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De az is lehetséges, hogy ez a mi hibánk: hátha nincsenek részecskehelyzetek és 
-sebességek, csak hullámok? Mi pedig igyekszünk ráerőltetni a hullámokat a sebes-
ségekkel és pozíciókkal kapcsolatos előítéleteinkre. Ebből persze hibás illeszkedés 
származik, s ez az oka a látszólagos megjósolhatatlanságnak. 

A határozatlansági elv óriási hatást gyakorolt világképünkre. A felfedezése óta eltelt 
több mint hetven év sem volt elegendő a tudósok számára, hogy minden vonatkozását 
elfogadják, a következményei mindmáig számos vita alapjául szolgálnak. A határozat-
lansági elv véget vetett Laplace tudományelméleti álmának, amelyet a tökéletesen de-
terminisztikus Világegyetem modelljéről szőtt: nyilvánvalóan képtelenek vagyunk pon-
tosan megjósolni a majdani eseményeket, ha a Világegyetem jelenlegi állapotát sem ha-
tározhatjuk meg pontosan! Továbbra is elképzelhetjük viszont, hogy létezik olyan sza-
bálygyűjtemény, amely az eseményeket valamely természetfölötti lény számára határoz-
za meg; e lény képes lehetne a világmindenség jelenlegi állapotának megfigyelésére anél-
kül, hogy befolyásolná ezt az állapotot. Másként fogalmazva, lehetséges, hogy az Uni-
verzum gondoskodott saját külső megfigyelőről, és mi, mint az Univerzumhoz rendel-
hető hullámfüggvény részesei soha sem leszünk képesek átlépni saját árnyékunkat, va-
gyis információveszteség nélkül, konkrét mérési eredményhez jutni.  

 

Irodalom: 
1] Bohm, D.: Okság és véletlenség a modern fizikában (Gondolat 1960) 
2] Feynman R.: A fizikai törvények jellege (Magvető, 1983) 
3] Heisenberg W.: Válogatott tanulmányok (Gondolat, 1967)  

Heisenberg W.: A rész és az egész (Gondolat, 1975)  
Planck M.: Válogatott tanulmányok (második kiadás Gondolat,1982)  

4] Ridnyik, V. J.: Kvantummechanika mindenkinek (Gondolat, 1975) 
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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Torrentek 
 Peer-to-peer: a peer-to-peer vagy P2P paradigma lényege, hogy a hálózat 

végpontjai közvetlenül egymással kommunikálnak, központi kitüntetett 
csomópont nélkül. 

 A peer-to-peer fogalom két hasonló, de célját tekintve mégis eltérő foga-
lomkört is takar: a számítógépek egyenrangú technológiai szintű kapcsoló-
dási módját egy helyi hálózaton, vagy valamilyen célból közvetlenül kapcso-
lódó szoftver-megoldások működési elvét. 

 A közvelten kapcsolat hibatűrőbb felépítést, skálázhatóságot jelent. Hátrá-
nyai: a nehezebb adminisztráció, az erőforrások pazarló használata, a nehe-
zebb megvalósíthatóság. 

 BitTorrent (bitáradat): egy protokoll, és az azt használó P2P alapú fájlcse-
rélő szoftver neve. Bram Cohen fejlesztette ki. A BitTorrent a fájlokat fel-
darabolja (többnyire 250kb méretre). A darabokat a kliensek véletlenszerű 
sorrendben letöltik, majd a kliens a letöltés végén a darabokból újra összeál-
lítja a fájlokat. Minden csomópont megkeresi a hiányzó részhez a lehető 
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leggyorsabb kapcsolatot, miközben ő is letöltésre kínálja fel a már letöltött 
fájldarabokat. A BitTorrent esetében minél keresettebb egy fájl, annál töb-
ben vesznek részt az elosztásában is. Lényege tehát, hogy nem egy központi 
szerver gépről történik a letöltés, hanem a felcsatlakozott partnerektől. Így 
kihasználja a letöltő feltöltési sávszélességét, és nem terheli a szervert. 

 Tracker: egy központi szerver program, amely tárolja, hogy melyik 
torrentet melyik peer tölti és statisztikát gyűjt. Ezen az alkalmazáson keresz-
tül lehet – akár névtelenül is – letölteni torrent fájlokat, illetve saját 
torrenteket helyezhetünk el. 

 Torrent: egy fájl, amely tartalmazza a tracker címét, a megosztott fájlok ne-
vét, a darabok (pieces) számát, méretét és a hash-t. A torrentet egy .torrent 
kiterjesztésű fájl hordozza, amit különböző torrent oldalakról lehet letölteni. 
Néhány torrent-honlapon szükség lehet regisztrációra is. A letöltési sebes-
ség annál nagyobb, minél többen töltik le az adott fájlt, hiszen annál többen 
töltenek is fel. Jelentősége a frissen publikált fájloknál van, mikor sokan 
akarják megszerezni az adott fájlt. 

