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lyel pl. gyümölcsöket tudnak azonosítani illatuk alapján (pl. almát és körtét). A készülé-
ket az elkövetkezőkben szőlők illatanyagaik alapján történő megkülönböztetésére terve-
zik felhasználni, amely segítségével lehetőség nyílna a minőségi borok objektív megkü-
lönböztetésére. Az már ismert, hogy az arra képzett kutyák felismernek bizonyos típusú 
rákos daganatokat a páciensek által kilélegzett anyagok illata alapján, ezért a mesterséges 
orr fejlesztői betegségdiagnosztikában is nagy lehetőséget látnak, mivel a gyors és biztos 
szagfelismerés sokat segíthetne a daganatos betegek gyógyításában a kór korai felisme-
résében. 
 

Felszámolódhatnak az implantátumok beültetését kísérő kellemetlenségek a közeljövőben: A 
Washingtoni Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan gélszerű anyagot, amellyel be-
vonva az implantátumokat, megóvja azokat a gyulladásos kilökéses folyamatoktól, elle-
náll a szervezet lehetséges támadásainak. Ezeknek oka, hogy a szervezet az idegen „ob-
jektum” (műanyagból a mesterséges szívbillentyűkön, protéziseken, mellimplantátumo-
kon, szervezetbe beépített érzékelők) köré kollagén fehérjéből álló falat épít, hogy a test 
többi részét megvédje tőle. Ennek következtében az implantátum elszigetelődik, így 
nem képes feladatát teljesíteni. A most kialakított hidrogélszerű anyag megakadályozza a 
kollagén fal felépülését annak következtében, hogy a felületén negatív és pozitív töltések 
is vannak, s ez a kettősség megakadályozza, a poláros fehérje molekulák leválását. Állat-
kísérletek azt is bizonyították, hogy  az anyag az immunrendszer számára „láthatatlan”, 
ezért a szervezet nem védekezik ellene, s betöltheti a szervezetbe beépített anyagok 
(implantátumok) óvó szerepét. 

 
 

Forrásanyag:  
Magyar Tudomány és a Magyar Kémikusok Lapja (2013),  

Gimes Júlia és Lente Gábor közlései alapján. 
 
 
 

Számítástechnikai hírek 
A Microsoft folyamatosan adja ki a SkyDrive újításait, de a legújabb funkció talán 

minden eddiginél népszerűbb lehet: arról van szó, hogy a tárhelyre feltöltött képeken 
lévő szövegen automatikusan egy OCR, vagyis egy optikai karakterfelismerő eljárás fut 
végig. „Biztos mindenki fel tud idézni egy-egy olyan esetet, amikor lefotózott valamit, amiről igazából 
a szöveg érdekelte csak. A Windows Phone-nál szinte automatizálva van ez a folyamat, amennyiben 
az automatikus felhőbe való szinkronizálás be van kapcsolva, és a fénykép elkészülte után már szinte 
azonnal olvasható (és természetesen akár további módon is felhasználható) a képen látható szöveg” – 
írta a Microsoft az újdonságról tudósító blogbejegyzésében. 

 
A Facebook néhány héttel ezelőtt még csak pár híroldal számára tette lehetővé ezt 

a funkciót, de mára már mindenki hozzáférhet, vagyis akármilyen Facebook-os bejegy-
zést megoszthatunk az általunk üzemeltetett blogon vagy weboldalon keresztül. A gya-
korlatban ez annyit jelent, hogy a kérdéses bejegyzés szélén lévő, lefelé mutató nyílra 
kattintva megjelenik egy „Embed post”, vagyis bejegyzés beágyazása menüpont, amelyre 
kattintva egy kódot kapunk és hozzá egy előnézeti képet, hogy milyen megjelenési for-
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mára számíthatunk, miután a kapott kódot beillesztettük a weboldalunkra – a 
WordPress blogmotor például egy új Facebook plugint jelentetett meg ennek örömére. 

 
A Fraunhofer Társaság munkatársai arra voltak kíváncsiak, hogy a napjainkban kap-

ható különböző tábla PC-k mennyire javíthatók, illetve hasznosíthatók újra. A kutatók 
összesen 21 készüléket vizsgáltak meg, köztük volt az Apple iPad mini, a Samsung 
Galaxy Tab 2 és az Asus által gyártott Google Nexus 7 is. A vizsgálatokat a szervezet 
laboratóriumban végezték el. Külön kitértek az eszközök összeszerelési jellemzőire és 
hőkibocsátására. Kiderült, hogy mind a javíthatóság, mind az újrahasznosítás tekinteté-
ben komoly különbségek vannak az egyes modellek között. A szakemberek első és leg-
fontosabb megállapítása az volt, hogy minél minőségibb és robusztusabb egy tábla, an-
nál nehezebb szétszerelni, a bonyolult szerelés pedig nehezíti mind a javítást, mind az 
újrahasznosítást. A megvizsgált 21 tábla PC közül csupán egyetlen esetében volt lehető-
ség akkumulátorcserére. Vagyis a felhasználók lehetőségei erősen korlátozottak és 
ugyanígy alig van lehetőség a szerelésre is, anélkül, hogy a táblagép sérülne. További 
problémát jelent, hogy bizonyos esetekben az érintőpanel elválaszthatatlan az LCD-
kijelzőtől. Amennyiben a külső üvegréteg eltörik, akkor a teljes képernyőt cserélni kell. 

 
A Microsoftnál az utóbbi idő egyik legnagyobb változása volt, hogy elkezdték ösz-

szevonni a klasszikus Windows-üzletágat a Windows Phone-nal. A cégnél régóta ígér-
ték, hogy megoldják a platformok átjárhatóságát; a törekvésekről Terry Myerson, az 
operációs rendszerekkel foglalkozó divízió vezetője beszélt, aki korábban a Windows 
Phone üzletágat vezette. A Microsoft azon dolgozik, hogy egy Windows Phone-os al-
kalmazás egy Windows 8 tableten is futtatható legyen – úgy, ahogy az Iphone-os szoft-
verek az Ipaden. A felhőalapú rendszerekről Myerson elmondta, hogy a Microsoft sze-
retne egy nagy, központi infrastruktúrát kialakítani, amivel megnövelhető az eszközök 
teljesítménye. A felhőhöz minden Microsoft-platformot csatlakoztatni lehetne, a 
windowsos telefonokat éppúgy, mint az Xboxot vagy az asztali operációs rendszert. A 
felhasználó a több platformon is futtatható szoftverekből, illetve a felhő biztosította le-
hetőségekből alakíthatná ki a számára legkényelmesebb felhasználói élményt. 

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

 
 

  

Értékeljük a pedagógus munkáját! 

2. rész 

A pedagógus irányadó elvei 

 
A 2013/2014-es évfolyam számaiban pedagógusok számára ajánlunk fel önismereti 

lehetőségeket, önértékelőket, felmérőket, amelyeket a szülők, a tanulók is felhasználhat-
nak annak érdekében, hogy a pedagógusokat a saját maguk számára értékeljék. Az elkö-


