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Szeretettel üdvözlünk az
A&K Magazin olvasói között!
Októberi számunkban reméljük, hogy sok
kedvedre való cikket találsz! Ha van valami,
amiről szívesen olvasnál a jövőben, írd meg
nekünk üzenetben erre a címre:
olvaso@ak-akademia.hu
Jó szórakozást kívánunk!

Andris & Kati
A&K Akadémia
A szoftverfejlesztés iránt érdeklődőknek:
ak-akademia.hu
Önismeret fejlesztése és coaching:
ak-coaching.hu
A nyelvtanulás szerelmeseinek:
ak-nyelvtanulas.hu
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"MERT MINÉL NAGYOBBAK LESZNEK TANÍTVÁNYAINK,
ANNÁL TÖBBEK LESZÜNK MI MAGUNK IS …"
VIZI ELEK SZILVESZTER

Az A&K Akadémia
az önfejlesztő szoftverfejlesztők közössége,
ahol minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tanuljunk és fejlődjünk együtt!
5

"Minél többet tanulunk,
annál könnyebb egy
újabb dolgot megtanulni."
Frances E. Jensen
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Ha te is angolul tanulsz,

akkor keresd a

magazinban a keretes jegyzeteket! A cikkek
tartalmához kapcsolódó angol szószedeteket és
magyarázatokat találsz bennük. Segítségével
könnyedén fejlesztheted a szókincsed.
A

magazint

angol

használhatod.

tudásod

Olvasás

után

tesztelésére
próbáld

is

meg

angolul elmondani, hogy miről szólt a cikk! A
szükséges

kifejezéseket

megtalálod.

A

jelenlegi

a

szószedetben

szám

körülbelül

középfokú angol nyelvtudást igényel.

Ha ötleteiddel támogatnád a magazin angol
nyelvi fejlődését, várjuk leveled az alábbi
címre:

olvaso@ak-akademia.hu
Jó tanulást kívánunk!
Andris és Kati
Az A&K Akadémia alapítói
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Markos András vagyok, az A&K

Akadémia társalapítója, mérnök
informatikus, az Oracle által hivatalosan elismert professzionális Java programozó. Képzéseinken Java szoftverfejlesztéssel és angol
szakmai szókincsfejlesztéssel foglalkozom. Angolul és németül beszélek.

ak-akademia.hu

Markos Katalin vagyok, az A&K
Akadémia
mentor,

társalapítója,
pszichológus

coach,
hallgató.

Képzéseinken az ún. soft skillek
fejlesztésével, tanulástechnikával,
prezentációs technikákkal, motivációval

foglalkozom.

Egyéni

coaching beszélgetésekkel is várlak, sok szeretettel! Angol, olasz,
német és eszperantó nyelven beszélek.

ak-coaching.hu
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"Sziasztok, Eszter vagyok, és
a jövőben az A&K Magazin
angol hangjaként fogtok
majd ismerni.
Tavasszal szereztem meg a
BA diplomámat az ELTE
BTK Anglisztika szakán, ősztől pedig folytatom a tanulást az ELTE BTK Angol Irodalom mesterképzésének keretein belül. Jelenleg kora újkori/reneszánsz költészettel
foglalkozom, a szakdolgozatomat Shakespeare szonettjeiről írtam.
Szabadidőmben legszívesebben a barátaimmal vagyok,
nagyokat sétálok, vagy az ukulelémen játszom, de egy jó
filmet sem vetek meg, ha arról van szó."
9

Az A&K Akadémián






Java pr ogr amozás oktatásban

Angol szaknyelvi szókincsfejlesztésben és angol kommunikációs órákon
Coaching beszélgetésekben és
Soft skill fejlesztésen vehetsz
részt.

6 fős kis csoportok, egyénre szabott
tanmenet, mozgássérült ösztöndíj
program és ajándékok várnak!
Ha kíváncsi vagy a részletekre:

ak-akademia.hu
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FUTURISZTIKUS SPORTESZKÖZ

1.
Az ülés nélküli bicikli első hangzásra nem tűnik túl jó ötletnek, de egy
meglepően érdekes koncepció. Egyfajta átmenetet képez a biciklizés
és a futás között. Álló helyzetben
pedálokat tekerve lehet előre haladni vele. Elöl egy nagyobb, hátul
két kisebb kerék segít megtartani
az egyensúlyt. , de még így is komoly kihívásnak tűnik közlekedni
vele. A kanyarodáshoz nem elég a
kormány elfordítása, oldalra kell
billenni teljes testtel. Bennem felmerült a kérdés, mikor először láttam, hogy vajon újra kezdhetem
majd a biciklizés tanulását? A gyártó cég szerint erről nincs szó, egy
negyed óra alatt bele lehet jönni.
Száguldásra azért nem képes, kb.
20 km/h -val tud menni. Ennek ellenére ó bulinak tűnik. Ha lehetőségem lesz, biztosan ki fogom próbálni. Te mit gondolsz róla?

A kép forrása: resources.made-inchina.com
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2.
Ugrálni önmagában vagy ugrókötéllel nagyon szórakoztató dolog, ezzel minden gyerek
egyetért. Felnőtt korunkra valahogy elveszítjük az érdeklődésünket ez iránt az egyszerű
mozdulat iránt. Elképesztő újdonsággal állt elő a Tangram Factory. Olyan ugrókötelet hoztak forgalomba, mely használat közben az ugráló szeme elé vetíti, hogy épp hány ugrásnál
tart. Nem kis motiváció lehet nézni az egyre növekvő számokat! A kötél anyagában 23 led
világít, és maximum négy számjegy kivetítésére alkalmas. Sötétben és világosban is remekül működik. Kommunikál okos telefonnal is. A benne levő elemmel 36 óráig bírja töltés
nélkül. Többféle hosszúsággal és széles színválasztékban kapható, nagyjából 90 dolláros
áron. A kép forrása: amazon.com
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3.
Egy új 3 az 1ben eszközt kínál Michael
Imbert designer, az otthoni edzés szerelmeseinek. Az eszköz egyszerre eliptikus trainer, sport bicikli és evező. Lehetőséget ad arra, hogy minden izomcsoportot átmozgassuk, anélkül, hogy
edzőterembe kellene menni. Helytakarékos, karcsú kivitelezésű eszköz, ami
akár dekorációnak is látványos. Én elfogadnám. Szerinted hasznos vagy
csak egy a sok kombinált eszköz közül,
aminek nincs értelme?
A kép forrása: in.style.yahoo és
tuvie.com

4.
A dombon felfelé is lehet gördeszkázni? 2017-ben simán! 4
kerék meghajtással akár 30 fokos emelkedőn is képes felmenni, kb. 35km/h-s sebességre is képes. 1600 W teljesítmény, 82 cm hosszú, 7,5 kg
súlyú szuperdeszka. Sötétben
világít, és két pénztárcabarát
verzióban is kapható, kinekkinek lehetőségei szerint. Hol
van már szegény Marty McFly?
Már visszatértünk a jövőbe!

A kép forrása: mikeshouts.com
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futuristic
idea
concept
transition

futurisztikus
ötlet
koncepció
átmenet

move on

halad

wheel, tyre

kerék

balance, poise
turn (to the right/left)
twist, turn, deflect
lean
tilt

egyensúly
kanyarodik
elfordít
dől
billen

rush, shooting

száguldás

jump rope, skipping-rope

ugrókötél

entertaining, amusing
usage, application, use
project
light, illuminating
digit
rowing boat / spoon
agitate, moves
space-saving

szórakoztató
használat
vetít, kivetít
világít
számjegy
evezős csónak / lapát
átmozgat
helytakarékos

fine, slim

karcsú

equipment, tool, device

eszköz

spectacular, scenic
hill
4 wheel drive
skateboard, skate board

látványos
domb
4 kerék meghajtás
gördeszka
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van
Storytelling Cabinet

- Történetmesélő művészeti coaching műhely

El tudja képzelni, hogy egy
múzeumban kap választ aktuális
megoldatlan élethelyzetére?
Esetleg egy várostörténeti séta keretében döbben rá arra, hogy elakadt valamiben és nem tud tovább lépni?
Zenével, kreatív írással, vagy rajzok,
fotók, filmjelenetek segítségével tapasztalja meg azt a csodát, ami Önben van?

