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Tartalomjegyzék
Már megint beindult! Alig hogy
elkezdôdött a csöndes, nyugodt vizsgaidôszak, máris azon kaptam magam, hogy
véget is ért. Pedig olyan jó volt lazítani
egy kicsit a lármás ünnepek után! A kötelezô bejgli evés és pezsgôivás elmúltával
csodálatos érzés volt végre azzal foglalkozni, amit igazán szeretek: a fizikával! Az
ember egész szorgalmi idôszakban el van
havazva: rokonok, barátok, újságírás,
közügyek… sorolhatnám. Aztán eljön a
december, és a kedves família úgy gondolja „Hagyjuk tanulni a gyereket, mert
ha megbukik, nekünk kell egy évvel
tovább eltartani!”. A haverok természetesen szintén a Landaut bújják, nem jut
idejük arra, hogy a kocsmába rángassanak
– itt most ne ejtsünk szót azokról a
stréberekrôl, akik már január közepén nem
tudnak mit kezdeni magukkal. Egyetemi
újságok vizsgaidôszakban nincsenek, és
ekkor még a köz sem ügyel magára igazán.
Tényleg a legjobb alkalom arra, hogy
relaxáljunk egy kicsit! Sajnos a sok
gyönyör{ fizika – mint például általános
relativitáselmélet vagy extragalaktikus
asztrofizika – közé keveredett egy kis korpa,
akarom mondani egy kis tavalyról megmaradt csoportelmélet, de mint tudjuk,
vág ide pár régi magyar közhely…
Aztán eljött a február a maga zajos
valójában. A mindeddig egy elátkozott
egyiptomi sírkamra akusztikai tulajdonságait hordozó Mafihe iroda átalakult
fizikus- és nemfizikus hallgatók lebzselôhelyévé, így hiába kerestem itt az egy
hónappal azelôtt megtalált nyugalmat.
Ugyanis akárhányszor a kedvenc nemzetisport.hu oldalamat olvasgattam, mindig
bejött valaki, hogy elorozza tôlem a
számítógépet, holmi „Hadd vegyem fel a
tárgyaimat!” ürüggyel. Apropó, tárgyfelvétel. A legjobb specik idôpontjait természetesen az idén is mindig üti valami
kötelezô szörny{ség, aminek következtében idén sem fogom megtanulni, hogyan
kell jól tudományos újságírni. Jobb, ha még
egy ideig beéritek ezzel itt! Aztán persze
ilyenkor már otthon sincsenek tekintettel
az emberre, haza kell járni, jól kell viselkedni,
és nem lehet szólni, ha túl nagy az alapzaj,
hiába van minden hétre annyi beadandó
házi feladat, hogy még Sztahanov is dupla
selejtet termelne tôle.
És itt vannak kedvenc szervezeteim
is. A Hallgatói Önkormányzatról ne is
ejtsünk szót, azon bajaimat majd egy
másik újságban erôltetem az olvasókra,
maradjunk csak szépen a Mafihénél!
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Éppen csak körbepislogtam ebben az új
szemeszterben, máris mindenféle feladatokkal és programokkal bombáznak. Nem
elég, hogy meg kell szerkesztenem a márciusi Mafigyelôt, és meg kell írnom ezt az
egy oldalas bevezetôt! Az Egyesület mindent megtesz, hogy megnehezítse a munkámat, ugyanis jobbnál-jobb programokkal traktál. Pedig még mindig a
nyelvemen érzem a decemberi Fizikus
Mikuláson (5. oldal) elfogyasztott torták
ízét, és a tavaly szeptemberi váci utcai
számháború (4. oldal) jeleneteit sem
tudtam a mai napig teljes mértékben
feldolgozni, akárcsak az Ellenôrzô Bizottságunk elnöke.
Elsôként a sokat ígérô Nagy Szegedi
Hétvégén (6. oldal) kellett tiszteletemet
tenni, ahol annyi program várt minket,
hogy egy hétre is bôven elég lett volna! A
pénteki lézerlabor látogatások helyett én
még a budapesti elôadásaimon ültem, de
védé írása alapján már kicsit bánom, hogy
ilyen szorgalmas voltam. Szerencsére, ígérete
szerint az áprilisi Mafigyelôben bôvebben
is olvashatunk az ott folyó kutatásokról!
Szombaton már szerénytelen részvételemmel tartottuk nemzeti bizottsági
ülésünket, ahol megvitattuk, mit hoz majd
a jövô, mint ahogyan arról démoszthenészi
adottságokkal megáldott elnökünk is
beszámol (3. oldal). A Mafihe kárörvendô
ellenségeinek különösen érdemes csüggeni
szavain, ugyanis ha nem ömlik friss vér az
Egyesületbe, elszáradunk, mint a múlt heti
kiflicsücsök. Természetesen az ülésen a helyi
bizottságok képviselôi is beszámoltak
közelmúltban végzett tevékenységeikrôl
(4-5. oldal). Ezután már csak a Fizikus
Csocsóbajnokság országos döntôje és a
hajnalig tartó toroköblítés következett,
minden elismerésem a szegedi szervezôknek!
A táncnak azonban nincs még
vége! Talán nemsokára jön a jó idô, és
végre ki lehet menni nyílt helyre, tehát
jön a NYIFFF (http://nyifff.elte.hu/),
senki ne felejtsen el jelentkezni április 14ig! A helyi programok mellett hamarosan
elérkezik az Országos Elôadói Verseny (7.
oldal) és a CERN látogatás (hátlap),
valamint a 25. avagy Erotikus Tor-Túra
(http://ludens.elte.hu/~orangyal/) ,
egyiket sem érdemes kihagyni! És ha valaki
több információra vágyik, annak ajánlom
figyelmébe az egyesület megújult honlapját (www.mafihe.hu)! Természetesen
a tartalom folyamatosan bôvül, és
idônként a dizájn is apró változásokon
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megy át. Mivel a fizikusok – és különösen
a mafihések – irtó lusták, arra törekszünk,
hogy minél több rendezvényünkre
elektronikusan lehessen jelentkezni a már
említett webszájton, így van ez a CERN
látogatás esetében is. Mindezek mellett itt
olvashatók a Mafigyelô régebbi számai,
illetve különösen perverzeknek a különféle
közgy{lések, nemzeti bizottsági- és
elnökségi ülések jegyzôkönyvei is. Ha
valakit megzavar az ideömlesztett információk tömkelege, és segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy kimazsolázza, mi is érdekes a számára, annak csak ajánlani tudom
Völgyes Dávid adatbányászatról szóló
kiváló írását (8-9.oldal).
Visszatérve e havi bajaimhoz, a
rengeteg közéleti eseményben történô
megfulladás mégis csak a jéghegy csúcsa.
Már több mint egy éve olvashatjuk a
Mafigyelôben szegedi kollégánk, ST izgalmasabbnál izgalmasabb cikkeit arról,
hogyan is kell megregulázni a neveletlen
kölyköket – vagy inkább a neveletlen
kölykök hogyan is regulázzák meg szépen
lassan naiv kezdô tanárukat. Hála „A
nemzet napszámosa” sorozatnak (10.
oldal), fejembe vettem, hogy reménybeli
fizikusdiplomám mellé elvégzem a tanári
kiegészítôt is. Ezt elôsegítendô, felvettem
néhány pedagógiai és pszichológiai
tárgyat, köztük „Az iskola nevelés- és
szociálpszichológiája szemináriumot” is. A
tanár már elsô órán felhúzott azzal, hogy
legalább tízszer elmondta, tudja, hogy arra
számítottunk, hogy ez egy önismereti
csoport lesz, de ezzel ellentétben mi itt
tanulni fogunk. Könyörgöm, ki lenne
olyan bohó, hogy a tantárgy neve alapján
bármiféle önismereti csoportra gondoljon? Azt hiszem, egyedül a drága jó tanár
úrnak lenne szüksége egy kis önismeretre,
annál is inkább, hogy a második órán
olyan (ön)ismerkedôs játékokat játszottunk, hogy azt már a nagycsoportos
óvodások is égônek éreznék. Az már csak
ráadás, hogy a négyezer fôs ELTE-n
sikerült egy olyan szemináriumot kiböknöm a sok közül, ahol hat ismerôs elôtt
válhatok nevetségessé – zárójelben
jegyzem meg, hogy a hatból négy szintén
nem tanár szakos.
Remélem, sikerült egy kis kedvet
csinálnom a márciusi Mafigyelôhöz, hogy
ha másért nem is, azért lapozza végig a
Kedves Olvasó, mert mi, szerkesztôk
nagyon sokat szívunk vele – és minden
mással – hónapról-hónapra. Akinek pedig
még így sem jött meg a kedve hozzá,
annak azt tanácsolom, repüljön Kínába,
és lôje ki magát (11. oldal)! Titkon abban
reménykedem, sokan lesznek ilyenek, és
áprilisban azt írhatom: milyen szép,
magányos, csendes lett itt minden!
Karcsai Balázs
fôszerkesztô
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Mafihe reloaded
Remélem, mindenki épségben túlélte a vizsgaidôszakot, és most már
újult erôvel kezdtetek neki az új félévnek!
A január a Mafihe körül elég
unalmasan telt. Mindenki tanult, vizsgázott, nagyjából megállt az élet arra az egy
hónapra. Nem mondható ez el a februárról! A Nagy Szegedi Hétvégével indítottunk. Nagyon jól sikerült hétvége volt,
ahol megtudhattuk például, hogy a
másodpercenként huszonötször vagy
ötvenszer felvillanó és csattanó lézernek
élettanilag nagyon kedvezôtlen hatásai
lehetnek, ezért a szegedi lézerek ezektôl
különbözô frekvenciával villannak fel.
Megtudtuk, milyen módszerekkel lehet a
lézerek intenzitását növelni és hol járnak
most a kutatások, valamint megtapasztaltuk
milyen érzés, amikor a fókuszált lézer fénye
megcirógatja a bôrünket. Természetesen a
szakmai programon túl a szórakozásra is
jutott idô. Lezajlott a Fizikus Csocsóbajnokság országos döntôje, a részleteket a
6. oldalon olvashatjátok. Valamint megtartottuk második nemzeti bizottsági
ülésünket is, ahol az eljövendô kulturális
csere és a CERN látogatás voltak talán a
legfontosabb témák, valamint azok a programok, amik több helyi bizottság érdeklôdésére is számot tartanak.
Tekintsünk most egy kicsit a jövôbe!
Lássuk milyen programok várhatóak a
tavaszi félévben! Április elsô hetében norvég
fizikushallgatók látogatnak Magyarországra
azért, hogy egy hetet kulturális csere címén
itt töltsenek. Mi szállásoljuk el ôket, közös
programok lesznek, intézetlátogatások,
kulturális programok, valamint bulik
természetesen. Ha érdeklôdtök a program
iránt, esetleg szeretnétek egy norvég diákot
fogadni, és szeptemberben kilátogatni
hozzá, akkor írjatok a cserefelelôsünknek,
Gillemot Katának a csere@mafihe.hu
címre!
Idén is lesz CERN látogatás, csak
késôbb, mint ahogy általában lenni szokott. Május elsô hétvégéjén megyünk, a
program a szokásos. Kutatóintézet látogatás Grenoble-ban (ESRF, ILL) és
Genfben (CERN), illetve városnézés. Idén
a tavalyitól eltérôen csak elektronikusan
lehet jelentkezni. Részletek és jelentkezés a
www.mafihe.hu/cern oldalon!
Ezen kívül a helyi bizottságok is
érdekes programokat szerveznek. A
Debreceni Helyi Bizottság március 6-tól
ATOMKI-szakhetet és focibajnokságot
tart, amire sok szeretettel várnak mindenkit.
A rendszeres TTK-s szakhetüket április
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27-én tartják. Azon a héten, amikor a
norvégok nálunk vendégeskednek, az
ELTE Helyi Bizottság egy összfizikus bulit
szervez nekünk. A Mérnök-Fizikus Helyi
Bizottságnak beindult az elôadássorozata,
és idén is megszervezik az elôadóversenyt,
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Nyáron az ICPS, azaz az International
Conference for Physics Students Romániában, Bukarestben lesz. Részletes
programot és egyéb információkat a
www.icps.asub.ro oldalon találtok.
Készülnek a Fizikatörténti Labirintus poszterei is. Ez a középiskolásoknak
szervezett program az Elektrotechnikai
Múzeumban kap helyet. A múzeumot
most újítják fel, és új részekkel is bôvítik.
Az igazgató tervei között szerepel, hogy a
Csodák Palotájához hasonlóan diákokból
álló idegenvezetôi gárdát toborozzon.
Tehát nagyszer{ lehetôség nyílik olyan
idôszakos munkát végezni, ami a fizikához
is kapcsolódik! Hamarosan meghirdetjük
ezt a lehetôséget a levelezôlistákon is,
egyelôre csak tervszinten született meg az
elhatározás.
Figyeljétek tehát a levelezôlistákat és
a plakátokat, mert érdemes! Mozgalmas
tavaszi félévnek és nyárnak nézünk elébe!

