbözőbb területeken hasznosíthatók. És ez még csak a
kezdet, hiszen épp napjainkban éljük meg a világháló világméretű
számítógéppé alakulását. A vállalatok egyik nagy kihívása ennek
a "közkincsként" funkcionáló óriásgépnek a hatékony, minden
biztonsági szempontot figyelembe vevő "programozása" lesz.

Nicholas Carr spoke about his new book The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google: I think we’re at the
early stages of a fundamental shift in the nature of computing, which is going from something that people and businesses
had to supply locally, through their own machines and their own installed software, to much more of a utility model where a
lot of the computer functions we depend on are supplied from big, central stations, big central utilities over the Internet. It’s
analogous to what happened to mechanical power 100 years ago, when the electric utilities changed the nature of that
resource and how businesses and people used it and received it... The analogy between electricity and information
technology works at an economic level, pretty well, I think. When you start looking at a technological level, you see that there
are, of course, major differences, and I’m not arguing that IT is like electricity in some fundamental technological way...
Ultimately, it’s the economics that really determine what people and companies do. It’s easy to lose sight of that, because
it’s exciting to see technological breakthroughs and progress. But businesses are completely economic beasts. It’s going to
be the economics of IT, and the central or local supply of IT, that determines how companies think about information
technology in the future, and how this new utility industry matures and grows and the ultimate structure that it takes... I argue
that the World Wide Web is turning into a World Wide Computer, which means that all the pieces of a computer that we used
to maintain locally -- the data processing chip, the data storage and the applications -- can now be assembled from
components that lie out on the Internet, and may be supplied by many different companies. In essence, that means that the
Internet, like any other computer, becomes programmable.
(005/2008)
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Életfunkciók megfigyelése kis
energiaigényű processzorokkal
Alapvető biológiai jellemzőket mérnek majd az elektronikus
tapasszal. Ezt fel lehet használni majd az otthoni betegápoláshoz
vagy akár a sportteljesítmények megfigyeléséhez is. Az alacsony
energiaigény és a vékony réteg teszi alkalmazhatóvá a testközeli
szenzorokat.

Hospitals, home patients, the elderly, and even top athletes could benefit from a new disposable wireless electronic patch
designed to monitor vital signs, according to researchers at Toumaz Technology. At the IEEE International Solid State
Circuits Conference, in San Francisco, Toumaz engineers described an ultralow-power system-on-chip (SOC) that runs a
wireless body-area network capable of sensing temperature, heart rate, respiration, electrocardiogram (ECG) signals, and
other vital signs. There are other wireless vital-signs monitors, says Alison Burdett, director of technology at Toumaz, in
Abingdon, England, and a member of the Sensium development team. None of the others, however, fit in an ultrathin patch,
are cheap enough to be disposable, and consume as little power as Sensium does. “We aren’t claiming a new paradigm,”
she says. “But existing systems are generally quite expensive and bulky, and they need reasonable batteries. In that respect,
our system is state-of-the-art.” The Sensium contains a wireless transceiver that consumes just 2.6 milliamperes to transmit
and 2.1 mA to receive from a power supply of just under 1 volt. “A key challenge we faced was to keep peak power
consumption as low as possible without sacrificing the integrity and reliability of the data,” Burdett says. One way was to
integrate into the chip many systems and functions usually done using power-consuming software. In addition to the
transceiver, the chip integrates a digital controller, a temperature sensor, an interface for up to three vital-signs sensors, and
signal-processing circuitry. The team also designed a custom communications protocol, which responds quickly to weak
signals and assures data reliability.
(006/2008)
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Miniprojektorok mobiltelefonokra
Hiába tudnak egyre többet a mobiltelefonok, hiába alakulnak át
lassan zsebméretű számítógépekké, a képernyő mérete és a
felbontás még mindig komoly, a látvány élvezetét megkeserítő
problémát jelentenek. Az egyik megoldásnak a jobb képminőséget
biztosító - nemcsak mobiltelefonokkal, hanem más hordozható
készülékekkel is használható - miniprojektorok alkalmazása tűnik.
If you were wondering what else you could buy to make your mobile phone even sleeker here's an idea - a mini projector.
Well, as soon as it will be released of course. The 3M company has developed a projection engine illuminated by LEDs which
can be embedded into any personal electronic device, like portable media players, mobile phones. The technology behind
the little gadget is based on a combination of Liquid Crystal on Silicon (LCOS) electronic imager and proprietary optical
technology from 3M. The company will promote the tiny projector by working with other companies which would add it to their
products this year.The latest mobiles give you everything from e-mail, GPS, and high-end multimedia facilities. However,
watching a video on a two-three inches display isn't that satisfactory. Therefore, how about embedding a projector into the
mobile? 3M's prototype is an ultra-small half-inch LED illuminated projector, especially useful for mobile phones. Despite the
diminutive size, it can deliver brilliant 40-inch image at VGA resolution. Other than mobile phones, this ultra-compact, LEDilluminated projector can be integrated into any personal electronic device. 3M ensures absence of speckle and presence of
a high-fill factor for superior image quality. However, 3M isn't the first one to introduce the concept. Motorola is already trying
for something similar. 3M is joining hands with some leading consumer electronics companies, which may incorporate it in
their products, coming in early 2008.
(007/2008)
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Képernyőtekerccsel a digitális
írástudatlanság ellen
A digitális kézikészülékek további terjedésének útjában – paradox
módon – már csak az ember áll. Egyrészt túl okos, ezért a
hangbemenetet hamar megúnja, ha a készülék nem tudja követni
finom intonációit és jelentésgazdag utalásait. Másrészt túl
kényelmes ahhoz, hogy állandóan valamilyen alkalmas vetítő
felület keresésével bajlódjon a beépített miniprojektor
használatához. Talán egy többezeréves innováció, a
papírusztekercs digitális változata segíthet rajta.
Polymer Vision is promoting Readius, a flexible monochrome screen that can be rolled out from a celluar phone to faciliate
reading text. It also can be used with mobile television technology. The screen supports 16 levels of gray in a QVGA (320 x
240 resolution) and is five inches diagonal. The screen weighs about four ounces and Polymer Vision working to develop a
GSM version for HSDPA networks. The company says the battery lasts up to 30 hours of continuous reading, but I assume
that’s not based on using the cellular radio. The device is somewhat difficult to use as a phone because it has only eight
buttons. However, Thomas van der Zijden, vice president of sales and marketing at Polymer Vision, says that’s not a problem
because most people dial phone numbers already in the contacts lists and the device can be synchronized contacts on a
computer via a cable or Bluetooth. the device is somewhat difficult to use as a phone because it has only eight buttons.
However, Thomas van der Zijden, vice president of sales and marketing at Polymer Vision, says that’s not a problem because
most people dial phone numbers already in the contacts lists and the device can be synchronized contacts on a computer
via a cable or Bluetooth. Also, the Readius can play audio files and be used as a traditional Web browser. It’s not
inconceiveable that certain customers might value the product for its non-voice capabilities rather than voice. It can display
pdf, HTML and ASCII text files, the article says. It uses Windows CE (not one of my favorite mobile operating systems) and
currently can use the Open Mobile Alliance’s 1.0 digital right management system. Van der Zijden says the device’s price will
be comparable to high end smart phones, such as the Apple iPhone and Nokia N95 8 GB version.
(008/2008)
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Ultramobil PC-k
A számítógépek miniatürizálódási folyamatának legújabb
állomása a laptopoknál jóval kisebb méretű és könnyebb, a PDAknál és más zsebméretű készülékeknél viszont még mindig sokkal
nagyobb ultramobil PC-k megjelenése. Mivel gyártóik egy eddig
kihasználatlan mérettartományt céloztak meg, gyors elterjedésük
valószínűsíthető. Nagy kérdés, hogy a hét coll után mi lesz a
következő lépés, meddig folytatható még a miniatürizáció.

Various devices have tried to fill the role between a PDA and a full-blown laptop over the years, but none has taken off. But
2008 could be the year when the Ultra Mobile PCs (UMPCs) finally have their day. The first devices were launched in 2006,
but they have never gone mass market - partly because of a combination of high prices and poor battery life. But towards
the end of 2007 a series of new products started to hit shelves. The most talked about was the Asus EEE, a sub-L200 laptop
about the size of a hardback book. The Taiwanese manufacturer has predicted it will sell five million of the tiny machines in
2008. The low-cost laptop runs open source Linux software and weighs less than one kilogram. To cut down on weight it does
away with a hard drive in favour of just 4GB of flash memory. The physical attributes of the Asus Eee PC 4G are one of the
key drawing points to the unit that will differentiate with size and cost. If you haven't used a notebook with a 7" screen, you
will definitely have to adjust to the smaller screen and resolution. Open up the shell of the system and you'll be greeted with
what appears to be a standard notebook design with a full size keyboard, touch pad mousing system and LCD display. Whilst
the storage is small, its use of flash highlights another trend of 2008. Flash memory has been gradually increasing in power.
For example, electronics giant Samsung recently showed off chips that could be used to make 128GB memory cards. As a
result the technology is now starting to challenge hard drives as the storage of choice on laptops. Apple is even rumoured
to be launching ultra-thin Macbooks using flash in 2008.
(009/2008)
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Moduláris mobiltelefon
Újfajta, a mobiltelefon alap- és ráépülőfunkcióit szétválasztó üzleti
modellt dolgozott ki az USB flash memóriák feltatlálója, Dov
Moran. A Modu névre keresztelt megoldás egy alapfunkciókkal
rendelkező, rendkívül kis méretű mobiltelefon, amely a Modu-t
befogadni képes bármilyen eszközbe behelyezhető. Előnye, hogy
a mobiltelefon funkcióit éppen aktuális szükségleteink szerint
bővithetjük, vagy az alkalomhoz leginkább illő "ruhába"
öltöztethetjük.

A mobile phone, the Modu, combines futuristic cues from the robot-morphing Transformers show with the snappy appeal of
Legos. Rather than buying a new mobile phone every couple years, a person can just slide a new "jacket," or external casing,
over the core phone, said Itay Sherman, chief technology officer at Modu, the Israeli company behind its namesake device.
Modu, the brainchild of USB flash drive inventor Dov Moran, can be used to make calls minus a jacket, will cost around 200
euros ($290 U.S.). A jacket will cost 20 euros to 60 euros each. A jacket contains its own configuration file that enables it to
display strikingly different graphic and color schemes on its own screen while connected to the underlying Modu. "You can
completely change the way the phone looks," said Sherman, adding that a QWERTY keyboard could be an option for
business users. Operators think the concept will allow them to keep subscribers longer. Modu said today that it has struck
deals with Telecom Italia and VimpelCom, Russia's second-largest operator. But much bigger plans for Modu are in the
works. The company is encouraging other manufacturers to create compatible devices -- or "mates" -- that can use Modu's
data and applications. In turn, the devices can use Modu's cellular connectivity, Sherman said. For example, a GPS could
display maps for addresses that a user has saved on Modu. A home cordless phone could display numbers and other
address book information when a Modu is plugged into its base. A car's speaker system could be used to amplify phone calls
while someone is driving. So far Modu says it is working with Magellan Navigation and stereo-maker Blaupunkt, part of
Bosch. The first mates should come out in 2009, Sherman said.
(010/2008)
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Webes kisalkalmazások mobiltelefonokra
Folytatódik a mobiltelefonok zsebméretű számítógépes
készülékekké alakulása: az általában nyílt forráskódú
fejlesztőeszközök esetében, a "komponens" analógiájaként
használt, window gadget ("ablak mütyürke") szavakat összevonó
widget-ek - amelyek vagy látható, vagy közvetett módon az
alkalmazás kinézetét szabályozó programozásbeli eszközök - a
számítógépek után a mobiltelefonokon is megjelennek.

Widgets, or small Web applications that supply useful information direct to the desktop, could soon be appearing on your cell
phone screen. Japan's Access, the company behind the NetFront browser that is used in hundreds of phones on sale
worldwide, has developed a widget system for the latest version of the browser. Much like those on Apple's Mac OSX or
Windows Vista, the NetFront widgets can do things like provide updated weather information, news headlines, favorites from
YouTube, local maps and photo feeds from Web sites. The intention is that users will be able to download widgets for sites
like Google Maps, YouTube and Wikipedia so those sites become services available directly from the desktop. In the case
of some sites, say an auction site where prices change all the time, the widget will be able to provide constantly updated
information to the desktop so the user doesn't have to go through a browser to the Web site. The widgets can be kept
minimized at the bottom of the screen or placed on the desktop, where they appear as small boxes showing just a few
highlights of the information they contain. Click on the boxes and they expand to full screen and their entire contents can be
accessed. In a demonstration the minimized weather widget showed a symbol for the sun -- the current weather conditions
at the time. When placed on the desktop it added the current conditions, "clear," and the temperature and when fully
expanded a three-day forecast was provided. The news widget displayed just five headlines on the desktop but expanded to
show more news and the full text of each story while the video widget on the desktop had a screenshot from a single video
and expanded to show details of the video and related content.
(011/2008)
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RFID mindenhol
Érdekes kísérletbe fogtak a Washingtoni Egyetemen: 100-150
informatika szakos hallgató és oktatóik RFID címkékkel
megfigyelik egymást, ill. saját magukat. Bizonyítani akarják, hogy
nem a technológia veszélyes az adatvédelemre, hanem az, hogy
mit kezdenek az adatokkal. Pedig szakemberként tudhatnák, hogy
ha egy adat megszületik, az "önálló életre" is tud kelni.

Determining the effectiveness as well as the appropriateness of tracking people through radio-frequency identification (RFID)
tags is the goal of the University of Washington's RFID Ecosystem project. Researchers have installed 140 antennas and 35
RFID readers to monitor areas of the Paul G. Allen Center for Computer Science and Engineering so that between 100 and
150 computer-science students, faculty, and staff members can eventually track people--and can themselves be tracked--on
the project Web site. The objective of the effort is to "create a future world where RFID's are everywhere," says computer
science professor Gaetano Borriello. The idea is to analyze the choices participants make in terms of when and how
frequently they monitor their own and other people's activities, and what information they wish to acquire. Monitoring is not
allowed in certain areas of the building--such as restrooms--in order to prevent RFID surveillance from becoming too
intrusive, and participants will be allowed to control who can view data about their movements and even instantly exit the
network. University of Washington graduate student Evan Welbourne says the point of this exercise is to ascertain whether
people will tend to opt in or opt out. He says that so far the project has concluded that "technology itself is not an inherent
risk to privacy, or at least not in any way that can't eventually be fixed." An earlier experiment at the University of California
at San Diego involved students tracking each other's whereabouts via Wi-Fi-enabled PDAs, and professor William G.
Griswold notes that some students elected not to be monitored while others broadened the level of access to their locations.
(012/2008)
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Virtuális számítógépek
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Hasonlóan ahhoz, ahogy a számítógép virtualizálta annak idején a
különböző, hagyományos információkezelő eszközöket (írógép,
számológép, lemezjátszó, telefon, rajztábla, könyv, kartoték stb.),
manapság számítógépes szoftver virtualizálja magát a
számítógépet is operációs rendszerestül, perifériástul. A VM
(Virtual Machine) valaha az IBM nagy dobása volt
nagyszámítógépekre, ma talán még nagyobb lehetőség a
kisszámítógépek számára.
VMWare is a fantastic utility, available in various incarnations for Mac, Windows and Linux, that allows a computer user to
create a virtual computer on one of his/her hard drives. What exactly is VMWare? Well, in a nutshell it's a piece of software
that provides a virtual set of hardware on which to run an operating system. In this way, a CD image of a version of Linux,
for example, can be downloaded, and a virtual machine created. This Linux can then be installed, virtually, on this machine,
and run from within the VMWare application. Aspects of the computer, such as the video adapter, network adapter, sound
card and hard disks are created virtually, while some hardware, such as USB and Firewire drivers, are passed to the virtual
machine from the physical host. Setting up a virtual machine is quite simple. From within the VMWare Server Console, simply
click to create a new virtual machine. You'll be asked a series of questions regarding the type of operating system you want
to install (VMWare supports Linux, Solaris, BSD and Windows, among other operating systems), and whether or not you want
to give this virtual machine access to your networking and physical hard drives. You can also set it up so that the sound card
from your physical computer is used by the virtual machine, to avoid having to set up even more hardware. From there,
simply "turn on" the virtual machine. You'll need to have an installation disk available, or an image of one, but once you go
through the installation procedure (exactly as you would on a physical machine), you simply need to start up the virtual
machine and you're in business. It needs to be noted that, as this all takes place in a virtual world, running within a piece of
software, that your virtual machines will suffer a bit in the speed department.
(013/2008)
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Android versus LiMo
A zárt és a nyílt forrású operációs rendszerek küzdenek a mobil
telefonok világában is. A harc különlegessége, hogy a nyílt forrású
Android mellett megjelent egy érdekes köztes megoldás is: a LiMo
(Mobile Linux). A LiMo ugyanis Linuxra épülő, zárt forráskódú
mobil operációs rendszer, amely viszont bármely fejlesztő által
használható, aki tagja lesz a LiMo Alapítványnak. Az éves tagdíj
minimum 40,000 dollár.

The race is on: A consortium of 32 companies has joined a classic battle for primacy with their demonstration of mobile
phones to compete with devices that will run Google Inc.'s fledgling Android operating system. The LiMo Foundation — which
includes such software companies as McAfee Corp. and Purple Labs and telecommunications giants such as Samsung —
showed off 18 handsets Wednesday at the World Mobile Conference in Barcelona. Some of the devices are ready for market.
The promise of both operating systems is that — because they are based on open-source software — they will allow
developers to quickly and freely add new applications. Anyone hoping to create new applications for competing proprietary
programs from Microsoft Corp., Palm Inc., Research in Motion Ltd. or Nokia Corp.'s Symbian must pay licensing fees. That
openness could speed the drive to integrate the Internet into mobile phones. It's already drawing numerous handset
manufacturers, mobile operators, software companies to chip makers. The LiMo Foundation, which draws its name from
Linux and mobile phones, was launched in an effort to build a mobile phone platform that would allow more devices to work
together. Google also began working on Android last year with industry partners, in the Open Handset Alliance. The initiatives
overlap in many ways, which is reflected in the number of companies participating in both. In all, LiMo has 32 members to
Open Handset's 34. And the numbers in both are growing. A key difference between LiMo and Android is that Google is
presenting Android to its partners as a completed operating system, whereas the partners in LiMo have incorporated
components from the various member companies and are finishing it together, said John Rizzo, a LiMo board member.
(014/2008)
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Az Intel nyolcmagos processzora
és a játékok
Sokáig panaszkodtunk, hogy a számítógépek teljesítménye
képtelen tartani a játékipar által diktált tempót. A sokmagos
processzorokkal megváltozik a helyzet. Az Intel hamarosan
megjelenő nyolcmagos Skulltrail-je úgy tűnik, jó ideig kielégíti a
játékgyártók igényeit is.

Intel let a variety of tech enthusiast sites run wild with benchmarks showing off its forthcoming eight-core desktop platform,
code-named Skulltrail. You can get eight-core computing already in the form of Apple's Mac Pro or a pair of Intel Xeon 5400
processors, but Skulltrail marks the first eight-core platform we've seen aimed at high-end workstation computing and PC
gaming. The Skulltrail motherboard not only supports two CPUs, but it also supports both Nvidia's SLI and ATI's Crossfire
multigraphics card standards. The problem is that for all of Skulltrail's power, PC gaming isn't quite ready for it. Also, a better
eight-core solution could be right around the corner. Like all current eight-core machines, Skulltrail relies on two quad-core
CPUs plugged into the same motherboard to achieve eight-way computing. The actual Intel D5400XS motherboard and pair
of 3.2GHz Intel Core 2 Extreme QX9775 quad-core CPUs required to build a Skulltrail system aren't due to market until "later
in Q1," and we have no specific prices or ship dates. Intel has acknowledged that the QX9775 CPU will be more expensive
than its current highest-end chip, the $1,100 Core 2 Extreme QX9650. As a workstation platform, Skulltrail probably makes
sense. Some applications will benefit from eight cores of processing power, which should entice production houses and
designers that need brute CPU strength. For gamers, Skulltrail is massive overkill, for a few reasons. The first is that only
one game right now supports eight independent processing threads: Microsoft Flight Simulator X. To be sure, the flight
simulator crowd is passionate, but it's not a large enough niche to justify an entire new CPU platform.
(015/2008)
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Facebook-alapú alkalmazások
más honlapokon
A webes alkalmazások integrálásának, azaz webmontázsok
kialakításának alapjai a nyitott interfészek. A Facebook közösségi
oldal felhasználói már több mint 16,000 webes alkalmazás között
válogathatnak. A Facebook az alkalmazások interfészeinek nyilttá
tételével lehetővé vált, hogy más weboldalakon is megjelenjenek
ezek az alkalmazások. A lépés egyben további lendületet adhat a
Facebook alkalmazások fejlesztésének is.

Facebook Inc. has moved to allow applications created on its site to run on other Web sites. The social network's new
JavaScript client library, released on Friday, ends the restriction that prevented developers from running Facebook
applications on other Web sites, the company announced. "Since the library does not require any server-side code on your
server, you can now create a Facebook application that can be hosted on any Web site that serves static HTML," wrote
Facebook developer Wei Zhu on a corporate blog. The public is now aware of the possibilities to leverage Facebook outside
of the main site, and that is big news. Rather than building your applications strictly within Facebook, you can now extend
the full functionality of the platform to your own Web site and leverage Facebook as the tool for managing members and their
relationships. Want to build your own social gaming platform that resides on your own Web site but leverages the power of
users' Facebook relationships? Now you can! The move means that Facebook applications could possibly start popping up
on ordinary Web sites and blogs any day now. Facebook is looking to stem criticism for being like a walled garden in that
things do go in but nothing comes out. It would appear that they made the first step last night in 'coming out,' as it were. Web
apps will be able to use cookies to track the users when they are using the app in other places on the Internet. So, in theory,
you could play a game on any site, and your stats will still be tracked.
(016/2008)
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Webes alkalmazások desktop használata
A webes és a desktop alakalmazások összekötésének számos
előnye lehet (pl. browserek képességeitől nem korlátozott
felhasználói felület kialakítása). A megvalósítási módok mikéntje
már jó ideje fogalalkoztatja a fejlesztőket. Az Adobe AIR komplett
készletet nyújt olyan önálló desktop alkalmazások fejlesztéséhez,
amelyek mögött valójában webes szolgáltatások állnak.

Adobe Systems Inc. is expected to release its Adobe Integrated Runtime (AIR) in early 2008, ending the wait of organizations
such as Nasdaq Stock Market Inc. and American Cancer Society Inc. for a way to tap the best attributes of a browser but
without the browser -- to take some of their rich Internet applications to the desktop. The new AIR technology from San Josebased Adobe is among several emerging products that promise to let companies run Web applications built using
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) tools on desktop systems. Nasdaq and the American Cancer Society are among
several large organizations eyeing the Adobe runtime as a way to bridge the traditional gap between Web and desktop
applications. Claude Courbois, associate vice president of data product development at Nasdaq, said that he has long been
searching for tools to help its analysts and brokerage customers comply with stringent U.S. Securities and Exchange
Comission rules much faster. For example, Courbois noted that traditional development technology can't build a tool that can
quickly re-create market conditions to prove to customers that they received the best price available for a stock, as one SEC
rule requires. Today, Nasdaq analysts spend hours using statistical software from SAS Institute Inc. on the desktop to
recreate market conditions when necessary. After gaining access to a beta version of the AIR runtime this summer, the New
York-based stock exchange swiftly built a single application that can simultaneously access Web and desktop data, Courbois
said. The software runs on the desktop, relieving servers of a good deal of data-intensive processing, he noted.
(017/2008)
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Versengő ágensek
Az ágenstechnológia egyre fontosabb szerephez jut az
elektronikus gazdaságban. Az emberi résztvevők mellett
manapság mind több ágens, multi-ágens rendszer népesíti be a
virtuális tőzsdéket, piactereket. Ezt a jelenséget szemléltetik a
különböző felsőoktatási- és kutatóintézetek közötti megmérettetések, melyeknek tipikus és a jövőbeli stratégiák kidolgozását
illetően rendkívül fontos példái, "gyakorlóterepei" a
kereskedőágens-versenyek.

Trading agents have become a popular artificial intelligence application because of their potential benefits in electronic
commerce and because of the challenges associated with models of rational decision making. A workshop held in
conjunction with the finals of the 2007 Trading Agent Competition involved two game scenarios and two challenge events
that attracted 39 entries. A supply chain management scenario placed six agents in the role of a PC manufacturer, with each
agent having to procure raw materials and sell finished goods in a competitive market while managing inventor and
production facilities. A procurement challenge was a side competition that involved agents balancing risk and cost in the
procurement market by providing both long-term and short-term contracts. A prediction challenge was another side
competition that tested the price-prediction capabilities of competing agents in both procurement and sales markets. The
CAT scenario placed agents in the role of competing exchanges, a competition motivated by the rise of independent, forprofit stock and commodity exchanges. CAT agents competed by defining rules for matching buyers and sellers and by
setting commission fees for their services. Profitability was the measure of success for both the supply chain and CAT
scenarios. The challenges are important because the complexity and uncertainty in the game scenario make it difficult to
understand why one agent outperforms another in general or in specific market conditions. The resulting benchmark data
lays the foundation for future empirical research in this area.
(018/2008)
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Melyik tíz induló cégre érdemes
odafigyelni 2008-ban?

s

A dot com lufi kipukkanásához hasonló jelenségek elkerüléséhez
ad óvatos tanácsot tőzsdei befektetőknek a Wired cikke. A szerző
megemlít néhány ígéretes céget a most indulók dzsungelében: speciális
tartalmakat kínálókat; szabad forráskóddal dolgozó irodai
szoftvereket előállítókat, webes alkalmazásokkal foglalkozókat. Látható,
hogy az izgalmas cégek az értékteremtés vevőközeli részén dolgoznak.
It's a pretty good time to start a company. Generous payouts from Web 1.0 IPOs and more-recent acquisitions have given
rise to a new generation of angel investors and venture capitalists. Plus, getting acquired by Google is an attractive and
plausible exit strategy for many entrepreneurs. Those factors have combined to make a startup market almost as frothy as
the dot-com bubble. We say almost, because the spending is a bit less lavish than before, and because -- unlike 1999 -many of the new crop of startups have real promise... There's a lot you could buy with $1,000, but for that price 23andMe
offers something never before sold to the masses: your DNA... There's a reason nobody ever uses the phrase, "It's as simple
as computer programming." But Chicago's 37Signals has made life simpler for programmers and small businesses alike with
products such as Basecamp (project management software) and an increasingly popular open source web framework called
Ruby on Rails. When AdMob launched in 2005, its prospects did not look bright. As a startup mobile-advertising network, it
would have to compete with Google, and how feasible is that? As a peer-to-peer, or P2P, download protocol, BitTorrent was
perfect for illegal file sharing. But in late 2007, the parent company of that protocol -- also called BitTorrent -- unveiled a
potentially disruptive new use for its P2P technology: a platform that software providers and media companies can use to
help customers download high-resolution files faster (and legally)... Today, GPS is a one-way street, with a satellite beaming
instructions to your device. You turn left because a chip inside your GPS device calculated that would the best route. In 2008,
Dash will chart a new course with Dash Express, a GPS that learns from its users...
(019/2008)
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A felhasználói értékelés egyre fontosabb
a kereskedő honlapoknak
A vásárlókat igazán csak másik vásárlók tudják meggyőzni. Erre
jöttek rá e-kereskedelmi cégek, és véleményeztetik áruikat,
szolgáltatásaikat a vevőikkel. Egy felmérésből kiderült, hogy a
vevők kétharmada megnézi más vevők véleményét, ha talál ilyet a
weblapon. A szociológusok szerint, a jövőben a vevők is részt
vesznek az áruk és szolgáltatások fejlesztésében.

Online consumer reviews are profitable for retailers and help build a sense of community amongst online shoppers. 82
percent of online shoppers consider trawling reviews more productive than researching products in-store with a sales
associate, according to a Power Reviews whitepaper compiled by the e-tailing group, MarketingCharts reports. Half of
consumers surveyed spent 10 or more minutes reading reviews before making a final decision on a purchase. Reviews are
a "must-have" merchant functionality to compete online today, the study concluded. Some 98 percent of surveyed shoppers
said they read reviews on retailers' websites prior to making a product purchase, ranging from "once in a while" (9 percent)
to "most of the time" (43 percent). Moreover, some seek out independent review sites (34 percent say they do) and read
reviews on Amazon (26 percent). The 65 percent of consumers who read customer reviews "always" or "most of the time"
prior to making a decision to purchase a product are dubbed Social Researchers by the study. Social Researchers are 76
percent more likely to shop on a retailer's website that offered social navigation rather than a competitor's that didn't. Among
merchants who have added user reviews, the most important rationales cited for doing so were to increase the value of
customer experience, followed by building customer loyalty and driving sales. Most merchants agreed, in general, that
exposing customers to peer-based reviews increases conversion in the long run. But traditional ROI measurement was not
the main concern of interviewed merchants, the study found. Specifically, most (37 percent) compared the performance of
products that were reviewed with those that had not been reviewed at all.
(020/2008)
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Környezetbarát adatközpontok
Egyre több figyelem fordítódik arra, hogy mekkora terhelést is
jelent a számítástechnika a környezetre. Szemléletalakító hatású
ugyanis az, ha megtudjuk mi a valóságos ára annak, hogy minden
információhoz mindenkor mindenhonnan hozzáférünk. Sorra
jelennek meg ezért olyan vállalkozások is, amelyek üzleti
tevékenységüket szorosan ehhez az irányvonahoz kötik.

Nexsan, the storage company claimed a first when it comes to MAID support. MAID meaning Massive (or Monolithic) Array
of Idle Disks, a concept pioneered by Copan. Hitachi Data Systems, NEC and Fujitsu also have supported the specification.
MAID’s primary purpose in life is to power down hard disk drives in enterprise storage systems when they’re not working and
power them back up again when they’re required to do something. The reasons this is a challenge, obviously, are many. They
include delays in data availability, application performance degradation or even disk failure. Enter MAID 2.0. According to
StorageIO Group, an enterprise technology consulting and research company, MAID 2.0 brings with it intelligent power
management. More simply put, a product supporting MAID 2.0 can be more finely managed according to the user’s particular
needs, allowing for a greater degree of control over which parts of the system are parked or put to sleep or however you
want to put it. According to Bob Woolery, senior vice president of marketing, Nexsan is the first storage vendor to offer
commercial support for MAID 2.0. Woolery says AutoMAID lets businesses set specific parameters for when the idle mode
kicks in. So, for example, after 10 minutes of inactivity, the system could be configured to park certain disks where a delay
of a second in file access might be acceptable. (For example, a library of video or presentations.) This, in turn, would result
in a 15 percent to 20 percent reduction in the power requirements. If another 10 minutes go by with no activity, the disks are
slowed down, boosting the power savings to 30 percent to 40 percent. And so on. The first time someone makes a file
request, the system would activate again. In theory, there are periods of time during the day when the power savings could
be 50 percent to 70 percent, Woolery said.
(021/2008)
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Oregon is csatlakozott
a Klímaváltozás elleni Ipari Szövetséghez
A gyors fejlődésben levő nyugati parton található Oregon állam is
csatlakozott az USA tagállamok azon csoportjához, amelyek a
számítógépek energiahatékonyságának növelésével kívánnak
harcolni az üvegház hatás ellen. Ennek érdekében összefogtak
egymással és a piacvezető cégekkel is.

The State of Oregon joined the Climate Savers Computing Initiative in a bid to make the IT equipment in its offices and
agencies more energy efficient. By 2015, the state wants to reduce agency energy consumption by 20 percent below 2000
levels. It pledged to consider computer equipment that meets or surpasses ENERGY STAR standards in its current and
future purchase decisions, as well as educate workers about power management strategies that can save energy, such as
hibernation and sleep mode. Climate Savers, a program comprised of businesses, individuals and businesses, is targeting
system optimization as one way of slashing IT-related energy consumption. For instance, roughly 90 percent of systems
waste energy because sleep or hibernate state options are not enabled. Servers typically waste between 30 percent and 40
percent of the input power, the group said. The group has a goal of reducing global greenhouse gas emissions by 54 million
ton by 2010 through its efforts to raise awareness of power management optimization. "Oregon now joins Minnesota and
Kansas as leaders in pledging to support sustainable practices," said Bill Weihl, Google's representative on the Climate
Savers Computing Initiative board of directors. The Climate Savers Computing Initiative, organized by Internet search leader
Google and computer chip maker Intel, sets ambitious industry targets to ramp up the energy efficiency of computing gear
over the next years. "Let's create a more efficient IT industry by driving up the efficiency of computers," said Pat Gelsinger,
senior vice president for Intel's Digital Enterprise Group. "We think we can have huge savings in terms of carbon footprint
and energy costs." The initiative is expected to save more than $5.5 billion in electricity costs by 2010 and reduce
greenhouse gas emissions that contribute to climate change by 54 million tons annually — an amount equal to eliminating
11 million cars or 20 large coal-fired power plants each year, company officials said.
(022/2008)
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Hatásvizsgálatok e-demokráciáról
Az e-demokrácia kutatása szakmákon átívelő megközelítést
igényel az egyén, az intézmények és a társadalom szintjén is A
kutatók egy része szerint, az interaktív eszközök használata
aktívabbá és tudatosabbá teszi az állampolgárokat. Mások
szerint, ez a folyamat tönkreteszi a meglévő intézményrendszereket. Sok modern találmányról már kiderült, hogy többoldalú
hatást fejt ki. Így mindkét állítás igaz lehet, akár egyidejűleg is.

An argument that the study of how technology influences democratic processes cannot proceed without more interdisciplinary, comparative, and collaborative eDemocracy research was presented to delegates at a recent European Science
Foundation conference, with Herbert Kubicek of Germany's University of Bremen noting that the current stage of
eDemocracy research is one of experimentation. He cited several challenges to European eDemocracy research, including
a disproportionate number of researchers drawn to different areas, and the need for scientists to combine conventional
citizen interaction analysis techniques with studies of people's engagement with computers and computer usability. "The only
way to move forward is that e-democracy research has to be interdisciplinary, socio-technical, and cover what we call the
micro-level of individual use as well as the meso-level of institutions and the macro-level of societal conditions, trends and
effects," Kubicek contended. He pointed out that one of the conference's conclusions was that comparisons of multiple case
studies rather than individual case studies are vital to achieving the needed insights and differentiation of eDemocracy
research. Director of the University of Oxford's Oxford Internet Institute William Dutton observed that the networking of
people with each other as well as with information and services through the Internet is giving rise to a "Fifth Estate" that is
superseding and undercutting existing institutions, and thus generating a new form of social responsibility in politics,
government, and other areas. To ensure that these networks are nurtured and protected, they must be identified and better
understood by researchers, he said.
(023/2008)
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Az informatika segít
az energiatakarékosságban
Az elmúlt években sok vészjósló tanulmány jelet meg arról, hogy
milyen mérhetetlen mennyiségű áramot fogyasztanak a
számítástechnikai berendezések és a különösen a számítógépfarmok klímaberendezései. A kritikusoknak természetesen igazuk
van, azonban érdemes azt is figyelembe venni, hogy a fejlett
informatikai megoldások használata összességében jelentősen
csökkenti a gazdaság teljes egészének energiafelhasználási igényét.

The rate at which the United States is becoming more energy-efficient has soared since 1995, when the Internet and
communications revolution began soaking into US society. That conclusion – from a groundbreaking study by the American
Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) – stands in sharp contrast to recent concerns that the computer backbone
of the Internet was gobbling up huge amounts of energy. Indeed, all America's servers and the systems that cool them use
about 1.2 percent of the nation's electricity. It turns out that for every kilowatt-hour of electricity used by information and
communications technologies, the US saves at least 10 times that amount. "Acceleration of information and computer
technology across the US landscape post 1995 is driving much of the nation's energy-productivity gain," says John Laitner
of the ACEEE. "Had we continued at the historic rate of prior years, we would today be using the energy equivalent of 1 billion
barrels of oil more [per year] than we were" in the early 1990s. After the oil embargoes of the 1970s, America became more
efficient and its "energy intensity" fell sharply. Energy intensity is the amount of energy required to produce a dollar of
economic output. But its efficiency improvements slowed to less than 1 percent per year between 1986 and 1996. Then
something dramatic happened: Efficiency improvements sped up and the decline in energy intensity reached an average 2.9
percent annually between 1996 and 2001. Most of that decline came from technological innovation, according to the study.
Since 2001, the pace of US energy efficiency gains has remained remarkably high, at a robust 2.4 percent annually, at least
half due to technology gains. Companies are making big improvements.Delivery giant UPS introduced new software to
develop more efficient routes. Result: 28.5 million fewer miles driven, 3 million gallons of gas saved each year.
(024/2008)
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Biztonsági szakértők a Web 2.0 veszélyeiről
Az üzleti tevékenységet támogató webes alkalmazások,
különösen az ezek összekötésén alapuló webmontázsok
elterjedésével egyre fontosabbá válik a biztonsági szempontok
figyelembe vétele ezen a területen is. Biztonsági szakértők arra
figyelmeztetnek, hogy a Web 2.0-s alkalmazások biztonságosságát ellenőrző eszközök fejlesztése szükséges.

While Web 2.0 applications might be all the rage for developers and increasingly important in the enterprise, security experts
warn they represent a serious threat -- a fact that won't change until businesses start demanding greater protections. That
was the theme at the New New Internet conference here, where a panel of security experts told audience members that Web
2.0 application developers lack tools to secure their applications, creating a problem unlikely to be fixed without greater
prompting by IT management. Much of the issue stems from the fact that underlying technologies being used in new Web
applications and Web services were never properly secured to begin with, panelists said. "We've already moved on and
started to look at Web 2.0 technology, when Web 1.0 wasn't secure yet," Orrin said. "What we're seeing is advanced uses
of the same sorts of attacks that were used before." Cross-site scripting, for example, is "much more powerful" when used
in a Web 2.0 environment, he suggested. "As powerful a tool as Web 2.0 technology is for developers and users, it's even
more so for attackers." That's especially true of things like phishing attacks, Orrin said. "It's become a lot easier to trick users
with Web 2.0 -- the automation is to the point where the user doesn't even have to be involved for the attack to occur." Hart
Rossman, chief security technologist at research and engineering giant Science Applications International Corporation
(SAIC) pointed to the difficulties that security professionals face in checking some Web 2.0 applications for vulnerabilities.
"AJAX is the weapon of choice for sex appeal, but current vulnerability assessment tools have trouble traversing AJAX sites,
and it's harder to find the vulnerabilities," he said.
(025/2008)
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Ha van elég piaci szereplő, bízzunk
a piacban, nem kell szabályozni
Az Európai Bizottság jóváhagyta az OFCOM javaslatát, hogy az
Egyesült Királyság szélessávú piacán ott nem kell szabályozni,
ahol elég erős a verseny. Ha van legalább négy piaci szereplő a
tízezer otthont vagy üzletet ellátó körzetekben, ott nem kell
szabályozni. Érdekes, hogy a szélessávú átvitelben, először
határoztak meg egy lokális piacot relevánsnak.