 Seeder: az a peer, akinél megvan az összes adat (100%).  
 Leecher: az a peer, aki még tölti le az adatokat (< 100%), ha letöltötte 

seeder lesz belőle. 
 Feltöltő: az a felhasználó, aki az új dolgokat teszi fel az oldalra. Általában 

nagy sávszélességgel rendelkezik. 
 Passkey: egy 16 karakterből álló kulcs, minden felhasználó egyedi kulccsal 

rendelkezik. Amikor letöltünk egy torrentet, akkor a passkey automatikusan 
hozzáadódik a torrent fájlhoz. Ezáltal a tracker tudni fogja, hogy ki tölti a 
torrentet. Nem szükséges IP alapján azonosítani a felhasználókat. 

 Slot: a maximálisan futtatható torrentek száma az oldalon. Mindig az épp 
feltöltött és letöltött torrentek maximális számát határozza meg. 

 A letöltési sebesség leginkábba seeder-leecher arányától függ. Amelyik 
torrentnél alacsony a seeder-leecher arány, előfordulhat, hogy csak lassan 
lehet letölteni. 

 Aktív módban több kapcsolatot tud létrehozni a kliens, és így gyorsabban 
lehet letölteni. A passzívak nem tudnak tölteni a passzívaktól, de az aktívak 
mindenkitől tudnak tölteni. 

 A BitTorrent egyik sajátossága: „minél többet adsz, annál többet kapsz”. Ezért le-
het az, hogy minél többen töltenek valamit, annál gyorsabban lehet letölteni. 

 Tracker szoftverek: 
o BNBT EasyTracker: http://bnbteasytracker.sourceforge.net/ 
o BtitTracker: http://www.btiteam.org/ 
o ByteStats tracker: http://www.phpsoft.org/ 
o XTBDev: http://www.tbdev.net/ 

 A legelterjedtebb tracker szoftverek PHP+MySQL alapúak, de vannak 
Pythonban vagy C++-ban megírt  tracker szerver programok is. 

 Torrent kliensek: 
o Azareus: http://azureus.sourceforge.net/ 
o µTorrent: http://www.utorrent.com/ 
o Bittorrent: http://www.bittorrent.com/ 
o Bitcomet: http://www.bitcomet.com/ 
o Bitlord: http://www.bitlord.com/ 

 Retail: kiskereskedés – Az eredeti, gyári; film, zene, játék, szoftver verziói. 
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 Limited: korlátozott – Az adott film, zene, szoftver csak korlátozott szám-
ban került a piacra.  

 Proper: megfelelő – Ha egy csoport által rögzített filmnek, zenének rosszabb 
a minősége, vagy egy program nem működik tökéletesen minden felhaszná-
ló számítógépén, és egy másik csoport kijavítja a hibákat, rögzíti ugyanazt 
jobb minőségben, akkor teszi ezt a jelölést az adott verzió nevébe. 

 Repack: újracsomagolva – Ha hiányzik egy vagy több darab 15 000 000 vagy 
50 000 000 bájtos fájl a darabolt adatállományból, vagy hibás volt közülük 
pár darab, akkor a javított verziót ezzel jelzik. 

 Nuked: hibás – Ha egy adott csoport tagjai nem vesznek észre hibát az álta-
luk készített adatállománynál, csak a felhasználótábor, akkor ezzel jelzik, 
hogy hibás. 

 Internal: belső – Az adott filmet, zenét, szoftvert egy tag csak a saját cso-
portjának szánta, de egyes esetekben kiszivároghat, ami főleg az adott film, 
zene, szoftver népszerűségétől függ. 

 Dupe: balek – Ezzel a jelzéssel akkor találkozhatunk, ha az adott filmről, 
zenéről, szoftverről már készített másolatot egy csoport, és ez az adott má-
solat teljesen megegyezik a korábbival. Tehát semmi módosítás nincs ben-
ne, csak más csoport is készített egyet. 

 STV: Moziban nem játszott film. Ez azt jelenti, hogy vagy adathordozóról, 
vagy TV-ből digitalizált állomány.  

 CAM: Otthoni kamerával készített felvétel. 
 Widescreen (WS): szélesvászon – Az adott film szélességének és magasságá-

nak az aránya 16:9. 
 Fullscreen (FS): teljes képernyő – Az adott film szélességének és magasságá-

nak az aránya 4:3. 
 Telesync (TS): Az adott film képének minősége valamivel jobb, mint a 

CAM minősége, mert a hangot közvetlenül kábelen keresztül rögzítik, a 
filmet pedig nagyjából üres moziban jobb kamerával készítik. 

 Telecine (TC): Az adott filmet közvetlenül a filmtekercsről rögzítik, de ál-
talában nem tökéletes a kép szélességének és magasságának az aránya, de az 
időszámlálót nem teszik rá. 

