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„Ahogyan elered az első
tavaszi zápor, ahogyan
felragyog a szivárvány a
föld fölött, ahogyan elválik
az ágtól a lehulló levél,
végighasítja az eget a
villám cikcakkja. Ha akarod,
mindenütt, minden órában,
minden percben megtalálod
a szépséget.”
Szergej Lukjanyevko
(író, pszichiáter)

Kedves Olvasónk!
Eljött a várva várt tavasz! Örömmel látom a sok változást a természetben
és az Akadémia tantermében egyaránt. Új Java junior fejlesztő
tanulócsoportunk útjára indult, és a lelkesedésük engem is magával
ragad minden vasárnap. Ezúton is szeretettel üdvözlöm őket!
Az A&K Magazin márciusi számában az izgalmaké a főszerep. Zétényi
Gergely, új társ írónk jóvoltából olvashatsz a jövő bűnüldözéséről
a technológia rovatban, a régi idők legnagyobb maffia vezéreiről a
történelmi rovatban, és megismerheted a Battle Royal kegyetlen világát is
a könyvajánlóban.
Ha inkább a lélek világa érdekel ebben a hónapban, akkor szeretettel
ajánlom Kelemen Krisztina „Minden Mentes Coaching” szolgáltatását,
ahol teljes elfogadásra találsz. Ezenkívül praktikus információkat és
elgondolkodtató kérdéseket hozott neked Kati is a héten „A jó és a rossz
stressz”, valamint az „Elegem van mindenből” című cikkekben.
Ha kitöltöd FilmKvízünket, akkor márciusban is értékes A&K Akadémia
ajándékcsomagot nyerhetsz, ne hagyd ki!
Tarts velem a programozás rovatban, és játsszunk együtt a Java
kódjátékban ebben a hónapban is!
Nincs más hátra tehát, vágjunk bele a tanulásba márciusban is, és hozzuk
ki belőle és magunkból is a maximumot!
Szeretettel várlak, ha úgy gondolod, hogy csatlakoznál az A&K Akadémia
tanulócsoportjához, még van rá lehetőség!
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
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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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Interjú
Márciusi beszélgetőtársam Kelemen
Krisztina life coach, párkapcsolati
coach és LMBTQ támogató szakember.
Nagyon örültem, hogy elfogadta a
meghívásomat, és egy finom tea mellett
elbeszélgethettem vele elfogadásról,
ítélkezésmentességről és arról, hogy mit
jelent számára a coaching.
Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
Mesélsz egy kicsit arról, hogy mit jelent
számodra a coaching? Miért lettél coach?
Én személy szerint csak arra vágyom,
hogy leülhessek valakivel kettesben,
hallgathassam és meg tudjam adni
neki azt az élményt, hogy megélheti az
érzéseit ítélkezésmentesen, elfogadó
légkörben. Szeretném, ha minden
nehézség kimondhatóvá válna és utána
elindulhatna a lelki gyógyulás. Én ebben
hiszek. Nagyon jó érzés, amikor pozitív
visszajelzést kapok valakitől, hogy a
beszélgetéseinknek köszönhetően eljutott
oda, hogy megnyugodhatott, legyen szó
párkapcsolati nehézségről, túlsúlyról,
LMBTQ témáról, vagy bármi másról, ami
feszítette a lelkét.
Hallottál már olyat beszélgetés közben,
ami megdöbbentett?
Mindenkit elfogadni olyannak, amilyen
nem csak a munkám, de a személyiségem
része is. Vannak témák, ahol ez alapvető

számomra, mint például az LMBTQ
témaköre vagy a túlsúly kérdése.
De folyamatosan figyelem magam a
munkám során, hogy megjelenik-e ez
az ítélkezés a lelkemben, vagy sem, de
nem. Még nem tapasztaltam ilyet, hogy
ott ültem volna a másikkal szemben,
és azt éreztem volna, hogy „te jó ég”!
Nekem tényleg bármit el lehet mondani,
nem fogok fennakadni rajta. A saját
„programom” teljesen kikapcsolom,
amikor a másik emberre figyelek,
az ő érzéseire és az ő gondolataira.
Tényleg száz százalékig átadom magam
a folyamatnak. Nagyon szeretem ezt
megélni és átadni másoknak is.
Vannak kedvenc témaköreid coachingon
belül?
Én a kihívásokat szeretem, amikor
nagyon nehéz témák vannak, akár évek
óta tartó fájdalmas elakadások. Egy
munkahelyváltás is lehet nehéz, vagy,
hogy kiköltözzön-e külföldre vagy sem, jó
vezető-e vagy sem, stb. De engem annyira
nem villanyoznak fel ezek a témák, ezért is
nem vagyok karrier-coach.
Nehéz érzésekkel, bűntudattal,
félelmekkel, szégyennel vagy
aggodalmakkal dolgozom legszívesebben.
Olyan dolgokkal, amiket néha magadnak
is nehezen vagy egyáltalán nem tudsz
kimondani. Már önmagában az, hogy
megfogalmazod, hatalmas dolog. Nagyon
szeretek ebben segíteni.

„Úgy hallgatom meg a hozzám
fordulókat, hogy tényleg ott vagyok,
jelen vagyok minden figyelmemmel.”
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„Azok a témák az
erősségeim, amiknél
azt érzed, hogy jobb
nem beszélni róla.”

védekezik valamivel szemben és ez a
hozzállás adja számára a biztonságot.
Ahogy mondani szokták ilyenkor:
„Nekem erre nincs szükségem, nem kell
beszélnem arról, hogy érzem magam.
Nem nekem való, én racionális vagyok, ha
lenyomok egy gombot, tudom, hogy mi
történik, minek bonyolítani a dolgokat?”
A legfontosabb, hogy lássa, hogy ez is
teljesen rendben van.
Mit gondolsz a programozókkal való
közös munkáról?

Mi a tapasztalatod, mi a legnehezebb
lépés az önfejlesztés során?
Megengedni magadnak a saját érzéseidet.
Gyakran látom, hogy kiegyensúlyozottnak
tűnő emberek leülnek beszélgetni és
húsz perc múlva feljönnek olyan mélyen
elrejtett fájdalmak, amik kinyílnak, és
gyakran zokogni kezdenek. Lehullanak
a maszkok, és akkor ott, a coaching
szobában történik valami.
Mi van akkor, ha valaki nem szívesen
beszél az érzéseiről, akkor is tudsz neki
segíteni?
Erről a kérdésről az jut eszembe, amikor
hosszú ideig beszélgettem egy zárkózott
sráccal, aki végül azt mondta nekem, hogy
„Köszi szépen, hogy elrontottál! Szóba álltam
egy idős nénivel magamtól a liftben, és
megkérdeztem, hogy van!”
Visszatérve a kérdésedre, szerintem igen.
Ha valaki egyszer megtapasztalja, hogy
milyen, amikor figyelnek rá, és megérzi,
hogy ő úgy jó, ahogy van, akkor meg tud
nyílni. Ha valaki nem akar beszélni az
érzéseiről, akkor nem akar, az is teljesen
rendben van. Ha valaki ezt ki tudja
mondani és úgy tudja kimondani, hogy
közben nem érzi negatívnak, akkor pont
ez az, ami segíthet. A teljes elfogadás
biztonságot teremt, és biztonságban
könnyebb megnyílni.
Azt tapasztalom, hogy aki nem szeret
kapcsolódni a saját érzéseihez, az
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Az, hogy valaki „kocka” az is egy előítélet,
érdemes ezt is feladni. Attól, hogy
valaki annak tartja magát és racionális
típusnak, attól még ott vannak azok az
érzések nagyon is, csak max. talán egy
picit nehezebben kapcsolódik hozzájuk,
nehezebben fogalmazza meg őket, de ez
nem baj.

“A munkám célja
feltétel nélküli
elfogadásban
figyelni a másikra,
és megengedni neki,
hogy az legyen, aki.”

Kíváncsi lennék, hogy voltál-e már a
másik oldalon. Kértél már segítséget
valakitől? Ha igen, hogyan élted meg?
Igen, voltam már mentálhigiénés
szakembernél. Adta magát a dolog,
mert 15 éves koromtól mentálhigiénés
szakemberekkel képződtem, kortárs segítő
és drogprevenciós csoportban dolgoztam.
Amikor édesapám meghalt, éreztem, hogy
segítségre van szükségem, és hozzájuk
fordultam. De még így sem volt egyszerű,

“A munkám során fontos
a humor, a hitelesség, a
nyitottság és az elfogadó
őszinte légkör.
Hiszek a jelenlét gyógyító
erejében, a figyelnek rám
és megértenek érzés
felszabadító hatásában,
abban, hogy mindenki maga
tudja a válaszokat a saját
kérdéseire, az én dolgom
az, hogy támogassam ezek
megtalálásában.
Ennek szellemében viszem a
közös folyamatokat.”
hogy ismerős volt a helyzet. Így is nagyon
nehéz volt felvenni a telefont és azt
mondani, hogy „bajban vagyok, segítségre
van szükségem, mert nem tudom, mit
csináljak”. Úgyhogy átérzem, hogy ez
nem egy egyszerű érzés, amikor bizalmat
szavazol valakinek és felkeresed.

voltam napközben, és éjszaka ugyanúgy
nem tudtam aludni. Egy hónap után
hanyagoltam. A mai napig emlékszem, hogy
milyen iszonyatosan megalázó élmény volt.

Volt negatív élményed segítő
szakemberrel?

Nem egyszerű dolog segítőt választani.
Tényleg nem. Ez egy nagyon bizalmi dolog.
Azzal a szándékkal odamenni valakihez,
hogy most feltárom neki a lelkem. Én
szimpátia alapján választok. Képzettséget
nem nagyon szoktam nézni. Nyilván legyen
témába vágó, tehát ha coachot keresek,
akkor coach legyen, ha tanácsot akarok,
hogy mondja meg nekem, mit csináljak,
akkor nem coachot, hanem tanácsadót, stb.
De ezenkívül engem nem érdekel a papír,
ha azzal foglalkozik, ami nekem kell, akkor
a legfontosabb, hogy érezzem a szimpátiát,

Egyszer életemben voltam pszichiáternél,
oda küldtek először, amikor apu meghalt.
Úgy kezelt, mint egy hülyét, soha nem
felejtem el. Nem tudtam aludni, azért
mentem. Megkopogtatta a fejecskémet
17 éves létemre, és azt mondta, hogy
szedjem csak a bogyókat, és akkor majd
minden jó lesz. Szót fogadtam, egy hónapig
szedtem, amiket felírt. Az iskolában nem
tudtam koncentrálni, teljesen szedált

Mit tanácsolnál másoknak, hogyan
keressenek segítséget?
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hogy nah, vele meg tudnám osztani ami
feszít. De valóban, tényleg nem egyszerű
segítséget kérni. Fut az ember fejében,
hogy „jaj, most mi lesz?”, aztán persze
mindig kiderül, hogy semmi sem lesz. Én
amúgy egy elég laza figura vagyok, de
annak, aki szorongó, annak még nehezebb
lehet. Még így is, hogy nagyszájú vagyok és
laza, így is bennem volt, hogy aggódtam,
szóval el tudom képzelni, hogy annak, aki
befelé forduló és krízis helyzetben van,
mennyire nehéz lehet ezt meglépni.