Nyitott arra, hogy egy galériában például montázst készítsen? A montázs például kiválóan alkalmas arra, hogy egy
aktuális elakadás jó és rossz tapasztalatait
integráljuk
és
átbeszéljük.
A művészeti coaching kreatív és
vizuális technikákat hív segítségül
egyéni döntések meghozatalában.
Egyedülálló
kifejezésmódokkal
segít
abban,
hogy
jobban
megértsük a minket körülvevő
világot.

„

A múzeum nem
mauzóleum.”

Aki belevág egy ilyen folyamatba,
megtapasztalja azt, hogy hogyan
lesz a ”vitrinszemléletű” gondolkodásból
„problémamegoldószemlélet.”
Ezt a coaching módszert olyanoknak ajánljuk, akik nyitottak a
múzeumi
térre
és
a
művészetekre,
szeretik
a
nyugodt, meghitt művészeti
légkört.
Ajánljuk azoknak is, akik szívesen
kilépnének a komfortzónájukból,
de nem tudják hogyan.
Aki belevág, tárgyak, képek,
fényképek, zene és filmrészletek
fogják segíteni abban, hogy válaszokat kapjon elakadásaira,
dilemmáira, aktuális nehéz
élethelyzetére.
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museum
art
workshop
problem solving, solution to
problems
otherwise, other way
actual, relevant, current
unsolved, undecided
circumstance
dawn on something
get stuck
proceed
undergo, to experience
miracle
open-minded
gallery
montage

múzeum
művészet
műhely
problémamegoldás
másképp
aktuális
megoldatlan
élethelyzet
rádöbben
elakad
tovább lép
megtapasztal
csoda
nyitott (gondolkodású)
galéria
montázs

creative, imaginative

kreatív

visual

vizuális

integrate, integral

integrál

incomparable, unique

egyedülálló

mausoleum

mauzóleum

intimate
atmosphere
suggest, recommend, propose
gladly, totally
step out, overstep
comfort zone

meghitt
légkör
ajánl
szívesen
kilép
komfortzóna

obstruction

elakadás

dilemma

dilemma

storytelling

történetmesélő
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Hogyan lett egy hollywoodi szépség
a

WIFI

feltalálója?

Alig tudja ma már valaki, hogy Hedy Lamarr
nem csak okos, hanem a
világ egyik legszebb aszszonya is volt, Hollywood
ünnepelt filmcsillaga is
egyben. Szinte hihetetlen, de a mobiltelefon feltalálása is az ő nevéhez
fűződik.

„

Bármelyik lány lehet elbűvölő. Csak
annyi kell, hogy nyugodtan állj, és nézz
bután.”

Az idézetet egy rendkívül szép, ám legalább annyira okos hölgynek tulajdonítják. Ő volt Hedy Lamarr, a világ egyik legszebb
asszonya, aki rátermettségét és a műszaki tudományok
területén mutatott kivételes képességét szépségével palástolta.
Nem is rosszul. Mert míg Hollywoodban nem esett nehezére,
hogy eljátsza a filmek kötelező szépség-kellékének szerepét, addig furcsábbnál furcsább találmányaival alapvetően járult hozzá leginkább - a haditechnológia fejlődéséhez. A budapesti gyökerekkel rendelkező hölgy születésnapja nem merült feledésbe: hivatalosan ez lett az Európai Feltalálók Napja. Rászolgált.
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A családi háttér
Hedwig Eva Maria Keisler néven Bécsben született a jómódú bécsi bankár,
Emil Kiesler és egy budapesti zongorista, Lichwitz Gertrúd lányaként.
Hedyt nem járatták iskolába, hanem
inkább otthon, házitanítók nevelték.
Már egészen fiatalon négy nyelven
beszélt folyékonyan, zongora és táncórákat vett, majd 16 évesen az osztrák főváros egyik leghíresebb, Max
Reinhardt vezette színiiskolájának lett
a növendéke. 19 éves volt, amikor
egész életét meghatározó
döntések sorát indította
el: férjhez ment a nála
13 évvel idősebb osztrák
fegyvergyároshoz,
Fritz
Mandlhoz. Vagyis ekkor
mutatkozott meg először
a fegyverekhez, valamint
az eskövőkhöz való vonzódása (utóbbiból összesen hat jutott neki élete
során). Szülei kívánságára a zsidó vallásról katolikusra tért át. Férjével
nagy
fegyverbemutatókon,
vásárokon
vett
részt, ahol megismerkedett a fegyverek tervezésével, a modern haditechnológiákkal.
Ennek
később nagy szerepe lett feltalálói
karrierjében.
Szépségével Hedy mindenkit lenyűgözött, tán jobban is, mint férje szerette
volna, ezért féltékeny ura egy ausztriai villába száműzte. Egy ideig ott élt
elzártan, ám megszökött, és meg
sem állt Hollywoodig, ahol sztárkarriert csinált. Mivel korábban Bécsben
szerepet kapott az Extase című hangosfilmben (1933), ahol gyönyörű
teste kétszer is felvillant meztelenül először egy úszómedencében, egy későbbi jelenetben pedig fák között futva -, nem kellett sokáig várnia az első
hozzá illő filmszerepre. Férje, valamint az Ausztriát éppen megszálló
nácik elől menekülve, már a Normandie fedélzetén szerződést írt alá a
Metro-Goldwyn-Mayer képviselőjével.

Amerikában már Hedy Lamarrként lépett partra, és felkapott filmcsillag
lett.
A színészi karrier
A korábbi bécsi impozáns családi vacsorák, amelyeket gazdag gyáriparosok társaságában töltött el, meghatározóak lettek későbbi találmányainak
kifejlesztése során. A vacsoraasztalt
körül ülők közül ugyanis senki nem
sejtette, hogy ez a gyönyörű nő bármit is megért a szakmai beszélgetésekből. Butuska széplányt láttak benne, s erre a véleményre ő
is
ráerősített,
amikor
azoknak a nőknek, akik
szépek és sikeresek szerettek volna lenni, a bevezetőben leírtakat tanácsolta. Kezdetben nem
annyira színészi tehetségével, mint inkább szépségével és kisugárzásával
nyerte meg a nézőközönséget.
Megjelenésével
egycsapásra átformálta a
frizuradivatot. Az 1938as Algier című filmben
Charles Boyer oldalán óriási szenzációt keltett:
egyik napról a másikra
szinte minden színésznő
Hedy Lamarr középen elválasztott hajviseletét utánozta, az
1930-as évek végén pedig az addigi
szőke helyett általa lett divat a barna
haj. Újra divatba hozta a kalapviseletet, bár nemcsak a szó szoros értelmében vett kalapot tett a fejére, hanem mindenféle más fejfedőt: turbánt, sálat és kendőt is. Filmszínészi
teljesítménye viszont sosem volt kimagasló. Lamarr ugyanazt a dekoratív kellékszerepet töltötte be, amelyet
a legnagyobb kereskedelmi sikert hozó, Cecil B. DeMille rendezte Sámson
és Delila című filmben. A II. világháború idején a férjétől “elemelt” katonai tervrajzokkal váratlanul betoppant
az egyik amerikai katonai fejlesztő laboratóriumba, ahol felajánlotta szolgálatait. Lamarr a híradásokból tudta,
hogy a pontatlan célmeghatározás
miatt a szövetségesek igen sok torpe18

dót pazarolnak el a tengereken.
Bár első házassága idejéből komoly ismereteket szerzett a fegyverekről, a torpedókról és irányítástechnikáról, zseniális találmányát mégis a véletlennek köszönhette. 1942-ben szomszédjával,
George Antheil avantgárd zongorista-zeneszerzővel torpedó rádiótávvezérlésére szolgáló adóberendezést hoztak létre. Pedig eredetileg George Antheil csupán egy 16
db mechanikus (lyukszalagos) zongorára írt művet akart szinkronizálni. Mivel a zongorán 88 billentyű
van, a torpedóvezérlő találmány
megvalósításában is 88 frekvenciát
használtak.