Ifjoncok kerestetnek!

aminek a fôdíja az ICPS regisztrációs díja.
A Szegedi Helyi Bizottság pedig két
teaházat szervez érdekes elôadásokkal és
természetesen finom teával. Idén nyáron is
lesz Nyári Iskola, nanostruktúrák témában.
Bôvebb információkkal még nem szolgálhatunk, figyeljétek a levelezôlistákat!

Miért is jó mafihésnek lenni? Egyrészt láthatjátok, mennyi programot
szervezünk Nektek, melyek nagyon jó
hangulatban telnek. Kikerülve a középiskolából nekem hiányzott az a közösség,
ami a gimiben körülvett. Eleinte úgy
éreztem, hogy az egyetemen ilyen közösség
már nem nagyon alakul ki a csoporttársak
között. Biztos vagyok benne, hogy a
jelenlegi mafihések közül több emberrel az
egyetem után jó pár évvel is tartani fogom
a kapcsolatot, tehát életre szóló barátságok
kötôdhetnek.
Sokan megkérdezik, miért jó
programokat szervezni, miért jó cikkeket
írni és egyáltalán miért jó tenni a közért?
Erre elég egyszer{ a válasz. A fizikusok egy
részének (például nekem) nem ad elég
szellemi kielégülést és örömöt csak a fizikával
(az én esetemben csillagászattal) foglalkozni. Szükségük van valami pluszra, ami
extra kihívást és megpróbáltatást jelent. Egy
program megszervezéséhez például
rengeteg problémát kell megoldani,
amelyek ugyan nem hasonlítanak a gyakorlatokon megoldandó feladatokhoz, de
semmiképp sem egyszer{ek. Jó lehetôség
ez arra, hogy kipróbáljátok eddig talán a
felszín alatt megbújó képességeiteket, ami
a szervezést illeti.
Furcsa dolog ez a Mafihe. Lassan
húsz évesek leszünk, és eddig minden
évben sikerült elnökséget kiállítani, és egy
jól m{ködô csapat alakult ki. Úgy t{nik,
valamilyen úton-módon minden évfolyamban volt/van pár olyan ember, akit
valami miatt megfogott a Mafihe, és úgy
érezte, érdemes részt venni az életében.
Próbáljátok meg ti is!
Zsom András
Mafihe elnök
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Számháború
a tények tükrében