„Azt tapasztalom,
hogy könnyen
feloldódnak a
társaságomban a
hozzám fordulók.
A titkom a humor,
a lazaság és a
kedvesség, aminek
hatására elfelejtenek
szorongani.”
Mennyi ideig tart nálad egy beszélgetés?
Az időkeretek tartása nem az erősségem,
de kb. egy óráig. Párkapcsolati coaching
esetén 2.5-3 óra is lehet egy ülés, mert
annak nagyon más a struktúrája, mint egy
egyéni beszélgetésnek.
Milyen eszközöket használsz?
Nem szeretem a klasszikus coaching
eszközöket, én beszélgetni szeretek. Az
a fontos, nem a különleges eszközök
felsorakoztatása. A személyesség erejében
hiszek, és abban, hogy tudok segíteni, ha
tényleg ráhangolódom a másikra.
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Ha valaki szeretne veled beszélgetni,
hogyan tudja felvenni veled a
kapcsolatot?
A honlapom az egyuttmeglehetjo.hu.
Elérhető vagyok az
egyuttmeglehetjo@gmail.com-on és
Messengeren a
@MindenMentesCoaching Facebook
oldalon keresztül.
De megmondom őszintén, én leginkább
a telefonos egyeztetés híve vagyok.
Ha szeretne valaki beszélgetni velem,
akkor a számom: 06-20-401-35-94.

A februári FilmKvíz helyes megfejtése:
1, Indiana Jones és az elveszett frigyláda
fosztogatói
2, Vissza a jövőbe (Erik Stoltz-cal már
majdnem az egészet felvették, mire rájött
a rendező, hogy nem működik vele a
dolog)
3, A ragadozó (Van-Damme volt a
predator a film egy részében, aztán
kiszállt inkább)
4, Jimmy Hendricks
5, Barlangban még nem, de ki tudja,
meddig...
6, Ének az esőben
7, Óra
8, Háromszor
9, Ég velünk!
10, A Halálos játszma (ebbe egy forgatási
jelenet is bekerült, mikor egy korábbi
filmjében Chuck Norrissal vett fel egy
jelenetet)

JÁTSSZUNK ÚJRA! :)
Örömmel néztük az A&K Magazin
nyereményjátékára beérkező
megfejtéseket, de olyan trükkösre sikerült
a FilmKvíz, hogy teljesen jó megoldás
sajnos nem érkezett.
Játsszunk újra, mert az A&K Akadémia
ajándékcsomagot nagyon szeretnénk
odaadni valakinek :)
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FILMKVÍZ
1.)
A kis vakond megszületése óta számtalan kalandon esett át, egyszer még a
városba is beköltözött két barátjával. A felsoroltak közül ki nem volt vele?
• A sün
• A nyúl
• A kisegér
2.)
A filmekben a színészeknek nem ritkán állatokkal kellett osztozniuk a
képernyőn. Melyik párosítás nem történt meg?
• Bud Spencer – delfin
• Robert Redford - oroszlán
• Clint Eastwood – orángután
• Bill Murray – elefánt
3.)

Ki nem játszotta el Robin Hoodot?

• Sean Connery
• Errol Flynn
• Russell Crowe
• Kirk Douglas
4.)

Ponyvaregény: Mit hagyott az apja Butch-ra?

• óra
• nyaklánc
• szerencsepénz
• díszes pisztoly
5.)

A nyolcadik utas: a Halál - Ki az, akit nem az idegen öl meg?

• Brett
• Ash
• Parker
• Lambert
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6.)

A keresztapa: Miért akarták megölni Vito Corleonét?

• Mert nem akart beszállni a drogüzletbe.
• Mert megsértette az egyik család fejét.
• Mert fel akarták osztani a Corleonék területét.
• Mert Vito megölette az egyikük testvérét.
7.)

Az alábbi Disney hercegnők közül ki az, aki eredendően nem hercegnő?

• Jázmin (Aladdin)
• Aranyhaj (Aranyhaj és a nagy gubanc)
• Tiana (A hercegnő és a béka)
• Csipkerózsika (Csipkerózsika)
8.)

Óz, a csodák csodája: Melyik úton kell haladnia Dorothy-nak, hogy elérjen Ózhoz?

• piros
• kék
• zöld
• sárga
9.)

Szörnyecskék: Miért nem szabad, hogy víz érje Gizmót?

• Mert a víz számára mérgező.
• Mert szörnnyé változik tőle.
• Mert akkor sokszorozódik.
• Mert gonosszá válik tőle.
10.)

Elhajlási engedély: Mit mond Rick (Owen Wilson), hogy fiatalosan vagánynak tűnjön?

• Szeva’csibém!
• Nyomor!
• Kamázom a lökhárítóid!
• Zsírkaraj, kisanyám!

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: április 2.
olvaso@ak-akademia.hu
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Miből áll egy Prémium Java fejlesztő képzés az
A&K Akadémián?
- Java programozás oktatás teljesen kezdő szinttől a professzionális szintig,
min. 70% gyakorlattal, baráti légkörben, a Te személyes igényeidhez igazított
tanmenettel!
- Oracle vizsga felkészítés is igényelhető a képzés végén kiegészítő képzésként,
hogy az állásinterjún nemzetközi igazolást tudj felmutatni tudásodról
- Angol szaknyelvi fejlesztés, kiejtés javítása, szókincs bővítése, magabiztosságod
növelése, hogy ne kelljen aggódnod az állásinterjún
- Szakmai személyiségfejlesztés, vezetői készségfejlesztés, állásinterjú
felkészítés
- Soft skillek fejlesztése: prezentáció, csoportmunka, tárgyalástechnika,
asszertivitás, netikett, stb.
- Csoportos coaching beszélgetések, hogy a csapatmunka gördülékenyen
menjen. Egyéni coaching beszélgetések a legnagyobb titoktartás mellett az
önbizalmad növeléséért és elakadásaid feloldásáért
- A&K Akadémiai VIP Klub tagság, mellyel közösségünk oszlopos tagja leszel
- Korlátlan hozzáférés a folyamatosan bővülő online oktató rendszerünkhöz,
ahol elméleti anyagokat, feladatsorokat, megoldókulcsot, magyar és angol
nyelvű mp3 anyagokat, és sok érdekességet találsz
- Állandó kapcsolattartás a képzési napok között is: mindig kérdezhetsz tőlünk,
gyorsan válaszolunk, zárt csoportunk privát felületén keresztül.
- Személyre szabott tanmenet és fejlesztési terv javaslatok, hogy kihozhasd
magadból a maximumot
- Business networking események, színvonalas előadások, programok
- Karriertervezés, változatos témájú workshopok, Prémium MasterMind csoport
és sok minden más vár Rád!

Pályázz Te is márciusban induló 6 fős csapatunkba!
Már csak 2 szabad hely maradt, add le önéltrajzod és motivációs
leveled az info@ak-akademia.hu címre, nehogy lemaradj, mert
2018-ban több csoportot nem indítunk!
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A jövő bűnüldözése:

arcfelismerő szemüveg

Nem kellett ahhoz olvasnod Orwell 1984.
című regényét, hogy tudd, ki, vagy még
inkább mi is az a Nagy Testvér. A Nagy
Testvér mindent lát, és ezért mindent tud
rólad; előle elrejtőzni nem lehet. Épp ezért
nem nevezhető túl népszerűnek a kínai
lakosság körében az a terv, hogy a helyi
rendőröket ún. arcfelismerő szemüveggel
lássák el.
Kínában látták meg elsőként a lehetőséget
abban, hogy a mostanában divatos
mobiltelefonos applikációnak számító
arcfelismerő programot hasznosítsák
a bűnüldözés terén. A szemüveget
egy alkalommal már be is vetették egy
vasútállomáson, ahol el is fogtak hét,
különféle bűnök miatt keresett embert, illetve
huszonhat hamis néven utazót. Nem véletlen
hát, hogy sokaknál verte ki a biztosítékot
a gondolat, hogy eztán bárhova menjen,
arról tudni fognak, ami egy szinten túl a
magánélethez való jogot is sértheti.

hordozható készülékkel, ami az adatbázist
tartalmazza, így az ellenőrzés azonnal
elvégezhető.
Tervezik a szemüveget külföldön is
értékesíteni, ám az Amnesty International
felhívta a figyelmet arra, hogy ezáltal az állam
mindenhol jelen lehetne, ami viszont valóban
sérti az emberek magánélethez való jogát.
Egyelőre itt tart az ügy, de nem lepődnénk
meg, ha az arcfelismerő szemüveg valamilyen
módon szélesebb körben is felhasználásra
kerülne a jövőben.
Mindenesetre a japánok már kifejlesztettek
egy technológiát, melynek köszönhetően
kicselezhetőek az arcfelismerő programok.
A felismerő algoritmus azon alapelv szerint
működik, hogy a szem környéke sötétebb,
míg az orr és az áll területe világosabb. A
japánok által fejlesztett Privacy Visor, egy
háromdimenziós nyomtatóval készült
szemüvegre húzott, félig átlátszó műanyag
lapból álló eszköz. Lényege, hogy a fényt
visszatükrözi a kamera lencséjére, így a szem
körüli terület sokkal világosabbnak látszik.
Világosabbnak, mint az orr és áll, azaz a
fények viszonya megváltozik, és egészen
egyszerűen az algoritmus nem érzékeli, hogy
egy arcot lát. Más kérdés, hogy a Privacy
Visor igen feltűnő viselet, szóval ha én rendőr
lennék, az ilyet viselőket tutira megállítanám
egy kis igazoltatásra…
Z.G.