The Commission has approved on 14 February the proposal of the UK telecoms regulator Ofcom to de-regulate the
wholesale broadband market in some parts of the UK, covering around 65% of all UK homes and businesses This is the first
time that a national telecoms regulator in the EU has identified different broadband markets in different geographic areas
within a country and proposed lifting regulation in those geographic areas now characterised by effective competition. The
Commission supports Ofcom's proposal, which is based on detailed economic evidence, to deregulate local exchanges with
four or more actual or potential providers serving areas with more than 10,000 homes and businesses. For the Commission,
Ofcom's proposal represents a reasonable move towards better targeted regulation, concentrating on those geographic
areas where structural competition problems persist. "Ofcom's finding of effective competition in a substantial part of the UK
broadband market shows that the more effective a national telecoms watchdog regulates, the faster can be the move to
competition law, inbuilt in the EU's telecoms rules", said Viviane Reding, the EU's Telecoms Commissioner. "I therefore
welcome the precedent set by Ofcom's proposal to define sub-national geographic markets. The proposal at the same time
has enabled the Commission to provide clear guidance and policy principles for all national regulators in this important area.
This should now be a solid basis for a coherent European regulatory approach to regional markets and give the required
legal certainty to the market." The decision concerns the UK market for wholesale broadband access. Wholesale broadband
access is, together with access to the local loop, a key input enabling alternative operators to enter the retail market and to
offer broadband services to consumers.
(026/2008)
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A nagy keresés új anyagok iránt



Szinte havonta jelenik meg újabb és újabb híradás ígéretes
szilikonhelyettesítő anyagról. A kutató intézetekben már lemondtak
a szilikonról: évei meg vannak számlálva – legalábbis a kísérleti
laborok környékén. Mindazonáltal a jó öreg szilikon még sokáig
velünk lesz sokmagos csipekben, párhuzamos architektúrákban,
olcsó, tömeges méretekben használt kézi készülékeinkben.
IBM-kutatók felfedezték annak módját, hogy hogyan javítsák ú.n. grafén szénlapból készített tranzisztorok teljesítményét:
egymásra kell rakni őket. Két grafénréteg egymásra helyezésekor úgy találták, hogy tizedrészére csökkenthetik a készülék
elektromos zaját. A jelenség elősegíheti olyan grafén-alapú csipek megvalósítását, amelyek gyorsabbak, kisebbek és
kevesebb eneregiát fogyasztanak mint a mai szilikoncsipek. – mondta Yu-Ming Lin, az IBM T. J. Watson kutatóintézetének
tudósa. Az IBM-kutatók más igéretes helyettesítőit is vizsgálják a szilikonnak, mint pl. a grafén-szerű szénnanocsövek. A
grafén, amely teljes mértékben egy atomnyi vastag méhsejt-struktúrában elrendezett szénatomokból áll, számos, előnyös
tulajdonsággal rendelkezik az elektronika, különösen a rádiófrekvenciás jeleket előállító tranzisztorok számára. Azonban az
ebből az anyagból készült tranzisztorokban zajkeltő foltok vannak, és emiatt az előállított jelek nem annyira ideálisak a
kommunikáció szempontjából. A kutatók felfedezése elősegítheti. hogy a grafén tranzisztorok a gyakorlatban is szerepet
kapjanak. “A félvezető ipar nagy energiákkal keres olyan új anyagokat, amelyek túlteljesítik a szilikont.” – fejtette ki Lin. A
grafén az egyik legesélyesebb jelölt, - állítja -, mivel adott feszültség mellett a grafén sokkal nagyobb áramot képes vezetni,
mivel az elektronok egyszerűen gyorsabban mozognak a grafénbe, mint a szilikonban. Az elektronoknak ez a megnövekedett
mozgékonysága - általában 50-500-szor nagyobb, mint a szilikonban – teszi lehetővé, hogy több információt kevesebb
energiával lehessen feldolgozni, és így különlegesen gyors kapcsolási sebességet lehessen elérni. A grafént elvben sokkal
kisebb méretre lehet felvágni, mint a szilikont, és így kompaktabb tranzisztorokat és csipeket lehet előállítani.
(027/2008)
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Versenypálya a memóriában



Míg a merevlemezek régóta jól-ismert kísérői életünknek, a flash
memóriák üstökös-szerű feltűnése és fellángolása lehet, hogy jóval
rövidebb ideig tart majd. Könnyen lehet, hogy mire elérik tárolókapacitásuk felső határát, már készen fog állni az új technológia, ahol
a merevlemezek külső mechanikus forgatása helyett nanoszálakkal
kijelölt belső pályákon futnak körbe-körbe az adathordozó részecskék.
IBM-tudósoknak köszönhetően hamarosan valósággá válhatnak az olyan kézi készülékek, amelyek ezerórányi filmet
tárolnak. A számítógépóriás kutatói egy ú.n. “versenypálya-memóriá”-nak nevezett technológián dolgoznak, amely apró
mágneses sávokat használ az adatok tárolására. A Science folyóiratban megjelent cikkében vázolta fel az IBM kaliforniai
Almaden laboratóriumában dolgozó egyik csoport azt, hogy hogyan lehet egy eddig nem ismert módon működő tároló
építőelemeit előállítani. Ezzel az MP3-lejátszók kapacitását a jelenlegi szintről 100-szorosára lehetne növelni. Az IBMcsoport szerint azonban a versenypálya-memória még 7-8 évre van a kereskedelmi használattól. Jelenleg minden asztali
számítógép flash-memóriát és merevlemez-meghajtótt használ adattárolásra – mindkettőnek megvan a maga előnye és
hátránya. A merevlemez-meghajtók olcsók, de mozgó alkatrészeik miatt nem elég tartósak. Lassúak is, mivel általában
néhány ezredmásodpercet igényelnek, hogy egy adatot megkeressenek és kiolvassák. Ezzel ellentétben a flash-memória
sokkal megbízhatóbb, és az adatokat is sokkal gyorsabban lehet kiolvasni belőle, azonban korlátos az élete és drágább is
a merevlemez-meghajtóknál. A versenypálya-memórián Dr. Parkin és kollégái által végzett munka olyan tároló
berendezéseket eredményezhet, amelyek olcsók, tartósak és gyorsak. Végsősoron – mondta Dr. Parkin – a versenypályamemória helyettesítheti a flash-memóriát és a merevlemez-meghajtókat a számítógépekben és más készülékekben. “Most
már lehetséges versenypálya-memóriát készíteni, bár még egyet sen építettünk” – mondta. A versenypálya-memória az
adatokat a nanocsövekben lévő mágneses területek közötti - tartományhatároknak nevezett - sávokban tárolja. Az
adathordozó onnan kapta a nevét, hogy az adat körbefut a csőben vagy pályán miközben olvassák vagy írják. A Sciencebeli cikkben és a kapcsolódó ismertetőben Dr. Parkin, Masamitsu Hayashi és kollégáik leírják annak a történetét, hogyan
állították elő a versenypálya-memória építőelemeit.
(028/2008)
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Írható és újraírható holografikus tartalom



Újraírható holografikus képmegjelnítő technológiát kisérletezett ki
Peyghambarian professzor vezetésével az Arizónai Egyetem. A
megjelenítő jelenleg 3 óránként írható újra. A kutatók biznak
benne, hogy a várakozási periódus csökkentésével lehetőség
nyílik egy holografikus monitor kifejlesztésére.
The iconic image of three-dimensional holography—Princess Leia inserting Death Star blueprints into R2-D2 and intoning,
“Help me, Obi-Wan Kenobi. You’re my only hope”—may be just a few years away from reality, says a researcher who has
developed a method to write, erase, and rewrite holographic images. Holographic motion, as featured in Star Wars, has long
been confined to the realm of science fiction. But now, according to Nasser Peyghambarian, a professor of optical sciences
at the University of Arizona, “we can see we are pretty close to that.” Peyghambarian and his colleagues at Arizona have
found a way to create holograms that can persist for hours but can also be erased and written over. Conventional holograms
are written using a laser beam split into two out-of-phase beams. One beam bounces off the object being imaged before it
recombines with the other beam to create an interference pattern. When that pattern strikes the holographic medium—
usually a photosensitive polymer—the material undergoes chemical changes that alter its index of refraction. If you shine a
light on the finished hologram, the refraction pattern recreates a 3-D image of the original object. But because the chemical
change is nonreversible, these standard materials can be written on only once. The Arizona group created a different type
of holographic material, called a photorefractive polymer composite. In the future, Peyghambarian plans to create a full-color
display viewable under white light. The researchers found that the image persisted for up to 3 hours after they turned off the
writing beam. But more noteworthy, Peyghambarian says, “it’s updatable, so you can actually erase it and put a new picture
in there.”
(029/2008)
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Mikro-elektromechanikus rendszerek
működésének szimulálása
A Mikro-elektromechanikus rendszerek (MEMS) már ma is széles
körben használtak. A terület várható fejlődését és jelentőségét jól
mutatja az amerikai nukleáris felügyelet által nyújtott nagyösszegű
kutatás-fejlesztési támogatása. A MEMS rendszerek fejlesztése,
gyártása és programozása dinamikusan fejlődő iparágat hoz létre
a következő évtizedben.

The National Nuclear Security Administration has awarded a $17 million cooperative agreement for a research center at
Purdue University's Discovery Park to develop advanced simulations for commercial and defense applications. The center
will focus on the behavior and reliability of miniature switches and is one of five new Centers of Excellence chosen by the
NNSA. The center will advance the emerging field of "predictive science," or applying computational simulations to predict
the behavior of complex systems. The new centers will develop advanced science and engineering models and software for
simulations needed to predict the reliability and durability of "micro-electromechanical systems," or MEMS. Researchers also
will develop methods associated with the emerging disciplines of verification and validation and uncertainty quantification.
The new simulations will make it possible to accurately predict how well the MEMS devices would stand up to the rigors of
varying and extreme environments and how long they would last in the field. Devices in many environments must withstand
crushing gravitational forces, temperature extremes, radiation and shocks from impact. For example, the switches can be
used to turn radio signals on and off for a variety of purposes in national defense and for routing satellite communications.
Potential civilian applications include cell phones and other telecommunications products, automotive sensors, and liquidcrystal-display projectors for large screens. The technology will make it possible to reduce the size of switching equipment
from several inches to 1 millimeter, or thousandth of a meter. A major challenge is creating "multiscale" simulations that
bridge a broad range of size and time scales associated with objects measured in nanometers, or billionths of a meter, to
objects measured in millimeters.
(030/2008)
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A távjelenlét és a robotjátékok
Robotika és mobiltechnológiák összekapcsolódását több új,
például a játékipart megcélzó projekt szemlélteti. Az apró
gépecskék a hétköznapok részévé válnak. Egyes elemzők szerint
a telejelenlét kivitelezése az egyik legígéretesebb fejlesztési
irány.
Toys and vacuums are old news; the big new robots this year seem to be telepresence robots. iRobot, Wowwee, and Spykee
all brought their new internet-controlled devices to demo video, audio, VoIP, Bluetooth, media players, and other capabilities.
Spykee was introduced last fall and it's already got a group of siblings. Designed by Mecano, all the Spykee versions come
as a kit that has to be assembled. The original can be internet controlled from anywhere in the world and can be used for
making and receiving Skype VoIP calls as well as playing digital media. Spykee Cell, a smaller version, uses Bluetooth to
communicate with your cell phone and can control your iPod Nano or iPod Touch. Since it uses the Bluetooth connection with
your cell phone, you can basically use it as a Bluetooth "headset" -- leave your phone on the desk and talk directly to your
robot instead. Wowee's Rovio looks like a black UFO on Wowwee's popular new omni wheels. Controlled over the Internet,
It has the standard camera, two-way speaker and microphone, and video link. It finds its way around its environment to return
to its docking station whenever it needs recharging. iRobot had its ConnectR telepresence robot on display, though it wasn't
being demoed. They are still in the process of identifying beta users for its pilot program that will help them determine what
ConnectR will be used for and what features should be developed before the final release. Is telepresence really the next
big thing? Wowwee and Spykee are pitching these robots as toys that kids will want to guard their rooms, play music, and
spy on siblings; iRobot 's ConnectR is being pitched to a much older audience but is still waiting for a pilot program to tell
them how this technology will really be used. Are these companies guessing right?
(031/2008)
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iPhone 2.0
Szoftver fejlesztői és értékesítői plattformá lesz az iPhone-ból. Az
Apple lépése a web 2.0 megközelítések és a webes mobil
alkalmazások sikerét mutatja.

The iPhone has always been an unusual product in the Apple Inc. lineup. Apple announced the iPhone months before the
device went on sale, something the Cupertino, Calif. company never does. Then Apple cut iPhone's price by a third just two
months after it launched. Apple isn't exactly famous for cutting prices. And recently, the company spilled the beans on new
iPhone enterprise functionality and rolled out the tools independent software developers need to write third-party applications
for Apple's hardware. And it's running well-publicized beta tests for both. Apple doesn't do big public betas. That makes
iPhone 2.0 -- the term CEO Steve Jobs used to describe the update coming this summer that will expand the iPhone's skill
set. Jobs and his executives unveiled a pair of projects that together make up the update they dubbed iPhone 2.0. The first
is support for Exchange, the Microsoft Corp. mail server that rules the corporate messaging roost. The second is the
previously-announced software developer's kit, or SDK -- the tools and documentation that developers will need to craft
applications that will run on the iPhone. The first, Exchange support, is a big deal, but it appeals to a subset of iPhone
owners. With Apple's emphasis on the consumer market -- and its less-than-stellar reputation among old-school enterprise
IT -- not every iPhone customer will care whether the device can grab e-mail from a server at headquarters. The second,
however, will affect everyone who has or plans to buy an iPhone, because everyone buys software or downloads free
software. As it stands, the iPhone is like a computer that runs only the software built into the operating system or bundled
with the machine. The SDK will make it possible for third-party developers and software companies to create new
applications, making the iPhone even more computer-like in its functional flexibility.The developer tools that make up the
SDK won't actually be part of the Phone 2.0 update, but they may lead to programs that will go on sale or be offered gratis
when that update reaches users.
(032/2008)
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A Stanford Egyetem kutatói
12616 lencsés 3D-s kamerát fejlesztenek
Ha sok kis digitális kamerával a távolságot is mérni tudjuk, akkor
mintha érzékelnénk a teret. Felismerhetünk arcokat, készíthetünk
virtuális tereket, vagy modellezhetünk épületeket. A kamerák
miniatürizálása és csoportosítása minőségi változást okoz a
képességekben.

The camera you own has one main lens and produces a flat, two-dimensional photograph, whether you hold it in your hand
or view it on your computer screen. On the other hand, a camera with two lenses (or two cameras placed apart from each
other) can take more interesting 3-D photos. But what if your digital camera saw the world through thousands of tiny lenses,
each a miniature camera unto itself? You'd get a 2-D photo, but you'd also get something potentially more valuable: an
electronic "depth map" containing the distance from the camera to every object in the picture, a kind of super 3-D. Stanford
electronics researchers, lead by electrical engineering Professor Abbas El Gamal, are developing such a camera, built
around their "multi-aperture image sensor." They've shrunk the pixels on the sensor to 0.7 microns, several times smaller
than pixels in standard digital cameras. They've grouped the pixels in arrays of 256 pixels each, and they're preparing to
place a tiny lens atop each array. "It's like having a lot of cameras on a single chip," said Keith Fife, a graduate student
working with El Gamal and another electrical engineering professor, H.-S. Philip Wong. In fact, if their prototype 3-megapixel
chip had all its micro lenses in place, they would add up to 12,616 "cameras." Point such a camera at someone's face, and
it would, in addition to taking a photo, precisely record the distances to the subject's eyes, nose, ears, chin, etc. One obvious
potential use of the technology: facial recognition for security purposes. But there are a number of other possibilities for a
depth-information camera: biological imaging, 3-D printing, creation of 3-D objects or people to inhabit virtual worlds, or 3-D
modeling of buildings.
(033/2008)
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Közel a bioérzékelő mobiltelefonhoz
Ahhoz, hogy a mobiltelefonok érzékeljék tulajdonosuk testi
állapotát, biológiai mintát kell bevinni a készülékekbe. Jó példája
ez a biológia és az infokommunikáció közeledésének.

Researchers in Japan have demonstrated one part of an envisaged molecular level system that might one day enable cell
phones to keep a regular watch on their owners' health. NTT DoCoMo hopes some future cell phones will contain "DNA
chips," devices capable of analyzing molecules from the user's body, to provide a warning about a possible virus, high-levels
of stress or other factors that might affect health. But for the DNA chips to get the samples required, the molecules to be
analysed must be transported into the phone from the user's body. This is where the latest research in so-called "molecular
communications" comes in. The work carried out by NTT DoCoMo and researchers at The University of Tokyo proved the
feasibility of transporting a specific molecule between two set points using chemically-engineered motor proteins, said
Shuichiro Ichikoshi, a spokesman for NTT DoCoMo in Tokyo. Motor proteins are typically found in muscles and nerve cells
and in the research they were depositied on a glass substrate in the chip to create paths to the DNA-chip. When a molecule
arrives via the user's sweat the motor proteins transport it to the sensors for analysis. The entire process requires no
electrical or mechanical input or control so can work on its own. The development is just one piece of the research required
before such a system can be commercialized. NTT DoCoMo's Ichikoshi expects the entire system to be feasible in a
laboratory about five years from now and not ready for commercial use for perhaps another five years after that. NTT
DoCoMo, which is more usually concerned with transporting of digital data across its cellular network, has been working on
molecular communications for some time and previous research involved a program with the University of California.
(034/2008)
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Projektek a jövő hálózatáról
Az egyetemi projektek ugyan nem kapnak akkora médiavisszhangot,
mint a Google, az IBM és más nagy cégek, például a gyorsabb, biztonságosabb és hasznosabb hálózatok kutatás-fejlesztésében elért
eredményeik legalább annyira figyelemreméltók. A cikk a legizgalmasabb, legszínesebb kezdeményezések közül mutat be huszonötöt.

There are many interesting network research projects of note that could lead to significant breakthroughs in all kinds of areas,
including a Defense Department-funded initiative to create faster computers that consume less power and are less costly. A
joint project between Penn State University and Australia's Queensland University of Technology has yielded an algorithm that
can classify Web searches as informational, navigational, or transactional, while Israeli researchers have furnished a
topographical map of the Internet using a program that tracks interactions between Internet nodes. Air Force Institute of
Technology researchers are engaged in a project to spot and halt insider security threats and industrial espionage using data
mining and social networking methods, and the University of Arizona's federally funded Dark Web project seeks to track and
analyze the activities of terrorists and extremists using the Internet to spread propaganda, enlist members, and orchestrate
attacks using a combination of spidering, multimedia analysis, link analysis, and other techniques. Easing the development
and use of Web applications is the goal of the Fluid Project, an effort by the University of Toronto, the University of California,
Berkeley, and others to build a software architecture and reusable components. A model for measuring visual clutter has been
created by MIT researchers, while Penn State researchers say image searching could be greatly enhanced via software that
tags images upon uploading to Yahoo's Flickr or other photo systems and also automatically updates the tags according to
people's interaction with the photos. Voice-based Web navigation is the goal underlying University of Washington researchers'
design of "Vocal Joystick" software that uses sounds and voice volume to execute tasks, and the National Science Foundation
is underwriting research to make computers sensitive and responsive to users' emotional states.
(035/2008)

¤Cs

www.networkworld.com

Lemaradásban a szoftver
Mintha örök ellentét húzódna a hardver és a szoftver között.
Legtöbbször a hardver nem megfelelő teljesítménye és egyéb korlátai
akadályozzák a szoftverben kialakítható funkciók megvalósítását.
Paradox módon azonban ma a processzorok teljesítménynövelésének
új irányait (többmagos processzorok) éppen a programozásukhoz
szükséges szoftvereszközök hiánya hátráltatja. Lehet, hogy nem
külön hardverben és külön szoftverben, hanem egységesen, azaz
rendszerben kellene gondolkodniuk a fejlesztőknek?

Új kutatások, szabványok és eszközök segítségével az informatikai ipar csak most kezd el foglalkozni azzal a szoftverréssel,
ami a többmagos processzorok egyre növekvő hulláma és azon párhuzamos programozási eszközök és technikák hiánya
között húzódik, amelyekkel ezeket használhatóvá lehet tenni. Ez a téma élesen a központba került a többmagos
processzorok idei áprilisi kiállításán a beágyazott rendszerek szakértői körében, ahol az olyan processzorkészítők, mint a
Freescale, Intel és a MIPS, valamint néhány új, szilikonnal foglalkozó vállalkozás felvázolták a többmagos termékeik
fejlesztési irányait. Mások azonban arra is figyelmeztettek, hogy az iparnak alkalmasnak kell lennie olyan szoftverek
előállítására, amelyek ki tudják használni a következő generációs csipeket. “Jelentős távolság van a hardver és a szoftver
között.” – mondta Eric Heikkila, a Venture Development Corp. cég beágyazott rendszerekkel foglalkozó hardverkutatási
igazgatója. A VDC által megkérdezett, beágyazott rendszerekkel foglalkozó fejlesztők 55 százaléka azt mondta, hogy már
jelenleg is többmagos processzort használnak, de legalábbis fognak a következő 12 hónapban. Ez a tény táplálja a cég
előrejelzését, hogy a beágyazott többmagos processzorok a 372 millió dolláros 2007-es szintről 2011-re 2,47 milliárdra fog
emelkedni. A PC-piacon a számok még drámaibbak. 2007-ben az Intel által szállított összes processzor 40 százaléka már
több magot használt, de ez 2011-re fel fog emelkedni 95 százalékra. – mondta Doug Davis, az Intel beágyazott rendszerek
csoportjának vezetője. Ugyanakkor a szoftveroldalon a gyártók azt mondják, hogy eszközeiknek csak kb. 6 százaléka volt
kész 2007-ben a párhuzamos csipekre, és hogy ez csak 40 százalékra fog emelkedni 2011-re a VDC szerint. A beágyazott
rendszerek programozásának 85 százaléka jelenleg C-ben vagy C++-ban valósul meg, olyan nyelveken, amelyeket nehéz a
többmagos esetre optimalizálni – jelentette ki Heikkila. “Szükség van már rövid távon is annak megoldására, hogy a C/C++nak nagyobb legyen a kifejezőereje, ugyanakkor hosszú távon új nyelvek és eszközök kellenek.” - mondta.
(036/2008)
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Kognitív robotgyerek

#

Európai kutatók új típusú kognitív rendszerek létrehozásával
kísérleteznek, melyek a maiaknál autonómabb robotokat
eredményezhetnek. Elvileg úgy kell reagálniuk a valóságban előre
nem jelezhető körülményekre,mint a két-hároméves gyerekek.
Egy gépi rendszer csak akkor működik jól, ha képes erre,
márpedig a projekt résztvevői ilyen robotokat ígérnek.
Európai kutatók új típusú, a klasszikus szabályalapú mesterségesintelligencia-megközelítést és a neurális hálókat
kombináló, robotikai alkalmazásokban hasznosítható kognitív rendszert fejlesztenek. Eddig puzzle-szerű és az emberi kar
mozgását utánzó feladatokkal tesztelték. A Kognitív rendszerek: érzékelés, cselekvés, tanulást (Cognitive Systems:
Perception, Action, Learning) rövidítő COSPAL és 2010 végén lezáruló folytatása, a DIPLECS (Dynamic Interactive
Perception-action LEarning in Cognitive Systems) projektek céljai túlmutatnak a mai robotok szintjén. A felülről lefelé (top
down) építkező hagyományos MI jellegű munkáknál a tervező világmodellt hoz létre: különböző ismeretekkel és szabályokkal
tölti meg a gép „agyát”, amely az ágról ágra történő famászáshoz hasonlóan voltaképpen előre definiált válasz felé haladva
megy végig a döntéshozási folyamaton. A biológiai mintákat (alulról felfelé) követő neurális hálók viszont kevésbé lineárisan,
előre meghatározott szabályok nélkül, folyamatos jelfeldolgozással optimalizálják a választ. A fejlesztőknek meg kell
találniuk a megkötések és a szabad automatikus cselekvés közti helyes arányokat, máskülönben hamar csődöt mond a gép.
Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai: előbbi csak akkor teljesít jól, ha szinte mindenre előprogramozzák,
ráadásul rengeteg számítást végez, utóbbi viszont túl egyszerű komplex problémák megoldásához. A COSPAL kutatói ezért
döntöttek az emberi racioanlitást mintázó MI és a tudatalatti, motorikus tevékenységekre rímelő neurális háló közös
nevezőre hozása mellett. Úgy vélik, munkájuk a jelenlegi legfejlettebb mesterséges kognitív rendszer (artificial cognitive
system, ACS): alacsonyabb szintű funkciókat a vizuális inputon alapuló neurális hálók, míg a felügyelőprogram
tevékenységét klasszikus mesterséges intelligencia végzi el. Így valósulhat meg, hogy a robotok interakciókon keresztül
fedezzék fel környezetüket, új cselekvési módokat dolgozzanak ki, és azokat megfelelő irányítás mellett, a mindenkori
körülményekhez igazodva valósítsák meg.
(037/2008)
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Térképész lesz a sofőr
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Az autók műholdas navigációs rendszerét nemcsak egyirányba
célszerű hasznáni: érzékelhetjük a terepet és a veszélyeket is. A
kétirányú kommunikációs lehetőség mindig fejlettebb, biztonságosabb rendszereket hoz létre.
A huge European project into car and road safety has developed a system that will read satellite navigation maps and warn
the driver of upcoming hazards which may be invisible to the driver. Even better, the system can update the geographic
database. Suddenly, all drivers can become mapmakers. You are driving along an unfamiliar road, using your satellite
navigation to find your way. But clever technology in your car is also tracking the route, looking at the terrain, and upcoming
bends and intersections. It has information on accident blind spots, dips in the road, and more. Linking into other in-car
wireless communication systems, it can even communicate with other vehicles in the vicinity. This is the future of in-car
maps, going way beyond directions and entering the zone of active hazard detection. It is one of the key strands of the
PReVENT project. PReVENT is the largest road safety research initiative ever launched in Europe, with a budget of over 50
million and 56 partners. It has a broad, but highly complementary programme of research. A dozen projects focus on specific
road safety issues, but all projects support and feed into each other in some way. MAPS&ADAS is a great example, working
on development, testing and validation of safety-enhanced digital maps, and the creation of a standard interface for an ADAS
(Advanced Driver Assistance System) to enable preventive safety applications. It sounds a mouthful, but it is really a very
elegant example of using existing resources in new ways to increase functionality at low costs. Essentially, the onboard
computer scans the maps for the ‘speed profile’ of the road ahead, the right of way and other data. But MAPS&ADAS went
beyond extracting precious data from a current map. Researchers also studied systems to analyse information from the map
and compare it to the environment a car actually encounters.
(038/2008)
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Természeti katasztrófák
mesterséges enyhítése
Ha nem lehet a természeti jelenségeket és hatásukat megfelelőképpen
előrejelezni és megelőzni (extrém időjárás, földrengés stb.), akkor
az erőfeszítéseket a károk enyhítésére és a kialakult helyzet legoptimálisabb kezelésére kell koncentrálni. Az IBM már a new-orleans-i
hurrikánkatasztrófa idején is példát mutatott új technológiák
innovatív alkalmazására a katasztrófával kapcsolatos, szerteágazó
információk gyors és hatékony integrálásával. A globális
éghajlatváltozás korszakában lehet, hogy ez nemcsak egy érdekes
kutatás-fejlesztési irány, hanem egy jól átgondolt üzleti stratégia része.

IBM-kutatók azt állítják, hogy olyan technológiákat hoztak létre, amelyek segítségével modellezni és kezelni lehet a
természeti katasztrófákat, beleértve az erdőtüzeket, árvízeket és járványokat. Az IBM Global Business Services szakértői
indiai és amerikai tudósokkal dolgoztak együtt, hogy kormányzati szerveket, mentő szervezeteket és cégeket lássanak el
eszközökkel a természeti katasztrófák enyhítésére és kezelésére. Az IBM szerint matematikusai olyan “varázsital”-t találtak
ki, amely elősegíti, hogy komplex feladatokat felgyorsíthassanak és leegyszerűsíthessenek, valamint az erőforrásokat
eredményesen tudják felhasználni. A megoldható feladatok közé tartozik: a mentés leggyorsabb módjának meghatározása,
csalások feltárása az egészségbiztosítási követelésekben, komplex kockázati döntések automatizálása a nemzetközi
pénzügyi szervezetek számára, és szabályosságok feltárása a gyógyászati adatokban, hogy új tudásra tegyenek szert és
áttöréseket érjenek el. “A kihívás a magasszintű matematikai programozási technikáknak nagy hatást kiváltó üzleti és
társadalmi problémákhoz történő hozzáillesztésében áll - nyílt platformok és szabványok felhasználása mellett.” – mondta
Dr Daniel Dias, az IBM India kutató laboratóriumának igazgatója. “Kutatóink olyan innovatív optimalizáló megoldások
létrehozásán fáradoztak, amelyek mérfölkövet jelentenek a katasztrófák gyorsan reagáló, kockázatcsökkentő
megközelítéséhez.”
(039/2008)
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Az információs kor ad hoc enciklopédiája
Az Európai Unió által támogatott Donatella projekt célja grid
technológián alapuló infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé
teszi a különálló, nagyméretű kutatói adatbázisok összekapcsolásával, egyes kutatási projektek specifikus céljait szolgáló,
virtuális kutatói adatbázisok létrehozását.

Linking communities and information into a virtual digital library is the 21st century version of the Dictionaire Raisonneé.
Better, they can be organised around specific topics, creating vast repositories and networks of experts around a single
problem. Best of all, it can be done on demand. “There’s a trend in digital libraries now towards combining heterogeneous
data from a wide variety of sources. This includes textual, multimedia objects and, increasingly, sensor and experimental
data, or raw data that needs to be processed,” explains Donatella Castelli, scientific coordinator of the Diligent project. Raw
data allows virtual digital library (VDL) users to formulate questions that may not have been considered before. But this
quantity of data poses huge processing challenges requiring digital libraries to have enormous resources, resources that are
not readily available for many institutions. But not, perhaps, for too much longer. Diligent sought to create a test bed to prove
the viability of VDL infrastructure on grid-enabled technology. It would behave a little like a wiki, a Hawaiian word that means
quick. Like Wikipedia – the world’s most famous wiki – a VDL on grids could allow the creation of vast online data repositories from distributed computing sources. But unlike wikis, Diligent created a system that combines digital libraries with grid
computing to provide storage, content retrieval and access services and, most impressively, shared data processing
capabilities. Grids have never been used for virtual digital libraries, a library that exists only by the combination of data
across cyberspace. It is an exciting new use of the technology. But it is not a trivial problem. “It was very, very difficult,”
reveals Castelli. “There was a lot of new technology to learn [and] many of the tools we needed were only being defined as
we worked on the project.”
(040/2008)
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Kis virtuális lépés az embernek,
igazi nagy ugrás az emberiségnek

*

A virtuális közegek hatékony használatának egyik legnagyobb
akadályát a valódi mozgás kivitelezése jelentette. Legalábbis
eddig, hiszen egy európai uniós projekt keretében olyan - más,
nemcsak szórakoztatóipari alkalmazásokban, hanem például az
oktatásban is hasznosítható - terepet dolgoztak ki, amelyen
lehetséges az akadálymentes, spontán helyváltoztatás.
Az ókori Pompeii utcáin sétálunk. 79-et írunk, néhány órával a Vezúv kitörése előtt vagyunk. Semmi nem vetíti előre a
közelgő katasztrófát. Az épületek és szobrok szépsége magával, az antikvitás hangulata ránk ragad. Nem félünk, hiszen
tudjuk: szimulációban járunk. A tübingeni Max Planck Biológiai Kibernetika Intézet CyberWalk projektjének keretében
ugyanis valódi mozgást lehetővé tevő virtuális környezetet dolgoztak ki. Ellentétben az eddigi hasonló közegekkel – repülő, autó-szimulátorokkal, stb. – ezt a terepet az ember legtermészetesebb helyváltoztatására, a járásra találták ki. „Mindmáig
gyakorlatilag lehetetlen volt” – magyarázza Marc Ernst, a projekt koordinátora. – „Elképzelhetetlennek tűnt virtuális
városokban és bármely más szimulált közegben sétálni. Elsőként a világon demonstráljuk, hogy lehetséges.” Öt fontos
feladatot kellett megoldaniuk: megfelelő terep kialakítását, a terepet úgy irányítani, hogy a felhasználó minél kevesebb
energiát fejtsen ki, nem-zavaró követő rendszer létrehozását, jó minőségű képi megjelenítést, a természetes emberi
érzékelés biztosítását a virtuális közegben. Korábban Japánban és az Egyesült Államokban fejlesztettek hasonló célú,
többirányú helyváltoztatást biztosító mozgójárda-szerű terepeket. A japánok csak prototípusokig jutottak el, az amerikaiak
szeme előtt pedig kifejezetten katonai célok lebegtek. Ráadásul mindegyik túl kicsi lett, ami kifejezetten akadályozza a
természetes mozgást. Mivel a megkötések nélküli, minden irányba történő mozgáshoz megfelelő tér szükséges, a tübingeni
kutatók minél nagyobb méretű taposókerék kidolgozására törekedtek. Végül hatszor hat méteresre sikerült, aminek a
háromnegyede (4,5 x 4,5) az aktív járóterep. Ernst szerint ez a minimum, különben a felhasználó gondokkal küszködne,
szinte mindenre vigyáznia kellene, talán még a lépteit is számolná, s nem tudná átadni magát az immerzív élménynek.
(041/2008)
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Közösségi művészet 3D-ben
Tudomány és technológia egyre inkább átjárják a kortárs
művészeteket. A projektek egyre komolyabb csúcstechnológiai
apparátust vonultatnak fel, s mivel a technológia hétköznapjaink
meghatározó részévé vált, a közelmúlttal ellentétben, már
nemcsak az ember-gép kapcsolatot vizsgálják, hanem a
technológia vált az egyik meghatározó kifejezési eszközzé.
Ráadásul a művészetekben kikísérletezett módszerek és gépek
nem-művészeti alkalmazásokban szintén hasznosíthatók.

In the Living Canvas project at The Glasgow School of Art in Scotland actors wear “virtual costumes”. Under the technical
direction of Dr. Martin Naef, the performing arts are being transformed through the art and science of turning actors’ bodies into
projection surfaces. Living Canvas is the first technology that enables performers to interact with recorded visuals, which is
particularly useful for modern theatre. Until now, there was no way to bridge the gap. Performers were obliged to follow strict
choreography in their efforts to match a carefully prepared video. The approach was cumbersome - and now no longer
necessary, says Martin Naef. “Living Canvas frees the artist from such restrictions by following the performer on stage using
very fast machine vision technology and adapting the projected video according to the position and pose of the moment.” While
Living Canvas is a synthesis of technological components, it also is a learning process. From its original purpose of being a
virtual wardrobe for performers, it was soon recognised that the technology could be used for anything from a very flexible
lighting system to highlighting specific parts of the body for abstract performances or even a means for one player to play a
range of different characters. There is potential for introducing time or positional offsets that would create a “ghost” to follow the
character. And, instead of focussing only on performers, the technology also could be tailored to follow objects on the set, thus
creating a dynamic stage. Living Canvas is example of how art and science can successfully interact. But it is the human
element that makes it all work. Naef hopes that successful completion of the project in 2010 will help to reduce the fear of
contact between artists and scientists, and inspire further exciting collaborations.
(042/2008)
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Többnyelvű programozás
A többnyelvűség nem csak az emberek egymás közti kommunikációjában jelent előnyt, hanem az ember-gép kapcsolatban is –
ideértve a programozást is. Míg régen azonban elsősorban a
különböző programozói stílusok és felfogások (struktúrált, objektumorientált, funkcionális stb.) miatt használtak különböző nyelveket, ma
egyre inkább az alkalmazási területek és a megoldandó feladatok
eltérő szakmai jellege miatt. Ami az XML környékén történik a leíró
(deskriptív) nyelvek számtalan szakspecifikus változatának és
kiegészítésének megjelenésével ahhoz hasonló fejlemények tapasztalhatók és várhatók az algoritmikus nyelvek körében is.

A szoftverfejlesztő világnak ki kell mozdulnia a statikus, procedurális nyelvek és keretrendszerek használatának jelenlegi
állapotából és át kell térnie az ú.n. nyelv-orientált programozásra. Egy nemrégiben lezajlott Java-szimpóziumon Neal Ford,
a ThoughtWorks vezető szoftverarchitektúra-tervezője, a szakterület-specifikus nyelvek (DSL: domain-specific languages)
fogalmát ismertette, és arról beszélt, hogy hogyan fogja ez megváltoztatni a fejlesztés világát. A DSL olyan programozási
nyelv, amelyet arra terveznek, hogy bizonyos típusú feladatokat oldjanak meg vele. A DSL-ek arra fókuszálnak, hogy egy
adott fajta feladatot hajtsanak végre, de azt jól. Ford hivatkozott egyik kollégájára a ThoughtWorks-nél, Ola Bini-re, a Ruby
nyelv lelkes hívére, aki abban gondolkodik, hogy a jövőben a fejlesztők számára egymásra épülő nyelvi rétegek olyan
rendszere lesz elérhető, ahol az alső rétegben valamilyen “stabil nyelv” áll, erre dinamikus nyelvek épülnek, és a DSL-ek
jelentik a legfelső réteget a programozók futurisztikus alapeszközkészletében. Ford a hallgatóság figyelmébe ajánlotta az
ún. többnyelvű programozás elvét is, azaz azt a folyamatot, amelynek keretében a meglévő platformok használhatóságát
adott problémákra specifikus nyelvekkel növelik. “Itt az ideje felismerni, hogy mi vihet minket át a keretrendszereken túlra.”
– mondta Ford, hozzáfűzve, hogy a DSL-k a “zaj (értsd: érthetetlen kódsorok) megszüntetésével” javítják a szoftverfejlesztési folyamatot. Ford ezzel az olyan alkalmazásfejlesztési keretrendszerekre utalt, mint a Ruby on Rails. Ford szerint a
dinamikus nyelvekben jártas programozók gyakran DSL-ket építenek rá a használt alacsony szintű nyelvükre. “A DSL-ek
módosítják azt, ahogy keretrendszereket építünk és használunk, közelebb viszik absztrakciós szintjeinket a problématerülethez, és eltávolítanak a megvalósítás részleteitől.” – mondta.
(043/2008)
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Kiemelt téma lett a webmontázs
Idén áprilisban San Francisco-ban tartott Web 2.0 show egyik kiemelt
témája volt a webmontázs (mashup). Az előadásokból az látszik,
hogy a fejlesztések ma már elsősorban nem újabb webmontázsok
létrhozására koncentrálnak, hanem webmontázsok létrehozását
lehetővé tevő fejlesztési platformok kialakítását tűzik ki célként.

