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„Az úgynevezett kudarcok
sohasem akadályoztak,
nem csökkentették a
lelkesedésemet vagy az
elszántságomat. Én egyszerűen
ilyen vagyok. Nem is tekintem
érdemnek. Mégis úgy hiszem,
ilyen hozzáállást ki lehet
alakítani azzal, hogy tudatosan
mindig a hosszú távú célra
tekintünk, és úgy tápláljuk az
öntudatunkat, hogy rögtön
szólaltassa meg a vészcsengőt,
amint önsajnáló kifogásokat
kezdenénk keresni.”
Boris Vallejo

Szeretettel köszöntelek ismét, kedves olvasónk!
Ebben a hónapban a túlélés és a kitartás lesz a fő témánk, legyen szó
a technológia rovatban látott túlélő óráról vagy a históriás rovatban olvasható ismeretlen, ősi állatokról (nekik annyira nem sikerült a túlélés). Ha
nehézségeid támadnak a mindennapokban, érdemes átgondolnod, téged
mi tesz boldogtalanná a munkahelyeden: ebben nyújtunk segítséget neked
a business coaching rovatban.
Itt a tavasz, és ekkor nem csak a természet, de a romantikus érzések is új
erőre kapnak. Ha még nem találtad meg a társad, segítséget nyújthat számodra a Nextmeet alkalmazás, ismerd meg jobban a Szerelmes oldalakon!
A május nem csak a könnyedségről, de a nehézségekről is szól, hiszen hó
végén bevezetik a GDPR-t is, amiről jobb, ha te is tájékozódsz! Szükség lesz
a kitartásodra hozzá.
Ha ebben a hónapban is tanulnál valami újat a Java programozásról, szeretettel ajánlom figyelmedbe a Schönherz bázison tartott előadásomat a
Java 10 újdonságairól, melynek videófelvétele már megtekinthető az A&K
Akadémia youtube csatornáján. Biztatlak, hogy kövess minket ott is, hogy
ne maradj le az újdonságokról! Visszajelzésed szeretettel várom az olvaso@
ak-akademia.hu címre.
Határozott kitartást és tudatos fejlődést kívánok neked májusra is! Hozzuk
ki magunkból ebben a hónapban is a maximumot!
Üdvözlettel:
Markos András
az A&K Akadémia társalapítója
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Angol szókincsfejlesztés az A&K Magazin
segítségével
Az angol nyelvtanulásban is szeretnénk
segítséget nyújtani neked!
Ismered az autológiát? Ez a szép megfogalmazása annak, hogy hangosan, magadban
beszélsz :). Vicces? Talán igen, de nagyon
hasznos! Lomb Kató, a híres, magyar, 28
nyelven beszélő, 10 nyelven tolmácsoló
szakember is előszeretettel alkalmazta ezt
a technikát, és ha valaki, akkor ő biztosan
sokat tudott a nyelvtanulásról.
Az autológia segítségével beszélgető partner nélkül is hatékonyan fejlesztheted a
szókincsed és beszédkészséged, remek
kiegészítése lehet a mindennapos nyelvtanulásnak. A technika lényege, hogy egy adott
témáról szabadon mesélj, fennhangon, saját magadnak. Azzal, hogy hallod a hangod,
használod az újonnan megtanult szavakat
és kifejezéseket, magabiztosságra teszel
szert a szóbeli kommunikációban, már nem
lesz olyan idegen a saját hangod, mikor
megszólalsz, és az új szavak is könnyebben
rögzülnek.
Hiszünk abban, hogy minél több tanulási
technikát próbálsz ki, annál nagyobb eséllyel bukkansz rá azokra a fogásokra, amelyek
működnek neked, és melyekkel elérheted a
kitűzött célod. Tégy egy próbát velünk és az
autológiával! Olvass el egy érdekes cikket
a magazinban, majd tanuld meg az utána
következő szószedetet és kezdődhet is a
játékos fejlődés!
Jó beszélgetést kívánunk és ne feledd:
Képes vagy rá, gyakorolj minden nap!
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Markos András vagyok, műszaki informatikus mérnök, az Oracle által hivatalosan elismert
professzionális Java programozó, Java oktató, mentor, az A&K Akadémia társalapítója.
Már gyerekkoromban is érdekeltek a számítógépek és a programozás, emlékszem, ahogy
4-5 évesen BASIC kódot másolok a Magyarországon oly híres Enterprise 128-as gépembe a
felhasználói kézikönyvéből és lelkesen módosítom és futtatom azt. Később Pascal-t tanultam
magánszorgalomból, majd pár évvel később ANSI C-re váltottam, amelyet szintén egy magyar
nyelvű tankönyvből sajátítottam el. Ekkor persze még nagyon kezdetleges programokat írtam, a
tervezési mintákról még csak nem is hallottam. C-s karrierem után C++-t tanultam, először szintén
saját kútfőből, majd az egyetemen (BME) 2 féléven keresztül. Az egyetemi képzés nagyrészt
elméleti síkon zajlott, de hasznos tudást adott, sikerült rendszereznem a tudásom. A Java nyelvet
kezdetei óta figyelemmel kísérem (1996), de aktívan az 1.3-as verziója óta fejlesztek benne (2000).
Jelenleg Java 9-ben kódolok.
Tanítási ambícióm régre nyúlik vissza, már gimnáziumi éveim alatt is korrepetáltam matekot,
számítástechnikát. Egyetemi éveim alatt ez kiegészült az angol és a Java nyelv oktatásával, és végül
az A&K Akadémia megalapításában csúcsosodott ki, ahol a 17 évnyi tapasztalatomat osztom meg
veled.
Korábban 8 évig a Sony-nál dolgoztam technológiai vezetőként egy 12 fős projekten, ahol egy
szerződés- és jogkezelő rendszer fejlesztését végeztük. Jelenleg főállásban az A&K Akadémián
tanítok, könyvet írok, és saját szoftvereket fejlesztek.
ak-akademia.hu
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Markos Katalin vagyok, coach és mentor, pszichológus hallgató, az A&K Akadémia társalapítója.
Képzéseinken angol és magyar nyelven motivációval, tanulástechnikával, prezentációs technikákkal,
kommunikációval és állásinterjú felkészítéssel foglalkozom. Egyéni és csoportos coaching
alkalmakon érintjük az önismeret, önbizalom, stresszkezelés, időgazdálkodás, döntéshozás,
teljesítményproblémák és asszertív kommunikáció területeit is. Meggyőződésem, hogy
megnyílni és fejlődni csak biztonságos közegben lehet, így munkám során a titoktartás, empátia,
ítélkezésmentesség és a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) etikai irányelveinek követése alapvető
számomra. Jelenleg a nemzetközi coach minősítésem (ACC) elérésén dolgozom nagy lelkesedéssel.
Világéletemben segíteni akartam másoknak. Hosszú út, több egyetem, tanfolyam és közel 200 óra
önismeret vezetett az élelmiszermérnöki, majd a sürgősségi egészségügy mentőtiszt képzésétől
az A&K Akadémia megalapításáig. Jelen voltam emberek születésénél és halálánál és ez örökre
meghatározta az életem. Legjobb tudásom szerint segíteni szeretnék másoknak, hogy olyan életet
élhessenek, amilyenre mindig is vágytak. Épp ezért elköteleztem magam a folyamatos szakmai és
személyes fejlődés mellett. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen folytatom pszichológiai
tanulmányaimat. Nagyon szeretek nyelveket tanulni. Jelenleg angol, olasz, német és eszperantó
nyelven beszélek.
Ha úgy érzed, hogy szeretnél velem beszélgetni, vagy kérdésed van, keress nyugodtan! További
információkat találsz az A&K Akadémia önfejlesztéssel foglalkozó oldalán is:
ak-coaching.hu
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Törék Eszter vagyok, az A&K Magazin angol mp3 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.

Tördelés és grafika: Horváth Andrea
@picipixel
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Zétényi Gergely vagyok, az A&K Magazin társírója, magyar irodalom tanár, mentor.
Az írásban az alkotás érzését szeretem a legjobban, hogy segíthetek valamit megérteni, vagy
felhívhatom valaki figyelmét egy filmre, könyvre, hasznos technológiára, stb. Mind könyvek,
mind pedig filmek terén mindenevő vagyok, persze azért vannak kiemelt műfajok és témák.
Filmekben például nagy horror rajongó vagyok, különösen a ’80-as évek alkotásait szeretem. De a mai napig
megnézek meséket, drámákat, romantikus filmeket (oké, ezt nem mindig önszántamból) és mint mondtam,
bármit. Az elborult dolgokat nem szeretem. Én a filmektől szórakozást várok, nem pedig, hogy a stáblista
megjelenésekor azt se tudjam, mit néztem. Rajongok a jó filmekért, gyűjtöm is őket DVD-n; otthon a nappali
egyik falát nagyrészt az én DVD polcom foglalja el, amire nagyon büszke vagyok.
Irodalomban elsősorban a klasszikus regényeket szeretem, illetve ami talán kuriózum:
szeretem a mitológiákat, és ehhez kapcsolódóan az ún. hősi eposzokat. Én például azon
kevesek egyike vagyok, aki szerint a Szigeti veszedelem tök jó. És még csak nem is a
rövidítettet olvastam!
olvaso@ak-akademia.hu
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Az áprilisi FilmKvíz helyes megfejtése:
1. a) Dr. Moreau szigete
2. d) Sam megtanult dobolni, így
benne lehetett Joanna karácsonyi
kísérőzenekarában
3. a) Grindhouse – Terrorbolygó
4. b) Drágaköveket bányásznak, a kevésbé
tiszta darabokat pedig kidobják
5. a) Cooper ügynöknek sok problémája
volt, de a halál szerencsére nem tartozik
ezek közé
6. b) A Philadelphia szép és realisztikus
történet, de többivel ellentétben nem
valós eseményeken alapul
7. d) Nehéz lenne felsorolni, ki mindenki
fordult meg a sorozatban, de Leonardo
DiCaprio pont nem volt köztük
8. c) Rémálom az Elm utcában; a film egyik
legikonikusabb jelenete fűződik a nevéhez
9. c) Nem derült ki, ami számtalan
rajongói teóriának adott szabad utat
10. b) Tom Hanks: 1994. Philadelphia;
1995. Forrest Gump

A szerencsés nyertes: Antali András
Szívből gratulálunk!
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FILMKVÍZ