A szemüvegben egy aprócska, mesterséges
intelligenciával felszerelt kamera található,
mely a másodperc törtrésze alatt képes
azonosítani a gyanúsítottakat egy tízezer fős
adatbázisból. Nem néztünk utána a kínai
bűnözési statisztikáknak, de tekintve, hogy az
ország lakossága valamivel kevesebb, mint
1,4 milliárd fő, talán egyelőre nem kell annyira
tartani ettől a tízezres nagyságrendtől.
A szemüveg előnye a fix, térfigyelő
kamerákkal szemben, hogy lényegesen
gyorsabb, ugyanis össze van kötve egy
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nagy testvér
elrejtőzni
népszerű
lakosság
terv
arcfelismerés
szemüveg
bűnüldözés
vasútállomás
elfog
hamis
véletlen
"kiveri a biztosítékot"
bárhova
magánélet
jog

mesterséges intelligencia

tört rész
azonosít
gyanúsított
adatbázis
térfigyelő kamera
hordozható
kicselez
visszatükröz
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big brother
hide
popular
population
plan
face recognition
eye-glasses
law enforcement
railway station
catch
false
coincidence
cross the line
anywhere
privacy
law
artifical intelligence (AI)
fraction
identify
suspect
database
survaillance camera
portable
tweak
reflect

Egy mókás olimpiai sportág:
a curling
Bizonyos, hogy nem vagyok egyedül abbéli
véleményemmel, hogy a curling legyen bár
megbecsült, az Olimpián is rendszeresen
is űzött sportág, azért külső, avatatlan
szemmel nézve igen megmosolyogtató
látvány. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
a neten fellelhető videók sokasága, ahol
emberek partvissal, felmosóronggyal, és
egészen változatos egyéb kiegészítőkkel
curlingezést imitálnak. Legutóbb például
olyat láttam, hogy a curling kő helyett egy
macskát csúsztattak.

Az ember nem is gondolná, de a curling
pálya több, mint 45 méter. Szélessége
maximum 5 méter. A pálya többnyire
fedett. A hiedelemmel ellentétben a
pálya felülete enyhén érdes, ami azért
fontos, mert ha sima lenne, a kő tapadna
a felszínéhez, és lényegesen nehezebb
lenne irányítani. A játékot két 4-4 fős
csapat játssza, a játékosok egyik cipője
csúszós talpú, a másik pedig tapadós, ez
utóbbi a hajtó láb. A kő 30 centi átmérőjű
korong. Ennyit a sport eszközrendszeréről.

Ismerkedjünk meg egy kicsit jobban
ezzel a sportággal!
Bármennyire hihetetlen, a curling nem
új keletű sport: közel 450 éve játsszák.
Bár Skóciában nemzeti sportnak
számít, valószínűbb, hogy Hollandiából
származik. Id. Pieter Bruegelnek több
olyan festménye is van, ahol megjelenik
a curling – bár ekkor még más szabályok
szerint játszották. A sport már az 1924-es
első téli olimpián megjelent, igaz, utána
hosszú ideig nem szerepelt a programban,
egészen 1998-ig, mikor Naganoban újra
megrendezték, és azóta folyamatosan
része a téli olimpiai játékoknak.
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Egy mérkőzés tíz endből (játékrészből)
áll. Mindkét félnek 38-38 perc áll
rendelkezésre, hogy akcióit megkezdje
és kivitelezze. Tehát mikor az ellenfél
korongja már nincs mozgásban, de a
csapat még nem kezdett mozgolódni, az
óra áll. Egy végigjátszott meccs ezáltal
minimálisan 76 perc, de ennél többnyire
hosszabb.
Előfordulhat, hogy az egyik csapat
annyival jobban áll a másiknál, hogy
a vesztésre álló csapat kezet nyújt, és
feladja a további játékot. Hat játékrészt
viszont kötelezően le kell játszani. Egy
játékrészben 8-8 követ csúsztatnak a
csapatok, és az a játékrész győztese,
akinek az end végén a köve(i) közelebb
állnak a célterület középpontjához. A
győztes csapat annyi pontot kap, ahány
köve közelebb van a középponthoz,
mint az ellenfél legközelebbi köve.
Az a csapat nyeri meg a meccset,
amelyiknek az utolsó end lejátszása
után több pontja van. Ha döntetlen az
állás, egy extra endet kell lejátszaniuk.
A játékosok nincsenek elkülönítve
csúsztatókra és seprőkre; minden
játékos 2-2 követ lök, a többiek pedig
söpréssel próbálják irányítani a kő útját.
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A közvélekedéssel ellentétben a söprés
szerepe nem a felület takarítása, hanem,
hogy a dörzsölés által hőt képezzenek,
ezáltal irányítva a kő útját, gyorsítsanak
vagy fékezzenek, esetleg próbálják a
követ irányváltoztatásra bírni. A követ
azonban természetesen nem érinthetik
közvetlenül. Ha mégis megteszik,
akkor a kő ún. „égetett kő” lesz, és az
ellenfél választhat, hogy figyelmen kívül
hagyja a szabálytalanságot, átrendezi
a köveket abba az állapotba, ahogy a
szabálytalanság nélkül álltak volna, vagy
ki is veheti az ellenfélnek ezt a kövét.
Az Olimpián kisebb botrány
kerekedett abból, hogy a kanadaiak
csapatkapitánya egy ilyen helyzetben
a szabályos, de nem túl sportszerűnek
tartott harmadik lehetőséggel élt.
A befejező csapat van jobb helyzetben,
hiszen lehetőség van az ellenfél
köveinek kiütésére, így akár az utolsó
lökéssel is meg lehet nyerni egy már
vesztesnek látszó szituációt.

Z.G.

mókás
sportág
felmosórongy
csúsztat
hihetetlen
Skócia
Hollandia
szabály
olimpiai játékok
rendez
fedett
érdes
irányít
tapad
mérkőzés
korong
középpont

elkülönít
seprű
hő
lassít
gyorsít
botrány
csapatkapitány
szituáció

funny
sport
mop
slip
unbelievable
Scotland
Netherlands
rule
Olympic Games
organize
indoors
rough
direct
stick to
match
disc
centre
set apart
broom
warmth, heat
slow down
speed
scandal
skipper
situation
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A jó és a rossz stressz
Gyakran halljuk, hogy életünk során
érdemes csökkenteni a stresszt,
mert kimeríthet, legyengíthet, meg
is betegíthet minket a sok stressz.
Tapasztalatom szerint ilyenkor
mindenki arra gondol, hogy feszültség
van az életében, a munkahelyén, a
párkapcsolatában, problémái vannak
az egészségével, anyagi helyzetével.
Legtöbbször fel sem merül annak a
kérdése, hogy a pozitív, izgalommal
járó események okozhatnak-e
stresszt, esetleg lehetnek-e hasonlóan
megterhelő hatással az életünkre, mint
az egyértelműen negatív bonyodalmak.
Mi történik akkor, ha valakit sorozatosan
pozitív, de stresszel járó élmények érnek,
például új munkahelyre kerül, szerelmes
lesz, házasságot köt, gyermeke születik,
izgalmas nyaralásra megy és rég nem
látott rokonokkal, barátokkal találkozik?
Mi történik a testünkben, amikor
stresszelünk?
Selye János orvoskutató az 1900-as
évek elején határozta meg a stressz
szakaszait. A stresszválasz első
lépése az „alarm reakció”, amikor
felgyorsul a szívműködés, emelkedik a
vérnyomás és vércukorszint, kitágulnak
a pupillák és az idegrendszer éber
lesz. Gyakorlatilag felkészülünk akár
a menekülésre is. Ezt követően, ha
tartósan fennáll a stresszhatás, a magas
vérnyomás állandósulhat, az izmok
megkeményednek, megmerevednek,
alvászavarok léphetnek fel, és az
emésztésre is negatív hatással van
az állandó feszültség. Nem nehéz
megfejteni, hogy belátható időn belül
ez a folyamat az energiatartalékok
felhasználásához és kimerüléséhez
vezet. Tönkremegy az immunrendszer,
megbetegszünk, gyomor – és
bélpanaszok jelentkeznek, esetenként
pánikroham vagy szívinfarktus kísérheti.
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Pszichológusok szerint a jó
teljesítőképességhez szükségünk
van egy közepes mértékű stresszre,
mert serkentő hatással van az
eredményességre. Természetesen meg
kell találnunk ebben is a számunkra
megfelelő, arany középutat.
A Holmes-Rahe skála
Életesemény
Házastárs halála

Érték
100

Válás

73

Különélés

65

Közeli családtag halála

63

Baleset, sérülés

53

Házasság

50

Állás, munkahely elvesztése

47

Nyugdíjazás

45

Családtag betegsége

44

Terhesség

40

Szexuális problémák

39

Új családtag befogadása

39

Üzleti problémák

39

Anyagi helyzet változása

38

Házassági konfliktusok

35

Nagyobb adósságok

32

Új munkakör

29

Gyermek elköltözése otthonról

29

Problémák anyóssal, apóssal

29

Konfliktus a főnökkel
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A munkaidő és a munkakörülmények
megváltozása

20

Költözés, lakóhelyváltozás

20

Üdülés

19

Karácsony
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Thomas Holmes és Richard Rahe kutatók
összeállították az életeseményeket kísérő
stressz alapján az alábbi skálát, melyen
pontszámokkal jelezték az esemény
stressz-szintre gyakorolt hatását.
Ez alapján is jól látható, hogy az életünk
során a házasságkötés például, annak
ellenére, hogy ha szerelemből történik,
lehet életünk egyik legszebb eseménye
is, legalább akkora stresszel jár, mint
egy véletlen baleset, vagy az aktuális
munkahelyünk elvesztése.
Régóta vágyott, új munkahelyünk
megszerzése hasonló nagy terhet róhat
ránk, mint a konfliktus az anyósunkkal,
vagy a gyermekek elköltözése otthonról.
Arra is érdemes ügyelni, hogy a
nyaralásunkat a testünk úgy élheti meg,
mintha tartósan elköltöznénk otthonról és
megváltoznának a körülményeink.
Mit tehetünk a mindennapi stressz
csökkentésére?
Vannak teljesen nyilvánvaló válaszok, mint
például a testünk felkészítése a stressz
biológiai hatásaira. Ebbe a kategóriába
tartozik a testsúly optimalizálása, a
dohányzás és mértéktelen alkohol
fogyasztás elhagyása, a rendszeres
testmozgás és tudatos pihenőidő
beiktatása a mindennapi munka mellett.
Ezenkívül tudatosan dolgozhatunk
magunkon is azért, hogy jobban
ellenálljunk a stresszes helyzeteknek,
felkészülhessünk rájuk, és rutint
szerezhessünk a kézben tartásában is.

