
nagyobb térhódítása a súlycsökkenésen keresztül biztosít nagyobb száguldási 
lehetőséget. 

A tűzálló anyagok kifejlesztése a versenyzők életbiztonságát növelte nagyon. 
A nomex és kelárból készült ruhák 8 másodpercig ellenállnak a nagyhőmérsék-
letű lángoknak. Amikor égni kezd a szál, a szövet 60%-kal megnyúlik, s így egy 
védőréteget képez a testen. Ma már nemzetközi autóversenyeken kötelező ilyen 
minőségű védőruházat viselése. 

Popular Science nyomán M. E. 

Hogyan viselkedjünk az Interneten! 
Hálózati etikett, levelezés 
Az alábbi szöveg azokat a szabályokat tartalmazza, amelyeket érdemes figyelembe 

vennünk, ha elektronikus levelezésbe kezdünk. Sally Hambridge eredeti dolgozata, 
amelynek ez csak egy része, elérhető a 

http://www.stanton.dtcc.edu/stanton/c3/rfcl855.html 
WWW-címről (pl. Netscape, Lynx, Internet Explorer böngészőkkel). A magyar változat 
(fordító: Négyesi Károly) szintén letölthető a 

http://www.elte.hu/elte/netiquette 
címről. Jelen szöveg a Négyesi Károly fordításán alapszik. 

* Ha nem egy Internet-szolgáltatón keresztül kerülsz kapcsolatba az Internettel, akkor 
fontos ismerned a munkáltatód szabályait az elektronikus levelek tulajdonjogáról; ezek 
mindenütt mások. 

* Tudnod kell, hogy az Interneten történő levelezés nem biztonságos, kivéve ha 
valamilyen rejtjelező eszközt (akár szoftvert, akár hardvert) használsz. Ne írj semmi 
olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el levelezőlapon! 

* Tiszteld a szerző jogait azzal az anyaggal kapcsolatban, amelyet másolsz! Majdnem 
minden országnak megvannak a szerzői jogokat védő törvényei. 

* Ha továbbküldesz vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne változtasd meg annak a 
szóhasználatát! Ha ez egy neked írt személyes üzenet volt, és egy csoportnak kívánod 
továbbadni, akkor kérj először engedélyt a feladótól! 

* Soha ne küldj "lánc"-levelet elektronikusan! Ezek tiltottak az Interneten. Ha mégis 
ilyet küldesz, az valószínűleg a hálózati jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál, 
akkor értesítsd a helyi rendszergazdát! 

* Egy fontos szabály: légy konzervatív a küldésben és liberális a fogadásban! Nem 
szabad indulatos leveleket küldened (angolul flame) még akkor sem, ha provokálnak. 
Másik oldalról viszont, ne légy meglepve, ha ilyen levelet kapsz, és okosan teszed, ha 
nem válaszolsz rá. 

* Általában jó, ha ellenőrzöd a kapott leveleid tematikáját (subject-jét) mielőtt válaszol-
nál. Van úgy, hogy nem érdemes válaszolni. Szintén célszerű meggyőződni, hogy a levél, 
amelyre válaszolsz, neked volt-e címezve Lehet hogy csak másolatot kaptál (cc:, azaz 
Carbon Copy) az eredeti helyett. 

* Könnyítsd meg a címzett dolgát! Sok levelezőprogram levágja a fejlécinformációkat, 
amelyek a válaszcímedet tartalmazzák. Hogy biztos lehess abban, hogy a többi ember 
tudja ki vagy, írjál az üzeneted végére egy, esetleg két sort arról, hogy miképpen érhetnek 
el. Ezt a file-t már jóelőre elkészítheted, és bármikor az üzeneteid végére teheted. (Néhány 
program ezt automatikusan megteszi.) Az Internetes szóhasználatban ezt "sig" vagy 
"signature" file-nak nevezik. A sig file a névjegykártya helyét veszi át. (És akár többféléd 
is lehet, többféle helyzetnek megfelelően.) 

* Légy óvatos a címzéssel! Vannak címek, amelyek egy csoportot jelentek, a cím mégis 
úgy néz ki, mintha egyetlen ember címe lenne. Légy tisztában azzal, hogy kinek írsz! 
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* Figyelj a cc-kre a válaszoláskor! Amikor már csak két ember között folyik a 
kommunikáció, akkor ne küldd el ezeket a leveleket másoknak! 