BME
Az ember sokat gondolkozik azon,
amikor elindul egy új tanév, hogy milyen
új dolgokat lehetne véghezvinni. Így volt
ez az idén is, mind az MFHB, mind az én
esetemben. A régi dolgok keretein belül,
mégis újszer{en.
Az ôszi Ortvay-napunk illetve a
tizedik születésnap megünneplése egy
érdekes és új dolog volt. Aztán novembertôl napjainkig gyakorlatilag a tavaszi
félév megtervezésének munkálatai folytak.
Mire is gondolok? Sokmindenre.
Mielôtt rátérnék a lényegre, meg kell
említenem, hogy ôszi teendôinknek is még
vannak befejezetlen részei. Bizony a titkár
által sokszor emlegetett tagnyilvántartás
tökéletes naprakészségérôl van szó. Annyit
tud az MFHB errôl mondani, hogy a
közhasznúsági beszámolóig biztosan
maradéktalanul frissítjük az adatbázist.
De most jöjjön a könnyed bemelegítés a lényeg elôtt. A pólók. Igen, január
közepe óta újra lehet az MFHB-nál pólókat rendelni. Hála a M{egyetemi Matematikusok Hallgatói Körének (MMHK)
már világintegrálos pólót is fogunk nyomtatni, persze mérnök-fizikus felirat nélkül,
hogy a matematikus identitás és összetartozás tudatot meg ne sértsük, és már mi
is tudjuk, hogy a válasz mindig 42!
A bemelegítés után jöhet a fô
attrakció: az Elôadássorozat. Újra! Azt
hiszem, valamikor az MFHB korai éveiben
volt már több sorozat is, de azok nem
rendszerben követték egymást, mint a
mostani. A dolog újrakezdése 2002 ôszén
merült fel, ami 2003 tavaszára valósággá
vált. Azóta minden tanév tavaszi félévének
elsô felében megszervezzük, immár
negyedszer.
Negyedszer. Igen, a dolog ezért is
nehéz. A látogatottságból ítélve a sorozatnak van sikere, és ha az emberek megszoknak egy színvonalat, akkor azt
továbbra is szeretnék megôrizni. Így
vagyok ezzel én is. A színvonalat én is
megszoktam magunkkal és az Elôadássorozattal szemben. Sok jó elôadó járt már
nálunk. Persze mindig van egy-két ember,
„akit nem lehet megunni”, ahogy a
reklámszöveg mondta régen, azaz nem
lehet kihagyni. Emellett persze ügyelni kell
az újszer{ségre. Az ember elôször azon
gondolkozik el, hogy saját magát mi
érdekli, aztán megkérdezi a helyi bizottság
vezetôségét, az évfolyamtársakat, barátokat, és elég jó paletta adódik ki. Egy kis
ez, egy kis az, és már kész is, mint a sütemény. Kérdezheted, Kedves Olvasó, hogy
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mi jött ki ebbôl a fôzôcskébôl. Hát
mondom, figyelj:
Nyitóelôadásként Hraskó Péter A
távoli események paradoxona címmel
tartott egy kiváló elôadást a Bell-egyenlôtlenségekrôl. Egész szép számú hallgatóság jött össze, ha jól számoltam, akkor
hatvanegyen voltunk a tanár úrral együtt.
Örömmel vettem tudomásul, hogy más
oktatók is eljöttek, valamint hogy az
ELTE-rôl is szép számban érkeztek kollégák. Remélem ez az érdeklôdés csak nôni
fog.
A következô elôadásunkat Nagy
Dénes Lajos tartja, akit bizonyára szintén
többen ismernek. Nagym{szeres berendezések a szilárdtestfizikában és az anyagtudományban címmel tart elôadást a
szinkrotronokról és müongyárakról. A
harmadik elôadónk még egy kicsit
bizonytalan, remélhetôleg Varga Imre a
spinszelepeken keresztül fog a jövô
információs technológiájának fizikai
alapjairól mesélni. A negyedik elôadó
Dávid Gyula lesz, Ugrás a hipertérben
címmel tartja elôadását, ehhez – dgy-t
ismerve – azt hiszem, nem kell hozzáf{znöm semmit. Száguldunk tovább, és
Matolcsi Tamás a nemegyensúlyi termodinamika és a nemegyensúlyi statisztikus
fizika közötti határterületrôl beszél majd
nekünk. Ôt követi majd Kersztúri Ákos
a Titán legújabb kutatásaival, majd az
agykutástás rejtelmeiben merülünk el
Rantz Ede segítségével, azután kihagyunk egy hetet, mert jô a Kolimpia
2006. Utána pedig a VII. SZAK7, és
akkor jön Zawadowski Alfréd érdekes
anekdotákkal a Nobel-díjas ismerôseirôl.
Egy pillanatra felvetôdött bennem, hogy
a professzor urat a Condo-anomáliáról
kérjem meg az elôadás megtartására, de
inkább elálltam a gondolattól.
Az elôadások egyébként mindig
kedden (február 21., február 28., március
7., március 14., március 21., március 28.,
április 4., április 17.), este 19 órai kezdettel
(kivéve március 14-én, mert akkor 20
órától), a BME Wigner Jenô Kollégium
Nagytermében vannak (Bp. XI. ker.,
Dombóvári út 3.; megközelíthetô: 18as, 41-es, 47-es villamosokkal, Fôv. M{v.
Ház megállónál).
Talán röviden így tudnám összefoglalni a történteket az elmúlt három
hónapban, és így tudnám elôrevetíteni a
következô három hónapot.

Karácsonyi József Sándor

Balázs Lászlóról nekem eddig a
BME TTK Nukleáris Technikai Intézetének egy kiváló oktatója jutott az eszembe, aki annak idején Yukawa nevével is
megismertetett. Egy negyvenes évei
derekán járó jófej tanár. Ezek után eszembe kell jutnia egy – a dolgokat nem a
maguk valójában megjegyezni képes –
ELTE-s gólyának is. Hogy mirôl beszélek? A 2005-ös októberi Mafigyelôben
megjelent számháborús cikkrôl.
Elôször emlékeztetnék a történelmi
elôzményekre. Az ELTE csapata gyôzött
eddig: 1996-ban, 1997-ben, 1998-ban,
1999-ben, 2000-ben. Ha jól számolom,
akkor ez összesen öt gyôzelem. A BME
csapata gyôzött eddig: 2001-ben, 2002ben, 2003-ban, 2004-ben. Ha jól számolom, akkor ez összesen négy gyôzelem. Szóval
összetettben még mindig az ELTE vezetett
a BME ellen 5:4 arányban.
A második helyesbítésre szoruló tény
a meghirdetett idôpont kapcsán van. A
hirdetés úgy szólt, ha esik az esô, akkor
csütörtökön lesz a viadal. Kedden csak azért
mentem ki egyedüli BME-sként, hogy
megmondjam az esetleg véletlenül odakóválygó embereknek, hogy ha nem vették
volna észre, definíció szerint esik az esô.
Természetesen a BRFK-tól is így kértem meg
az engedélyt, hogy csütörtök esônap!
A harmadik dolog, amiben szintén
megemlíteni valóm van, az a létszám. Az
MFHB részérôl nem jöttek kétszer annyian,
mint az EHB részérôl, mert az EHB-sek 25en voltak, míg az MFHB-sek 35-en. Ezt
igazán nem nevezném kétszeres túlerônek.
Negyedszer pedig fél hétkor kezdôdött az elsô forduló, és negyed nyolcig
tartott, az eredménye pedig 16:16 lett, tehát
nem volt még egyetlen-egy különbség sem!
A második forduló fél nyolckor kezdôdött
és negyed kilencig tartott, az eredménye
pedig 23:23 lett. Mindezek fényében én
személy szerint nem beszélnék az EHB-nak
az MFHB felett aratott hatalmas erkölcsi
gyôzelmérôl.
Arról, hogy jövôre ki fog gyôzni,
lehet beszélni, természetesen mindkét oldal
azt szeretné, ha ô lenne a következô gyôztes,
de az MFHB gyôzelmi sorozata elôtt volt,
amikor az EHB gyôzelmi sorozata szakadt
meg, és az idei döntetlennel sem változott
az a tény, hogy összetettben még mindig az
EHB vezet.
Szóval, csak maradjunk a tényeknél!

Karácsonyi József Sándor
a Mafihe Ellenôrzô Bizottságának elnöke
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December közeledtével nem csak a mindenki által várva-várt zéhák,
vizsgák, uv-k, jegyzôkönyv leadási határidôk és éjszakákba nyúló tanulási
maratonok jönnek el, hanem bizony a már sokunk által elfeledett, távoli
gyermekkorunkba veszô legendás piros ruhás öreg apó, a Mikulás. Illetve a
kizárólag nekünk félretett és fenntartott Fizikus Mikulás.
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Szeged

A Mikulás meg a többiek

Idén is ellátogatott az Ortvaysok
feladatmegbeszélô és eredményhirdetô
teadélutánjára, ami idén egy új elôadássorozat miatt inkább teaestbe hajlott, de
errôl majd késôbb. Sajnos az idén a szervezôk
legnagyobb bánatára nagyon kevés lelkes
megoldó küldött be megoldásokat. Tekintettel a „Fizika Évére”, idén mind a negyvenkét feladat valamilyen módon Einsteinnel volt kapcsolatos, közvetett vagy
közvetlen módon. A feladatokat kit{zôk
fantáziája még a fizikus gyerekkorába is
visszanyúlt. Született viszont egy új,
történelmi rekord: Mezei Márk másodéves
ELTE-s fizikushallgatónak minden eddigi
versenyzôt megelôzve 920-as összpontszámot sikerült elérnie a lehetséges ezerbôl.
A közönség a Fizikus Mikulástól kapott
szaloncukrokat is letette egy pillanatra, hogy
megtapsolja ezt a jeles eredményt. Az eredményhirdetés után pedig neki lehetett látni
az egyes feladatok éjszakába nyúló megbeszélésének (és a két nagy tortának – a szerk.).
A másik fontos esemény, ami
befolyásolja az EHB és az ELTE jövôjét,
Az atomoktól a csillagokig cím{ középiskolásoknak szóló elôadássorozat indulása.
Ezt a Fizikai Intézet találta ki, hogy népszer{sítse a végzôs, illetve felsôbb éves
középiskolások körében a fizikát és a fizikus
képzést, illetve az idén induló fizika
alapszakot, továbbá tájékoztatást adjon a
felvételizôknek az alapszakon rájuk váró
lehetôségekrôl. A csütörtök délutánok
alkalmával a lelkes és érdeklôdô közönséget
egyetemünk professzorai vezették és vezetik
be az általuk m{velt témákba. Az alapötletet
a Mindentudás Egyeteme adta, a fô eltérés
az, hogy itt kizárólag fizika témájú elôadások
hangzottak és hangoznak el.
Az elsô elôadás december másodikán volt, és az egyik nagy elôadóterem
kellemesen megtelt érdeklôdô diákokkal.
Ekkor még – lévén a legelsô elôadás – a
lebonyolítás a kulisszák mögött kicsit
akadozott, de szerencsére semmiféle
malôr, fennakadás vagy csúszás nem