Mashups, which unite disparate data sources in quickly developed Web applications, are a hot topic at the Web 2.0 Expo
conference in San Francisco, with companies such as Serena Software Inc., JackBe Corp. and Kapow Technologies offering
new products geared to mashup development. The offerings include an online marketplace and a hosted service for
mashups. Redwood City, Calif.-based Serena is launching Serena Mashup Exchange, an online marketplace for marketing
what Serena calls "business mashups." Serena defines business mashups as mashups that solve business problems and
combine visual and data elements from multiple sources within a process-driven framework. At the Serena Mashup
Exchange, business users, IT departments and others can find, buy and sell prepackaged mashups, Web services and
professional services without paying fees or commissions to Serena. The company said it is providing the marketplace in an
effort to control the "long tail" of IT applications, which are projects that individually are too small to warrant IT support yet
represent a market opportunity. With Mashup Exchange, companies can also build what Serena calls "microexchanges" to
support secure internal interchanges between IT and business units. For example, a microexchange could be used for
publishing mashup-enabled access to an internal ERP system.
(044/2008)
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A Microsoft célba vette a mobil webet

s

Mintha a történelem megismételné magát: a Microsoft ismét túl
későn ismeri fel egy új piac stratégiai fontosságát - csak azután,
amikor ott versenytársai már jelentős pozíciókat szereztek. Ez
történt a web-böngészők (Netscape ill. Internet Explorer) és a nyílt
dokumentumformátumok (ODF ill. OO-XML) esetében, és ez lehet
a helyzet a Web 2.0 egyik részpiacán a mobilkészülékeken
használható, funkciógazdag webalkalmazások terén is (Flash ill.
Silverlight).
A Microsoft nemrégiben ajánlatot adott egy növekvő piac, a gazdag webtartalmak mobiltelefonon való megjelenítésének
piaca egy szegmensének megszerzése érdekében. A szoftvercég szerződést kötött a készülékgyártó Nokia-val, hogy a saját
Silverlight-platformja eljusson a mobiltelefonok millióiba. A Silverlight annak az Adobe Flash-nek a versenytársaként
értékelhető, amelyet olyan népszerű webhelyek használnak, mint a YouTube. A szoftver először a Nokia azon felső
kategóriájú okostelefonjain lesz elérhető, amelyek Symbian operációs rendszer használnak. A Nokia Symbian-t használó
S60 platformja lesz az első, amely kihasználhatja a Silverlight-ot. Az S60-at az LG, a Samsung és persze a Nokia által
gyártott készülékekben használják, és a legnépszerűbb szoftverplatformnak tekinthető az okostelefonokra a maga több mint
53%-os piaci részesedésével. A Nokia legújabb – a népszerű N95-öt követő - N96-os telefonjában is ezt használják. Más
készülékek és internettabletek, amelyek ettöl különböző szoftvert használnak, később fognak következni a cég szerint. A
Silverlight lehetővé teszi a tervezőknek és fejlesztőknek, hogy olyan funkciógazdag webalkalmazásokat készítsenek,
amelyek függetlenek a böngészőtől, az operációs rendszertől és a készüléktől. A Microsoft hangsúlyozza a hasznosságát
olyan Web 2.0-ás alkalmazások fejlesztésénél, amelyek nemcsak számítógépen működnek, de más készülékeken is –
beleértve a mobiltelefont is. A szoftver olyan piacra lép be, amelyet az Adobe Flash és nemrég kibocsátott Air terméke
dominál. A Flash mobiltelefonok millióin működik. Az Adobe-nak a világ 20 legnagyobb készülékgyártója közül 18-cal
megállapodása van – többek között a Nokia-val is. És – legalábbis az Adobe szerint – 450 millió készüléket szállítottak le a
Flash egyszerűsített változatával, a Flash Lite-tal. A Mirosoft azt reméli, hogy képes lesz versenybe szállni ezzel a jelenléttel.
A cég jelenleg dolgozik a Silverlight azon verzióján, amelyik a Windows Mobile szoftveren fog működni.
(045/2008)
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Zöld British Telecom
A környezeti felelősség a legnagyobb cégek dolga, ezt a BT is
elismeri az új energiatakarékossági politikájával. Amióta a
klímaváltozás hatásai fontosabbak lettek, a társadalmi elvárás is
megnövekedett ebben az irányban.

An installation of two 6kW micro wind turbines and a 15kW solar panel array have been installed by BT (Britain's largest
telecoms operator) on the roof of its Colombo House building in Southwark, south east London. The wind turbines are
mounted on nine metre masts, and are clearly visible from the street and surrounding buildings. The scheme forms part of
BT’s wider commitment to reduce the amount of CO2 produced by its UK operations by 80 per cent by 2016. The project was
delivered by BT’s Energy & Carbon Team, with the assistance of the specialist consultants hurleypalmerflatt and other
partners including Telereal, Monteray and Reach. The whole renewable system - from commencement to installation - took
around three months. This was achieved by running the planning and logistical elements in parallel with the purchase of the
turbines and solar panels. The Colombo House renewable energy installation follows BT’s announcement in October 2007
that it is to build a series of wind farms to meet 25 per cent of its current UK electricity needs by 2016. The L250m project
will see wind turbines installed on or adjacent to BT-owned land assets. BT is no stranger to the green matters, as it already
uses recycled paper and has invested in energy-efficient buildings. And when it needs a new corporate logo, it is happy to
recycle an old one too. The main opponents of such wind farms are local inhabitants, who argue the massive turbines are
noisy and spoil views, although concerns have also been raised by bird lovers worried they might interfere with the flight
paths of migrating birds. BT said it was "very keen" to ensure that local communities were aware of and backed its plans to
dig deeper into green energy sources to combat climate change.
(046/2008)
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Nyomás-előrejelzés a csontrendszerben
Egy klasszikus szobor összesűrítve mutatja meg az emberi stresz
pillanatait. Az emberi test stresszes állapotát modellező gépek
könyebben tanulnak egy ilyen összegzésből.

Michelangelos's David may look relaxed, but he is actually rather stressed, especially around his left thigh, right shin and
ankles. A new software analysis of the masterpiece predicts where it is most under strain, based solely on its shape. The
method may also be able to help treat people's physical problems as well as those of statues. The computer conclusions
match the real cracks, which have begun to appear in the 5.17-metre marble sculpture. The crack damage indicates that the
new scanning method could help archivists predict what areas of an ancient artefact may need to be bolstered to prevent
damage, even if the statue has not yet shown signs of fatigue. "Understanding structural properties of historical and cultural
artefacts through computer simulations is often crucial to their preservation," says Professor Vadim Shapiro of the University
of Wisconsin-Madison. This kind of analysis was expensive, time-consuming and error-prone. "The 'Scan and Solve'
technology promises to transform the simulation into a simple and fully automated process that can be applied routinely."
The software, developed by Shapiro and his colleagues, converts a 3D map of an object - for example a statue, a car part,
or a replacement hip - into a map of the stresses and strains it will experience when subjected to certain forces. The ability
to do this is not new, but Shapiro's software greatly simplifies the process and eliminates a set of difficult, error-prone
calculations. Away from antiquities, the researchers see great potential for the software in designing replacement bone
implants. "Using models of bones' response to stress, we may be able to plan treatment regimens to minimise potential for
fracture, especially in patients that do not fit the norm due to deformity or injury," Shapiro says.
(047/2008)
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Milyen legyen a házirobotunk?
A jelen és a közeljövő robotikai alkalmazásait általában a gépek
funkciói szerint határozzák meg, csoportosítják. Az angliai
Hertfordshire Egyetem kutatói szakítottak a "hagyományos"
megközelítéssel, és majdani házi mindeneseinket a felhasználók
személyiségtípusai alapján kategorizálják. A kissé futurisztikus
megközelítés felveti a kérdést, hogy mikor kezdődik el a
személyre szabott robotok fejlesztése.

People with more extrovert personalities tend to choose more humanoid robots, which have a greater resemblance to
humans, with facial features and a human-like voice, whereas more introverted people tend to prefer mechanical-looking
robots, more like a box on wheels with a metal head. This is a recent finding from Professor Kerstin Dautenhahn’s team at
the University of Hertfordshire’s School of Computer Science, who took the robot out of the laboratory last year and had it
living in a house nearby so that they could observe how it interacted with humans. A member of the team, Dr Mick Walters
conducted his PhD project on the investigation of people’s perceptions of different robot appearances and an assessment of
how they would like to be approached by the robot and in what manner. "Our research allowed us to identify two broad
demographics of people who have preferences," said Dr Walters. "It seems that there are those who prefer an unobtrusive
robot and then others who want a cheerier presence." "After years of investigating Human Robot Interaction with hundreds
of participants, we have looked at proxemics, an area which has not been studied before,and condensed all of this
information into an empirical framework," added Professor Dautenhahn. "Also, rather than producing a robot and then finding
an application for it, we have involved people in the development of these People Bots right from the start." The university's
showcases provide unique opportunities to meet KASPAR - the humanoid robot child, debate the big questions facing
astrophysics, witness research on climate change, understand how biosensors could improve security and learn about the
wonders of 21st century materials.
(048/2008)
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Az első ágenspszichológus
A világháló működésében fontos szerepet betöltő online ágensek
felhasználása újabb alkalmazással bővült: a két ágenstársával
együtt dolgozó MindMentor pszichológusként debütál.
Tevékenysége egyelőre inkább csak izgalmas kísérletnek tűnik,
viszont az ilyen ágensek, ágensrendszerek a jövőben komoly
kisegítő munkát végezhetnek húsvér pszichológusok mellett.

People affected by emotional problems are often reluctant when they’re told to see a psychologist. Now, they can confidentially consult online MindMentor, the first robot psychologist. It will cost them 4.95 for one hour session (or about US$7.65
as of today). MindMentor has been developed by two Dutch psychologists specialized in Neuro Linguistic Programming
(NLP). The system was tested on 1,600 ‘customers’ from over the world and 47% of them said they were satisfied after only
one session. Can an interactive session with an artificial intelligence robotic agent be successful? The two psychologists
think so. Some psychologists thought it was impossible — and some still think so — but it actually works. People solve their
problems and attain their life goals with MindMentor’s help. In 2006, the two psychologists did a test-run with 1600 clients
from all over the world. Results showed that MindMentor was able to solve the problems for 47% in just one session, a score
that any real life psychologist would be proud of. And MindMentor doesn’t work alone. It has several ‘colleagues.’ The
absolutely unique feature of MindMentor is, that there is no real psychologist working behind the scene, but that MindMentor,
by asking smart questions, addresses the unconscious mental resources of the client. With help from his colleagues
RoboRorschach (projective testing) and ProvoBot (provocative humor), MindMentor can provide a solution or new
perspective in a session of about an hour. Many people think that MindMentor has a database with a list of problems and
solutions. But that’s not how he works. MindMentor guides you through a process (a series of steps) to help you find solutions
within yourself. Psychologists have found that your own solutions are more effective than other people’s advice, no matter
how well meant. MindMentor starts this process by asking you what problem you’d like to work on.
(049/2008) blogs.zdnet.com

Felhasználói interface írni
és olvasni nem tudóknak

v

A képekre alapozott ember-gép kezelői felület nemcsak az írástudatlanok számára előnyös, hanem soknyelvű közegben is
könnyen alkalmazható.
Scientists in Microsoft Research's laboratory in Bangalore, India, have been working on the project since 2005, according to
P. Anandan, the facility's managing director. The scientists are building prototypes of the user interface now, but Microsoft
has no immediate plans for including it in a product, Anandan said. "Many people in the world -- about 50% in India -- cannot
read and write," Anandan told Computerworld. "For them, a textual interface where they have to read and write just is not
useful. You can show a lot more in a picture." Anandan said part of the challenge in developing the new interface is to
overcome the barrier of using reading and writing to interact with the computer. What it largely comes down to is coming up
with better icons, he added. Another problem lies in the fact that different countries, different cultures and even people from
different towns respond differently to iconic images. Anandan explained that the average image used in the U.S. for a home
would look like two sides of a home and a slanted roof. However, someone looking for housekeeping work in India might see
that icon and assume that it was a hut and not a nice home. In India, the icon for a home would have to represent a twostory dwelling, he said. "One part of this work is not so much about the icons but about the vocabulary a community speaks,"
he added. "Every iconic interface depends on the application you're creating it for and the community you're focusing on. You
have to think of language, the country and the job people do." Creating a user interface for people who are illiterate, however,
can also help in the effort to improve more traditional interfaces, as literate people can also benefit from richer and more
meaningful icons, noted Anandan."There's a certain amount of vividness that you get through images and sound that you
don't get through text," he added.
(050/2008)
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Internet szolgáltatók módosítják
a weboldalakat

±

Egy friss kutatás azt mutatja, hogy az internet szolgáltatók egy
része módosítja a weboldalak tartalmát. Ez a weboldalak 1%-át
érinti. A módósítások többnyire addicionális reklámok
beillesztéséből áll, viszont a módosítások kis arányban biztonsági
réseket is eredményeznek.
Study finds some Web browsing and ad-blocking software are making Web surfing more dangerous by introducing security
vulnerabilities into pages. About one percent of the Web pages being delivered on the Internet are being changed in transit,
sometimes in a harmful way, according to researchers at the University of Washington. In a paper, the researchers document
some troubling practices. In July and August they tested data sent to about 50,000 computers and discovered that a small
number of ISPs were injecting ads into Web pages on their networks. They also found that some Web browsing and adblocking software was actually making Web surfing more dangerous by introducing security vulnerabilities into pages. "The
Web is a lot more wild than we originally expected," said Charles Reis, a doctoral student at the University of Washington
who co-authored the paper. To get their data, the team wrote software that would test whether or not someone visiting a test
page on the University of Washington's Web site was viewing HTML that had been altered in transit. In 16 instances, ads
were injected into the Web page by the visitor's ISP. "We're confirming some rumors that had been in the news last summer,
that ISPs had been injecting these ads." Critics blasted the ISP for meddling with its customers' traffic and worried that this
kind of ad injection undermined the integrity of Web sites, which had no control over the ads being displayed. The data also
shows that pages were sometimes changed by pop-up blockers within products such as CheckPoint's ZoneAlarm or CA's
Personal Firewall, but also that some products actually inserted security vulnerabilities into the pages they processed. Even
Microsoft's Internet Explorer browser is part of the problem, the researchers claim. IE injects HTML into pages that it saves
to the computer's hard drive, making those pages vulnerable to attacks when the page is then reloaded from the local disk.
(051/2008)
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Biztonságosabb kártyahasználat
ujjlenyomat-azonosítással
A személyek biometriai azonosítóit be lehet tenni a kártyák
memóriájába, amivel biztonságosabbá válhat a személyazonosítás.

A fingerprint identification technology for use in Personal Identification Verification (PIV) cards that offers improved protection
from identity theft meets the standardized accuracy criteria for federal identification cards according to researchers at the
National Institute of Standards and Technology (NIST). Under Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD 12), by
this fall most federal employees and contractors will be using federally approved PIV cards to “authenticate” their identity
when seeking entrance to federal facilities. In 2006 NIST published a standard* for the new credentials that specifies that
the cards store a digital representation of key features or “minutiae” of the bearer’s fingerprints for biometric identification.
Under the current standard, a user seeking to enter a biometrically controlled access point would insert his or her PIV smart
card into a slot—just like using an ATM card—and place their fingers on a fingerprint scanner. Authentication proceeds in two
steps: the cardholder enters a personal identification number to allow the fingerprint minutiae to be read from the card, and
the card reader matches the stored minutiae against the newly scanned image of the cardholder’s fingerprints. n recent tests,
NIST researchers assessed the accuracy and security of two variations on this model that, if accepted for government use,
would offered improved features. The first allows the biometric data on the card to travel across a secure wireless interface
to eliminate the need to insert the card into a reader. The second uses an alternative authentication technique called “matchon-card” in which biometric data from the fingerprint scanner is sent to the PIV smart card for matching by a processor chip
embedded in the card. The stored minutiae data never leave the card. The advantage of this, as computer scientist Patrick
Grother explains, is that “if your card is lost and then found in the street, your fingerprint template cannot be copied.”
(052/2008)
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Biologiai processzorok



Biológiai processzorok a szilícium alapú társaiknál sokkal
gyorsabban tudnak elvégezni komplex számításokat. Ezt a tényt
demonstrálta egy genetikailag módosított baktériumtenyészet
segítségével egy észak-karolinai kutatócsoport. A számítási
sebesség azonban nem minden: a biológiai processzorok
adatkommunikációs képességein még van mit javítani.
Scientists have built the first living computer and tasked it with solving an important problem: flipping pancakes. Researchers
genetically engineered the bacterium E. coli to coax its DNA into computing a classic mathematical puzzle known as the
burned pancake problem. Molecules of DNA have the natural ability to store and process information, and scientists have
been performing computations with bare DNA molecules in lab dishes since the mid-1990s. But the new research, reported
online in the Journal of Biological Engineering, is the first to do DNA computation in living cells. “Imagine having the parallel
processing power of a million computers all in the space of a drop of water,” says Karmella Haynes, a biologist at Davidson
College in North Carolina. “It’s possible to do that because cells are so tiny and DNA is so tiny.” While the potential computational power of programmed bacteria is immense, the DNA-computation system that Haynes and her colleagues designed
can only solve problems by flipping and sorting data. It doesn’t have the open-ended computing flexibility of a laptop
computer or even a solar-powered calculator, so the bacteria can only handle a limited set of mathematical problems. “We’re
not going to have bacteria running iPods just yet,” Haynes says. Other kinds of DNA computation are possible, though.
(053/2008)
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Az IBM vízzel hűti a csipeket
Miközben világszerte hatalmas, virtualizált számítóközpontokat
építenek, hogy az interneten keresztül elérhető szolgáltatások
mögött mindig kellő számítási-tárolási kapacitások álljanak, addig
a hardverfejlesztő műhelyekben újabb és újabb megoldásokkal
igyekeznek ezekben e számítóközpontokban használt szerverek
számítási-tárolási kapacitásait minden határon túl növelni. Ennek
keretében az IBM kutatói – mint annyi más mindenben – visszavisszatérnek korábbi időszakokban alkalmazott technológiákhoz
(pl. virtuális gépek), és helyezik azokat új megvilágításba és
korszerű körülmények közé.

IBM's Zurich Research Laboratory demonstrated three-dimensional chip stacks that are cooled with water. The company
expects to commercialize such stacks for its multicore servers as early as 2013. IBM plans to stack memory chips between
processor cores to multiply interconnections by 100 times while reducing their feature size tenfold. To cool the stack at a rate
of 180 watts per layer, water flows down 50-micron channels between the stacked chips. "Electrical interconnects are in a
wiring crisis; the wiring does not scale the way transistors scale, because the width of wires is shrinking but their length is
not," said IBM Zurich researcher Thomas Brunschwiler. "Our solution is to go to the third dimension to stack multicore dice
and have the interconnections go in between them vertically, which can decrease their length by up to 1,000 times." IBM's
paper on the approach, "Forced convective interlayer cooling in vertically integrated packages," received a Best Paper award
at the IEEE ITherm conference, held in late May in Orlando, Fla. This marks the third consecutive year the IBM Zurich Lab's
Advanced Thermal Packaging team has won such awards. The Zurich group claims to be fixated on water cooling because
water is up to 4,000 times more effective than air at removing heat from electronics. Earlier this year, the same group
described the water cooling method for IBM's Hydro-Cluster supercomputer. For the Hydro-Cluster Power 575, the Zurich
group replaced heat sinks with water-filled copper plates above each core. The Zurich team predicts high-end IBM multicore
computers will migrate from the copper-plate water-cooling-method to the 3-D chip-stack in five to 10 years. Threedimensional water-cooled chip stacks will interleave processor cores and memory chips so that the interconnects run
vertically chip to chip through copper vias that are surrounded by silicon oxide. Thin-film soldering (using electroplating)
enables the separate dice to be electrically bonded to the layers above and below them, with the insulating layers of silicon
oxide separating the flowing water from the copper vias.
(054/2008)
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Több fényt a kutatásnak!
A kutatásnak ma már elengedhetetlen eszköze a nagy
teljesítményű számítástechnikai kapacitásokhoz való hozzáférés.
A távoli adatközpontok elérésében fellépő késleltetés azonban
komoly akadályt jelent, és kritikus ponttá válhat, ha a regionális és
globális optikai hálózatokhoz az egyetem nem tud, vagy csak nem
megfelelően tud csatlakozni. Szerencsére már látni a fényt az
üvegszál végén.

Larry Smarr, director of the California Institute for Telecommunications and Information Technology, announced at the
TeraGrid '08 Conference that the use of remote high performance computers for scientific advancement is on the cusp of a
revolution thanks to the establishment of state, regional, national, and global optical networks. He says the National Science
Foundation-funded OptIPuter project can help remove the last obstruction to this revolution. "The ... project has been
exploring for six years how user-controlled, wide-area, high-bandwidth lightpaths--termed lambdas--on fiber optics can
provide direct uncongested access to global data repositories, scientific instruments and high performance computational
resources from the researchers' Linux clusters in their campus laboratories," Smarr says. "This research is now being rapidly
adopted because universities are beginning to acquire lambda access through state or regional optical networks interconnected with the National LambdaRail, the Internet2 Dynamic Circuit Network, and the Global Lambda Integrated Facility." The
OptIPuter employs dedicated lightpaths to form end-to-end uncongested 1 Gbps or 10 Gbps Internet protocol (IP) networks,
and its network infrastructure and supporting software boasts high bandwidth, security, lower cost per unit bandwidth, and
controlled performance. The critical bottleneck is most campuses' failure to install the optical fiber paths needed to link from
the regional optical network campus gateway to the end user. Smarr is a participant in Quartzite, an experiment at the
University of California, San Diego to produce a switching complex capable of switching packets, wavelengths, or entire fiber
paths to facilitate rapid configuration, under software control, of the different types of network layouts and capabilities
needed by the end user. "Quartzite provides the 'golden spike' which allows completion of end-to-end 10 Gbps lightpaths
running from TeraGrid sites to the remote user's lab," Smarr says.
(055/2008)
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A WiMax elterjedése felgyorsul
A legnagyobb internetes tartalomszolgáltatók és processzorgyártók
fognak össze nagy kábelszolgáltatókkal a WiMax technológia
terjesztése érdekében. A szövetségbe tömörülő cégek egy nyílt
forráskódú operációs rendszerben is érdekeltek. Innovációval és
komplementer üzletágban dolgozó partnerekkel még a
legnagyobb cégek is ki tudják terjeszteni az üzleti területüket.

Tech giants Google and Intel will partner with Sprint Nextel and Clearwire to develop a $14.5 billion ultra-fast mobile network.
In a seismic shift that may alter the U.S. wireless landscape, a coalition of tech giants was announced on May 7 that they
will join forces with Sprint Nextel and Clearwire to create a $14.5 billion ultra-fast mobile network. Google, Intel, and the
nation's biggest cable providers together will invest more than $3 billion in a technology called WiMAX that aims to deliver
high-speed Web connections more cheaply and efficiently those now offered by the top two cellular carriers, AT&T and
Verizon Wireless. Under terms of the deal, Sprint, the owner of the largest swath of wireless airwaves capable of providing
WiMAX, would spin out its Xohm mobile broadband business and combine it with a comparable service offered by Clearwire,
which holds the next-largest block of necessary spectrum. The venture will use the cash infusion to fund an ambitious plan
to blanket the nation's biggest cities by 2011. The deal comes after months of fractious negotiations and legal wrangling
among participating executives over how the company would operate and what role each would play. Outside investments
include $1.05 billion from Comcast, $1 billion from Intel, $550 million from Time Warner Cable, $500 million from Google, and
$100 million from smaller cable outfit Bright House Networks. Each of the investors is expected to get a seat on the
independent board of the new company, gaining veto power over decision-making.
(056/2008)
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Többes érintést érzékelő képernyők
Lézeres érintőképernyőt mutattak be az Apple cégnél, amely
infravörös kamerával érzékeli az érintést. Grafikus ábrázolásokhoz, fotóprocesszáláshoz alkalmas az új eszköz, amely elég
olcsó. A legnagyobb szoftverfejlesztő cég is beszállt az ügybe,
mert üzletének bővülését reméli.
The multitouch screen is certainly having its day in the sun. Apple's iPhone and iPod and Microsoft's touch-screen table,
called Surface, all illustrate the concept in slick ways. And at a recent conference, Bill Gates and Steve Ballmer showed off
Windows 7, a forthcoming operating system that supports multitouch. But the capabilities of today's multitouch software are
still somewhat limited, and researchers and engineers aren't yet sure how best to exploit large displays. Recently, however,
Microsoft introduced a new multitouch platform, called LaserTouch, which includes hardware that's cheap enough to retrofit
any display into a touch screen. The software giant believes that by providing inexpensive multitouch hardware, researchers
will be more inclined to experiment with different form factors and develop interesting software. LaserTouch is a system built
on the cheap: the hardware only costs a couple hundred dollars, excluding the display--which can be a plasma television or
overhead projector, for instance--and the computer that runs the software. Unlike Surface, which uses a camera within the
table to detect touch and a rear-projection system to create the images, LaserTouch uses a camera that's mounted on top
of the display. Two infrared lasers, with beams spread wide, are affixed at the corners, essentially creating sheets of invisible
light. When a person's finger touches the screen, it breaks the plane of light--an action that's detected by the camera above.
One of the main differences between Surface and LaserTouch, says Andy Wilson, one of Surface's developers, is that you
can use LaserTouch on high-resolution displays. These displays lend themselves nicely to graphics applications, such as
photo and video editing. And since LaserTouch can be fitted to any type of display, Wilson adds, it could be used for office
applications such as presentations.
(057/2008)
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A gondolatolvasó sapka
Ha tagolt modatokban artikulálódó gondolatainkat vagy feltoluló
emlékképeinket nem is, de hogy elménk bizonyos finom
állapotváltozásait agyhullámokon keresztül közvetlenül érzékelni
lehet, azt régóta tudjuk. Az viszont, hogy ehhez nem kell egy
készükélekkel telezsúfolt orvosi vizsgáló szobába menni, és
körülményesen, orvosi segédlettel elektródákat helyezni fejünkre,
hanem csak a sapkánkat kell fejünkbe csapni, kézzel fogható
közelségbe hozza a gondolatátvitel bizonyos egyszerűbb
formáinak mindennapi, gyakorlati alkalmazását.

It looks like an ordinary baseball cap. But when you put it on, the cap detects and analyzes the electroencephalogram (EEG)
signals from your brain. It can even tell you if you’re getting too sleepy when driving based on your brain wave patterns.
Similar technology could also allow you to control home electronics such as TVs, computers, and air conditioners, all by just
thinking about them. A team of researchers from Taiwan has designed the new bio-signal monitoring system inside a baseball
cap with the goal of making it convenient and easy to use in everyday life. Since the system is wireless and portable, and
can process data and provide feedback in real time, it could be useful for a variety of indoor and outdoor applications. “This
study details the design, development and testing of a non-invasive mobile and wireless EEG system for continuously
monitoring high-temporal resolution brain dynamics without requiring conductive gels applied to the scalp,” researcher Li-Wei
Ko from National Chiao-Tung University in Taiwan told. “This system has online EEG signal acquisition and real-time signal
processing.” The system takes advantage of advances in sensor and information technology to achieve reduced power
consumption and production costs. Currently, the system can operate continuously for about two days before the lithium-ion
battery needs to be recharged, but the researchers hope to further increase the lifetime. The cap contains five embedded
dry electrodes on the wearer’s forehead, and one electrode behind the left ear, that acquire EEG signals. Then, the EEG
signals are wirelessly transmitted to a data receiver, where they are processed in real-time by a dual-core processor. The
BCI system includes Bluetooth transmission for distances of 10m or less (e.g., for driving applications), as well as RF
transmission for distances up to 600m (e.g., for potential sports applications). Next, the processed signals are transmitted
back to the cap, where the data can be stored, displayed in real-time on a screen, or be used to trigger an audio warning, if
necessary.
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Látásérzékelők az Európa Bajnokságon
Az IT egyik dinamikusan fejlődő területe a gépi látás, melynek
legújabb vívmányait a júniusban rendezett labdarúgó Európa
Bajnokságon is felhasználták. A korábbinál lényegesen gyorsabb
adatfeldolgozásra képes rendszert és az alapjait jelentő
technológiát a biztonsági alkalmazásokon kívül más, olyan
szerteágazó területeken is számításba fogják venni, mint például
a közlekedésirányítás vagy a robotika.

A labdarúgó Európa Bajnokság bécsi meccsekre ellátogatott szurkolókat a lassabb reakcióidejű, nagyobb memóriakapacitást
és masszívabb számításokat igénylő hagyományos helyett európai kutatók által fejlesztett sokkal modernebb DVS-alapú
technológiával monitorozták. Az utóbbi negyven év megoldásai a képkeretre (frame) összpontosítottak: a rendszereknek
valamennyi frame valamennyi pixelét fel kell dolgozniuk, azaz gyakran teljesen azonos pixeleket is. A feladat embernek és
gépnek egyaránt rendkívül időigényes. Az újítást a 2005-ben lezárult CAVIAR (Context Aware Vision using Image-based
Active Recognition, kép-alapú aktív felismerést használó kontextus-érzékeny látás) projekt (melynek fejlesztésein különböző
utódkezdeményezésekben dolgoznak tovább) jelentette: a kutatók a frame helyett a pixelre helyezték a hangsúlyt. Az általuk
létrehozott gépilátás-rendszer az adott jelenetben, képen érzékelhető mozgásokat, a mozgások hatására létrejövő
változásokat használja fel. Ezek a változások az emberi szem- és agyműködésben szintén fontos szerepet játszanak.
Képkeretek tanulmányozása helyett, minden egyes pixel eldönti, mikor akar információt továbbítani” – magyarázza Tobi
Delbruck, a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (Zürich) Neuroinformatikai Intézetének kutatója, a CAVIAR szóvivője. –
„Az egész a fényváltozásoktól függ. Azért fontos, mert ha semmi nem módosul, akkor output sincs.” Az események jelzésével
a DVS-ként ismert szilícium retina azonnal lehetővé teszi az új vizuális információ feldolgozását, egyszerre csökkentve az
energiafogyasztást és a reakcióidőt. A különbség döbbenetes: a hagyományos kamerák sebessége másodpercenkénti ötven
frame, a CAVIAR rendszeré tízezer. A gyorsaság azzal magyarázható, hogy „felesleges” pixeleket nem dolgoz fel. A
rendszert (és a hozzá kapcsolódó szenzorokat, stb.) a vizuális információ azonnali, szelektív és emberi beavatkozást nem
(vagy csak alig) igénylő feldolgozása tette népszerűvé a bécsi illetékesek körében.
(059/2008)
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Mobil érzékelő eszközök a buszokon
A modern buszok egyben környezeti információkat is képesek
érzékelni és továbbítani. Az összegyűjtött információkat többféle
feldolgozó központba lehet továbbítani: a busz vezetőjének, a
forgalom irányításnak, és a környezetvédelmi központnak is. Az
intelligens buszok a jövő intelligens környezetének első képviselőjeként tűnnek fel.

Modern buses could be used as mobile sensing platforms, sending out live information that can be used to control traffic and
detect road hazards, according to European researchers. The research could help allowing trafic controllers, police and other
services to access up-to-date information from any number of public buses already on the streets. In a test, the researchers
equipped city buses with environmental sensors and cameras, allowing the vehicles to become transmitters of
measurements, warnings and live or recorded videos to anyone allowed to access the data. Researchers with the MORYNE
project perfected a raft of technologies for mobile sensing, data acquisition, analyses and telecommunications that could be
placed in public buses as a part of a larger effort to improve road safety and traffic management. In tests, they embedded
humidity and temperature sensors on buses. One pair of sensors checks the road surface while the other pair analyses the
air. The sensors were selected and designed to resist to pollution. They were also designed to quickly acclimatise to the
environment, as buses may have to go through tunnels, tiny dark roads, bridges and city parks over the course of a few
minutes. The data gathered by the sensors is processed on the bus, using a small but very powerful computer. The computer
can then warn the bus driver if for example foggy or icy conditions are imminent. The computer can also send alerts to a
public transport control centre via a variety of wireless connections, including mobile radio systems, wifi or wimax networks,
and UMTS (3G). The control centre can in turn warn nearby buses of dangerous conditions through the same wireless
channels. The system can also be set up to warn city traffic-monitoring centres of road conditions, making these mobile
environmental sensors another way to collect information on top of an existing network.
(060/2008)
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Új programozási technika
a processzor szolgálatában
Miután a processzorok teljesítménynövelésének problémáját
sikerült áttolni a szoftver területére, a probléma ettől persze még
nem szűnt meg, csak átalakult. A többmagos processzorok
ugyanis hatékony párhuzamos programozási technikák
alkalmazását igénylik. Jó hír, hogy szaporodik ezek köre, de
rossz, hogy még nagyon az út elején járunk.

A huge challenge facing the computing community today is how to make programming multi-cores easier. With this goal in
mind, the VELOX project, titled "An Integrated Approach to Transactional Memory on Multi-Core Computers" and funded with
4 million at the beginning of this year by the European Commission, launched its activities with the objective of delivering
seamless transactional memory (TM) systems that integrate well at all levels of the system stack. The adoption of multi-core
chips as the architecture-of-choice for mainstream computing will undoubtedly bring about profound changes in the way
software is developed. In this brave new era, programs will need to be rewritten in a parallel way for computers that have
multiple processing cores. One of the fundamental issues in developing parallel programs is a coordinated and orderly way
of accessing shared data. The use of previous techniques such as fine-grained locking as the multi-core programmer's
coordination methodology is viewed by most experts as a dead end since locking is too complicated for the average
programmer. The TM programming paradigm is a strong contender to become the approach of choice for replacing those
coordination techniques and implementing atomic operations in concurrent programming. Combining sequences of
concurrent operations into atomic transactions promises a great reduction in the complexity of both programming and verification, by making parts of the code appear to be sequential without the need to program fine-grained locks.
(061/2008)
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Bárki által tesztelhető
egy új szimmetria kereső algoritmus

#

Szoftver segítségével tesztelhető egy 2004-ben, Paul Darga által
kigondolt szimmetria kereső algoritmus. A szoftver neve Soucy és
a University of Michigan kutatói kérésre szívesen megküldik az
érdeklődőknek. Az új algoritmus segítségével másodpercek alatt
lehet megoldani olyan bonyolult matemetikai problémákat,
amelyekhez korábban több évnyi számítási kapacitásra volt
szükséges.
Computer scientists at the University of Michigan developed open-source software that cuts the time to find symmetries in
complicated equations from days to seconds in some cases. Finding symmetries is a way to highlight shortcuts to answers
that, for example, verify the safety of train schedules, identify bugs in software and hardware designs, or speed up common
search tasks. The algorithm is an update to software called "saucy" that the researchers developed in 2004 and shared with
colleagues. Paul Darga, a graduate student in the Department of Electrical Engineering and Computer Science, presented
the algorithm on June 10 at the Design Automation Conference in Anaheim, Calif. Darga's co-authors are Igor Markov,
associate professor in the Department of Electrical Engineering and Computer Science, and Karem Sakallah, a professor in
the same department. The software's applications extend to artificial intelligence and logistics.It speeds up solutions to
fundamental computer science problems and quickly solves what's called the graph automorphism problem. "Our new
algorithm solves the graph automorphism problem so quickly in real-life applications that the problem is starting to look
easy," Markov said. Symmetries are, in a sense, interchangeable options that lead to the same outcome. In complicated
equations, symmetries point to repeated branches of the search for solutions that only need to be figured out once. Current
programs that look for symmetries can take days to give results even when they find no instances, Darga said. The new
method finishes in seconds even when there are millions of variables. To illustrate how finding symmetries can simplify
equations, Markov pointed to the pigeonhole principle. This says you can’t, for example, fit 10 birds in nine pigeonholes
(unless they share.) The particular problem has a nine-fold symmetry because it doesn’t matter which hole each bird
occupies. One will always end up homeless. It also has a 10-fold symmetry because the birds are considered
interchangeable.
(062/2008)
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A macskaagy látásfeldolgozását
80%-os pontossággal szimuláló program

#

Macskák látáshoz kapcsolódó agyi információ feldolgozási
folyamtait modellezték sikeresen a Smith-Kettlewell kutatóintézetben. A program 80%-os pontossággal szimulálta a látóideg
és az agykéreg közötti információ előfeldolgozást végző
látóközpont működését.
It may not be able to catch mice yet, but software developed in the US can perceive moving images in much the same way
a cat's brain does. The researchers hope the work will one day lead to implants that make it possible for people to see
without an optic nerve. Researchers at the Smith-Kettlewell Eye Research Institute, San Francisco, were motivated by the
fact that, until now, models of the way brains respond to visual input used simple images like dots, bars and grids. They are
typically unable to cope with the complex scenes a human would usually see. To try and develop a more sophisticated model,
the team recorded the responses of 49 individual neurons in a part of a cat's brain called the lateral geniculate nucleus
(LGN). The LGN receives and processes visual information from the retina, via the optic nerve, before sending it on to the
cerebral cortex. Using a mixture of simple stimuli, like dots and bars, and building up to more complex moving artificial
scenes, the team tried to work out the basics of the LGN's response to visual features. The data made it possible to build a
software model of the LGN that can approximate how the neurons would respond to real scenes. The model was tested
against scenes recorded from a "catcam" camera attached to a cat's head. The model's predictions proved to be 80%
accurate when shown artificial scenes, but this figure fell to 60% with the natural scenes or the Tarzan movie. "For these
people, a prosthesis in the eye doesn't help," Matteo Carandini explains. Only people who have recently become blind can
benefit from such implants – currently being tested in humans – that stimulate the retina or optic nerve. Work on monkeys
last year showed it is possible to stimulate the LGN using electrodes to alter their vision, something previously thought
impossible. Software models like that developed by Carandini and colleagues would be vital for an implant to stimulate the
right neurons to create a mental impression of vision.
(063/2008)
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Az IT alkalmazások Szuezi-csatornája
A Google Gears, az Adobe Air és a Mozzila Prism után itt a Yahoo
BrowserPlus. Úgy látszik, hogy a webes és a desktop
alkalmazások közötti átjárást biztosító platform feletti
ellenőrzésért egyre nagyobb a küzdelem.

There have been small bits of information trickling out about Yahoo’s BrowserPlus, but recently we got some more
information about what Yahoo’s planning and it’s a good development for RIAs. In their own words, Yahoo is building a
platform, BrowserPlus for extending the Web: an end-user installs it and a developer uses its features through a small
JavaScript library. Some of the features that exist in the platform today include: drag-and-drop from the desktop, client-side
image manipulation (cropping, rotation & filters), desktop notifications. Clint Boulton makes the comparison between Gears
and Adobe AIR, which is sort of correct. It really looks like it’s more competition for Google Gears as it will run inside the
browser and expand the capabilities of the browser. It also doesn’t seem to be a one-plugin fro everything model. In the case
of Yahoo BrowserPlus, users would download a plugin, and then websites could call different web services supported by
BrowserPlus and BorwserPlus would load those into the browser when they’re called. That means it’s very easy for Yahoo
to add functionality to the platform as they go instead of having to worry about distributing a new version of the plugin every
time. Some of the new functionality parallels the new features and roadmap of Google Gears that was announced on the
28th of May 2008 and it’s interesting to see two big web companies continue to try and expand on what the browser can do
by offering their own functionality. If you look at Mozilla Prism, Adobe AIR, Google Gears, and BrowserPlus, there does seem
to be a lot of interest in moving beyond the browser and there is plenty of choice for how each developer makes that happen.
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Emberléptű robot
Két lábon járó robotok fejlesztése a már önmagában figyelemreméltó tudományos-technikai bravúron kívül konkrétabb,
gyógyászati eredményekkel is kecsegtet: a mozgási folyamat
modellezésével természetesebb helyváltoztatásra képes robotok
mozgáskorlátozottak, mozgássérültek rehabilitációja során
nyújthatnak komoly segítséget.

Researcher Daan Hobbelen of TU Delft has developed a new, highly-advanced walking robot: Flame. This type of research
is important as it provides insight into how people walk. This can in turn help people with walking difficulties through improved
diagnoses, training and rehabilitation equipment. If you try to teach a robot to walk, you will discover just how complex an
activity it is. Walking robots have been around since the seventies. The applied strategies can roughly be divided into two
types. The first derives from the world of industrial robots, in which everything is fixed in routines, as is the case with factory
robots. This approach can, where sufficient time and money are invested, produce excellent results, but there are major
restrictions with regard to cost, energy consumption and flexibility. TU Delft is a pioneer of the other method used for
constructing walking robots, which examines the way humans walk. This is really very similar to falling forward in a controlled
fashion. Adopting this method replaces the cautious, rigid way in which robots walk with the more fluid, energy-efficient
movement used by humans. PhD student Daan Hobbelen has demonstrated for the first time that a robot can be both energyefficient and highly stable. His breakthrough came in inventing a suitable method for measuring the stability of the way
people walk for the first time. This is remarkable, as ‘falling forward’ is traditionally viewed as an unstable movement. Next
he built a new robot with which he was able to demonstrate the improved performance: Flame. Flame contains seven motors,
an organ of balance and various algorithms which ensure its high level of stability. For instance, the robot can apply the
information provided by its organ of balance to place its feet slightly further apart in order to prevent a potential fall.
According to Hobbelen, Flame is the most advanced walking robot in the world, at least in the category of robots which apply
the human method of walking as a starting principle.
(065/2008)
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Robot-karmester
a Detroiti Szimfonikus Zenekarnál
Bővül ASIMO, a legendás humanoid repertoárja: az a tény, hogy
legújabb változata három emberi hangot képes megkülönböztetni
egymástól, komoly előrelépést jelenthet az ember-gép interakcióban. Csakhogy a hatékony és hiteles ember-gép interakcióhoz
érzelmek is kellenek, márpedig a robot legutóbbi fellépésekor,
szimfonikus zenekart vezényelve, pont ezt hiányolták a résztvevők.