* Általában egy Internetet használó embernek nincs ideje az Internet ill. annak belső 
működésére vonatkozó kérdésekre válaszolni. Ne küldj kéretlen információkérő leveleket 
olyan embereknek, akiknek a címét egy levelezési listában vagy egy RFC-ben láthattad! 

* Ne felejtsd el, hogy azok az emberek akikkel kommunikálsz, szétszórva élnek az 
egész világon. Lehet, hogy annak a levélnek a címzettje, amelyre azonnali választ vársz, 
éppen alszik. Add meg neki a lehetőséget, hogy felébredjen, munkába menjen és belépjen 
a hálózatba, mielőtt úgy döntenél, hogy a levél nem érkezett meg, vagy a címzett nem 
törődik vele. 

* Mielőtt hosszú, vagy személyes eszmecserét kezdeményezel, ellenőrizd a címet! 
Helyes gyakorlat "Long" szót írni a hosszú üzenetek subject-jébe, mert így a címzett 
tudhatja, hogy időt kell szánnia az elolvasására. Egy 100 sor feletti üzenet hosszúnak 
tekinthető. 

* Légy tisztában azzal, hogy kihez kell segítségért fordulnod. Általában nem kell 
messzire menned. Keress helyben olyan embereket, akik szoftver- és rendszerproblémák 
elhárításban segédkezhetnek. Szintén jó, ha tudod, hogy kit kell keresned, ha valamilyen 
megkérdőjelezhető vagy illegális anyagot kapsz. A legtöbb helyen a "postmaster" címre 
írhatsz segítségkérő levelet, mert ezt a címet legtöbbször megfelelő tudású ember olvassa. 

* Soha ne feledd, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan, akinek kultúrája, 
nyelve, humora egészen más lehet, mint a tiéd. Dátumformátumok, mértékegységek, 
idiómák sem mindenütt ugyanazok. 

* Használj vegyesen kis- és nagybetűt! A CSUPA NAGYBETŰ OLYAN, MINTHA 
ORDÍTANÁL! 

* Használj szimbólumokat mondanivalód hangsúlyozásra! *Erre* gondoltam. Használj 
aláhúzásjeleket aláhúzásra, pl. kedvenc könyvem a Háború és béke. 

* Használj "mosolygókat" (angolul smile) a hangszín jelzésére, de bánj velük takaré-
kosan. A :-) példa ilyen "mosolygóra" (döntsd oldalra a fejed és nézd meg úgy.) Azonban 
ne feltételezd, hogy egy "mosolygó" szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetért-
sen veled, vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye. Néhány gyakrabban 
használt mosolygó és jelentése: :-) jó kedvű vagyok, viccelek, :-)) igen jó kedvű vagyok, 
nagyon vicces valami, :-( szomorú vagyok, megbántottak, :-(( nagyon szomorú vagyok, 
;-) kacsintás, 8 ) jó kedvű szemüveges vagyok, [-) kopasz, de jókedvű vagyok,:-{ bajuszos 
vagyok. A fokozást zárójelhalmozással lehet elérni. 

* Aludj egyet, mielőtt érzelmektől fűtött választ küldenél egy üzenetre. Ha biztosan 
erős érzéseid vannak egy tárgyról, akkor helyezd azt FLAME ON/OFF jelek közé: 

FLAME ON: 
Az ilyesféle vita nem méltó arra a sávszélességre, amely a továbbításához kell. 

Teljességgel illogikus, és érvekkel alá nem támasztott. A világ többi része is egyetért 
velem 

FLAME OFF 
* Ne írj vezérlő karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket, kivéve ha a programod 

kódolja ezeket, vagy MIME attachment formájában küldöd. Ha kódolva küldesz valamit, 
akkor próbálj megbizonyosodni arról, hogy a címzett vissza tudja majd kódolni azt. 

* Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegretörőlennél! Amikor egy levélre válaszolsz, 
csak annyit idézz az eredeti anyagból, amennyi ahhoz kell hogy érthető legyen a válaszod, 
és ne többet. Rendkívül rossz szokás idézni az egész levelet a válaszban - töröld ki a 
felesleget! 