á

történt. A helyi bizottság több tagja is
lelkesen segédkezett, többek között
mindannyiunk gazdaságisa, Dávid,
kedvenc titkárunk, Balázs, és jómagam
is, és megpróbáltunk bemutatni néhány
kísérletet az odakészített eszközökbôl. A
legnagyobb sikert természetesen a
folyékony nitrogén és a szupravezetô
aratta. Kevésbé voltak viszont oda az
egyes elôadásokhoz tartozó kérdések
utáni internetes nyomozásért, a Fizikai
Nyomozóiroda várt sikere elmaradt,
helyette inkább az elôadások elôtt
kitöltött totó t{nik népszer{bbnek. Az
elôadássorozat honlapját az EHB készítette, egészen pontosan a helyi bizottság
ügyeletes webprogramozó szakija.
Szükség volt egy fórumra is, ahol meg
lehet tárgyalni az elôadásokat, és soha
nem késô feltenni az elôadással kapcsolatos kérdéseket. Ha viszont van fórum motor, akkor semmi akadálya, hogy
a Mafihe egész tagsága használhassa, ezért
valószín{leg az új honlap mellett a Mafihe
Fórum is publikussá fog válni a teljes
tagság számára. A tagok részére
fenntartott fórumok egyelôre csak külön
beállítás után válnak használhatóvá, és
csak regisztrált tagok olvashatják.
Még egy kicsit visszakanyarodok az
elôadássorozathoz. Természetesen a felvételi
A és B lapok leadásának határideje nem
jelentette mindennek a végét, ugyanis
folytatódik tavasszal, és már készül az ôszi
program is, hogy fenntartsa a fiatalabbak,
késôbb érettségizôk érdeklôdését.
Ezeken túl az EHB a szokásos
tevékenységeit is rendben végzi. Lassan véget
ér a saját póló tervezésére kiírt pályázat (ide
kívánkozik még, hogy a pólóutánpótlás
sajnos technikai okok miatt egy kicsit
akadozik), és természetesen lesz BöFi is, a
fôszervezô pedig egy lelkes és tettre kész gólya
lesz. A helyi bizottság, illetve egészen pontosan az elnök fogja szervezni az idei felezôsök Felezô Buliját is.
Nalyman

Mi is történt a Szegedi Helyi Bizottság
háza tájékán az utolsó Mafigyelô óta? Hát,
elég sok minden! Amit a nagyközönség is
láthatott: két teaház, és a Nagy Szegedi
Hétvége. Mielôtt azonban rátérnék ezekre,
egy örvendetes hírt kell közölnöm: két, a
Mafihével szemben eddig teljesen inaktív
évfolyamból sikerült tagokat toborozni, sôt,
egy vegyész kolléga is csatlakozott hozzánk.
Még decemberben egy teaház keretében a kvantummechanika legújabb, alkalmazásorientált eredményeibôl, pontosabban
a kvantumgy{r{k elméletébôl kaptunk egy
kis bemutatót. És akkor jött a feketeleves, a
vizsgaidôszak. Személy szerint nekem nem
csak Maxwell és Schrödinger egyenleteivel,
hanem a további programok szervezésével is
birkóznom kellett. Gondolok itt idôpont
egyeztetésekre, gyakorlatilag folyamatos
változásokra, szállásfoglalásra és az ezekkel járó
bürokráciára, de szerencsére az egyre inkább
hullámhegyként tornyosuló akadályokat
úgy-ahogy sikerült leküzdeni. Külön
köszönöm ezúttal is Verának a segítséget, amit
a többi helyi bizottsággal való kapcsolattartásban nyújtott.
Februárra évadnyitó rendezvénynek
a Nagy Szegedi Hétvége címet viselô
rendezvénysorozatot szántuk, de a sors úgy
hozta, hogy sikerült egy elôre nem tervezett
teaházzal színesíteni a palettát. Ezen a
teaházon az Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszék különbözô ipari kapcsolatairól, nevezetesen Fotoakusztika, General Electric, Knorr
Bremse és az ezekkel kapcsolatos kutatási
lehetôségekrôl (akár TDK, diplomadolgozat...) esett szó.
És végül a Nagy Szegedi Hétvége. Az
elôzô nemzeti bizottsági ülésen, még
novemberben elhatároztuk, hogy a Ficsó
(Fizikus Csocsó) döntôt egybekötjük egy
szegedi kirándulással, és a soron következô
nemzeti bizottsági üléssel. Azóta idônként
megfordult a fejemben, hogy kissé túlságosan
is ambiciózus vállalkozás volt a szervezéseket
a vizsgaidôszakra idôzíteni. Már fôleg nem
magam miatt, hanem amiatt, hogy a többi
helyi bizottság hogyan fog tudni jelentkezôket toborozni, de végül nincs túl sok
okom a létszámra panaszkodni (A Nagy
Szegedi Hézvégérôl bôvebben a 6. oldalon
olvashatsz! - a szerk.).
d
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Fizikus Csocsóbajnokság
végeredménye: 1. Trefán Szilárd és Lestyán
Gyula (BME), 2. Hugyecz Attila és Lajkó
Miklós (SZTE), 3. Zaipor és Andris (ELTE).
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Regisztrációs hét után
Nagy Szegedi Hétvége
Esett az esô kint a hidegben. Mi pedig bent aludtunk a meleg
vonatban. Nem is nagyon tudnék kellemesebb idôtöltést elképzelni egy
mozgalmas hét után. Elsô hét, elsô elôadások, bár mondhatnám: új félév,
új remények. Szerencsére egyik elôadás sem okozott csalódást az
érdeklôdés felkeltése terén. Ha használnia kell a fejét az embernek,
akármilyen érdekes munkája is van, akkor is elfárad a hétvégére, és nem
árt egy kis kikapcsolódás.
Az esô csak kopácsolt az ablakon,
mi pedig jóllakottan lustálkodtunk a
fülkében, és beszélgettünk. Mikor magyarul, mikor angolul. Ki hogy érezte
megfelelônek. Páran a Bundesligát
tárgyalták, páran még mindig szunyókáltak, aztán valaki éppen pletykált:
„Képzeld, láttam a B...”, szerencsére tôlem
jó messzire, én pedig írtam a beszámolómat a másnapi Mafihe ülésre, amiben
tájékoztatatom a többieket, hogy semmi
ok az aggodalomra, minden a terv szerint
halad. Aztán ez az idilli állapot is véget ért,
és megérkeztünk Szegedre, ahol a Szegedi
Helyi Bizottság feje, a hétvége egyik
szervezôje várt, hogy elkalauzoljon minket
a Boci bárba bucit tömni. Ez is egy jó
program volt, és ekkor még csak a delet
kongatták a dóm harangjai.
Aztán egy kicsit érdekesebbé vált a
nap, amikor elindultunk a laborlátogatásra. Elsôként egy fotoakusztikai eszközt
tekintettünk meg, aminek a m{ködésérôl
és használati körérôl egy fiatal kolléganô
mesélt. (Errôl bôvebben a következô szám
Munkamánia rovatában olvashattok.)
Röviden annyit róla, hogy a különbözô
frekvenciájú fényt alakítja át hangokká. Így