1. Melyik horrorfilm rendelkezik a legtöbb folytatással vagy remake-kel?
a) Péntek 13.
b) Rémálom az Elm utcában
c) Halloween
d) Gyerekjáték

2. Mitől változik át Hulk (a filmekben)?
a) telihold
b) akarattal befolyásolja
c) ha mérges
d) ha iszik egy bizonyos szerből

3. Melyik népszerű sorozatból készült film évtizedekkel korábban?
a) A szolgálólány meséje
b) Tudorok
c) Trónok Harca
d) Westworld

4. Melyik Disney , amelyik NEM egy regény alapján készült?
a) A kis hableány
b) A notre-dame-i toronyőr
c) Bambi
d) A dzsungel könyve

5. Melyik romantikus filmben szerepel a híres agyagozós jelenet?
a) Love Story
b) Ghost
c) Micsoda nő
d) Flashdance
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6. Párosítsd a filmszereplőket a rájuk jellemző tárggyal!
a) Indiana Jones
b) Kuka
c) Piszkos Harry
d) Marty McFly
e) Thor
f) Ellen Ripley

A) csákány
B) kalapács (pöröly)
C) lángszóró
D) magnum
E) ostor
F) önbefűzős cipő

7. Melyik filmben szerepel a képen szereplő alak?
a) Legenda
b) Végtelen történet
c) A sötét kristály
d) A fantasztikus labirintus

8. A sólyom végveszélyben: micsoda/kicsoda a címben szereplő sólyom?
a) helikopter
b) egy indián származású katona neve
c) Egy beépített ügynök fedőneve
d) Katonai alakulat neve

9. A sebhelyesarcú (Scarface): miért kerül szembe egymással Tony és korábbi
szövetségese, Sosa, a drogbáró?
a) anyagi vitáik lesznek
b) Tony megakadályozza Sosa egy politikai ellenfelének megölését
c) Részegen/bedrogozva összevesznek valami apróságon
d) Tony szemet vet Sosa barátnőjére

10. Melyik filmhez nincs köze Quentin Tarantinonak?
a) Született gyilkosok
b) Alkonyattól pirkadatig
c) Blöff
d) Kutyaszorítóban

A FilmKvíz helyes megfejtői között egy értékes A&K Akadémia ajándékcsomagot
sorsolunk ki! A nyertes nevét a következőszámban tesszük közzé.
Sok szerencsét kívánunk mindenkinek!
Beküldési határidő: június 3.
olvaso@ak-akademia.hu
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Kütyük:

a túlélő karóra
John Rambo munkássága óta
tudjuk, hogy a különféle túlélőnek
nevezett tárgyak milyen hasznosak
tudnak lenni. Jelen sorok írójának
például egyszer egy túlélő kés
jutott osztályrészül egy családi
karácsony alkalmával, amit csak
azért nem használt soha, mert
óvatos ember lévén nem került
soha életveszélybe.
Az általunk javasolt túlélő karóra
egy öt funkcióval ellátott kütyü,
aminek jó hasznát lehet venni
egy több napos kirándulás során.
Azon túl, hogy nyilván mutatja az
időt, az óra szíjára van erősítve
egy kis iránytű is, ami segíthet a
tájékozódásban.
Az óra csatjában lapul egyrészt
egy síp arra az esetre, ha az
ember valami bajba kerülne,
esetleg annyira lemaradna a
társaitól, hogy elveszíti őket
szem elől. Ennek segítségével
hatékonyabban jelezhet, mint
ha egyszerűen csak kiabálni
próbálna.
A csatban ezen kívül lapul egy
fémlemez és egy tűzgyújtó rúd is.
Kis gyakorlással megtanulható,
hogyan lehet némi éghető száraz
anyag segítségével tüzet csiholni.
Mindezek mellett az óra szíja
valójában egy igen erős kötél, amit
számtalan módon hasznosíthatunk
a kirándulás során.
Próbáld ki te is a nyári
kirándulások alatt!
Z.G.
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kütyü
túlélő
munka
különféle
hasznos
életveszély
osztályrészéül jut
javasol
iránytű
tájékozódás
csat
lapul
síp
bajba kerül
elveszít szem elől
hatékony
jelez
kiabál
próbál
fémlemez
tűzgyújtó
tüzet csihol
kötél
kipróbál
kirándulás

gadget
survivor
work, labor
various
useful
life threatening
fall to one's share
suggest
compass
orientation
buckle
lie low
whistle
get into trouble
lose sight of
effective
signal
shout
try
sheet-metal
inflammatory
strike fire from sg
rope
try out
trip
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Helmut Koinigg

– A Forma 1 történetének egy tragikus áldozata
Ausztria nem egy igazi klasszissal gazdagította
a Forma 1 történetét, elég csak a legendás
Niki Laudára vagy Gerhard Bergerre gondolni,
hogy csak a két legnagyobb nevet említsem.
Ki tudja, mire vitte volna a száguldó
cirkuszban Helmut Koinigg, ha nem éri
tragikus baleset már életének harmadik
futamán?
Koinigg 1948-ban született Bécsben.
Kezdetben nem az autóversenyzésben
látta a jövőjét, hanem a síelésben, melyben
kiemelkedő eredményeket mutatott fel. 21
évesen aztán megvásárolt Niki Laudától egy
Mini Coopert, amivel több futamon is részt
vett. Ekkor figyelt fel rá Helmut Marko, aki
ekkor még maga is aktív versenyző volt, és
hívta meg egy formulaautós tesztre. Igen
bíztató eredményeket produkált, ám a
kategóriában való versenyzés anyagi okból
még évekig csak álom maradt számára.
1974-ben aztán egy Formula 2-es autó
volánja mögött sikerült felhívnia magára
John Surtees figyelmét, aki úgy tervezte,
hogy a következő szezonban az osztrákot
ülteti majd az egyik autójába. Koinigg 1974
augusztusában mutatkozott be a Forma
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1-ben egy Brabham volánjánál. Ezen a
versenyen végül nem sikerült kvalifikálnia
magát, de a kanadai nagydíjon már ő ülhetett
az egyik Surtees kocsiban. A 22. helyről
rajtolva végül tízedikként ért célba, ami nem
volt rossz eredmény. A szezonzáró USA
nagydíj kvalifikációján már csapattársát is
megelőzte. A verseny tízedik körében azonban
bekövetkezett a katasztrófa: Koinigg autója
műszaki hiba miatt elhagyta a pályát, és a
szalagkorlátnak ütközött. A sebessége nem volt
nagy, így jó eséllyel sérülés nélkül megúszhatta
volna az esetet, ám a szalagkorlát alsó eleme
rosszul volt rögzítve, és átszakadt az ütközés
erejétől, nem így a felső elem, ami a helyén
maradt s gyakorlatilag lefejezte az alatta
átcsúszó versenyzőt.
Az ígéretesen induló, s mindössze 25 éves
Koinigg így életének harmadik versenyén,
második rajtját követően életét vesztette.
Sajnos nem ő volt az utolsó tragikus áldozata
a Forma 1-nek: hiába az egyre szigorúbb
biztonsági szabályok, legutóbb Jules Bianchi
szenvedett olyan súlyos balesetet 2014
októberében, melyet követően kilenc hónapnyi
kóma után életét vesztette.
Z.G.

tragikus
száguldó
legendás
síel
kiemelkedő
produkál
felhívja a figyelmet
szezon
kvalifikál
nagydíj
rajt
csapattárs
műszaki hiba
szalagkorlát
megúszik vmit
eset
rögzít
lefejez
versenyző
ígéretes
kóma
áldozat
balesetet szenved
ütközés
helyén marad

tragic
sweeping
legendary
ski
outstanding
produce
attract attention
season
qualifying
Grand Prix
start
teammate
technical hitch
guardrail
get off
occasion
tie
decapitate
competitor
promising
coma
victim
meet with an accident
impact
stick around
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A gondolkodás programja
Beágyazott ciklusok, tesztelés és
információfeldolgozás - másképp

Gondolkodtál már azon, hogy mi is a
gondolkodás?
Egyik oldalról úgy vélik, hogy
„a

gondolkodás olyan
komplex folyamat és
információfeldolgozás,
amely egy megadott cél
vagy megoldás elérése felé
törekszik”

(Mayer, 1992),

de olvastam már olyan meghatározást
is, ami szerint a gondolkodás maga
nem más, mint egy alacsonyabb szintű
folyamatokra támaszkodó magasabb
szintű agyi folyamat. Támaszkodik
az emlékezetre, az abban tárolt
információkra, melyeket nem azért
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őrzünk meg, hogy emlékezzünk az
adatokra, hanem hogy ezeket az
emlékeket „tovább tudjuk gondolni”,
fel tudjuk használni a gondolkodási
folyamatainkban (Todd-Gigerenzer,
2000).
A sok korai, behaviorista és
alaklélektani megközelítés után a
20. század közepe nagy változást
hozott a memóriáról való elméletek
fejlődésében. Megjelentek az első
számítógépek, melyek működési
elve segítséget nyújtott az agy jobb
megismerésében és modellezésében
is. 1960-ban Miller, Galanter és
Pribram megfogalmazták a TOTE
elméletet.
*TOTE: Test – Operate – Test – Exit
Kép forrása: mindacademy.nl