* Ne írj túl hosszú sorokat! Ha a levelező programod nem tördeli automatikusan a 
sorokat, akkor legfönnebb 65 karaktert írj egy sorba, és kocsivissza karakterrel zárd le! 

* A levél fejlécében legyen egy subject sor, amely tükrözi annak a tartalmát. 
* Ha aláírást (signature) illesztesz a leveledbe, akkor azt fogd rövidre! Lehetőleg 4 sornál 

ne legyen hosszabb. Sok ember fizet az Internet-kapcsolatért, és minél hosszabb az 
üzeneted, annál többet kell fizetnie. 
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* Mivel egy levél ma nem lehet teljesen magán, így (ma még) hamisítható, megvál-
toztatható. Ennek felismerhetősége változó, így célszerű a józan ész alapján ellenőrizni 
egy üzenet valódiságát, mielőtt elhisszük azt. 

* Küldj egy rövid választ a feladónak, hogy megkaptad a levelét, ha úgy gondolod, 
hogy a levél fontossága szükségessé teszi ezt! Tedd meg ezt akkor is, ha részletesen 
válaszolni csak később lesz időd! 

* Az, hogy egy adott beszélgetésből ki mennyit ért meg, az erősen függ az adott 
szituációtól. Egy adott e-mail környezetben megtanult normák nem feltétlenül 
vonatkoznak általában az Internetet használó emberekkel vonatkozó kommunikációra. 
Légy óvatos a helyi szlenggel és a helyi rövidítésekkel! 

* Egy e-mail üzenet szállítási költsége nagyjából egyenlő a feladónál és a címzettnél 
(vagy szervezeteinél). Ez alapvetően eltér a hagyományos levéltől, a telefontól, a rádiótól, 
és a TV-től. Egy levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, tárolóhelybe, és 
CPU-időbe is kerülhet. Ez az alapvető gazdasági oka annak, hogy miért nem illik kéretlen 
hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez ráadásul tilos is sok helyen!) 

* Ne küldj nagytömegű kéretlen információt az embereknek! 
* Ha a levelezőrendszered képes automatikus továbbküldésre, akkor vigyázz, hogy ne 

lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok". Ez úgy jöhet létre, ha sok gépen állítod be az 
automata továbbítást úgy, hogy egy neked küldött üzenet az egyik géptől a másikig utazik, 
majd a következőig, és így tovább a végtelenségig. 

Színképek és alkamazásaik 
I. rész 

Az optikai spektrumok [1] 
A spektrum, vagy a színkép legáltalánosabban mint valamely elektromágneses 

sugárzás energiájának hullámhossz szerinti eloszlása határozható meg. Az optikai 
spektrumok az elektromágneses sugárzás látható, infravörös és ultraibolya tar-
tományába esnek. A spektroszkópia gyakorlati feladata az optikai színképek 
előállítása (anyagok gerjesztése megfelelő fényforrásokkal, a fény felbontása 
különböző spektroszkópokkal), hullámhossz- és intenzitásmérés; elméleti 
feladata a spektrumok rendszerezése, értelmezése, és anyagszerkezeti követ-
keztetések levonása. 

A színképeket aszerint, hogy a fény felbontásával keletkeztek, vagy pedig úgy, 
hogy egy fényforrás fényét előzőleg valamely anyagon vezettük át (aminek 
eredményeképpen a színképből az anyagra jellemző vonalak hiányoznak) 
emissziós, illetve abszorpciós színképeknek nevezzük. Mindkét színképtípus 
lehet folytonos, vonalas, vagy sávos szerkezetű. A folytonos színképek tulaj-
donképpen nagyon sűrű vonalak egybemosódásából állnak. A vizsgálatok 
alapján ismert, hogy a vonalas színképeket az atomok, vagy az atomi ionok, a 
sávos színképeket pedig molekulák bocsájtják ki. 

A Bohr-féle frekvencia-feltétel kimondja, hogy az atom, ion vagy molekula két 
energiaállapota közötti átmenetkor kibocsátott, vagy elnyelt fény frekvenciája: 

v = (E' - E")/h (1) 
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