6

például nagyon jól alkalmazható a SETI
programban fény alapú, értelmes élôlényekkel való kommunikációra, de akár jól
értelmezhetô vele a szemgolyóról visszaverôdô fény, amit köztudottan egyértelm{en polarizál az érzelmek által a szem
felületén kiváltott nedvesedés. És aki ezt
mind elhiszi, annak javaslok egy adag
szkeptiinjekciót!
Ezután bementünk egy zizegô
hangot kibocsátó laborba, és mivel itt is
lézerrel foglalkoztak, akár erre is rámondhattuk volna, hogy fotoakusztikus labor.
Lényegében itt rövid (pár pikoszekundumos) impulzusú lézert állítottak elô gáz
és festék alapú pumpálással. Megfelelôen
fókuszálva sikerült ionplazmát létrehoznunk a levegôben, ami szépen csattogott.
Ujjunkkal „érintve” a plazmát, kellemes
bizsergetô érzésben volt részünk. Ha jól
emlékszem, akkor pár száz mJ energiából
állították elô a lézernyalábot. Ez sajnos nem
volt elég arra, hogy öngyújtóként használjuk, és még egy gyufaszálat sem sikerült
begyújtanunk vele. A m{ködésérôl sajnos
többet nem sikerült megjegyeznem, mivel
közben angolra fordítottam a német és a
holland kollégáinknak, akik szintén részt
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vettek, és ezzel tarkították a resztvevôk
palettáját. Úgy látszik, az egyik fülemen be,
a számon ki.
Azon kívül, hogy néha visszakérdeztem valamit, amit a fordítás közben
nem értettem rendesen, nem sok kérdés
hangzott el, amit már tapasztaltam a CERN
és egyéb intézet látogatások alkalmával.
Nem tudom, hogy ez az elôadó vagy a
résztvevôk hibája, esetleg mindkettôjüké
vagy egyiküké sem, de az biztos, hogy
távozáskor mindig hiányérzetem van, és egy
ki nem használt alkalom érzése fog el.
Az érdekességek után elfoglaltuk a
szállásainkat a tíz-húsz ágyas hotelszobákban, és felszerelkeztünk élelmiszerrel. Naplemente után nekivágtunk
Szeged mocsaras külvárosának, ahol a
csillagvizsgáló bunkere található. A
sötétben bóklászva rövid idôn belül
rátaláltunk a beosztott csillagászhallgatóra.
A sötétben álló alak egy tekintélyes méret{,
álló szerkezet mellôl igazított el minket, és
felhívta a figyelmünket egy pár késôbbi
látnivalóra. Többszöri sorban állás mellett
mindenki telelôtte fotonokkal a szemét a
200 mm-es ágyúval, miközben a Marsot
és a Szaturnuszt célozta. Errôl jut eszembe,
én ekkor döbbentem rá, hogy életemben
most láttam elôször a Szaturnusz gy{r{it!
Eddig csak hittem, most már tudom is!
Majd miután már nem bírtunk meglenni
megfelelô számú és frekvenciájú fotonok
nélkül, úgy döntöttünk, hogy a bunker
elôadótermének 200 W-os fotonáradatában próbáljuk meghúzni magunkat.
Majd eljött az idô, amikor már az
információfluxus egyáltalán nem egészítette ki a hôfluxust (vajon ezek egymásba
konvertálhatók?). Gyorsan visszamentünk
a szállodába, és lefeküdtünk. A két esemény
között rejtélyesen négy óra telt el.
Másnap reggel kellemes autócsicsergésre ébredve, élénken nekiláttunk a
reggelinek, és mások ébresztésének. Tíz
órakor sikerült megnyitni az ülést, amin
szép számmal vettek részt a négy helyi
bizottság képviselôi és egyéb illusztris
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tanácskozók. Kellemes teázás, sütizés
közben informáltuk egymást a történtekrôl
és az elkövetkezô eseményekrôl. A többiek
mindeközben várostláttak. Munkánk
befejeztével a Béke tanszék látványosan
gyors és ízletes menzáján megettük a
magunkét és a jóllakott, a
szájukhoz képest nagy
szem{ másokét is.
Visszatértünk a
gy{lés színhelyére, ami
közben átalakult csocsó
és ping-pong teremmé. A
délután izgalmas pillanatokat hozott a Fizikus
Csocsóbajnokság döntôjének lezajlásával. Huszonöt-harminc ember szurkolhatott a négy helyi
bizottság nyolc csapatának (bocsánat, ha rossz
adatokat írok, de bennem
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csak a gyôztesek maradtak
meg). Akik a FiTippmixben az MFHB kettôsére
fogadtak, az EHB1 v.
SZHB2 meccsen a döntetlenre tippeltek, és a
Chelsea-Barcelonán a
vendéget jelölték be, azok
jártak jól ezen a héten. Az
események mellett sütiropi-tea-ping-ponggal
lehetett kikapcsolódni.
A nap hátralevô
részében tudásszomjunkat oltandó, pár könyváruházat és könyvvásárt
megjárva, ahol nem volt számunkra
elegendô hely, egy hangulatos kis
könyvesboltban olvasgattunk beszélgetve éjfélig, majd visszatértünk a
szállodába.
védé

Országos Elôadói V
erseny
Verseny
Ismét megrendezzük a Mafihe Országos Elôadói Versenyt, azaz a MOEV
2006-ot! Jelentkezzetek minél elôbb, minél többen! Az idei felelôs az MFHB-n
belül Tóth Sándor.
Idôpont: 2006. április 22. (szombat), 10 óra.
Helyszín: Budapest, Wigner Jenô Kollégium.
Rövid elôadást várunk tetszôleges témában, a lényeg, hogy elôadásod minél
több embert ragadjon magával, legyen világos és érdekfeszítô! Tehát a zs{ri az
elôadásmódot fogja értékelni, nem pedig a tudományos hátteret. Célunk, hogy az
itt nyert tapasztalatok hozzájáruljanak egy sikeres céges interjúhoz vagy
tudományos elôadáshoz.
Díjazás:
A fôdíj a 2006-os, bukaresti ICPS regisztrációs díja,
értékes pénznyeremények,
meglepetés közönségdíj (Hozz magaddal szurkolókat!).
Jelentkezési határidô: 2006. április 7. (péntek), 24 óra.
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Adatbányászat
Hipermarketektôl a terrorelhárításig
Az adatbányászat (data mining) az a tudományág, ami nagyméret{
adatbázisok rejtett összefüggéseit próbálja megtalálni. Jellegébôl fakadóan
ugyanúgy segédtudomány, mint a matematika vagy az informatika, s bár
alapvetôen e kettôre épül, bonyolultsága és alapvetôen új módszerei miatt
joggal tekinthetô önálló tudományágnak. Az alábbiakban a teljesség igénye
nélkül néhány jellemzô felhasználási területet kívánok bemutatni. A példák
véletlenszer{en lettek kiválasztva a tucatnyi lehetôség közül, de az I nterneten
bárki találhat újabb érdekességeket.

Hipermarketek
Bizonyára mindenki tapasztalta,
hogy bár elvileg egy hipermarketben
mindent meg lehet kapni, mégis valahogy
sokkal tovább tart a bevásárlás, mint a kis
boltokban. Ez nem véletlen. Ezek az
áruházak már hatalmas mennyiség{ adatot
termelnek, elsôsorban a számítógépes
számlázás során, ami maga a kincsesbánya
egy adatbányásznak. Gondoljunk csak bele:
hihetetlen értéke tud lenni, ha tudjuk, mely
termékek fogynak együtt, melyeknél
érzékenyek a vevôk az árra, vagy például hogy
melyik termék milyen napszakban fogy.
Nézzük meg ezt picit részletesebben!
Az egyik legtipikusabb felhasználás
az adatbányászatban a gyakori elemhalmazok keresése. Persze ha tudjuk, hogy
egy adott sörmárka és egy adott chips
együttes vásárlását kívánjuk vizsgálni, akkor
ez percek alatt eldönthetô, minden nehézség nélkül. Az adatbányászat olyan általános dolgokra is választ tud adni, hogy
például a sör, mint általános termék együtt
fogy-e például az édességekkel. Természetesen az ilyen információkat felhasználják
az áruházak, s valahogy hiába vannak
hihetetlen akciók, mégis mindig sokat
fizetünk. Például megfigyelési tény, hogy
a sör és a pelenka fogyása magas korrelációt
mutat, épp ezért az áruház hatalmas akciót
hirdet hihetetlenül olcsó pelenkákkal, s a
férj kénytelen a sarki bolt helyett az öt
kilométerre lévô monstrumban vásárolni,
s ha már ott van, akkor a nagy fáradalmakra
való tekintettel sört is vesz. Persze a sör ára
ilyenkor már mindegy, azt mindenáron
megveszi a férj, s a megemelt árú sör bôven
kompenzálja is az akció okozta bevételkiesést.
Naivan azt gondolhatnánk, hogy az
elôbbi példával véget ér a bevásárlás sötét
története. A valóság ezzel szemben az, hogy
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ez még csak a jéghegy csúcsa. A vásárlási
adatokból összegy{jtött információ segít az
áruház berendezésében. Itt egyfajta
extrémum-elv érvényesül, s ennek célja a
fogyasztót maximális mennyiség{ bolyongásra kényszeríteni. A bolyongás közepette
valószín{leg meglát valamilyen olcsó
terméket. Nincs rá ugyan komoly szüksége,
de hát olyan olcsó, s nemrég ért véget a
hiánygazdálkodás, muszáj megvenni.
(Hiánygazdálkodásban ne keressünk
politikát, arra gondolok, hogy csak az utóbbi
húszezer évben terjedt el a földm{velés, s az
ebbôl következô bôség értelmes kezelése még
nem épült be a genetikánkba.)
Bolyongásunk végeztével elkezdhetünk sorba állni. Bár néha azt állítják, hogy
új pénztárat nyitnak, meg hasonlók, de ezt
nem szabad komolyan venni, hiszen az
érdekeik ellen dolgoznának. A sorban állás
a profitszerzés egyik legjobb színtere.
Mindenki látott már bevásárlásnál ordító
gyereket, türelmetlen férjet vagy egyéb
nehezítô körülményt. A probléma orvoslása
karnyújtásnyira: a legízletesebb, legkeresettebb termékek odakerülnek a pénztár
melletti pultokra. Természetesen az áruk
jóval magasabb az átlagárnál, s valahogy
ezekre sosincs akció, de ez ilyenkor már nem
érdekel senkit, kerül, amibe kerül, ha meg
lehet szüntetni vele a visítást, zsörtölôdést,
összeveszést.
A szenvedés véget ér, eljutunk a
pénztárhoz. S ekkor következik az ártatlan
kérdés: „Smart (h{ség-, bizalom-, ajándék-, …) kártyája van?” Hogyne lenne.
Ez a kis apró chipkártya a legsötétebb
trükkök alapja. Végigkíséri az életünket, s
minden vásárlásunk nyilvántartható vele.
Olyan, mintha igazolnánk magunkat a
pénztárnál. Az így elvégzett azonosítás
után az informatikusok meg tudják
állapítani, hogy idôben hogyan változnak
a szokásaink, milyen reklámokra vagyunk
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érzékenyek (összevetik a reklámozás idejét
a fogyasztásunkkal), a sor a végtelenségig
folytatható.
Természetesen a fenti információk
csak elméleti lehetôségek, nyilván az összes
kereskedô becsületes, nem alkalmaz
semmilyen trükköt, s ha mégis a valósággal
való hasonlatosságot vélnénk felfedezni, az
csak a véletlen játéka. (Mindenesetre a
tudatos vásárló egyedül jár vásárolni,
jóllakottan, kevés pénzzel, s minél ritkábban.)

