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sakor (kisütéskor) a folyamat ellenkező irányban játszódik le; a tartályokból a cellába 
szivattyúzott folyadék feltöltött szénrészecskéi leadják töltésüket az elektródokon. Az 
elraktározható energia mennyisége a tároló tartályok méretének növelésével elvileg 
bármeddig növelhető.  

Egy másik kutatócsoport a vas elektrokémiai oxidációján és redukcióján alapuló 
energiatárolók fejlesztésén dolgozik. Ezeknek a legismertebb típusa, a nikkel-vas (nife) 
akkumulátor, az Edison-elem már több mint száz éve ismert. Jellemzője az alacsony ha-
tásfok: töltésekor közel kétszer annyi energiát kell betáplálni, mint amennyi kisütéskor 
kinyerhető belőle. Ennek elsősorban az az oka, hogy a vas elektródon töltéskor nagy 
mennyiségű hidrogén is fejlődik. A kutatóknak sikerült olyan módosított vas elektródot 
előállítani, amelyen a hidrogénfejlődés a tizedére csökkent, és így a töltés hatásfoka elér-
te a 96 százalékot. Ezen kívül a feltöltés idejét is jelentősen rövidítették. A kifejlesztett 
vas elektródok mind a nikkel-vas, mind a levegő-vas elemeket alkalmassá tehetik az ol-
csó, nagyméretű elektromos energiatároló eszköz szerepére. 
 

Érdekességek az emlős állatok hangképzéséről 
Az emlősök széles frekvenciatartományban, 9 Hz és 110 kHz között képesek ugyan-

azzal a szervvel, a gégével hangokat kelteni. A macskafélék dorombolnak, amely során a 
hangokat idegi szabályozású izom-összehúzódások generálják, ez a technika a mély 
hangok képzésére alkalmas. 200 Hz fölött, magas hangon nem nagyon lehet dorombol-
ni. Az elefántok az emberi fül számára észlelhetetlen „infrahang” tartományban, 20 Hz 
alatt kommunikálnak nagy távolságra (több kilométer) is. 

Eddig nem volt egyértelmű, hogy ezek a hangok pontosan hogyan keletkeznek: a 
macskaféléknél jellemző dorombolás-mechanizmus szerint-e, vagy inkább az emberi 
ének- és beszédhangokhoz hasonló módon, az áramló levegő által keltett rezgésekkel. 
Osztrák és német kutatók a berlini állatkertben természetes úton elhalt elefánt kiprepa-
rált gégéjével kísérleteztek. Kimutatták, hogy az elefántok extrém mély hangja ugyan-
olyan fizikai mechanizmus szerint keletkezik mint az emberi beszédhang. Az elefántgé-
gén meleg és nedves levegőt átáramoltatva a jellegzetes infrahangot is sikerült reprodu-
kálniuk. Kísérleteik alapján kizárták a dorombolás mechanizmusát. 

Magyar Tudományból, Gimes Júlia közlései alapján 
 

Számítástechnikai hírek 
A TechCrunch technológiai hírportál értesülése szerint a WhatsApp mobiltelefonos 

