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A szerző megoldásai
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hírado

A Microsoft a DVD+RW újraírható formátumot választotta a versenyző típusok
közül, amelyet operációs rendszerében szoftverrel és technikai dokumentációval is
támogatni fog. Az évente megrendezett Window s Hardw are Engineering Conference
(WinHEC) alkalmával bemutatott prezentáció szerint a DVD+RW helyet kap a
következő, jelenleg Longhorn kódnéven futó Windowsban, s így minden esélye meg-
van, hogy adattárolási szabvánnyá váljon. Az 500 dollár körüli áron árult DVD+RW-
készülékeket a Hew lett-Packard, a Dell Computer, a Mitsubishi Chemical, a Philips
Electronics, a Ricoh, a Sony, a Thomson Multimedia és a Yamaha támogatja. A konku-
rens DVD-RW formátumot támogató DVD Forum nem működik együtt a Microsoft-
tal. Elemzők rámutatnak, ez nem jelent semmit, a Microsoft támogatja a DVD-RAM
formátumot is, amelyet azonban a vásárlók az eladási adatok szerint nem kedvelnek.

A másolt zenék elleni harcban a kiadók a védett CD-lemezekben látják a megoldást.
A BMG, a világ öt legnagyobb lemezkiadójának egyike hétfőn bejelentette, hogy a kriti-
kusoknak, viszonteladóknak és a szakmabeli közönségnek megjelenés előtt kiadott
promóciós CD-ket is műszaki védelemmel látja el. A világ nagy lemezkiadói alkotta
ötösfogat (Vivendi Universal, Sony Music, EMI Group, Warner Music és a BMG) azt
reméli, a lemezeken alkalmazott védelmi eljárások elejét veszik a CD-k „rippelésének”,
vagyis a zenei anyag könnyen kezelhető, csereberélhető MP3-as formátumba másolásá-
nak. A BMG bejelentette, hogy a legtöbb védett CD-lemeze a zeneszámok két példá-
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nyát is tartalmazza majd. Az egyik ezek közül a CD-berendezések által kezelt formátum,
a másik a Microsoft WMA formátumának kódolt változata, a számítógépes és discman-
es lejátszáshoz

A Microsoft kiadott egy „létfontosságúnak” minősített frissítést w ebszerver-
szoftveréhez, amellyel 10 új biztonsági rést foltoz be, amelyeken keresztül teljesen
átvehető a szerverek irányítása. A javítást az Internet Information Server (IIS) 4.0, 5.0
vagy 5.1 verzió és Windows NT 4.0, Window s 2000 vagy Windows XP Professional
oprendszer használatánál javasolja azonnali letöltésre a Microsoft. A cég szerint három
javítás mindhárom verziónál létfontosságú, egy-egy pedig a 4-es és az 5-ös változatnál
nélkülözhetetlen. A SecurityFocus szerint a javítások problémákat okozhatnak néhány
szerver SiteServer azonosító és beállításokat lehetővé tevő moduljában, erre a Microsoft
külön javítást ad azoknak, akik betelefonálnak. Az IIS 4 javítás csak a Service Pack 6a-t
használó Window s NT szervereken használható, míg az IIS 5 javítás 1-es vagy 2-es
Service Pack megléte után használható Window s 2000-el. A Microsoft ezen felül azt
javasolja, töltsék le az IIS Lockdow n Tool 2.1-t, amely lekapcsolja a nem használt funk-
ciókat a szervereken.

www.index.hu

Tábori kísérletek

Fénytan
Lézeres kísérletek

A FIRKA 11. évfolyamának I-V. pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülő
fizikakísérletek elkészítésére és a lejátszódó jelenségek  magyarázatára vonatkozott. Azok a tanulók,
akik a jelen szám megjelenéséig a legtöbb eszközt elkészítették, és meg is magyarázták a velük kap-
csolatos jelenségeket, jutalomképpen részt vehetnek 2002 nyarán Vársonkolyoson az EMT által
szervezett természetismereti táborban. A jelen számban ismertetett lézeres kísérletek egy részét már a
táborban mutathatjátok be. Ezeknek az eszközöknek az elkészítése és a lejátszódó jelenségek magya-
rázata ezúttal szorgalmi feladat, a verseny kimenetelét nem befolyásolja!

Figyelem! A lézerfénynek — mind közvetlenül, mind közvetett módon — a szem-
be kerülése a látást károsítja!

1. A lézerfény útja láthatóvá tehető, ha a lézer fényének útjába illatosító sprayt per-
metezzük, méhészeti füstölő füstjét fújjuk.

2. Lézer fénynyalábját nyalábtágítóval (vagy gyűjtő lencsével) kitágít juk. Az így kitá-
gított nyaláb szemcseképét falra vetítjük. Ha a szemlencse-hibás a szem, akkor annak el-
mozdításával a szemcsekép pontjai sziporkázni látszanak.

3. Érdekes látványosságot idézhetünk elő (például diszkóban), ha nyalábtágítóval
vagy gyűjtőlencsével kiszélesített lézernyalábbal világítunk át különböző mintájú ún.
katedrálüvegeken vagy sörkristályokon. Sörkristályokat  sörben oldott keserűsó telített
oldatának kikristályosításával állíthatunk elő.