ASIMO is not your typical conductor. It's gender neutral, stands at a little over 4 feet tall and has no pulse. It's a humanoid
robot that made its conducting debut in Detroit. It walked onto the stage to thunderous applause worthy of Leonard Bernstein.
"Hello, everyone," it said. "Hello," the audience responded. Then, ASIMO gracefully walked to the center of the stage, bowed
and began leading the orchestra in a performance of "The Impossible Dream" from the musical Man of La Mancha. ASIMO,
which stands for Advanced Step in Innovative Mobility, is a robot designed and built by Honda.One of its main goals is to get
kids interested in math and science. But ASIMO took a stab at conducting. David Everson, who plays the French horn, said
that while ASIMO's timing was impeccable, like a metronome, something clearly was missing. "This thing doesn't have any
eyes," Everson said. "You can't see its eyes. They can't convey any kind of emotions to you other than … It's standing up
there, it's not moving forward, it's not moving back. It's not making little small gestures or giving anybody any cues." Leonard
Slatkin, the DSO's newly installed music director, echoed Everson's analysis. Slatkin said that a conductor must be able to
improvise — a skill ASIMO has yet to master. "Sometimes you want to take a passage a little bit slower; sometimes it needs
to have a darker color; sometimes it should be softer," Slatkin said. "These are all things that a conductor conveys to the
orchestra on the spur of the moment." At intermission, people of all ages were heard talking about and mimicking ASIMO. "I
thought he was going to be more boxy," but his head and fingers were humanlike, said Janey Degnan, who plays in a youth
orchestra. ASIMO's presence in Detroit, while entertaining, was also meant to draw attention to the importance of music
education.
(066/2008)
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Orvosi Nobel-díj számítógépes játékért?

L

A számítógépes játékok régen túlmutatnak eredetileg csak
szórakoztató rendeltetésükön: manapság már például az
oktatásban és a tudományban is hasznosíthatók. Egy amerikai
példa tanulsága, hogy közvetítésükkel akár nagyléptékű orvosi
kutatásokban is részt vehetünk. Időről időre a kutatók elemzik a
legeredményesebb felhasználók lépéseit, s igyekeznek kimutatni,
miként fejtik meg a puzzle-szerű feladatokat.
Képzeljük el, hogy a hosszú évek során, hercegnők és bolygók megmentése közben felhalmozott játéktapasztalatot orvosi
célokra, például az Alzheimer-kór leküzdésére, vagy az AIDS vírus felfedezésére használjuk, s közben ugyanúgy
szórakozunk, mint megszoktuk. Erre tesz kísérletet a Washington Egyetem nemrég bejelentett – a világhálón hozzáférhető
– Foldit-ja. Lényege, hogy a fehérjék pontos rendeződésének/gombolyodásának mikéntjére nemcsak kutatólaboratóriumokban dolgozó tudósok, hanem elvileg számítógépes játékok rutinos résztvevői is megtalálhatják a választ. Bármelyikünk
hozzájárulhat a szenzációs felfedezésekhez, azaz, (némi túlzással) akár orvosi Nobel-díjig is vihetjük! A körülbelül csak húsz
percig tartó abszolút kezdő szinten megismerkedünk a fehérjéket alakító fizikai törvényekkel azonos szabályokkal, majd
gyakorlunk. Az emberi testben több mint százezer fehérjefajta található. „Megadják” a sejtek formáját, kialakítják az
immunrendszert, felgyorsítják a kémiai folyamatokat. Ugyan soknak ismerjük a génszekvenciáját, viszont még többről
fogalmunk sincs, nem tudjuk, miként fejlődnek bonyolult alakzatokká. Számítógépes szimulációval ki lehetne kalkulálni az
összes lehetséges formát, csakhogy olyan nagyságú matematikai problémáról van szó, amelynek a megoldásához a
földkerekség valamennyi gépének évszázadokig kellene megállás nélkül dolgozni. Ezzel szemben – érvelnek a Foldit
kiagyalói, természetes emberi intuícióval hamarabb célba érünk. Arra a ráérző képességre gondolnak, amelyet játék közben,
minél gyakrabban játszunk, annál többször alkalmazunk, és sikereket érünk el vele: legyőzzük a szörnyet, bevesszük a
várat. Ez a készség teljesen más, mint az eredményes biológusok, vagy informatikusok tudása. David Baker, az egyik
fejlesztő elmondása szerint tizenhárom éves fia jobb és gyorsabb nála a Foldit-ban. Azt a lehetőséget is felvillantotta, hogy
például a játékosokat megismertetik egy járvánnyal, amelyet a vírust deaktiváló fehérjekombinációval kell megszüntetniük.
A megfelelő formájú protein kitalálása lenne a feladatuk.
(067/2008)
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Okos címkefeliratok
Megalkották a kis “sárga cetlik” informatizált mását, amelyben
RFID chipre kerül a kézzel írt megjegyzés. A gyakorlatban fontos
a dokumentumok vagy a tárgyak ideiglenes megjelölésének
lehetősége. A rendszer kézírást is elfogad és felismeri a gyakori
kezelési utasításokat.

In an attempt to bring one of the most famous inventions of the 20th century into the digital age, scientists of the "Ambient
Intelligence Group" at the Massachusetts Institute of Technology have developed the "intelligent stickies". These are
essentially Post-its with a twist - the notes written on them can be managed by a PC that will be able to remind users of any
information stored on the small paper notes at the appropriate time, via a variety of digital devices. In a project that combines
artificial intelligence, RFID, and ink recognition technologies, the MIT team says they have managed to make the popular
sticky notes much more useful. A newly-written Quickie is a simple Post-it note, which is scribed on a sensitive pad that allows
the computer to capture and store the written information. This is done using commercially available digital-pen hardware,
which translates the movement of the pen on the surface of the paper sticky note into digital information. The data can be
viewed at any time through the Quickie software, which stores the sticky notes as images and converts the hand-written notes
into computer-understandable text using available handwriting recognition algorithms. The Quickie application not only allows
users to browse their notes, but also lets users search for specific information or keywords. Using a freely available
commonsense knowledge engine and computational AI techniques, the software processes the written text and determines
the relevant context of the notes, categorizing them appropriately. "The system uses its understanding of the user's intentions,
content, and the context of the notes to provide the user with reminders, alerts, messages, and just-in-time information" – said
the inventors. Additionally, each Quickie carries a unique RFID tag, so that it can be easily located around the house or office.
Therefore, users can be sure never to lose a bookmarked book or any other object marked with a Quickie.
(068/2008)
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Gépileg érzékelt emberi érzelmek
Az ember-gép kapcsolat javításának egyik fontos eleme, hogy a
gép “tudatában” legyen az ember mindenkori tudati-érzelmi
állapotának. Bár az agyhullámok ezzel kapcsolatban sok
információt hordoznak, hátrányuk, hogy csak a fej közvetlen
közelében észlelhetők. A mindennapi használatra maradnak tehát
a jól ismet audio-vizuális jelek: a hanghordozás, az arckifejezés, a
gesztusok stb. Ami persze nekünk embereknek ujjgyakorlat, az
komplex, multimodális adatelemzés a gépnek. Ám lehetséges, és
nem is akármilyen eredménnyel.

Today’s computers can do a lot as far as computation goes, but they tend to do it in an impersonal, stand-offish way, so to
speak. However, computer engineers are busy changing that, as they try to give computers a bit of a personal touch to make
human-computer interaction more natural and friendly. For instance, two studies from a recent issue of IEEE Transactions
on Multimedia have investigated enabling computers to recognize users’ emotional states and ages. The researchers hope
that tomorrow’s computers will be able to “look” at a human face and extract this type of information, much like humans do
with each other. By combining audio and visual data, Yongjin Wang from the University of Toronto and Ling Guan from
Ryerson University in Toronto have developed a system that recognizes six human emotional states: happiness, sadness,
anger, fear, surprise, and disgust. Their system can recognize emotions in people from different cultures and who speak
different languages with a success rate of 82%. “Human-centered computing focuses on understanding humans, including
recognition of face, emotions, gestures, speech, body movements, etc.,” Wang told PhysOrg.com. “Emotion recognition
systems help the computer to understand the affective state of the user, and hence the computer can respond accordingly
based on that perception.” The researchers’ system extracted a large number of vocal characteristics, such as “prosodic
features,” which include the rhythm, intensity, rate, and frequency of speech. Facial features were extracted holistically.
Then, the researchers trained the system on several short video samples of individuals showing different emotions, from
which it connected certain features with emotions.As Wang and Guan explained, emotional representation is very diverse:
some vocal and facial features may play an important role in characterizing certain emotions, but a very minimal role in other
emotions. As a general example, happiness is detected better using certain visual features (e.g. in smiling), while anger is
detected better using audio features (e.g. in yelling).
(069/2008)
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Látáskárosultak számára is
hozzáférhető könyvek
Egyre több változatban – nyomtatásban, Braille írásban, audió és
széles formátumban – egyre több könyv jelenik meg, viszont még
mindig sokan nem élvezhetik a bennük rejlő bölcsességet. A jobb
hozzáférhetőség új kiadói koncepciók és technológiák
alkalmazásával valósítható meg.

Many people have no access to most published books. European researchers are trying to remedy this by adapting new
technologies to provide accessibility on demand for the visually impaired. The dream is to make all new publications simultaneously available in formats such as Braille, large print and audio. This will mean the blind, the partially sighted and those
suffering from reading disabilities such as dyslexia have the same access rights to information as the rest of society. While
the driving force behind the research is helping the ‘print impaired’, who make up between 6-8% of all Europeans, a
substantial and hence profitable new mainstream market is also being created. The EUAIN project and its successors have
brought together the publishing industry in Europe with accessibility organisations for the first time, and a whole new type of
publishing is in the process of being created as a result. Project co-ordinator David Crombie says while there are plenty of
accessibility projects for the Internet, this one is different in that it deals with allowing access to documents in any digital
format. The researchers also viewed accessibility as a being part of a process rather than as a product. “At key points in the
process of creating a digital document, you have to put in accessibility,” he says. “The sooner in the process you add accessibility the better and cheaper it is.”
(070/2008)
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Formalizált tudás és informális
emberi kapcsolatok
A tudásintenzív iparágakban működő vállalatok általában
elismerik, hogy a szervezet üzletileg hasznosítható tudásának
jelentős része informális emberi kapcsolatokon keresztül
keletkezik, bővül vagy kap megerősítést. Az IT által felpörgetett
üzleti tevékenység azonban egyre inkább megszünteti azokat a
helyeket, ahol a vállalat dolgozói spontán találkozhatnának
egymással és megoszthatnák egymásközt a számunkra éppen
akkor fontos információkat és ismereteket. A törekvés a
termelékenység minden eszközzel való növelésére ezért –
paradox módon – csökkentheti a termelékenységet. Maradnak
tehát azok a virtuális (azaz web-) helyek, amelyeket munkánk
során felkeresünk. Legalább ezek legyenek otthonosak, és
alkalmasak a spontán információcserére.

Once upon a time, people bonded with their co-workers on office softball teams and traded gossip at the watercooler. OK,
so those days aren't gone yet. But as big companies parcel Information Age work to people in widely dispersed locations, it's
getting harder for colleagues to develop the camaraderie that comes from being in the same place. Beyond making work less
fun, feeling disconnected from comrades might be a drag on productivity. Now technology researchers are trying to replicate
old-fashioned office interactions by transforming everyday business software for the new era of work. The historically dry-assawdust products are borrowing elements from video games and social-networking Web sites. You can tell just from looking
at the Beehive program under development at IBM Corp. that something is different. Beehive's color scheme is bright yellow,
not IBM's standard blue. The cheerfulness reflects the fact that Beehive is meant to encourage far-flung co-workers to like
each other more.
(071/2008)
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A szárnyaló Ruby
A Java programozási nyelvet a hivatalos bejelentésekor úgy
emlegették, mint az internet “genetikai kódrendszerét”. És valóban:
rendkívül elterjedt, eszközök és programozók sokasága támogatja
és használja. Viszont az is egyre inkább kiderül, hogy mégsem ez a
“végső kódrendszer”, elterjedtsége nem jelenti a programozási
nyelvek történetének végét. A kifejező erő és a használat
egyszerűsége tekintetében például a Ruby-ban komoly kihívóra
akadt. Más kérdés, hogy ez viszont sokkal lassúbb. De hát
emlékezzünk: a kezdetekben a Java sem a gyorsaságáról volt híres.

With Java now a very mature language with millions of developers, the Ruby language is among the fastest growing
programming languages, and the number of Ruby developers is expected to quadruple over the next five years.In a panel
discussion at the Sun's CommunityOne day preview to JavaOne here on May 5, Mark Driver, an analyst at Gartner, said,
"There are under one million professional Ruby developers now and we're projecting there will be four million plus by 2013."
Driver later told eWEEK that Gartner's research shows "strong interest" in Ruby and that the percentage of developers that
will be creating commercial systems versus those that are hobbyists will be even greater for Ruby than for other languages.
"Ruby will be more interesting to commercial developers," he said. The panel discussion featured a variety of participants,
including some core contributors to the JRuby project and a trio of Ruby developers. In addition, while broaching the issue
of Ruby's growth, the session also at times compared Ruby to other languages such as PHP and Java itself. JRuby is an
implementation of Ruby that runs on the JVM (Java Virtual Machine).
(072/2008)
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Az alkalmazkodó website-ok
gazdaggá tehetnek
Az automatikusan alkalmazkodó website-ok, több árut és szolgáltatást tudnak eladni. Kb. 5-10 klikkelésből lehet kiismerni a
látogatót és alkalmazkodni hozzá. A vevő-elemzés interaktív
formája új távlatokat adhat az elektronikus kereskedelemnek.

Web sites that automatically customize themselves for each visitor so they come across as more appealing or simply less
annoying can boost sales for online businesses by close to 20%, MIT research says. These sites adapt to display information
so everyone who visits sees a version best suited to their preferred style of absorbing information, say the four
researchers.So the site might play an audio file and present graphics to one visitor, but present the same information as text
to the next depending on each person's cognitive style. Morphing sites deduce that style from the decisions visitors make as
they click through pages on the site. "You need five to 10 clicks before you can really get a pretty good idea of who they are,"
says John Hauser, the lead author of the paper and a professor at MIT's Sloan School of Management. He says over the
past decade statistics have evolved to allow broader conclusions from less data. "You can infer a lot more from a lot less
data by borrowing data from other respondents," he says. "When I first heard it I thought this couldn't possibly work." But it
does. By using a sample set of users navigating a test Web site, individual businesses can set the baseline for what click
choices on that site mean about the visitor. Over time with real potential customers visiting a live site, the morphing engine
fine tunes itself to draw better conclusions about visitors' preferences and to serve up what pages most likely lead to a sale,
Hauser says. The software is open source and available at MIT's Web site, but so far no one has created a commercial
business to apply it to individual customers, he says. Such auto-customizing Web sites are less intrusive than the alternative
- sites that visitors can manually customize, a time-consuming process that many visitors won't bother with, the researchers
say. And they create the right Web site for maximum sales much quicker, Hauser says.
(073/2008)
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Jelbeszéd videó archivum
A jelbeszéd kifejezései pont olyan gazdagok, összetettek és
gyorsan változók, mint a beszélt nyelv. A Boston University által
kidolgozott jelbeszéd-rögzítési technika célja egy multimédia
jelbeszéd-értelmező szótár létrehozása.

Even though Joan Nash has been using American Sign Language for most of her life and has made a career of teaching deaf
and hearing-impaired children, she is sometimes stumped when she encounters a sign she has never seen. She can't just
look it up in a dictionary. At least not yet. Nash, a doctoral student at Boston University, is part of a team working on an
interactive video project that would allow someone to demonstrate a sign in front of a camera, and have a computer program
interpret and explain its meaning. "Sometimes when I see a sign I don't know it can be frustrating as you run around asking
people and trying to find out what it is," she said. American Sign Language has no written form, and even though there are
print and video ASL dictionaries, one needs to know the meaning of the word to look up the sign. That's sort of like trying to
figure out the meaning of a foreign word by looking it up under its English equivalent. "I know from my own experience that
it's really hard if you see a sign that you don't know, either in a class, in a video you've been assigned to watch, or even if
you see it on the street, to figure out what it means," said linguistics professor Carol Neidle, one of the project's lead
researchers along with BU's Stan Sclaroff and Vassilis Athitsos at the University of Texas-Arlington. The goal is to develop
a lexicon of more than 3,000 signs. The meaning of each sign is not just determined by the shape of the hands, but also the
movements of the hands and arms, and even facial expressions. As Nash scrolls through hundreds of words alphabetically
in English - sweep, sweetheart, swimming, symbol, system - Elizabeth Cassidy, a native ASL speaker, signs them for four
cameras, three in front of her and one on her right. Two cameras shoot close-ups from different angles, and one takes a
wider shot. The goal is to use the technology to develop a multimedia ASL dictionary to help parents better communicate
with deaf children, and to help sign language students.
(074/2008)
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A kvantumkriptográfia sem nyújt
tökéletes védelmet
Mostanáig úgy gondolták, hogy a kvantumkriptográfia elméletileg
teljesen biztonságos megoldást jelenthet az adatátvitel
bizalmasságának a védelmére, mivel az adatfolyamot nem lehet
anélkül megfigyelni, hogy az észrevétlen maradjon. Jan-Ake
Larssonnak, a Linköping egyetem kutatójának azonban sikerült
bebizonyítania feltételezés hibás voltát.

Quantum cryptography has been regarded as 100-percent protection against attacks on sensitive data traffic. But now a
research team at Linköping University in Sweden has found a hole in this advanced technology. The risk of illegal accessing
of information, for example in money transactions, is necessitating more and more advanced cryptographic techniques.
When you send an encrypted message via the computer network, one of the most difficult problems to solve is how the key
should be transmitted. One way is to send it by courier. Another way is a "public key," which is used for online banking and
security functions in Web browsers. A courier must of course be reliable, otherwise there is a risk that the key will be secretly
copied on the way. A public key is regarded as secure, since enormous calculations are required to break the long strings of
data bits - some 2,000 - that make up the key. But a new technology called quantum cryptography is supposed to be
absolutely secure. Thus far, however, very few people have made use of it. It requires special hardware, for example with a
type of laser that emits polarized light particles (photons) via optic fiber or through the air. Some companies and banks in
Austria are testing the system, and trials are underway with satellite-TV transmission. The security is guaranteed by the laws
of quantum mechanics. Quantum-mechanical objects have the peculiar property that they cannot be measured upon or
manipulated without being disturbed. If somebody tries to copy a quantum-cryptographic key in transit, this will be noticeable
as extra noise. An eavesdropper can cause problems, but not extract usable information. But Jan-Ake Larsson, associate
professor of applied mathematics at Linköping University, working with his student Jörgen Cederlöf, has shown that not even
quantum cryptography is 100-percent secure. There is a theoretical possibility that an unauthorized person can extract the
key without being discovered, by simultaneously manipulating both the quantum-mechanical and the regular communication
needed in quantum cryptography.
(075/2008)
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A szabad szoftver mozgalom
térnyerése Braziliában
A brazil kormányzat nyílt forrású szoftvereken alapuló kormányzati
alkalmazásfejlesztési projektjei rendkívül sikeresek. Egyesek
azoban kételkednek abban, hogy hosszabb távon is fenterható
lesz-e ez a fejlesztési model. A Marcos Mazoni-val, a brazil Nyilt
Forrású Szofver Bevezetési Munkacsoport nemrég megválasztott
vezetőjével készült terjedelmes interjú ezt és sok más kapcsolódó
kédést jár körül.

Brazil made an impression on the free software world during the past five years of President Luiz Inácio Lula da Silva's
administration by promoting a policy of migration to open source software for the government and state-owned industry.
Initial press coverage of this policy change away from proprietary software was celebrated in many mainstream media
outlets. Since then, the mainstream media hasn't really given much time to the actual policy implementation and Englishlanguage bloggers have started to question whether there is anything for open source advocates to be excited about:
"Interest in FOSS (Free and Open Source Software) still exists throughout Brazil, but signs of progress are hard to see in
2007," asserts an article at Linux.com and repeated in the open source blogosphere. This outlook is a significant departure
from the reality on the ground. Brazil's commitment to free software is demonstrated in a number of impressive initiatives,
any one of which would be unprecedented by themselves. Collectively, these programs comprise an enormous contribution
to the open source community in the form of both code and real-life experience in deploying free software as a solution for
large and complex organizations, if not society as a whole.
(076/2008)
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Internet kvantum titkosítással



Egyre gyakrabban alkalmaznak kvantum számítástechnikai
megoldásokat az adatátvitel bizalmasságának a védelme
érdekében. Az elkövetkező hónapban Bécsben tesznek kísérletet
egy ilyen technológiát használó nagyméretű hálózat
létrehozására.
A stylish new way of surfing the Internet is coming to Vienna this fall. Researchers plan to flip the switch on the next step
toward a quantum version of the Internet. They will build a network allowing users to send each other messages as virtually
unbreakable ciphers, with privacy protected by the laws of quantum physics. The Vienna net is admittedly just a prototype
for research purposes. It is also not yet a true quantum version of the Internet. Although it can transmit ordinary data with
quantum security, it can’t transfer quantum information, which encodes the states of objects that obey quantum rules. Such
a breakthrough might be years off, but it’s getting closer. Truth be told, it’s not completely clear what a fully quantum Internet
would be good for. In fact, at first it even sounds like a really bad idea. Quantum information is notoriously wobbly. An object
tends to live in a superposition of states — for example, an electron can spin in two directions at once, or an atom can be
simultaneously in two different places — until interaction with the rest of the world forces the object to pick one state.
Quantum reality is a limbo of coexisting possibilities. But the eccentric physics could also impart unique strengths to
networks. While each data bit in an ordinary computer takes the value 0 or 1, the units of quantum information, called
quantum bits, or qubits for short, can take both values simultaneously. A quantum Internet could transfer software and data
between future (and futuristic) quantum computers, which could outperform ordinary computers by running multiple
operations at once, in superposition. And the network could lead to new kinds of social interactions — such as letting
quantum physics pick a presidential candidate who pleases the most voters or allowing people to donate to a cause based
on whether others donate as well — and do so with absolute secrecy.
(077/2008)
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Mágneses logikai áramkörök
Az EU által támogatott MAGLOG projekt eredményeként európai
szereplője is lehet a mostanában kialakuló magno-elektronikai
piacnak. A mágneses logikai áramköröket használó
mikroprocesszorok kevesebb energiát fogyasztanak és
gyorsabbak, mint elektronikus társaik. A magno-elektronikus
csipek megjelenésére elsősorban a specifikus célra készült
mikroprocesszorok körében lehet számítani.

European researchers are the first to demonstrate functional components that exploit the magnetic properties of electrons to
perform logic operations. Compatible with existing microtechnology, the new approach heralds the next era of faster, smaller
and more efficient electronics. Magnetoelectronics exploit the magnetic properties or spin of electrons as well as their
charge. In the presence of a magnetic field the electrons may point ‘left’ or ‘right’, which can represent bits of data, such as
the binary digits 0 and 1. MAGLOG brought together leaders in the field of magnetoelectronics to adapt the technology not
just for data storage and memory, but also for computation. The project partners describe it as “memory that can think”. The
input signals at each magnetic logic gate change the magnetisation of physical structures within the cell. The magnetic field
affects the electrical resistance of the structures which can be measured with a readout of ‘True’ or ‘False’, or in binary a 1
or 0. “The main goal of MAGLOG was to show that magnetic logic gates could be produced on a conventional complementary
metal-oxide-semiconductor (CMOS) platform,” says the project coordinator Guenter Reiss. “For successful commercialisation, it is critical that this novel method of data processing can be integrated into conventional chip technologies.” One
production approach uses lithography to etch structures within the ferromagnetic material to produce zones where the
magnetic orientation of the material ‘flips’. This switching between two states depends on input signals and thereby enables
logical operations to be performed. Cells fabricated in this way use no silicon and require no multilayer processing – they
can be manufactured at very low cost on flexible materials. Another successful production approach for magnetic logic gates
remains confined to high-performance computing applications that require low power consumption, for instance battery
operated devices such as mobile phones.
(078/2008)
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Többszálú szuperszámítógép
szoftvert keres adatintenzív számításokhoz
A legújabb szuperszámítógép-típus nemcsak gyorsaságban,
hanem véletlenszerű adathálózatok kezelésében is felülmúlja
elődeit. Az eddigi beszámolók alapján másként fér hozzá az
adatokhoz, másként kezeli azokat, komplexebb problémák
elemzésére képes.

The newest breed of supercomputers have hardware set up not just for speed, but also to better tackle large networks of
seemingly random data. And now, a multi-institutional group of researchers has been awarded $4.0 million to develop
software for these supercomputers. Applications include anywhere complex webs of information can be found: from internet
security and power grid stability to complex biological networks. The difference between the new breed and traditional
supercomputers is how they access data, a difference that significantly increases computing power. But old software won't
run on the new hardware any more than a PC program will run on a Mac. So, the US Department of Defense provided the
funding to seed the Center for Adaptive Supercomputing Software, a joint project between the Department of Energy's Pacific
Northwest National Laboratory and Cray, Inc, in Seattle. "The system will allow much faster analysis of complex problems,
like understanding and predicting how the power grid behaves -- one of the most complex engineering systems ever built,"
said Moe Khaleel, director of Computational Sciences and Mathematics at PNNL, which is leading the project. These new
machines are built with so-called "multithreaded processors" that enable multiple, simultaneous processing compared with
the linear and slower approach of conventional systems. The Center will focus on applications for the multithreaded Cray
XMT. "Traditional supercomputers are not well suited for certain kinds of data analysis, so we want to explore this advanced
architecture," said PNNL computational scientist Daniel Chavarría. In previously published work, PNNL computational
scientist Jarek Nieplocha used a predecessor of the Cray XMT to run typical software programs that help operators keep the
power grid running smoothly. Adapted to the advanced hardware, these programs ran 10 times faster on the multithreaded
machine.
(079/2008)
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Az áttérés az IPv6-ra nem történik meg



Ha sürgősen nem térünk át az IPv4-ről az IPv6-ra, akkor az
Internet forgalom néhány éven belül bedugul. Az átállás folyamata
lassabb, mint kellene; figyelmeztetnek a szakértők.
When just under 1,200 people attending a meeting can produce the largest spike in IPv6 traffic in the last year, you know
that something is wrong. Arbor Networks measured IPv6 traffic across nearly 2,400 backbone and peering routers, across
87 ISPs scattered worldwide, at five-minute intervals for June 2007 through June 2008. The resulting data was used to
produce what the company considers to be the most comprehensive study of IPv6 data to date. And the news is quite grim.
According to Arbor, the amount of inter-domain IPv6 traffic measured over the entire year was just 0.0026 percent of overall
IPv4 traffic. Two spikes were also measured, between Nov. 4 and Christmas 2007, pushing the peak percentage to 0.012
percent. Put another way, about 600 Mbits/s of IPv6 traffic was recorded, versus 4 terabytes per second of IPv4 traffic. In
total, Arbor tracked 15 exabytes of traffic; the sum of all human knowledge is generally considered to be 4 exabytes, Arbor
executives said. Overall, the proportion of IPv4 traffic to IPv6 traffic remained relatively constant over the life of the study.
What has been called the "death of the Internet" is more akin to the 'Net running into a brick wall: at some point, the available
IPv4 addresses that hide behind domain names like "www.pcmag.com" will be exhausted, choking off the Web's expansion.
Currently, projections place this in 2011. Shifting to a more complex series of IPv6 addresses will allow a total of 340 billion
billion billion billion addresses, expected to be enough for the near future. But that shift has to take place. And so far, it
hasn't. Although Arbor's methodology does leave open the possibility that IPv6 traffic is going unreported, the sample that
the company recorded indicates that the Internet, as a whole, apparently intends to wait before making the transition.
(080/2008)
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Lehet-e spórolni a sávszélességgel?
Az Internet elérés sávmegosztásán dolgoznak a pakisztáni
szakemberek. Az elképzelés modellje a Bit-Torrent filemegosztó
protokoll. Gazdagabb országbeli barátjaiktól várják a nemzetközi
letöltésekhez a sáv-megosztást. Az információs társadalomban
nem szokatlan a szolidaritás gondolata.

Internet access is growing steadily in developing nations, but limited infrastructure means that at times connections can still
be painfully slow. A major bottleneck for these countries is the need to force a lot of traffic through international links, which
typically have relatively low bandwidth. Now computer scientists in Pakistan are building a system to boost download speeds
in the developing world by letting people effectively share their bandwidth. Software chops up popular pages and media files,
allowing users to grab them from each other, building a grassroots Internet cache. In countries like Pakistan, Internet
connections are generally slow and expensive, and few ISPs offer effective caching services, limiting access to information-one reason why the United Nations has made improving Internet connectivity worldwide one of its Millennium Development
Goals. None of Pakistan's small ISPs cache much data, and traffic is often routed through key Internet infrastructure in other
nations. "In Pakistan, almost all the traffic leaves the country," says Umar Saif, a computer scientist at the Lahore University
of Management Sciences (LUMS). That's the case even when a Pakistani user is browsing websites hosted in his or her own
country. "The packets can get routed all the way through New York and then back to Pakistan," Saif says. So Saif's team at
LUMS is developing DonateBandwidth, a system inspired by the BitTorrent peer-to-peer protocol. DonateBandwidth works in
much the same way but lets people share more than just large files. When users try to access a website or download a file,
a DonateBandwidth program running on their machine checks first with the peer-to-peer cache to see if the data is stored
there. If so, it starts downloading chunks of the file from peers running the same software, while also getting parts of the file
through the usual Internet connection. The software could allow people in countries that have better Internet connections to
donate their bandwidth to users in the developing world.
(081/2008)
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Távcsöves monitor
Új monitor technológiát dolgozott ki a Microsoft támogatásával
Anna Pyayt a University of Washington kutatója. A távcsöves pixel
kijelző (telescopic pixel dispay) névre keresztelt megoldás
legalább háromszor hatékonyabban használja fel a háttérfényt,
mint a jelenlegi LCD monitorok, emellett az egyes pixelek
fényerőssége analóg módon vezérelhető.

Researchers from Microsoft say they've built a prototype of a display screen using a technology that essentially mimics the
optics in a telescope but at the scale of individual display pixels. The result is a display that is faster and more energy
efficient than a liquid crystal display, or LCD. Anna Pyayt led the research as part of her Ph.D. thesis at the University of
Washington in collaboration with two Microsoft engineers. Microsoft funded the work and has also applied for a patent on the
technology. The most common display technology, the LCD, is inefficient. The display is lit from the back, and less than 10
percent of the light reaches the surface of the screen. Pixels in a display technology work as on-off shutters, but the light
has to travel through several layers before reaching the screen. In an LCD, one of those layers is a polarizing filter, which
absorbs about 50 percent of the light as it passes through. By contrast, the telescopic pixel design uses reflective optics.
Each pixel functions as a miniature telescope. There are two mirrors: a primary mirror facing the backlight (away from the
screen) with a hole in the middle, and a smaller secondary mirror 175 micrometers behind the primary mirror it faces. The
secondary mirror is the same size and shape as the hole. Without an electric field, the mirrors stay flat, and light coming from
behind the pixel is reflected back, away from the screen. But applying voltage bends the primary mirror into the shape of a
parabola. The bending focuses light onto the secondary mirror, which reflects it out through the hole in the primary mirror
and onto the screen. The design greatly increases the amount of backlight that reaches the screen. The researchers were
able to get about 36 percent of the backlight out of a pixel, more than three times as much light as an LCD can deliver. But
Microsoft senior research engineer Michael Sinclair says that through design improvements, he expects that number to go
up—theoretically, as high as 75 percent.
(082/2008)
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Gömb számítógép Redmondban
A nehezen kezelhető jelenlegi interface-ek hátráltatják az emberszámítógép interakció gördülékenységét, hatékonyságát. Az
ergonómiai szempontok fokozatos érvényesítése újabb és a
maiaknál jóval izgalmasabb megoldásokat vetít előre, amelyek
egyike a Microsoft - tabletop-gépekhez hasonló - Gömbszámítógépe. A többfelhasználós, érintőképernyős Gömb
felgyorsítja a kommunikációt, élvezetesebbé és természetesebbé
teszi a géphasználatot.
Microsoft Corp. showed off its new Sphere computer. The machine, which was featured at the vendor's Research Faculty
Summit in Redmond, Wash., is still a research prototype. It uses a touch-screen orb instead of a traditional flat-screen
monitor. The system combines touch capabilities with a projector and an infrared camera, noted Hrvoje Benko, a Microsoft
Research human-computer interaction specialist, in a blog post. "There is no master-user position," said Benko. That means
that users standing on either side of the globe could separately manipulate the device, viewing photos or videos
independently of each other. But it was designed to ensure that such users could also interact with each other, he said. A
user on one side can swipe a photo to send it around to the other side. Microsoft engineers have so far developed a picture
and video browser, as well as three applications for the system. "It's important in that someone is spending time and money
to look at different ways to design and use computers," said Dan Olds, an analyst at Gabriel Consulting Group Inc. "You
never know where [it] might lead." Sphere is a multi-touchscreen, similar to Microsoft's Surface computer, but it is round.
Microsoft envisions that it could be used in a collaborative public environment, like a hotel lobby. The Sphere was one of
many devices on display at the event's demo fest. Microsoft also showed attendees a deployment of 2,000 internally built
temperature and humidity sensors that it's using to control energy consumption at its facilities. Jie Liu, a Microsoft
researcher, would not say whether Microsoft plans to commercialize the technology, though he noted that "there is lots of
interest."
(083/2008)
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Mobil böngészők új generációja
A mobil telefonokra tervezett böngészők új generációja gyorsabb
adatfeldolgozást tesz lehetővé. Ez elősegíti, hogy a kis
teljesítményű hordozható eszközökön is ugyanolyan élmény
legyen a weboldalak böngészése, mint a laptopok és az asztali
gépek esetében.

A new generation of mobile Web browsers is finally making the Web a reality on handheld devices. The latest example is the
beta launch of Opera Mobile 9.5, a native Web browser for high-end smart phones. It's an evolutionary release for the
Norwegian software company, but it comes just days after Apple's iPhone 3G, with its highly capable Safari browser, went
on sale. Other brand-new entrants, such as Mobile Firefox and Skyfire, are expected later this year, at least in beta form.
But the evolving mobile browsers are only one part of the picture. Mobile browsing is affected by the client hardware, which
includes the processor and the kind of wireless network being used, all of which have improved markedly. It has also affected
by the design of the Web sites being targeted, and new attention is being focused on optimizing these sites for mobile users.
When everything comes together, the results can be impressive. In the U.S., the combination of the iPhone's large screen,
touch interface and Safari has given mobile users a new way of viewing the Web: the way they're used to seeing it with their
PC-based Web browsers. Until now, most users struggled with so-called microbrowsers, which typically access separately
created and maintained Web content. StatCounter reported in March that Safari/iPhone was the No. 1 mobile browser in the
U.S., and No. 2 globally, trailing the Nokia Corp. Web browser. Google Inc. released data in January showing that Christmas
traffic to its site from iPhone users outstripped all other mobile devices, at a point when the iPhone had just 2% of the smart
phone market. The lesson was clear: Give mobile users a browser they could actually use ... and they'd use it.
(084/2008)
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Pillangószárnyakon szárnyalnak az adatok
A párhuzamos feldolgozást végző számítógépek új architektúrája
- amely voltaképpen egy, az 1960-as években kidolgozott
architektúra "aktualizált" változata - könnyebbé és gyorsabbá
teszi az egyre bonyolultabb hálózatok kezelését, a hálózati
útvonalak megtervezését, a mindenkori viszonyoknak megfelelő
használatukat.

As both computer chips and supercomputers grow more powerful by linking together more and more processors, they risk
wasting money, energy, and time by sending data among processors over inefficient routes. Now one Stanford engineer says
he and his colleagues at supercomputer maker Cray have the most efficient scheme yet for directing all that traffic—an
architecture he calls the “flattened butterfly.” According to William Dally, chairman of Stanford’s computer science
department, the flattened butterfly cuts the cost of building a supercomputer in half, compared with the cost of using a
standard architecture known as a Clos network. Dally’s simulations show that in multicore microprocessors, the flattened
butterfly can increase data throughput by up to 50 percent over a standard mesh network, reduce power consumption by 38
percent, and cut latency—the time a data packet spends waiting to be forwarded—by 28 percent. The flattened butterfly is
an update of an architecture known as a butterfly, which has been around since the 1960s. The name comes from the pattern
of inverted triangles created by the interconnections, which looks like butterfly wings. Dally flattens the butterfly by combining
columns of routers and linking each router to more processors. The new configuration halves the number of router-to-router
connections. Data traveling between the processors can now get to any other processor in fewer hops, even though the
physical route may be longer, and that eliminates considerable latency. The flattened butterfly adaptively senses congestion
and overshoots only when it needs to. Dally compares it to deciding which road to take when driving from San Jose to Palo
Alto. If an online map tells him there’s a lot of traffic on the shorter Route 101, he’ll take the longer Route 280. If traffic is
the same, he’ll choose the shorter way. It’s this adaptive routing that makes the flattened butterfly work.
(085/2008)
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Új útválasztó algoritmusok
A legjobb utat megtalálni, ez a cél. Statikus hálózatban ez
viszonylag egyszerű. Egy dinamikus hálózatnál új algoritmusra
van szükség, amely egyrészt követi a hálózat változásait,
másrészt optimalizálja benne az utakat.

“What’s the best way to get from here to there?” A new algorithm developed by computer scientists at the University of
California, San Diego helps answer that question, at least for computer networks, and it promises to significantly boost the
efficiency of network routing. Called XL, for approximate link state, the algorithm increases network routing efficiency by
suppressing updates from parts of the system – updates which force connected networks to continuously re-calculate the
paths they use in the great matrix of the Internet. “Routing in a static network is trivial,” say the authors in their paper, which
will be presented at this week’s ACM SIGCOMM conference. “But most real networks are dynamic – network links go up and
down – and thus some nodes need to recalculate their routes in response.” The traditional approach, said Stefan Savage,
professor of computer science at UC San Diego, “is to tell everyone; flood the topology change throughout the network and
have each node re-compute its table of best routes – but that requirement to universally communicate, and to act on each
change, is a big problem.” What the team did with their new routing algorithm, according to Savage’s student Kirill
Levchenko, was to reduce the “communication overhead” of route computation – by an order of magnitude. “Being able to
adapt to hardware failures is one of the fundamental characteristics of the Internet,” Levchenko said. “Our routing algorithm
reduces the overhead of route re-computation after a network change, making it possible to support larger networks. The
benefits are especially significant when networks are made up of low-power devices of slow links.” The real technical
innovation of their work, said another of the authors, Geoffrey M. Voelker, “is in how information about changes in the
network is propagated. The XL routing algorithm propagates only some updates, reducing the number of updates sent
through the network.”
(086/2008)
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Számítógép a felhőkhöz
Az utóbbi évek informatikai trendjeit követve, meglepőnek tűnik,
hogy felhőkön és számításokon nemcsak felhőszámítások
értendők, hanem - a klímaminta-változások modellezésében
megkerülhetetlen - felhők számítógéppel történő, az elvégzendő
műveletek és az energiaellátás tekintetében egyaránt komoly
kapacitásokat igénylő tanulmányozása is. A komplex problémakört
valószínűleg csak kifejezetten felhővizsgálatra épített speciális
szuperszámítógép képes megoldani.

