
B12) Mi az alagútvírus (tunneling virus)? 
Az alagútvírus nem használja a megszakítási vektorokat, egyenesen a 

megszakításokat hívja meg. Néhány víruskereső program is használja ezt 
a technikát, hogy ismeretlen vírusokat fedezzen fel. 

B13) Mi a beoltó (dropper)? 
A beoltó programnak az a feladata, hogy elhelyezzen egy vírust a 

célrendszerben. A beoltó olyan formában őrzi a vírust, hogy azt a 
víruskeresők nem találják meg, tehát ő maga nem fertőzött. A beoltó 
program tulajdonképpen trójai faló. 

B14) Mi az ANSI-bomba (ANSI bomb)? 
Az "ANSI-bomba" olyan karaktersorozat, amely szövegállományba 

behelyezve, átprogramoz néhány billentyűzetfunkciót az ANSI meghajtó 
segítségével. Elméletileg megtörténhet, hogy ebben a szövegben is el van 
rejtve egy speciális karaktersorozat, amely átprogramozza az ENTER 
billentyűt úgy, hogy lenyomásával kiad egy „format c:" parancsot, ENTER-
rel lezárva. 

Egy ilyen lehetőség azonban nem kell, hogy megijesszen bennünket, 
hisz ma nagyon kevés PC használ ANSI meghajtót. Ha mégis szükségünk 
van arra, hogy betöltsük az ANSI meghajtót (néhány kommunikációs 
program használja), akkor keressünk egy BBS-ben vagy FTP helyen egy 
újabb változatot, amely már nem engedi meg a billentyűzet átprogra-
mozását. 

(Fordította: Borzási Péter) 

A vírusokról megjelent-
Vásárhelyi József, Kása Zoltán: Mit şi adevăr despre viruşii PC, Editura 

Albastra, Cluj, 1996. Tel.: 064-198263. 

Miért leszek fizikus? 
„A fizikusok fő feladata azoknak 

a legáltalánosabb tüneményeknek a 
felfedezése, amelyekből a világkép 

tiszta dedukcióval levezethető." 
Einstein 

Az emberi értelem egyik adott vágya, hogy keresse, megtalálja és értelmezze 
a természeti jelenségek végtelenül változatos formái között az összefüggéseket. 
A fizika az anyag legáltalánosabb, legegyszerűbb (legkevésbé komplex) formái-
val és tulajdonságaival foglalkozik. Ez a titka annak, hogy miért ért el ez a 
tudomány olyan látványos és az emberiségre nézve nagy horderejű ered-
ményeket. 



Jelenlegi ismereteink szerint az anyag, részecske és mező formában van jelen. 
Századunk elején még azt tartották, hogy a részecske "áthatolhatatlan, mivel a 
tér egy „pontjában" adott időpillanatban csak egy részecske létezhet. Ezzel 
szemben a mező folytonosan tölti ki a teret és egy pontban egyszerre több féle 
mező is jelen lehet. A XX. század húszas éveiben ez a felfogás módosult. Kiderült, 
hogy a részecske és mező alapformák nem zárják ki egymást. Bizonyos 
körülmények között a mező (például az elektromágneses mező) részecske 
tulajdonságot mutat és fordítva. Ez a körülmény ahhoz vezetett, hogy az atomok, 
elemi részecskék világában a makroszkópikus testek alapján kialakult szem-
léletünk nem használható. A kvantummechanika jelenleg ellentmondásmentesen 
képes áthidalni a megszabott szemléletesség hiányát, sőt eredményei alapján a 
már megszabott és kényelmes ok-okozat és mechanisztikusan determinisztikus 
felfogásunkban is alapvető szemléletváltásra kényszerített. 

Az anyag két legáltalánosabb tulajdonsága a kölcsönhatás illetve a tehetetlen-
ség. A kölcsönhatás teszi lehetővé, hogy egyáltalán felismerjük az anyag 
jelenlétét. A tehetetlenség és kölcsönhatás az anyag ellentétes tulajdonságai. Az 
előbbi „igyekszik" megőrizni, a másik viszont megváltoztatni a rendszer állapotát. 
A tehetetlenség mértéke a test tömege, a kölcsönhatásé pedig a testre ható erő. 
A két ellentétes tulajdonság párharcának az eredménye az örökösen változó, de 
ugyanakkor bizonyos vonásaiban állandósult formák, struktúrák létezése. A 
természetben örömét lelheti az állandó változást kereső egyén, de az is, aki a 
nyugalmat, stabilitást értékeli. Ez a két tulajdonság legharmónikusabban talán a 
kvázi-periódikus folyamatokban fér meg a legjobban egymással (nappalok-
éjszakák, évszakok-évek váltakozása, élet és halál, stb.) 