„Nem tudok jól aludni, állandóan ingerült
és fáradt vagyok”, esetleg „Úgy érzem,
hogy soha semmire nincs időm”, akkor
valójában még nem fogalmaztad meg
pontosan, hogy hol is van a konkrét
probléma. Ezek általában csak tünetek. Ha
megtalálod a kiváltó okokat, könnyebben
tudod megválasztani a módszert, amivel
kordában tarthatod a rád gyakorolt
stresszhatást. A helyzetelemzésben, a
megfelelő védelmi stratégia kialakításában,
szemlélet- és gondolkodásmódváltásban
hasznos lehet, ha egy külső, objektív
szemlélő kérdésein keresztül nézel
rá a saját élethelyzetedre, érzéseidre,
erőforrásaidra.
Addig is egy eszköz, amit már most
elkezdhetsz kipróbálni:
Vezess stressznaplót! Írd le egy héten
át, hogy melyik nap milyen életesemény
volt rád stresszes hatással, esetleg 1-10-ig
pontozhatod is ennek erősségét. Egy hét
elteltével tekintsd át ezt a naplót és nézd
meg, melyek voltak azok az események,
amelyek a leginkább megnehezítették az
életed, és törekedj ezek elkerülésére, vagy
hatékonyabb kezelésére.
Egy kérdés útravalóul:
Mit teszel azért, hogy regenerálódj?
https://ak-coaching.hu

Stresszkezelés coach támogatásával
Coachként segíthetek neked abban, hogy
felmérd, az életed mely területein érnek
pozitív vagy negatív stresszhatások. Ha
most csak annyit érzel, hogy „Frusztrált
vagyok a főnököm miatt” vagy, hogy
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csökkent
kimerít
legyengít
feszültség
felmerül
felmerülhetnek nehézségek

bonyodalom
vérnyomás
vércukorszint
állandósul
megmerevedik
alvászavar
emésztés
tartalék
megfejt
kimerültség
tönkremegy

immunrendszer
pánikroham
infarktus
serkentő
eredményesség
mértéktelen
ellenáll
felkészül
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reduce
exhaust
weaken, deplete
stress
come up, occur to sy.
difficulties are liable to occur

complication
blood-pressure
blood-sugar
steady-state
stiffen
sleep disorder
digestion
reserve
solve
exhaustion, fatigue
go to ruin
immune system
panic attack
heart attack
stimulative
efficiency

beyond measure, outrageous

resist
get ready for

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.
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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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Csebokszári

Csebokszári. Ha meghallom ezt a
nevet, akkor nem egy Egerben található
lakótelepre gondolok, hanem annak
névadójára, egy több, mint 400 ezer lakosú
városra Oroszországban. A Moszkvától
mintegy 600 km-re található település nem
csak egy ismeretlen gyöngyszeme a keleti
régiónak, de igazi főváros is, méghozzá
a Csuvás Köztársaság fővárosa. A türk
származású csuvások Oroszország egész
területén alapítottak kisebb közösségeket,
de nagyrészük a róluk elnevezett Volga
menti köztársaságban él. Csebokszári
történelme az 1555-ös évre nyúlik vissza:
ekkor alakult ki az akkor még aprócska
katonai város, melyben az akkori cár,
Rettegett Iván parancsára még az évben
megkezdődött a Vvegyenszkij katedrális
építése, mely 1657-re nyerte el mai
állapotát. Ez a történelmi látványosság és a
gyönyörű környezet, a rengeteg fenyőerdő,
a sok kis tó és domb, a mai napig turisták
ezreit vonzza ide.
Nem nehéz az idejutás, hiszen a városnak
saját reptere van, ami 1995-től hivatalos
nemzetközi repülőtér és naponta fogad
járatokat főleg Moszkvából. Azt viszont
nem tartanám szerencsésnek, ha autóval
vágnál neki a 2000 km-es útnak, azt
ugyanis közel 26 óra alatt lehet megtenni.
Helyette inkább egy pihentető hajóutat
javaslok a Moszkva-Asztrahány vonalon,

melynek egyik állomása Csebokszári.
Azt ígérik, az itteni Sörmúzeumban
lehetőséged van a helyi sörkülönlegességek
megkóstolására magyar idegenvezető
társaságában, mindeközben pedig
megismerkedhetsz a csuvás kultúrával,
nyelvvel, népviselettel és zenével. Valódi
kikapcsolódás lehet ez nászutasoknak az
esküvő utáni őszi hónapokban, bár ehhez
mélyen a zsebedbe kell nyúlni, mivel
átszámítva egy főre fél millió forint egy
ilyen luxushajóút. A csuvások mellett más
népekkel is találkozhatsz ebben a városban,
merthogy lakosságát tekintve nemzetközi.
Oroszok mellett élnek itt még tatárok,
beloruszok, ukránok. Teljes harmóniában
élnek és odafigyelnek egymásra, a
környezetükre. Hatalmas büszkeségük,
hogy 2002-ben elnyerték a „Legtisztább
és legkényelmesebb orosz város” címet.
2003-ban Csebokszári lett a Volga régió
kulturális fővárosa, melynek örömére
rendezvényeket, fesztiválokat, versenyeket
szerveztek.
Ha úgy döntenél, hogy felfedezed
magadnak ezt a különleges helyet, a szállás
miatt biztosan nem kell majd aggódnod.
Három, illetve négycsillagos hotelek várnak,
melyek a kényelmes pihenéshez szükséges
minden igényt képesek kielégíteni.
Jó utat kívánunk!
Z.G.
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település
gyöngyszem
alapít
katedrális
látványosság
fenyő
nemzetközi repülőtér
hajóút
javasol
megkóstol
idegenvezető
mindeközben
elnevez vkiről vmit
nászutasok
felfedez
különleges
szállás

aggódik
igény szerint
kielégít
pihentető
cár
útvonal
szervez
köztársaság
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settlement
pearl
found
cathedral
spectacle
pine, pinewood
international airport
voyage, sailing
suggest
taste
travel guide
meanwhile
name for/after sy.
honeymooners
discover
special, extraordinary
housing, accomodation
worry, concerned
on-demand
satistfy
refreshing
czar
path
organize
republic

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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KÓDJÁTÉK
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {
MysteriousAlgorithm getTheReference() {
		return null;
}

public static void main(String args[]) {
		MysteriousAlgorithm mysteriousAlgorithm = new MysteriousAlgorithm();
		System.out.println(mysteriousAlgorithm.getTheReference().theValue);
}

static int theValue = 0451;
}

2018. februári kódjáték megoldása:
Ready or not
Here I come!

Eredeti kód
public class MysteriousAlgorithm {

public static void main(String[] args) {
		// \u000d System.out.println(„Ready or not”);
		System.out.println(„Here I come!”);
}

}

Magyarázat:
A látszólag kikommentelt kódrészlet azért fut le, mert a sortörés UNICODE karaktere (000d = 13)
van beszúrva elé, ami az egysoros kommentből a tőle jobbra található kódot új sorba töri be.

32

2018. februári Java cikk kérdéseire a válaszok
1. A Kotlinhoz képest a Scala mennyire követi a Java szintaxisát?
A Kotlin létrehozása előtt már megszületett a döntés, hogy a Java szintaxisára minél jobban hasonlítson, hogy a tanulási görbéje ne íveljen meredeken felfelé.
A Scala esetén ilyen jellegű kitételt nem tettek, mert úgy hitték alkotói, hogy ez akadályozná egy jobb
Java nyelv létrehozását.
2. A Scalaban szükség van-e getterekre és setterekre?
Nincs. A Java-ban azért nem látjuk el az osztályaink mezőit public hozzáférésmódosítóval, mert a
jövőben ha valaha módosítanunk kell a változó lekérdezésén vagy beállításán, akkor a kódot oly módon kéne módosítanunk, ami kihatással lenne az összes addig megírt kódra, ami a mezőhöz közvetlenül fért hozzá. Ezért írunk rögtön gettereket és settereket (accessor és mutator metódusokat) az
osztályainkhoz, mert ezek konkrét implementációját később módosíthatjuk.
A Scala-ban nincs szükség getterekre és setterekre, mert a nyelv úgy lett megtervezve, hogy ezt az
absztrakciót képes a későbbiekben is fenntartani. Lásd a cikkben lévő példát!
3. Hogy lehet a Scalaban egy számokat Stringként tartalmazó listából Integereket tartalmazó listát készíteni?
val ints = list.map(s => s.toInt)

JAVA9 CIKK
Kérdések
1. A Ceylon nyelv feature gazdagsága mennyire van hatással a futó
program teljesítményére?
2. Milyen módszerrel oldja meg a null problémát a nyelv?
3. Miben különbözik a Ceylon generikus megvalósítása a Java-tól?
4. Létezik-e operator overloading a Ceylon nyelvben?

Why you might want to choose Ceylon
Ceylon is a rather ambitious programming language, so sometimes when people ask
us to summarize its advantages, it can be a bit difficult to know where to start!

A truly cross-platform language
Ceylon is a language that is equally at home on the JVM and on any JavaScript VM.
Furthermore, implementation of a compiler backend for the Dart VM is already quite
advanced, and work has begun on a native backend based on LLVM. The architecture
of the compiler and tooling make addition of a new runtime environment, if not easy,
at least straightforward.
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Also important: Ceylon is rigorously defined by a complete language specification. The
very act of writing a specification forces the language designer to really think through
the semantics and corner cases, and acts as an essential reference as to what the
behavior of the compiler should be.
Unlike other languages designed first for the JVM and then, belatedly, ported to
JavaScript, Ceylon doesn’t feature JVM-specific numeric types with semantics that
aren’t relevant to—or can’t be honored on—other VMs. And its language module isn’t
polluted with dependencies to types likejava.lang.Exception that don’t exist in other
runtime environments. Instead, Ceylon’s language module completely abstracts the
underlying runtime, and offers a set of elegant APIs that vastly improve on those
available natively.
But this abstraction doesn’t come at the cost of lowest-common-denominator
performance characteristics. On the contrary, you can expect Java-like performance
when Ceylon executes on the JVM, Dart-like performance when Ceylon executes on
the Dart VM, and JavaScript-like performance when Ceylon executes on a JavaScript
VM like Node.js.
Nor does this abstraction limit the potential for interoperation with native code.
Ceylon features excellent interoperation with Java and Maven, and it’s very easy to use
most Java libraries in Ceylon. Similarly, Ceylon’s battery of dynamic constructs make
interoperation with native JavaScript straightforward. With the new native functions
and classes in Ceylon 1.2, it’s even possible to write a cross-platform module that
interoperates with native Java and JavaScript code!
Finally, Ceylon’s module system is already compatible with OSGi, with Maven, with
Vert.x, with npm, and with requirejs. When Jigsaw finally arrives, we’ll support it too.
This all amounts to an impressive engineering achievement, especially when taking
into account the sophistication of the language itself.

Truly disciplined static typing
Chances are you have some experience writing code in a language with static typing.
In combination with the right tooling, static typing makes code more robust, more
understandable, and much more maintainable. But most languages go out of their way
to include features and APIs which undermine their own static type system. A handful
of languages such as ML and Haskell eschew this, offering a principled, disciplined
approach to static typing. And programmers working with these languages report a
curious thing: that their programs have a strange tendency to work first or second time
they run them. Sure, it takes a little longer to produce a program that the compiler
accepts, but once the compiler is satisfied, so many common bugs have already been
eliminated, that the program is often already correct or at least almost correct.
Ceylon follows this same philosophy and, even though it’s a very different sort of
language to ML, our experience is that our programs have the very same tendency
to just work, almost immediately. You surely won’t believe this until you
experience it yourself.
Ceylon’s type system itself is state-of-the-art, including generic
types with both use-site and declaration-site covariance and
contravariance, mixin (multiple) inheritance, principal instantiation
inheritance, sum types, disjointness analysis, experimental
support for higer-order and higher-rank generics, and, best of
all, union and intersection types.
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Union and intersection types
Ceylon was the first modern language to introduce a full
implementation of union and intersection types, and the
first language to realize that union and intersection types
make flow-typing and type inference, especially generic
type inference, very much simpler, more predictable, and
more elegant. As of today, it’s still the language with the
most sophisticated support for unions and intersections.
What’s most difficult to explain to folks who’ve never
written any significant amount of code in Ceylon is just how
powerful union and intersection types really are. Far from being an exotic construct
that you encounter occasionally in tricky library code, they form an essential part of
the everyday experience of writing code in Ceylon, and there is almost no significant
Ceylon program which doesn’t use union types somewhere. It’s no exaggeration to say
they will totally change the way you think about types.