„

A műszaki zseni
A zongorista így emlékszik vissza
az első találkozásra:
1940 nyarán hivatalos voltam egy vacsorára a világ
legszebb asszonyának a meghívására. A filmcsillag a melleiről
szeretett volna velem beszélni.
Mit gondolok, vajon nagyobbra
kéne csináltatnia?
Hedy „mellei” azonban hamar lekerültek a napirendről, miután Antheil akkor még valószínűtlen háborús erőfeszítéseinek projektjéről és
annak támogatásáról kezdtek el
beszélgetni. E terv célja a szövetségesek háborús erőfeszítéseinek
támogatása volt. Ebből a beszélgetésből született a zseniális ötlet és
találmány, amelynek áldását ma is
nap, mint nap tapasztaljuk az élet
számos területén. Ők akkor még
nem tudták, hogy a wifi, a mobil és
Bluetooth technológiák feltalálói
lettek. Találmányuk elengedhetetlen a mai vezeték nélküli és mobil
kommunikációs technológiák területén. A kidolgozott találmányt titkos kommunikációs eszközként
(Secret Communication System)
nyújtották be a National Inventor's
Council-hoz (Országos Feltalálói

Tanács) 1940 decemberében. A
szervezet elnöke, a General Motors kutatási igazgatója, Charles E.
Kettering vetette fel a szabadalmaztatás ötletét. A Kaliforniai Műszaki Egyetem egy elektrotechnika
professzorának segítségével előkészítették, majd szabadalmaztatásra
terjesztették elő a találmányt. A
szabadalmat 1942. augusztus 11én kapták meg. Az Amerikai Szabadalmi Hivatal a 2.292.387-es
számon jegyezte be a „Titkos Kommunikációs Rendszer”-t, amelynek
lényege, hogy a ma frekvenciaugratásos
adásmódnak
nevezett
módszer segítségével a torpedókat
irányító rádiócsatornát megvédjék
a felderítés és a zavarás ellen, ezzel pedig a tengeri célpontok ellen
indított torpedók találati valószínűsége növelhetővé vált. A találmányt felajánlották a haditengerészetnek, de az eljárást csak 1957ben, a szabadalmi oltalom lejárta
után két évvel vette elő a Sylvania
Electronic Systems Division cég, és
1962-ben, a Kuba elleni tengeri
blokád idején alkalmazták először
a blokádban résztvevő hajókon. Az
egyidejű
frekvenciaváltást
(frequency-hopping) napjainkban a
mobiltelefon-rendszereknél,
ill.
bluetooth-kapcsolatoknál
alkalmazzák. Mindezt a haditengerészet
csak 1985-ben tette hozzáférhetővé a civil alkalmazások számára.
Antheil korán, 1959-ben meghalt,
de Hedy, aki 2000-ig élt, folytatta
a fejlesztést. Hollywoodban kis laboratóriumot vezetett és „ingázott”
a tudomány, a film és a szépségipar között. A színésznő neve jószerével teljesen feledésbe merült,
újbóli „felfedezésére” a találmány
nyilvánosságra hozatala után került csak sor. 2004-ben egy róla
készült dokumentumfilmben például Hollywoodban az utca embere
semmit nem tudott róla? Ma már
csak a csillag őrzi egykori fényét a
Hírességek sétányán a Hollywood
Boulvardon.
19

A technika úttörője

Lamarr időskorát másfajta botrányok övezték: áruházi lopáson
kapták, és hosszú pereskedésbe
bonyolódott az egyik számítástechnikai céggel. A 1990-es évek elején a Corel nevű szoftvervállalat a
Corel Draw 8 grafikai szoftverének
csomagolására Hedy Lamarr egy
retusált
fényképét
használta.
Lamarr azzal a céllal perelte be a
céget, hogy megtiltsa fényképe
használatát, de végül peren kívüli
megegyezés született, s a Corel jogosultságot kapott a kép használatához.
Utolsó
éveiben
a
színésznőfeltaláló visszavonulva élt Floridában, és bár mindig Ausztriát, illetve Bécset tekintette igazi otthonának, többé nem adatott meg neki a
lehetőség, hogy még egyszer
„haza” látogasson. Dúsgazdagon
halt meg 2000-ben. Végakaratának
megfelelően hamvai egy részét a
bécsi erdőben szórták szét. Találmányáért 1997-ben megkapta az Electronic Frontier Foundation, a technika úttörőjének járó kitüntetést. Majd még
ebben az évben első női kitüntetettje lett a BULBIE Gnass Spirit of Achievement Bronze Award – vagyis a Feltalálói Oscar-díjnak.
Kortársai Hedyt butasággal vádolták, mert
találmányát
filmsztári
karrierje szempontjából
teljesen fölöslegesnek
gondolták, és azért,
mert azt merészelte
hinni, hogy sikeres lehet a haditengerészetnél. Ezekre a kortársakra ma már senki
nem emlékszik, egyikük nevét sem őrizte
meg az utókor.
Írta: Czingel Szilvia
Storytelling Cabinet
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inventor
star, film-star

unbelievable, unthinkable, incredible
glamorous, enchanting, charmer
ascribe, credit sy with sg
cover, wrap
attachment, accessories

feltaláló
filmcsillag
hihetetlen
elbűvölő
tulajdonít vkinek vmit
palástol
kellék

role

szerep

weird, unusual, singular

furcsa

invention

találmány

field engineer

haditechnológia

blow over

feledésbe merül

deserve

rászolgál

family background

családi háttér

determining, determinative, dominant

meghatározó

weapon, gun
planning, desing, construction
proscribe, expatriate
recluse

fegyver
tervezés
száműz
elzártan (a világtól)

escape, get away

megszökik

occupation

megszállás

run for
platform, forecastle deck
contract
sign, underwrite, subscribe

menekül
fedélzet
szerződés
aláír

imposing, compelling

impozáns

evolve

kifejleszt

she playing it up
aura
gain sy over, captivate

ráerősít
kisugárzás
megnyer valakit
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audience

nézőközönség

hairstyle

frizura

sensation
int he middle, halfway
separated
hat, cap
outstanding

szenzáció
középen
elválasztott
kalap
kimagasló

commercial, merchant

kereskedelmi

lift, steal

elemel, ellop

plan, layout
come unexpectedly
military
laboratory
offer
service, duty
inaccurate, imprecise

allies
torpedo
waste time
order of the day, calendar, agenda
unrealistic, unlikely, improbable
force, push, effort
patent

submit, present, propose
make public, publicize

tervrajz
betoppan
katonai
laboratórium
felajánl
szolgálat
pontatlan

szövetségesek
torpedó
időt pazarol
napirend
valószínűtlen
erőfeszítés
szabadalmaztat

előterjeszt
nyilvánosságra hoz

scandal

botrány

last will

végakarat

her ashes
superfluous, spare, unnecessary
genius

a hamvai
felesleges
zseniális
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Az arcba csapott ajtó technikája
avagy hogyan érjük el a kívánt eredményt a bértárgyaláson?

