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Csak a DVD-s változatban

További tartalom a DVD-n
FIZIKAI KÍSÉRLETEK
Sztáray Mihály Gimnázium
Videó
Asztali DVD-lejátszón is nézhetõ!
A FIZIKA TITKAI
AZ ÉLET A VILÁGMINDENSÉG MEG ...
SZÍNJÁTÉK
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
TÖRTÉNETÉRÕL
Videó
Asztali DVD-lejátszón is nézhetõ!
Magyarok az atomenergiáért
DR. HABSBURG OTTÓ
Videó
Asztali DVD-lejátszón is nézhetõ!

Teljes verzió
 ACDSee Pro v8.0 b67
 ACID Music Studio v6.0
 Internet Explorer 7.0 beta
 Blender v2.41
 Carrara 5.0
 Corel Draw Graphics Suite X3
 Shop Factory Light 5
 Translution
 Turbo Demo Album 1.9
 Adobe Audition 2.0
 Atomic Chronograph
 Bauhaus Mirage 1.5
 MAGIX MP3 Maker
 Mail Manager 2.1
 O&O Defrag Professional

TELJES VERZIÓ

DUPLA DVD!

A DVD-mellékleten – a három CD anyagán kívül – most is érdekes programkínálatot
találhatnak olvasóink. A Tracmania: Nations gyorsasági autóverseny játékban
tesztelhetik reflexeiket, a fizikai kísérleteket bemutató két videofilmbõl újabb
trükkökkel ismerkedhetnek meg. A hónap újdonsága a blackPanther OS operációs
rendszer, valamint a ShopFactory 5 Light online boltmenedzser program.

blackPanther OS

A fekete párduc
támadásba lendül
» A blackPanther OS alternatív operációs rendszer,
amely lehetõséget nyújt a felhasználóknak arra,
hogy biztonságosabb környezetre cseréljék rendszerüket, a lehetõ leggazdaságosabb módon. Az
alaprendszer tartalmazza az általános, mindennapi használathoz szükséges összes programot,
megkönnyítve a Windowsról való zökkenõmentes átállást. A magyar fejlesztõk célja egy olyan
rendszer létrehozása volt, amely megjelenésében,
használhatóságában is elmossa az éles kontrasztot a Windows megszokott grafikus felülete és
funkciói, illetve a blackPanther OS között. A rendszer kiemelkedik a hasonló operációs rendszerek

ITmédiaBOLT
Kaspersky Personal 5.0
Virus Buster Professional
Extra
 Kids Mask Print 2006 1.0.7
 LanHelper 1.48
 Look Trojan
Stop 2005 build 601688
 MagicISO Maker v5.1 B0185
 Magic Utilities 2006 4.21
 nVIDIA ForceWare Win
2000/XP (32-bit) v81.98
 Paper Valet 2.1.08
 PC-Com Basic 7.3
 Perl Editor
 DzSoft PHP Editor v3.6
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közül széles körû szolgáltatásaival, valamint hatalmas programválasztékával. Mûködtethetjük a
blackPanthert akár asztali vagy szerver gépeken
is. Nem titok, hogy a programot fõképpen iskoláknak fejlesztették ki. Gyorsan és kényelmesen tudjuk telepíteni szinte bármilyen konfigurációra.
Manapság talán a legfontosabb szempont a nagy
fokú biztonság (egy kiváló tûzfalrendszer), valamint a vírusok elleni védelem: az alkalmazás nagyon jól kezeli ezt a feladatot. A blackPantherben
szinte az összes ismert szoftvermegoldást megtalálhatjuk: a multimédia, a játékok, a hálózati segédprogramok garmadája mellett természetesen
megtalálhatók benne az ingyenes kereskedelmi
alkalmazások alternatívái is. Olvasóink a program
ISO változatát találhatják a DVD-mellékleten,
amelyet egy CD-író segítségével égethetnek CD
lemezre; ezután innen telepíthetik a szoftvert.

VIDEÓK
1. Sztáray Mihály Gimnázium
2. Az Élet a Világmindenség...

Fizikai kísérletek
» A tavalyi Fizika
Éve alkalmából most
újra érdekes videofilmeket ismerhetnek
meg olvasóink. Ezúttal nem fizikaprofesszorok elõadásaiba pillanthatnak bele, hanem a Sztáray
Mihály tolnai gimnázium diákjainak érdekfeszítõ fizikai kísérleteit tekinthetik meg. Sok kísérletre talán még ráismerhetünk gimnáziumi tanulmányainkból, viszont itt az alkotók nemcsak
a száraz tényeket, hanem az izgalmas tálalást is
szem elõtt tartották. Másik filmünk a természettudományok átfogó történetét plasztikusan bemutató színdarab, amelyet a soproni Széchenyi
Gimnázium 10/b osztálya prezentál. A film még
a laikusok számára is könnyen érthetõen mutatja be a tudomány és a technika alapkérdéseit,
valamint híres alakjait. Azon kívül, hogy kedvet
csinál a fizika és a technikai vívmányok megismeréséhez, összefoglalja a huszadik század tudományos, illetve filozófiai alapvetéseit.