Terrorelhárítás
Természetesen két nehéz feladat van
az adatbányászatban: az adatbázis létrehozása és az információ kinyerése. A kormányzati szervek általában bôvelkednek
adatbázisokban, s ha mégsem, akkor is
könnyebben tudják beszerezni ôket, mint a
magáncégek, s természetesen egész más
célokra is használják ôket. A tömérdek
lehetôségbôl az alábbiakban csak néhányat
említek meg a terrorelhárítás területérôl, talán
érdekesek lesznek.
Az Egyesült Államok jó ideje
próbálkozik felderíteni a terroristákat, s
Kubába, Guantanamora exportálni ôket.
Mint a különbözô botrányok mutatják: a
siker változó. Ennek ellenére az egyik ígéretes
adatbányászati lehetôség a terroristák
felderítése.
Sok-sok évvel ezelôtt Margaret
Tatchert megbuktatta a saját pártja. Ô
tartott is ettôl, s ezért még hivatali idejében
lehallgatta egy miniszterét az Echelon
rendszerrel. Ennek egyetlen szépséghibája,
hogy elvileg nem létezik, legalábbis az USA
mind a mai napig tagadja létezését. Csakhogy egy bukott miniszterelnök nem figyel
a részletekre, s elszólta magát, hogy az
amerikai rendszerrel hallgattatta le a
minisztert. Azóta kiderült, hogy az Echelon
létezik, sôt, impozáns technikai bravúrokra
képes, például egyszerre(!) kétmillió
telefonvonalat tud lehallgatni, ezen túl
persze email, fax, mobil és egyéb
elektronikus üzeneteket is elcsíp. Miért kell
kétmillió telefonhívást lehallgatni, ha
például a CIA-nek csak körülbelül húszezer
ügynöke van? A válasz egyszer{: számítógépes algoritmusok elemzik az adatokat, s
csak a fontosakat vizsgálja meg ember is.
(Például megpróbálják azonosítani a
telefonálót a hangja alapján. Ez különösen
szökött diktátorok, s egyéb olyan személyek esetében m{ködik jól, ahol sok hangminta áll rendelkezésre.)
Hogyan is zajlik egy terrorista
felderítése? Természetesen egy részüket
kémek azonosítják, információt szereznek
róluk. Aztán megvizsgálják, hogy kikkel áll
kapcsolatban egy terrorista. Nyilván a sarki
f{szerestôl kezdve a fogorvosig ezernyi
emberrel. Azonban van néhány jellemzô
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vonásuk. Például hajlamosak úgy elhagyni
egy országot, hogy nem vesznek repülôjegyet (Az IP címek alapján azonosítható,
ha például külföldrôl ír levelet.). Hajlamosak
titkos kommunikációt folytatni. S{r{n írnak
több email címrôl. Nem vesznek legális
szoftvereket. Persze ezek a jellemzôk a
társadalom komoly részérôl elmondhatóak.
Azonban, ha ezek és hasonlók mind igazak
egy egyénre, s mellesleg más terrorista gyanús
egyénekkel állnak kapcsolatban, akkor ôk is
gyanúsak. Végsô soron valami hasonló
struktúra épül fel, mint az iWiW hálózat,
csak itt ki kell bányászni a kapcsolatokat, s
nem önként adják meg a tagok. (Érdekes
módon inkább a kisebb országok elemzik
behatóbban az információkat, például
Dániában a pedofília elleni küzdelem
eredményes, míg a nagy költségvetés{
nemzetbiztonsági szolgálatok valahogy
kevésbé eredményesen használják ezen
módszereket.)

Tudományos
alkalmazások
Az adatbányászat az elôbbi
felhasználási területeken túl hatalmas
eredményekkel kecsegtet a természettudományok terén. Itt sajnos nehéz és
nagyon költséges létrehozni a megfelelô
adatbázisokat, s szemben a társadalmi
példákkal, itt nehezebb intuitív alapon
érdekességeket találni.
Az egyik klasszikus természettudományi projekt az SDSS (Sloan Digital
Sky Survey) adatbázisa, ez százmilliónyi
galaxis távolságát és pozícióját mérte meg az
elmúlt években, tehát most már meglehetôsen jól ismerhetjük a világegyetem
nagyskálás szerkezetét. Valóban? Hát még
nem eléggé. Klaszterek keresése, galaxishalmazok dinamikájának felderítése,
feketelyukak azonosítása…, mind olyasmi,
amiben nagy segítséget nyújt ez az
Interneten is elérhetô adatbázis. A kérdés
csak az: mi is az, ami érdekes? Erre keresnek
választ a világon sokfelé, többek közt
néhányan az ELTE-n is.
Mára önálló területté nôtte ki magát
a webes adatbányászat. A honlapok tartalma
éppúgy kutatható információ, mint a
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hálózat topológiája, az email forgalom vagy
épp a vírusok terjedése. Az összes keresôlap
valamelyest adatbányászatot használ, hiszen
néhány kulcsszóból több milliónyi
lehetséges oldalt azonosít („data mining”ra a Google 108 millió találatot ad), ezekbôl
azonban csak néhány fontos számunkra.
Nyilván az a keresô, amelyik a legpontosabb
találatokat adja, az s{r{n látogatott lesz, s
ezért a reklámbevételei is drasztikusan
megnövekednek. Azonban nem csak a
konkrét (azonnali) haszon motiválja a webes
keresést, hanem az Internet megértéséhez is
hozzásegít. Napjaink Internete lassú, nehéz
megtalálni információkat, nem biztonságos,
s egyébként is véres a torka. Az új, „szemantikus web” kifejlesztéséhez elengedhetetlen,
hogy megismerjük a mai Internet részleteit:
hol vannak sz{k keresztmetszetek, mit
szeretnének a felhasználók, s egyáltalán, mi a
baj.
Kicsit konkrétabb információk
várhatóak a biológiai adatbázisoktól. Mára
tucatnyi faj teljes génkészletét ismerjük,
többek közt az emberét, a DNS azonban
önmagában nem sok érdekeset árul el. Más
adatbázisokkal összevetve azonban azonosíthatóak genetikai betegségek, illetve meghatározhatóak a fehérjék funkciói. Nem
csak az emberi orvoslás területén jelent ez
kiemelkedô lehetôségeket, hanem például
a génkezelt növények létrehozása során is.
Napjainkban minden évre jut egy –
egyelôre elmaradt – világjárvány (SARS,
madárinfluenza). A járványterjedési modellek, bár vannak fejlemények, még mindig
a hetvenes évek elképzeléseit tartalmazzák.
A fenyegetô járványok kapcsán elôtérbe
került új modellek kialakítása. Ehhez az
adatbázis a konkrét megfigyelésekbôl
(például influenza-terjedés) és a repülési
menetrendekbôl hozható létre. Itt is,
akárcsak az utolsó tudományos alkalmazásnál: a tôzsdei, gazdasági folyamatok
elôrejelzésénél felmerül az a probléma, hogy
fogalmunk sincs bizonyos részletekrôl.
Ismeretlen szabályszer{ségeket szeretnénk
felismerni. Ekkor kerülnek elô a határterületek, a neurális hálózatok, genetikus
algoritmusok, fuzzy rendszerek és egyéb, a
mesterséges intelligenciakutatásban használt
eljárások.