Ez a modell azt hivatott bemutatni,
hogy addig ismétlünk egy adott lépést,
amíg a befejezés kritériumfeltétele nem
teljesül. Az információfeldolgozásnak
ez a folyamata már tartalmaz egy
ciklus feltételezést is, mely szerint
a visszacsatolás, ami a teszt során
létrejön, hatással van a folyamat
előrehaladására. A visszacsatolás révén
döntési fázisba kerül a folyamat.
Az egész egy ellenőrzési fázissal
kezdődik, melynek feladata a tervezet
és a valóság összehasonlítása, pl.
pohár törölgetésénél az elején látjuk,
hogy vizes, majd elkezdjük törölgetni,
megnézzük, hogy vizes-e még, ha igen,
folytatjuk, ha nem, megszakítjuk a
cselekvést és kilépünk belőle, tehát
eltesszük a polcra.
A modell másik előnye a hierarchikus
elrendeződése, hogy támogatja a
ciklusok egymásba ágyazását is. Tehát
ismételhetünk egy cselekvéssoron belüli
cselekvéssorozatot, míg a feltétele
nem teljesül, majd eggyel kijjebb

lépve, folytatódhat a külső ciklus. (pl.
Ablaktisztító fújkálása az üvegre, az
ablakpucolás ismétlődő folyamatába
ágyazva.)
A számítógépes modellezés egy
nagy előnye, hogy lehetővé teszi az
elméletek ellenőrzését és tesztelését a
kognitív pszichológia szerint. Tehát ha
egy modellt létrehozunk, viselkedése
teszteléssel feltérképezhető, így
a korábbi megközelítő szabályok
pontosíthatók, a logikai összefüggések
és statisztikai szabályok lekövethetők.
Vajon valóban megismerhető az
emberi agy úgy, mint a számítógép
apró részei, vagy a programok
futásának elmélete? Laboratóriumban
sikerrel tanulmányozható az emberi
gondolkodás, a problémamegoldás,
holisztikus szemlélet nélkül?
Neked mi a véleményed? Kíváncsian
várom! olvaso@ak-akademia.hu
M.K.
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ciklus
tesztelés
információ
feldolgozás
törekszik
folyamat
támaszkodik
emlékezet
tárol
megőriz
felhasznál
behaviorizmus
megközelítés
működés
segítséget nyújt
megismerés
modell
bemutat
ismétel
befejezés
kritérium
visszacsatolás
megszakít
teljesülés
feltétel
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cycle
testing
information
processing
aim to do sg
process
lean on
mind, memory
store
preserve, treasure
use, utilize
behaviorism
approach
function, operation
give assistance to sy
cognition, knowing
model
present, demonstrate
repeat, iterate
finish, close
criterion, criteria
feedback
intermit, interrupt
fruition
assumption, condition

Privát támogató és fejlesztő beszélgetések
a személyesség jegyében, IT szakemberek
számára.
Ha nem csak a szoftvereket fejlesztenéd, hanem saját magad is, akkor ez a
lehetőség neked szól! Hetente egyszer, egy órás privát beszélgetés azoknak,
akik elszántan dolgoznak saját fejlődésükön.

Milyen témákat érinthetünk a beszélgetéseink során?

Miben tudok segíteni?
• önismeret fejlesztése
• önbizalom-növelés
• asszertív kommunikáció
• konfliktuskezelési gyakorlatok
• stresszoldás
• hatékony időmenedzsment
• karriertervezés
• motiváció
• döntéshelyzetek támogatása
• prezentációs technikák fejlesztése
• munka és magánélet egyensúlya
• személyes célok elérésének támogatása
Jelentkezni az ak-coaching.hu oldalon keresztül tudsz, a jelentkezési lap
kitöltésével.
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2018: az A&K Coaching programajánlója

IT SOCIAL önfejlesztő csoport a szociális
készségek fejlesztéséért!

• nehezen tudsz új kapcsolatokat építeni?
• zavarban vagy, ha ismeretlen emberrel kell beszélned?
• nem szeretsz telefonálni, ügyeket intézni?
• legszívesebben egyedül lennél, mert úgy kevesebb a stressz?
• szeretnéd megszüntetni ezt a korlátot az életedben?
Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap a szociális készségeiket fejleszteni akaró IT
szakemberek számára. Maximum 6 fős csoport.
Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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IT JUNIOR önfejlesztő csoport junior
szakemberek számára a maximális
teljesítményért!

• úgy érzed, hogy kevés az önbizalmad?
• szükséged lenne egy karrier tervre és jó időmenedzsmentre a
megvalósításához?
• szeretnél jobban prezentálni és sikeresebben tárgyalni béremelésért?
• jobb munkatársi kapcsolatokra vágysz?
• csökkentenéd a mindennapi stresszt?

Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap junior fejlesztők számára.
Maximum 6 fős csoport.

Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.

21

IT ELEMENTARY önfejlesztő csoport
fiatalok számára!

• még csak most ismerkedsz az IT világgal?
• szeretnél fejlesztő lenni?
• javítanál a kommunikációdon, hogy sikeresebb legyél?
• tele vagy izgalommal, hogy elég jó szakember leszel –e?
• egy szuper életről álmodozol, és jó lenne megtervezni az odafelé vezető utat?
• tele vagy gátlásokkal, amiket szeretnél végre magad mögött hagyni?
Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap a karrierjük elején járó IT szakemberjelölteknek.
Maximum 6 fős csoport.
Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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Az óceán piramisa

Nehéz dolga lenne annak, aki össze akarna állítani egy listát
a világ legszebb látványosságairól. A Franciaországban
található Mont-Saint-Michel minden bizonnyal bekerülne a
felsorolásba. Mi sem bizonyítja a hely különleges mivoltát,
mint hogy már több, mint ezer éve népszerű zarándokhely.
A hely alapja egyetlen 78 méter magas gránittömb, mely
a normandiai partoktól egy kilométerre emelkedik ki a La
Manche csatorna vizéből. Minthogy a sziget régen csak apály
idején volt megközelíthető, magához vonzotta a magányos
elmélkedésre vágyó szerzeteseket, akik hamarosan egy kis
kápolnát is építettek itt. A legenda szerint Szent Aubert-nek,
Avranches püspökének 708-ban megjelent Szent Mihály
arkangyal, aki megparancsolta, hogy építsen a sziklán egy
kolostort. Ez az oka, hogy a kolostor legmagasabb tornyának
tetején Szent Mihály arkangyal aranyozott szobra áll. Egy
éven belül fel is szentelték az első templomot. Az építkezést
állítólag csodás események kísérték, így nem csoda, hogy
egyre többen zarándokoltak el ide, 966-ban pedig bencés
apátságot emeltek. 1020-ban kezdték el építeni a ma is
látható bencés templomot, és építették közel száz évig. A
végeredmény egy monumentális, román stílusú templom
lett vaskos falakkal és félköríves ablakokkal.
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Nem nehéz rájönni, hogy egy ilyen
adottságokkal rendelkező hely nem
csak magányos elmélkedésre alkalmas,
de harcászati szempontból is értékes
lehet. Ennek köszönhető a sziget északi
oldalán álló La Merveille gótikus kolostor
megépülése, amit II. Fülöp francia király
emelt kárpótlásul, amiért egy, a szigetért
vívott csata során felgyújtotta a templom
nagy részét. Sok harc folyt a szigetért a
középkorban, melynek következtében a
15. században a 100 éves háború alatt
erődített falakkal vették körül a szigetet.
Első ránézésre az ember nem is vallási
zarándokhelynek, hanem középkori várnak
gondolnánk a helyet.
A francia forradalom alatt a kolostort
bezárták, és átalakították börtönné.
Victor Hugo író volt az, aki elnevezte az
óceán piramisának. Szintén ő volt az, aki
elérte, hogy 1874-ben a kolostort és az
egész szigetet történelmi műemlékké
nyilvánították. 1879-ben építettek egy
hosszú gátat, mely a szigetet összekötötte
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a szárazfölddel, és ezáltal meg is szűnt
szigetnek lenni. Nemrég felismerték,
hogy a gát rossz döntés volt, és jelenleg
is folyik egy igen költséges projekt,
melynek keretében a sziget egyre inkább
visszanyeri szigetjellegét. Kitiltották a
gépkocsiforgalmat is; a helyet gyalogosan
és ingyenes transzferjáratokkal lehet
megközelíteni. A gyalogoshíd érdekessége,
hogy úgy van kialakítva, hogy az ember
úgy érzi, mintha a vízen járna. Időközben
az egyház visszakapta a kolostort és a
templomokat, így míg a sziget alsóbb
részeit a látogatók nyüzsgő sokasága tölti
meg napról napra, a hegytetőn található
apátságban a szerzetesek élhetik csendes
mindennapjaikat. Az alsó részen koránt
sem meglepő módon hosszú bazársor
található, ami viszont érdekesebb, hogy
lakóházak is vannak itt. Jó eséllyel elég
borsos négyzetméter árakkal kell számolnia
annak, aki ide szeretne költözni – bár
valószínűleg nem túl gyakran cserélnek
gazdát a helyi ingatlanok.
Z.G.

összeállít
felsorolás
zarándok
gránit
kiemelkedik
csatorna
apály és dagály
elmélkedés
püspök
felszentel
apátság
monumentális
félkör
kolostor
kárpótlás
forradalom
börtön
gát
nyüzsgő
hegytető
bazár
borsos (árú)
ingatlan
tulajdonos
napról napra

compose
enumeration
pilgrim
granite
emerge
canal, watercourse
ebb and flow
speculation
bishop
sanctify
abbey
monumental
semicircle
cloister
compensation
revolution
prison, jail
dam
teeming
mountaintop
bazaar
stiff price
real estate, property
possessor, owner
day after day
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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
„problémamegoldó-szemlélet.”
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.
További részleteket a Storytelling
Cabinet Facebook oldalán olvashatsz:
@storytelling.cabinet
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GDPR

- avagy az új adatvédelmi szabályok és egy hangos, magyar
győzelem az amerikai szoftverversenyen
Hónapok óta a GDPR rövidítéstől hangos
az online média, a marketingesek
megszállottan lovagolnak a témán, a cégek,
legyen kicsik vagy nagyok, félelemmel
olvassák a hatalmas büntetésekről szóló
rémhíreket. Nem tudom, te hogy vagy vele,
de én bizony megnéztem az adatvédelmi
rendelet teljes szövegezését, és szokás
szerint elment még az életkedvem is a
tömény, 10-es betűmérettel írt, 88 oldalas
jogi szövegtől.
Nem csak a digitális, de a papír
alapon tárolt adatokra is vonatkozó
szabályozás minden olyan kis és nagy
céget, családi vállalkozást vagy személyt
érint, aki adatokkal dolgozik. Ahol
munkaszerződések vannak, ott adatok
is. (Szóval ki nem tartozik ide egyáltalán?)
Feltétlenül tájékozódj, ha még nem tetted
meg! Nézzük meg röviden és tömören,
miről is van szó!

