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Számítástechnikai hírek 
A Microsoft tájékoztatta hardverpartnereit az 

új operációs rendszerrel kapcsolatos licencdíjak-
ról: az összeg 50 és 100 dollár közötti lesz, és fő-
ként a vásárolt licencek számától függ. Mint is-
meretes, az idén ősztől elérhető Windows 8 ösz-
szesen négy változatban érkezik. Az x86/x64 
PC-kre és notebookokra a Windows 8 és a Win-
dows 8 Pro kiadást lehet majd telepíteni, ezenkívül lesz egy Windows RT nevű verzió is, 
amit az ARM processzorokkal ellátott készülékekhez adnak ki. Windows 8 Enterprise 
néven érkezik a kifejezetten cégeknek szánt operációs rendszer. Az x86-os OEM-
verzióért 60 és 80 dollár közötti összeget kér a Microsoft, a Windows 8 Pro esetében a 
licencdíj 80 és 100 dollár közé tehető. A Windows RT-nél a licencdíj 50-65 dollár lesz, 
de a Windows 8 Pro és a Windows RT esetében a csomag részét képezi még egy Offi-
ce-licenc, ugyanakkor nem lehet tudni, hogy az Office 2010-ről vagy 2013-ról lesz-e szó. 
Az összeg egyébként az egyes gyártók esetében eltérő lehet és többek között attól is 
függ, hogy az adott cég hány licencet tud értékesíteni, és persze számos más szempont 
is közrejátszik. A frissítési ajánlatok már most megjelentek, melynek keretében akik 
2012. június 2. és 2013. január 31. között vesznek PC-t, lehetőségük van Windows 7-ről 
Windows 8-ra frissíteni csupán 15 euróért. A gyártók abban reménykednek, hogy a 
Windows 8-nak köszönhetően ismét megélénkül a kereslet a notebookok iránt, ugyan-
akkor a vállalatok azzal is tisztában vannak, hogy a PC-ken az új operációs rendszer 
előnyei csak nehezen aknázhatók ki. A szükséges alkatrészek és kiegészítők, például az 
érintőképernyők pedig jelenleg még nagyon drágák. 

 

Közel félmillió felhasználó hozzáférési jel-
szavait lopta el a magát D33D Companynak ne-
vező hekkercsoport a Yahoo-tól. A cég is elis-
merte, hogy feltörték az egyik szerverét, amit a 
hekkerek saját állításuk szerint figyelmeztetésnek 
szánták, mert elég sok, meghökkentően primitív biztonsági rést fedeztek fel a Yahoo 
szolgáltatásainak védelmében. A jelszavakat azért tették közzé, hogy bizonyítékot mu-
tassanak, és magukat a biztonsági hibákat nem tették közzé. Biztonsági szakemberek 
most kielemezték az óriási, pontosan 442 773 felhasználónév-jelszó párost tartalmazó 
adatbázist (a http://labs.sucuri.net/?yahooleak honlapon ellenőrizhetjük, hogy érintettek 
vagyunk-e a nagy jelszólopásban). Az ilyen felmérések tanulsága általában az, hogy a 
felhasználók kétségbeejtően gyenge, könnyen kitalálható jelszavakat használnak, most 
azonban ennél kicsit biztatóbb volt a kép. Több mint 324 ezer jelszó volt egyedi, (csak 
egy ember által használt karaktersorozat), csak 22,6 százalék használt olyan jelszót, ami 
másnak is eszébe jutott (ez jó jelzője annak, hogy nem lehetetlen egyszerű találgatásos 
módszerrel feltörni). A leggyakoribb jelszónak, mint szinte minden hasonló elemzéskor, 
az 123456-ot találták a kutatók, másodiknak a password (vagyis jelszó) jött be, majd a 
welcome (üdvözlet), a ninja, és az abc123. Népszerű jelszó még a qwerty (a billentyűzet 
felső sorában a betűk egymás mellett), a monkey (majom) és a jesus szó is. 

 

Az Angry Birds-t kikiáltották a 2010-es évek Miki egerének és Super Mariójának. 
Bőven egymilliárd felett jár a játék letöltésszámlálója, a készítője, a finn Rovio pedig 
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degeszre keresi magát a játék különféle speciális 
kiadásaival, és a beépített mikrotranzakciós meg-
oldással. A Rovio 2009 óta most jelentkezik elő-
ször új játékkal,  végre nem dühös madarakról és 
agresszív malacokról szól. Egymilliárd letöltött 
Angry Birds után az Amazing Alex előtt olyan 
magasan van a léc, mintha James Cameron for-
gatna új filmet. Az új játékot valójában nem a 
finn csapat készítette, hanem egy amerikai fejlesztőcsapat félkész játékát vette át, javí-
totta fel a grafikáját, és ültette át bele az Angry Birdsben már bevált üzleti modellt. Egy 
nagy különbséggel: míg az Angry Birds legtöbb verziója ingyenes volt, és csak a játék-
ban segítő speciális tárgyakért kellett fizetni, az Amazing Alexért már alapban 99 centet 
kérnek. Cserébe nem jelennek meg benne hirdetések sem. Ahogyan az Angry Birds, úgy 
az Amazing Alex sem vadonatúj ötletre épít. A fizikai alapú fejtörőkkel operáló, bonyo-
lult és vicces gépezetek építésére alapuló játékhoz nagyon hasonló volt a kilencvenes 
években a nagy sikerű Incredible Machine sorozat. Az Amazing Alex igazán nagy dobá-
sa az lehet, hogy mi magunk is készíthetünk benne pályákat, amiket megoszthatunk az 
ismerőseinkkel. 

(mti, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 
 

 
 
 

Milyen vérmérsékletű vagy? 

Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen a vérmérsékleted (tempera-
mentumod). Tiszta vérmérsékletű típus ritkán fordul elő, inkább azok valamilyen kombinációja. Ér-
tékeld 1–5-ig terjedő skálán az alábbi kijelentéseket abból a szempontból, hogy azok rád mennyire jel-
lemzőek. (1-egyáltalán nem, 5-rendkívüli mértékben). Mivel ez a felmérő egy játék, csupán elgondol-
kozásra óhajt rávenni. 

 
Kijelentések Értékelés 

1. Könnyen örülsz, lelkesedsz, de könnyen le is lohad lelkesedésed.  
Az érzelmeidet mindig kimutatod. Az alaphangulatod vidám. 

 

2. Nem vagy törekvő, nem adaptálódsz gyorsan, de kitartó és megbízható vagy.  
3. Felfogásodban, ítéletalkotásodban tárgyilagos vagy  
4. Heves, felfokozott indulati életet élsz   
5. Érdeklődésed inkább elméleti irányú.  
6. Nyugalmadból, kényelemszeretetedből nehezen vagy kimozdítható.  
7. A nehézségeket nem az akaratoddal, hanem az ügyességeddel, leleményességed-

del oldod meg. Ebben segít gyors elhatározó/döntési képességed is. 
 

8. Élénk, mozgékony közvetlen magatartású vagy, és közlékeny, barátkozó, vidám.  