Flow-sensitive typing
Ceylon was also the first modern language to embrace the notion of flow-sensitive
typing, where the conditional logic in the body of a function affects the types inferred
by the compiler. This approach eliminates a significant amount of verbosity and
a significant number of runtime type casting errors. In combination with Ceylon’s
powerful coverage and disjointness analysis, it also helps detect certain other kinds of
logic errors.

The cleanest solution to the problem of null
The null value has perplexed language designers for decades. For a long time the
“best” solution to the problem was an ML- or Haskell-style Maybe type, which offered
type safety and eliminated the hated “null pointer” error. That solution works quite
well for languages without subtyping, but it’s not the best approach for a language
with subtyping and union types. Ceylon’s approach to null is just as type safe, but,
with flow-sensitive typing, is more user-friendly, and it doesn’t require the overhead
of separate Option-style wrapper objects. Unlike some other languages, Null isn’t a
special case in Ceylon’s type system. Rather, it’s just one further example of the power
of union types.

An elegant and powerful representation of tuple and function types
Like most other modern languages, Ceylon features tuples and function references.
Unlike other languages Ceylon doesn’t represent these things as special cases in the
type system, nor as an explosion of interface types, one for each tuple/function -arity.
Instead, there is just one class Tuple, and one interface Callable which expresses
function types in terms of tuple types. This approach allows the language to abstract
over tuple or function -arity, and write higher-order functions that simply can’t be
expressed in many other modern languages.
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Reified generics
Along with Gosu, Ceylon is one of only two languages to offer reified generics on the
JVM. And it’s the only language to offer reified generics on JavaScript virtual machines.
You’ll sometimes run into attempts to “backsplain” the lack of reified generics in Java
or other JVM languages: claims that reified generics perform badly, aren’t useful,
or don’t work correctly with variance or with higher-order generics. Ceylon is an
existence proof that none of these assertions is true.
The system of reified generics backs Ceylon’s unique typesafe metamodel, which
enables powerful runtime metaprogramming (reflection). It also makes debugging
easier: you can see the runtime type arguments of every generic type or generic
function in the Ceylon debugger!

A clean, efficient, highly readable syntax
A program written in idiomatic Ceylon is usually much more compact than the same
program written in Java. But it’s also usually more readable. Ceylon’s syntax appears,
at first glance, to be rather boring and conservative: it uses familiar (and cleaner)
prefix type annotations instead of postfix types; it uses plain English keywords instead
of cryptic strings of symbols; its naming convention eschews the use of abbreviations.
When you look at a program written in Ceylon, you’ll probably understand more or
less what it’s doing, even if you have only a passing familiarity with the language.
But that first impression misses a surprising amount of syntactic flexibility. Type
inference, named arguments, comprehensions, tuples and sequences, “fat arrow”
function definitions, anonymous functions, let, switch, if, case, and object expressions,
flow-sensitive typing, and a very powerful facility for stream processing all work
together to lend a level of expressiveness rarely seen outside of dynamic languages.
Operator overloading is a feature that, while useful, is widely abused in languages that
offer it in unadulterated form. Instead of untrammelled operator overloading, Ceylon
supports operator polymorphism, a more disciplined approach, where its operators
have fixed, well-defined semantics, but are defined in terms of interfaces that userwritten types may satisfy. Thus, you can have the + operator apply to your own class,
but it always means some kind of addition-like operation.
We often don’t need to write down the types of things explicitly (type inference takes
care of that), but when we do, Ceylon features a uniquely sophisticated expression
syntax for types, along with type aliases, eliminating the verbosity of generic type
declarations in other languages.

Awesome modularity and tooling
Ceylon’s suite of command line tools, including an
incremental compiler, program runner, test runner,
documentation compiler, code formatter, and WAR archive
packager, are all accessible via the ceylon command, which
features a plugin architecture, and excellent usability.
But Ceylon really comes into its own when authoring code
using its powerful Eclipse-based IDE. Ceylon’s IDE has a feature
set that easily surpasses other modern languages, and competes with much more
mature languages like Java and C#. For those who prefer IntelliJ, an IntelliJ-based IDE is
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already in the works, with a first release planned in the next few months.
If you’ve ever spent time waiting for mvn to finish, you’ll immediately appreciate
Ceylon’s powerful module architecture, which comes fully integrated into the
command line tools and IDE. Modularity is a problem that is utterly central to the
discipline of software engineering, and Ceylon, at least arguably, does it better than
any other language out there. You don’t usually need to interact directly with the
module repository architecture, since the command line compiler, IDE, and runtime all
know how to fetch dependencies transparently.
Finally, Ceylon Herd is an fantastic tool that makes it ridiculously easy to share your
work with other Ceylon developers.
Seamless web development
Ceylon is evolving into a compelling platform for web development, allowing you
to reuse code written for a Java server on the JavaScript client and vice-versa, while
still interoperating cleanly with native code on both sides. With our new serialization
facility, you’ll be able to transparently move objects between client and server. The
Ceylon SDK comes with a HTTP server module based on Undertow, and a transactions
module based on JBoss Transactions, but if you’re looking for something “heavier”,
Ceylon modules can already be deployed on RedHat’s OpenShift cloud platform, on
WildFly, or on Vert.x 2 (with Vert.x 3 support coming soon). Alternatively you could use
Ceylon in Node.js!
Developing web applications in Ceylon is actually enjoyable. With Ceylon, you’ll spend
much less time redeploying and/or refreshing things, or wrestling with inadequate
tooling, and more time focused on writing elegant code.
A helpful and open-minded community
The Ceylon community is friendly and helpful, and you can usually get your questions
answered quickly at just about any time of day. And we’re extremely open to feedback,
and don’t mind explaining the reasoning behind decisions we’ve made. Of course we
have the traditional mailing lists like any other open source project, but actually we’re
much more active on Gitter and on the GitHub issue tracking system. So come join us
on our Gitter channel, and ask us anything!
If you’re motivated to contribute, there’s plenty of places
to get involved. Some fairly significant parts of the
Ceylon ecosystem were originally written by community
contributors. Currently, the development of two new
compiler backends is being driven by the community.
Note that a whole lot of development, including the IntelliJ
IDE, and the new compiler backends, is now being done
in Ceylon, so you can learn Ceylon by contributing to the
Ceylon project itself!
by Gavin King 27 Oct 2015, ceylon-lang.org
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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:
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-

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

+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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Elegem van mindenből!

– A burnout szindróma felismerése és kezelése
Ismerős számodra Bartos Erika
gyermekverse, a Nem akarok?

„Nem akarok felkelni még,
ilyen korán reggel!
Nem akarok piros pulcsit,
kérlek anya tedd el!
Nem akarok reggelizni,
kicsit fáj a hasam,
Nem akarok fésülködni,
ne húzd meg a hajam! …
Nem akarok tornazsákot,
nem bírok el ennyit,
nem akarok, nem akarok,
nem akarok semmit!”

40

Bár ez a mondóka a gyermeki
dackorszakról szól, sok mindenben
emlékeztet arra az érzésre, amit kiégés
során érzünk, csak talán kevesebb
indulattal. Amikor már semmit nem
szeretnél, nem érdekel az asztalodon
sorakozó papírhalom, a határidők, a
munkatársak véleménye, szíved szerint
a közelébe se mennél a teendőidnek,
néha már felkelni sincs kedved reggel,
vagy mindez indokolatlan mértékű dühvel
párosul, akkor jó eséllyel robogsz a kiégés
felé. Tudd, hogy ez nem egy ritka folyamat
és nem vagy vele egyedül!
Nézzük meg milyen szakaszai vannak
a kiégés, vagy más nevén burnout
szindrómának!
Eleinte még optimistán tekintünk a
jövőbe, lelkesen és élvezettel vágunk
bele a munkába, úgy érezzük, hogy
nekünk van a legjobb dolgunk a világon,
és mosolyogva indul a nap. Hasonlít a
párkapcsolatok első heteire ez az érzés,
amikor szinte szerelmesek vagyunk abba,
amit csinálunk és alig várjuk a másnapot,
hogy ismét csinálhassuk.

Ezt követi a realizmus, vagyis a szeretet
normalizálódásának szakasza, mikor beáll
egy egyensúly a munkavégzés során,
tudjuk, mit kell tennünk, élvezzük is, amit
teszünk, de már nem látjuk rózsaszínben
a dolgokat. Egészséges kapcsolatot
ápolunk a munkatársainkkal, szeretjük a
hétköznapokat.
Az állandósult higgadtság állapotát kinek
rövidebb, kinek hosszabb idő után a
frusztráltság érzése követi. A magánélet
beszűkül, egyre több időt töltünk munkával,
a munkahelyi teljesítmény mégis romlik, és
ezt személyes kudarcként éljük meg. Ekkor
már egyre gyakrabban
kerül előtérbe a pesszimizmus érzése is.
Egészen addig tart ez az állapot, míg be nem
áll az ún. apátia. A munkatársi kapcsolatok
teljesen leépülnek, egyre ellenségesebbek
vagyunk a külvilág felé, nincs kezdeményező
kedvünk, az összetett feladatoktól hanyatthomlok menekülünk.
A legmélyebb szakaszban már képtelenek
vagyunk a kikapcsolódásra, semmi nem
okoz valódi örömöt a nap során, alvásés emésztési zavarok jelentkeznek, és
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átmeneti örömöt okozó pótcselekvések
felé fordulunk, ki-ki a maga stílusa szerint:
megjelenik az alkohol, a kávé, a dohányzás,
a túlevés, stb. az életünkben.
Mit tehetsz, ha el akarod kerülni?
Mint minden probléma esetén, itt is
igaz, hogy könnyebb dolgod van, ha már
az elején felkészülsz, és a megelőzésre
helyezed a hangsúlyt, mintha akkor
akarod kezelni a problémát, amikor már
megjelent.
Érdemes olyan lelki folyamatokon
dolgoznod, mint a megfelelési kényszer, a
saját igényeid megismerése és tiszteletben
tartása, reális teljesítményértékelés,
a felelősség mértékének tudatos
meghatározása és vállalása, stb.
Egy gyors ellenőrző kérdés:
Milyen igényeid vannak a
munkahelyeden, a magánéletedben,
a baráti kapcsolataidban, amelyek
fontosak a számodra?
(Sorolj fel legalább 20-20db-ot!)
Mit teszel azért, hogy az igényeid
kielégítsd?
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Honnan tudhatod, hogy rossz irányba
tartasz?
Az alábbi tünetek megjelenése
mindenképp figyelemfelkeltő: az érzelmek
kontrolljának felborulása (túlzott düh,
szorongás vagy szomorúság megjelenése),
állandó feszültség, a szakmai érdeklődés
csökkenése, a hobbik teljes elhagyása,
a baráti és párkapcsolat elhanyagolása,
elzárkózás a kikapcsolódás elől.
Ki tud segíteni?
Ha megfogalmazódott benned, hogy
segítségre van szükséged, akkor érdemes
keresned valakit, akiben meg tudsz bízni
és oszd meg vele a gondolataidat! Ha
kisebb mértékű elakadásról van szó,
akkor segíthet coach is, ha állandósult a
depresszió érzése vagy társul hozzá más
szorongás is, esetleg pánikroham, akkor
tovább irányíthat pszichológushoz.
https://ak-coaching.hu