A GDPR tízparancsolata:
1. A cégen belül csak az erre külön
kijelölt dolgozók láthatják az
adatokat!
2. A harmadik személy számára
kiadott adatokról külön rendelkezni
kell!
3. A már nem fontos adatok
megsemmisítése legyen biztonságos
és hatékony!
4. Adatvédelmi felelőst kell
kinevezni, ha bizonyos feltételek
teljesülnek (részletek a teljes
szövegben).
5. Az adatok bekérése csak a
rendeletnek megfelelően történhet.
6. Az új szerződések megkötése már
a szabályozás szerint történjen!
7. Bárki kérhet betekintést a róla
tárolt adatokba!
8. Csak olyan adatokat kérj, amiket
használsz is!
9. Megfelelően tárold a bekért
adatokat, és ha már nincs rá
szükség, semmisítsd meg őket!
10. Minden korábbi
munkaszerződést át kell nézni, hogy
megfelel –e az új szabályozásnak!
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Miért fontos a GDPR, ha nem vagy
vállalkozó?
Szoftverfejlesztőként felmerülhet
benned, hogy ha nem vagy vállalkozó,
miért kell erről tudnod? Nos, mint
átlag felhasználó, mindenképp
jó, ha tisztában vagy az adataid
útjával, kezelésével, de ha a szoftver,
amit írsz vagy fejlesztesz kezel
adatokat, akkor szintén előnyös,
ha nem újdonság számodra, milyen
szabályoknak is kell megfelelnie.
Egy amerikai szoftverfejlesztő
verseny magyar győztesei
A Global Legal Hacathon egy amerikai
jogi –szoftverfejlesztő verseny, ahol
idén nemzetközi mezőny indult. A
nyertes csapat, a Revealu, magyar
informatikusokból, egy közgazdászból
és egy villamosmérnökből állt.
Kreatívan olyan szoftverrel
álltak elő cirka 2 nap alatt, ami
szorosan kapcsolódott a GDPRhez. Az alkalmazás segítségével a
felhasználók ellenőrizhetik a róluk
kezelt adatokat és akár törölhetik
is azokat, ha kedvük tartja. Nagy
sikert aratott, és több cég számára is
hasznos alkalmazásnak bizonyul.
A nyertes csapat tagjai:
-

Elődi Márton,
Nagy Kristóf,
Bihary Gergely,
Danóczy Bálint,
Bihary Dániel

M.K.
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KÓDJÁTÉK
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?

public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String args[]) {
int[][] table = new int[5][];
int[] row1 = new int[5];
int[] row2 = new int[3];
int[] row3 = new int[4];
int[] row4 = new int[2];
int[] row5 = new int[4];
table[0] = row1;
table[1] = row2;
table[2] = row3;
table[3] = row4;
table[4] = row5;
System.out.println(”I SAW what you did there!”);
}
}

2018. áprilisi kódjáték - Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String args[]) {
		int[] array[][] = {{{10}, {9}, {8}}, {{7}, {6}}, {{5}}};
		System.out.println(array[0][0][1]);
}
}

Megoldás
Lefordul, de ArrayIndexOutOfBoundsException-t dob futtatás esetén.
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Magyarázat
A Java megengedi, hogy több dimenziós tömb definiálásánál a szögleteszárójeleket
tetszőlegesen helyezzük el a típus neve mögött és a változó neve mögött. Még az sem
elvárás, hogy az összes szögleteszárójel vagy az egyik vagy a másik mögött legyen megadva. A példánál az első dimenzió szögleteszárójelei a típus mögött, a másik két dimenzió
szögleteszárójelei a tömb neve mögött került megadásra.
Képzeljük el ezt a háromdimenziós tömböt úgy, mint egy Excel-munkafüzetet (.xlsx fájlt)! Ez
a fájl több munkalapot is tartalmaz, mindegyik egy táblázat, aminek oszlopai és sorai vannak. Bár az Excelben az oszlopokat betűkkel jelölik, vegyük most úgy, hogy az oszlopokat is
számok reprezentálják, méghozzá mind a sorok, mind az oszlopos esetén a számozás nullától
kezdődik! Vegyük úgy, hogy az első dimenzió mentén megadott szám azt adja meg, hogy
hányadik sorra hivatkozunk, a második dimenzió mentén megadott szám azt, hogy hányadik
oszlopra, a harmadik dimenzió mentén megadott szám pedig hogy hányadik lapon található
a táblázat!
Az array[0][0][0] tehát a 0. lap 0. oszlop 0. sorát adja meg, amiben a 10-es érték található.
A tömb ezekkel a kezdeti értékekkel lett inicializálva:
array[0][0][0] = 10;
array[0][1][0] = 9;
array[0][2][0] = 8;
array[1][0][0] = 7;
array[1][1][0] = 6;
array[2][0][0] = 5;
Vagyis a harmadik dimenzió mentén csak egy érték létezik, vagyis egy lapunk van csak, a feladatban megadott indexelés pedig a következőt indexeli meg, ami nem létezik. A lapok indexének számozása is nullától kezdődik. A nulladik indexű létezik csak, az egyes indexű lap nem
létezik.
Ha ez lett volna megadva, akkor 100-at írt volna ki a program:
int[] array[][] = {{{10, 100}, {9}, {8}}, {{7}, {6}}, {{5}}};
2018. áprilisi Java cikk kérdéseire a válaszok
1. A Jython vagy a Java nyelvben kell több boilerplate kódot írnunk?
A Java-ban kell többet írni.
2. A Java vagy a Jython a dinamikusan típusos nyelv?
A Jython.
3. Milyen beépített, magas szintű típusok léteznek Jythonban, ami Java-ban nem?
Sequence típusok, amik a Java Collections Frameworkjében található osztályokhoz hasonlítanak, dictionary típusok, amik a Java Mapjére emlékeztetnek, de még beépített file típus is
létezik Jythonban.
4. Le kell-e fordítani a Jython nyelven írt kódot?
Nincs külön fordítási fázis a fejlesztési ciklus során, a fájlok végrehajtás közben igény szerint
kerülnek lefordításra.
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JAVA CIKK
Kérdések
1. Le kell fordítani a JRuby programokat, és ha igen, milyen módon tehető ez meg?
2. Lehet több szálon futó programokat írni JRuby-ban?
3. Mi az open class koncepció?
4. Mi az a Trinidad projekt?

Language of the Month: JRuby

Ahead-of-time compilation, metaprogramming Java objects, real threads, and the ability to
call Java directly from Ruby code are all ways in which JRuby improves on the standard
Ruby distribution.
In December, JRuby — a language that brings Ruby›s easy syntax to the JVM — turned ten years
old. Over the course of those years, numerous companies have embraced it as their primary language
implementation of choice. From the refueling systems at the Oslo airport in Norway, to the industrial
laundries at some of the biggest hospitals in Minnesota, to software consultancies and Internet companies
such as LinkedIn, JRuby delivers products for regular use.
This article doesn’t aim to be an introduction to the Ruby world. Instead, I want to
explain why the marriage of an expressive language like Ruby and the JVM is so
convenient, and how developers can take advantage of it.
Where JRuby Improves on Ruby
When Ruby was ported to the JVM, its developers needed to make a controversial
decision: whether to mimic the primary Ruby implementation piece by piece, or adapt
the language to the platform, and thus make the language a “better” Ruby. They
chose the latter.
The most notable adaptation was the introduction of a compiler. Other Ruby
implementations run the code directly, executing the generated abstract syntax trees
(AST) as the program is running. Although this approach works fine most of the time,
it’s not the most optimized way to run an application. Every time the program steps
through the AST, it has to make decisions and perform the same actions repeatedly.
JRuby introduced a compiler with two strategies: ahead-of-time compilation (AOT)
and just-in-time compilation (JIT). The first strategy compiles the Ruby code to Java
bytecode as would happen with any a program written in a compiled language like
Java or C. The second strategy compiles the code while the program is running.
The JIT optimizes performance over time, especially when the same code is called
frequently.
Another adaptation is the approach to threading. The primary Ruby implementation
uses what are called “green threads” in its 1.8 branch; they are just swapped around
every 10ms or so. The 1.9 branch uses real native threads, but the interpreter uses
a Global Interpreter Lock (GIL) to keep them from running concurrently. In its early

31

days, JRuby removed those limitations. Every thread is treated as an independent
runner by the JVM without any lock between the interpreter and the operative
system. This adaptation allows JRuby to take full advantage of multicore systems.
Consistent with these design choices, JRuby has been carefully adapted to run
on the JVM. It provides several options to tune its performance — from enabling
experimental features, such as Java 7’s invokedynamic support, to modifying the behavior
of the JVM internals. The same flags that we can use to modify the memory allocation or the
behavior of the garbage collector for Java can be used to modify the same parameters
for JRuby.
Deep Integrating Between Java and Ruby
JRuby integrates both Java and Ruby, allowing them to interact with their original
platforms. It takes the Java language and adapts it with Ruby idioms, but also allows
it to run Ruby programs inside a scriptlet container from Java code. In this section
though, I examine on how Java can be integrated with existing Ruby code.
1

ruby require ‚java’

Everything starts with the simple command above. Before calling that instruction,
JRuby communicates only with the Ruby world. The line of code loads the Java
interoperability classes required to integrate both languages. The Ruby Kernel module
is overloaded with new methods that will help us to work with Java classes.
With this code, we can instantiate any Java class using its fully qualified name
(package and class name) and its constructor. As the example below shows, we use
the same idiom that we already used to create an instance of a Ruby class.
1

ruby list = java.util.ArrayList.new

If we want to create several instances of the same class, we don’t always need to
use the full name of the class. JRuby adds two convenience methods to the Kernel to
simplify this task and allow us to use just the class name. We can use java_import to
include a Java class; after that, we no longer need to use the full name:
1

ruby

2

java_import ‚java.util.ArrayList’

3

list = ArrayList.new

JRuby also provides a method called include_package, which we can use when we
want to load any class that belongs to a Java package. It works only in Ruby modules,
but it will help us to define common and less complex namespaces:
1

ruby

2

module Util

3

include_package ‘java.util’

4

end

5
6

list = Util::ArrayList.new

There are other convenience additions beyond constructors and loading methods.
For instance, the getters and setters into our Java classes are also aliased as Ruby
attributes:
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1

java

2

public class Person {

3

   private String name;

4

   public String getName() {

5

       return name;

6

   }

7

   public void setName(String name) {

8

       this.name = name;

9

   }

10

}

11
12
13

ruby

14

person = Java::Person.new

15

person.name = ‚John’

16

puts person.name

The integration is so deep that we can use Ruby metaprogramming techniques with
any Java object. One fundamental aspect of Ruby is the concept of “open classes.”
This means that we can redefine any class at any moment in our code and add and
remove behaviors. Java classes also allow this when run from JRuby. In this example,
I show how to add the method map to a Java ArrayList:
1

ruby

2

java_import ‘java.util.ArrayList’

3
4
5

class ArrayList
def map

6

   new_array = []

7

   it = iterator

8

   while it.has_next?

