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Minimum hardver- és operációsrendszer
igény: IBM kompatíbilis számítógép, 133 
MHz processzor, 24x CD-ROM meghajtó, 
SVGA monitor, 32 MB memória, Windows 
95.

A CD anyaga a jól ismert Oxford Ad
vanced Learner's (OÁLD) szótárra épül - 
több mint nyolcvanezer címszót tartalmaz. 
A szócikkek megadják a brit és az amerikai 

kiejtést is; több mint négyezer új jelentéssel 
bővült a korábbi kiadásokhoz képest, és a 
példák között kifejezetten a CD-ROM szá
mára írtakat is találunk. A meghatározáso
kon kívül a program részét képezi a három
dimenziós kereső, amellyel a felhasználó a 
keresett szó szemantikai térképét járhatja be.

A meghatározásokat 680 interaktív kép 
és ezeken belül kilencezer hivatkozás egé
szíti ki; a kép egyes elemeire kattintva meg
hallgathatjuk a szavak kiejtését és közelebb
ről is megtekinthetjük a részleteket. Igen jó 
minőségű klipek is vannak a CD-n, amelyek 
többek között az arckifejezések egyes szava
it illusztrálják - ennek segítségével a tanuló 
megismerheti például a blink és a wink igék 
jelentése közötti különbséget. Külön emlí
tésre érdemesek azok a képek, melyek vala
milyen tevékenységet ábrázolnak. A képek 
különböző területeire kattintva a tevékeny
ségekkel kapcsolatos szókincsről tanul
hatunk.

A világ számos tájékát bemutató színes 
térképek és a földrajzi nevek és kifejezések, 
valamint ezek kiejtése a CD-ROM további 
hasznos elemét képezik - még a legfurcsább 
szavak is szerepelnek ebben a részben.
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A szótár emellett feladatokat is tartalmaz 
- ezekkel a tanulók egyszerű egértechnikák
kal, de igen érdekes módon szerezhetnek új 
ismerteket főnevek, igék, melléknevek, ha
tározószók, idiómák és kifejezések haszná
latáról. Jó megoldás, hogy a program futta
tásának elején meg kell adni a felhasználó 
nevét, s így azt többen is használhatják, pél
dául egy iskola komputeres laboratóriumá
ban, s az alkalmazás mindegyik diáknak 
megőrzi a feladatokban elért pontjait.

A feladatoktól némileg különböznek a 
játékok - itt a tanulók három közül választ
hatnak: keresztrejtvény, idióma-fejtörő és 
idióma-kereső. Az első kivételével ezekben 
egyszerre maximum három diák versenghet 
egymással azzal a céllal, hogy a lehető leg
kevesebb betű lekérdezésével találják ki a 
kifejezéseket, hasonlóan a Szerencsekerék 
jellegű játékokhoz.

A CD-ROM legjelentősebb része maga 
az A-Z szótár. A tíz legfontosabb szolgálta
tás a következő:
• szavak meghatározása,
• szófaj és regiszter szerinti keresés (ez se

gíthet egyes szófajok körében végzett ku
tatásban is),

• kiejtés meghallgatása,
• példamondatok megtekintése,
• kifejezések keresése,
• a meghatározásban szereplő szavak meg

határozása,
• a szavak kiejtésének meghallgatása, gya

korlása, saját kiejtés rögzítése és visszaját
szása,

• szócikkek jegyzetekkel való ellátása és 
mentése,

• számos modul nyomtatása (nem nyomtat
hatók ugyanakkor a képek, térképek és a 
háromdimenziós keresőképek),

• más programokkal való integrálás (internet 
böngészőkkel, email programokkal és szö
vegszerkesztővel).

Az OALD kezelése egyszerű - ha mégis 
segítségre van szükségünk, minden fontosat 
megtalálunk a súgóban, amely valamennyi 
esetre ad fogódzót. Ami a sebességet és a 
megbízhatóságot illeti, optimális működés

hez 64 MB memóriára van szükség - ha 
ennél kevesebbel kell beérnünk, nem ritkák 
a lefagyások, különösen, ha éppen a videó
anyagok töltődnek be, vagy ha a háttérben 
más programot is futtatunk. Mivel a CD
ROM használata akkor igazán hatékony, ha 
mellette szövegszerkesztőben is dolgozha
tunk, jó, ha legalább 64 MB memóriával 
rendelkező gépre telepítjük az OALD-ot, így 
elkerülhetjük, hogy adataink esetleg el
vesszenek.

Az OALD CD-ROM-os változatát mind
azonáltal bátran ajánlhatom minden angollal 
foglalkozónak: bár a többi multimédiás szó
tárnál borsosabb az ára, minden fillért meg
ér. Teljesen egyetértek a dobozán látható 
szlogennel: én sem lehetek meg a szavaknak 
e tárháza nélkül. A hagyományos nyomtatott 
szótáranyag pontosságát multimédiás kiegé
szítőkkel és gyors keresési lehetőségekkel 
egyesítő kiadvány bizonyára tovább növeli 
az Oxford szótárakat használók népes tá
borát.

Jaroslaw Krajka

LIZ 3.0 - Letteratura Italiana 
Zanichelli
CD-ROM dei testi della 
letteratura italiana a cura di 
Pasquale Stoppelli ed 
Eugenio Picchi

Az először 1993-ban megjelent LIZ-nek 
nemsokára a harmadik - tovább tökéletesí
tett - változata is az üzletekben lesz. Az új 
kiadás egyik kellemes meglepetése az ára: 
míg az 1997-es kiadás 280 000 lírába került, 
az új CD-ROM ára már „csak” 198 000 líra. 
A mintegy 25 000 forintnak megfelelő 
összeg természetesen nem kevés, de ha a 
CD-ROM-on olvasható, kinyomtatható és 
fájlokba konvertálható információk mennyi
ségére, valamint a szöveghez csatolt kereső
program által nyújtott lehetőségekre gondo-