elege van
felismerés
kezelés
vers
dacol
kiégés
indulat
határidő
munkatárs
vélemény
indokolatlan
düh
lelkes
optimista
rózsaszín
hétköznap
higgadt

frusztrált
magánélet
teljesítmény
kudarc
apátia
menekül
megelőz
segítség

have one's fill, fed up
recognition
treatment
poem
set at defiance
burnout
passion, anger
deadline
fellow-worker
opinion
unsubstantiated
anger
enthusiastic
optimist
pink
weekday
calm, cool-headed
frustrated
privacy, private life
capacity, efficiency
failure

apathy, impassiveness

run away
prevent
help
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Az utolsó nagy maffiavezérek
Giuseppe Fava olasz újságíró munkáját
dicséri a Szicíliai maffia című könyv, mely a
bűnszövetkezet kezdeti történetét meséli el
az olvasóknak. Bevallom, én kissé csalódott
voltam, hiszen amit leírt, az nem a filmekből
ismert akció dús, nyíltszíni gyilkolászás.
Sajnos azonban a filmekben ábrázolt
kegyetlenségeket nem a fantázia szülte.
Maga Fava is egy utcai leszámolásban lelte
halálát 1984-ben.
1974-ben tartóztatták le Luciano Leggio-t,
aki az ’50-es évek közepétől vált a szicíliai
maffia egyeduralkodójává. Egy darabig még
a rácsok mögül is próbálta kézben tartani az
irányítást, de hamar a helyébe állt korábbi
jobb keze, Salvatore „Toto” Riina. Az ő
regnálása alatt lett a maffia az a kegyetlen,
senkit nem kímélő szervezet, amilyennek
manapság tartjuk.
Riina 1930-ban született a szicíliai
Corleonében, abban a városban, ahonnan
Mario Puzo regényének főszereplője
is származott, illetve ahonnan nevét
kölcsönözte. Nem sokat tudni az életéről,
ami nyilván nem meglepő, ha figyelembe
vesszük, milyen szakmát űzött; égre-földre
keresett maffiavezérek nemigen szokták
kiadni a memoárjaikat. 19 évesen lépett
be a helyi maffiába, ahol ráragasztották a
Toto U Curtu, azaz Toto, a kurta becenevet,
minthogy mindössze 158 centi magas volt.
Fiatalon ismerkedett meg Leggioval, akinek
uralomra kerülésében nagy szerepet vállalt.
Ezalatt pedig nem diplomáciai tárgyalásokat,
sokkal inkább véres kivégzéseket kell érteni.
Többször ült börtönben, 1969-ben pedig
bár szabadlábra helyezték, utasították,
hogy hagyja el Szicíliát. Ő inkább a bujkálás
mellett döntött, és húsz évig nyoma sem
volt. Ez persze nem jelentette, hogy felesége
ne szülhette volna meg egy drága palermoi
magánklinikán a közös gyermekeiket
(összesen négyet).
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Híresen kegyetlen vezető volt: állítólag
több száz embert ölt meg saját kezűleg. Így
tett szert újabb becenevére: la Belva, azaz
a Vadállat. Egy alkalommal egy 13 éves
fiút öletett meg, hogy ezzel bírja rá annak
apját a hallgatásra. Kimondatlanul is ő
szolgált mintául több filmes vagy regénybeli
maffiózó megalkotásához. Bár a maffia
az ő vezetése alatt vált azzá a félelmetes
bűnügyi gépezetté, aminek ma is ismerjük,
Toto Riinát mégis úgy tartják számon,
mint aki szétrombolta a Cosa Nostrát. Az
ő vezérletével lépett ki a bűnszervezet az
árnyékból, és vált egyfajta államellenes
terrorszervezetté. Gépfegyveres támadások,
pokolgépes robbantások váltak mind
gyakoribbá, amire már a különféle bűnök
felett szemet hunyó állam is keményen
reagált; több száz maffiózót fogtak el,
hatalmas vagyonokat koboztak el, és újabb
és újabb törvényekkel léptek fel a maffiával
szemben. A válasz persze nem maradt el.
1992-ben Riina parancsára végeztek két
nagyhatalmú államügyésszel, a maffia
ellenes harc két vezető személyiségével.
Mivel ekkorra már igen komoly biztonsági

intézkedések voltak, a két gyilkosságot nem
volt egyszerű kivitelezni. Giovanni Falcone
alatt gyakorlatilag felrobbantották az
autópálya egy darabját. A merénylethez fél
tonna robbanószert használtak, a robbanás
helyén 15 méteres kráter maradt. Falcone
mellett meghalt a vele utazó felesége és az
őket kísérő három rendőr is.
Paulo Borsellinot 56 nappal később ölték
meg. Édesanyját ment meglátogatni hat fős
rendőri kísérettel. Semmi gyanúsat nem
észleltek, leszámítva egy az utcán parkoló
Fiatot. A Fiat felrobbant, és egy rendőr
kivételével mindenki meghalt a jelenlévők
közül. Borsellinonak volt egy piros notesze,
melybe saját jegyzeteit vezette. A noteszt
valaki meg is találta a helyszínen, elvileg
átadta az oda érkező vizsgálóbírónak, és
onnantól kezdve nyoma veszett. A bíró azt
vallotta, nem vette át a noteszt…
E két gyilkossággal vette kezdetét
Riina bukása. Akkora volt a társadalmi
felháborodás, hogy katonaság által
kísért maffia ellenes tüntetések vették
kezdetüket. Az ügyészek temetésére
érkező politikusokat inzultálták,
leköpködték, mint maffiabérenceket.
Szigorították a büntetéseket, törvények
sokaságával léptek fel a bűnszervezet és
az őket támogató tisztségviselők ellen.
Legfontosabb intézkedés az volt, hogy
a maffiából kilépő informátoroknak
büntetlenséget ígértek, így a maffia belülről
kezdett egyre inkább meggyengülni.
Ennek volt köszönhető, hogy 1993-ban
sikerült elfogni a rettegett maffiavezért,
akit életfogytiglani börtönbüntetésre
ítéltek. 2017. novemberében halt meg a

börtönben. Élete végéig magát tartotta a
Cosa Nostra vezetőjének, az általa elrendelt
gyilkosságokra pedig különösen büszke volt.
Utódja Bernardo Provenzano lett, akivel
„szakmai múltjuk” már a kezdetektől
egybefonódott. Provenzano egy
meggyengült, ám azért még mindig
erősnek számító maffiát vett át. Neki
is voltak gúnynevei: „Binnu u trutturi”
(Binno, a traktor), mert egy informátor
szerint lekaszálta az ellenfeleit) illetve „Il
ragioniere” (A könyvelő), ami a lényegesen
visszafogottabb, szerényebb vezetési
stílusára utalt. Provenzano igazi legenda
volt, hiszen 1963-ban veszett nyoma, s a
hatóságok kezében nem volt más, csak egy
1959-ben készült fotó. Évekig halottnak
is hitték. Végül 43 év után sikerült elfogni
2006-ban. Provenzano egy parasztházban
élte mindennapjait. Állítólag minden
hajnalban kitolta egy kiskocsin a maga
termelte zöldségeket a közeli piacra, hogy
eladja őket. Emellett pedig hosszú évek
óta apró cetliken keresztül kommunikált
mind a családjával, mind a szervezettel, s
adott ki nem ritkán halálos ítéleteket. Bár
hihetetlen óvatos volt, vesztét mégis ezek
a kis cetlik okozták, melyeket megtaláltak
egy küldöncénél, s eljutottak a búvóhelyére.
Őt is életfogytiglanra ítélték, s Riina előtt
másfél évvel halt meg a börtönében. Ők
voltak a két utolsó igazán nagyhatalmú
maffiavezérek. Érdekesség, hogy az
olasz gyártású Polip című sorozatban jól
felismerhetőek a róluk mintázott szereplők.
Z.G.
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maffia
bűn
bevall
csalódott
kegyetlenség
fantázia
leszámolás
letartóztat
rács
kurta
diplomácia
elbújik
nyom
kegyetlen
vezető
vadállat
gépezet

szétrombol
árnyék
államellenes
gépfegyver
pokolgép
vagyon
törvény
ügyész
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maffia
guilt
confess
disappointed
cruelty
fantasy
pay-off, reckoning
arrest
bars
short, brief, cutty
diplomacy
hide from sg
clue, sign
cruel
leader
beast
machine
disrupt
shadow
anti-state, hostile to the state