 Screener (SCR): Az adott filmet VHS kazettáról kódolták. A kép szélessé-
gének és magasságának az aránya 4:3. Általában  VCD, SVCD formátumot 
készítenek belőle. 

 DVD-Screener (DVDSCR): Az adott filmet DVD-ről kódolták. A kép 
szélességének és magasságának az aránya 4:3. Általában VCD, SVCD, 
DivX, XviD formátumot készítenek belőle. 

 DVDRIP: Nagyon jó minőségű másolata a kiskereskedelemben is kapható 
DVD-nek, amiből SVCD, DivX, XviD formátumot készítenek. 

 VHSRIP: Nagyon jó minőségű másolata a kiskereskedelemben is kapható 
VHS kazettának, amiből SVCD, DivX, XviD formátumot készítenek. 

 TVRIP: A televízió műsorok kapják ezt a jelzést, amelyek lehetnek soroza-
tok, rajzfilmek, sportmérkőzések. A legelterjedtebb formátum a VCD, 
SCVD, DivX, XviD. 

 WORKPRINT (WP): Azok a filmek, amelyek még nem készültek el, vagy 
olyan jeleneteket tartalmaznak, amelyek kimaradtak egy filmből. 

 WATERMARKS (WM): A film valamelyik sarkában egy vízjel található. 
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 NTSC: Az adott DVD film amerikai régiós jellemzővel rendelkezik. A fel-
bontás 720×480 vagy 352×240, a film sebessége pedig 30 kép per másodperc. 

 PAL: Az adott DVD film európai régiós jellemzővel rendelkezik. A felbon-
tás 720×576 vagy 352×288, a film sebessége pedig 25 kép per másodperc.  

 DVDR: Az adott film DVD formátumú.  
 SVCD: Az adott film SVCD formátumú.  
 VCD: Az adott film VCD formátumú. 
 DivX: Az adott film DivX formátumú.  
 XviD: Az adott film XviD formátumú.  
 DUB: A film hangjának nyelvét jelzi: HunDUB, EngDUB. 
 SUBBED: Ha az angol és német nyelvű feliraton kívül más feliratot is csa-

toltak a filmhez, akkor azt az adott nyelv két- vagy hárombetűs rövidítésé-
vel felsorolják pontokkal elválasztva a fenti jel előtt. Pl. HunSUBBED. 

 CUSTOM: Ezt a jelet akkor teszik ki, ha egy csoport saját maga készít fel-
iratot, vagy kiveszi egy DVD filmből az extrákat.  

 SAMPLE: A letöltött fájlokban esetleg találkozhattok SAMPLE elnevezésű 
könyvtárral. Ebben a könyvtárban rövid bemutató van, hogy lássuk a minőséget. 

 CDM: Bemutató lemez különböző számokkal CD-ről rögzítve.  
 CDS: Bemutató lemez egy szám több fajta feldolgozásával CD-ről rögzítve.  
 CDA, CDR: Teljes zenei album CD-ről rögzítve.  
 DVDA: Teljes zenei album DVD-ről rögzítve.  
 VINYL: Az adott hangfelvételeket bakelit lemezről rögzítették.  
 CABLE: Az élő felvételt kábeles rádióadásból rögzítették.  
 DAB: Az élő felvételt rádióból digitális módon rögzítették.  
 FM: Az élő felvételt rádióból analóg módon rögzítették.  
 LINE: Az élő felvételt közvetlenül rögzítették.  
 SAT: Az élő felvételt szatellites rádióadásból rögzítették.  
 ISO: A játék vagy alkalmazás forrása optikai adathordozó, amiről képfájlt 

készítettek. A használathoz ki kell írni adathordozóra, vagy be kell tölteni 
egy optikai lemezmeghajtót emuláló programba, és ezután feltelepíthető. 

 RIP: A játékot nem kell adathordozóra rögzíteni, nem kell optikai lemez-
meghajtót emuláló programba betölteni, és telepíteni sem kell ahhoz, hogy 
játszható legyen.  

 DVD: Az adott játék DVD formátumú.  
 PS2: Az adott játék PlayStation 2-n működtethető. 
 XBOX: Az adott játék XBOX-on működtethető.  
 GBA: Az adott játék GameBoy Advanced-en működtethető.  
 WinALL: Az alkalmazás az összes verziószámú Windows-on működőképes. 
 Multilanguage: Az alkalmazásba több nyelv is be van építve. 

K. L.  
 

A levegő nedvessége és mérése 

 
A légkörnek mindig van bizonyos vízgőz tartalma, vagy más szóval kifejezve pára-

tartalma.  
Ez a vízmennyiség az álló- és folyóvizek, a nedves talaj és a növényzet párolgása kö-

vetkeztében kerül a légkörbe. Ez azt jelenti, hogy a levegő adott térfogatában jól meghatá-