In May an IBM-built supercomputer called Roadrunner crunched through a quadrillion floating-point operations per second,
officially becoming the first supercomputer to break the petaflop barrier. But unofficially, that barrier had fallen two years
before, when MDGRAPE-3, a machine at Japan's Riken Institute, in Wako, powered up. Accepted benchmarking methods
ruled out that performance because MDGRAPE-3 is a purpose-built computer, able to model molecular interactions and little
else. Yet the machine cost Riken just one-tenth of Roadrunner's price—more than US$100million—and consumes just onetenth the power. That power-saving potential is convincing many people who have belittled special-purpose machines to give
them a second look. Electricity already accounts for more than half the lifetime cost of owning and operating a
supercomputer—or any large server farm, for that matter—and power's share is expected to increase. “We think scientific
computing is ripe for a change,” says Michael Wehner, a climatologist at Lawrence Berkeley National Laboratory. “Instead of
getting a big computer and saying, ‘What can we do?' we want to do what particle physicists do and say, ‘We want to do this
kind of science—what kind of machine do we need to do it?' ” Wehner and two engineers, Lenny Oliker and John Shalf, also
of Lawrence Berkeley, have proposed perhaps the most powerful special-purpose computer yet. It is intended to model
changes in climatic patterns over periods as long as a century. Specifically, it should be able to remedy today's inability to
model clouds well enough to tell whether their net effect is to warm the world or cool it. To solve the problem, climatologists
figure they need to deal in chunks of the atmosphere measuring 1kilometer on a side—a job for an exaflop machine, one
with 1000 times more computing power than even Roadrunner can provide.
(087/2008)
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A felhő számítástechnika hatásai
Ma már nem ritka, hogy 1000 fős vállalkozások is használják a
Google Apps, vagy más hasonló jellegű “cloud computing”
alkalmazásokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kis- és középvállalkozások hajlandóak engedményeket tenni az IT szolgáltatások
megbízhatósága tekintetében, a nagy árkülönbség és a szolgáltatások rugalmas skálázhatósága miatt.

A major shift in the way companies obtain software and computing capacity is under way as more companies tap into Webbased applications. At first, just a handful of employees at Sanmina-SCI began using Google Apps for tasks like e-mail,
document creation, and appointment scheduling. Now, just six months later, almost 1,000 employees of the electronics
manufacturing company go online to use Google Apps in place of the comparable Microsoft tools. "We have project teams
working on a global basis and to help them collaborate effectively, we use Google Apps," says, chief information officer of
Sanmina-SCI, a company with $10.7 billion in annual revenue. In the next three years, the number of Google Apps users
may rise to 10,000, or about 25% of the total, Patel estimates. San Jose (Calif.)-based Sanmina and Google are at the
forefront of a fundamental shift in the way companies obtain software and computing capacity. A host of providers including
Amazon, Salesforce.com, IBM, Oracle, and Microsoft are helping corporate clients use the Internet to tap into everything
from extra server space to software that helps manage customer relationships. Assigning these computing tasks to some
remote location—rather than, say, a desktop computer, handheld machine, or a company's own servers—is referred to
collectively as cloud computing, and it's catching on across Corporate America. Some analysts say cloud computing
represents a sea change in the way computing is done in corporations. Merrill Lynch estimates that within the next five years,
the annual global market for cloud computing will surge to $95 billion. In a May 2008 report, Merrill Lynch estimated that 12%
of the worldwide software market would go to the cloud in that period. Now it's a several-hundred-million-dollar business, and
it will be a billion-dollar business in a couple of years—it's on a tear.
(088/2008)
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Frankenbot, élő aggyal
Kevin Warwick régóta foglalkozik ember és gép viszonyával, élő
és élettelen közös nevezőre hozásával. Korábban saját testét
tekintette a kísérletezés legfőbb terepének, legújabb projektje
viszont egy robotban materializálódik, s újabb bizonyítéka lehet
természetes és mesterséges rendszerek közötti határok
összemosódásának. Túl a kísérletezésen, a Gordon névre
hallgató szerkezet elsőszámú rendeltetése a memória
felépítésének és a tanulási folyamatnak a későbbiekben agyi
rendellenességekben szenvedők gyógykezelése során is
hasznosítható jobb megértése.

Meet Gordon, probably the world's first robot to be controlled exclusively by living brain tissue. Stitched together from
cultured rat neurons, Gordon's primitive grey matter was designed at the University of Reading by scientists who unveiled
the neuron-powered machine. Their groundbreaking experiments explore the vanishing boundary between natural and
artificial intelligence, and could shed light on the fundamental building blocks of memory and learning, one of the lead
researchers said. "The purpose is to figure out how memories are actually stored in a biological brain," said Kevin Warwick,
a professor at the University of Reading and one of the robot's principle architects. Observing how the nerve cells cohere
into a network as they fire off electrical impulses, he said, may also help scientists combat neurodegenerative diseases that
attack the brain such as Alzheimer's and Parkinson's. "If we can understand some of the basics of what is going on in our
little model brain, it could have enormous medical spinoffs," he said. Looking a bit like the garbage-compacting hero of the
blockbuster animation "Wall-E," Gordon has a brain composed of 50,000 to 100,000 active neurons. Once removed from rat
fetuses and disentangled from each other with an enzyme bath, the specialized nerve cells are laid out in a nutrient-rich
medium across a 5-by-5 inch array of 60 electrodes. This "multi-electrode array" (MEA) serves as the interface between
living tissue and machine, with the brain sending electrical impulses to drive the wheels of the robots, and receiving impulses
delivered by sensors reacting to the environment. Because the brain is living tissue, it must be housed in a special
temperature-controlled unit -- it communicates with its "body" via a Bluetooth radio link.
(089/2008)
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MIT szuper-reális képalkotó rendszert
készít
A valóság 6 dimenziós ábrázolása a cél, amibe a 3 dimenziós
valóság mellett más helyi információk is benne vannak: nézőpont,
megvilágítás, mozgás. Ez egy következő lépés a kibővített
valóság felé.

By producing "6-D" images, an MIT professor and colleagues are creating unusually realistic pictures that not only have a
full three-dimensional appearance, but also respond to their environment, producing natural shadows and highlights
depending on the direction and intensity of the illumination around them. The process can also be used to create images that
change over time as the illumination changes, resulting in animated pictures that move just from changes in the sun's
position, with no electronics or active control. To create "the ultimate synthetic display," says Ramesh Raskar, "the display
should respond not just to a change in viewpoint, but to changes in the surrounding light." Three-dimensional images,
created using a variety of systems that make separate images for each eye, have been around for many decades. The new
MIT process could bring an unprecedented degree of realism to such images. The basic concept is similar to those
inexpensive 3-D displays sometimes used on postcards and novelty items, that use an overlay of plastic that contains a
series of parallel linear lenses that create a visible set of vertical lines over the image. (It is a different approach from that
used to create holograms, which require laser light to create.) In addition to three-dimensional images, these are sometimes
used to present a series of images that change as you view them from different angles from side to side. This can simulate
simple motion, such as a car moving along a road. By using an array of tiny square lenses instead of the linear ones, such
displays can also be made to change as you change the viewing angle up or down - making a "4-D" image.
(090/2008)
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Tüsszentés-érzékelő szoftver
teszi hitelessé az avatár nevetését
Az első animált karakterek - avatárok - mintegy tíz éve jelentek
meg, és a létrehozásukhoz szükséges technológiák folyamatos
fejlődése ellenére még mindig megmosolyogtatják a velük
csevegő felhasználót. Nem elég meggyőzők, nem elég hitelesek,
túlzottan "egydimenziósak". Talán azért, mert teremtőik nem
törődtek a kommunikáció nem-nyelvi audióelemeivel, mint a
tüsszentés, zokogás, nevetés, ásítás stb. Ezeket is figyelembe
véve, angol kutatók az eddigieknél komplexebb, valósághűbb - és
minden bizonnyal harsányabban röhögő - avatárokat ígérnek.

Having a laugh with friends? Your computer may soon be able to join in. Software that can automatically recognise "nonlinguistic" sounds, such as laughter, and generate an appropriate facial animation sequence, could improve the quality of webbased avatars or computer-animated movies. Animated characters are already "learning" to lip sync when played human
speech. But this is only part of the picture – we laugh, cry, yawn and sneeze our way through life, and realistic computer
animations must be able to mimic the facial expressions that accompany these sounds too. Darren Cosker at the University of
Bath, UK, and Cathy Holt at the University of Cardiff, UK, have developed software to automatically recognise some of these
vocalisations and generate appropriate animation sequences. Cosker and Holt used optical motion capture to record the facial
expressions of four participants as they performed a number of laughs, sobs, sneezes and yawns. The researchers also
recorded the participant's voices during their performances. The researchers then developed software that correlates the key
audio features of each non-linguistic vocalisation with the relevant facial motion-capture data. This motion capture data was
used to animate a standardised facial model. The result is a software model which, when played a new laugh or cry, can
automatically animate an avatar in an appropriate manner. "Providing a person laughs with this standard structure, the computer
can take their voice and create an animation sequence," says Cosker. But there are still limitations with the technique, he says.
(091/2008)
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Biológiai módszerek a spam-detektálásban
A biológia által inspirált számítástudomány napjaink infokommunikációs
technológiáinak egyik meghatározó jelensége. Robotok, ágens- és
egyéb rendszerek után a kéretlen elektronikus levelek (spam)
megszűrésében is az élővilágból ellesett módszerek alkalmazása
tűnik célravezetőnek. Az elképzelések ismertetésére az első európai
Mesterséges Élet Konferencián került sor. Jó hír a témakör iránti
hazai érdeklődőknek, hogy a következő Mesterséges Élet Konferencia
Budapesten - 2009. szeptemberben - kerül megrendezésre.

An algorithm for spam recognition inspired by the immune system was presented at the first European Conference on Artificial
Life (ALIFE XI). Alaa Abi-Haidar and Luis Rocha from the Department of Informatics, Indiana University, Bloomington, USA and
the Instituto Gulbenkian de Ciencia, Portugal, presented a paper entitled Adaptive Spam Detection Inspired by the Immune
System. They described how in the same way as the vertebrate adaptive immune system learned to distinguish harmless from
harmful substances, these principles could be applied to spam detection. In their presentation, the authors will claimed that this
bio-inspired spam detection algorithm based on the cross-regulation model of T-cell dynamics, was equally as competitive as
state-of-the-art spam binary classifiers and provides a deeper understanding of the behaviour of T-cell cross-regulation
systems. `This is a critical time for Artificial Life,' said Dr Seth Bullock at ECS, the conference chairman. `The field is on the
verge of synthesising living cells, a feat that the Artificial Life community could only dream of when it started out in the late 80s.'
Keynote speakers included internationally leading experts such as Professor Stuart Kauffman, author of The Origins of Order,
Professor Peter Schuster, editor-in-chief of the journal Complexity, Professor Eva Jablonka, author of Evolution in Four
Dimensions (with Marion Lamb), and Professor Andrew Ellington, a leading pioneer in the new science of synthetic biology.
(092/2008)
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Gyorsabb JavaScript
A webkettes alkalmazások többsége JavaScript-et használ, amit a
böngészőknek kell értelmezniük és futtatniuk. A Firefox 3.1-es
verziója a jelenleginél egy 20-40%-kal gyorsabb JavaScript
interpreterrel, a TraceMonkey-val fogja segíteni ezt a feladatot.

Mozilla will return to fight in the field of pure performance, adding the 3.1 version of its Firefox browser a new tool. The latter,
named TraceMonkey, the task will be speeded up as far as possible the execution of JavaScript code that is now heavily
used in all sites as “web 2.0?. JavaScript is indeed almost everywhere, and some sites like Google Gmail massive appeal.
The execution of this code can take time and machinery are the most modest quickly to the behind. Mozilla has created a
tool that is available in Firefox 3.1, which is, broadly speaking, retain the code executed on a site run much faster then if
there is a call again. After installing Firefox 3.1, the first visit each site will therefore be a “normal speed”. The tool analyzes
the TraceMonkey JavaScript code, reads, interprets and executes and retains the way he has dealt with this code. Thus, on
sites using JavaScript well as Facebook, MySpace or NetVibes, the expected gain is very important from the second visit.
By the way, depending on the sites, developers do not hesitate to speak with a speed of twenty to forty times higher. Just
that. For developers, TraceMonkey is actually a JIT compiler (Just-In-Time). The concept of TraceMonkey was born of the
association between the developer Brendan Eich from Mozilla with another developer, Andreas Gal, who works at the
University of Irvine. The project is moving for about two months, and if Firefox 3.0 had given plumb the browser in the field
of scripts, Firefox 3.1 will greatly push the nail. Brendan Eich said that TraceMonkey are platforms for x86, x86-64 and ARM
and it is an investment in the future. Not only is the proportion of JavaScript code is growing on web sites, but Firefox 4.0
will bring with him Tamarin, a virtual machine developed with Adobe. However, the latter will be responsible for carrying out
a secure environment in all scripts written in JavaScript 2.0 and ActionScript 3.0.
(093/2008)
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Személyre szabott térképek,
személyre szabott információval
A hellyel kapcsolatos információk megjelenítése egyre inkább a
felhasználó túlterhelésének veszélyével jár, és idővel a digitális
térképek kezelhetetlenségéhez vezethet. Hogyan jelenítődjenek
meg személyre szabva a valóban fontos adatok? Egy amerikaisvájci kooperáció ezt a bonyolult problémát igyekszik megoldani.
Interdiszciplináris megközelítésükben a helytechnológiák mellett
jelentésalapú és gépilátás-módszereket is alkalmaznak. A
felhasználó pedig eldönti, mire használja a térképet, s annak
megfelelően jelennek meg rajta a különböző objektumok.

Finding your way across an unfamiliar city is a challenge for most people's sense of direction. Software that generates
personalised maps showing only relevant information, and carefully chosen views of selected landmarks, could make disorientation a thing of the past. Thanks to online services such as Google Maps and Microsoft Live maps now contain more
information than ever. It is possible to toggle between a regular schematic, a "bird's eye view" that uses aerial photos and
even three-dimensional representations of a city's buildings. Those multiple perspectives can help users locate themselves
more accurately. But there is a risk of overloading the viewer with information, says Floraine Grabler at the University of
California in Berkeley. "When the maps show every building, every street, it's very difficult to find specific sites," she says.
They are also unsuitable for using when actually walking around. Grabler has built software to let people generate maps for
places they're going that display just the essential information - projections of landmark buildings, along with clear views of
the major roads. Grabler's team at Berkeley, working with researchers at ETH Zurich, used a perceptual study of San
Francisco from the 1960s to help identify which landmark buildings to include on a map of the city. They found that landmark
buildings came in three varieties. "Landmarks can be semantic - for instance, a theatre is a cultural landmark," says Grabler.
"There are also visual landmarks, with a colour and shape that makes them distinctive, and structural landmarks with a
strategic position: on the edge of a square or at an intersection." These categories were used to give each building in San
Francisco a rating on the basis of its score in each of the three categories. Only those that scored above a threshold value
were then displayed on the final map.
(094/2008)
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A Linux jövője
A Linuxot használó eszközök száma folyamatosan növekszik.
2012-re a Linux akár a PC, a szerver és az alkalmazáspiac
meghatározó jelentőségű operációs rendszerévé is válhat állatja
az Information Week elemzése.

What will desktop Linux be like four years from now? In the time it takes most college students to earn an undergraduate
degree -- or party through their college savings -- Linux will continue to mature and evolve into an operating system that nontechnical users can fully embrace. The single biggest change you'll see is the way Linux evolves to meet the growing market
of users who are not themselves Linux-savvy, but are looking for a low-cost alternative to Microsoft (or even the Mac). That
alone will stimulate enormous changes across the board, but there are many other things coming down the pike in the next
four years, all well worth looking forward to. Over the course of the last four years, Linux has taken enormous strides in
usability and breadth of adoption. Here's a speculative look forward. Expect to see a three-way split among different versions
of Linux. Not different distributions per se, but three basic usage models: 1. For-pay: Ubuntu's in-store 20 dollar boxes are
a good example. For a nominal cost, you get professional support for Linux as well as licenses to use patent-restricted
technologies (e.g., codecs for legal DVD playback). Expect this to at least gain nominal momentum, especially if the cost is
no more than an impulse buy and people understand that Ubuntu can non-destructively share a machine with Windows. Also
expect at least one other Linux company to pick up on this model (openSUSE, for instance), and to have preloads on new
systems incorporate such things if they don't already. 2. Free to use: This is the most common model right now -- a free distribution with support optional, and additional optional support for closed-source components: proprietary, binary-only device
drivers. 3. Free/libre: These distributions contain no components with patent encumbrances or other issues, in any form.
(095/2008)
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Megfigyelés, hogy Pompei tragédiája
ne ismétlődjön meg
Az új technológiák segítenek túlélni a természeti kockázatokat. A
vulkánok aktivitását WiMax eszközökkel meg lehet figyelni. A
vulkánból származó információk prioritást kapnak a rendszerben.
A felhasználók Izlandról és Olaszországból valók, természetesen.

A wimax-based connection to the internet will enable real-time monitoring of potentially dangerous active volcanoes. For
effective monitoring of volcanic activity, scientists want to know what is happening in real time, not the pattern of events last
week. For many remote volcanoes, that has just not been possible. Now, a new system, intended to monitor activity around
Mount Vesuvius in Italy and at volcanoes in Iceland, offers a major step forward in real-time communications. In Iceland,
scientists have been driving to their remote volcanic monitoring stations about once a week in order to download the data
from the station hard disk and then returning to their laboratories to analyse it. The new monitoring system can deliver around
75 megabits of data remotely per second over a WiMAX wireless connection. The WiMAX system offers a robust, high-quality
connection. Transmitting rich data like this, it is very important not to lose any of it, suggests Enrico Argori, a leading
researcher on the WEIRD project that developed the monitoring system. “WiMAX is the cheapest channel… to do this, and
it is the channel that can deliver the best quality of service.” The monitoring system does not swamp the airwaves with
useless data. Only when significant activity occurs will the monitoring system communicate data. And critical transmissions
can be protected from interference. Bandwidth can be reserved using a protocol called DIAMETER, that identifies data traffic
and prioritises information from the volcanic monitoring centre to ensure communications are not blocked by lower-priority
data traffic, such as messaging. Though far from a new technology, the WEIRD research team has managed to extend
WiMAX’s resilience and flexibility. The monitoring system includes a series of features that are important for the future
integration of WiMAX with other wireless and telecommunications systems we use.
(096/2008)
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Párhuzamos adatfeldolgozással a beteg
újszülöttekért
Az egészség állapot folyamatos megfigyeléséhez többféle adat
valósidejű feldolgozására van szükség. Az új, párhuzamos
programozásra épülő, rendszert kritikus állapotban levő
újszülöttek monitorozására használják.

Advanced stream computing software developed by IBM will be applied to a health care research project by the University
of Ontario Institute of Technology (UOIT) that aims to help doctors detect subtle changes in critically ill premature babies.
The software should help medical practitioners make better decisions by observing and collecting physiological data streams
such as respiration, heart rate, and body temperature, along with environmental data gathered from sensors, and combine
it with data reaped from traditional paper-based methods. The technology essentially allows researchers to create algorithms
that can process streaming data and combine those algorithms in a multitude of ways in order to process incoming data in
real time. The goal of the research isn’t to replace the current manual paper-based approach employed by many medical
practitioners. Rather, the technology will supplement those methods, said Carolyn McGregor, associate professor with UOIT
and Canada Research Chair in Health Informatics. “That extra layer really represents a change in the fundamental way that
critical health care is [administered],” she said. Data collected through advanced stream computing will also be applied to
findings from McGregor’s intensive care research. Life-threatening conditions, like infection, can be detected up to 24 hours
in advance in premature infants by observing subtle physiological changes, said McGregor. If successful, the stream
computing technology will be expanded to other neonatal intensive care units across the country through an affiliation UOIT
has with The Canadian Neonatal Network, which comprises 29 units. The technology will be expanded across Australia as
well, and eventually to Sri Lanka and China. Although stream computing has obvious benefits for the health care market,
McGregor sees applicability in areas like finance as well, where significant amounts of data are generated and analyzed.
(097/2008)
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Egyszerű és biztonságos otthon-irányítás
Irányítsuk az Internetről az otthoni gépeket, miközben dolgozunk!
Ez lehet a megoldás az egyfelnőttes háztartásokban. Egyszerű
kezelést kell biztosítani nagy biztonsági szint mellett. Ezért a
rendszert érdemes kombinálni személyazonosítással.

Most people will only start to control equipment remotely in their homes when they believe it is simple and safe to do so. A
newly developed control system provides personalised answers. Software that enables people to control the audiovisual
equipment and white goods in their home through one simple, remote interface has been demonstrated by researchers on
the ESTIA project. New networked devices are automatically recognised by the system, and the network can be administered
using a wide range of devices readily found in the home, including TVs, cordless phones, handheld PDAs, or from a PC.
Increasingly, multimedia equipment and even ovens, washing machines and tumble driers in our homes can be controlled
remotely. While we see the benefits, few of us are firing up the oven from work so dinner is cooked when we arrive home.
Why? There are two main reasons we are reluctant to tap into home networks. Firstly, he says, people perceive the control
of networked devices as too complicated – particularly as the thousands of ‘networkable’ devices available for the home tend
to have their own proprietary control systems. There is also a trust issue. Parents, for instance, worry that if it is possible to
turn the oven on over the internet, their children will learn how to do it with potentially catastrophic consequences. The ESTIA
team sought to address both these issues by producing a single, simple and easy-to-use interface for all networked devices,
and by giving each network user a personal identity with different access rights. “For example, it would allow people entering
the house to type in a four digit pin code on a pad by the door,” says Dittmann. “If there was an adult in the house, the
children would be able to use the oven or microwave, but they couldn’t if they were home alone. Similarly, it is a way to
control or block content on the TV.”
(098/2008)
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Az információs háborúk megfigyelői

±

Az információs hadviselés ma már a mindennapok része. Idei
orosz-grúz fegyveres konfliktussal egyidejűleg cyber háború is
zajlott a két ország között. A Torontói Egyetemen működő
Information Warfare Monitor kezdeményezés célja az ilyen
konfliktusok figyelemmel kísérése és dokumentálása.
In the Citizen Lab at the University of Toronto, a new breed of hackers is conducting digital espionage. They are among a
growing number of investigators who monitor how traffic is routed through countries, where Web sites are blocked and why
it's all happening. Now they are turning their scrutiny to a new weapon of international warfare: cyber attacks. Tracking wars
isn't what many of the researchers, who call themselves "hacktivists," set out to do. Many began intending to help residents
in countries that censor online content. But as the Internet has evolved, so has their mission. Ronald J. Deibert, director of
the Citizen Lab, calls the organization a "global civil society counterintelligence agency" and refers to the lab as the "NSA of
operations." Their efforts have ramped up in the past year as researchers gather evidence that Internet assaults are playing
a larger role in military strategy and political struggles. Even before Georgia and Russia entered a ground war, Citizen Lab's
researchers noticed sporadic attacks aimed at several Georgian Web sites. Such attacks are especially threatening to
countries that increasingly link critical activities such as banking and transportation to the Internet. Once the fighting began,
massive raids on Georgia's Internet infrastructure were deployed using techniques similar to those used by Russian criminal
organizations. Then, attacks seemed to come from individuals who found online instructions for launching their own assaults,
shutting down much of Georgia's communication system. These attacks in effect had the same effect that a military attack
would have. That suddenly means that in cyberspace anyone can build an A-bomb. The cyber attacks that disabled many
Georgian and Russian Web sites marked the first time such an assault coincided with physical fighting. And the digital
battlefield will likely become a permanent front in modern warfare.
(099/2008)
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Kikényszeríthetők a nyílt
forrású felhasználási szerződések
A washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság egy augusztusi döntésével
megerősítette, hogy a nyílt-forrású felhasználási szerződések általában
és különösen az alkotó nevének feltüntetésére vonatkozó rendelkezései
kikényszeríthetők, tekintet nélkül arra, hogy a szoftver felhasználása
ingyenes. A bíróság elutasította azt az érvet is, hogy az ilyen szerződések
érvénytelenek lennének tekintettel a túlzóan általános megfogalmazásukra.

A legal dispute involving model railroad hobbyists has resulted in a major courtroom victory for the free software movement also
known as open-source software. In a ruling (13 August), the federal appeals court in Washington said that just because a
software programmer gave his work away did not mean it could not be protected. The decision legitimizes the use of commercial
contracts for the distribution of computer software and digital artistic works for the public good. The court ruling also bolsters
the open-source movement by easing the concerns of large organizations about relying on free software from hobbyists and
hackers who have freely contributed time and energy without pay. It also has implications for the Creative Commons license, a
framework for modifying and sharing creative works that was developed in 2002 by Larry Lessig, a law professor at Stanford.
“From a practical business perspective when big companies and their legal teams look at Creative Commons there are a
number of questions,” he said. “It’s been one of the things their legal teams throw at us.” The appeals court decision reverses
a San Francisco federal court ruling over the misappropriation of a software program by a company that publishes model train
hobbyist software. The free software, or open source, community has quarreled for several years with Matthew A. Katzer, a
Portland, Ore., businessman who owns Kam Industries. Previously, Mr. Katzer has sued free software developers for patent
infringement and the free software community has argued that he had failed to disclose earlier technology, known as prior art,
in his patent filings. A lawyer for Mr. Katzer did not return calls asking for comment. In March 2006, Robert G. Jacobsen, a
physics professor at the University of California, Berkeley, filed a lawsuit against Mr. Katzer claiming that his company was
distributing a commercial software program that had taken software code from the Java Model Railroad Interface project and
was redistributing the program without the credits required as part of the open-source license it was distributed under.
(100/2008)
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Az energiafaló internet
Kijózanító gondolat, hogy az internet exponenciális fejlődésének
egyszerűen energiaproblémák vethetnek véget: nem informatikai
kapacitáshiány, nem elvi korlátok, hanem ’pusztán’ a környezet
túlterhelése. Pedig ma már természetesként kellene venni, hogy
minden globális infrastruktúra exponenciális mértékű használata
előbb-utóbb beleütközik a Föld fenntartó erejének fizikai
korlátaiba, eléri a „növekedés határait”.

Az energiafogyasztásnak a szélessáv növekvő használatából eredő nagy hulláma tovább fogja lassítani az ausztráliai
internetet – ezt állapítja meg a Melbourne-i Egyetem egyik kutatása, amelyet november végén mutattak be az „Az internet
és az IKT fenntarthatósága” c. szimpóziumon. „Az olyan értéknövelt szolgáltatások, mint az ’igény szerinti videózás’ további
terheket rak az energiaellátó rendszerre és szűkkeresztmetszetet hoz létre az energia terén.” – mondja Dr. Kerry Hinton az
egyetem villamos és elektronikai tanszékéről. Az internet – világon elsőként elkészített – energiafogyasztási modelljében a
Melbourne-i Egyetem kutatói ki tudták mutatni, hogy az internet energiafogyasztásának fő tényezője a szélessávú szolgáltatások használatának növekedése lesz az elkövetkező években. „Mára világossá vált, hogy az internet exponenciális
növekedése fenntarthatatlan.” – mondja Dr. Hinton. Az eredmények azt mutatják, hogy még az elekronikai megoldások
energiahatékonyságának javulása esetén is az internet energiafogyasztása a nemzeti áramfogyasztás mai 0,5%-ról 2020
körül 1%-ra növekszik. Az internet és a szélessávú IT-alapú távközlés terjedése új termékek és szolgáltatások széles körét
hozza létre. Az új otthoni szolgáltatások közé tartozik az igény szerinti videózás, a web-alapú valós idejű játékhasználat, a
közösségi hálózatok építése, a közvetlen elosztó (peer-to-peer) hálózatok használata és a többi. Az üzleti oldalon ilyen új
szolgáltatás lehet a videókonferenciázás, a kívülről történő információellátás és a távmunka. „Az új, nagy sávszélességű
szolgáltatások támogatásához az internet kapacitását jelentősen meg kell növelni. Ha viszont az internet kapacitása
megnövekszik, az energiafogyasztás és ennek következtében az internet ’szénlábnyoma’ szintén növekedni fog.”
(101/2008)
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Az ultra szélessávú rádiójelek
fénynyalábon lovagolnak
Az optikai vezetékes és a vezeték nélküli átvitel kombinációja
várakozáson felül eredményezett szélessávú és nagyon gyors
adatátvitelt nagy távolságokra. Ez lehet a fotonikus távközlés
terjedésének következő lépcsője, amely az európai otthonokba el
fog érni.

Multiple high-definition videos and other data-rich services may soon stream through homes, offices, ships and planes via
new hybrid optical/ultra-wideband-radio systems developed by European researchers.Moshe Ran, Coordinator of the EUfunded project, UROOF (Photonic components for Ultra-wideband Radio Over Optical Fiber), has a vision. He wants to see
streams of high-definition video and other high-bandwidth services flowing through homes, office buildings, and even ships
and planes, through a happy marriage of optical and ultra-wideband radio technologies. “It’s a natural combination that can
bring a lot of advantages to the world,” says Ran. The wireless signals that feed your Bluetooth earbud or let you surf the
web from the corner coffee shop fade into the electronic background after ten metres or so. Starting in mid-2006, UROOF
researchers set out to find an inexpensive way to stretch that range to hundreds or thousands of metres. The researchers
envisioned a hybrid system, in which ultra-wideband (UWB) radio signals could be transformed into light beams, relayed over
long distances via inexpensive optical fibres, and then transformed back to radio again. “You can’t extend the range over the
air,” says Ran. “So if you want to overcome the limitations of the short range, using optical fibre is a very elegant way of
doing it.” The UROOF researchers decided to focus on UWB signals because they can carry a lot of data – some 480
megabits per second, or 20 times faster than dsl. UROOF technology has the potential to increase broadband capacity by
two or three orders of magnitude while at the same time addressing health and safety concerns by reducing signal intensity
by a comparable amount. The first device the UROOF team set out to build was an access node that would efficiently
transform UWB to optical, and optical to UWB.
(102/2008)
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Molekuláris memóriaminiatúrák
A villanómemória (flash memory) szinte hihetetlen karriert futott
be 1980-as feltalálása óta. Ma már beépített memóriaelemekként
vagy cserélhető memóriakártyákként a kézi számológépek (PDA),
laptopok, mobiltelefonok, mp3-lejátszók, digitális kamerák
nélkülözhetetlen részei, de az USB-memóriák ’villanásszerű’
elterjedését is ez tette lehetővé, amelyek mérete 2008-ban már a
32 GB-ot is elérte, és az írható CD-k iránti kereslet jelentős
csökkenése épp ennek tulajdonítható.

A számítógépek egyre kisebbek lesznek. És ahogy a kézi készülékek – a mobiltelefonoktól és kameráktól a zenelejátszókig
és laptopokig – egyre nagyobb teljesítményűekké válnak, megindul a verseny olyan memóriaformátumok kifejlesztésére,
amelyek ki tudják elégíteni az állandóan növekvő keresletet az információtárolásra alkalmas miniatűr formátumok iránt. A
Nottingham-i Egyetem kutatói a szénnanocsövek különleges tulajdonságainak kihasználásával törekednek új utak
felfedezésére olyan olcsó és kompakt memóriacellák létrehozásához, amelyek kevés energiát igényelnek és nagy
sebességgel képesek az információ felírására. A számítógépes készülékek miniatürizálása alapelemüknek, a tranzisztornak
az állandó továbbfejlesztését és méretének csökkentését jelenti. Ez a folyamat azonban hamarosan elérheti elvi határait.
Ahogy a tranzisztorok megközelítik a nanoméreteket, müködésüket megzavarják a kvantumjelenségek, mint pl. az alagúteffektus, azaz, hogy az elektronok az összekötő elemek között szigetelésen – bizonyos, nem elhanyagolható valószínűséggel
– átjutnak. A jelenlegi memóriatechnológiák három csoportba sorolhatók: dinamikus, tetszőleges elérésű memória (dynamic
random access memory – DRAM), amely a legolcsóbb technológia; statikus, tetszőleges elérésű memória (static random
access memory – SRAM), amely a leggyorsabb technológia, azonban mind a DRAM, mind az SRAM külső energiaellátást
igényel az adatok megtartásához; és a villanómemória (flash memory), amely a leginkább tartós, azaz nem igényel energiát
az adatok megtartásához, de lassabb az olvasási-írási ciklusa a DRAM-nál is. Lehet, hogy a választ a szénnanocsövek
jelentik, azaz az olyan csövek, amelyek egyetlen szénatom vastagságú, henger alakba csavart grafitlapból állnak.
(103/2008)

¤C

research.nottingham.ac.uk

A globális agy mint új számítási modell
Mielőtt bárki úgy gondolná, hogy a mai web – webkettővel és
webhárommal együtt – a globalizált világ globális agya, érdemes
megvárnia az IBM nyilvános bejelentését arról, hogy mit
gondolnak erről az ő kutatói. Elképzelésük szerint
hiperszámítóközpontok, szenzorhálózatok, kognitív funkciók és
adatbányászati megoldások interneten integrálódó rendszere
sokkal közelebb állhat ehhez a ’globális agyhoz’ mint bármi más.

Az IBM kutatóközpontja várhatóan nyilvánosság előtt is beszámol arról a munkáról, amelyet az agy feldolgozási
képességének számítógépekben való megvalósítása érdekében végez, hogy pl. a PC-k számára könnyebbé tegyék nagy
mennyiségű adat valós időben történő feldolgozását. A kutatók az olyan agyi képességeket, mint észlelés és társítás,
hardverben és szoftverben akarják megvalósítani, hogy a számítógépek az adatokat gyorsabban tudják feldolgozni és
megérteni miközben kevesebb energiát fogyasztanak – mondja Dharmendra Modha, az IBM egyik kutatója. A kutatók az
idegtudományok, a nanotechnológia és a szuperszámítástechnika területeit kombinálják egy új számítástechnikai platform
létrehozása érdekében. A cél olyan gépek létrehozása, amelyek működése hasonlít az elme működéséhez, alkalmazkodni
tudnak a változásokhoz, és majd lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy több értéket tudjanak kinyerni az adataikból.
Jelenleg az információ nagy része nem hasznosul, pedig az érdemi adatok lehetővé teszik, hogy az üzleti szervezetek és az
egyének gyors döntéseket hozzanak – mégpedig kellő időben, hogy azoknak lényeges hatása legyen. „Ha képesek lennénk
olyan számítógépeket tervezni, amelyek valós körülmények között működnek, intelligens módon érzékelnek és reagálnak,
az hihetetlen lépés lenne előre.” – fejtegeti Modha.
(104/2008)
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Bolygóközi internet
A bolygóközi Internet kapcsolatokban érdemes használni a
kosárlabda modelljét: tárold mielőtt továbbadod, és várd össze a
csapatot. Ezzel nagy időkülönbséggel érkező, de összetartozó
információs csomagok is összerakhatók.

NASA has successfully tested the first deep space communications network modeled on the Internet. Working as part of a
NASA-wide team, engineers from NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., used software called DisruptionTolerant Networking, or DTN, to transmit dozens of space images to and from a NASA science spacecraft located about more
than 32 million kilometers (20 million miles) from Earth. "This is the first step in creating a totally new space communications
capability, an interplanetary Internet," said Adrian Hooke, team lead and manager of space-networking architecture,
technology and standards at NASA Headquarters in Washington. NASA and Vint Cerf, a vice president at Google, Inc., in
Mountain View, Calif., partnered 10 years ago to develop this software protocol. The DTN sends information using a method
that differs from the normal Internet's Transmission-Control Protocol/Internet Protocol, or TCP/IP communication suite, which
Cerf co-designed. The Interplanetary Internet must be robust enough to withstand delays, disruptions and disconnections in
space. Glitches can happen when a spacecraft moves behind a planet, or when solar storms and long communication delays
occur. The delay in sending or receiving data from Mars takes between three-and-a-half to 20 minutes at the speed of light.
Unlike TCP/IP on Earth, the DTN does not assume a continuous end-to-end connection. In its design, if a destination path
can't be found, the data packets are not discarded. Instead, each network node keeps custody of the information as long as
necessary until it can safely communicate with another node. This store-and-forward method, similar to basketball players
safely passing the ball to the player nearest the basket, means that information does not get lost when no immediate path
to the destination exists. Eventually, the information is delivered to the end user. "In space today, an operations team has to
manually schedule each link and generate all the commands to specify which data to send, when to send it, and where to
send it," said Leigh Torgerson, manager of the DTN Experiment Operations Center at JPL.
(105/2008)
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Intelligens kerekesszék segíti az időseket
A lakosság egyre idősebb, segítségre szorul. Kanadai egyetemek
olyan mozgás-segítő eszközöket építenek, amelyek a
mesterséges intelligenciára épülnek. Az emberektől való függés
oldódik, miközben a segítő gépektől egyre jobban függ az
életvitel.

A University of British Columbia researcher has developed a smart wheelchair aimed at helping seniors with cognitive
disabilities live independently for a longer time and with a better quality of life. Pooja Viswanathan, a PhD computer science
student, said the wheelchair fills a gaping hole in the care of elderly people afflicted with Alzheimer's or dementia who aren't
allowed on powered wheelchairs due to safety concerns, but who are seldom strong enough to manoeuvre a manual
wheelchair. "It's heartbreaking to walk into a long-term care facility, and you see them bumping into walls," said Viswanathan.
"They're not going anywhere, because they don't have the strength to move, they don't know where they are, they don't know
where they want to go." With these patients in mind, Viswanathan designed a powered wheelchair smart enough to recognize
obstacles and go around or avoid them. Using a laptop stored under the wheelchair and a camera mounted on the front
castor, the prototype - nicknamed NOAH for Navigation and Obstacle Avoidance Help - can recognize landmarks and
calculate available space using depth perception. It stops automatically within a pre-determined distance from obstacles
such as furniture, walls and stairs. The prototype is a joint project of the University of B.C. and the University of Toronto. The
goal is to give users their independence and mobility back, said Viswanathan, who received ethics approval last week to test
the prototype at a long-term care facility in Toronto in January. Now she wants to take it one step further and is working on
the next prototype, which will incorporate voice prompts into the wheelchair that will help users stick to their daily schedule.
Once the user's schedule is uploaded into the computer, it will be able to prompt them to head to the kitchen at lunch time,
or to bed when it's past his or her bed time, said Viswanathan. However, unlike robotic wheelchairs, which transport users
to a location with one push of a button, NOAH allows its users more leeway to do what they want. It's a system comparable
to a car's GPS.
(106/2008)
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Az agy mint komputer interfész
Az IKT implantátumok közül az agy-kompuer interfészek jövőbeli
fejlődési lehetőségeit tekinti át az írás. Az összefoglaló
érzékletesen mutatja be, hogy a gyors fejlődésnek elsősorban
nem a technológiai az akadálya, hanem az emberi gondolkodási
folyamatokról meglévő ismereteink hiányosságai.

The cyberpunk genre that imagines sophisticated brain implants and machines imbued with the digital blueprints of real
people to give them a quasi-immortality is far from the reality, which has made strides in areas such as thought-controlled
prostheses but is limited by a lack of understanding about the basic mechanisms of neural functioning. Futurists and sciencefiction writers speculate about a time when brain activity will merge with computers. The possibility exists of inputting text
and other high-level information into the hippocampus, an area of the brain that helps to produce new memories, but critical
new insights into brain functionality must be achieved to make this method technically feasible. "Just getting a lot of signals
and trying to understand what these signals mean and correlating them with particular behavior is not going to solve it," says
Henry Markram of the Swiss Federal Institute of Technology. The U.S.'s National Science Foundation and Defense Advanced
Research Projects Agency are funding a project to develop an artificial hippocampus that the University of Southern
California and Wake Forest University are jointly working on to aid people with memory deficits. A demonstration that an
artificial device emulated hippocampal output would be an important move toward figuring out the underlying code that could
be used to generate a memory in the motor cortex, and perhaps one day decipher higher-level behaviors. Brown University
neuroscientist John P. Donoghue envisions the emergence of brain-machine interfaces that enable paralysis victims to
perform simple movements within the next five years, and that one day such devices might even grant full mobility to people
who have suffered upper spinal cord injuries. The most important consequences of these investigations may be something
other than neural implants and robotic arms. An understanding of central nervous system development may let educators
understand the best ways to teach children and determine at what point a given pedagogical technique should be applied.
(107/2008)
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Robotok, de másként
Agykutatás és számítástudomány szoros kapcsolatának legújabb
példái közé tartoznak egy új-zélandi konferencián ismertetett projektek,
elképzelések. Egy, a robotikában korábban kevésbé érvényesített
irányzat, az ideghálók modellezése, valamint a genetika komoly
következményekkel járhat a szakterület további fejlődésére.