9

     new_array << yield(it.next)

10

   end

11

   new_array

12
13

end
end

14
15

al = ArrayList.new([1, 2, 3])

16

new_al = al.map do |el|

17
18

el + 1
end
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Fortunately, we don’t need to add Map to ArrayList because JRuby already includes the
module Enumerable between the ancestors of the ArrayList, and it brings the method map
along others to this class, as show here:
jruby-1.6.5 :001 > java.util.ArrayList.ancestors
=> [Java::JavaUtil::ArrayList, Java::JavaUtil::RandomAccess,
Java::JavaLang::Cloneable, Java::JavaIo::Serializable,
Java::JavaUtil::AbstractList, Java::JavaUtil::List,
Java::JavaUtil::AbstractCollection, Java::JavaUtil::Collection,
Java::JavaLang::Iterable, Enumerable, Java::JavaLang::Object,
ConcreteJavaProxy, JavaProxy, JavaProxyMethods, Object, Kernel]

As you can see with these examples, even when we’re working with Java classes, the
code is fairly similar to Ruby code. I’ve only just scratched the surface of the Java
interoperability. With this capability, JRuby opens the door to integration with other
JVM languages. Scala, Clojure and any other language that compile to Java bytecode
can be used with JRuby.
Stealing the Right Tools from Other Languages
Maybe you’ve already heard this advice: Choose the right tool for the job.
JRuby brings new scope to tis idea. The Java tooling ecosystem is huge, and JRuby
gives you the opportunity to add that ecosystem to your toolbox, while still keeping
those nice Ruby idioms that you already know. JRuby adds new capabilities to
the require method that enable it to load desired Java libraries using their path:
1

ruby

2

    require ‚clojure.jar’

3

    java_import ‚clojure.lang.PersistentHashMap’

4

map = PersistentHashMap.create(:a => 1, :b => 2)

In this example, you can see how we loaded the Clojure core library and used one
of its hashes specialization. JRuby uses a global variable called $CLASSPATH to store the
routes to these new libraries, so they are not mixed with the Ruby load path:
1

jruby-1.6.5 :001 > require ‘clojure.jar’

2
3

   jruby-1.6.5 :002 > $LOAD_PATH

4

   => [„.”]

5

   jruby-1.6.5 :003 > $CLASSPATH

6

=> [„file:/Users/david/clojure.jar”]

This environment variable, of course, acts like any other array, so you can also
manipulate it from your code:
1
2

jruby-1.6.5 :003 > $CLASSPATH << ‘./tomcat.jar’
=> [„file:/Users/david/clojure.jar”, „./tomcat.jar”]

However, the task of managing external dependencies on our own can be tedious
and rather complicated when our application starts to grow. Maven is the default
dependencies management tool for Java, and JRuby integrates it to make your life
easier when you want to use Java tools. If you have Maven set in your path, you’ll
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also be able to install Java libraries as Ruby gems from any Maven repository.
In the previous example, we needed to download the Clojure library and add it to
our application. With this integration, we can install it as a Ruby gem, as shown in
the example below. The name of our new gem is composed of the prefix mvn followed
by the name of the java package (in this case, org.clojure) and followed by the name of the
package (clojure), with everything separated by a colon.
1

$ gem install mvn:org.clojure:clojure

2

Successfully installed mvn:org.clojure:clojure-1.4.0.a.2-java

3

1 gem installed

Then, you just need to require your new gem in your program:
1

ruby

2

    require ‚rubygems’

3

    require ‚mvn:org.clojure:clojure’

4

    java_import ‚clojure.lang.PersistentHashMap’

5

map = PersistentHashMap.create(:a => 1, :b => 2)

Fortunately, some Java libraries have already been packaged to work in the Ruby
world. In the next section, I’ll discuss some examples of how well-known Java tools
can be integrated and used by our Ruby applications.
Further Integration With Java Tools
Ruby on Rails is one of the reasons for the success of Ruby as a programming
language. But for years, the framework and its environment lacked something that
the Java community had owned for decades: high-performing and fully featured
application servers. With the arrival of JRuby, the door was opened to bring those
application servers to the Ruby world.
This is the case, for instance, with Trinidad, an OSS project I work on. It’s a Ruby
application server built on top of Apache Tomcat. Trinidad is available as a Ruby gem
and bundled with a light version of Apache Tomcat. Trinidad started as an internal
project in an environment that mixed Ruby and Java web development, and it is open
source. Given this mixed heritage, it was designed to support hybrid environments
where both languages work together without losing the simplicity that other wellknown Ruby servers had already shown.
Following these principles, it had to be easy to install and execute. After downloading
the gem, you can run Trinidad directly from the application’s path:
1

$ cd your_web_application

2

    $ jruby -S trinidad

Or add it to the bundler file and run it after loading all the application’s dependencies:
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1

ruby

2

source :rubygems

3

gem ‘trinidad’

4

$ cd your_web_application

5

    $ bundle exec trinidad

Behind this, a fully featured server is hidden, and anyone should be able to customize
and configure it. Rather than exposing the user to complicated configuration files
written in plain XML, Trinidad offers a Ruby DSL to access those features:
1

ruby Trinidad.configure do |config|

2

config.port = 4000

3

config.http = { :maxThreads => 200 }

4

   end

Trinidad is only one of many projects developed because of JRuby. Torquebox
is another adaptation of a full-featured Java server (JBoss) that brings a whole
ecosystem of Java tools to the Ruby world. Redcar is a multiplatform text editor based on
JRuby that uses Java graphic libraries and well-known frameworks such as Lucene under the hood.
It’s written in pure Ruby. There are several other projects that have taken advantage
of the best parts of both platforms.
Present and Future
JRuby has become a mature and stable project during last 10 years. In that
time, it has evolved into a first-class Ruby implementation. JRuby 1.7 is around the
corner. It›s going to be the first major version released after Java 7, and it will include support for the
new invokedynamic instruction added to the JVM.
Whether you need a high-performance Ruby, better tools for your day-to-day work
and your production systems, or you’re just comfortable with the Java ecosystem,
you should consider using JRuby.

Forrás: http://www.drdobbs.com/jvm/language-of-the-month-jruby/232400456?pgno=1
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Állásinterjú felkészítő csomag az A&K Akadémián
•

Junior vagy Senior Java programozóként szeretnéd növelni az esélyeidet a következő
állásinterjún?

•

Bizonytalan vagy, hogy a jelenlegi tudásod megfelelő-e egy adott pozíció
megpályázásához?

•

Szeretnél magabiztosan, önbizalmat sugározva megjelenni a felvételin?

•

Aggódsz, hogy angolul kérdeznek majd az interjún, mert nem mersz megszólalni?

•

Az önéletrajzod évek óta nem frissítetted, nincs egy jó fotód és tudatos online jelenléted?

Komplex állásinterjú felkészítő csomagunk keretében segítünk neked maximálisan felkészülni
a következő interjúkra, hogy kihozhasd magadból a maximumot!
Nálunk konkrét interjú kérdésekkel találkozhatsz, megmutatjuk a kulisszatitkokat, hogy
mire figyelnek majd az interjúztatók, gyakorolhatsz a különböző helyzetekre, akár egyéni
és csoportos (AC) interjúkra is, segítünk felkészülni nem csak a szakmai kihívásokra, de
magabiztosságot szerezhetsz angol nyelvből, és fejlődhetsz kommunikáció és önbizalom
terén is.
Mit tartalmaz az állásinterjú felkészítő csomagunk?
3 x 12 alkalmas szakmai felkészítést, akár 3 hónapon keresztül:
-

Elsőként egy 2 órás próba állásinterjút, hogy reálisan felmérhesd mostani
tudásszinted és az esélyeid

-

Java programozás konzultációkat (12 óra), melyek elméleti és interjúfeladatokat is
tartalmaznak

-

A konzultációk között folyamatos kapcsolattartást, kérdezhetsz bármikor a
felkészülés során

-

Angol szaknyelvi pótórákat (12 óra), hogy megszűnjön a lámpalázad, ha beszélned kell

-

Egyéni business coaching beszélgetést (12 alkalom) a lelki felkészüléshez,
önbizalmad növeléséhez

-

Business fotózást, hogy a legjobb oldalad mutathasd

-

Önéletrajz és motivációs levél csomagot, hogy megnyerő jelentkezést nyújthass be

-

LinkedIn, Facebook és Instagram fiókod optimalizálását a tudatos online jelenlétért

-

Sok-sok gyakorlást
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+1 AJÁNDÉK:
Sikeres felvételi interjú után pezsgős ünnepi vacsorán gratulálunk neked az új állásodhoz!