machine gun
bomb
assets, wealth
law
prosecutor

Elveszett édességek
Egészséges életmód ide vagy oda, azért valljuk be, az
áruházak édességekkel megrakott polcaiban felnőttként
is el-elgyönyörködünk. Nem tudom, ti hogy vagytok
vele, de én egyre többször vagyok zavarban, látva az
egyre hatalmasabbra duzzadó kínálatot. Kevésbé vagyok
kísérletező alkat, így a különösen ínycsiklandónak
tűnő újdonságokat leszámítva inkább maradok a jól
bevált ízeknél. Ezért is jelent akkora bosszúságot, mikor
valamelyik nagy kedvenc egyik napról a másikra eltűnik a
boltok polcairól.
Az ilyen felsorolásokban mindig előkelő helyet foglal el
a Chokito szelet, ami a reklám szerint ugyan „ronda és
finom”, de szerintem csak az utóbbi volt rá igaz. Biztos
te is emlékszel: kívül ropogós puffasztott rizses tejcsoki
borította a finom karamell tölteléket. Ma már csak
Ausztriában és Svájcban kapható, és ott sem rogyadoznak
tőle a polcok, legalábbis én hiába szalajtottam érte el egy
arra járó rokont, bizony üres kézzel tért haza.
A csokit egyébként a Nestlé gyártotta, akinek a piros
csomagolásos tábláscsokoládéik is évekre eltűntek a
polcokról, ám ezek a közelmúltban visszatértek, igaz, csak
nagy kiszerelésben, és talán csak két fajta.
Karamellás vonalon haladva tovább: a karamellás Kit
Kat, ugyan tudtommal egyetlen áruházláncban volt
fellelhető nálunk, de ott legalább éveken át tartottak
belőle. Eltűnését igazi rejtély övezi: megesett, hogy az
eladó érdeklődésemre azt felelte, ilyen csoki nem is volt.
Nyugtassatok meg, hogy nem csak képzelődtem!
A Piros mogyorós igazi magyar édesség volt, ami
a ’70-es években indult hódító útra, és még a ’80-as
években is sokáig ropogtathattuk. Nem spórolták ki az
egészmogyorót a csokiból, ami olyan vastag volt, hogy
néha nem volt egyszerű átharapni. A 2000-es években tért
vissza egy rövid időre, és egy csapásra újra kultusza lett.
Ekkor már nemcsak mogyorós, de mandulás változata
is volt, sőt egy téli kiadást is kiadtak almával, naranccsal,
mézzel és fahéjjal.
Végül megemlíteném a Ferrero Rocher pisztáciás
változatát (Ferrero Rocher Garden), amit csak nagyon
rövid ideig lehetett kapni egy válogatás részeként.
Ennek a terméknek gyakorlatilag esélyt sem adtak, hogy
népszerűséget szerezzen, bár – ahogy a fenti példák is jól
mutatják – valószínűleg nem a népszerűségen múlik, hogy
egy-egy termék elérhető marad-e, vagy sem.
Z.G.

47

egészséges életmód
bevall
édesség
elgyönyörködik
duzzad
ínycsiklandozó
előkelő
felsorolás
puffasztott rizs
tejcsoki
karamell
közelmúlt
tudtommal
áruház
kultusz
fahéj
egy csapásra

pisztácia
válogatás
népszerűség
elérhető
változat
termék
ízesít
hódít
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healthy lifestyle
admit, confess
candy, confectionery
admire
rise
mouth-watering
elegant, exclusive
enumeration
rice cake
milk chocolate
caramel
recent past
to my knowledge
department store
cult
cinnamon
at one go
pistachio
sort, collection
popularity
available
version
product
flavor, aromatize
conquest

Döntsön a sors,
avagy random randi
Ne aggódj, kedves olvasó! Nem arra fogunk
bíztatni, hogy vakon bízva a sorsban menj oda
valakihez az utcán, és akkor majd tuti házasság
lesz belőle. Nem vállalnánk felelősséget durva
kikosarazásokért, sem azért, ha épp így kerülnél
kapcsolatba valami elmebeteggel.
Ha van bennetek egy kis kalandvágy, és nem
szeretnétek, ha kedvenc kávézótokban csak
„a szokásos párocska” néven emlegetnének
titeket, akkor javasolt kipróbálni a fej vagy írás
randit. Elvégre fiatalok vagytok és szerelmesek,
a világ körülöttetek pedig hatalmas. Kár
volna leszűkíteni randijaitokat 3-4, vagy
annál is kevesebb helyre, ahol aztán közös
szabadidőtöket veritek el nagy egyetértésben.
Néha kell egy kis változatosság!
A fej vagy írás randi lényege a következő:
találkozzatok egy előre megbeszélt ponton,
majd egyikőtök mondjon egy számot öt és
tíz között. Ennyiszer fogtok pénzt feldobni.
Ha fej, jobbra fordultok, ha írás, balra, és ha
kereszteződéshez értek, újra feldobjátok a pénzt.
Mikor megtörtént az utolsó pénzfeldobás, és
befordultatok abba az utcába, ahova a sorsotok
vezérelt, vegyétek számba a lehetőségeket: hol
tudnátok legkellemesebben eltölteni az időt! Ne
féljetek új dolgokat sem kipróbálni! Mi életünk
legelhibázottabb étteremválasztását a mai napig
vidáman emlegetjük – igaz, soha nem tértünk
oda vissza, pedig kaptunk egy kedvezményes
kupont is!
Végezetül néhány megszívlelendő jó tanács,
mert mi tényleg szeretnénk, ha ez egy kellemes
élmény lenne. A zűrösebb környékektől minimum
tizenegy saroknyira legyen a kiindulópont,
így garantáltan nem keveredtek rossz helyre!
Lehetőleg olyan környéken próbálkozzatok,
ahol vannak is lehetőségek, mert egy sima
lakóövezetben legfeljebb játszóterezni vagy
betörni lehet – bár az előbbi végül is nem is olyan
rossz móka. Legalább egy pénzérme legyen
nálatok; bankkártyával kicsit nehezebb játszani a
játékot – bár nem lehetetlen.
Z.G.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Az elvarázsolt sziget

Ha szeretitek a kalandokat, ha
nem ijedtek meg egy kis fejtöréstől
(szigorúan szellemileg!), és ma
is szívesen gondoltok vissza
gyermekkorotok meséinek világára,
akkor van egy jó programjavaslatunk
a számotokra.
Március 24. és május 13. között a
Vajdahunyadvár két nagy földszinti
termében kerül megrendezésre
egy új tavaszi kiállítás, mely egyben
egy izgalmas játékra is invitál egy
mesebeli varázsvilágba.
E varázsvilágban az Elvarázsolt sziget ura, a találékony Varázslómester különféle
próbatételeket eszeli ki, hogy megbizonyosodjon róla, ki alkalmas varázslótanoncnak. A
legrátermettebbek a kaland végén egy titkos varázstárgyat megérintve varázslótanonccá
válhatnak. A trópusi szigeten barangolva a látogatók nem csak a rejtőzködő
Varázslómesterrel, de az esőerdők számtalan különös lakójával és meglepő jelenségeivel is
találkozhatnak.
Az utazás során a látogatók megismerhetik a titokzatos varázsvilágot annak minden lakójával
együtt, furfangos feladványok és játékos talányok várnak rájuk, megbűvölt szigetlakók teszik
próbára bátorságukat és rátermettségüket.
A bűvös helyszíneket járva a látogatók kideríthetik, képesek-e újraindítani a veszteglő
dzsungelvasutat, meg tudják-e törni az Álmok Őrzője veszedelmes bűbáját, át tudnak-e
kelni egy elefánttal a Tű-fokon, meg tudnak-e zabolázni egy repülő szőnyeget, és sikerül-e
megfejteniük a Majomszikla végső titkát.
Belépéskor a látogatók szöveges játékfüzetet kapnak, mellyel lépésről lépésre kerülhetnek
egyre közelebb a célhoz, a varázslótanonccá váláshoz. A több mint 1000 négyzetméteren
megvalósuló, izgalmas kiállítás és játék új látványvilággal, rengeteg felfedeznivalóval és
ajándékkal várja a kalandvágyó látogatókat. A kiállítás és a játék bejárása legalább másfél órát
vesz igénybe.
Izgalmasan hangzik, igaz? Talán mi magunk is elmegyünk. Ha felismersz minket, amint a
beígért zabolátlan repülőszőnyeggel viaskodunk, szívesen vesszük a segítséget!

