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„hallgatunk a felhasználók visszajelzéseire” mozgalmának jegyében több mint valószí-
nű, hogy visszahozza az új verzióban az asztalra bejelentkezés lehetőségét, valamint a 
Start gombot – ez utóbbit a MS-ot kritizálók messiásként várják a Start menüvel együtt. 
A június 26-án kezdődő Build konferenciára van időzítve az új verzió béta változata, 
úgyhogy késő augusztusra vagy őszre akár már kész is lehet a termék. 

 

A mobil piacra összpontosít a jövőben a Pinterest. Divat, ételek és fényképészet. Ezekkel a 
dolgokkal vált az elmúlt három évben a közösségi portálok piacának meghatározó sze-
replőjévé a Pinterest. A platform azonban a jövőben ennél sokkal többre vágyik, széle-
sebb célközönséget akar megszólítani és új funkciókat akar kínálni, magánszemélyeknek 
éppúgy, mint cégeknek. A társaság csupán három éve van jelen a közösségi médiapia-
con, a kínált szolgáltatás pedig egy könyvjelzőszerűség, ahova a weben talált képeket, 
egyebeket összegyűjthetjük, illetve mások eltárolt dolgaiban turkálhatunk. A ComScore 
legutóbbi adatai alapján 50 millióan használják és az értékét 2,5 milliárd dollárra becsü-
lik. Az Amerikai Egyesült Államokban a Twitter és a Facebook mellett az egyik leglátoga-
tottabb közösségi szolgáltatás, amely elsősorban a nők körében igazán népszerű. Barry 
Schnitt, a Pinterest kommunikációs vezetőjének közlése szerint Európában a felhasználói 
számok a nemeket tekintve némileg kiegyenlítettebbek, mint az USA-ban. 

 

Kábel nélkül is videózhatunk a lapostévén. A Sony mostani termékeivel a vezeték nélküli 
kapcsolatra, azon belül is az NFC-re, ahogy ők fordították egyérintéses tükrözésre he-
lyezi a hangsúlyt. A fényképezőgépeken kívül valamennyi termékcsoport kapott NFC-
csipeket, így egy mozdulattal átdobhatjuk az éppen hallgatott zeneszámot a mobilról a 
hangfalra, a videót a tévére vagy a bluray-lejátszóra, vagy ha visszavonulnánk egy sötét 
szobába, akkor a fejhallgatóra. A tévé legfontosabb tulajdonsága az egyérintéses adatát-
vitel. Rendkívül egyszerű a módszer: a tévéhez két távirányítót adnak, egy teljesen szok-
ványosat és egy aprót, amelyen csak néhány gomb van, az utóbbinak a hátlapjához kell 
hozzáérinteni a mobilt. Pár másodpercen belül létrejön a kapcsolat, és a mobil kijelzője 
megjelenik a televízión. Innentől kezdve a tévé második képernyőként működik, bármi, 
amit a mobilon csinálunk, látható a tévén is: elindíthatunk egy filmet, megnézhetjük a 
nyaraláson készült képeket, és akár rajzolhatunk is. Az egyetlen gond, hogy az adatátvi-
tel miatt akadozik a lejátszás például a fullhd filmek lejátszásakor. Az NFC ugyanis csu-
pán kapcsolódási mód, az adatátvitel Wifi Directen megy, aminek korlátozottak a lehető-
ségei. Nemcsak a másodpercenként átvitt adatmennyiséget befolyásolja, de a hatótávol-
ságot is, nem érdemes nagyon messzire menni a tévétől a mobillal, de egy átlagos nap-
paliban nem lehetnek ilyen gondok. 

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

 
 

Mennyire vagy felkészülve az életre? 

Önértékelő tesztek 
Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy mennyire vagy felkészülve 

az életre. Mivel ez a felmérő csak egy játék, csupán elgondolkozásra óhajt késztetni. 
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1. Teszt: Válaszolj igennel (I), vagy nemmel (N) az alábbi kijelentésekre! 
Kijelentések Igen/Nem 
1. Vannak valós eredményeid, amit jelenleg fel tudsz mutatni.  
2. Fel tudsz sorolni legalább három olyan dolgot, amiben jó vagy.  
3. Fel tudsz sorolni legalább két olyan dolgot, amiben még gyenge vagy.  
4. Létezik számodra egy nagyon vonzó szakterület.  
5. Ismersz valakit, aki hasonló szakterületen dolgozik, mint amire te is készülsz.  
6. Kikérdezted már az ismerősödet ennek a szakterületnek a sajátosságairól.  
7. Tudod, milyen felkészülés kell ehhez a szakterülethez.  
8. Erőforrásnak tekinted a családodat a célod elérésében.  
9. Erőforrásnak tekinted az iskoládat a célod elérésében.  
10. Tudod, hogy a családod milyen mértékben fog támogatni anyagilag.  
11. Tudod, hogy a családod milyen mértékben tud támogatni erkölcsileg.  
12. Tudod, hogy a családod milyen mértékben tud támogatni szellemileg.  
13. Van akivel megbeszéld az életre való felkészülési tervedet.  
14. Tudod, hogyan vélekednek az osztálytársaid a képességeidről.   
15. Szívesen veszed másoktól a pályaválasztási konzultációt.  

Az Igen válaszok száma:  
 
Kiértékelés: Minél közelebb vagy a 15 Igen válaszhoz, annál nagyobb esélyed van a 

célod eléréséhez. 
Feladatok: Ahol Nem-mel válaszoltál, komolyan el kell gondolkoznod, hogyan pó-

told a hiányosságod! 
 
2. Teszt: Add meg a választ százalékban az alábbi kérdésekre! Válaszolj őszintén! 

Kérdések % 
1. Mennyire vagy tudatában annak, hogy létezik számodra vonzó szakterület?  
2. Mennyire tudod elképzelni magad ezen a szakterületen 5-10 év múlva?  
3. Mennyire tudod nyíltan feltárni másoknak a terveidet?  
4. Mennyire vagy tisztában azzal, hogy esetleg miért kell titokolnod terveidet?  
5. Mennyire gondolod, hogy az iskola fontos erőforrás terveid előkészítésében?  
6. Mennyire tudsz elfogadni tanári, osztályfőnöki, illetve szakértői véleményt?   
7. Mennyire gondolod, hogy neked is lehetnek hibáid?  
8. Mennyire érdekel az osztálytársaid véleménye?   
9. Mennyire vagy jó kapcsolatban az osztálytársaiddal?  
10. Mennyire vagy kész áldozatokat hozni a célod eléréséhez?  

(akaraterő, becsvágy) 
 

Százalékátlag:  
 
Kiértékelés: Akkora esélyed van a célod eléréséhez, amekkora százalékátlagot elértél. 
Figyelem! A 10. számú kérdés kulcsfontosságú az életre felkészültséged vonatkozásban. 
Feladatok 
1. Ahol magas százalékot értél el (70% felett), ott a további teendőiden kell elgon-

dolkozz! 
2. Ahol alacsony százalékot értél el (50% alatt), ott komolyan el kell gondolkoznod, 

hogyan pótold a hiányosságod!  
 

Összeállította: Kovács Zoltán 