Szeretnél fizetésemelést, de nem tudod hogy érd el? Olyan vagy, mint
nyuszika abban a bizonyos viccben,
hogy mire beérsz a tárgyalásra anynyira frusztrált vagy, hogy szíved
szerint azt mondanád, „vagy megadod, vagy felmondok”? Akkor ez a
cikk talán segíthet neked abban,
hogy meggondolj néhány lépést. Az
ultimátummal nagyon érzékenyen
kell bánni, az esetek nagy részében
nem célravezető. Néha működhet,
de ehhez domináns pozícióban, különleges helyzetben kell lenni, és a
tárgyalópartnert is megfelelő állapotban kell megtalálni. Gondolkodjunk
inkább jobb hatásfokú, kevésbé kockázatos taktikákon!
Képzeld el, hogy vásárolni szeretnél
egy könyvet egy kirakodó vásárban,
de azt látod az árcédulán, hogy 8000
forintba kerül. Igen, sokkoló egy átlagos könyvért. Ha meglátod ezt az
árat, biztosan nem érzel késztetést,
hogy azonnal megvedd. Az első gondolatod az lesz, hogy „ennyiért biztosan nem veszem meg”. Ha ekkor rövid beszélgetés után áthúzza előtted
a papíron a 8000-es számot és leírja,
hogy legyen 3800 forint, rögtön úgy
érzed, hogy az ajánlat reálisabb.
Míg, ha ezzel kezdte volna, akkor azt
az összeget érezted volna soknak, és
kétezerig nem is állnál szóba vele.
Ráadásul, ha nem kerek számot
látsz, hanem annál valamivel kisebbet, automatikusan lefelé kerekítesz.
Talán fejben rutinosan kiszámolod,
hogy az nem is 3000 hanem majdnem 4000, de amíg ezt csak gondolatban futtatod, de a szemed a 3-as
számot látja, a reakciód is inkább a
vizuális hatás szerint alakul.
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Ha a bértárgyaláson pénzről van szó, mindig érdemes legalább 30%-kal feljebb tenni a mércét, mint amennyit valójában szeretnél kapni. Ehhez előzetes kutatás kell,
hogy mennyi a minimum, maximum és átlag bér az adott pozícióban, és hol van az
a szint, ami alá nem szeretnél menni a
tárgyalás során. Miért kérj többet elsőre?
Hogy legyen miből engedned, ha a tárgyalás előre halad. Ráadásul, ha a partner
látja, hogy szépen lassan engedsz belőle,
sokkal nagyobb a valószínűsége annak is,
hogy ő engedni fog az ő határaiból. Ezt
könnyű elfogadni, logikusnak tűnik. Hiszen
az egész arról szól, hogy engedsz a másik
félnek, adsz neki, előnynek érzi. Ez az ún.
"arcba csapott ajtó" technika. Na de miért
pont 30%? Mert ott van az érzékenységi
fordulópont. Mit jelent ez pontosan?

Az evolúció hatása

30% a bűvös határ

Hogyan készüljünk hát a tárgyalásra,
hogy meg is kapjuk a kívánt bért vagy
a vágyott fizetésemelést? Érdemes
előzetesen alapos kutatást végezni, hogy
mennyi lehet a maximum, amit elkérhetsz
az adott pozícióban, érzékenyen határozd
meg a saját igényeidet, és ahhoz képest
emelj 30%-ot, természetesen úgy, hogy a
maximumot azért ne haladd meg, mert az
olyan érzés lesz a tárgyalópartnerednek,
mint neked volt a 8000 forintos könyv. El
sem akar majd gondolkodni rajta, nyilvánvaló taktikázásnak fog tűnni ez a húzás. A
racionális határokon belüli, de a valós igényeidnél magasabb ajánlattal azonban jól
lehet sakkozni.

Egy érdekes ultimátumjáték kutatásról
hallottam nemrég (*Princetone Egyetem,
Közgazdász kar): A játékvezető adott 10
dollárt és megkérte a két vizsgálati személyt, hogy üljenek le egy asztalhoz, és
osztozzanak el a pénzen. A trükk az, hogy
a pénz elosztásának mértéke az „A” vizsgálati személytől függ, a „B” vizsgálati
személy csak annyit tehet, hogy vagy beleegyezik, vagy elutasítja az „A”-tól kapott
ajánlatot. Mindketten tudják, hogy a pénzhez csak akkor juthatnak hozzá, ha az
ajánlatot „B” elfogadja.
Ebben a kísérletben nem volt lehetőségük
a feleknek a tárgyalásra, egyszeri ajánlattételre kaptak engedélyt. A tapasztalatok
azt mutatták, hogy az esetek többségében
„A” partner 50%-ot ajánlott a másiknak,
aki ezt el is fogadta és hazavihették a
nyereményt. Abban az esetben, ahol alacsony, kb. 10%-os ajánlatot tett „A” partner, a „B” az esetek felében nemet mondott. Akkor is, ha ezzel lemondott a pénzről! A lehetséges ajánlatok és reakciók
alapján megállapították a kutatók, hogy a
kritikus pont 30% körül van. A 30% alá
eső ajánlatokat többnyire elutasította a
„B” partner.

Hogy lehetséges az, hogy nem fogadjuk el
az ingyen pénzt sem, ha az egy szinte
megalázóan alacsony ajánlattal jut hozzánk? Hol van ebben a logika? Sehol. Ez
nem racionális döntés. A biológiában keresendő a válasz. A neurológiai kutatások
szerint az agyunk racionális döntésekért
felelős része a prefrontális kéregben található. Amikor azonban stressz ér minket,
nem korrekt ajánlatot kapunk, nem ez a
terület aktivizálódik, hanem az amygdala.
Az amygdala egy „primitív része” az
agyunknak, és a mediális temporális lebenyben található, a limbikus rendszer része. Elsődleges szerepe van az érzelmi reakciók feldolgozásában. Amikor egy ajánlat nem fair, igazságtalannak érezzük, bekapcsolnak az érzéseink, és irracionális
döntést hozhatunk.

Sok sikert a következő interjún!
Forrás: A győzelem receptje – Spektrum

Következő
számunkban
megtudhatod
majd, miért érdemes gyalog menni az állásinterjúra?

ak-coaching.hu
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rise, pay-rise, raise
negotiation
reach, obtain, get at
frustrated
quit
think about, consider
ultimatum
sting/cut sy to the quick
occasion, incident, event, case
proper, effective
inexpedient, impractical
risky, fraught with risk
urge
round
at least, least
standard, benchmark
tender, offer
rational
lobe
claim, demand
tactic
prevaricate, try a tack

fizetésemelés
tárgyalás
elér
frusztrált
felmond
meggondol
ultimátum
érzékenyen érint vkit
eset
célravezető
nem célravezető
kockázatos
késztetés
kerek
legalább
mérce
ajánlat
racionális
lebeny
igény
taktika
taktikázik

formula, recipe

recept

on foot, walk

gyalog

evident, obvious

nyilvánvaló

processing, elaboration

feldolgozás

good luck!

sok sikert!

dominant

domináns

touch-and-go business
look like sg. / seem to be

kockázatos üzlet
tűnik
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(Kép forrása: sigmalive.com

El tudsz képzelni egy olyan hotelt
ahol majdnem kizárólag csak robotok dolgoznak? Nem, ez nem valami új horrorfilm, hanem nagyon is
a valóság. Belépsz, és egy dinoszaurusz géphangon megkér, hogy
a bejelentkezéshez nyomd meg az
egyes gombot! Ezek a "Henn-na
Hotel"-ek Japánban, ami japánul
annyit tesz "Furcsa Hotel". Már két
ilyen hotel is működik, különböző
robotokkal felszerelve. Vegyesen
sétálnak benne sárkányok, humanoidok, színes tojások, vagy barátságos kis porszívó szerű lények. Az
egyik hotel Nagasakiban van, a
másik Tokióban. A felszerelés kifogástalan, a felületek elit nyugalmat
sugároznak, csak épp az ember hiányzik a rendszerből. A hotelek tulajdonosa a H.I.S.Co. utazási iroda.
A következő években közel száz
hasonló hotel létrehozását tervezik. Vajon tényleg eljutunk oda,
hogy elmegyünk nyaralni, és nem
találkozunk új emberekkel? Nézhetjük a robotpincérek által kiho-

zott hűsítő italunk társaságában az
ál-akváriumokban úszó, világító
robothalakat? Mert, hogy ezek is
vannak ezekben a csodálatos hotelekben. Egy hotelben több, mint
140 robot dolgozik, például automatán guruló szelektív szemeteskukák. Egy hotel fenntartásához 7
fős személyzet szükséges, és ők is
leginkább csak a robotok karbantartásával foglalkoznak. Minden
szobában található egy ún. "Tapia"
robot, amelyik segít a szoba különleges kütyüinek használatában.