Kételyek
Természetesen minél nagyobb és
minél összetettebb egy adatbázis, annál
több rejtett információ bújhat meg benne.
Ha digitálisan tárolnánk az összes polgár
összes orvosi leletét és a családfájukat,
könnyen kimutathatóak lennének az
örökletes megbetegedések, a gyógyszerek
mellékhatásai, vagy például pontosan
mérhetô lenne a gyógyszer hatékonysága,
az orvosok hibázási valószín{sége. Ezen
adatbázisokat összekapcsolva mondjuk az
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adóhivatal adatbázisával megtudhatnánk,
hogy az adócsalásnak van-e genetikus
összetevôje, inkább szociális eredet{ vagy
esetleg bizonyos gyógyszeres kezelések
elôsegítik, háttérbe szorítják. Ha már ilyen
komplex információink vannak, miért ne
kapcsolhatnánk össze a rendôrségi adatbázisokkal? Vajon a marihuána tényleg
veszélyes vagy inkább az alkohol, a
dohányzás szenvedélye okoz több balesetet?
Végtelenségig lehetne bôvíteni az
adatbázisokat, egyre újabb információkkal
feltöltve ôket. Aztán lehetne például az
adórendszert a kockázati tényezôkkel
súlyozni, a potenciális drogfogyasztókat,
rokonságban b{nözôkkel rendelkezôket
rendôri megfigyelés alá helyezni. Pár jó
szándékú és megelôzô intézkedés után
pedig eljön a totális diktatúra. „A pokolba
vezetô út is jószándékkal van kikövezve.”
Sokan felvetették ezeket a problémákat, a Google a napokban tagadta meg a
keresési információknak az átadását az
amerikai igazságügyi minisztériumnak,
azonban néhány kevésbé jellemes vállalat
(köztük egy operációsrendszert is készítô
cég) segítségével Kínában ellenzékieket
csuktak börtönbe. Azonban nem csak a
rendszer ellenségeit lehet kisz{rni, hanem
korrupt és/vagy tisztességtelen hivatalnokok
felhasználhatják a megszerzett információt
zsarolásra. A szervezett b{nözés számára is
szinte kimeríthetetlenek a lehetôségek.
Rajtunk is múlik, szép új világban
élünk-e majd. A személyes adatok kezelése
terén csak akkor fog javulni a helyzet, ha
fellépünk a visszaélésekkel szemben, kiállunk
a jogainkért, még ha állami hivatallal kell is
vitatkozni.

Végül
Remélem, sikerült felkeltenem az
érdeklôdést az adatbányászat iránt. Véleményem szerint az elkövetkezô években
ez egy igen gyorsan fejlôdô segédtudomány lesz, s hamarosan a tudományos élet szinte minden területén
megjelenik. Terjedelmi okokból reménytelen lenne ismertetni akárcsak egyetlen
adatbányászati algoritmust is, erre nem is
törekedtem, csak ízelítôt kívántam adni
az alkalmazási lehetôségekbôl. Ma már
magyarul is elérhetôek bevezetô könyvek,
az Interneten találhatók tanulmányok a
témáról, sôt, szemináriumi elôadásokat is
lehet látogatni. Világszerte konferenciák
tucatjai, s ma már tudományos folyóiratok is részletesen foglalkoznak az adatbányászattal. Érdemes megismerkedni a
tudományággal részletesebben, egy
lehetséges kiindulópont, ahol az
ismerkedést el lehet kezdeni: http://
adatbanyaszat.lap.hu.

Völgyes Dávid

9

L

a

s

s

ú

v

í

A nemzet napszámosa
Egy kezdô fizikatanár feljegyzései 8.
Amióta leérettségiztem, alaposan
átalakult a fizikaoktatás a középiskolákban.
Negyedével csökkent az óraszám, átalakult
az érettségi és a felvételi rendszer. Mi még
tizedik osztályban tanultuk a mechanikát.
Akkor már tudtunk másodfokú egyenletet megoldani, sôt, év végére már a
szögfüggvényekkel is megismerkedtünk.
Ma kilencedikben tanítunk mechanikát,
órán legfeljebb függôleges hajításos feladatokat tudunk megoldani, és ott is
vigyázni kell, nehogy beleszaladjunk
valami bonyolult másodfokú egyenletbe.
Egyébként is, középszinten csak nagyon
egyszer{ feladatok kerülnek elô.
Amikor középiskolás voltam, nem
kellett különösebb pluszmunkát végeznem, hogy a második fordulóba jussak
egy versenyen. Ma nehezen képzelhetô el,
hogy egy olyan osztályból, amelyben a
középszintnek megfelelô képzés folyik,
egy jó képesség{, de nem kimagaslóan
tehetséges gyerek külön erôfeszítések
nélkül komoly, értékelhetô eredményt
érjen el egy versenyen. Hatalmasra nôtt a
középiskolai oktatás és a versenyek színvonala közötti szakadék.
A versenynek az lenne a célja, hogy
a tehetségeket fölkutassa. De ennek nem
az a módja, hogy olyan feladatokkal
tömöm tele már az elsô fordulót is, amelyet
csak a versenyistállók tanulói tudnak
megoldani. A többiek hogy is tudhatnák,
ha egyszer nincs meg sem a matematikai,
sem a fogalmi eszköztáruk? Úgy gondolom – és erre számtalan példát láttunk –,
hogy ki lehet t{zni olyan trükkös feladatokat, melyeket az adott korosztálynak
megfelelô matematikai apparátussal meg
lehet oldani, és olyan fizikai fogalmakat
sem kell hozzá tudni, amit még nem
ismerhet a versenyzô. A gondolkodás
mélységét kellene mérnünk, és nem pedig
azt kérdeznünk, hogy mennyi plusz
ismeretet tömött még beléd a fizikatanárod.
Természetesen a versenyek fontos
célja, hogy külön munkára, hozzáolvasásra
sarkalja a diákokat. Fontos, hogy szép és
számukra még ismeretlen problémákkal
találkozzanak. De ha a gyereknek túl
nagyot kell helybôl ugrania, akkor elveszti
a kedvét, és feladja.
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Szerintem alapvetôen a második
fordulóban kell szétlôni a mezônyt. Az
elsô fordulóban legfeljebb egy-két
„fellegjáró” feladatot szabadna kit{zni.

Egy esettanulmány
Ezt az írást az idei Mikola-verseny
feladatsora ihlette. A következôkben
(talán néha megalapozatlanul) ezt fogom
kritizálni.
Volt olyan feladat, melyben egy
nagy korong nekiütközik két kis korongnak. A testek ütközés utáni elmozdulásainak nagysága és iránya volt a kérdés.
Ezt a szögfüggvények ismerete nélkül
lehetetlen megoldani. A szögfüggvényeket viszont még a tizedikesek sem
tanulják a verseny idôpontjáig.
A ferde hajítás még emelt szinten sem
követelmény, a verseny szervezôi mégis úgy
gondolták, hogy már egy kilencedikesnek
is meg kellene ezzel küzdenie az elsô
fordulóban. Egy normál osztályban
egyébként a vízszintes hajítást sem
tárgyalják (amire vonatkozó feladat szintén
volt), hiszen középszinten nem kell.
Most pedig következzék egy tanulságos feladat szövege rövidítve:
A 300 K kezdeti hômérséklet{
gázzal közölt 4 kJ hômennyiség hatására
a nyomás és a térfogat is megkétszerezôdött. Közben a gáz 1 kJ térfogati
munkát végzett a környezetén. Mennyi a
gáz anyagmennyisége? Hány atom alkotja
a molekulát?
A feladat szerintem nem egyértelm{. A javítási útmutató azt mondja,
hogy a munkát, a p-V diagram görbe alatti
területeként számolhatjuk ki, tehát egy
trapéz területét kell kiszámolni. A
feladatban semmi nem utal arra, hogy az
állapotváltozás ilyen. Másféle állapotváltozás esetén más eredmény jön ki.
Attól tartok, ez a visszafelé megkonstruált,
de nem eléggé átgondolt feladatok díszpéldánya.
Egy másik tanulságos feladat:
Három fiatalember szeretne 8,8 km
távolságra eljutni. Egy kerékpárjuk van,
melyen nem férnek el hárman. A
kerékpáron egy személy 20 km/h és két
személy 16 km/h, gyalogosan 4 km/h
állandó sebességgel képes haladni.
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Hogyan juthatnak a célba azonos idô
alatt, mennyi ez az idô?
Egyik tanítványom azt a választ adta,
ha mindegyik gyalogol, akkor 2,2 óra
múlva egyszerre érnek célba. Ez tökéletes
megoldása a kit{zött feladatnak. A szerzô
– valószín{leg – a minimális idôre kíváncsi,
de nem azt kérdezi. A javítási útmutató nem
bizonyítja, hogy az általa megadott
megoldás valóban minimális idej{.
Azért volt olyan feladat is, amit
szellemesnek találtam: Egy henger alakú
alumínium edény alapterülete volt
megadva és az is, hogy milyen magasan
állt benne a víz. Adott hômérséklet
emelkedés után hány százalékkal változik
a hidrosztatikai nyomás az edény alján, és
az edény aljához képesti helyzeti energia?