Egyik fontos felismerése a fizikának az, hogy négy alapvető kölcsönhatás 
létezik a részecskék között és ez négy mező közvetítésével valósul meg. A 
legrégibb idők óta tapasztalhatjuk a gravitációs erő létezését, amely minden 
anyagforma között hat a gravitáviós mező közvetítése révén. Körülbelül két 
évszázada ismerjük az elektromágneses kölcsönhatást és valamivel később 
ismerték fel az elektromágneses mezőt. Az úgynevezett erős illetve gyenge 
kölcsönhatás felfedezése századunkban vált csak lehetővé, mivel nagyon kis 
távolságra hatnak, gyakorlatilag csak az atommag belsejében illetve az elemi 
részecskék szintjén. 

Felismerésük jelentőségére utal az „atomkorszak" megnevezés. 



A jelenlegi álláspont szerint az egyszerű, de a legbonyolultabb struktúrákat is 
ezek a kölcsönhatások hozzák létre a megfelelő mezők közvetítésével. A 
protonok és neutronok, hogy csak a legismertebbeket említsem, kvarkokból 
épülnek fel az erős kölcsönhatás révén. A protonok és neutronok ugyanennek 
a kölcsönhatásnak a következtében egyesülnek atommaggá. A pozitív atom-
magok az elektromágneses kölcsönhatás folytán láncolják magukhoz az elek-
tronokat és alakítják ki az atomokat. Az atomok más atomokkal szintén az 
elektromágneses kölcsönhatás révén kapcsolódnak össze, létrehozva a meg-
számlálhatatlan számú különböző molekulát. A molekulák közötti kölcsönhatást 
is az elektromágneses mező biztosítja és lehetővé teszi még bonyolultabb 
struktúra kialakulását. 

Az élő anyag, legkomplexebb struktúrájának, az emberi agynak a működése 
— jelenlegi ismereteink alapján — szintén az elektromágneses kölcsönhatás 
segítségével lesz magyarázható. 

Láthatjuk, hogy az atommag struktúra-szintjétől az emberi agyig az elek-
tromágneses kölcsönhatás a főszereplő és ezért nem meglepő, hogy jelenleg ezt 
a kölcsönhatást ismerjük a legpontosabban, olyannyira, hogy az elméleti 
számítások és a kísérleti eredmények sok számjegynyi pontossággal 
megegyeznek. A gravitációs kölcsönhatás tulajdonkép a leggyengébb, csak 
makroszkópikus testek között számottevő. A bolygó, csillag és galaxis-rendszerek 
létezése ennek a kölcsönhatásnak az eredménye. A kölcsönhatás rendkívül 
gyenge volta, valamint a korlátozott kísérletezési lehetősége felelős azért, hogy 
Einstein és mások elméleti erőfeszítésének ellenére sem alakulhatott ki a 
gravitációs kölcsönhatás kielégítő, egyértelműen elfogadott elmélete. 

Mi van a kvantszint alatt és létezik-e egy Ötödik alapvető kölcsönhatás? Íme 
ez a jelenlegi fizika egyik alapfeladata. 

A fizika és általában a természettudományok fejlődésének a hajtórugója a 
kísérlet az elmélet és az alkalmazások között fennálló pozitív visszahatás. 



A kísérlet induktív míg az elmélet deduktív jelleggel bír. Nagyszámú kísérlet 
alapján alkotnak egy elméletet, az elmélet ugyanakkor kísérleti eredményt 
magyaráz meg. 

A kísérlet és elmélet összjátékának eredményei teszik lehetővé az emberiség 
számára „hasznos" alkalmazásokat. Az alkalmazott kutatás viszont jó hatással van 
a kísérletre, pontosabb mérőműszerek, kísérleti berendezések létrehozásával. 
Mind a kísérleti mind az alkalmazott kutatásban jó gyakorlati érzékű fizikusokra 
(és mérnökökre) van szükség. 