(Kép forrása: wap.chinadaily.com
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A Tapia robot segíteni
tud a vendégeknek, válaszol a kérdéseikre,
ötleteket ad a hotel
használatával kapcsolatban, időjárás előrejelzés mond, és hírolvasóként is funkcionál.
A
robotszemetesek
mozgásban vannak a
hotelben, ahogy az automata csomagszállító
londiner robotok is,
melyek
megkönnyítik
az
szállóvendégek
poggyászának szobába szállítását. A robotok japánul, kínaiul és angolul beszélnek. A szobaárak 138 dollártól kezdődnek egy éjszakára.
Lenne kedved itt tölteni egy hétvégét? Őszintén érdekel a véleményed, írd
meg nekünk az

olvaso@ak-akademia.hu

címre!

Képek forrása: wap.chinadaily.com és bbc.com
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imagine
alone

elképzel
kizárólag

reality, truth

valóság

mixed

vegyes

ship-shape, impeccable

kifogástalan

owner, possessor

tulajdonos

creation, formation

létrehozás

aquarium
staff, crew
maintenance, service
gadget
weather forecast
work, operate, functioning
refuse bin, rubbish-cart
package deliverer
ease, facilitate
luggage, pack
be in the humour to, feel like doing
sg
opinion,
obligate, exclusive
chech master
if you feel so disposed

when the spirit moves me

akvárium
személyzet
karbantartás
kütyü
időjárás előrejelzés
működik
szemetes
csomagszállító
megkönnyít
poggyász
kedve van valamihez
vélemény
kizárólagos
poggyászkezelő
ha kedved van hozzá

amikor kedvem van hozzá

in one's opinion

véleménye szerint

opinion-shaper

véleményformáló

exclusivity
callboy, bellboy
remote control
inconceivable, unimaginable

prefigure

kizárólagosság
londiner
távirányító
elképzelhetetlen

előre elképzel28

A JOHARI ABLAK - Te mennyire látsz magadba?
A Johari ablak egy önismereti modell, melyet Joseph Luft és Harry Ingham
pszichológusok publikáltak 1955-ben. Ebben a modellben két fő dimenziót
emelnek ki: azt, amit az én tud magáról és azt, amit mások tudnak róla. Az
életünk során az önismeretünk folyamatosan változik (sárga terület). Gyermekkorban még keveset tudunk magunkról és arról, hogy mások milyennek
láthatnak minket. Az idővel ez folyamatosan nő. Ahogy azt az ábrán is láthatod, 4 fő területet különböztet meg a modell.
Az első ilyen terület az ún. nyílt terület. Ez a nyilvános, mindenki által ismert
"én". Ide tartoznak a nem titkolt, nyilvánvaló dolgok, mint az, hogy hogy hívnak vagy hogy hogyan nézel ki.

A másik, egy fokkal izgalmasabb terület az ún. vak terület. Ez az "én" olyan
aspektusait tartalmazza, mely mások számára nyilvánvaló és jól látható, az
"én" számára azonban nem az. Ilyen lehet az, hogy szimpatikusak vagyunk-e
a környezetünknek, hogy bizonyos viselkedésünk bosszantja a társaságot,
amiben mozgunk. Ha valaki komolyabban szeretne önismerettel foglalkozni,
akkor nem érdemes kerülnie azt a gondolatot, hogy mit gondolnak róla mások. (Az más kérdés, hogy ebből mit fogadunk be és hogyan kezeljük a kapott információkat.)
Az ismeretlen terület (tudattalan) az ún. "rejtett én". Melyet az "én" tud, de
senki más nem. Ezek azok a titkaink, amelyeket nem osztunk meg másokkal
(azt hiszem, példát
mondani majdnem
felesleges, de ilyen
például az, hogy
nem szimpatizálunk
a csoporttársainkkal, vagy idegesít a
szomszédunk. Persze kedvesek vagyunk látszólag, és
az információt, a
véleményünket
megtartjuk
magunknak.)
A negyedik, és egyben legsötétett terület az ún. rejtett
terület. Ide olyan
dolgok
tartoznak,
amelyeket
mások
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A JOHARI ABLAK - Te mennyire látsz magadba?
sem tudnak rólunk, és mi sem tudtunk magunkról. Csak speciális körülmények, traumák, vészhelyzetek, stb. tudják megvilágítani ezt a területet. Vannak élethelyzetek, melyekben nem tudjuk előre kiszámítani, hogyan fogunk
viselkedni. Gondolhatjuk magunkról, hogy ha általában higgadtak vagyunk,
akkor vészhelyzetben is azok lennénk, de ez csak feltételezés. Hogy valójában
mit tennénk az csak ott és akkor fog kiderülni. Egyes források szerint a
pszichoanalízisben van lehetőség a rejtett területen levő dolgok feltárására,
de az biztos, hogy tudatosan befolyásolni nem tudjuk.
Az, hogy a sárga terület, tehát az, amit tudunk magunkról és amit vállalunk is
mások előtt mekkora terület, és mennyire tágítjuk ki, rajtunk múlik. Hogy a
vak területet mennyire akarjuk megismerni, szintén a mi döntésünk. Az, hogy
valaki szán -e időt az önismeretre tapasztalatom szerint sok összetevőtől
függ. Korábbi pozitív vagy negatív tapasztalatoktól, családi neveltetéstől, szokásoktól, életkortól és élethelyzettől is. Azt gondolom, hogy ismerkedni mindig egy izgalmas dolog, bárkit is ismerünk meg, ha pedig az egész életünket
saját magunkkal éljük le, akkor nem csak érdekes, de hasznos is ismerni saját "én"-ünket.
Te foglalkozol önismerettel? Vajon a te Johari ablakod hogy nézne ki egyes
helyzetekben? Otthon családi körben? A munkahelyeden? A párkapcsolatodban?

Kép forrása: old.ektf.hu
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self-knowledge
release
dimension
persistently, continually
in early life
public
obvious, evident, evident
aspect
habit, behaviour

önismeret
publikál
dimenzió
folyamatosan
gyermekkorban
nyilvános
nyilvánvaló
aspektus
viselkedés

annoy, provoke, irritate

bosszant

company, band

társaság

set back, get into, come out

kerül

unknown, unidentified

ismeretlen

unconscious

tudattalan

undercover, secret

rejtett

share, divide, split

megoszt

almost, nearly
annoy, bug
neighbour
belong
circumstance, conditions
trauma
emergency
light, illuminate
unruffled
supposition, assumption
resource, source
situation, state
regardless of expense
shun sg like the plague

majdnem
idegesít
szomszéd
tartozik valahova
körülmény
trauma
vészhelyzet
megvilágít
higgadt
feltételezés
forrás
élethelyzet
kerül, amibe kerül
kerül valamit, mint a pestist
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LEBEGÉSTERÁPIA