üzenetküldő szolgáltatás megvásárlására készül a Facebook. A WhatsApp mobiltelefonos 
üzenetküldő szoftver interneten teszi lehetővé a kapcsolattartást mobil készülékekkel a 
felhasználók közösségi profiljának és telefonszámának egymáshoz rendelésével. A fel-
használók – elsősorban a fiatal korosztály – SMS üzenetek kiváltására „fedezték fel” a 
WhatsApp szolgáltatását, mivel egy minimális éves díjtól eltekintve ingyenesen lehet vele 
üzenetet küldeni telefonszámok között. A fejlesztői szerint a szolgáltatás szerverei napon-
ta több mint tízmilliárd rövid szöveges üzenetet közvetítenek. A szolgáltatás több mint 
száz ország 750 mobilszolgáltatójánál elérhető és minden létező, iOS, Android, 
BlackBerry, Nokia S40, Symbian és Windows mobiltelefon operációs rendszeren fut. Az 
Android verzióból, melynek használata az első évben díjmentes, már több mint százmilli-
ót töltöttek le a felhasználók. Az iOS verzió 0,99 dollárba került az Apple App Store-ban. 
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Sikeresen lezárult a nyílt forráskódú PengPod projekt finanszírozási szakasza, így az 
első készülékek már jövő januárban megjelenhetnek. A táblák különlegessége a dual-
boot képesség. Mindkét modell az Allwinner A10 SoC-ra épül, amelynek órajele 1,2 
GHz és amely Cortex-A8 processzort, illetve Mali-400 GPU-t tartalmaz. A 7 hüvelykes 
modell kijelzőjének felbontása 800 x 480 képpont, míg a 10 hüvelykesé 1024×600 pixel. 
Az integrált RAM 1 gigabájt, ezt egészíti ki a 8 gigabájt flashmemória és a legfeljebb 32 
gigabájtos MicroSD memóriakártya. Van továbbá USB-OTG adapter, 
IEEE.80211b/g/n szabványú WLAN-modul, HDMI-kimenet, 1,3 megapixeles (a 
PongPed 1000-nél 0,3 megapixeles) előoldali kamera, beépített hangszóró, fejhallgató-
csatlakozó és gyorsulásmérő-szenzor. A PengPod 700 mérete 195×120×10 mm, súlya 
375 gramm, akkumulátora pedig 3300 mAh-ás. Ezzel szemben a PengPod 1000 mérete 
267×164×14 mm, a súlya 720 gramm, az akkumulátora 6000 mAh-ás. Mind a két ké-
szülék megrendelhető, a kisebbik modell 110, míg a nagyobbik 175 dollárért. Az első 
dual-boot táblát 2010 augusztusában a Viewsonic jelentette be. 

 

Az első szöveges üzenetet 1992. december 3-án küldték az Egyesült Királyságban, a 
technológia aztán a feltöltőkártyás modell térnyerésével gyorsan el is terjedt. Az sms történe-
téről a használatához szükséges szabvány egyik kidolgozója, az Ericsson készített rövid ösz-
szefoglalót az évforduló alkalmából. Az sms-t megalapozó eredeti ötlet már 1988-ban léte-
zett, amikor a technológiát az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) az első digi-
tális páneurópai szabvány, a GSM alá vonta. Kezdetben az sms-sel csupán a fogyasztókat 
szerették volna értesíteni a hangposta üzenetek érkezéséről. Az első szöveges üzenetet, amit 
két ember először váltott egymással, 1992. december 3-án küldték, és az állt benne: Boldog 
karácsonyt! Az üzenetet a berkshire-i Newburyben kapta meg a Vodafone karácsonyi partin 
résztvevő igazgatója, a feladó pedig egy Neil Papworth nevű mérnök volt, aki a számítógé-
péről küldött üzenetben azt kívánta jelezni, hogy inkább ő is a partin bulizna. Bár a szolgálta-
tást kifejezetten személyek közötti szöveges üzenetek küldésére fejlesztették, mégsem vált 
azonnal népszerűvé. 1995-ben például egy átlagos mobilfelhasználó havonta 0,4 szöveges 
üzenetet küldött. Az sms, a mobiltelefonnal együtt, akkor terjedt el igazán, amikor megjelen-
tek a feltöltőkártyás, azaz előre fizetős (pre-paid) szolgáltatások. A tömegszolgáltatássá válás 
útján fontos lépés volt a valós idejű díjszámítás bevezetése, mert segített a fogyasztóknak, 
hogy kordában tartsák kiadásaikat, a mobilszolgáltatók pedig biztosak lehettek benne, hogy 
megkapják a szolgáltatás ellenértékét. Sok évbe telt, mire az iparág felismerte az sms-ben rej-
lő lehetőségeket, a fogyasztók ma már évente körülbelül 10 trillió szöveges üzenetet külde-
nek a globális hálózatokon keresztül. 