Az elméleti fizika fő célja egyrészt a kísérleti eredmények, másrészt az egyes 
jelenségkörök meglévő elméleteinek egységes elméletté való összekovácsolása. 
Ez a törekvés észrevehető a fizika fejlődéstörténetében. 

Newton egyesítve a földi gravitációt (súlyerőt) az égi mechanikával létrehozta 
a gravitáció klasszikus elméletét. 

Faraday és Maxwell egységes elméletté kovácsolta az elektromosságot és a 
mágneses jelenségeket, megalkotva az elektromágneses kölcsönhatás klasszikus 
elméletet, amely magába olvasztotta hamarosan az optikát is. Századunk elején 
a tér és idő egyetlen négydimenziós sokassággá vált a speciális relativitás elmélet 
megszületésével. Egy évtized múlva Einstein általános relativitás elmélete már a 
görbült tér-idővel foglalkozik és megalkotja a gravitáció új elméletét. Még egy 
évtizednek kellett eltelnie, hogy egyesített elmélet szülessen az anyag, részecs-
ke-mezo (hullám) jellegére. Az így létrejött kvantummechanika hatalmas 
lendületet adott a kémiának, majd hamarosan egyesült a speciális relativitás 



elmélettel és az elektromágneses kölcsönhatás klasszikus elméletével, és ezáltal 
létrejött a pillanatnyilag legpontosabb és legátfogóbb elmélet a relativisztikus 
kvantumelektrodinamika. Az utóbbi negyed évszázadban sikerült egységbe 
foglalni az elektromágneses és gyenge kölcsönhatásokat. Bíztató jelei vannak 
annak, hogy a közeljövőben lehetővé válik beolvasztani egyetlen „egyetemes" 
kölcsönhatásba a négy alapvető kölcsönhatást. 

Amilyen mértékben a kísérleti fizikus mind bonyolultabb kísérleti beren-
dezéseket használ ahhoz, hogy a mérés pontosságát fokozza, az elméleti fizikus 
a matematika mind absztraktabb fogalmainak segítségével tudja csak megfogal-
mazni az új, általánosabb elméletét. A fizika fejlődéstörténete alapján nyomon 
követhető, hogy egy új jelenségkör leírásának elmélete milyen mértékben tette 
szükségessé újabb matematikai fogalmak bevezetését. A fizika amellett, hogy 
felhasználja a matematika újabb eredményeit, termékenyítően hat ennek fej-
lődésére, ösztönözve bizonyos ágainak gyors fejlődését. Newtonnak ki kellett 
dolgoznia a differenciál és integrál számítást ahhoz, hogy megalkossa a klasszikus 
mechanikát. A folytonos közegek (folyadékok, rugalmas testek, elektromágneses 
mező) leírását csak a parciális differenciálegyenletek segítségével lehetett meg-
fogalmazni. A relativitás elmélete felhasználta a differenciálgeometriát, a kvan-
tummechanika a funkcionál analízist, operátorszámítást. Később a 
csoportelmélet, topológia stb. is bekerült az elméleti fizikus eszköztárába. A 
matematikai fogalmak gazdagsága a fizikában annak is a következménye, hogy 
a fizika olyan jelenségek leírásával foglalkozik, amelyek közvetlenül nem észlel-
hetők, sőt bizonyos értelemben ellentmondanak a hétköznapi szemléletnek és 
ezekről nincs és nem is lehet intuitív képünk. Az intuitív mechanisztikus modell 
helyett a fizikus matematikai modellekkel dolgozik. Ezt tükrözi Diracnak az a 
kijelentése, hogy egy pontos és általános fizikai törvénynek matematikailag 
szépnek kell lennie. Gyakran a fizikai törvényt leíró matematikai egyenlet az 
egyetlen támpont, amely a törvény további tökéletesítéséhez az útmutatást 
sugallja. 

Elméleti fizikus csak az akarjon lenni, akinek a matematika jó barátja. 
Az elmélet fő próbaköve azonban mindig a kísérlet marad. 
Planck szavaival „A kísérlet a természethez intézett kérdés feltevése, a mérés 

pedig a természet válaszának tudomásul vétele." 
A már meglévő elméletnek egy új elmélettel történő helyettesítését, egyrészt 