Képek forrása: justfloat.com

Egy igazán szürreális élmény lehet lehet egy órán keresztül lebegni egy zárt
medencében, körben meleg víz, teljes sötétség és teljes csend. Sokan külön
füldugót is használnak közben, hogy még a víz hangja se zavarja meg a nyugalmat. Remekül lehet
benne meditálni, csökkenti
a fájdalmat, de akár hallucinációk is megjelenhetnek a használata közben.
A relaxáció mellett az alvásminőséget is javítja,
erősíti az immunrendszert,
csökkenti a stresszt, segíthet az izmok ellazításában, és egyes vélemények
szerint a kreativitásra is jó
hatással van. Néhány embernek akár emlékképek is
felvillanhatnak
lebegés
közben. A gép beállítható,
hogy a vizet pontosan a
testünk hőmérsékletéhez
igazítsa. A víz nem édes,
hanem sós víz, így segíti
elő még jobban a lebegést. A medencében tapasztaltaknál még furcsább élmény visszatérni utána a hétköznapi életbe,
legalábbis ezt mondják, akik már kipróbálták. Újra a gravitáció ellen mozogni
hirtelen nagyon fárasztó dolognak tűnik. A lazításon túl egyes tanulmányok
szerint segíthet a posztraumás stressz szindróma kezelésében is. (* Laureate
Institute for Brain Research).
Úgy hangzik, mint valami vadi új dolog, nem? Pedig 1954-ből származik az
ötlet, John C. Lilly amerikai pszichiátertől. Az ingermegvonás elméletileg az
ún. théta állapotba hozza az agyat. Ez egy alvás és ébrenlét határán levő állapot. Ekkor automatikusan csökken a vérnyomás, mert az erek is ellazulnak.
Kedvező hatást figyeltek meg az ízületi problémákkal küzdők esetében is.
Gyulladás, izomsérülésülések, fájdalmak esetén is javasolt, mert hatására
endorfin termelődik. Ráadásul a nagyon magas sótartalmú víz fertőtlenítő hatású is. A kisebb sebeket eleinte csípheti, de egyébként más fájdalomra nem
kell számítanunk. Sok híres ember híve a lebegésterápiának. A rajongók között leginkább sportolókat találhatunk (Carl Lewis, Wayne Rooney, a Dallas
Cowboys), de korábban ezt használta Michael Jackson vagy John Lennon is.
32

M

agyarországon több helyen is ki
lehet próbálni a lebegésterápiát, ha
megtetszett a teljes nyugalom gondolata, érdemes rákeresni a neten és kipróbálni.

Képek forrása: truerest.com és
spavisavis.com

Ha próbáltad már, akkor írd meg nekünk tapasztalataidat az
olvaso@ak-akademia.hu címre!
Kíváncsiak vagyunk, hogy mi a személyes véleményed: mennyire volt fura
érzés a teljes sötétségben és csendben
lebegni? Mire gondoltál közben? Ugrottak be képek vagy hallottál hangokat?
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relaxing and meditative
improved sleep
increased immune health
relieves stress
helps with depression

lazító és meditatív
javítja az alvást
erősíti az immunrendszert
oldja a feszültséget
segít a depresszióban

muscle recovery

izom gyógyulás

reduces anxiety

csökkenti az idegességet

boots creativity

felpörgeti a kreativitást

float
surreal

lebegés
szürreális

experience, treat

élmény

ear-plug

füldugó

relaxation
sleeping, rest
temperature
casual, everyday, ordinary
gravity, gravitation, force of gravity
antiseptic, germ-killer

relaxáció
alvás
hőmérséklet
hétköznapi
gravitáció
fertőtlenítő

wound, sore

seb

burn, pinch

csíp

fan, fanatic

rajongó

try out, check out

kipróbál

thought, idea

gondolat

search, seek

rákeres

try out, put to the proof

kipróbál

wondering, curious

kíváncsi

come into one's mind
lost in thought

beugrik valami
gondolataiba elmerülve

train of thoughts

gondolatmenet

put sg to the test

kipróbál valamit
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Játszani felnőttként is élvezetes szórakozás. A technológia fejlődésével a
játékok is fejlődésnek indultak, a felnőtt játékok kategóriában pedig megjelentek a teljes testre és lassan az összes érzékszervre ható VR játékok is.
Bár a VR technológiát még sokan kritizálják egyes hiányosságai vagy pontatlanságai miatt, az biztos, hogy egy VR Horror játékban nem fogunk unatkozni. A választék igen színes, mindenki megtalálhatja közöttük élete legnagyobb rémálmát, legyen szó kórházban szaladgáló zombikról, paranormális
tevékenységekről, bohócokról, szirénekről, a pizzakiszállítóról vagy magáról
az Ördögről. Egy biztos, a hatás nem marad el! A játékhoz egy speciális
szemüveget kell viselned, mely kizárja a külvilágot és egy új valóságba juttat. Te ülsz egy széken vagy állsz egy szobában, esetleg van nálad egy joystick, hogy a sötétben világító fáklyádat reprezentálja, de amit megtapasztalsz az olyan, mint a Mátrix: egy alternatív valóság. Legtöbbször harcolni
és/vagy menekülni kell valaki vagy valami elől. Szerencsére a borzalmakat
nem kell egyedül átélned, csatlakozhatnak a barátaid is hozzád.
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Ha a horrorfilmektől is félsz, akkor ez a játék nem neked való.
Ha úgy gondolod, hogy jól bírod, még akkor is számíthatsz
egy erőteljesen sokkoló élményre. Lesznek bezárt ajtók, furcsa
hangok, ijesztő, vérrel írt üzenetek és rád támadó élők és
holtak… és minél tovább játszol,
annál inkább elfelejted, hogy ez
csak egy játék. Bár a grafikája
egyes játékoknak tényleg nem
tökéletes, a rád támadó zombik
seregében biztosan nem erre
fogsz koncentrálni! És ha aznap
este még aludni is tudsz, akkor
te tényleg profi túlélő vagy!

A képek forrása:
trendhunter.com
vrtoday.com
uploadvr.com
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horror
pleasurable, enjoyable
progress, evolution, development

horror
élvezetes
fejlődés

technology

technológia

show up, appear

megjelenik

sense-organ, sensory organs

érzékszerv

tell off, criticize
incompletion, deficiency
unaccuracy, unpunctuality

kritizál
hiányosság
pontatlanság

bored, time hangs heavy on his
hands, bored to death

unatkozik

variety, assortment

választék

paranormal

paranormális

has been canceled

elmarad

outside world

külvilág

torch
represent, act for sy, stand for sy
experience
struggle, combat, bat
horror, monstrosity
rely, count on, reckon upon
schocking
graphic, art work

survivor
it's fun, it's a lot of fun
leading-edge technology
denounce
incompleteness
appear int he flesh
reappear
emerge

fáklya
reprezentál
megtapasztal
harcol
borzalom
számít vkire
sokkoló
grafika

túlélő
jó szórakozás
vezető, élenjáró technológia
erősen kritizál
tökéletlenség
személyesen megjelenik
újra megjelenik
feltűnik37

FELKÉSZÜLTÉL?
Eljött hát a Java 9 release ideje, így mi az A&K Akadémián már eszerint építjük fel a tanmenetünket. Te felkészültél a változásra?

Angol nyelvi játékunkban a következő néhány számban részletesen olvashatsz majd a Java 8 és Java 9 közötti különbségekről.

A cikk elolvasása után próbáld meg megválaszolni az alábbi
kérdéseket:
1. Mi volt az az egyszerű feladat, amire a Java 9 előtt csak csúnya
megoldás volt?
2. Honnan lehet tudni ezt?
3. Milyen művelet hajtható végre Java kódból a többi folyamaton?
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Java 9 Process API:
The Shape of Things to Come
The JDK API for managing and controlling native Processes is getting a big
update in Java 9. This article tells what’s changed and why it’s a great thing
for the future of Java.