Az aucklandi AUT Egyetem Ismerettervezés és Felfedezéskutatás Intézete (KEDRI) adott otthont a 15. ICONIP-nak
(Nemzetközi Konferencia a Neurális Információfeldolgozásáról), ahol olyan kutatásokat mutattak be, mint például a génnel
rendelkező vagy alakváltoztatásra képes robotok. A valóságban alkalmazva, az ideghálók számos területen hasznosulhatnak, többek között orvosi és cyberbiztonsági problémák megoldásakor, de intelligensebb robotok építésekor is sokat
segíthetnek. Legalábbis a mesterségesintelligencia- és idegháló-kutatásokkal foglalkozó KEDRI-t vezető Nik Kasabov
professzor szerint. A legelemibb szinten, az ideghálók tanulmányozása az információfeldolgozó gépnek feltételezett emberi
agy megértését, és az így szerzett ismeretek alapján intelligensebb számítógépes rendszerek fejlesztését célozza - véli
Kasabov. A világ különböző pontjairól érkezett harminc előadó a multidiszciplináris neurális információfeldolgozás
szerteágazó területeit mutatta be. "A robotok már nemcsak a viselkedésüket meghatározó fix szabályokon alapulnak, hanem
emberihez hasonló génekkel is rendelkeznek" - folytatja a tudós. - "Ezek a gének hatnak viselkedésükre, fejlődésükre és
tanulásukra. Génekkel rendelkező robotok fejlesztését a gének és a tanulás közötti kapcsolatokra vonatkozó felfedezések
tették lehetővé." A német Honda Kutatóintézet agy és test robotokban kivitelezett koevolúciójáról tartott bemutatója szintén
az érdekesebb témák közé tartozott. "A robotoknak nincs többé fix alakjuk" - magyarázza Kasabov. - "Az emberhez hasonló
módon fejlődhetnek." A környezettel való interakciókkal kombinált genetikus információ teszi lehetővé a robotok alakváltoztatását. A Honda Intézet állatokat utánzó gépeken dolgozik, ami egy nagyon érdekes irányvonal első lépéseit jelenti. A
neurálisinformáció-feldolgozás a robotika mellett más területeken szintén felhasználható: agyi rendellenességek, például
Alzheimer-, Parkinson-kór és az epilepszia kezelésében. Az egyik prezentáció azt mutatta be, miként kezelhető az epilepszia
egy, az agyból kinyert információk alapján készített számítógépers modellel.
(108/2008)
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Készülékeink hálózata
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Egyre több és egyre intelligensebbnek mondott készüléket
használunk mindennapjainkban, amelyeknek azonban már a
puszta összekapcsolása is problémát jelenthet az egyszerű
felhasználók számára – nem beszélve az adattartalmaik
folyamatos szinkronizálásáról és integrálásáról. A sok ’okos’
készülék gyártója ma még csak egyedi ill. pont-pont megoldásokban gondolkodik, és időnként még saját gyártmányai sem
kompatibilisek egymással.
Szakértők szerint a személyi hálózatokban összekapcsolódó készülékek száma 2017-ben eléri az ezret, ami hatalmas
kihívást jelent a hálózat működésére. Európai kutatók az általuk fejlesztett igen ’okos’ technológiával olyan intelligens
személyi hálózatot kívánnak létrehozni, amely ennyi készülékkel is meg tud birkózni. A szakértők egy csoportja, a Vezeték
Nélküli Világ Kutatási Fóruma (Wireless World Research Forum) úgy gondolja, hogy az emberek 2017-ben közel ezer
készüléket fognak használni, ha a szenzorokat, a személyi és otthoni, valamint az autón belüli készülékeket mind
számításba vesszük. Természetesen lehet, hogy mégsem lesz ennyi készülékük, és nem fognak ennyit használni, de akkor
is rettentő sok lesz belőlük, és az emberek képtelenek lesznek kezelni az összes adatot, hálózatot, funkcionalitást és
szolgáltatást ilyen sok eszközre.
(109/2008)
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Mennyből a TC3
Aki a hiperszámítástechnikától (’felhő’-számítástechnika = cloud
computing) a mindent helyettesítő megoldást, a mindenre jó
gyógyírt reméli, csalódni fog. A vállalatoknak adatbiztonsági,
iparági ill. nemzetközi előírások, de egyszerűen üzleti-stratégiai
okok miatt is komplex megoldásokban kell gondolkodniuk. Az ilyen
összetett, többpartneres rendszerekben rugalmassági, stabilitási
és költséghatékonysági szempontok miatt a hiperszolgáltatások
(cloud services) fontos, de gyakran csak kiegészítő szerepet
töltenek be.

A hiperszámítástechnika alapkoncepciója, hogy a számítástechnikai erőforrásokat a mindenkori igények szerint széles
skálán lehessen felfelé vagy lefelé mozgatni. Paul Horvath, a TC3 Health technológiai főigazgatója (CTO) ismertette, hogyan
használja a cége a hiperszámítástechnikát. A TC3 (Teljeskörű követelésrögzítés és –felügyelet, Total Claim Capture and
Control) Health üzleti tevékenységével a biztosító társaságokat segíti abban, hogy olyan dolgokat azonosítson, mint
pontatlan egészségügyi kifizetések és hamis követelések. A TrueClaim-nek nevezett, üzleti alaprendszere egy költségfelügyeleti platform, amely korábban egy belső SQL-szerveren működött, és amely „napi egy millió követelésig terjeszthető ki
különösebb erőfeszítés nélkül.” – fejti ki Horvath. Egy évvel ezelőtt a TC3 úgy döntött, hogy továbbfejleszti a követeléselemzési képességeket, hogy több történeti adatot tudjon feldolgozni a követelésekhez kapcsolódóan. Ez azt jelentette, hogy
vissza kell menni az egészségügyi cégekhez további, nyilvántartott adatokért, és „ez az, amikor az igazán nagy állományok
bejönnek.” – magyarázza Horvath. Jóllehet az ügyfelek kedvelték az új szolgáltatást, Horvath-nak ki kellett találni, hogy
hogyan dolgozzon fel naponta több tízmillió követelést anélkül, hogy egy rakás új szervert kellene vásárolnia. Az Amazon
webszolgáltatásaira esett a választása e feldolgozás végrehajtása érdekében, amely a szerverkapacitás – igény szerinti –
rugalmas skálázására adott lehetőséget az Amazon elasztikus hiperszámítóközpontjában (Elastic Compute Cloud – EC2).
Az egészségügyi szolgáltatók és biztosítók a nyers adatokat a TC3-ba küldik. Az adatbázis fölé elhelyezett – Pervasive
Software nevű cégtől származó – absztrakciós réteg használatával minden olyan adatot, amely kapcsolatban áll a
költségfelügyelettel, kivon, megfelelő formába átalakít és az Amazon EC2-nek feldolgozás céljából továbbít.
(110/2008)
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Szóban feltett kérdésekre válaszol a Google
Érdemes felfigyelni arra, hogy az utóbbi időben egyre több
hangfelismerést használó alkalmazás jelenik meg. Úgy tűnik, hogy
ez a technológia elérte az érettségnek azt a szintjét, amely a
robbanásszerű terjedés előszobájának tekinthető.

Pushing ahead in the decades-long effort to get computers to understand human speech, Google researchers have added
sophisticated voice recognition technology to the company’s search software for the Apple iPhone. Users of the free
application can place the phone to their ear and ask virtually any question, like “Where’s the nearest Starbucks?” or “How
tall is Mount Everest?” The sound is converted to a digital file and sent to Google’s servers, which try to determine the words
spoken and pass them along to the Google search engine. The search results, which may be displayed in just seconds on a
fast wireless network, will at times include local information, taking advantage of iPhone features that let it determine its
location. The ability to recognize just about any phrase from any person has long been the supreme goal of artificial
intelligence researchers looking for ways to make man-machine interactions more natural. Systems that can do this have
recently started making their way into commercial products. Both Yahoo and Microsoft already offer voice services for
cellphones. The Microsoft Tellme service returns information in specific categories like directions, maps and movies. Yahoo’s
oneSearch with Voice is more flexible but does not appear to be as accurate as Google’s offering. The Google system is far
from perfect, and it can return queries that appear as gibberish. Google executives declined to estimate how often the service
gets it right, but they said they believed it was easily accurate enough to be useful to people who wanted to avoid tapping
out their queries on the iPhone’s touch-screen keyboard. Raj Reddy, an artificial intelligence researcher at Carnegie Mellon
University who has done pioneering work in voice recognition, said Google’s advantage in this field was the ability to store
and analyze vast amounts of data. “Whatever they introduce now, it will greatly increase in accuracy in three or six months,”
he said.
(111/2008)
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Hídgyógyász szoftver
A hidak a közlekedési rendszer fontos részét képezik, és mivel a
látszat ellenére egyik sem hasonlít a másikra, karbantartásuk,
láthatatlan hibáik időben történő kimutatása felettébb nehéz
feladat. A megoldást egy, a különbségeket kezelő - eredményesen
tesztelt - német-olasz fejlesztésű szoftver jelentheti. Valószínűleg
Magyarországon is nagy szükség lenne rá!

There are roughly 120,000 bridges in Germany. In order for motorists, cyclists and pedestrians to cross them safely, they
must be regularly inspected for damage. An image processing program automatically detects irregularities in the bridge
material. Yet their condition in Germany is appalling... The changing effects of weather and temperature, road salt and the
increasing volume of traffic all take their toll on the material – quickly causing damage such as hairline cracks, flaking
concrete, and rust penetration. If the bridge engineers fail to recognize these in time, motorists, cyclists and pedestrians are
endangered. Until now, inspectors have always examined a bridge for visible damage directly on site. Research scientists at
the Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics ITWM in Kaiserslautern have developed this software jointly with fellow
scientists from the Italian company Infracom. “The software automatically examines the photos of a bridge for certain characteristics and irregularities, for instance marked discoloration,” explains ITWM scientist Markus Rauhut. “Unlike a human, the
tool doesn’t miss any abnormalities – even minor damage is identified and signaled.” Bridges differ in terms of their shape,
construction material and surface structure, while the color depends on the material, the dirt or fouling, and the degree of
humidity. The software has to be able to handle these discrepancies. To make this possible, the researchers have extracted
metrics from photographs that include the characteristically elongated shape of a hairline crack, the typical discoloration in
damp places, and the structures of the material – which are different for a concrete bridge than for a steel bridge. All of this
information is now stored in a database. When the researchers load a photo into the program, the software compares the
features of the new image with those of the saved images. If it detects any irregularities, it marks the respective area on the
photo. The bridge inspector can now decide how serious the damage is. Does something need to be done? The faster any
damage is identified and clearly categorized, the simpler and less expensive it is to repair it.
(112/2008)
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Embervadász robotok?
A jövő hadviselését elemzők egyöntetűen kihangsúlyozzák a
robotika fokozódó jelentőségét. Egyre több - különösen veszélyes feladatkörben gépkatonák veszik át az ember szerepét. Az
esetleges súlyos következményeket elkerülendő, fontos lenne az
olyan kérdések megnyugtató szabályozása, mint például, hogy
milyen jogosultságokkal rendelkeznek a robotkatonák, hadbavethetők-e emberek ellen.

The latest request from the Pentagon jars the senses. They are looking for contractors to provide a "Multi-Robot Pursuit
System" that will let packs of robots "search for and detect a non-cooperative human". One thing that really bugs defence
chiefs is having their troops diverted from other duties to control robots. So having a pack of them controlled by one person
makes logistical sense. Given that iRobot last year struck a deal with Taser International to mount stun weapons on its
military robots, how long before we see packs of droids hunting down pesky demonstrators with paralysing weapons? Or
could the packs even be lethally armed? Steve Wright of Leeds Metropolitan University is an expert on police and military
technologies, and last year correctly predicted this pack-hunting mode of operation would happen. "What we have here are
the beginnings of something designed to enable robots to hunt down humans like a pack of dogs. Once the software is
perfected we can reasonably anticipate that they will become autonomous and become armed. We can also expect such
systems to be equipped with human detection and tracking devices including sensors which detect human breath and the
radio waves associated with a human heart beat. These are technologies already developed." Another commentator often in
the news for his views on military robot autonomy is Noel Sharkey, an AI and robotics engineer at the University of Sheffield.
He says he can understand why the military want such technology, but also worries it will be used irresponsibly. "This is a
clear step towards one of the main goals of the US Army's Future Combat Systems project, which aims to make a single
soldier the nexus for a large scale robot attack. Independently, ground and aerial robots have been tested together and once
the bits are joined, there will be a robot force under command of a single soldier with potentially dire consequences for
innocents around the corner."
(113/2008)
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Keressünk együtt online!
A közösségi szellem eléri a web legeldugottabbnak,
legegyénibbnek hitt zugait is. Lassan a legtöbb olyan feladatokat
is megoszthatjuk másokkal, melyeket korábban csak egyedül
végezhettünk el. Közéjük tartozik a kifejezetten magányos
tevékenységnek számító keresés is.

A világhálón ugyan számtalan lehetőség adott közösségi hálózatok építésére, viszont az egyik sablonfeladatnál, a
böngészővel és a keresőmotorral történő webes kutakodásnál még véletlenül sem nyílik rá mód. Tipikusan egyszemélyes
munka. Márcsak azért is, mert a böngészőket és a keresési folyamatokat egyaránt egyedi felhasználókra tervezték. A
Microsoft és más cégek által nemrég fejlesztett eszközök azonban lehetővé teszik, hogy különböző számítógépeken dolgozó
személyek csapatként tevékenykedjenek. Például családi nyaralás eltervezésénél vagy gyógyszerek utáni kutakodás során
stb. a böngésző megjelenítőjén, közös webtérben oszthatják meg egymással a felelősséget, dolgozhatják fel az
eredményeket és ajánlásokat. Az egyik ilyen együttműködési programot, a jelenleg tesztváltozatban ingyen letölthető
SearchTogethert Meredith Ringer Morris, a MIcrosoft Research (Redmond) kutatója hozta létre. A program IE7 alatt fut. "A
webes keresést általában magányos aktivitásnak tartjuk" - nyilatkozta Morris. - "Ugyanakkor több tevékenységének
kifejezetten jót tesz a közös munka." Azt is hozzáfűzte, hogy a felhasználók informálisan eddig is együtt dolgoztak
kereséskor: egyik a másik válla mögül nézi a képernyőt, alternatív kulcsszavakat sugall, megosztják a feladatokat,
magyarázattal ellátott e-mail-ben küldik el egymásnak a legígéretesebb weboldalakat. Ezeket a közös keresési viselkedésformákat egyetlen szabványosított program sem támogatja. Michael Twidale (Illinois Egyetem) szerint a SearchTogether
viszont - ellentétben a többivel - igen hatékony támogatást nyújt: "valós szükségletet elégít ki. Információkeresés közben
gyakran akarunk másokkal interakciót folytatni. A legtöbb információkezelő rendszer viszont nem ismeri fel ilyen
szándékainkat." A SearchTogether iránt érdeklődőknek először fel kell iratkozniuk a Microsoft - online chatelést és azonnali
üzenetküldést biztosító - ingyenes Windows Live ID programjára. Ezután a felhasználó kapcsolat- vagy barát-listájáról bárki
meghívható a keresésben való részvételre.
(114/2008)
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Egybenyíló európai archívumok
Történelmi archívumokban keresgélni felettébb nehéz, aprólékos
munka. Egy, szemantikus technológiákat (ontológiák, címkézés) használó
európai uniós projekt ezt a tevékenységet igyekszik leegyszerűsíteni.
A nagy álom - amire még hosszú évekig kell várni - egy, az összes
európai archívumban való kutakodást biztosító portál létrehozása.

Historical archives can be difficult to search, especially when relevant documents are held by institutions in different
countries. A European project has shown how a single online portal with a simple graphical interface can speed cross-border
searches. Most people have used a library but very few will have visited historical archives. Unlike libraries, archives are
primarily concerned with conserving records rather than being accessible to visitors. Even with online search facilities,
locating archival material is an art best left to specialist researchers who know their way around. “Archival structures are
complex,” says Fredrik Palm of Umea* University, assistant coordinator of the QVIZ project co-funded by the EU. “Archivists
have a duty to maintain the provenance of their records – this is the most important thing they do. And if you keep that
structure it doesn’t make it easy to find the right information.” In Europe, researchers have the added headache of dealing
with dozens of national archives, not to speak of thousands of private collections all over the continent. And shifting borders
over the centuries make it even harder to track down all records about a person or event. QVIZ was launched in 2006 to find
ways to make Europe’s digital archives more accessible. Collaborators in five countries have created an online portal that
makes it easier than ever to find documents quickly and accurately. The QVIZ portal brings two main innovations to the task
of searching archives. First, it uses a graphical interface with a map and a timeline to let users home in on the place and
time they are interested in. A second innovative feature of QVIZ is the use of ‘social bookmarks’ to allow users to create a
trail that others can follow. “We want to involve the user communities so they can share knowledge and add information to
the archival description,” Palm says.
(115/2008)

Lv#

cordis.europa.eu

Ember és mesterségesintelligencia-szoftver
egy csapatban
A(z online) játékok a szórakozás mellett "komolyabb" céloknak is
eleget tehetnek. Hagyományos funkciójuk mellett eddig főként az
oktatásban hasznosultak, de - web 2.0-ás és nyílt forráskodú
kezdeményezéseket közös nevezőre hozva - például mesterségesintelligencia-szoftverek fejlesztési platformjaként a számítástudományban is fontos szerepet tölthetnek be.

Az Észeknyugati Egyetem (Evanston, Illinois állam) kutatói által közkinccsé tett online játék humán résztvevői mesterségesintelligencia-szoftverrel társulnak. A törekvés arra irányul, hogy így támogassák a számítógépeket a természetesebb
nyelvhasználat elsajátításában. A give-challenge.org honlapon a játékosok a négy mesterségesintelligencia-rendszer
egyikével formálhatnak csapatot a kincskeresésben, s a GIVE (Utasítások Generálása Virtuális Környezetekben) projekt
részeként visszajelzéseket szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a rendszer mennyire jól adja ki a puzzle megoldását célzó
utasításokat. "A világ különböző pontjain lévő számítógép-felhasználóktól összegyűjtött információk alapján tökéletesítjük
többfajta intelligens ágens nyelvfeldolgozását" - magyarázza az Egyetemen tanító Justine Cassell. A játékosoktól érkező
visszajelzések elemzésének célja a GIVE-ben résztvevő IT-rendszerek teljesítményének összehasonlítása, illetve a jobb
ember-számítógép együttműködés virtuális és valóvilágbeli szituációkban. "Ezekből az információkból merítve jobb gyalogos
navigálórendszereket hozhatunk létre, élethűbbé tehetjük virtuális emberek dialógusait immerzív virtuális környezetekben,
esetleg gördülékenyebb interakciót érhetünk el a mobil robotokkal" - folytatja Cassell. A GIVE amerikai és európai kutatócsoportok által létrehozott MI-rendszere természetesnyelv-generáló (NLG) technológián alapul. A projekt az NLG-rendszereket kiértékelő legnagyobb szabású kezdeményezés; első alkalom, hogy az NLG-kutatást kiértékelés végett publikussá
teszik. A kihívás egy, MI-kutatók körében egyre fontosabb irányzathoz kapcsolódik, melynek lényege, hogy az internetfelhasználók is részt vehessenek intelligens szoftverek fejlesztésében és minősítésében. A színvonal növelése céljából egyes
online játékok szintén bevonják a résztvevőket. Nyílt - bárki számára hozzáférhető - kezdeményezésként a GIVE leginkább
a kutatókat robotfocistákból álló csapatok fejlesztésére ösztönző RoboCup-hoz hasonlítható.
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Új ablakok nyílnak az azúrkék égre
A Microsoft már régen nem csak személyi használatú szoftverek
gyártója, hanem igen jelentős a tevékenysége a köztesszoftverek
és a rendszermenedzsment-eszközök terén is. A Windows Azure,
ha valaminek egyáltalán, akkor a hiperszámítóközpontoknak az
’operációs rendszere’, és nem a webnek. Látni kell, hogy a
hiperszámítástechnika (cloud computing) ma még se nem a nyílt
forráskódú szoftverek területe, se nem az általánosan elfogadott
szabványos megoldásoké, hanem a szoftvergyártók lehető
legintenzívebb versenyének tanúja.

Ahogy a mobileszközöknék és a PC-knél tette,a Microsoft új operációs rendszert készített az internetre is (innen a ’Windows’
elnevezés). Az akarja, hogy a fejlesztők olyan alkalmazásokat írjanak, amelyek a hipertérben (’cloud’) működnek, ahogy az a
PC-k esetében is történt, majd a partnerek ugyanolyan öko-rendszerét alakítsa ki, amely elősegítette a Windows dominanciáját.
Nehéz kétségbe vonni az értékképzés módját: ugyanazokat a jól ismert eszközöket használva a fejlesztők az alkalmazásaikat
át tudják vinni vagy meg tudják tervezni a hipertérre is. A többinek a Microsoft viseli a gondját: hosztolás garantált működési
idővel (SLA-kat fognak felkínálni), frissítések üzembe állítása és új tulajdonságokat nyújtó, további keretrendszerek. Emellett
ezek az alkalmazások kommunikálhatnak a PC-n vagy más készülékeken futó szoftverekkel a Microsoft keretrendszerein
keresztül. Elég meglepő módon a Microsoft nem használja a saját meglévő virtuális gépét, a Windows Server Hyper Vtechnológiáját az Azure-nál. A cég egy teljesen új hipervizort fejlesztett ki , amelyik gyorsabb, mert egy teljesen homogén
adatközpont-környezetre támaszkodhat. Az Azure hipervizora az erőforrásokat menet közben – az alkalmazás követelményei
szerint – osztja ki. Igaz, hogy a Google és az Amazon ugyanazokat a hosztolási, tárolási, sőt hiperszámítástechnikai
képességeket kínálja, azonban nem olyan egységesek és hiányoznak az eszközök a fejlesztés támogatásához. Ez az újdonság
a Windows Azure-nál – mondja Srivastava – miközben azt magyarázza, hogy ez ’egy szinttel feljebb’ van minden másnál.
(117/2008)
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Kódmentes szoftverek az elégedett
üzletemberekért
Kísértet járja át a számítástechnikát a kezdetektől fogva: a
programozásmentes szoftverek kísértete. Annak ígérete, hogy nem
kell sokat a „hogyan”-nal vesződni, hanem közvetlenül arra lehet
koncentrálni, hogy „mit” is kell csinálnia a szoftvernek. Mindig jó
azonban arról hallani, hogy ez a kísértet időnként és helyenként
valóságossá is válhat.

Néhány évvel ezelőtt Kevin Smith, aki sajátmagát kifejezetten nem fejlesztőként határozza meg, egy olyan szoftvercég
számára dolgozott, amelyik projektkövető eszközt próbált készíteni Microsoft.Net alapon. Mintegy 15 fejlesztő egy egész
évet töltött el kézzel fogható eredmény nélkül. „Miután egy millió dollárt költöttek el anélkül, hogy valamilyen terméket előállítottak volna, a cég felhagyott a projekttel.” – mondta Smith, aki most vezető partner a denveri NextWave Performance
tanácsadó cégnél. A NextWave felkarolta az ötletet, de hasonló időbeli és pénzügyi gondokba futott. „Azt mondtam,
megtanulok kódolni, és megcsinálom magam.” – emlékezett a csalódott Smith. A megfelelő eszköz keresése közben végül
is rátalált a Coghead-re, egy webalkalmazásra, amely webalkalmazások kódmentes fejlesztését teszi lehetővé. Ennek
segítségével Smith a projektkövető eszköz fő komponenseit 30 napon belül elkészítette. „Másnap megmutattam az üzlettársamnak a szoftver egyes részeit, aki felém fordult, és azt kérdezte: ’Hogyan tudnak a hagyományos programozók
versenyben maradni?’” – folytatta Smith. „Ez olyan szoftver, amely megváltoztatja a játékszabályokat. A fejlesztőket mágikus
könyvekből olvasó és szintaxist mormoló varázslókból olyan üzleti elemzőkké változtatja át, akik értik a folyamatokat és a
célokat, amelyeket el akarnak érni. Lehet, hogy az ilyen nézetek talán túl messzire mennek, de a helyzet az, hogy a ’csináldmagad’-jellegű alkalmazásfejlesztés soha nem volt még ennyire vonzó. A megvágott IT-költségvetések, valamint az ITszemélyzet és a vezetők közötti, egyre kevésbé működő kapcsolatok idején ne csodálkozzunk azon, ha az olcsó,
’kódmentes’ fejlesztés, amely kikerüli az IT-t, egyértelmű helyesléssel találkozik az üzletemberek részéről.
(118/2008)
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A válság ellenére új munkahelyek
az IT-szektorban

s

Az IT lufi 2001 évi kipukkanása után az informatikai állásokat
közelebb szervezték az üzlethez. Emiatt, az IT-ben dolgozóknak
ma nagyobb biztonsága van. A statisztikai tény jól mutatja, hogy
az információtechnológia szétterül, ahogyan Carlotta Perez állítja.
Ő megmutatta a hasonlóságokat a nagy technológiai áttörések
között, mint a vasút, elektromosság, autózás és az informatika.
Surprising new findings from the U.S. Bureau of Labor Statistics show that the IT profession may be in far better shape than
the job market as a whole. About 240,000 jobs were lost nationwide in October, and unemployment rates rose from 6.1% to
6.5%. Yet the IT profession actually grew in this time of layoffs. About 5,500 jobs were added in the category of computer
systems design and related services, and another 300 jobs were added in the category of management and technical
consulting services. “They grew when everybody else is shrinking. That must tell you something,” says David Foote, cofounder, CEO and chief research officer of Foote Partners, a research group that tracks IT salary and skills. “It’s amazing
that those numbers are not flat or going in the other direction.” IT jobs were slashed in huge numbers during the major
economic downturn of 2001 to 2003, Foote points out. The instinct back then was to fire IT people because they were viewed
as overhead. What’s changed since then is that large portions of the IT budget have moved into the lines of business, and
companies are thinking about IT as it relates to profit and loss, rather than simply looking as IT as an expense, he says.“More
and more IT jobs gravitated into functional specialties,” Foote says. “You weren’t just a programmer. You were a person who
was part of a team doing marketing or finance and accounting. You were now part of a functional group within the company.”If
IT workers are seen as enabling the business through technology and improving the bottom line, rather than simply providing
a service, they should be more likely to survive job cuts. Foote says you could argue this trend can also work the other way.
If a line of business becomes less profitable in any given quarter, then IT folks could be vulnerable just like sales and
marketing reps. But at least in October, the Bureau of Labor Statistics numbers show tech jobs were saved from the general
bloodletting that’s ongoing as America sinks into recession.
(119/2008)
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Ágens-alapú számítógépes modellekkel
előrejelzett gazdasági válságok
Korlátozott racionalitás és egyéni döntéshozatal, ezek az alapjai
az új gazdasági modellezésnek. Az új elmélet segít megérteni az
emberi viselkedést gazdasági válság idején. Ezzel felváltja a
korábbi egyensúlyi modelleket, amelyek túlzottan ideálisnak
mutatták be a piaci mechanizmusokat.

As the stock market continues its dive, economists and business columnists have spilled a lot of ink assigning responsibility
for the ongoing financial calamity. While hindsight might be clear as day, researchers at the U.S. Department of Energy's
Argonne National Laboratory are trying to create new economic models that will provide policymakers with more realistic
pictures of different types of markets so they can better avert future economic catastrophe. Traditional economic models rely
heavily on "equilibrium theory," which holds that markets are influenced by countervailing balanced forces. Because these
models assume away the decision-making processes of individual consumers or investors, they do not represent the
market's true internal dynamics, said Charles Macal, an Argonne systems scientist. "The traditional models don't represent
individuals in the economy, or else they're all represented the same way as completely rational agents," Macal said.
"Because they ignore many other aspects of behavior that influence how people make decisions in real life, these models
can't always accurately predict the dynamics of the market." Macal and his Argonne colleagues have created a new set of
simulations called "agent-based models" to better anticipate how markets behave. These new models rely on information
gleaned in part from surveys that ask respondents about the factors that influence the way they make decisions.
(120/2008)
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Twitter üzleti célú felhasználása
Twitter lehetőséget nyúj arra is, hogy a cégek folyamatosan
közvetlen kapcsolatban maradjanak ügyfeleikkel. Az írás szerzői
öt lehetséges megoldást mutatnak be. Érdemes megfontolni a
javaslatokat!

Imagine a business tool that lets you broadcast information about your company, listen in on discussions about how people
are using your products and what they think of them, and get involved when one of your customers -- or one of your
competitors' customers -- has a problem. Imagine a tool that lets you have a conversation with early adopters and influencers
who are eager to share what they learn with their friends and followers. A tool that offers something even the best focus
groups cannot: genuine interaction with the people who choose to use your products. You're probably already familiar with
Twitter, the "microblogging" platform that allows you to create a stream of very short posts, or "tweets," that others can follow
and reply to. But what you might not know is that Twitter is much more than just a way to tell friends what you're doing. If
you put all of your ducks in a row, you can tap Twitter to be a direct link between your company, customers, clients and
colleagues.Twitter isn't just a tool, though; it's a community -- one that will stop paying attention if it feels like you're exploiting
it. One way to make Twitter users feel exploited is to open an account and immediately start blasting out your latest press
releases. That kind of headlong behavior could conceivably strike back against you, leaving your brand and your reputation
in tatters. Have a clear purpose in mind to guide your use of Twitter. Do you want to reach key influencers in your field? Or
are you trying to engage end users of your products? Your use of Twitter -- whom you follow, what you tweet and how you
interact with other Twitterers -- will be different for each. Remember that you're creating an online persona for your brand or
company. Trying to be all things to all Twitterers will come off as inauthentic, and it will offer little value to your followers.
(121/2008)
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Virtuális desktop mobil képviselőknek
Nem ez az első eset, hogy a csúcstechnológiát adják az európai
döntéshozók kezébe. Tesztelik a rendszert, és ezzel remélhetőleg
meg is tanulják a kezelését. Ezek az eszközök majdnem minden
pillanatban biztosítják a jelenlétet. Csak remélhetjük, hogy a
döntéshozóknak ez nem lesz már túl sok.

Members of parliament and other citizen representatives now have a new tool at their fingertips to help them keep on top of
their work while on the move – a virtual desktop providing an integrated approach to remote committee management.One of
the major challenges for our elected representatives is to stay on top of the increasing amounts of information they are
required to process and, at the same time, maintain contact with the people who elected them.Members of parliament (MPs)
are very often ‘on the move’ – participating in official functions, meetings and debates, and having to travel between
parliaments and their constituencies. At the same time, they are required to keep abreast of issues being debated and to
contribute positively to these debates. New information and communication tools, managed effectively, could make a
significant contribution to facilitating their task. A European consortium, including five elected assemblies, has developed and
carried out initial testing of a ‘virtual desktop’ which integrates state-of-the-art information management, mobile technologies
and security systems to provide personalised, remote access to information databases, and facilitate information sharing and
collaborative working.The EU-funded eRepresentative project focused on developing a tool to facilitate committee work, a
central feature of most elected assemblies. Representatives from three national parliaments (Netherlands, Hungary,
Lithuania), one regional parliament (Catalonia) and a local county council (Westmeath, Ireland), tested the platform over a
period of three to four months. “Elected officials are required to deal with increasing amounts of information, often having to
work on multiple issues at the same time and to work on those subjects in collaboration with their colleagues through
committees,” says project representative, Evika Karamagioli.“eRepresentative provides a very user-friendly application to
help MPs carry out this work remotely and it can be easily incorporated into the work of elected assemblies as is,” she adds.
(122/2008)
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Rejtett hálózati terek
Az exponenciálisan növekvő internet adatforgalom levezénylése
10 éven belül új megoldások nélkül valószínűleg lehetetlen. Egy
lehetséges megoldási irány lehet a University of California kutatói
által feltárt rejtett hálózati terek modellezése.

As the global population continues to grow exponentially, our social connections to one another remain relatively small, as
if we’re all protagonists in the Kevin Bacon game inspired by “Six Degrees of Separation,” a Broadway play and Hollywood
feature that were popular in the 1990s. In fact, classic studies show that if we were to route a letter to an unknown person
using only friends or acquaintances who we thought might know the intended recipient, it would take five or six intermediary
acquaintances before the letter reaches its intended destination. The underlying success of this phenomenon called the
“small-world paradigm,” discovered in the 1960s by sociologist Stanley Milgram, recently provided a source of inspiration for
researchers studying the Internet as a global complex network. The result, a study by Marián Bogun~á, Dmitri Krioukov, and
Kimberly Claffy, published in Nature Physics on November 16, reveals a previously unknown mathematical model called
“hidden metric space” that may explain the “small-world phenomenon” and its relationship to both man-made and natural
networks such as human language, as well as gene regulation or neural networks that connect neurons to organs and
muscles within our bodies. For these researchers, the concept of an underlying “hidden space” may also be relevant to their
professional interests: how to remove mounting bottlenecks within the Internet that threaten the smooth passage of digital
information around the globe. “Internet experts are worried that the existing Internet routing architecture may not sustain
even another decade,” said Krioukov, the study’s principal investigator with the Cooperative Association for Internet Data
Analysis (CAIDA), based at the San Diego Supercomputer Center at the University of California, San Diego. “Routing in the
existing Internet has already reached its scalability limits; black holes are appearing everywhere.”
(123/2008)

±

ucsdnews.ucsd.edu

Kvantum kriptográfia hype
Többször tudósítottunk már arról, hogy az adatátvitel
bizalmasságát elősegítő kvantumkriptográfia hamarosan a
mindennapok részévé válik. Úgy tűnik ez az időpont egyre
közeledik. Jelenleg a hype időszakát éljük, amit jól mutat az hogy
Bécs után Madridban is bejelentették, hogy létrehozzák az első
kavntum kriptográfiát használó kisérleti hálózatot.

Universidad Politecnica de Madrid School of Computing researchers have developed a prototype metropolitan quantum-key
distribution network that will be ready for deployment by Telefonica on any Spanish urban telecommunications network by
2010. The prototype is being developed as part of the Security and Confidence in the Information Society research and
development project, which includes a consortium of 12 companies and 15 public research institutions. The project's goal is
to create a new generation of integral security solutions capable of dealing with telecommunications security risks currently
threatening conventional networks. The security of conventional public-key cryptography methods is based on the confidence
that any attacker does not have enough computing power or mathematical knowledge to decrypt the message. However, this
method is becoming less secure as computing power increases and mathematical models become increasingly sophisticated. Quantum-key distribution relies on quantum mechanics and provides a completely different way of creating cryptographic keys, providing much higher levels of security. Using a complex protocol, a sender and a receiver exchange a series
of qubits encoded in photons. This way, they can agree on a highly secure and virtually unbreakable key, because, according
to the principles of quantum physics, any attempt at intercepting a qubit would be detected by the receiver, making for
confidential information exchange. A qubit (from quantum bit) is the minimum and therefore basic unit of quantum
information. Quantum key distribution technology uses individual photons or qubits over optical fibre, free space or even
satellite links.The researchers' metropolitan quantum-key distribution network can coexist with traditional communications
networks, which they say is a major advantage as networks already have all the key components and have been successfully
tested in experiments.
(124/2008)

KÖRKÉP

www.fi.upm.es

91.

2008

T
Á
R
S
A PERSPEKTÍVÁK
D
A
L
M
I

A mobilkészülékek jövőjéről:
amikor a TV, az internet és a mobil találkozik
Nem vitás, hogy az 1990-es évek második felében a mobiltelefonok globális elterjedése alapjaiban
változtatta meg sok százmillió ember mindennapos szokásait. Egy olyan eszköz vált bárki számára
elérhetővé, amely valós emberi igényt, a korlátok nélküli kommunikációt tette lehetővé. Az elmúlt
években a mobilkészülékek óriási fejlődésen mentek keresztül, a hagyományos telefonálás
lényegében már csak egy azon számtalan funkció és szolgáltatás közül, amellyel akár már-már egy
középkategóriás készülék is rendelkezik. A hangos piaci siker, illetve a társas szórakozási és
kommunikációs formák további radikális átalakulásának szempontjából azonban az újabb, nagy áttörés
mindezidáig elmaradt a mobilkészülékek világában. Írásunkban két olyan új, már piaci formában
többnyire elérhető alkalmazást veszünk röviden górcső alá, amelyek talán már a közeljövőben új,
izgalmas és hasznos, és nem utolsó sorban piacilag is sikeres funkciókkal láthatják el a
mobil(telefon)készülékeket.

Sajátos "birkózás" zajlik napjainkban a mobilkommunikáció területén, hiszen az elmúlt évek fejlődése
számos tekintetben újraírta a különböző szereplők
közötti erőviszonyokat. Az internetes szolgáltatások
és funkciók tökéletesedése, a Web 2.0 előtérbe
kerülése következtében erős nyomás nehezedik a
mobilszolgáltatókra azzal, hogy olyan területekre
lépjenek be, ahol korábban nem rendelkeztek
tapasztalatokkal, illetve, hogy saját hálózataikat és
rendszereiket is megnyissák más szereplők számára.

Ami talán elsőre nem egyértelmű, de az igazi piaci küzdelem valójában arról szól, hogy a komplex
értékláncban ki az, aki közvetlenül kapcsolatban áll a fogyasztóval, ezáltal bizonyos kontrollt és
ellenőrzést gyakorolhat felette. Például a mobilszolgáltatók két oldalról is nyomás alatt vannak. A
felhasználók által generált tartalmakra építő szolgáltatók lényegében nem csinálnak mást, mint
"asztali" szolgáltatásaikat intenzíven teszik alkalmassá mobil környezetben való alkalmazásra. A másik
oldalról pedig maguk a készülékgyártók is a mobilszolgáltatók hagyományos területeire merészkednek
azáltal, hogy az egyre nagyobb tudású készülékek immáron nem szorulnak rá minden tekintetben a
szolgáltatói "gyámságra", hiszen önálló életet kezdenek el élni, közvetlen kapcsolatba lépve a
felhasználóval. (példa erre a Nokia Lifeblog 1 szolgáltatása) Azaz mindhárom szereplő közvetlen
kapcsolat kiépítésére törekszik a fogyasztókkal.