Szeretnél minket személyesen is megismerni, mielőtt döntést hozol?
1. Írj nekünk az info@ak-akademia.hu címre (a jelentkezés még nem jelent elköteleződést,
csak érdeklődést)
2. Megadott elérhetőségeiden egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozásra, ahol
kölcsönösen megismerhetjük egymást, és válaszolhatunk a felmerülő kérdéseidre.
3. Ha úgy döntesz, hogy velünk szeretnél felkészülni, azonnal bele is vághatunk a tanulásba!
4. Véglegesítjük a megrendelésed egy megbízási szerződéssel és egyeztetjük a következő
kontaktórák időpontját.
5. Folyamatosan gyakorlunk és veled együtt dolgozunk a sikeredért.
6. Miután felvételt nyertél a vágyott pozícióba, együtt ünnepeljük meg a sikered egy
ajándék ünnepi vacsora keretén belül.
Jelentkezés: ha érdekel az állásinterjú felkészítő csomag, küldd el nekünk aktuális
önéletrajzod és szabad fogalmazású motivációs leveled, hogy miért szeretnél velünk
tanulni, az info@ak-akademia.hu címre, és hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot egy
személyes interjú időpontjának egyeztetéséhez.
Kínálunk-e álláslehetőséget a felkészülés végén?
Igen. Több, felvételre nyitott informatikai céggel is partnerkapcsolatban állunk, ha szeretnél
náluk próbát tenni, maximálisan támogatni fogunk!
Mi történik a munkahelyen felvétel után?
Ha sikeresen felvételt nyertél, de úgy érzed, hogy a továbbiakban is még támogatásra van
szükséged, akkor is keress minket bizalommal! 90 napos támogatási programunk keretében
segítünk az új munkahelyen való beilleszkedésben a próbaidőd alatt, az új kapcsolatok
kialakításában és szakmai kérdésekben egyaránt! Amennyiben érdekel ez a csomag is,
látogass el honlapunkra az https://ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa oldalra!
Szeretettel várunk!
Markos András és Katalin
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A programozók
boldogtalanságának okai
A szoftverfejlesztői munkáról a
legtöbben a biztos, stabil állásra,
kiemelkedően jó fizetésre és az állandó
számítógépezésre asszociálnak. Érthető,
hiszen egy programozó alapfeladatai
közé tartozik a programkódok írása,
a meglevő szoftverek módosítása, a
munka dokumentálása és alkalmanként
megbeszéléseken való részvétel a
munkatársakkal vagy a megrendelővel.
De vajon milyen befolyással van ez a
fajta munka az emberi lélekre? Hogyan
hat a szűkös határidő, a felelősség, a
néha akadozó kommunikáció vagy az
összezártság az együtt dolgozókra?
Izgalmas kérdések ezek.
Négy kutató, Daniel Graziotin
Németországból, Fabian Fagerholm
Finnországból, Xiaofeng Wang
Olaszországból és Pekka Abrahamson
Norvégiából 2017 –ben arra a
kérdésre keresték a választ, hogy mi
okozza a legnagyobb szomorúságot
a szoftverfejlesztők számára a
munkahelyen. Eredményeiket
kíváncsian olvastam a Cornell Egyetem
könyvtárának honlapján. Különösen
fontos számomra ez a kutatási
terület, hiszen napi szinten dolgozom
együtt fejlesztőkkel coachként az A&K
Akadémián és azon kívül is. Első kézből
látom, mennyi frusztrációt, feszültséget
élnek át a mindennapokban.
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Nézzük hát, ez a nemzetközi kutatócsoport
milyen eredményeket kapott!
Több, mint 2200 fejlesztőt kérdeztek meg
88 országban és összesen 219 okot találtak
a boldogtalanságra, így nyilvánvalóan
kategorizálniuk kellett az eredményeket, hogy
áttekinthetőbb legyen. Meghatároztak külső
körülményeket és belső, lelki okokat, mely a
negatív érzések okai lehetnek egy fejlesztő
életében. Kíváncsi vagy rá?
Melyek a legfontosabb külső faktorok?
Jelentős feszültséget okoz a határidők
betartása, melyek közeledtével nő a stressz
a munkahelyen. A rossz kódminőséggel való
találkozás, ami megnehezíti a munkát szintén
demotiváló és különösen bosszantónak
bizonyult az alulteljesítő kollégák közelsége
is sokak számára. Az ismétlődő, monoton
feladatok sem emelik a hangulatot,
nyilvánvalóan. Számodra mely külső
körülmények okozzák a legnagyobb gondot a
munkád során?
A lelki tényezők is legalább ilyen
meghatározók!
A leggyakoribb probléma, amikor egy
programozó elakad a rábízott feladattal, és
huzamosabb ideig nem képes megoldani
azt. A jelek szerint ez okozza a legnagyobb
frusztrációt a munka során, még a határidőnél
vagy az alkalmatlan munkatársaknál is nagyobb
hatással van a munkakedvre. Ezt személyes
szakmai tapasztalatom alapján is meg tudom
erősíteni. A leggyakoribb probléma, amivel
találkozom az alkalmatlanság érzése. Akkor is,
ha átmeneti az érzés, nehezen feldolgozható és
felejthető, és sokszor felmerül ilyenkor a kérdés
az ügyfeleimben, hogy „alkalmas vagyok rá”?
„Nekem való a programozás?”, vagy „Mi van,
ha nálam itt van a határ? Ha nem fogom tudni
megoldani?”
A kutatás szerint a magánéleti feszültség
is komoly kihatással van a munkahelyi
teljesítményre, ami azt hiszem, nem okoz
meglepetést senki számára. Ha szerelmi
bánatod van, veszekszel az otthoniakkal
vagy pont, hogy magányos vagy, nehezebb
koncentrálnod a kapott feladatokra.
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Őszintén kíváncsi vagyok a személyes
tapasztalataidra! TE is hasonlóképp
érzel? Írd meg nekem a
markos.katalin@ak-coaching.hu
M.K.
címre, és beszélgessünk!

boldogtalanság
biztos
stabil
kiemelkedő
asszociál
módosítás
dokumentál
alkalmanként
megbeszélés
megrendelő
befolyással bír
határidő
felelősség
akadozó
kommunikáció
eredmény
frusztráció
demotiváló
bosszantó
alulteljesít
munkakedv
tapasztalat
alkalmatlanság
feldolgoz
magánélet

unhappiness
sure
stable
significant
associate
modifying
document
occasionally
meeting, discussion
procurer
influential
deadline
responsibility
hesitating, erratic
communication
result
frustrating
demotivate
annoying
underachieve
love of work
experience
inadequacy
process
personal life
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Ismeretlen ősi állatok

A dinoszauruszok népszerűsége mindig is nagy volt, amit csak tetézett Spielberg
Jurassic Parkja, és annak folytatásai. Valamiért azonban az őket követő, nem éppen
rövid időszak állatairól hajlamosak vagyunk megfeledkezni; a többség körülbelül
annyit tud, hogy voltak mamutok, kardfogú tigrisek, meg barlangi medvék. Pedig
mennyi érdekes lény volt rajtuk kívül is! Ezekből szedtem össze párat, akiket röviden
be is mutatnék.

Paraceratherium,
régebben

Indricotherium
Mivel is kezdhetném
a felsorolást, ha nem
minden idők legnagyobb
szárazföldi emlősével?
A paraceratherium
20-30 millió éve élt
Közép-Ázsiában, és az
orrszarvúak tülök nélküli
rokonságába tartozott.
Semmilyen egyéb kihalt
vagy még ma is élő
emlőscsoportra nem
hasonlított. Testének
hossza elérte a 8 métert,
magassága a hatot. Békés
növényevő volt, hatalmas
méretei miatt nemigen
merték megtámadni
a ragadozók. Lábai
oszlopszerűek voltak, a
mellsők hosszabbak, mint
a hátsók, így a földről
csak bajosan tudott volna
legelni, inkább a fák
lombkoronáját ritkította.
Feje arányaiban sokkal
nagyobb és súlyosabb
volt, mint a mai zsiráfé,
így nyaka rövid és izmos
volt, hogy elbírja a rá
nehezedő súlyt.
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Thylacosmilus
A thylacosmilus külsőleg nagyon
hasonlít a közismert kardfogú
tigrisre, ám valójában semmi köze
nincs hozzá, hiszen míg a kardfogú
tigris macskaféle ragadozó, addig a
thylacosmilus egy erszényes állat. Az
eset nagyon jó példája a párhuzamos
evolúciónak, mikor két állatfaj hasonló
körülmények hatására hasonlatossá
válik egymáshoz, jóllehet, semmilyen
rokonságban nem állnak. A
thylacosmilus szó zsebkést jelent, ami
utal az állat megnyúlt szemfogaira,
valamint arra, hogy alsó állkapcsa
lefelé megnyúlt, mintha csak egy kés
vagy kard hüvelye lenne.
A thylacosmilus körülbelül 2,5 millió éve élt Dél-Amerikában. Ahogy arról külseje is árulkodik,
ragadozó volt, körülbelül akkora, mint a mai jaguár. Kihalásában nagy szerepe volt annak, hogy
létrejött a két Amerika közti Panama-földhíd, melyen át fejlettebb ragadozó emlősök érkeztek,
és kiszorították a fajt.

Glyptodon
A glyptodon a ma élő tatuk rokona, ami Amerika
területén jelent meg körülbelül 2,5 millió éve,
és mindössze 10000 éve halhatott ki, melynek
köszönhetően jó állapotú fosszíliák maradtak
utánuk. Másfél méter magas és több, mint 3
méter hosszú volt. A teknősökéhez hasonló
hatalmas páncélt viselt, de nem csupán a testén,
hanem a fején is. Testtömegének körülbelül
20%-át tette ki a páncélzata. Viszonylag hosszú
farka végén tüskés csontbunkó volt. Láthatjuk,
hogy alaposan fel volt készülve a ragadozók
támadásaira. Amúgy lassú, békés növényevő
volt. Egyes feltételezések szerint az első indiánok
megjelenésének lehetett köze a kipusztulásukhoz.

Megatherium, azaz óriás lajhár
Az óriáslajhár Közép- és Dél-Amerika területén
élt 5 millió éve, és 3-400 000 éve halhatott ki.
Nevéhez méltóan valóban hatalmas volt: kb.
elefánt méretű, azaz fejétől a talpáig elérhette a 6
méteres hosszúságot. Elsősorban növényevő volt,
de egyes feltételezések szerint nem vetette meg
a döghúst. Mellső végtagjain hatalmas karmok
voltak, így a kifejlett példányokat inkább elkerülték
a ragadozók, mivel jó eséllyel alulmaradtak volna.
Z.G.
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ismeretlen
népszerű
dinoszaurusz
tetézi a bajt
mamut
kardfogú tigris
lény
orrszarvú
tülök
emlős
növényevő
lombkoronaszint
ritkít
párhuzamos
zsebkés
szemfog
állkapocs
jaguár
kihalt
teknős
páncél
lajhár
döghús
karom
alul marad
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unknown
popular
dinosaur
make matters worse
mammoth
sabertooth tiger
creature
rhinoceros
horn
mammal
plant-eater, herbivore
tree-stratum
rarefy
parallel
pocketknife
eye-tooth
jowl, jaw
jaguar
extinct
turtle
sheathing
sloth
carcass
claw
to be worsted