A New Process API
The first question that you might be wondering about the Java Process API is
why on earth do Java programmers need to worry about other processes? Isn’t it enough to just care about your own process and ignore all the others?
Modern software development has become increasingly concerned about its
runtime and deployment concerns. Historically developers might just raise a
ticket with an “ops” team to tell them to deploy the latest version of their
software. Now many teams automate their build and deploy environments,
deliver automatically updating software to their customers and can go from
development machine to production with just a git push. Devops, SREs, doesn’t matter what you call it, it’s a good thing.
This automation of operations processes requires tooling that can inspect
processes, control and manage them. With the legacy Java Process API it’s
no wonder that tools like Chef, Puppet or Ansible are written in Ruby and
Python. Now we’re not saying that adding a couple of classes will magically
cause a rewrite of those tools, but it certainly means that Java developers
who want to write tooling around monitoring, management and deployment
of their production applications will have a much easier time.
(Page 1)
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A Process ID of My Own
Getting your own process id is an example of something that programmers

sometimes need to do and see how it becomes less error prone and more reliable with Java 9. There was no official way to do this before, but you parse
a String returned by ManagementFactory.getRuntimeMXBean() as a hacky
workaround. As Github shows this is a thing that is used in literally thousands
of open source projects. In Java 9 we just write the following.
ProcessHandle.current().getPid()
What’s happening here is that we use ProcessHandle.current() to get the ProcessHandle reference for our own process. ProcessHandle is a new interface

that exposes a lot of functionality for inspecting and understanding processes
and you’ll get to learn about this functionality in the remainder of the article.
The method getPid() on ProcessHandle returns the process id of the process
in question.

Kill All The Processes!
Ok, that was nice and simple, but what about building a more complex
example tool using the new API? We all love to beta test software, like the
Chrome canary builds but sometimes this kind of software hangs, leaving a
bunch of processes around that we need to terminate.
In order to solve this problem we need to do a few different things.
Find all the currently running processes. Decide which of them are related to
the hung application that we want to terminate Terminate the process Tell the
user that the processes have been terminated.
Our implementation uses the ProcessHandle.allProcesses() method in order
to get a Stream of the running processes. It then filters their commands by
name, using the isApplication() method that we will discuss in a bit. Finally it
uses the ProcessHandle.destroyForcibly() method in order to kill the process.
The full code can be seen on the next page.
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ProcessHandle has two different ways of killing processes - destroy() and
destroyForcibly(). These are roughly equivalent to the difference between
sending a SIGTERM and SIGKILL on a unix system. destroy() will request the
process exit, destroyForcibly() will force it to terminate even if it want’s to

stay around. We use the latter here as it deals with cases where our application process has hung more effectively.
The other thing to note in this code is getting the command name of the process in order to print it out. ProcessHandle.info() returns an Info object that
can be queried for information. Now each query on the Info object may involve performing an underlying operation in order to find the required information, so they all return Optional results. Whilst this may seem like it makes

the API a little bit more confusing at first it helps model the failure mode of
these methods appropriately. Since these processes are running concurrently
with this application they may exit between their ProcessHandle objects being snapshotted in allProcesses() and querying for their command. If that’s
the case then we don’t know what the command name for the process is, so
this is modelled by an optional.
Likewise there may be a problem in forcibly destroying the process, so we
need to check the result of that method call.
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We used the isApplication() method in order to check whether the ProcessHandle is the application that we’re looking for. Here it’s simply a matter

of checking whether the executed command contains the name String that
we’re looking for. This isn’t a perfect mechanism, for example someone could
rename our binary program, run it and it would avoid being closed. In practice however this works fine for our purposes. Again, the command() method
returns an Optional so we filter it in order to ensure that it matches the required application name.
boolean isApplication(final String appName, final ProcessHandle
process)
{
return process.info().command().filter(command ->
command.contains(appName)).isPresent();
}
Here is an example of the output that running the program on my laptop
results in.
java -cp target/classes/
com.iteratrlearning.blog_examples.process_api.ApplicationCleaner
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/nacl_helper Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!

Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
Killing ... /opt/google/chrome/chrome Success!
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Finding our Long Running Processes
Another task that we might want to use the Process API for is to find all the
processes owned by our user. We also want to sort the processes by how long
they have been executing for and print those durations out. Here is what our
program looks like:
final String userName = System.getProperty("user.name");
ProcessHandle
.allProcesses()
.map(ProcessHandle::info)
.filter(info -> info.user().filter(name ->
name.contains(userName)).isPresent())
.sorted(Comparator.comparing(info ->
info.totalCpuDuration().orElse(Duration.ZERO)))
.forEach(info ->
info.command().ifPresent(command ->
info.totalCpuDuration().ifPresent(duration ->
System.out.println(command + " has been running for " +
duration))));

We’ll again start out by streaming all the processes running on the box. We

are really mainly interested in getting the Info object related to the process this is a snapshot of several properties about the running program - so we’ll
map each ProcessHandle into its Info. We pull out the user that the program
is executing as using the user() method and check that it’s the userName of
our user. Next we sort the processes by duration, again the totalCpuDuration
() method returns an Optional so have to use the aforementioned filter pattern. Finally we print out the relevant process information.
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Conclusions
In this article we showed a few examples of practical programs that you
could write using the Process API. If you want to explore the API on a
method-by-method basis then the Javadoc is conveniently posted online for
ProcessHandle and Process. Our code examples can be found on Github.
One of the interesting takeaway here is how newer Java APIs are beginning
to adopt other core library features. This API uses the Optional and CompletableFuture classes extensively and it’s a trend that one can only expect to
continue.
The improvements in the Process API offer Java programmers a much better
story when it comes to writing automated tooling for deploying, managing
and upgrading their runtime. This is an increasingly popular and important
area as more teams move to a devops and SRE driven environment and away
from manual system administration. That isn’t to say that Java is always the
right tool for every project in that space, but it’s great to see work being put
into to making things better in Java 9.

Forrás: http://iteratrlearning.com
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MEGOLDÓKULCS
Az előző számban szereplő Kódjátszma és Java 9 kérdések megoldásai:
Kódjátszma:
Mit ír ki a program?
A program kicseréli az „a” és „b” változóban tárolt számot egymással
segédváltozó bevezetése nélkül.
Ha a = 42 és b = 451,
akkor a program futása után
a = 451 és b = 42 lesz.

Java 9 újdonságai
A helyes válaszok:
1. Az statikus factory metódusokat használva mindig fellép-e egy új tömb létrehozásának overhead költsége?
Nem, csak ha tíznél több elemmel inicializáljuk az adott adatstruktúrát.
2. Milyen optimalizálást használtak itt a Java mérnökei?
Overloadolt metódusokat hoztak létre a statikus factory metódusokhoz tíz
paraméterig.
3. Mi ennek a megközelítésnek az előnye és hátránya?
Előnye, hogy segítségével elkerülhető a köztes tömb objektum létrehozásának overhead költsége.
Hátránya, hogy az API-t "teleszemeteli" és ezentúl nagyobb kódbázist kell
karbantartania a Java core-t fejlesztő szoftvermérnököknek.
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K

ÓDJÁTSZMA

Meg tudod mondani ránézésre, hogy mit ír ki a következő
program?

public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String[] args) {
double s = 0.0;
for (int i = 1; i < 1_000_000; i++) {
s += Math.pow(-1, i + 1) / (2 * i - 1);
}
System.out.println(4 * s);
}
}
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Újdonság az A&K Akadémián!
Az "első 90 nap" szakmai tanácsadó és változást támogató
szolgáltatás.