 

Az Encyclopædia Britannicához tartozó Merriam-Webster üzemelteti azt az online 
értelmező szótárt, aminek most hozták nyilvánosságra 2012 tíz leggyakrabban használt 
keresőkifejezését. A „szocializmus” és a „kapitalizmus” volt a két legnépszerűbb szó, 
amikre a Merriam-Webster felhasználói rákerestek. Nehéz eldönteni, hogy az átlagos 
választópolgár tájékozatlansága rémisztő-e, vagy éppen hogy megnyugtató az a tenden-
cia, hogy a szavazók próbálják megismerni a két ideológia közti különbséget. A népsze-
rűségi lista további szereplői: bigot (bigott, vakbuzgó), democracy (demokrácia), globalization 
(globalizáció), marriage (házasság), meme (mém), professionalism (szakértelem), schadenfreude 
(káröröm), touché (tus, találat a vívásban vagy a frappáns érvre, meglátásra reagáló 
„Touché!” felkiáltás). A Google egyelőre nem hozta nyilvánosságra a saját eredményeit, 
de áprilisban készült egy felmérés arról, hogy mi érdekli legjobban az átlagos internete-
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zőket. A „facebook” magasan vezet, több mint hárommilliárd havi találattal, ezt követi a 
„youtube”, 755 millióval, de a „hotmail” is nagy népszerűségnek örvend, a maga 414 millió 
találatával. Ami érthetetlen, az a negyedik helyezés – az ugyanis maga a „google” szó. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán)  
 

 
 

Milyen szintű az alkotóképességed, kreativitásod? 

 
Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen szintű az alkotóképességed. 

Értékeld 1–5-ig terjedő skálán az alábbi kijelentéseket abból a szempontból, hogy azok rád mennyire 
jellemzőek. (1-sosem, 2-ritkán, 3-néha, 4-, többnyire, 5-mindig). Mivel ez a felmérő egy játék, csupán 
elgondolkozásra szeretne késztetni. 

 
Kijelentések Értékelés 
Könnyen és hamar rájövök, hogy valaki mit akart mondani  
Könnyen és hamar felismerem, ha egy probléma nyilvánvaló, egyértelmű  
Könnyen észreveszem a legkülönbözőbb, esetenként rejtett problémákat  
Amikor tervezek, rengeteg tervváltozat jut eszembe   
Nagyon könnyen születnek az ötleteim  
Könnyen társítom, összekapcsolom a különböző ötleteket  
Problémák elemzésekor képes vagyok sokféle megközelítést alkalmazni   
Feladatok megoldása során új meg új megoldásmódokat alkalmazok  
Egy probléma megoldásakor nagyon változatos ötleteket tudok kitalálni  
Ritka ötletek alapján másoktól eltérő, eredeti megoldásokat tudok kitalálni   
A problémákra legtöbbször meglepő újító ötleteket tudok adni  
A problémákra rendszerint szokatlan válaszokat szoktam adni  
Könnyen tudok következtetést megfogalmazni  
Mind teljesebb körökbe, hálózatokba tudom rendezni a gondolataimat  
Könnyen tudom szintetizálni a gondolataimat  
Képes vagyok a részleteket aprólékosan kidolgozni  
Információk alapján könnyen fel tudok építeni egész struktúrákat  
Könnyen fel tudok építeni tervezeteket   
Szeretem megkeresni az adott dolgot meghatározó összetevőket  
Aprólékosan elemzem valamivel kapcsolatos tényeket, okokat, következményeket  
Ízekre szedem a struktúrákat, az egységeket, hogy újakat hozhassak létre  
Képes vagyok felfogni a tárgyakat a szokásostól, a hagyományostól eltérő módon  
A dolgokat képes vagyok sajátos módon, egyedien magyarázni  
Könnyen meglátom, hogyan lehet a tárgyakat új célokra felhasználni  
Képes vagyok egyszerre több dologra koncentrálni  
Amikor döntök, figyelembe tudok venni minden körülményt  
Sok, sokféle, egymással összefüggő gondolattal tudok egyszerre foglalkozni  
Képes vagyok a dolgok értékét könnyen megbecsülni  
Meg tudom ítélni, hogy egy gondolat, ötlet mennyire hasznos  
Tisztában vagyok saját magam értékeivel, hibáival  