A fordított szauna

Ha valaki a szaunát említi, akkor egy
faborítású fülkét képzelünk magunk
elé, ahol törölközőbe csavart emberek
izzadnak a forró párában. Régóta
ismert ennek pozitív élettani hatása. De
vajon mi történik az emberrel, ha épp
ellenkezőleg: a tűréshatárig lehűtjük a
testét?
Koránt sem ismeretlen a hideg áldásos
hatása az orvostudomány számára,
hiszen már az 1800-as években
alkalmazták a hidegterápiát. Elég csak
a (nem csak sportolók által használt)
jégzselére gondolnunk, ami nem a
hideg vizes borogatás modernebb
formája.
Ma már léteznek hidegszobák, ahova
sapkában, sálban és fürdőruhában
belépve kezelhetjük magunkat az
akár mínusz 110 fokos hidegben, de
ennél hidegebb levegőt is kaphatnak
a betegek, sportolók, vagy az
egészséges páciensek – ilyen például
a krioszauna vagy fagyszauna. A
krioszauna tulajdonképpen egy álló
henger, amiből kilóg az ember feje
és válla. Mínusz 40-50 fok a kezdő
hőmérséklet, amit tovább hűtenek
akár mínusz 170 fokig. A kezelés
három percig tart. Ebben a három
percben a szervezetünk jelzést kap,

hogy az élettel nem összeegyeztethető
körülmények közé kerültünk. Testünk
optimalizálja a működését, hogy
minél jobb eséllyel élje túl az extrém
hideget. Mikor három perc után
kilépünk a hengerből, ez az optimális
működés továbbra is fennáll, a központi
idegrendszer továbbra is kontrollálja
a testünk működését. Mire jó ez a
hideg? Ahogy azt említettem, aktivizálja
a test védekező mechanizmusait,
csökkenti a fájdalmat és az izomtónust,
az immunrendszer felfokozottsága jó
hatással a bőr anyagcseréjére, ezáltal
kiváló kozmetikai hatást eredményez pl.
az ekcéma vagy a cellulitisz esetében.
A krioszauna előnye a jeges fürdővel
szemben, hogy itt a test nem érintkezik
közvetlenül jéggel, csak az extrém
hidegre lehűtött levegővel, így nem
áll fenn annak veszélye, hogy égési
sérüléseket szerezzünk.
Fontos kiemelni, hogy a hidegterápia
inkább kiegészítő kezelés, és nem
is ajánlott mindenki számára. Így
például érszűkület, idegrendszeri
vagy daganatos betegségek esetében
kifejezetten nem javasolt a használata.
Z.G.
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szauna
fülke
izzad
élettani
hatás
tűrés
hidegterápia
jégzselé
henger
kilóg
kezelés
jelzés
összeegyeztethető
optimalizál
működés
esély
központi idegrendszeri
kontrollál
sérülés
kiegészítő
érszűkület
daganat
említ
ellenkezőleg
lehűt
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sauna
closet, cabin
sweat
physiological
effect
tolerance
cold therapy
ice jelly/gel
roller, barrel
hang out
curing, cure, treating
sign
compatible
optimize
operation, function
chance
cerebrospinal
control
damage, injury
additional
aortic stenosis
tumor
mention
the contrary
cool

A nextmeet applikáció
-azoknak, akik estek már szerelembe az utakon
Láttad az American Graffiti című filmet? Ha
igen, bizonyára emlékszel a fiatal Richard
Dreyfuss által alakított Curt-re, aki utolsó
éjszakáját tölti a városban, de mielőtt elutazna,
hogy megkezdje egyetemi tanulmányait,
még meg akarja találni azt a gyönyörű szőke
lányt, aki a pirosnál állva rámosolygott, és
egy csapásra rabul ejtette a szívét. Minden,
amit róla tud, hogy a lány egy 1956-os fehér
Ford Thunderbird-öt vezet. Bizony, szegény
Curt elég rossz esélyekkel indult. Bezzeg, ha
a mai Magyarországon élne, és telepítené a
nextmeet alkalmazást a mobiljára!
Az applikáció tulajdonképpen társkereső
autótulajdonosoknak. Mit tehet az ember,
ha beleszeret valakibe előzés közben? Még
ha már harmadszor álltok is meg véletlen
pont egymás mellett a pirosnál, ugyan mit
tudnál tenni negyedszer vagy huszadszor?
Kiszállni nemigen lehet a csúcsforgalomban,
arról nem beszélve, milyen kellemetlen,
ha nem csak kosarat kapsz, de durván le is
dudálnak, esetleg felmenőid erkölcseit is
megkérdőjelezik a mögötted várakozók…
Ha ilyen helyzetbe kerülsz, nincs más
dolgod, mint telepíteni az ingyenes
alkalmazást, beregisztrálni saját és autód
adataival, aztán keresgélni, hátha szíved
választottja is regisztrált, s talán épp a te
metálszürke Volvodat keresi reménykedve.
Lokáció alapján is böngészhetsz a
felhasználók közt, küldhetsz nekik üzenetet
(akár inkognitó módban is). Értelemszerűen
saját adataidhoz magadról tölts fel képet,
az autód adataihoz meg a kocsidról
(ellenkező esetben a többi felhasználó
nem lát téged a böngészés során). Nem
kell aggódnod, semmi olyan adatot nem
kell feltöltened az autódról, amit ne
tudhatna meg bárki, aki meglát téged
vezetés közben! Nem lesz szükség arra,
hogy zseblámpával kutasd a kocsi alján az
alvázszámot!
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Ha megtalált Téged valaki, vagy Te találtad meg a kiszemeltet, először mindketten láthatatlan
felhasználóként jelentek meg egymásnak, majd ezt követően, ha úgy döntesz, engedélyt
adhatsz a profilod megtekintésére a másik felhasználónak. Arra is van lehetőség, hogy
csevegjetek egymással végig inkognitó módban maradva. Üzenhetsz neki, vagy akár küldd el
a találkozásotok pontos helyét, és ha mindketten szeretnétek, találkozzatok újra! Továbbá, ha
azt szeretnéd, hogy ne látszódj az alkalmazásban, ezt egyszerűen a keresési oldalon a csuszka
elhúzásával állíthatod be, de keresni továbbra is tudsz majd.
Minthogy ez egy viszonylag fiatal kezdeményezés, vannak még fennakadások a rendszerben, de
ne veszítsétek el a türelmeteket, mert egy lelkes fejlesztőcsapat dolgozik azon, hogy minden a
lehető legtökéletesebben működjön, és felhasználóik párra leljenek a segítségükkel.
Z.G.
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szerelembe esik
falfirka
rabul ejt
esély
társkereső
kiszáll
véletlenül
csúcsforgalom
kosarat kap
durva
dudál
megkérdőjelez
zseblámpa
alváz
megtalál
kiszemel
engedélyt ad
inkognitó
csuszka
viszonylag
fennakadás
elveszíti a türelmét
lelkes
dönt
cseveg

fall for sy
grafitti
enslave
chance
dating site
get out
by coincidence
rush hours
get the mitten
vulgar
toot
query
flashlight
under-carriage
seek out
pick out
allow, permit
incognito
runner
relatively
hang
lose patience/ countenance

enthusiastic
determine
chat
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PROGRAMAJÁNLÓ

Schönherz Bázis előadás
Május 3-án délután a Schönherz Bázison
nagy sikerűelőadást tartott András a
Java nyelv újdonságairól. Szó esett a
Java 10, 9, 8 és 7 során bevezetésre
került legfontosabb újdonságokról, és
számtalan kérdést is sikerült tisztázni
az alkalmazhatóságukat illetően. Az
előzetesen 1.5 órásra tervezett előadás
végül 2.5 órásra nyúlt, mindenki örömére.
Ha nem sikerült eljönnöd, most te is
megnézheted felvételről.
Az előadás során kivetítésre került diasort
és a videófelvételt itt tudod megnézni:
https://ak-akademia.hu/java-10-ujdonsagai/
Ha most nem tudtál eljönni,
de legközelebb nem szeretnél
lemaradni, kövess minket a
Facebookon és értesülhetsz a
közelgő, új eseményekről és
újdonságokról!
M.K.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Martin Eden
Jack London volt az amerikai irodalom
egyik első igazán jelentős alkotója. Műveit
részben saját kalandos élete ihlette; már
tizenhárom évesen ő tartotta el a családját
– ekkor még természetesen nem íróként.
Sokat utazott, kalandozott, számtalan
országot megjárt,
mint matróz vagy
haditudósító, volt
mosodai munkás,
segédmunkás és
fókavadász.
Az utókor a Martin
Eden című regényét
tartja a leginkább
önéletrajzi
ihletettségűnek.
Ennek főhőse
a címszereplő
Martin Eden, egy
mindössze húsz
éves matrózfiú.
Életének
fordulópontját
az jelenti, hogy
megvéd egy gazdag
fiatalembert a
támadóitól, az
pedig hálából
meghívja
magukhoz ebédre.
Kérdéses, hogy
valóban a hála
vezette-e, vagy
csak meg akarta mutatni a családjának
a nép ezen egyszerű fiát, aki minden
durvasága ellenére valahogy mégis kitűnik
a környezetéből. Talán inkább az utóbbi.
E házban ismerkedik meg Martin a
fiatalember húgával, Ruth-tal, aki oly
sok tekintetben felette áll, s talán épp
emiatt bele is szeret. Egy egyszerű
romantikus történet – gondolhatná az
olvasó -, de nem így van. Jack London
számára Martin szerelme nem cél, hanem
eszköz. Egy eszköz, ami felébreszti a

fiúban a vágyat, hogy többé, jobbá váljon.
Felemelkedésének útját az írásban látja
meg. Hiszen annyi mindent látott, annyi
mindent megtapasztalt már a rövid élete
során. Elindul hát az íróvá válás rögös
útján. Ki tudná jobban leírni a megfeszített
munkát, a
kudarcok okozta
szenvedéseket,
mint az, aki
mindezt valóban
átélte?
London
regényének alakjai
nem sematikus,
elnagyolt
papírmasé figurák,
hanem a szemünk
előtt fejlődnek,
nemesednek, vagy
épp ellenkezőleg:
egyszerű
halandókká
válnak, felszínre
kerülnek emberi
gyengeségeik.
Elgondolkozhatunk
emberségen,
tudományon,
művészeten,
újragondolhatjuk
az emberi értékek
és nemesség
mércéjét.
A Martin Eden nem csupán egy jól
megírt regény; pszichológiai, szociológiai
tanulmányokat ihlet időről időre. Mindez
persze nem jelenti, hogy nehéz olvasmány
lenne, épp ellenkezőleg. A fiatal Martin
érdekfeszítő küzdelmei magával ragadják
az olvasót, s észrevétlenül viszik egészen a
történet végkifejletéig.
Igen fontos jó tanács, hogy senki ne olvassa
el a könyv hátulján lévő ajánlót, mert
abban gyakorlatilag leírják a regény végét!
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alkotó
mű
kalandos
ihlet
eltart
kalandozik
számtalan
matróz
tudósító
mosoda
segédmunkás
fóka
főhős
fordulópont
támadó
kérdéses
durvaság
kitűnik
felemelkedik
megtapasztal
rögös
kudarc
emberség
szociológia
érdekfeszítő
52

creator
creation
adventurous
inspiration
support
roam
countless, uncounted
sailor, seaman
reporter, informant
lavatory
unskilled labour
sea-dog
protagonist
turning-point
offender, attacker
problematic, questionable

violence, roughness
mark out from
rise
experience
rugged
set-back, failure
humane
sociology
exciting