1

A Nokia Lifeblog egy olyan multimédiás napló, amely automatikusan gyűjti a mobiltelefonon készített vagy tárolt fotók,
videók, hanganyagok adatait, illetve a küldött és fogadott SMS-eket és MMS-eket, de lehetővé teszi saját szöveges vagy
hangjegyzetek készítését is. Mindezeket egy olyan kereshető adatbázisba rendezi, amely az időre, helyre, küldőre
vonatkozó adatokat együtt tárolja a hozzájuk rendelt tag-ekkel, leírásokkal. Ezek az információk mind az asztali géppel,
mind pedig erre alkalmas online oldalakkal szinkronizálhatóak.
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A mobil TV
A multimédiás, "televízió jellegű" tartalmak és szolgáltatások
mobilkészülékeken keresztüli fogyasztására és használatára
vonatkozó nemzetközi előrejelzések az elterjedést illetően
többnyire általános optimizmussal tekintenek a jövőbe.
Szándékosan említünk "televízió jellegűeket", hiszen
nyilvánvaló, hogy ez egyre kevésbé lesz hasonlítható ahhoz,
amihez
TV-adásként
az
elmúlt
évtizedekben
általánosságban hozzászokhattunk. Sőt, a mobilkészülék is
némi magyarázatra szorul, hiszen már itt sem csak a
klasszikus mobiltelefonokról beszélhetünk, hanem
számtalan más, zsebben hordható készülékről. (GPS
készülékek, kéziszámítógépek, okostelefonok, multimédiás
lejátszók, stb.)
A mobil TV első megközelítésben és némiképpen sarkítva, nem más, mint audiovizuális tartalmak
különböző hordozható készülékeken való megjelenítése. Ennél azonban jóval többről van szó, hiszen
ezt ki kell egészítenünk azzal is, hogy ezek a (vevő)készülékek egyedileg azonosíthatóak, illetve
lehetővé teszik a visszacsatolás lehetőségét is, ami által a néző maga is beavatkozhat, maga is
alkotójává válhat a folyamatnak. Nevezhetjük ezt akár TV 2.0-nak is, hiszen már nem a lineáris (és
korlátozott számú) programokat néző, ebből a szempontból arctalan tömegről, hanem személyre
szabott tartalmakat, térben és időben nem korlátozva elérő, egyedileg azonosítható fogyasztókról
beszélhetünk.
A mobil TV így egyszerre teszi lehetővé a hagyományos televíziós szolgáltatás kiterjesztését azokra
az időszakokra és helyszínekre, ahol ez korábban nem volt lehetséges, ugyanakkor megnyitja az utat
olyan új (információszerzési, szórakozási és kommunikációs) szolgáltatások előtt is, amelyek jóval
túlmutatnak mind a hagyományos műsorszórás, mind pedig az internet által napjainkban kínált
lehetőségeken. A kérdés persze az, hogy ez vajon találkozik-e majd a valós fogyasztói igényekkel…
Ma már egyértelműen érzékelhető az a tendencia, hogy a mobil TV szolgáltatás esetében jóval többről
van szó, mint a hagyományos televíziós tartalmaknak a mobilkészülékekre való egyszerű - simulcast
jellegű - átirányításáról (bár a legtöbb esetben még ma is ez képezi a szolgáltatás alapját). Mindazok
a szolgáltatók, amelyek az elmúlt években úttörői voltak a fejlesztéseknek, ma már elsősorban olyan
komplex stratégiákban gondolkodnak, amelyek ezen túlmutató, egymással szorosan összefonódó
szórakoztatási-portfóliók kiépítését tekintik céljuknak. Az is látható, hogy a legnehezebb feladat a
szolgáltatók számára már nem a technológiai feltételek biztosítása lesz, hanem az, hogy milyen módon
vegyék rá az embereket arra, hogy használják is azt. Ez pedig elsősorban azon fog múlni, hogy milyen
"csomagolásban" és milyen speciális tartalommal kerül a fogyasztók elé.
A szolgáltatók számára az egyik alapvető frusztráció abból fakad, hogy az első számú célcsoportnak
tekintett fiatalabb korosztályban a televízió helyét ma már egyértelműen átvette az internet, azon belül
is a korábbi mainstream helyett a felhasználók által létrehozott tartalmak (pl. YouTube, MySpace,
stb.).
Amennyiben a mobil TV-t a technológia, illetve az általa biztosított lehetőségek oldaláról vizsgáljuk, az
leginkább egy olyan gyűjtőfogalomnak tekinthető, amely számos formában, többféle technológiai
szabvány alapján valósulhat meg. Ez alapján megközelítve leginkább a mobiltelefon szolgáltatáshoz
hasonlítható, ahol az elmúlt 1-2 évtizedben globálisan szintén többféle rendszer terjedt el. (Elég, ha
csak az Egyesült Államok, illetve Európa különbségeire gondolunk.)
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Felhasználók által létrehozott (user-generated) tartalmak mobilkészülékeken
A mobilkészülékeken elérhető új szolgáltatások egyik legnagyobb lehetőség előtt álló területét a
hagyományos, "asztali" internet esetében már sok éves múltra visszatekintő, felhasználók által
létrehozott (user-generated) tartalmak jelentik.
A londoni ARCchart tanácsadócég négy kategóriába sorolta
a jelenleg mobilkészülékeken elérhető UGC (azaz user
generated content - felhasználó által generált tartalom)
szolgáltatásokat.
Az első csoportba tartoznak a különböző közösségi (social
networking, pl. Facebook), illetve virtuális világokat
teremető (pl. Second Life) szolgáltatások. A második
csoport a multimédiás (többnyire videó) tartalmak
megosztását lehetővé tevő szolgáltatásoké (pl. SeeMeTV,
YouTube), a harmadik csoportba a (mikro)blog szolgáltatások (pl. Twitter 2, Jaiku 3) tartoznak, míg a
negyedik csoport a különböző chat és társkereső szolgáltatásoké (pl. Flirtomatic).
Természetesen nem arról van szó, hogy ezek a szolgáltatások egymástól függetlenek lennének. A piac
jelenleg legintegráltabb szereplői - pl. a MySpace és a Facebook - mind a négy csoportba besorolható
szolgáltatáselemekkel rendelkeznek. A cég számításai szerint a legnagyobb bevételt a legutolsó
csoport - azaz a chat és társkereső szolgáltatás - termelte meg 2007-ben (366 millió dollárt, amely a
több mint 700 milliós teljes piacnak több mint felét tette ki). Az előrejelzések 2012-re a közel tízszeres
növekedést jelentő 6,6 milliárd dollárral számolnak, amely erőteljes konvergencia mellett fog
megvalósulni, azaz a közösségi hálózat, a multimédia megosztás, a chat és a társkeresés valószínűleg
a legnagyobb piaci szereplők számára alapszolgáltatássá válnak majd.
Az elmúlt időszakban többnyire olyan megállapodások születtek, amelynek során egy-egy, számos
országban jelen lévő nagy mobilszolgáltató kötött egyedi együttműködéseket a legnagyobb Web2.0-ás
tartalomszolgáltatókkal. Ilyen volt például amikor a Vodafone kötött szerződést az eBay és a MySpace
cégekkel, hogy ezek oldalai elérhetőek legyenek a mobiltelefonokon, vagy a T-Mobile International
megállapodása a YouTube, MySpace, Flickr és bebo cégekkel. 4

2

A Twitter közösségi hálózat és mikroblog szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók rövid bejegyzéseket
írhatnak SMS-ben, a Twitter honlapján, azonnali üzenetküldő alkalmazásokon vagy egyéb, a Twitter API-t használó
programokon (ilyen például a Mac Os alatt futó Tritterrific) keresztül. Az ily módon létrejövő bejegyzéseket a rendszer
azonnal kézbesíti azoknak a felhasználóknak, akik erre feliratkoztak. A Twitter népszerűségét elsősorban annak
köszönheti, hogy a fejlesztők idejében megnyitották a Twitter APIját, így rengeteg új fejlesztés született meg a
felhasználók igényeiből. A Twitter "kiemelt" használói között találjuk többek között a los angelesi tűzoltóságot, akik a
2007. őszi erdőtüzek oltási munkálataiban is használták a szolgáltatást, illetve az amerikai elnökválasztási kampány
jónéhány jelöltjét. (pl. Obama, Clinton, Edwards).

3

A Jaiku a Twitterhez hasonló (ám finnek által létrehozott) szolgáltatás, amelyet 2007 októberében vásárolt fel a Google.
Alapvető különbség a Twitterhez képest, hogy része az a Lifestream szolgáltatás, melynek segítségével a felhasználó
egyéb online aktivitásai (pl. Flickr, Last.fm), vagy éppen az aktuális földrajzi pozíciója is megosztható másokkal.

4

http://www.telefonguru.hu/hirek/hirek.asp?n=2861
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Az ilyen exkluzívnak tűnő megállapodások azonban egyre inkább értelmüket vesztik, hiszen lassan
szinte teljese általánossá válnak. Bár a YouTube némileg lassan, ám összességében még időben
reagált a fogyasztók igényeire, amikor 2008. januárjában korlátozás nélkül megnyitotta videóit a
mobiltelefonok számára. 5 A lépés természetesen nem volt váratlan, hiszen a YouTube nyitása a
mobilok felé már 2006-ban elkezdődött, bár akkor a cég még csak néhány ezer videót tett elérhetővé.
Ezzel a lépéssel a világon jelenleg körülbelül 100 millió mobilkészüléken lehet elérni a YouTube
videóit. A teljes nyitás után persze kérdés, hogy milyen formában juthat bevételekhez a cég? Ez
egyelőre még nem dőlt el, de lehetséges, hogy a videók megtekintése előtt majd reklámokat kell a
felhasználóknak megnézniük.
Ezt a trendet látszik alátámasztani egy korábbi tanulmány is, amelynek alapvető állítása, hogy
valójában mind a televízió, mind a mobiltelefon közösségteremtő eszközök: a mobil összeköt
egymástól fizikailag távol lévő társalgókat, a televíziót pedig a legtöbben társaságban szeretik nézni,
amikor a tévéműsor valójában csak a beszélgetés elindítója, a véleménycsere generátora. Épp ezért
várható az, hogy a jövő legnépszerűbb mobiltévés szolgáltatásai és tartalmai azok lesznek, amik
valamiképp ezekre a közösségteremtő, megosztó igényekre épülnek. Kiemelik, hogy a mobiltévének
(vagy inkább csak mobilkészüléknek) pont ez lehet az előnye a hagyományos televízióval szemben: a
magasabb fokú interaktivitás, illetve az intimitás lehetősége. Ráadásul a legújabb fogyasztói preferenciavizsgálatok is azt mutatják, hogy a használók ahelyett, hogy egyszerűen fogyasztanák a
tartalmakat, egyre inkább médiumként tekintenek azokra - olyan eszköznek látják, amin keresztül
kapcsolatba léphetnek másokkal. 6 Ennek alapján fogalmazható meg a Közösségi Mobiltévé
koncepciója, amely definíciójuk szerint "a számítógép által közvetített kommunikáció egy olyan
formája, amely során a közös televíziózás élménye teremtődik meg". 7
Valójában a közösségi mobiltelevíziózás olyan plusz, vagy kiegészítő szolgáltatások beemelését
jelenti, ami lehetővé teszi a használók számára, hogy valamiképpen megosztozzanak a televíziózás
élményén. Az ilyen alkalmazások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az előzőekben említett mobiltelevízió
elterjedjen és népszerűvé váljon, hiszen az interaktivitás és a használói megosztás mára az internetes
közösségekkel, a használói értékelésekkel, és még számos lehetőséggel szinte természetes igény a
médiafogyasztók számára.
Az említett tanulmány két dimenzióban határozza meg a lehetséges kiegészítő elemeket - ezeket
kategorizálhatjuk aszerint, hogy verbális, vagy nem verbális kommunikációt tesznek lehetővé a
felhasználók között, illetve aszerint, hogy két, esetleg néhány felhasználó eszmecseréjét támogatják,
vagy a szélesebb közönségnek való kommunikálást teszik lehetővé.

Dimenziók
One-to-one
(vagy one to few)
One to many

Verbális
SMS
Privát szöveges chat
Közösségi
szöveges
chat
TV-chatszoba

Nem verbális
JointZapping
ShareMarks
Presence
Emoticons

Forrás: Shatz et al

5

http://mobilnegyed.pcworld.hu/story.php?sid=10514

6

R. Schatz et al.: Mobile TV Becomes Social - Integrating Content with Communications, Telecommunications Research
Center, Bécs, amuse.ftw.at/publications/iti-07-conference-june/188_mobilesocialtv_schatz.pdf

7

Uo. 3. old.
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A chat és az SMS természetesen ismert funkciók. Ebben az esetben lényegük az, hogy a használók a
mobiltévéjükön követett tartalmakkal kapcsolatban folytatnak beszélgetéseket. Az ún. JointZapping
egy olyan eszköz, ami a két fogadókészülék szinkronizálásával biztosítja, hogy a felhasználók
ugyanazt a csatornát, vagyis tartalmat követik figyelmmel. A ShareMarks pedig valójában egy linkküldő
szolgáltatás, amivel az egyik felhasználó jelezheti a másiknak, hogy éppen mit néz.

Az itt bemutatott szolgáltatásokkal kapcsolatban azonban sohasem lehet megfeledkezni arról, hogy
ezek csupán technológiai lehetőségek és használati keretek. Azt, hogy ezek milyen mértékben fognak
találkozni a valós emberi igényekkel, minden esetben az dönti el, hogy milyen áron, milyen üzleti
modellben, milyen méretben, milyen kezelői felülettel, stb., és ami még ennél is fontosabb, milyen
tartalommal jelennek meg. Összességében pedig a kérdés az, hogy képesek-e a természetes emberi
vágyakat, a kommunikáció, a kapcsolatteremtés, és a szórakozás off-line és on-line különbségtételtől
független általános igényeit kielégíteni. Ha nem, akkor csupán egy lesz a számtalan meddő, vagy
csupán az emberek szűk réteget megszólítani képes látványos újítások sorában.
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Felhők, mindent átható számítások és a szerzői jog
Egy 2007. november 7-i keltezésű hivatalos beadványban az EMI nemzetközi kiadó peres eljárást
kezdeményezett az MP3tunes nevű, online szolgáltatásokat nyújtó cég ellen. 1 A vádirat szerint a
Sideload és MP3tunes weboldalakon keresztül az alperes haszonszerző tevékenységet folytat az EMI
tulajdonában lévő, szerzői jogvédelem alatt álló zenei tartalmakkal.
Az MP3tunes egy mp3-fájlokra szakosodott tárhelyszolgáltatás. 2 A felhasználók regisztráció után saját
tárhelyükben (locker) elhelyezhetik a kívánt tartalmakat, amelyek után különböző kiegészítők és
programok segítségével szinte bárhol hallgathatóvá válik az itt elhelyezett zene, legyen az asztali
számítógép, laptop, hordozható zenelejátszó, mobiltelefon, vagy akár autó. Nincs szükség fizikai
hordozóra (háttértár, pendrive, stb.), csak jelfogadásra képes eszközre - és természetesen a
felhasználóhoz kapcsolódó azonosítóra.
A Sideload önmagát keresőmotorként határozza meg. 3 Az internetről az MP3tunes-ba feltöltött (itt
ingyenesnek nevezett) zenéket rendszerezi, valamint megkönnyíti tárolásukat a felhasználók saját
tárhelyében. Az oldal önmagában nem tárol semmilyen adatot, mindössze információkat rendszerez,
elősegíti azok kereshetőségét, valamint kiegészíti az MP3tunes szolgáltatását.
Mindezek önmagukban még nem teszik egyértelművé az eset jelentőségét. Ennek felismeréséhez
először is a társadalom, a technológia és a jog kapcsolatának egyedi olvasata szükséges.
A fentebbiek után és azokkal kapcsolatban a legújabb technológiai trendek közül mutatunk be egy
irányt, a "mindent átható számítást" (ubiquitous computing) amelynek a jövőben feltehetően egyre
növekvő kihatása lesz mindennapi életünkre. Végezetül kitérünk az említett per jelentőségére.

Társadalom - technológia - jog
Világunk egyik (neomarxista, posztmodern, stb.) olvasata szerint a társadalmi és technológiai
rendszerek átalakulása nem különíthető el egymástól, kölcsönhatások sorozatából áll.
Manuel Castells a társadalmi viszonyok és technológiai innovációk, azaz a termelési- és a fejlődési
módok dialektikájáról beszél. 4 A társadalom a javakat és a szolgáltatásokat meghatározott társadalmi
viszonyok segítségével állítja elő, ami a termelési módot takarja. Ugyanakkor a fejlődési mód az a
technológiai szerveződés, amelyen keresztül a munka alakítja az anyagot, hogy létrehozza a terméket,
valamint meghatározza a többlet szintjét és minőségét.
Adott technológiai rendszereket különböző szintekre bonthatunk. Az ipari forradalom alapjait a
gőzgépek jelentették, amelyek középpontjában egyfajta technikai megoldás állt. Az egyes gépeket
pedig még kisebb részekben is vizsgálhatjuk. Ugyanígy a castells-i paradigmában a társadalmi
vonatkozások sem egyneműek. Szó van intézményekről, uralkodó erkölcsökről, identitásokról.
Mindezek pedig szoros összefüggésben alkotják azt a hálózati társadalmat, amelyben élünk (és amit
hívhatunk akár posztindusztriális-, tudás- vagy információs társadalomnak is).
Castells hálózati társadalmában nagy hangsúlyhoz jut az identitás kérdése. Az egyének
önmeghatározásának sokszínűsége a termelési mód részét képezi. Az interpretációs lehetőségek
szinte végtelen száma nemcsak a kultúra, hanem a gazdaság egyik jellegzetessége is.
1

MP3tunes.com (2008a)

2

MP3tunes.com (2008b)

3

Sideload.com (2008)

4

idézi: Stalder (1998)
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Ehhez kapcsolódik Coombe, aki szerint az előbb említett interpretációs lehetőségek egyik
meghatározója a jog intézményrendszere, amelynek alrendszerét képezik a szellemi tulajdonra
vonatkozó törvények. Coombe szerint a jogelméletnek az elmúlt időszakig két fő megközelítési módja
létezett. Az egyik morális alapokon nyugszik, és a természetjog kérdéseit járja körbe. A másik az
utilitariánus hagyomány, ahol a jog a társadalmi optimum elérésének ösztönzője. Márpedig egyik sem
képes elszámolni a törvények adott megjelenési formáinak kulturális jellegével. Ez az érvelés még
hangsúlyosabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó jogi szabályozás
kapcsolódik a legerőteljesebben a szűkebben értelmezett kultúrához, a kulturális termékekhez.
Coombe modelljében kultúra, jogi rendszer és értelmező ügynökség (interpretive agency) hármasa
találkozik, amelyek társadalmi interakciókon keresztül érintkeznek és hatnak egymásra. A jog
előzőekben felvázolt értelmezése azonban nem teszi lehetővé, hogy ebbe a rendszerbe illeszkedjen.
Időben minél messzebb kerülünk a robusztusnak mondható jogi szabályozás viszonylag jól körülírható
társadalmi, gazdasági, technológiai eredőjétől, annál erősebb súrlódásokra számíthatunk - ami adott
esetben pedig akár az egyes alrendszerek fejlődését is gátolhatja.

Felhők és tárhelyek
Talán felszínes megközelítés felgyorsult világra hivatkozni, de a jelenleg tapasztalt technológiai
változások a (látszólagos) paradigmák gyors egymásutániságát is produkálják. Még csak 2004-ben
született meg a web 2.0 koncepciója, de máris lezajlottak a nagy viták társadalom- és gazdaságformáló jelentőségéről, mára pedig szinte köznyelvi fordulattá vált.
Azonban egyre erősödik egy új jelenség, amelyet néhány jellegzetes terület megmutatásán keresztül
próbálunk vizsgálni.
Az első fogalom a ubiquitous computing, ami megközelítőleg mindent átható számításnak felel meg
magyarul, és amelynek kísérőszavai a bárki, bárhol, bármikor. 5 Ez jelentené a következő lépcsőfokot
a számítógépek, illetve a számítógéphez hasonló megoldások (pl. mobiltelefon, egyéb intelligens
eszközök) és a mindennapi élet összefonódásában. A kontextust érzékelő, és ahhoz kapcsolódó,
interaktív információszolgáltatást nyújtó technológiai megoldásokról van szó.
A web 2.0 meghatározásának már korai szakaszában akadtak szkeptikusok, akik próbálták csillapítani
a főként technológiai érdekeltségű elméletalkotók lelkesedését. Ezek közé tartozik Nicholas Carr is,
aki szkeptikusan figyelte az információs technológiai megoldások csodaszerként történő kezelését. 6
Véleménye szerint az informatikai beruházások már régóta nem a versenyelőny eszközei - széles
körben elterjedtek, ezen kívül egyre olcsóbbak. Szükséges részét képezik a cégek (és esetünkben a
társadalom) működésének, de inkább költségtényezőként kezelendők. Figyelmét, tágabb perspektívából egy másik jelenség kötötte le.
A növekvő információfeldolgozási igény nagyon is fizikai formát ölt. A cégek szervereket,
adatközpontokat építenek, hogy az említett igényt ki tudják szolgálni. A saját szükségletek
kielégítésével foglalkozó üzleti vállalkozásoknál azonban fontosabb a cégek egy új formájának a
megjelenése. Az élet minden szintjén termelődő adatokat és információkat felhőnek, azaz cloudnak
nevezve az új céges forma a cloud company. Az ő profiljuk a "felhő megregulázása", azaz az egyre
növekvő adatmennyiség kezelése, és egyúttal tárolásának átvétele is.

5

Ubiquitous ID Center (2008)

6

Carr, Nicholas (2008)
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Ennek jelentőségét ki-ki saját "bőrén" is tapasztalhatja. A Google levelező szolgáltatása nem hiába
hirdette úgy magát, hogy soha többé nem kell e-mailt törölni. Más alkalmazásokkal szervezetek belső
működésének számos vonatkozását lehet koordinálni levelezési csoportokon, megosztott táblázatokon
és egyéb dokumentumokon keresztül. Könnyű belátni, hogy szinte bármely (jelenleg inkább kis- és
középvállalkozói szintű) céges működés életében is milyen lehetőségeket rejt magában egy cloud
company szolgáltatása.
Ennek egyik része a már említett tárolási kapacitások növekedése, az egyre nagyobb teljesítményű
adattárolók megjelenése, amelyek egyúttal költségcsökkenést is jelentenek - ezen keresztül
lehetőségeket biztosítanak nagy mennyiségű adat együttes tárolásának kiszervezésére.
A tárolás mellett a másik lényeges tevékenység az adatok kezelése. Az ide tartozó fogalom a szoftver,
mint szolgáltatás (Software as a Service - SaaS): az adatkezelést szolgáló különböző alkalmazások
telepítése helyett a nyújtott szolgáltatások online, az interneten keresztül valósulnak meg, legyen szó
hierarchizálási, hozzáráendelési feladatokról, vagy dokumentumkezelésről.
És ezzel el is érkeztünk az MP3tunes.com-hoz, és a mögötte álló szolgáltatáshoz, ami természetesen
magán viseli a ubiquitous computing jegyeit. Bárki, bárhol, bármikor hozzáférhet az általa tárolt mp3
fájlokhoz. Ehhez pusztán olyan eszközökre van szükség, amelyek biztosítják a szűkséges adatok
beolvasását és kezelését. Ezen kívül igazi cloud company - tárhelyet biztosít a személyes tartalmak
számára, kezelésüket pedig külön telepítendő szoftverek helyett online megoldásokkal, internetes
felületen keresztül oldja meg.

Virtuális tulajdonjog
A trendek egyértelműnek tűnnek, de érdemes megvizsgálni a már említett technológia-társadalom
felosztásában. Talán a technológia alrendszerének a vizsgálata legegyszerűbb, hiszen olyan
technológiai megoldásokról van szó, amelyek jelenleg is elérhetőek; illetve folyamatokról amelyek
jelenleg zajlanak. A web 2.0 részét képező technikai vonatkozások kiterjesztették az online felület
alkalmazási lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan egyre intelligensebb eszközök jelentek meg, amelyek
a hordozhatóságon túl a kontextus érzékelését, feldolgozását segítik. A komplexebbé váló számítási
folyamatok növekvő "adattermeléssel" járnak, amelyek tárolását szintén meg kell oldani. Ezt a növekvő
kapacitások és a fajlagosan egyre olcsóbbá váló technológiák biztosítják.
A társadalmat további két dimenzóra bontva vizsgáljuk. Az egyik a gazdasági tevékenység szférája, a
másik pedig a magánéleté. A gazdasági tevékenységet végzők számára a hálózat és az információk
kezelése kiemelt fontosságúvá vált - legtriviálisabb eszközét jelenleg internetnek, információs
technológiának hívják.
A magánélet területére tévedve már bonyolultabb jelenségekkel találkozunk. Az internet-penetráció
növelése évek óta egyik fő kérdés. A többi alrendszerrel párhuzamosan az egyének felkészültsége a
digitális korszak befogadására elengedhetetlen feltétele a "versenyképes" társadalomnak, ami
azonban még nem jelenti önmagában a ubiquitous computing beköszönését a mindennapokba.
Azonban az új megoldások pontosan ezt a határvonalat mossák el, és így válik egy új rendszer szinte
észrevétlen eszközzé.
Mindez azonban magával hozza a magánélet digitalizálódását is, azaz a mindennapokhoz szükséges,
és ennek során termelődő személyes adatok mennyiségének növekedését. Az említett technológiák
egyszerűsége, az élet különböző helyszínei közötti technikai átjárhatóság biztosítása az egyént is az
adattárolás kiszervezése felé mozdítja el. Profán megközelítésben ez azt jelenteti, hogy az emberek
kezdetben nem olvasták el a Felhasználási feltételeket, majd magánéletüket kitették a kapcsolati
hálókra, a következő lépcsőfok pedig az adatok "fizikai" birtoklásáról való lemondás - létrejön a
virtualizált magánélet.
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A szellemi tulajdonjog összeütközése a felsorolt alrendszerekkel több tekintetben valósul meg. A
technológia oldaláról számos példa mutatja, hogy az elmúlt évtized változásaira alkalmazkodás helyett
inkább a törvények által védett érdekek fenntartására próbálták felhasználni. A két alrendszer szoros
összhangja miatt a döntéshozók azonban csak időleges sikereket érhettek el. Így győzedelmeskedett
az mp3-formátum, így bukott meg (talán) a DRM, így maradtak fenn a fájlcserélő hálózatok. Az
MP3tunes esetében az EMI részéről az egyik vádpont az volt, hogy a szolgáltatás segítségével úgy
lehet, egyébként legálisan ingyenes tartalmakat letölteni, hogy a felhasználó ellátogatna arra az
oldalra, ahonnan ez a tartalom elérhető - mindez teljesen ellentmond a világháló működési
logikájának.
A ubiquitous computing korszakában a társadalom és jogrendszer ellentétének egyik legérdekesebb
terepe talán a privát szféra. Jellegzetessége mindig is bizonyos dolgok eltitkolása volt. Ezért tehette
meg az ember lelkiismeretfurdalás nélkül, hogy a legálisan vásárolt CD-t mp3-ba tömörítve saját gépén
tárolja, kölcsönadja a könyveket barátainak, stb. Időnként a szellemi tulajdonjogra hivatkozva
megpróbáltak ebbe a szférába is behatolni, elég, ha már az említett DRM-re gondolunk. Az igazi
jogalkalmazás azonban legtöbbször akkor következett, amikor a törvénysértő tevékenység túllépett a
magánélet határán.
Az új technológiai rendszerben azonban a digitalizált privátszféra egyre jobban kiszerveződik. Ezzel
együtt a magánélet védelme alatt álló, szerzői jogot sértő tartalmak is "kikerülnek a napfényre".
Ez az a momentum, ami miatt az MP3tunes ellen indított per kiemelkedik a hasonló, szerzői jogot
érintő perek közül. A kiadó győzelme esetén hozzáférhettek volna a felhasználók kiszervezett
személyes tulajdonához. Az alperes, Michael Robertson fejtegetései nyomán képzeljük el, milyen
lenne, ha valaki megnézhetné a Gmail-fiókunkban található leveleket, pusztán azért, mert bizonyos emailekhez illegális mp3-at csatoltunk. Ez a korábban felrajzolt fejlődési tendenciák szempontjából válik
a jelenlegi társadalmi átalakulás egyik központi kérdésévé. A transzformálódó magántulajdon, a
kiszervezett privát szféra gondolata kapcsolódik ma már ezekhez a szolgáltatásokhoz, melyeknek a
kezelésére egyelőre nemcsak a társadalom, de az ennél robusztusabb jogrendszer sem készült még
fel.
Az MP3tunes egyelőre megnyerte a jogi csatát. De az eseten keresztül társadalmunk, és a benne
lefektetett szabályok törékenysége mutatkozik meg.
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Információ, információ, még több információ
A hálózati társadalom fejlődésében egyértelműen túljutottunk azon a szakaszon (ha egyáltalán létezett
ilyen), amelyik lényegében kritika nélkül ünnepelte az elérhető adat- és információmennyiség
megnövekedését Ez alatt azoknak a lehetőségeknek a kiaknázását, felhasználási módoknak a
fellendülését értjük, amelyek a hálózatiságból fakadnak, és ennek jellegzetességeit magukon viselik.
Mindez természetesen egymással párhuzamosan változó, szoros kölcsönhatásban álló folyamatokat
jelent, mind a társadalom, mind pedig a technológia és a gazdaság terén. Ami esetünkben kiemelten
fontos, hogy a társadalmi létezés legkisebb szintjén is, az egyén, a személyiség gondolkodásában,
életmódjában, képességeiben is megjelenik.
Felesleges lenne az információs társadalom kialakulásának kezdeti szakaszait újra elővenni, ehelyett
inkább koncentráljunk a legutóbbi időszak jelenségeire. A web 2.0 fogalmával fémjelzett közösségi
internetezés a lehetőségek és a jelenségek új tárházát hozta magával. A felhasználói részvétel (participation), a közösségiségen alapuló böngészés/információkezelés állnak az egyik oldalon. Másrészt
nem elhanyagolható az új üzleti modellek, struktúrák megjelenése sem, legerőteljesebben a long-tail
modell. Ez utóbbi a gazdasági gondolkodás középpontjába emelte az ingyenességet. Kezdetben csak
egyre újabb és újabb szolgáltatásokkal találkoztunk, amelyek reklámbevételekre alapozva nyitottak a
felhasználók felé. Mivel a lényeg a célközönség minél nagyobb tömegeinek bevonása, a szolgáltatások
ingyenességük ellenére folyamatosan fejlődtek, párhuzamosan a felhasználói igényekkel, és mára már
szofisztikált alkalmazások egész sora áll rendelkezésünkre.
Érdemes azonban két irányból végiggondolni a jelenségeket. Az egyik irány a minél nagyobb
mennyiségű információ és adat előállításának, publikálásának, összekapcsolásának a lehetősége.
Elég, ha a Google Maps földrajzi alapú adathalmazaira gondolunk, vagy a legújabb projektekre,
amelyek különböző szinten szétszórt adatok, adatbázisok összekapcsolásáról szólnak. Az ezekben
rejlő előnyök egyértelműek. A teljes képhez azonban hozzátartozik egy a fejlesztések másik iránya is,
ami leginkább ennek az újonnan megjelent adat- és információrengetegnek a kezeléséről szól. Az
előzőek nem érnének önmagukban semmit, ha felhasználásuk, rendszerezésük nehézkesnek
bizonyulna. Ezek közé az információrendszerező funkciók közé tartoznak a különböző vizualizáción
alapuló szolgáltatások, a címkék, de akár a feed-olvasók is.
Az információs társadalomban magát otthonosan érző egyén ugyanakkor naponta szembesül az
elektronikus postafiókjára érkező számtalan levéllel, amelyek egy része nyilvánvalóan olvasatlanul
marad, vagy azokkal a közösségi hálójában megjelenő emberekkel, akiknek adatait ugyan folyamatosan ellenőrzi, de a velük való kapcsolattartás alig működik; az olvasatlan RSS feedekkel, amelyek
száma egyre nő, miközben az ember úgy érzi, hogy lemarad, ha nem olvas végig mindent. Mindez
hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan növekedjen a felhasználók frusztrációja.
Az information overload, azaz az információ-túltengés a kezdetben említett képzeletbeli örömünnep
után a hétköznapok visszatérő fogalmává vált, rámutatva azokra a kihívásokra, amelyek nemcsak a
technológiai fejlesztések kérdéskörébe tartoznak, hanem az emberi fejlődés leglényegesebb
fundamentumait érintik - legyen szó életmódról, vagy biológiáról.
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Mennyi információ?
Csak hogy megpróbáljuk érzékelni a méreteket a University of California-hoz tartozó Berkeley School
of Information Managament and System kutatását hívjuk segítségül, amely 2000-ben és 2003-ban is
elkészítette a How much information?, azaz Mennyi információ? elnevezésű kutatását. 1 Ugyan a mai
változások sebessége mellett elavultnak tűnhet, joggal feltételezve a gyorsuló tendenciákat érzékelhetővé válik, hogy az információ néven megfogni próbált adattömeg méretei már akkor is szinte
felfoghatatlan méreteket öltöttek - és egyúttal tudatosul az is, hogy mennyire a legutóbbi időszak
jelenségéről, „termékéről” van szó.
A táblázat az 1999-ben és 2003-ban előállított új, és digitálisan tárolt információk mennyiségét mutatja,
ahol a mértékegység terabyte, azaz 1018 byte. Összességében 2002-ben a felsorolt adathordozókon
5 exabyte új információt tároltak, ami a kutatók összehasonlításában fél milliószor nagyobb a
Kongresszusi Könyvtárban tárolt könyvek mennyiségénél.
Ezek az adatok azonban még számos, az információtermelés szempontjából meghatározó jelenség
feltűnése előtt készültek, ahova a web 2.0 megjelenése is tartozik. Az ide vonatkozó adatok közül most
érdemes csak egyet kiragadni, mégpedig a blogok számát. Pontos adatok természetesen nem
ismertek, de 2008 elején a Technorati 112,8 millió blogot tartott számon (szemben az egy évvel korábbi
70 millióval), amihez (hogy csak egy kiegészítést vegyünk) hozzáadódik a kínai internet világában
számon tartott 72,82 millió blog. 2 És természetesen ez csak a felkutatható adatok töredéke.

Miért fogyasztunk?
Mint már korábban említettem, ez az egyre növekvő adat- és információmennyiség jelentős teherként
kezd nehezedni a mindennapi életre, és az emberi észlelés, képességek határait feszegeti. De mi a
magyarázat arra, hogy mégis „belemegyünk” a játékba? Miért kell elolvasni ennyi blogot, amelyek
töredezett információkat szolgáltatnak, ahelyett, hogy egyetlen, akár több, de mindenképpen kevés
alaposan végiggondolt könyvet, vagy cikket olvasnánk el? Miért tárolunk olyan mennyiségben
digitálisan zenéket, hogy már meg sem tudjuk hallgatni őket - ahelyett, hogy lenne néhány jól
kiválasztott lemezünk? Miközben jól látható, hogy a problémakör társadalmi szintre emelkedve a
közeljövő súlyos problémáját fogja jelenteni.
A lehetséges válaszok egyikét a viselkedési közgazdaságtan megközelítése adja, amelyben fontos
szerephez jutnak a pszichológiai magyarázatok is. 3 Ugyan inkább intuíción alapul, de érdemes
végiggondolni Rob Horning fejtegetését. 4 A kiindulási alap az örökérvényű közgazdasági kérdés hogy
mi alapján döntünk bizonyos javak beszerzéséről. Nicholas Carr hasonlatát kölcsönvéve a választás
hamburger és hot-dog között van. 5 A két termék helyettesítő terméknek tekinthető, de az emberek egy
kicsit jobban kedvelik a hamburgert. Azonban ha az áruházláncok ingyen kezdik osztogatni a hotdogot, akkor az emberek azt fogják „venni”. Ugyanez a helyzet a szűrt, nem feltétlenül ingyenes
információval és a jelenleg elérhető ingyenes, szűretlen információmennyiséggel is. Ha a beszerzés
költségei látszólag nullára csökkennek, akkor a mérleg egyértelmű, hogy melyik irányba billennek.
1 How much infromation? 2003 - http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/
2 Helmond, Anne: How many blogs are there? Is someone still counting? http://www.blogherald.com/2008/02/11/how-many-blogs-are-there-is-someone-still-counting/
3 Kolbert, Elizabeth: What was I thinking? http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2008/02/25/080225crbo_books_kolbert
4 Horning, Rob: The time cost of free goods - h
ttp://www.popmatters.com/pm/blogs/marginalutility_post/59981/the-time-cost-of-free-goods
5 Carr, Nicholas: Does my brain look fat? - http://www.roughtype.com/archives/2008/06/does_my_brain_l.php
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Ennek a közgazdasági döntéshozatalnak azonban további implikációi vannak. Ugyanis egyéb
költségek is kapcsolódnak az említett termékekhez (az információk különböző minőségeihez).
Bármennyire is csábító, de most eltekintek attól a szubjektív nézőponttól, hogy milyen értéket
képviselnek az egyik, és milyet a másik módon beszerezhető információk. A kérdéses költségtényező
jelen esetben az idő, amit a beszerzéssel és a fogyasztással töltünk. Az ingyenesség azt az illúziót
teremtheti, hogy sokkal jobban járunk, ha minél több információt szerzünk be. Természetesen ezt a
hatást erősíti a társadalmi hatás is, hiszen az új szabályrendszerekben (azaz a figyelem
gazdaságában 6) nem szabad lemaradni, az adatmennyiségben és az információkban való eligazodás
a személyes státusz egyik alapja. A fogyasztás azonban az idő rovására történik, aminek logikus
következménye a hatékonyság növelésére való törekvés, az idő hatékony beosztásának javítása. A
közgazdasági fogalmak mellett maradva ez azonban olyan jelenségeket hív elő, mint a figyelemszűkösség, 7 vagy a multitasking fogalmának helyét átvevő folyamatos részleges figyelem. 8 Azaz végső
soron elérkeztünk a kognitív korlátokhoz. Mivel az emberi befogadóképesség, az információ feldolgozásnak képessége nehezen befolyásolható, kérdés, hogy milyen választ ad erre a problémára a
technológiai fejlődés?

Technológiai válaszok
Az Institute for the Future kutatói a témakörben négy területet határoztak meg, amelyek az észlelés
átalakulásának technológiai kísérői. 9 Ezek részletezése előtt azonban érdemes megemlíteni, hogy
ezek jelenleg ugyan külső tényezőkként szemlélhetőek, azonban a folyamatok jellege abba az irányba
hat, hogy belsőkké váljanak. Hiszen az észlelés segítőiről van szó, ami alapvetően kognitív folyamat.
A négy terület a következő:
•

Adat-megjelenítés (Data visualisation): ebben az esetben a számos fejlődési út
mellett, annak a kognitív kihívásnak a megoldása kiemelendő, hogy az egyre
komplexebbé váló adattömeg értelmezhetősége hatékonyabbá, egyszerűbbé
váljon, amelyet nagyban elősegíthet az intelligens, tanulásra képes rendszerek
fejlesztése.

•

Alkalmazkodó kijelzők (Ambient displays): ebben az esetben szintén a
mindennapi élethez való nagyobb alkalmazkodás a fejlődés látható útja (pl.
ruhához hasonló módon hordozható eszközök) - ez akár olyan megoldásokat is
tartalmazhat, amelyek az észlelés biológiai funkcióival nagyobb összhangban
állnak (ilyen például az, ha valamire koncentrálunk, akkor az élesebbé válik).

•

Társas/közösségi szűrés (Social filtering): itt már jól működő rendszerekkel
találkozhatunk (pl. del.icio.us), ahol a funkcionalitás valósidejűvé válása lehet a
következő lépcsőfok, illetve a tudatosság megjelenése a szerkesztési elvek,
szerkesztési szintek bevezetésével.

6 Iskold, Alex: The attention economy: An overview http://www.readwriteweb.com/archives/attention_economy_overview.php
7 Goldman, Eric: Attention scarcity - http://www.ericgoldman.org/Speeches/attentionscarcityaug2004.htm
8 Stone, Linda: Continuous partial attention - http://continuouspartialattention.jot.com/WikiHome
9 Sensory Transformation: New Tools & Practises for Overcoming Cognitive Overload - http://www.iftf.org/node/68
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•

Ágensek és interfészek (Agents and interfaces): itt olyan jellegű megoldásokra
kell gondolnunk, amelyek intelligens módon alkalmazkodnak egyrészt a kognitív
működéshez, másrészt az életmódból fakadó elvárásokhoz (pl. az intelligens
ébresztőóra, ami hagy aludni, ha késik a vonat; illetve más, a koncentráció
mértékére reagáló eszközök) - fontos megemlíteni a szemantikus web
kialakítására tett lépéseket is, amelyek szintén ehhez a területhez tartoznak.