Egyéni konzultációs csomag ajánlat programozóknak munkahelyváltás, előléptetés, új kompetenciákat igénylő megbízások
esetére.
Programozással kapcsolatos szakmai kérdések és privát
coaching beszélgetések a te igényeidre szabva, 3 hónapon át.
Ha érdekelnek a részletek, árak, ajánljuk figyelmedbe erről
szóló blog posztunkat:
ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa
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Life és business coaching
Az A&K Akadémián a Java szoftverfejlesztés és az angol szaknyelvi kommunikáció mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ún. “soft
skillek”, a kommunikáció, kreativitás, csapatmunka, a személyes és
szakmai önismeret fejlesztésére is.
Kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos tanulás mellett a lelki támogatást is, ezért egyéni coaching alkalmakon a személyes jellegű
problémákon, bizonytalanságot vagy elakadást okozó nehézségeken dolgozunk négyszemközt.
Erősítjük az önbizalmat és motivációt, csökkentjük a félelmeket,
segítünk kezelni a stresszes helyzeteket.
Kinek ajánljuk coaching szolgáltatásunkat?
Szolgáltatásunkat bárki igénybe veheti, aki szeretné áttekinteni jelenlegi élethelyzetét, jövőbeni terveit, elakadásait, döntéshelyzet
előtt áll, vagy csak jobban meg szeretné ismerni önmagát.
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Milyen eszközöket használok a munkám során?
Legerősebbnek a jól irányzott kérdéseket tartom. Különböző önismereti feladatok, kreatív vagy szituációs gyakorlatok, történetek, zenei vagy filmes eszközök segítségével a problémát megpróbáljuk több oldalról megfigyelni és elemezni. Szeretem az előadásokat, könyveket, és az otthoni, elgondolkodtató feladatokat is.
A beszélgetés nem tekinthető pszichológiai tanácsadásnak vagy terápiának. Ha ilyen jellegű szaksegítségre merül fel igény, akkor kapcsolataim révén további szakembereket tudok ajánlani.
Ha szeretnél kipróbálni egy coaching beszélgetést, szeretettel várlak!

További információért keress elérhetőségeimen:
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Danielle Steel - His brigth light
The story of Nick Traina
Nem, ez nem egy romantikus regény, dacára annak, hogy Danielle Steeltől többnyire ilyet láthatunk. Ez egy életrajzi mű, saját
19 éves fiáról, akit tragikus módon elveszített. Édesanyja fájdalmas emlékein és Nick őszinte naplóbejegyzésein keresztül ismerhetünk meg egy különleges fiatalembert, és az édesanyját,
aki nagyon szerette őt. Egy punk énekes rögös útja a mániás
depresszió mélységeiben. Erőteljes, emlékezetes regény. Eredetiben az igazi élmény olvasni!
Kép forrása: abebooks.com

Ken Kesey - Száll a kakukk fészkére
Ken Kesey 1962-es regénye egy veterán kórházban játszódik.
Munkatapasztalatait írta meg, és annak idején nagy vihart kavart.
Mára már klasszikussá vált, és a belőle készült filmet milliók látták, Jack Nicholson főszereplésével. Az önmagát süketnémának
megjátszó félvér indián az egyik beteg a kórházban. Az ő szemszögéből ismerhetjük meg a történteket. Kegyetlenség, engedelmesség, lázadás és kilátástalannak tűnő harc szövi át ezt a fordulatokban gazdag regényt. Happy endre nem kell számítani.
kép forrása: moly.hu

Barbara és Allan Pease - A testbeszéd enciklopédiája
Mondhatnám, hogy alapmű, ha valakit érdekel a metakommunikáció. Gesztusok, arckifejezések, testtartás és szóhasználat,
mind-mind árulkodik rólunk. Ha szeretnéd megérteni, mi húzódik a másik ember szavai mögött, akkor ezzel a könyvvel kezd a
tanulást! Tudatosan alkalmazhatod te is, ha valamit ki szeretnél
fejezni egy adott szituációban. Kiemelendő a kézfogásról szóló
fejezet, mellyel már az első néhány másodpercben milliónyi információt mondasz el magadról.
Te olvastad már?
Kép forrása: libri.hu
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A hónap filmje:

A Majmok Bolygója - Háború

Ha te is láttad, írd meg
nekünk a véleményed!
Kíváncsian várjuk!
olvaso@ak-akademia.hu
Addig is jó mozizást!
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The unorthodox productivity hacks

of Elon Musk, Bill Gates, and
Mark Zuckerberg
1. Egészítsd ki a mondatokat a hallott szöveg alapján!
The ……………... of the biggest companies on the
planet are always trying to figure out what to do
with their time, and it seems they all have come to
one ………………………...: work.
Approaching their ambitions with a single-minded
intensity, none works less than ……………………...,
including weekends, even at the expense of aspects of life other people value.
However, being armed with a strong idea,
…………….. the best, and supported by a superhuman work ethic pays off: Mark Zuckerberg, Bill
Gates, and Elon Musk are among the
………………………..., and, beyond that, they each
helm technologies that have, or have the capacity
to, change society in irreversible ways.
Each of the three, to make sense of his own
………………………., has developed his own
coping mechanisms.
From wearing the same ………………….
every day to escaping into the woods
once a year to parse through ………….,
here are some …………………………
from the three men at the very top.

A feladatlaphoz az mp3 mellékletet
a honlapunkról töltheted le:
ak-akademia.hu
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Mark Zuckerberg's quest for

simplicity
2. Válaszolj a feltett kérdésekre!

a.) Milyen öltözködési szokásai vannak Zuckerbergnek?

b.) Mivel indokolja ezt a szokást?

c.) Ki ő és hány éves?

d.) Hány órát dolgozik egy nap és pontosan hol?

e.) Mit nyilatkozott tavaly a munkájáról (a hanganyag alapján)?

A feladatlaphoz az mp3 mellékletet
a honlapunkról töltheted le:
ak-akademia.hu
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How Bill Gates keeps his email, life
and reading list in check
3. True or False?
He wrote a blog post in 2007 about Microsoft.
He received almost 100 emails a day in 2006.
He is a social activist and technical advisor.
He can multi-task without falling off a task.
He often goes into the woods with a book.
He carefully examines Zuckerberg's companies and
organizations.
ThinkWeek is a newspaper about productivity.
He thinks that younger enterpreneurs
can implement into their lives his
annual custom.

A feladatlaphoz az mp3 mellékletet
a honlapunkról töltheted le:
ak-akademia.hu
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Elon Musk takes multitasking to
the extreme
3.
Egészítsd ki a szöveget a hallottak alapján!
Elon Musk 3 cég vezetője: ………………………
Nem csak cégvezető, de családapa is. ….. gyermeke van, és csak …………..éves. Átlagosan
……….órát alszik egy éjszaka. Max Chafkin, aki
2007-ben ………………, Musk két stimulánst használ, a kávét és a vágyat, hogy …………….
Nagyon jól tud párhuzamosan végezni fontos dolgokat, például …………………………………
Átlagosan …………… órát tölt az irodában, és
……………..pihen. Érthető, hogy ha valakinek enynyi kötelezettsége van, akkor a legjobb megoldás a
…………………………..

4.
Milyen konklúziót szűrhetünk le a
a cikk szerint a három híres ember
életéből?

A feladatlaphoz az mp3 mellékletet
a honlapunkról töltheted le:
ak-akademia.hu
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További információk
Az A&K Magazinban nincsenek fizetett hirdetések.
Célunk a szórakoztatás és a közösségépítés.

Szeretettel várjuk a visszajelzéseidet az
olvaso@ak-akademia.hu
címre, hogy hónapról hónapra egyre színesebb,
szórakoztatóbb, érdekesebb magazint alkothassunk. Nem kell félned, hírlevelet, spamet
nem küldünk!
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Ha bármelyik téma felkeltette az érdeklődésedet,
további információt találsz az alábbi forrásjegyzékben.

Az A&K Magazin jelen számában felhasznált források:
ak-akademia.hu
ak-coaching.hu
pixabay.com
pexels.com
bookline.hu
resources.made-in-china.com
in.style.yahoo és tuvie.com
amazon.com
mikeshouts.com
Spektrum Tv
wap.chinadaily.com

sigmalive.com
wap.chinadaily.com
bbc.com
old.ektf.hu
truerest.com
spavisavis.com
trendhunter.com
vrtoday.com
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Az A&K Magazin következő lapszámának várható megjelenése

november 13. hétfő
Reméljük, hogy akkor is olvasóink között köszönthetünk majd! További szép
őszt kívánunk neked!
Andris & Kati
A&K Akadémia
ak-akademia.hu
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