a kísérlet teszi szükségessé, amennyiben a pontosabb mérési eredmények a régi 
elmélettel ellentmondásban vannak, másrészt az indokolhatja, hogy olyan jelen-
ségek magyarázatával is szolgál, amely az előzőnél nem volt értelmezhető. Ha 
egy folyamat leírásánál az új, „bonyolultabb" elmélet nem vezet ki a megkívánt 
illetve mérhető mérésihiba intervallumból, akkor továbbra is alkalmazhatjuk az 
egyszerűbb, régi elméletet. Egy kis sebességű makroszkópikus test mozgásának 
vizsgálata nem teszi szükségessé a relativisztikus - illetve a kvantum-mechanika 
használatát a newtoni mechanika helyett, hiszen úgysem kaphatnánk mérhető 
eltérést. Egy új fizikai elméletet abban az esetben is elfogadunk, ha ered-
ményeiben megegyezik az előző elmélettel, de egy-egy jelenség elméleti vizs-
gálatához, egyszerűbb és általánosabb módszert ad. A newtoni mechanikából 
így alakult ki idővel az analitikus mechanika, amely (variációszámítás segít-
ségével) a mechanikai jelenségek egyszerűbb leírását tette lehetővé az általáno-
sabb alapelvek segítségével. 



Az analitikus mechanika a továbbiakban lehetővé tette a fizika olyan új ágainak 
a megszületését mint a relativisztikus, kvantum- és statisztikus fizika, amelyek a 
mai fizika legfontosabb kutatási területei. 

„Gyorsuló világunk" kénytelen mindinkább a specializálódás felé haladni. A 
fizikus hallgatónak el kell döntenie, hogy a fizika mely ágára szűkíti le kutatási 
területét. A választás nehéz, hiszen a teljes átlátás igézete nagyon vonzó. Einstein, 
Heisenberg és más neves fizikusok is azt hitték, hogy megadhatják azt az általános 
törvényt, amely végső válasz lenne a természet által feltett kérdésekre. Azóta 
azonban a helyzetet nagymértékben bonyolították az újabb kísérleti felfedezések. 
A fizikusnak meg kell elégednie azzal, hogy szívós munka révén is csak 
részproblémákat old meg és ezzel járul hozzá a nagy kérdés megválaszolásához. 

R. Feynman szavaival élve: „... minél több időt tölt valaki tudományos 
kutatással, annál inkább megtanulja: a problémák csak egy töredékét tudja 
megoldani", de ... „ez a küzdelem gondoskodik állandóan arról, hogy megma-
radjon és mindig megújuljon a hit legnemesebb ösztönzése a lelkesedés és az 
alázat." (M. Planck) 

A fizikában elért eredmények következtében átalakultak életkörülményeink, 
környezetünk és a világról alkotott szemléletünk. Rajtunk múlik, hogy milyen 
mértékben hasznosítjuk az emberiség javára. 

Lázár J ó z s e f 

Kolozsvár 

50 éves az ENIAC 
1996. február 14-én ünnepelte a számítógépes világ az ötvenes évek leg-

nagyobb elektronikus számító-berendezésének, az ENIAC-nak (Electronic Nu-
merical Integrator and Computer) az 50. születésnapját. 

Ötven évvel ezelőtt — egy sor bemutató, főleg ballisztikai program lefuttatása 
után — a Pennsylvaniai Egyetem átadta és az amerikai hadsereg átvette a világ 
első működő elektronikus programozott számítógépét. A gépbe kb. 18000 
elektroncső, 70000 ellenállás, 10000 kondenzátor 6000 kapcsoló és 1500 jelfogó 
volt beépítve. Az elemeket kb. 30 méter hosszú, U alakú panelsorra szerelték, 
amit egy 140 kW teljesítményű tápforrással üzemeltettek. 

Még az ENIAC megszületése előtt, 1940-ben az Iowa State College-ben John 
Vincent Atanasoff matematikus és Clifford Berry villamosmérnök már építettek egy 
elektronikus célszámológépet, amit ABC-nek (Atanasoff Berry Computer) neveztek. 
Az ENIAC alapötleteit John Mauchly matematikus, a PENN tanára, az ENIAC egyik 
megteremtője az ABC-től, azaz Atanasoff-tól vette. Az inspiráció egy tanulmányt 
eredményezett, amit többek között megkapott Hermann H. Goldstein főhadnagy, 
bevonulása előtt a chicagoi, majd a michigani egyetem matematikusa is, akinek a 
hadseregben az volt a feladata, hogy az akkor már nagyon fenyegető, motorizált 
második világháború amerikai katonáinak tüzérségi és bombázási táblázatokat készítsen 