Ezeken kívül az egyén belülről jövő átalakítása/átalakulása is fontos kérdés. Az egyik irányzat az
elsőre talán furcsán hangtó élet-hekkelés (life hack) kifejezés, ami a mindennapos tevékenységek
optimalizálásáról, az információ-túltengésből fakadó problémák, szituációk, vagy akár frusztrációk
leküzdéséről szólnak. Alapvetően a számítógépes tevékenységhez kapcsolódtak, de a már nagyon
népszerű blogok is egyre növekvő mértékben ajánlanak tippeket a hétköznapi tevékenységek optimalizálására.
A másik irányzat a még inkább talányosan hangzó agy-hekkelés (brain-hack), ami a biológiai
adottságok megváltoztatását jelenti. Ennek egyik nyilvánvaló megjelenési formája a különböző
koncentráció-, kitartóképesség-fokozó gyógyszerek fogyasztásának a növekedése. Továbbá jelenleg is
folynak olyan, ma még talán nem evidens kísérletek. amelyeknek lényege, hogy akár beavatkozáson
keresztül alakítsák át a tényleges agyműködést a megváltozott környezeti elvárások kezelésére.

Hogyan tovább?
Ahogy a fejlődési trendek vizsgálatánál lenni szokott, több a kérdés, mint a válasz. Amit most
szubjektíven akár károsnak is ítélhetünk, a következő generációk szempontjából már adottság lesz.
Kérdés, hogy az alkalmazkodás, a megoldások keresése a járható út, vagy ténylegesen megálljt
kellene parancsolni magunknak, és alaposabban végiggondolni jó irányba haladunk-e. Lehet, hogy a
csigáké a jövő. 10

További olvasnivalók:
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/04/zillionics.php
http://www.research.ibm.com/visual/publications.html
http://www.hyperorg.com/blogger/

10 http://www.carlhonore.com/?page=1
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Mobil social networking - a közösségek szép új világa?
Amennyiben hinni lehet a technológiai fejlődés sokszor túlságosan is optimista jóslatainak, néhány
éven belül valószínűleg nem lesz különösebb akadálya annak, hogy a mobiltelefonunkon nézzünk
utána ismerősünk születésnapjának, vagy élete bármely fontos eseményének, s akár azt is megtudjuk
róla, hogy éppen a város mely pontján tartózkodik. Sőt, talán az az utópisztikus állapot sincsen már
messze, amikor a legkülönbözőbb élethelyzetekben (megbeszélésen, osztályteremben, kocsmában,
állomáson stb.), ha éppen úgy döntünk, megnézhetjük a közelünkben tartózkodók (természetesen
csak az általuk engedélyezett és megosztott) személyes profilját, bemutatkozás nélkül megismerhetjük
a metrón melletünk ülőt, vagy éppen eldönthetjük melyik barátunkat hívjuk meg egy sörre, attól
függően, hogy hozzánk képest éppen milyen messze tartózkodnak.
Az internet fejlődésének elmúlt néhány éve világszerte a közösségi kapcsolattartást, tartalommegosztást kínáló oldalak látványos felfutásáról szólt. A sok százmillió felhasználó ma már az egyik
legjövedelmezőbb üzleti szolgáltatást működtetni a web-en. Ennek az egyértelmű sikernek a logikus
folytatása ezeknek a szolgáltatásoknak és funkcióknak a mobilkommunikáció irányába való
elmozdulása.

Social networking - mobilon
Az internet és a telekommunikáció
fejlődési trendjeit elemző, alapvetően a
fejlesztések globális gócpontjai körül
"sertepertélő" tanácsadó és szakértő
próféták blogjaiból, és az iparág egyéb
kutató- és tanácsadó-vállalatainak
anyagaiból egyértelműnek látszik a
konszenzus
abban,
hogy
az
elkövetkezendő néhány év a mobil
eszközök
funkcióinak
látványos
fejlődéséről fog szólni. A potenciális
célpontokat kereső szakmai és
pénzügyi befektetők az elmúlt
időszakban előszeretettel helyezték ki
tőkéjüket azokba a kis start-up cégekbe, amelyek a mobileszközökre kezdtek el innovatív szolgáltatásokat, ezen belül is elsősorban közösségi funkciókat fejleszteni.
A CNN egyik, 2008 áprilisában keltezett tudósításában volt olvasható az a frappáns megállapítás, mely
szerint ugyan rossz hír, hogy a web2.0 forradalma lassan a végéhez közeledik, jó hír viszont, hogy a
"webkettőt" ezentúl magunkkal tudjuk majd vinni, utalva ekként a mobil technológiák gyors
térnyerésére. 1
A kommunikáció- és médiatechnológia fejlődésének igazi slágertémája napjainkban egyértelműen az
internet és a mobiltelefon korábban egymástól külön létező funkciónak konvergenciája, egy
eszközben, egy szolgáltatóban, vagy éppen egy szolgáltatásban való egyesülése. Hasonlóan a web
esetében tapasztalt tendenciákhoz, a mobil eszközökre fejlesztett alkalmazások, a mobilkészülékek
böngészőire optimalizált oldalak körében is a különböző közösségi kapcsolattartást, kommunikációt,
információcserét, multimédiás tartalmak megosztását lehetővé tevő szolgáltatások lehetnek az igazi
"killer application"-ok.

1 http://edition.cnn.com/2008/TECH/04/23/digitalbiz.mobilesns/index.html
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Ha röviden szeretnénk meghatározni a mobil közösségi szolgáltatásokat (mobile social networking),
akkor azok leginkább a számítógépeken, web-es környezetben futó alkalmazások mobilkészülékekre
való adaptációját jelentik. Hasonlóan a "hagyományos" számítógépeken futó rendszerekhez, ezek is
feltételezik valamilyen virtuális közösség meglétét.
Jelenleg a mobil közösségi szolgáltatások legfontosabb típusai az azonnali üzenetküldés, chatelés és
chatszobák biztosítása, a társkeresés, és a különböző társas játékok. Kedveltek ezenkívül a
taggelésre és a véleményezésre, értékelésre és rangsorolásra alkalmas szolgáltatások, a wikipédiás
alkalmazások is, valamint a tartalomfeltöltés lehetősége. Külön alfaját jelentik a mobilos közösségi
lehetőségeknek a helyzethez kötött alkalmazások.
A mobil közösségi alkalmazások legnagyobb előnye a "always on netwörkölés" lehet, ami azt jelenti,
hogy ellentétben az otthoni számítógéppel, ahol többnyire valamilyen múltbéli eseménnyel kapcsolatban szerzünk információkat, vagy ugyan élőben követhetünk valamit, ami viszont általában egy
tőlünk távol lévő helyszínen zajlik, a mobilkészülék segítségével valóban az online térben is "meg lehet
élni a pillanatot". A helyszínen készített felvételeket, kommentárokat valós időben lehet megosztani
másokkal. Mivel a mobiltelefonok lényegében folyamatosan be vannak kapcsolva, a közösséggel való
kapcsolattartás is folyamatos lehet.
Hasonlóan a mobil streaming, illetve on-demand alapú televíziós tartalmak népszerűségére vonatkozó
előzetes várakozásokhoz, a közösségi szolgáltatások esetében is várhatóan fontos szerepe lesz az
"unaloműzésre" épülő üzleti modelleknek. Itt elsősorban az olyan holtidők kihasználásáról van szó,
mint az utazás (pl. tömegközlekedés), különböző helyzetekben való várakozás, stb. Így a jelenleg
döntően az otthoni vagy munkahelyi számítógépen keresztül végzett "social netwörkölés" ki fog
szabadulni ezek közül a keretek közül. A felhasználók (ha akarják) akár folyamatosan elérhetőek
lesznek.

Változó erőviszonyok
A tanulmány bevezetőjében említett iparági próféták mindemellett abban is egyetértenek, hogy a
mobilkommunikáció területén az erőviszonyok folyamatos átrendeződének vagyunk szemtanúi. A
korábbi időszakban egyértelműen a mobilszolgáltatók, a hálózatok üzemeltetői voltak irányító
pozícióban. Ha úgy tetszik, "élet és halál" urai voltak. A készülékek magas ára miatt dönthettek arról,
hogy melyik készülékgyártó milyen termékeit engedik be a saját piacukra (a későbbi bevételre
alapozva támogatást nyújtva a fogyasztóknak), vagy a hálózatukon belül is csak azt az adatforgalmat
(legyen az beszéd, üzenetküldés, vagy később WAP-os, vagy mobil web-es adatforgalom) lették
lehetővé, amelynek gazdájával számukra előnyös megállapodásokat tudtak kötni, vagy nem sértette a
saját hasonló szolgáltatásuk érdekeit. Napjainkra ez a helyzet jelentősen átalakult. A készülékek
árának rohamos csökkenésével, az új kommunikációs technológiáknak a készülékekbe való
integrálásával (WiFi, Bluetooth, stb.), a harmadik generációs hálózatokon működő szélessávú
kapcsolatok megjelenésével, mindenekelőtt pedig a tartalomgazdák megerősödésével új
szereposztással kellett megismerkedniük. 2
Az internetes vállalatok (pl. Google, Apple, Yahoo, Microsoft) a készülékgyártókkal karöltve (pl. Nokia,
Sony Ericsson) mind azon dolgoznak, hogy véget érjen ez a szolgáltatók által dominált korszak. Az
általuk követett stratégia kettős: vagy egyenrangú félként akarnak megjelenni a mobilszolgáltatók
mellett, vagy pedig őket kikerülve közvetlenül alakítanak ki kapcsolatot a fogyasztókkal. Az
elkövetkezendő 3-5 év tehát valószínűleg globális méretekben is arról fog szólni, hogy mennyire
válnak átjárhatóvá a mobilhálózatok, mennyire lesz nyílt a mobil internet, illetve a mobilkészülékeken
alkalmazott technológiák és szabványok mennyiben könnyítik meg a fejlesztéseket.

2 http://venturebeat.com/2008/02/11/view-from-barcelona-the-end-of-the-operator-dominated-era/
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Szolgáltatások formája és típusa - korlátok és lehetőségek
Ma még nem nagyon látható előre, hogy milyenek is lesznek valójában a mobil közösségi oldalak, ezek
milyen szolgáltatásokat fognak nyújtani. Nem látjuk előre, hogy milyen valódi igényei lesznek a
felhasználók millióinak akkor, amikor tudatosul bennük, hogy mobiltelefonjuk már nem csak két ember
közti beszélgetésre és egyszerű szöveges üzenetek váltására lesz alkalmas, hanem társas kapcsolataik, közösségeik, a velük kapcsolatos szerteágazó kommunikáció, és információáramlás alapvető
médiumává válik.
Nem valószínű azonban, hogy a webes közösségi oldalak "mobilosodása" egyenlő lesz a mobil
közösségi szolgáltatásokkal. Minden bizonnyal létre fognak jönni olyan nagy közösségek is,
amelyeknek közvetlenül semmilyen kapcsolatuk nem lesz a hagyományos webes felületekkel. Ezek a
fejlesztések kifejezetten a mobilkészülékek előnyeiből fognak kiindulni és ezzel párhuzamosan
figyelembe fogják venni a nagyon is meglévő korlátokat. Ez persze nem zárja ki, hogy a globálisan (pl.
Facebook, MySpace), illetve lokálisan (pl. iWiw) piacvezető cégek mobilra optimalizált változatai
sikeresek legyenek, sőt az is lehet, hogy éppen ők fognak előrukkolni valamilyen paradigmaváltó
újdonsággal. De az is lehetséges, hogy ezeket a cégeket pontosan az tartja majd vissza a valóban más
filozófiájú szolgáltatások kifejlesztésétől, hogy nagyon is megköti őket lehetőségeikben és
gondolkodásmódjukban a "webes múlt". 3
A mobil közösségi szolgáltatások talán
legígéretesebb új funkciói a mobiltelefon
földrajzi helyzetének, az aktuális pozíció
azonosításának
lehetőségéhez
kapcsolódnak. 4 A közösségek, és a
közösségek tagjainak, illetve egyéb
információknak a tér különböző
pontjaihoz való hozzákapcsolása valóban
új dimenziókat nyithat meg a szolgáltatások fejlesztői és a használók
számára. Ez az azonosítás történhet a
készülékekbe épített GPS vevő
segítségével,
a
cellainformációk
adatainak felhasználásával, vagy akár a
WiFi hálózatok használatával. Ez utóbbi
valamilyen jól körülhatárolt térben lehet hasznos, ahol az egyes adóállomások a műholdakhoz
hasonlóan képesek egyedileg azonosítani a mobilkészülék tulajdonosának helyzetét. (Az ezzel
kapcsolatos fejlesztések elsősorban az USA-ból származnak, ahol például a nagy kiterjedésű
egyetemi campus-ok lefedéséhez rengeteg "access point"-ot kell telepíteni. Így lesz elérhető az
információ, hogy éppen ki, hol, melyik épületben, emeleten, parkban, stb. tartózkodik.)
Mivel egyelőre a mobilkészülékeknek csak töredéke rendelkezik ezzel a funkcióval, az ilyen szolgáltatást ajánló cégek inkább még csak kísérleti jelleggel működnek. Mivel azonban a GPS funkciót
biztosító hardver ára az elmúlt néhány évben drasztikusan csökkent, várható, hogy egyre több ilyen
készülék jelenik meg, már nem csak a felsőbb kategóriákban. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy
ez a funkció csak akkor lesz működőképes, ha a mobilkészülék "rálát" az égre, azaz épületeken belül,
illetve sűrűn beépített városi környezetben megszűnik a kommunikáció. Így legfeljebb az "itt látta a
műhold utoljára a barátomat" jellegű információk lesznek felhasználhatók.

3 Lásd erről bővebben: True mobile social networking will be something as yet unseen. New Media Age, December 21, 2006
4 Ezeket összefoglalóan angolul location based services (LBS), azaz helyzethez kötött szolgáltatásoknak nevezhetjük.
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Mobil közösségi hálózatok - jelen és jövő
A különböző tanácsadó és paicelemző cégek eltérően becsülik a mobil közösségi szolgáltatások
piacának jövőbeni nagyságát, de abban egyetértés mutatkozik, hogy egy exponenciálisan növekedő
területről van szó. A cégek egy részének jóslása szerint a jelenleg 50 és 80 milliósra becsült
felhasználói tábor kevesebb mint egy évtized alatt akár tízszeresére is nőhet. 5
A derűlátó jóslatok ellenére a felhasználók aránya jelenleg még meglehetősen alacsony. Napjainkban,
abszolút méretét tekintve jelenleg az USA számít a legnagyobb piacnak a mobil közösségi szolgáltatások területén. Szó sincsen azonban arról, hogy itt több tízmilliós felhasználói csoportokról beszélhetnénk: a Nielsen kutatócég adatai szerint 2007 végén az amerikai mobilhasználók 1,6%-a, alig több
mint 4 millió felhasználó nyitott meg a telefonján valamilyen közösségi oldalt. Európában jelenleg az
Egyesült Királyság vezet 1,7%-kal (azaz 2008 első negyedévében kb. 810 ezer ember volt valamilyen
formában használó), a többi nagy piacon a használók aránya még az 1%-ot sem éri el. Kétségtelen,
hogy ezek a számok szinte az alig mérhető kategóriába tartoznak. Azonban a nagyságrendeket jelzi,
hogy ha csupán az Egyesült Államokban a jelenlegi, 1,6%-os használati arány megduplázódik, az
rögtön több mint 4 millió új felhasználót jelent majd.

A valódi közösségek, a kritikus tömeg fontosságáról
A fogyasztók motivációjával kapcsolatban fontos, hogy a közösségi oldalak vonzerejét a kínált szolgáltatások mellett elsősorban az is befolyásolja, hogy kik tagjai még az adott közösségnek.
A közösségi oldalak "fogyasztásának" van egy értelmes határa. Általános tendenciaként
megfigyelhető, hogy a felhasználók többsége csak egy, vagy esetleg néhány közösségi oldalnak tagja.
Még a hagyományos internetes közegben is ritka, hogy valaki egyszerre nagyon sok közösségi oldalon
válik aktív taggá. Ennek oka elsősorban az, hogy jelentős időráfordítást igényel egy-egy új
szolgáltatás, közösségi oldal "belakása", a saját
profil kialakítása, az ismerősök meghívása, a velük
való folyamatos kapcsolattartás. És itt elsősorban
ez utóbbi tevékenységeken van a hangsúly, hiszen
egy egyszerű regisztrációt néhány perc alatt le
lehet bonyolítani, ugyanakkor az inaktív tagok a
használatarányos vagy hirdetési bevételeken
nyugvó üzleti modellekben leginkább csak
veszteséget termelnek. A már kialakult fogyasztói
szokásokat és elköteleződéseket is nehéz megváltoztatni. Az először kipróbált és megkedvelt oldalt
az újabb és újabb konkurens szolgáltatások csak
valamilyen nagyon látványos funkcióbeli újítással,
vagy
addig
ismeretlen
közösségek
megismerésének lehetőségével tudják csak
megszorongatni. Így különös jelentősége van annak, hogy mely szolgáltatók lesznek azok, amelyek
elsőként tudják elérni a kritikus felhasználói tömeget, és ezek közül is melyiknek fog a nevével
összeforrni a social networking, mint szolgáltatás. A globális web világában a Facebook és a MySpace
neve, mint igazi "brand" valószínűleg rövid távon nem fog megkérdőjeleződni. Ehhez hasonló
folyamatok fognak lezajlani a mobil szolgáltatások világában is. Akinek sikerül az első igazi "killer
application"-t elterjesztenie, az valószínűleg hosszabb ideig nehezen behozható helyzeti előnyben
lesz.

5 http://www.nytimes.com/2008/03/06/technology/06wireless.html?_r=1&oref=slogin, http://www.the-infoshop.com/study/em66473s o c i a l - n e t w o r k . h t m l , h t t p : / / w w w. i n t o m o b i l e . c o m / 2 0 0 7 / 0 8 / 1 4 / j u n i p e r - r e s e a r c h - m o b i l e . h t m l ,
http://www.technewsworld.com/story/54839.html
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És Magyarország?
Magyarországon az elmúlt években a közösségi oldalak, elsősorban az iwiw jelentette az
internethasználat növekedésének egyik fő katalizátorát. A World Internet Project 2007-es adatai
szerint a magyar internetezők több mint fele már regisztrált tag volt valamilyen közösségben, a fiatalok
esetében pedig ezek az arányok még magasabbak (korcsoporttól függően 70-80-90%-osak) voltak. A
mobil platformokra azonban még nem igazán merészkedtek ki ezek a szolgáltatások. Kivételt jelent az
iwiw, amelynek ugyan létezik egy mobilra optimalizált verziója, azonban ez alapvetően csak szöveges
információkat kezel, így pont az egyik fő vonzerő, a képek, videók megosztásának, feltöltésének
lehetősége hiányzik. Ugyan az elmúlt év a mobil internet sikeréről szólt, a 2008 elejére vonatkozó
adatok is csupán azt mutatják, hogy a mobilon keresztül internetezők aránya egyelőre nem haladja
meg az 1%-ot. Az elkövetkezendő 1-2 évben azonban várhatóan a szélessávú internetelérést lehetővé
tevő készülékek arányának növekedése, ezzel párhuzamosan pedig a mobil internetezés költségének
csökkenése fog bekövetkezni. Így elvileg a lehetőség adott lesz a mobil közösségi szolgáltatások
használatára. Kérdés, hogy a mai webes oldalak (iwiw, myVip, stb.) milyen stratégiát követnek mobil
fejlesztéseikben, lesznek-e kifejezetten magyar fejlesztések, illetve lesznek-e olyan külföldi
szolgáltatók, amelyek a magyar piacra is odafigyelve létrehozzák szolgáltatásaik magyar nyelvű
felületeit. (Ez ugyanis szinte kényszerfeltétel lesz számukra, tekintettel arra, hogy a nyelvismeret
hiánya még mindig komoly visszatartó akadály Magyarországon.)
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Ismeri Önt az internet?
Az amerikai elnökválasztást megnyerte az internet. A világgazdasági válság elhúzódását fokozza az
információ folyamatos áramlása. A Google világuralomra tör. Ehhez hasonló mondatokkal gyakran
találkozhatunk, még akkor is, ha érdeklődésünk középpontjában nem az információs technológiák
állnak. A web 2.0 fogalma az e-mailhez vagy a chathez hasonlóan a mindennapok részévé válik, és
többek között a Microsoft új projektjének köszönhetően a felhő, azaz a cloud is egyre ismertebb lesz.
Ahhoz, hogy a számos különböző jelenség közötti kapcsolat láthatóvá váljék, érdemes megpróbálkozni
egy értelmezési keret felállításával.

A kör bezárul
Clay Shirky egy idei előadásában az információtúltengés (information overload) problémájáról beszélt.
Elképzelése szerint azonban az egész "nem több", mint a szűrés hibája - adott helyzetekben, adott
technológiák, adott társadalom mellett már kialakult, jól működő szűrőkkel rendelkeztünk, hogy kiválogassuk a számunkra releváns, értékes információt.
Nicholas Carr The Big Switch című könyvében az áram, az áramszolgáltatás analógiáját használja az
internet fejlődését vizsgálva. A különböző áramtermelési eljárások kitalálása, hatékonyságuk növelése
hosszú ideig meghatározta azt, miként lehet gondolkodni róluk. Azonban a hatékonyság azon szintjén,
amikor megjelent az áram, mint közszolgáltatás, a mindennapi élet szempontjából többé nem volt
lényeges, hogy milyen erőműből, milyen messziről érkezik az elektromosság. A lényeget az általa
megvalósítható új dolgok jelentették. Lámpa világított a lakásban, háztartási eszközök működtek,
rádió, tévé, számítógép nyerte belőle az energiát.
Az internet, mint technológia átalakulása is egyre inkább ebbe az irányba halad. Egy adottság, ami
mindenütt jelen van. A számítógépben, a telefonban, a tévében. A figyelem középpontjában a rajta
keresztül megvalósuló jelenségek, szolgáltatások állnak. És a szűrés előbb említett problémája is
áttevődik ezekre a szolgáltatásokra. A kérdés, hogy mi lehet az a megoldás, ami ezt a látszólag(!)
mérhetetlen információs tömeget az igényeinknek megfelelően megregulázza.
Ez a szűrő nem újdonság, viszont most kezdi csak megtalálni azokat az utakat, ami a világháló
nyújtotta lehetőségeket minden korábbinál hatékonyabb módon állítja majd a felhasználók
szolgálatába - ez az egyén ismerősi köre, aminek a leképezése a közösségi oldalak által csak az első
lépcsőfok volt. A cél pedig a közösségi internet (social web).
Ennek vizsgálatához érdemes először elidőzni a virtuális közösségek fogalmánál.

Mitől virtuális, mitől közösség?
A virtuális közösségek fogalmában a virtualitás a kommunikációs közegre utal, ami jelen esetben az
online felület, a világháló. Az igazán bonyolult feladat azonban a közösség meghatározása, amiben az
elméletalkotók között sincsen egyetértés, általánosan elfogadott definíció. Jelen esetben létezik három
előfeltétel, amelyek eléggé megengedők ahhoz, hogy a közösségek széles körére alkalmazhatók
legyenek, ugyanakkor megragadják a lényegi kapcsolódási pontokat közöttük. Ez a három előfeltétel:
a hozzájárulás személyhez köthetősége; az interakció, a cselekvés ismétlődése, az ismétlés
lehetősége; a tagokat összekapcsoló eszme, cél, érdeklődés stb., ami a közösség lényegét adja.
Egy társadalmi jelenség közösségként történő definiálásának első feltétele a személyiség jelenléte, a
részvétel, a hozzájárulás személyhez köthetősége. A virtuális közösségek korai elemzéseinek
meghatározó témája volt a számos nem valós identitás megjelenése, avatárok, becenevek (nick)
használata. Különböző tudományterületek szakemberei igyekeztek megmagyarázni, amit a gyakorlat
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mutat - miként épülhet és maradhat fenn közösség nem visszakövethető egyénekre, egyéniségekre
alapozva. És mik azok a folyamatok, amelyek során ezek a közösségek egyenesen olyan
értékteremtésre is képesek, amelyeket addig csak a hagyományos gazdaságelmélet keretei között
lehetett elképzelni.
Mindezek ellenére a legerősebb kötődés, együttműködés, és egyúttal leghatékonyabb ösztönzésibüntetési-jutalmazási lehetőségek egy valós személyiségek által uralt rendszerben léteznek - feltéve,
hogy a személyiség felvállalása nem riaszt vissza a részvételtől. De ebben az elképzelésben a valós
személyiség felvállalása mindenkire vonatkozna. Alexander Bard, a Netocracy egyik írója nem hiába
hangsúlyozza, hogy az új társadalom uralkodó osztálya, a netokraták szempontjából fontos az
identitás felvállalása. A Facebook, amely mára kezd a legsikeresebb közösségi oldallá válni,
felhasználási feltételei közé tartozik, hogy a közösség tagjai csakis valós, saját személyiségükkel
szerepelhetnek.
A közösségiség második előfeltétele az interakció, a cselekvés ismétlődése, ismételhetősége. Ezen
feltétel fontosságát legjobban talán a flashmobok jelenségével lehet érzékeltetni. Ugyan a
résztvevőket összeköti a cél, azaz egy cselekvés megvalósítása, mégis az alkalom egyszeri, a
szereplők részéről nem igényli, hogy ismerjék egymást, és mivel nem ismétlődik nincsen lehetőség az
egyén értelmezésére az interakció szempontjából - tehát nem alakul ki valódi közösség.
Végül a harmadik előfeltétel a közösség tagjai között fennálló valamilyen kapcsolat (ami nem a
kapcsolat konkrét megvalósulására vonatkozik). Ez egyrészt lehet egy közös eszme, cél, érdeklődés
stb. - a lehetőségek tárháza szinte végtelen. A közösségi oldalak jelentős csoportja esetében azonban
a személyes ismeretség jelenti ezt a kapcsot. Márpedig számos esetben tapasztalhatjuk, hogy
világlátásunkat, gondolkodásmódunkat az ismerősök, barátok befolyásolják legjobban. Ők képezik azt
a szűrőt, amin keresztül az információkat befogadjuk, redukáljuk.
Az előfeltételek részletezése után lassan körvonalazódni kezdenek azok a mechanizmusok és
dimenziók, amelyeken keresztül a közösségi internet működni kezd. Azaz a komplex információs
környezethez kell alkalmazkodnia annak a struktúrának, ami a közösségi hálózatokban rejlik. A
személyes kapcsolatokhoz minél komplexebb információk hozzárendelésére van szükség.

A technológia konvergenciája és a felhők
Az információáramlás egyik összetevője a csatorna, azaz a technológia - ami egyúttal megmagyarázza, hogy mit kell érteni az előbbiekben említett információs komplexitás alatt. A nyomtatott
termékek, a televízió és a rádió, a telefon, valamint az internet közötti különbségek a közvetített
információ szempontjából eléggé könnyen felvázolhatók. Azonban az internethez kapcsolódóan
további lépcsőfokokat, választóvonalakat láthatunk.
Az egyik irányvonal az internet függetlenítése az asztali gépektől. A hordozható számítógépek,
notebookok elterjedése mellett jelenleg nagy verseny zajlik a mobilpiac uralmáért is. Operációs
rendszerek, böngészők, alkalmazások tömegeit fejlesztik a hordozható kézi eszközökre. És mindezek
mellett már hazánkban is elindult a felkészülés az NGN (next generation network) kiépítésére, ami a
különböző eszközök közötti átjárhatóságot fogja biztosítani (többek között).
A másik irányvonal nem kevésbé fontos - ez pedig az adattárolás és feldolgozás kiszervezése, azaz a
cloud company-k világa. A web 2.0 Tim O'Reilly-tól eredő leírásának meghatározó részét képezte
olyan, jellemzően a böngészőhöz köthető technológiai újítások bemutatása, mint pl. az AJAX, amelyek
magukban hordozták egy egészen újfajta felhasználói élmény megszületését. Felvázolódott annak a
lehetősége, hogy függetlené váljunk a számítógépre telepített sokféle szoftvertől, és az azok kínálta
lehetőségeket egyetlen program felületén keresztül érjük el. Legyen szó akár dokumentumok, képek
szerkesztéséről, akár zenehallgatásról vagy -szerzésről. Ez a szoftver, mint szolgáltatás (software as
a service - SaaS) fogalmának megjelenését hozta.
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Ugyanakkor a tárhelyek kapacitásának növekedése és árainak csökkenése olyan struktúrát hozott
létre, ahol a költséghatékony megoldást az adattárolás kiszervezése jelenteti. Mind nagyobb szerverparkok jöttek létre, igazi adatközpontok, ahová elsődlegesen a vállalati szereplők kezdték el kihelyezni
az adattárolásra használt infrastruktúrájukat. A Google növekedése jól szemlélteti azt a folyamatot,
aminek során az egyének, a magánszemélyek is hasonló "kiszervezésbe" kezdtek. Az internetes
információáramlás szűrését keresőmotorjával meghatározó cég első jelentős lépése szolgáltatásainak
kiterjesztésére saját levelezési rendszerének elindítása volt. Ehhez kapcsolódóan ingyenesen kínált
konkurenseinél sokszorosan több tárhelyet. Ez az apró mozzanat igen fontos, hiszen megváltoztatta
az e-maillel kapcsolatos gondolkodást. Az elektronikus postaládákba érkező levélmennyiség az évek
során általánosan növekedni kezdett, ugyanakkor ezt nem követte a (jellemzően ingyenes) levelezőszolgáltatások által kínált tárolási kapacitás. A Google lépésével kezdett megszűnni az a kényszer, hogy
az inbox rendszeresen kiürüljön, levelek törlődjenek, és a levelekhez kapcsolódó csatolmányok mérete
is növekedésnek indulhatott.
A többi versenytárs követő stratégiája megmutatta, hogy az adatok tárolásának korlátai kezdenek
eltűnni. A Google további szolgáltatásainak folyamatos elindításával pedig egy még összetettebb
rendszer kezdett kirajzolódni. A különböző jellegű információk feldolgozását, rendszerezését lehetővé
tevő megoldások számos közös jeggyel rendelkeztek. Egyrészt a Google rendszerén belül összekapcsolhatóvá váltak, másrészt az offline megfelelővel is rendelkező alkalmazások online verziójának egyik
előnye, hogy együttműködést tesz lehetővé a felhasználók között. Végül pedig kiemelten fontos, hogy
a rendszer lelkét a levelezőrendszer hátterében álló kapcsolati lista adja, ami a levelezési szokásokra
alapozva azokból a felhasználókból gyárt automatikusan, a rendszer számára kapcsolatként kezelt
elemeket, akikkel már történt e-mail váltás. Ez pedig a közösségi internet egy új irányát mutatja.

Oszd meg és…
A középpontba a share, azaz az "oszd meg" kifejezés került. Mára már egyre több információaggregáló szolgáltatás, blog, internetes újság esetében találkozhatunk egy "share this" feliratú
gombbal, vagy linkkel, ami számos szolgáltatásra továbbmutatva kínál lehetőséget arra, hogy
valamely általunk preferált keretben helyezzük el az adott információt. És ugyan jelen pillanatban a két
uralkodó lehetőség a magán-, illetve a publikus üzemmód választása, azonban a közösségi oldalak
által tárolt információk (a kapcsolati háló) kiterjesztésével egyre inkább előtérbe kerül az az opció,
hogy a megosztás ismerőseink körére is kiterjesztődjön (korlátozódjon).
Az egyszerű ismerős-nyilvántartáson túl egyre többféle információt "engednek" hozzákapcsolódni
ehhez a struktúrához. A rendszerek megnyitása nyomán megindult alkalmazásfejlesztések nagy
száma megmutatta az utat. A csak az adott rendszer keretei közé íródott alkalmazások mellett olyanok
is készültek, amelyek más, külső szolgáltatások igénybevételéről tájékoztatták az ismerősöket. És itt
már nem csak az internetes böngészéssel kapcsolatos információk begyűjtéséről van szó, hanem
gazdasági potenciálról.

Egyszemélyes gazdaság
Az előbbiekben már tárgyalt információ-kiszervezés egyik hozadéka, hogy kezdenek elmosódni a
privát és a publikus szférák közötti határok. A tárhelyszolgáltatások fejlődésével és a böngésző
operációs rendszerré válásával a felhasználóknak egyre kevésbé van szükségük arra, hogy saját
fizikai adathordozójukon tárolják az adatokat - beleértve az igazán intim, privátszférához tartozókat is.
Másrészt a hosszú farok (long tail) elmélet kiterjedésének lehetünk tanúi, ahol az elnyúló farokban
található felhasználók "láthatóvá" kezdenek válni. Itt nem is az a lényeges, hogy ténylegesen ki
kicsoda, hanem az a sokféle információ, ami az egyénhez kapcsolódik, legyen az akár a baráti köre.
Egyúttal azonban az egyén számára is számos lehetőség nyílik, hogy része legyen a rendszernek,
különböző jellegű hozzájárulásokon keresztül - akár úgy is, hogy profitáljon belőle. Erre csak az egyik
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példa az eBay rendszere, ahol egyes felhasználók saját klientúrát tudtak kiépíteni árverésre kínált
tárgyaikon keresztül. És mindezt támogatják a már évek óta működő mikrofizetési rendszerek is.
A történet másik oldala a figyelem közgazdaságtanával (attention economy) kapcsolatos elmélet
jelentősége. Ez a szűrő-probléma egy alternatív megfogalmazása. A látszólagos információs túltengés
állapotában az információegységekre irányuló figyelem szűkös jószággá válik (annak idején a Google
keresőmotorja is ezt a problematikát felismerve tudott piacvezetővé válni). Márpedig ha az egyén
tevékenységeinek szélesebb körét tudja bevezetni a közösségi hálózatának rendszerébe, az ennek a
szűkösségnek a kezelésére adhat egy lehetséges megoldást. Ez a motívum azonban nem csak a
kapcsolati háló tagjainak nyújt lehetőségeket. Külső szereplők számára is fontossá válik, hogy meg
tudják szólítani ezeket a hatékony információ-feldolgozó egységeket, azaz a közösségeket.

A hagyományos disztribúció vége?
A hagyományos disztribúciós csatornák rendszerét először talán a fájlcserélő hálózatok megjelenése
rengette meg. A digitalizálódás korszakában a digitális formában terjeszthető javak egyre jelentősebb
forgalmat generálnak peer-to-peer rendszereken keresztül.
Az említett jószágokat a felhasználók veszteség nélkül másolhatják, a hatékony adattovábbítási
technológiák következtében pedig ellenőrzésük folyamatos innovációra serkenti a felülről lefelé
irányuló disztribúció szereplőit.
A rendszer kihívói közé ugyanakkor nem csak a fogyasztók tartoznak. Az előzőekben felvázolt
jelenség, miszerint az egyén eszközeinek köre egyre szélesedik, a láthatóvá válás egyszerűsödik, oda
vezet, hogy a hagyományos keretek belső működési feltételei is megrendültek. A Myspace kezdeti
népszerűségét annak köszönhette, hogy számos előadó, együttes kezdte felhasználni a közösségi
oldal nyújtotta kereteket saját alkotásainak bemutatására - egyúttal a rájuk irányuló figyelem
mérhetősége, pl. a letöltések száma olyan mutatót kínált, ami megteremtette az alapokat
népszerűségük pénzre történő átváltására.
A legutóbbi időszakban pedig az látható, hogy a jelentősebb előadók is kezdenek kihátrálni (vagy
kitörni) a kiadói rendszerből. Új értékesítési formákkal kísérleteznek, amelyek ugyanakkor még
messze vannak attól, hogy általános modellé váljanak. A korábbi struktúra kikezdhetősége azonban
egyre inkább nyilvánvalóvá válik.
Az ingyenesség, azaz a free fogalma, amelyet többek között a hosszú farok elméletének megalkotója,
Chris Anderson is megvizsgál készülő könyvében az értékteremtés új formáit hordozza magában. Ezek
szerint a digitális javak korszakában már nem magának a konkrét terméknek az eladásában kell
keresni a gazdasági lehetőséget, azok más dimenziók mentén jelentkeznek. Ilyen lehet a reklámozás,
kiegészítő szolgáltatások nyújtása stb.
Az értékesítés szempontjából azonban a marketingnek már a termékek szélesebb körének esetében
kell jelentős kihívásokkal szembenéznie. Az alulról felfelé irányuló információáramlás, a közösségi
szűrők erősödésével a felülről lefelé tartó információkra alapozott hirdetés, reklámozás egyre
nehézkesebbé válik. Az internetezés fő terepévé váló közösségi hálózatokban az ismerősök köre
hatékony filterként képes működni a kívülről érkező, így akár marketing-célokat szolgáló információkkal szemben.
Egyes, a hálózaton belül tartózkodó szereplők felhasználása ilyen célokra nem feltétlenül hatékony
eszköz, hiszen ezzel az egyén az egyik legértékesebb tulajdonságát kockáztatja adott közösségeken
belül: a megbízhatóságát. Egészen más vonalat képviselnek a "valóság-imitáló" megoldások, mint
amilyenek a vírus-videók, vagy a gerilla-marketing világa. Ezeknél azonban nem feltétlenül a
megtévesztés kell, hogy a fő cél legyen. A lényeg, hogy kapcsolódni tudjon bizonyos kulturális
irányvonalhoz, amely aztán beépítheti saját rendszerébe a reklámot, kultúrájának részévé téve,
miközben az üzenet eddig nem tapasztalt hatékonysággal juthat el a fogyasztók széles köréhez.
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Korlátok
Természetesen nem szabad túlzó idealizmusba esni. Egyelőre igazi, egyértelmű következményekről
nem beszélhetünk sem a társadalom, sem a gazdaság szempontjából. Akár az információáramlás
átalakulása, akár a virtuális közösségek állnak a fókuszban, sokkal inkább érdemes őket a hálózati
társadalom egyszerű jelenségeiként értelmezni, óvatosan kezelve a messzemenő következtetéseket.
A társadalmi átalakulás, a sikeres gazdasági modellek megszilárdulása hosszú folyamat. Ezekből
következően érdemes néhány problémát, korlátot kiemelni.
• Használók és nem használók között egy, egyre növekvő világszemléleti különbség fog
kialakulni, mind nehezebbé téve az értelmezési keretek összehangolását.
• Az internet igazi globális rendszer, de számos adat azt mutatja, hogy továbbra is
lokalitásról, helyhezkötöttségről van szó, a (nem elhanyagolható) változást a globális
lehetőségek beépülése jelenti a rendszerbe.
• Ebből a szempontból érdemes például kiemelni a nyelvi korlátok jelenlétét. A más
nyelvet nem beszélő magyarok számára is lényeges, hiszen akadályozhatja a globális
folyamatokba történő bekapcsolódást.
• A privát és publikus szférák összemosódásának egyik következménye a személyes
adatok biztonságához kapcsolódó kérdések hangsúlyosabbá válása.
• Egyelőre a közösségi létezés egy olyan korlátja is fennáll, ami a virtualitás és a valós
kapcsolatok között húzódik. A való életben könnyen kezelhető az ismerősökön belüli
megkülönböztetés, kik az igazi barátok, kik a távoli ismerősök. Az online közösségek
esetében ez még nem igazán megoldott, azonban, ha erre választ találunk, egy újabb
lépéssel kerülünk közelebb ahhoz, hogy valóban közösségivé váljon a böngészés a
"láthatatlan" interneten.

Külön keretbe
long tail - magyarul hosszú farok. Chris Anderson, a Wired szakírója által könyvben is leírt üzleti
stratégia, ahol az egyedi termékek széles skáláját adják el kis mennyiségekben. Ez található a hosszú
farokban, szemben az egyszeri nagy értékű, koncentráltan nagy mennyiségű eladási stratégiával.
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