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Változások a Google, az Opera és a Firefox háza táján 
Új korszakhoz érkezhet a Google, amely nem az Apple Webkitjét akarja használni a 

jövőben, helyette saját böngészőmotort fejlesztene (aminek a neve Blink). A projektben 
az Opera is részt venne. A bejelentés teljesen új helyzetet teremt, hiszen a fejlesztőknek 
egy újabb motorhoz kell optimalizálniuk a honlapokat. Nehezebbé válhat az iOS eseté-
ben a böngészőfejlesztés, hiszen az Apple operációs rendszere kizárólag a Webkitre 
épülő böngészők használatát teszi lehetővé. A Blink mindenképpen egy karcsúbb 
Webkit lesz, a Google összesen 4,5 millió sor programkódot akar törölni a motorból, 
ezáltal az elképzelések szerint az stabilabb és biztonságosabb lesz. A fejlesztésből a 
Chromium OS is profitálhat. A Mozilla is jelezte, hogy a Samsunggal közösen készíti el 
a Servo nevű új böngészőmotort, amit kifejezetten az ARM chipekre és az Android ope-
rációs rendszerre optimalizálnak, így a szoftver a jelenlegi böngészőknél sokkal jobban 
kihasználhatja majd a többmagos chipek előnyeit. 

 
 
Új Galaxy-mobilt mutatott be a Samsung 
Miközben a világ az iPhone-gyilkosként beharangozott Samsung Galaxy S4 megje-

lenését várja, a dél-koreai cég meglepetésszerűen egy újabb készüléket jelentett be a 
Galaxy-családban. A szerényen Win (győzelem, győzni) névre keresztelt okostelefon rá-
nézésre a szupersikeres S3-asra hasonlít leginkább, és az idei csúcstelefon S4 olcsóbb és 
egyszerűbb kistestvérének szánja a cég. A Galaxy Win annak ellenére, hogy a középka-
tegóriát célozza meg, hardverben meglehetősen izmosnak tűnik. A 4,7 hüvelykes képer-
nyő mögött négymagos, 1,2 gigahertzes processzor dolgozik, 5 megapixeles hátsó, és 
sima VGA első kamera van benne, előbbi 720p-s hd videó rögzítésére képes. A 4.1-es 
verziószámú, Jelly Bean becenéven ismert Android operációs rendszer fog futni rajta, a 
további technikai részletek már a helyi piaci igényeknek megfelelően fognak változni a 
világ különböző országaiban. 

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

 
 

Mennyire vagy képes elérni a célodat? 

 
Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen esélyed van a cé-

lodat elérni. Mivel ez a felmérő egy játék, csupán elgondolkozásra óhajt rávenni. 
Válaszolj igennel (I), vagy nemmel (N) az alábbi kérdésekre! 

 
 Kijelentések IGEN NEM 
1. Vannak, olyan valós eredményeid, amit jelenleg fel tudsz mutatni?   
2. Fel tudsz-e sorolni három olyan dolgot, amiben jó vagy?   
3. Fel tudsz-e sorolni két olyan dolgot, amiben meg silány vagy?   
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 Kijelentések IGEN NEM 
4. Létezik-e számodra egy nagyon vonzó szakterület?   
5. Van olyan ismerősöd, aki hasonló szakterületen dolgozik?    
6. Kikérdezted-e már ismerősöd ennek a szakterületnek a sajátosságairól?   
7. Tudod-e, milyen felkészülés kell az illető szakterülethez?   
8. Erőforrásnak tekinted-e a családodat a célod elérésében?   
9. Erőforrásnak tekinted-e az iskoládat a célod elérésében?   
10. Tudod-e, hogy a családod milyen mértékben tud támogatni anyagilag?   
11. Tudod-e, hogy a családod milyen mértékben tud támogatni erkölcsileg?   
12. Tudod-e, hogy a családod milyen mértékben tud támogatni szellemileg?   
13. Van-e akivel az életre való felkészülési tervedet meg tudod beszélni?   
14. Tudod-e, hogyan vélekednek az osztálytársaid a képességeidről?    
15. El tudod-e fogadni másoktól a konzultációt?   
 Az Igen válaszok száma:   

 
 

Kiértékelés: Minél több Igen válaszod van, annál nagyobb esélyed van a célod eléré-
séhez. Ahol Nem-mel válaszoltál, komolyan el kell gondolkoznod, hogyan pótold a hiá-
nyosságod. 
 

Válaszolj százalékban az alábbi kérdésekre! Válaszolj őszintén! 
Kérdések % 

Mennyire vagy tudatában annak, hogy létezik számodra vonzó szakterület?  
Mennyire tudod elképzelni magad ezen a szakterületen 5-10 év múlva?  
Mennyire tudod nyíltan feltárni másoknak a terveidet?  
Mennyire vagy tisztában azzal, hogy esetleg miért kell titokolnod terveidet?  
Mennyire gondolod, hogy az iskola fontos erőforrás terveid előkészítésében?  
Mennyire tudsz elfogadni osztályfőnöki, illetve szakértői véleményt?   
Mennyire gondolod, hogy benned is lehetnek hibák?  
Mennyire érdekel az osztálytársaid véleménye?   
Mennyire vagy jó kapcsolatban az osztálytársaiddal?  
Mennyire vagy kész áldozatokat hozni célod eléréséhez? (akaraterő, becsvágy)  

Százalékátlag:  
 

Kiértékelés: Minél nagyobb százalékátlagot értél el, annál nagyobb esélyed van a cé-
lod eléréséhez. Figyelem! Az utolsó kérdés kulcsfontosságú az egész vonatkozásban. 

 
Feladatok 
1. Ahol magas százalékot értél el (70% felett), ott a további teendőidre kellene össz-

pontosítanod. 
2. Ahol alacsony százalékot értél el (50% alatt), ott azon kellene komolyan elgon-

dolkoznod, hogyan pótold a hiányosságod. 
 

Összeállította: Kovács Zoltán 