Z.G.
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plight, make a promise

fight, battle
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KÖNYVAJÁNLÓ
Battle Royale
Ezúttal Takami Kósun regényét a Battle
Royale-t szeretnénk a figyelmetekbe
ajánlani.
A könyv a maga vaskos 738 oldalával elsőre
talán ijesztő lehet, de ha belegondolunk,
hogy az olyan vitathatatlanul kultikus
történetek, mint A Gyűrűk Ura vagy a Harry
Potter mennyivel hosszabbak, már nem is
tűnik olyan lehetetlen feladatnak a dolog.
Főleg, hogy a történet az első oldaltól az
utolsóig izgalmas, egyetlen percre nem
engedi, hogy lankadjon az
olvasó figyelme.
Nehéz ma már olyat írni,
amiről ne jutna eszünkbe
egy másik mű. Így van
ezzel a regénnyel is.
Leggyakrabban William
Goldin Legyek Ura című
regényéhez szokták
hasonlítani (lakatlan
szigetre vetődött kisfiúk
egymás ellen fordulnak),
de van egy, a mai
időkben sokkal ismertebb
regénytrilógia is, ami
hasonló motívumokkal
bír, ez pedig az Éhezők
viadala. Bár az író japán,
de nem kizárt, hogy előbbi
hatással volt rá az írásban.
Utóbbit viszont közel tíz
évvel később adták ki, így nagyot téved,
aki koppintásnak hiszi; inkább fordítva
lehetne igaz.
A történet a közeli jövőben, egy diktatórikus
távol keleti államban játszódik, ahol létezik
egy játék, amolyan modern gladiátorviadal,
melyet Battle Royale-nak kereszteltek
el. Lényege, hogy kiválasztanak egy
kilencedikes osztályt, akiket egy szigetre
szállítanak, majd arra kényszerítik őket, hogy
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végezzenek egymással, míg csak egyetlen
győztes marad. Jelen esetben Nanahara
Súja osztályára esik a választás, akiket
egy kirándulásról rabolnak el. 21 fiú és 21
lány néz egymással farkasszemet, mikor
kihirdetik a szabályokat: mindenki nyakába
egy robbanó nyakörv került, s abban az
esetben, ha egy napig senki sem hal meg,
a nyakörveket felrobbantják. Egyesével,
névsorban indítják útjukra a diákokat,
mindenki kap egy hátizsákot, melyben
különféle ellátmányok mellett lapul egyegy fegyver is. Aki szerencsés,
annak géppisztoly jut, de
olyan is akad, akinek csak egy
étkezéshez használatos villa.
Vajon képesek lesznek
egymás ellen fordulni a
legjobb barátok és barátnők?
Mit kezdenek a helyzettel
a szerelmesek? Találnak a
diákok megoldást arra, hogy
mindannyian épségben
hazamehessenek, kijátszva
a rendszert? Azzal bizonyára
nem árulok el titkot, hogy az
utolsó kérdésre egyértelműen
nem a válasz, hiszen akkor
egy sokkal rövidebb, és
unalmasabb könyvet
kapnánk. Persze nem könnyű
számon tartani a számunkra
idegen nevű szereplőket,
ahogy azt sem, hogy hányan élnek még
a negyvenkét főből. A követhetőség
érdekében minden fejezet végén szerepel
egy szám, hogy hány fő maradt.
A regény igazi kultikussá nőtte ki magát,
nem csak Japánban. Filmet is forgattak
belőle, de ahogy az lenni szokott, a film nem
rossz, de meg sem közelíti a könyv izgalmát,
már csak a szükségszerű egyszerűsítések
miatt sem.
Z.G.
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FILMAJÁNLÓ
Különös kegyetlenséggel
(Extreme Prejudice)
Ma egy olyan filmet szeretnénk a
figyelmetekbe ajánlani, ami ha el is múlt
harminc éves, a mai napig élvezetes,
többször nézős kategória. Személyes
vélemény, de a mai akció mozik nagy része
csak szeretne ilyen maradandó minőséget
képviselni.
A film főszereplője
a Nick Nolte
által játszott Jack
Benteen, aki egy
Texas és Mexikó
határán fekvő
kisváros seriffje.
A határ közelsége
miatt nagy
problémát jelent a
drogcsempészet,
a közeli drogbáró
pedig nem
más, mint Jack
gyerekkori barátja
Cash Bailey. Mind
emellé mindketten
ugyanazt a nőt
akarják. Kettejük
párharcát színesíti,
hogy feltűnik a
városban egy
veterán katonai
alakulat, melynek
hivatalosan minden
egyes tagja halott.
Az osztag vezetőjét
a zseniális karakterszínész, Michael
Ironside játssza. Megemlíteném még az
osztag második emberét, Larry McRose
törzsőrmestert, akit Clancy Brown alakít
(leghíresebb szerepe a Hegylakó első
részének fő gonosza). Hogy ők miért vannak
itt, hogy tulajdonképpen melyik oldalon
állnak, az finoman szólva sokáig kérdéses
marad. Biztos ti is láttatok már olyan filmet,
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ahol valakiről nagyon el akarják hitetni, hogy
ilyen vagy olyan kemény fickó, de ti csak
egy színészt láttok, aki izzadtságszagúan
játssza a szerepét. Nos, itt ilyennel nem kell
szembesülnünk: az egyes karakterek jól
vannak megalkotva, elég pár jelenet ahhoz,
hogy mindegyikük rendelkezzen valamilyen
személyiséggel, s ne
üres papírmasé figurák
legyenek számunkra.
Nolte is kiválóan hozza
a szűkszavú, érzelmeit
kommunikálni
képtelen texasi rendőr
szerepét annak
minden vívódásával.
Kiválóan érzékeltetik
a seriff barátnőjének
szenvedését is, ahogy
az érte versengő két
férfi ellentéte őt is
lassan felőrli.
Mégsem kell valami
lassú, néha unalomba
forduló drámára
számítanunk. A film
nem spórol a vérrel és
erőszakkal; mindjárt
az első negyed órában
láthatunk egy olyan
tűzpárbajt, ami
simán kenterbe veri
sok akciófilm végső
leszámolását is. Arra
pedig számíthatunk, hogy
a későbbiekben sem lesz hiány akcióban.
Ha nem érzel zsigeri ellenszenvet minden
filmmel szemben, ami a 2000-es évek
előtt készült, ne adj’ Isten szereted a ’80as évek oly hamisíthatatlan hangulatát,
akkor szívből ajánljuk ezt a filmet, nem fog
csalódást okozni!
Z.G.
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How do you build the next-generation internet? - Part II.
I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!
How does quantum key distribution work?
To …………………………….. how QKD works, let’s go back to the video call made
between the Austrian and ………………………………. The Micius satellite used its light
source to ……………………. optical links with the ground stations in Austria and the
ground stations in China. It was then able to generate a quantum key.
The great thing about ………………………………. is you can detect whether someone
has tried to ………………………. the message before it got to you, and how many
people tried to access it.
Micius was able to tell that the encryption was secure and no one was
……………………… on the video call. It then …………………………… ahead to encrypt the
data using the secret key and ……………………….. it over a public internet channel.
II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján!
Routing messages
Multiple groups of scientist are developing ………………………………………………………
……………………………..
Repeater stations will need ………………………………………………………………………………
………………………………
Repeater stations have to figure out ……………………………………………………………………
…………………………….
The University of Oxford and the University of Maryland are both
…………………………………………………….
Dr. Vicary says ……………………….……………………….……………………….……………………….…
………………………………
III./ Válaszolj magyarul a feltett kérdésekre a hallott szöveg alapján!
Quantum memory
1.
2.
3.

Mi az a kvantum memória chip és mihez kell?
Mi az az ANU és miért fontos?
Mi az a CQC2T?
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IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe!
(hallgasd meg ismét)
Quantum memory
The repeater station will also need to have a quantum memory chip. The nodes
create “links”, which consist of ……………………. pairs of light particles. These
entangled pairs are prepared in advance. While the node ……………………… the
route across the network that the message will need to take, it needs to store
the entangled pair of photons somewhere safe, so a quantum ……………………..
is needed. It has to be able to store the photons for as long as possible.
Researchers from the Australian National University have developed a
……………….. quantum memory chip using an erbium-doped crystal. This device
is able to store light in the right colour and it is ……………………… so for longer
than one second, which is 10,000 times longer than all other attempts so far.
“The biggest challenge is now to demonstrate a quantum memory with a large
data storage capacity,” ………………….. Matthew Sellars, program manager in the
Centre for Quantum Computation and Communication Technology at ANU
tells the BBC. “It will be the memory’s storage capacity that will limit the data
……………………… through the network. “I think it will take about five years before
the technology [for the quantum internet] is practical.”

transmission rate
entangled

able to do
telecom-compatible

calculates
memory chip
associate professor

by Mary-Ann Russon, bbc.com

60

A 2018. februári angol mp3-hoz tartozó feladatok megoldása:
How do you build the next-generation internet?
Imagine super-fast computers that can solve problems much quicker than
machines today. These “quantum computers” are being developed in
laboratories around the world. But scientists have already taken the next step,
and are thinking about a light-based quantum internet that will have to be just
as fast.
It’s not easy to develop technology for a device that hasn’t technically been
invented yet, but quantum communications is an attractive field of research
because the technology will enable us to send messages that are much more
secure.
There are several problems that will need to be solved in order to make a
quantum internet possible:
- Getting quantum computers to talk to each other
- Making communications secure from hacking
- Transmitting messages over long distances without losing parts of the
message; and
- Routing messages across a quantum network
What is a quantum computer?
A quantum computer is a machine that is able to crack very tough computation
problems with incredible speed - beyond that of today’s “classical” computers.
In conventional computers, the unit of information is called a “bit” and can
have a value of either 1 or 0. But its equivalent in a quantum system - the qubit
(quantum bit) - can be both 1 and 0 at the same time. This phenomenon opens
the door for multiple calculations to be performed simultaneously.
There are four types of quantum computers currently being developed, which
use:
- Light particles
- Trapped ions
- Superconducting qubits
- Nitrogen vacancy centres in diamonds
Quantum computers will enable a multitude of useful applications, such as
being able to model many variations of a chemical reaction to discover new
medications; developing new imaging technologies for healthcare to better
detect problems in the body; or to speed up how we design batteries, new
materials and flexible electronics.
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Pooling computing power
Quantum computers might be more powerful than classical computers, but
some applications will require even more computing power than one quantum
computer can provide on its own.
If you can get quantum devices to talk to each other, then you could connect
several quantum computers together and pool their power to form one huge
quantum computer.
However, since there are four different types of quantum computers being built
today, they won’t be all be able to talk to each other without some help.
Some scientists favour a quantum internet based entirely on light particles
(photons), while others believe that it would be easier to make quantum
networks where light interacts with matter.
“Light is better for communications, but matter qubits are better for
processing,” Joseph Fitzsimons, a principal investigator at the National University
of Singapore’s Centre of Quantum Technologies tells the BBC.
“You need both to make the network work to establish error correction of the
signal, but it can be difficult to make them interact.”
It is very expensive and difficult to store all information in photons, Mr
Fitzsimons says, because photons can’t see each other and pass straight by,
rather than bouncing off each other. Instead, he believes it would be easier
to use light for communications, while storing information using electrons or
atoms (in matter).
Quantum encryption
One of the key applications of the quantum internet will be quantum key
distribution (QKD), whereby a secret key is generated using a pair of entangled
photons, and is then used to encrypt information in a way that is impossible for
a quantum computer to crack.
This technology already exists, and was first demonstrated in space by a team
of researchers from the National University of Singapore and the University of
Strathclyde, UK, in December 2015.
But it’s not just the encryption that we will need to build in order to secure our
information in the quantum future.
Scientists are also working on “blind quantum computer protocols”, because
they allow the user to hide anything they want on a computer.
“You can write something, send it to a remote computer and the person who
owns the computer can’t tell anything about it at all except how long it took to
run and how much memory it used,” says Mr Fitzsimons.
“This is important because there likely won’t be many quantum computers
when they first appear, so people will want to remotely run programs on them,
the way we do today in the cloud.”
There are two different approaches to building quantum networks - a landbased network and a space-based network.
Both methods work well for sending regular bits of data across the internet
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today, but if we want to send data as qubits in the future, it is much more
complicated.
To send particles of light (photons), we can use fibre optic cables in the ground.
However, the light signal deteriorates over long distances (a phenomenon
known as “decoherence”), because fibre optics cables sometimes absorb
photons.
It is possible to get around this by building “repeater stations” every 50km.
These would essentially be miniature quantum laboratories that would try to
repair the signal before sending it on to the next node in the network. But this
system would come with its own complexities.
Land or space?
Then there are space-based networks. Let’s say you want to send a message
from the UK to a friend in Australia. The light signal is beamed up from a ground
station in the UK, to a satellite with a light source mounted on it.
The satellite sends the light signal to another satellite, which then beams
the signal down to a ground station in Australia, and then the message can
be transmitted over a ground-based quantum network or classical internet
network to the other party.
“Because there’s no air between the satellites, there’s nothing to degrade the
signal,” says Dr Jamie Vicary, a senior research fellow at Oxford University’s
department of computer science and a member of the Networked Quantum
Information Technologies Hub (NQIT).
“If we want to have a really global-scale quantum internet, it looks like a spacebased solution is the only way that will work, but it’s the most expensive.”
Quantum teleportation via space has been conducted successfully, and
scientists are currently vying to demonstrate longer and longer distances.
Scientists from the Chinese Academy of Sciences generated headlines in June
when they succeeded in teleporting entangled photons between two towns in
China located 1,200km apart. They used a specially developed quantum satellite
called Micius.
The same Chinese scientists recently topped their own record on 29 September,
by demonstrating the world’s first intercontinental video call protected by a
quantum keywith researchers at the Austrian Academy of Sciences - over a
distance of 7,700km.
The call lasted for 20 minutes and the parties were able to exchange encrypted
pictures of the Micius satellite and Austrian physicist Erwin Schrödinger.
Rupert Ursin, senior group leader at the Austrian Academy of Sciences’ Institute
for Quantum Optics and Quantum Information believes the quantum internet
will need land-based and space-based networks to operate in parallel.
“In the cities, we need a fibre network, but long haul connections will be covered
by satellite links,” he explains.
by Mary-Ann Russon, bbc.com
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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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Az A&K Magazin következő
lapszámának várható megjelenése:
április 16. hétfő
Reméljük, hogy akkor is olvasóink
között köszönthetünk majd!
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