FILMAJÁNLÓ
Az elefántember

1977-ben jelent meg David Lynch
Radírfej című munkája, ami egy
csapásra meghozta számára
a szakma elismerését, és Mel
Brooks pártfogását. Brooks
ragaszkodott hozzá, hogy a
készülő Az elefántember című
filmet a zöldfülűnek számító Lynch
rendezze meg, aki némileg meg is
volt illetődve a feladattól, hiszen
olyan, már akkor nagy neveket
kellett dirigálnia, mint Anthony
Hopkins, John Hurt vagy Anne
Bancroft. Hogy ennek ellenére
sikerült megbirkóznia a feladattal,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint a
nagyszerű végeredmény.
A film valós eseményeket dolgoz
fel; Joseph Merrick életét, aki egy
olyan ritka betegségben szenvedett,
melyet a mai napig nem tudtak
beazonosítani. A lényege, hogy öt éves
korától eldeformálódott a teste. Emiatt
nevelőanyja el is taszította magától,
és a fiú egy cirkusznál kötött ki, ahol
pénzért mutogatták – ahogy a korban az
szokás volt a hasonló „szörnyszülöttek”
esetében. Itt találta meg és karolta
fel dr. Frederik Treves, akit Anthony
Hopkins játszik. Merrick szerepében
John Hurt-öt láthatjuk, már amennyi
a maszk alól kilátszik belőle. A doktor
elsőre talán csak egy gyámolításra
szoruló lényt, illetve egy érdekes orvosi
esetet lát a fiatalemberben, ám őszinte
meglepődésére szolgál, hogy a torz
külső egy érzékeny, művelt embert
takar. Ekkor fogalmazódik meg benne a
gondolat, hogy segíteni akar Merricknek,
hogy a lehetőségekhez mérten teljes
életet élhessen.

Freddy Jones alakítja Bytes-t, a
történet ún. gonosz szereplőjét, aki a
fiatalemberben csak pénzkereseti forrást
lát, s ha rajta múlik, Merrick újra cirkuszi
attrakcióvá válik. Vajon sikerülhet-e
beilleszkednie a társadalomba
olyasvalakinek, akit addig csak úgy
kezeltek, mint egy állatot?
A komor és drámai történethez a feketefehér megvalósítást választották, mely
jobban is illik a film hangulatához. Ez
azonban ne riasszon el senkit: nem egy
rossz értelemben vett művészfilmmel
van dolgunk, hanem egy szívszorító
drámával, ami jó eséllyel érinti meg
minden néző lelkét.
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radír
elismerés
pártfogásába vesz
ragaszkodik vmihez
zöldfülű
rendez
meg van illetődve
dirigál
megbirkózik vmivel
végeredmény
valós
ritka
eldeformálódik
nevelőanya
eltaszít
gyámolít
meglepődik
megfogalmaz
attrakció
beilleszkedik
komor
művész
szívszorító
lélek
megérint
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rubber, eraser
regard, appreciation
take sy under one's wings
insist on
tenderfoot
compose
awed
regulate, supervise
cope, manage
outcome
realistic
rare, extraordinary
become deformed
foster-mother
push off, repudiate
support
astonish, wonder
conceive
stunt
fit in
gloomy, darksome
artist
heart-smothering
spirit
touch

Angol nyelvi feladatlap
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Here’s what Mark Zuckerberg’s body language
during his Senate testimony tells us

Image consultants say the Facebook CEO presented himself like a leader
during his congressional hearing on Tuesday

I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!
This was Mark Zuckerberg’s leadership moment, and body language ……………………………….. say
the Facebook CEO mostly nailed it.
The 33-year-old billionaire testified before ……………………………….. for the first time on
Tuesday, fielding fiery questions from 44 senators at a joint session of the Judiciary and
Commerce ……………………………….. about ……………………………….. in the wake of Cambridge
Analytica scraping the personal information of 87 million Facebook users, not to mention the
alleged Russian ……………………………….. on the social network that now counts more than 2
……………………………….. users.
Zuckerberg, who is ……………………………….. awkward about speaking in public, received a
“crash course in humility and charm” with consultants before his four-plus hour testimony
……………………………….. on all of the major news networks and online, the New York Times
reported. And ……………………………….. Roy Cohen, author of “The Wall Street Professional’s
Survival Guide,” told Moneyish that Zuck’s ……………………………….. paid off.

II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján!
Cohen said ………………………………..………………………………..………………………………..…………………………
………….
Zuckerberg started his responses with ………………………………..………………………………..…………………
…………
Facebook stock ………………………………..………………………………..………………………………..……………………
………..
Patti Wood is ………………………………..………………………………..………………………………..………………………
…………
Zuckerberg showed signs of anxiety ………………………………..………………………………..……………………
…………..

III./ Válaszolj magyarul a feltett kérdésre a hallott szöveg alapján!
- Mit tanulhattunk Zuckerbergtől az öltözködésről?
- Hogyan készüljünk fel egy ilyen meghallgatásra?
- Hogyan kérjünk bocsánatot?
- Hogyan adjuk meg mindenkinek a neki járó figyelmet?
- Hogyan maradjunk higgadtak nehéz helyzetekben?
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IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe!
Think before you speak. Zuckerberg paused before answering many questions, and
often asked for ……………………………… before responding. This not only buys time to get
your …………………………… together, but can also get someone to ………………………………
a long-winded question better. “It’s important that he’s not disagreeing — he’s asking
for clarification — because you don’t want to establish a …………………………….. that is
adversarial or confrontational,” said Cohen. “And his responses all came across as well
…………………………………. because he took a minute instead of diving in.” This also helped him
to deflect questions; when asked whether he supported ………………………….. Facebook, he said
he would support the “right” ………………………………., for example. When asked if Facebook
user would have to pay to opt out of ads, he carefully answered that, “There will always be a
version of Facebook that is free.”
Move to continue the conversation. Several times, Zuckerberg promised to continue the
conversation and provide a more detailed response after the hearing, …………………………….
when he didn’t know something ………………………………… . “Offering to provide additional
support offline shows that you are committed to seeing this through, and it’s not just going to
be a one-off where you’re being ……………………………….. and then you’re going to disappear and
go back to ……………………………. you were doing,” Cohen said. “It shows you are committed to
continue working on this.”
by Dow Jones, moneyish.com

thoughts
clarification
conversation
offhand

thought-out
regulation
especially

cross-examined
regulating

rephrase
whatever
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Az áprilisi angol feladatlap megoldása:
Will we ever really talk with the machines?
As the era of true artificial intelligence draws closer, the problem of a shared
language rears its head.
Like many people nowadays, I do not talk on my iPhone as much as talk to
it. That’s because it runs a program called Siri (Speech Interpretation and
Recognition Interface) that works as an intelligent personal assistant and
knowledge navigator. It’s useful, in a way. If I ask it for “weather in London
today”, it’ll present an hour-by-hour weather forecast. Tell it to “phone home”
and it’ll make a decent effort to find the relevant number. Ask it to “text James”
and it will come back with: “What do you want to say to James?” Not exactly
Socratic dialogue, but it has its uses.
Ask Siri: “What’s the meaning of life?”, however, and it loses its nerve. “Life,”
it replies, “is a principle or force that is considered to underlie the distinctive
quality of animate beings. I guess that includes me.” Ten points for that last
sentence. But the question: “What should I do with my life?” really stumps it.
“Interesting question” is all it can do, which suggests that we haven’t really
moved much beyond Joseph Weizenbaum’s famous Eliza program, which was
created in the MIT Artificial Intelligence Laboratory between 1964 and 1966.
Eliza in fact operated by using a script called Doctor, a simulation of a Rogerian
psychotherapist. Thus, if asked: “What should I do with my life?”, it might
respond: “Have you asked such questions before?” And so on ad infinitum.
Eliza, of course, had no intelligence, artificial or otherwise. That didn’t prevent
some people from allegedly becoming addicted to her, but it meant that
she posed no existential threat to humanity. The same cannot be said for
contemporary manifestations of AI, as represented by the combination of
massive processing power, big data, machine learning, advanced robotics and
neural networks. Some latterday luminaries – Stephen Hawking, Elon Musk and
Bill Gates, to name just three – have taken to worrying about the prospect of
superintelligent machines that might, so to speak, have minds of their own –
and could therefore regard humans as disposable life forms.
Given global warming, the planet may well have reached the same conclusion
about humans some time before superintelligent machines walk the Earth and
so existential worries may turn out to be moot. But let’s suppose that we survive
long enough to develop such machines. How will we communicate with them?
Easy, peasy, say the AI evangelists: we’ll just use natural language, ie we’ll talk
to them just like we talk to one another. At this point, a whirring noise can be
heard: it’s Ludwig Wittgenstein rotating at 5,000rpm in his grave. “What can be
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said at all can be said clearly,” he wrote in the Tractatus Logico-Philosophicus,
“and what we cannot talk about we must pass over in silence.” And therein lies
the problem. Because often what really matters to us humans is stuff that we
have difficulty articulating.
What’s brought this to mind is an extraordinary interview with Stephen
Wolframthat’s just appeared on John Brockman’s Edge.org site. The term
“genius” is often overused, but I think it’s merited in Wolfram’s case. Those of
us who bear the scars from school and university years spent wrestling with
advanced maths are forever in his debt, because he invented Mathematica,
a computer program that takes much of the pain out of solving equations,
graphing complex functions and other arcane tasks. But he’s also worked
in computer science and mathematical physics and is the founder of the
WolframAlpha “computational knowledge engine”, which is one of the wonders
of the online world.
As befits someone who has built such powerful tools for augmenting human
capabilities, Wolfram doesn’t seem too concerned about the threat of
superintelligent machines. They may be able to do all kinds of things that
humans cannot, he thinks, but there is one area where we are unquestionably
unique – we have notions of purposes and goals. What machines do is to help
us achieve those goals and “that’s what we can increasingly automate. We’ve
been automating it for thousands of years. We will succeed in having very good
automation of those goals. I’ve spent some significant part of my life building
technology to essentially go from a human concept of a goal to something that
gets done in the world.”
So as machines become more intelligent, and our requirements of them
become more demanding, how will we communicate our desires to them?
Wolfram’s conclusion is that “it’s a mixture. Human natural language is good up
to a point and has evolved to describe what we typically encounter in the world.
Things that exist from nature, things that we’ve chosen to build in the world –
these are things which human natural language has evolved to describe. But
there’s a lot that exists out there in the world for which human natural language
doesn’t have descriptions yet.” He’s right. Come back Ludwig, all is forgiven. How
is it that you can never find a philosopher when you need one?
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