TELJES VERZIÓ
TurboDemo Album 1.9

Prezentációra akadva
» Mindenki

szembetalálkozhatott már azzal a
problémával, hogy gyorsan kellett volna elkészítenie egy látványos prezentációt. Ebben nyújt
nagy segítséget a TurboDemo, amellyel egyszerûen és rövid idõ alatt flash vagy EXE fájlokat
készíthetünk bemutató anyagainkból. A program a vonszold és vidd módszer alapján mûködik: a beszkennelt vagy digitális kameránkon tárolt képeinket a készülõ prezentációs varázslóra
dobhatjuk, amelyeket már csak látványosan el
kell rendeznünk a kívánt hatás eléréséhez. Minden egyes objektumhoz vagy képhez rendelhetünk szöveget, speciális egérkurzort vagy legördülõ menüket stb. 19 gyárilag megtervezett
mintafájl segít bennünket a kreatív tervezésben.
Lehetséges a zenei aláfestés is, bár a TurboDemóban sajnos csak WAV fájlokat tudunk
használni erre a feladatra, ami némileg megnöveli a prezentációnk méretét is.

TELJES JÁTÉK
Trackmania Nations

TELJES VERZIÓ
ShopFactory 5 Light

Virtuális közért
» Olvasóink közül valószínûleg már sokan rendeltek online könyvet, CD-t, esetleg számítástechnikai cikkeket. Ha azonban valaki szeretne egy saját „virtuális boltot” nyitni, ahhoz eddig mély
programozási ismeretekre volt szükség. Ebben segít most a ShopFactory 5, amely nem más, mint
egy online boltmenedzser program. Hogyan nyithatunk például gyorsan egy kisebb közértet? A
program beépített varázslómodulja helyettünk is
elvégzi ezt, csak a cég adatait, a terméklistát és a
grafikát kell elkészítenünk. A mögöttes programozási funkciókat (PHP, Perl, HTML) szintén a
program oldja meg helyettünk automatikusan. A
ShopFactory 33 különbözõ boltsémát kínál, amelyeket testre is szabhatunk, hogy a lehetõségekhez
képest egyedi közértportált kínálhassunk leendõ
vásárlóinknak. A jelenlegi verzió korlátja az, hogy
egy-egy boltrészlegben csak 50 terméket jeleníthetünk meg. A program kezeli a kártyás vásárlásokat
is, megkönnyítve így a gazdasági tranzakciókat.

A sebesség
megszállottjai
»

Sokak számára öröm lehet, hogy végre megjelent a Trackmania legújabb része, a Nations ingyenesen letölthetõ teljes verziója. A gyorsasági
autóverseny játékban csaknem tíz pályán száguldozhatunk. Három játékmódot kapunk alapból,
és természetesen nem hiányozhat a multi opció
sem. A Trackmania egyik legfõbb érdekessége a
beépített pályaszerkesztõ modul; itt akár saját,
extrém pályákat is készíthetünk, amelyeket rögtön tesztelhetünk. A játék célja nem más, mint
hogy a legrövidebb idõ alatt teljesítsük a körökre
osztott pályákat. A Trackmania másik fõ erénye
a változatosság és a számtalan nehézségi fokozat.
Hosszú távon, ha már meguntuk a gépi ellenfeleket, mindenképpen érdemes kipróbálnunk az
internetes módot is, hiszen itt végre hús-vér ellenfelekkel is megküzdhetünk. A másik elõny a
hihetetlenül eltalált és hangulatos grafika; sajnos
ezt nem mondhatjuk el a zenei aláfestésrõl.

VIDEÓ
Magyarok az atomenergiáért:
Virtuális közért

Dr. Habsburg Ottó
»

Bizonyára sokan tudják,
hogy az atomenergetikai kutatásokban legfõképpen magyar
tudósok jeleskedtek, gondoljunk csak Szilárd Leóra, Teller
Edére vagy Wigner Jenõre, és
még sorolhatnánk a neveket.
Sokan azonban nem tudják, hogy Dr. Habsburg
Ottó is részese volt a magyar tudósok által az
atomenergetika professzionális és biztonságos
használatáért folytatott küzdelemnek. Munkásságának állít emléket a 2005-ben Pakson felavatott
szobor. A filmbõl a szoboravatás részleteibe és a
magyar atomenergia rövid történetébe pillanthatnak bele olvasóink.

 Picasa2 v2.2.0
 Picssage 1
 PortMarshaller 1.1 build 42
 PrimeGen 1.1
 Privacy Inspector 1.9
 Recolored v0.71B
 RemoteIE 1.5
 TimeLeft 3.13
 Total Commander v6.54
 ZSoft Uninstaller v2.3
 USB Admin Pro 1.1
 Webmizzle v2.3a1
 Winamp Complete (v0.2-5)
 XPFiremon v1.05
 XnView v1.80.3
 Files Warder 1.2
 FireTune Free v1.10
 1st Page 2006 v3.0
 Macromedia Flash Player 8.5
 FreshView Free v5.80
 Mozilla Firefox v1.5.0.1
 PKZIP for Windows v9.0
 RuntimeChecker Standard 1.1.16
 ScriptFTP 2
 SeaMonkey 1.0
 Secret's Assistant 1.15
 SETI@home 5.2.1
 Skype v2.0.0.69
 SnagIt v8
 Spy Webcam Light 2.4.1

Angol kor 3.4
nyelvoktató program
DEMÓ VERZIÓ

TELJES JÁTÉK
TRACKMANIA NATIONS
Játékdemók
 Onimusha 3: Demon Siege
 Rainbow Six: Lockdown
 Star Wars Empire at War
 Stubbs The Zombie
 Tycoon City: New York
 AirBlast Project
 Tubetwist
 Cookie Buster

Videó mozielõzetes
 Aquamarine
 Sorstalanság

DVD-UTÁNRENDELÉS
Chip Szerkesztõsége
Telefon: 06(1) 888-3421, 22
Fax: 06(1) 888-3499
e-mail: terjesztes@vogelburda.hu
A DVD-utánküldés ára, kezelési és
csomagolási költséggel: 1200 Ft
(A készlet erejéig.)
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