A mocsárról
Joggal felmerülhet a kérdés, hogy
miért nem oldunk meg nehezebb feladatokat a fizikaórákon. Azért, mert a gyerekek matematikai készsége általában igen
alacsony. Általános iskolában csak heti
három matematika óra van. A mi iskolánkban mostantól a kilencedik és a tizedik
osztályban heti négy, de a legtöbb iskolában csak heti három az óraszám.
A nyolcadikosaim viszonylag bonyolult soros és párhuzamos kapcsolásos
feladatokat is meg tudnak oldani, mert
felismerik az összefüggéseket, de idônként
a végeredmény hibás, mert a 12:0,2 osztás
gondot okoz.
Komoly, de gyakori kihívás, hogy
úgy kell fizikát tanítanod, hogy a diákok
egy részének még tizedikben is az újdonság
erejével hat a normál alak vagy a hatványozás azonosságai.
Az ifjak idônként ilyeneket írtak a
dolgozataikban: 2,456-8. Másfél év tanítási
gyakorlatra volt szükségem ahhoz, hogy
rájöjjek, ez nem más, mint 2,456•10-8, de
ô ezt olvasta le a számológépérôl.
Ma már ott tartunk, hogy egy
gimnáziumi tanárnak föl kell (legalábbis
kellene) tudnia ismerni a diszlexiát és a
diszkalkúliát. A középiskolába belépôk
többsége a szorzás disztributív tulajdonságát nem tudja alkalmazni, a törtm{veleteket szintén nem tudja. Valójában
mindezt nem is kell tudni ahhoz, hogy
leérettségizzen.
A mi iskolánkban igen magas a
„hozzáadott érték”, ami azt jelenti, hogy a
felzárkóztatásra is és a tehetséggondozásra
is figyelünk. A diákjaink a tehetségüknek
megfelelôen bárhol megállják a helyüket
érettségi után. De mi a helyzet máshol?
Nagyon fontos lenne, hogy az ilyen
„mocsaras” osztályokba járó tehetségek ne
kallódjanak el. Fontos lenne, hogy a
versenyeink megtalálják ôket. Attól tartok,
ez a feladatsor erre nem volt alkalmas.
ST
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A kínai sárkány
az égbe száll
Oroszország és az Egyesült Államok után egy harmadik ország, Kína is
önerôbôl juttatott fel {rhajóst orbitális pályára. Azonban nem állnak meg
itt, távlati terveik között {rállomás létrehozása vagy akár egy holdutazás is
szerepel.
Kínát joggal tekinthetjük a rakétatechnika szülôhazájának, hiszen elôször itt
hoztak létre, akkor még csak puskaporral
töltött és látványosságként szolgáló rakétákat
a középkorban. A fejlôdés azonban itt
elakadt, és igencsak hosszú szünet után,
1955-ben folytatódott, amikor hazatért az
addig az USA-ban Kármán Tódor mellett
áramlástant és rakétatechnikát tanuló
mérnök, Tsien Hueshen, aki társaival együtt
a máig híres Jet Propulsion Laboratory-t
megalapította.
Kína eleinte a Szovjetunióval együttm{ködve a V-2 rakéták alapján próbált saját
hordozóeszközt építeni, de késôbb önállóan folytatta az elsôsorban atomtöltetek
célba juttatására szolgáló ballisztikus rakéták
fejlesztését. 1960-ban az elsô felbocsátott
rakéta 600 km távolságra és 100 km
magasra jutott, így elérte a világ{r határát.
Ezután az új Dong Feng – azaz „keleti szél”
– projekt során a hatótávolságot 3000 kmre növelték, de az {r meghódításának ötlete
még nem merült fel. Az 1965 végén
elindított, és máig tartó „Hosszú menetelés”
program viszont már m{holdak és végül
ember feljuttatását t{zte ki célul. A
japánokkal szoros versenyben voltak, hogy
ki bocsátja fel elôbb a saját m{holdját, de a
késôbb fellôtt kínai m{hold több hétig
m{ködött, és 173 kg-ot nyomott, szemben a japán Osumi 28 kg-jával, és néhány
órás üzemidejével. Így Kína az ötödik lett a
saját m{holdat fellövô nemzetek sorában.
A siker után a titkos 714-es terv
keretében elkezdték az emberes repülés
tervezését, amelyet az FSW kémm{hold

Az elsô kínai {rhajós
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technikájára alapoztak, ahol a keringési
pályáról egy hôvédô pajzzsal ellátott tokban
tértek vissza a Földre az elkészített felvételek.
El is nevezték az {rhajót Shuhuang-nak, azaz
Hajnalnak, kiválasztották a leendô
{rhajósokat, és megkezdték kiképzésüket, de
végül politikai okokból félbeszakadt a
program. Az orosz Zarja, azaz szintén hajnal
nev{ {rállomást éppen a kínai {rhajóval
azonos neve miatt nevezték át Szaljut-nak,
tehát a titkos programról az oroszok is tudtak.
Ezután elsôsorban az FSW rendszer{ felderítô
m{holdak fejlesztését folytatták, egyre
nagyobb méret{ visszatérô egységekkel; a
sorozat utolsó tagja még 2005 augusztusában is keringett a Föld körül.
1980-ban hivatalosan is elismerték,
hogy embert akarnak juttatni a világ{rbe, és
még ebben az évben sikeres szuborbitális
repülést hajtottak végre a még ember nélküli
kabinnal. Közben felújítva az együttm{ködést az oroszokkal, megvették a Szojuz
leszállómodulját, de a szerzett tapasztalatokat
csak felhasználták a saját {rhajó tervezéséhez,
nem pedig egyszer{en lemásolták az orosz
technikát. Így készült el a 8 tonnás és 8,86
méteres Sencsou – azaz Mennyei Hajó –,
Kína elsô {rhajója, amely akár három {rhajós
szállítására is alkalmas.
A Jiuquan-i támaszpontról három
sikeres és egy sikertelen ember nélküli
indítást hajtottak végre a 8 tonna
teherbírású CZ-2F típusú hordozórakétával, melyen csak tudományos
m{szerek és kísérleti állatok utaztak. 2003.
október 15-én, helyi idô szerint reggel 8kor viszont megtörtént az elsô emberes
repülés, Jang Li Vei {rhajós – vagy ahogyan Kínában nevezik: „taikonauta” –
300 km magas orbitális pályára állt a
Sencsou-5 {rhajóval, és három kör
megtétele után sikeresen, épségben
visszatért a Földre, alig eltérve az eredetileg
tervezett belsô-mongóliai leszállóhelytôl.
Az ünnepélyes fogadtatás után meglátogatta az idôs Tsien Hueshen-t, az {rprogram alapítóját, aki még megérhette tervei
valósággá válását.
Azonban az {rprogram csak most
jött lendületbe igazán. 2005. október

A második hajó legénysége
12-én fellôtték az immár két {rhajósnak
helyet adó Sencsou-6-ot, amely egy hétig
keringett 360 km átlagmagasságú Föld
körüli pályán Fej Csun Lung és Nie Haj
Seng irányítása mellett. Az út során
tudományos kísérleteket végeztek, és a
Földet fotózták; mindössze csak egy
kisebb pályamódosításra volt szükség.
Ez a három részbôl álló {rhajó hasonlít
a Szojuzhoz, de annál nagyobb modulokból áll. A hôvédôpajzzsal ellátott
visszatérô egység mögött a hajtóm{vet
tartalmazó m{szaki egység található, az
áramellátást biztosító 2 db 24 m2-es
kibillenô napelemtáblával. Az orbitális
modul hosszabb {rbéli tartózkodást is
lehetôvé tesz, ebben a 4 m3-es hermetizált egységben találhatók a tudományos
m{szerek, itt végzik a laboratóriumi
kísérleteket. Ez a modul is rendelkezik
két 12 m2-es napelemtáblával, így a m{szaki egységgel együtt alkalmas késôbbi
küldetések során történô felhasználásra,
vagy egy leendô {rállomás alapító
egységének. Az {rállomást a közeljövôben el is kezdik építeni.
A Sencsou-6-nál csak az orbitális
modul maradt Föld körüli pályán, ezt
automata stabilizációs rendszer tartja
megfelelô helyzetben, és a Föld körüli
térséget azóta is kutatja m{szereivel, a m{szaki
egységet pedig elégették a légkörben. A
visszatérô egység október 16-án szállt le az
elôre kijelölt területen, az {rhajósok
épségben érkeztek meg.
Kína további tervei között szerepel,
hogy jövô decemberre kutató m{holdat
állítanak Hold körüli pályára, majd 2010
táján leszállóegységet is juttatnak a felszínére.
2020-ra tervezik, hogy kínai {rhajós száll a
Holdra, ennek ideje szinte egybeesik az
amerikai tervvel a Hold újbóli felkeresésérôl. Arthur C. Clark annak idején arról
írt, hogy az amerikaiak és a kínaiak
versengenek, ki jut el elôbb a Szaturnuszhoz. Talán a Hold esetében valóra is
válik ez a jövôbelátó fikció. Úgy t{nik, a
kínai sárkány valóban felébredt évezredes
álmából…
Gál Tamás
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CERN látogatás!
Fizikusok, fizika tanárok, fizikus-informatikusok, mérnökfizikusok, csillagászok és geofizikusok figyelem!
A Mafihe idén is látogatást szervez a CERN-be, Európa legnagyobb
részecskefizikai kutatóintézetébe.
ldeje: 2006. május 3-8.
Részvételi díj: 25000 Ft
Jelentkezés és további információ: www.mafihe.hu/cern/
Jelentkezési határidô: március 31.
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