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Növényhatározó mobilon

A Szegedi Tudományegyetem kifejlesz-
tett egy hasznos androidos alkalmazást
természetkedvelõknek – az okostelefon
képességeit kihasználva. Nyáron zajlott
még az alkalmazás béta tesztelése, és azt
ígérték, néhány hét múlva kikerül az app-
likációs piactérre. November elején
azonban még nem volt megtalálható a
Google Play webáruházban.

A Phyto-projekt végeredménye egy a
használó által is fejleszthetõ Növényha-
tározó az okostelefonon. Aki letölti ezt az
ingyenes alkalmazást, az erdõn, mezõn
sétálva azonosíthatja a készülék segítsé-
gével a látható növényeket azok levele,
színe és erezete segítségével. Ha esetleg a
természetes környezetben nem sikerül az
azonosítás, egy fehér lapra helyezve biz-
tosan mûködni fog a szoftver.

Bilicki Vilmos, az egyetem szoftverfej-
lesztési tanszékének munkatársa azt is el-
mondta, hogy fontosnak tartották, hogy e
hasznos applikáció tanítható legyen.
Amennyiben a telefon tévedne és a fel-
használó nagy biztonsággal felismeri a
levelet, akkor egy új adatot képes rögzí-
teni az adott növényképhez. Így a telefon
legközelebb a hasonló levelet helyesen
fogja felismerni. A szegedi szakember
azt is hozzátette ehhez, hogy minél töb-
ben használják a szoftvert, annál ponto-
sabb lesz a rendszer. A telefonok ugyan-
is egymás között megosztják az új infor-

mációkat. A szegedi kutató szerint, ami-
kor a növények számának növelésével
gyengül a felismerés hatékonysága, ak-
kor további paramétereket is bevetnek a
növény azonosításához (például virág és
szár). Ennek segítségével szinten tartható
lesz a hatékonyság.

Ez a projekt része a FutureICT.hu ne-
vû programnak, amely a jövõ társadalma
számára fejleszt infokommunikációs tar-
talmakat.

Megnéztük azt is, milyen hasonló jel-
legû applikációk állnak rendelkezésre je-
lenleg az androidos rendszerû okostele-
fonokra:
• Terra falexikon és -határozó – magyar
nyelvû alkalmazás fák, cserjék bemutatá-
sára,1

• Hungi-Fungi – gombahatározó száz-
nyolcvanhárom gombafajjal.2

e - k ö n y v t á r
Applikációajánlatok

✒✒    Szilassi Andrea

1 https://play.google.com/store/apps/

details?id=org.zsjoska.android.

falexikon.activity
2 https://play.google.com/store/apps/

details?id=org.gfx54b.android.hf
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Forradalom a matematikaoktatásban
egy okostelefon-applikációval

A HVG és az eMagyarország Centrum
honlapján adták hírül, hogy megjelent a
PhotoMath nevû okostelefon-applikáció,
amely képes felismerni és megoldani a
matematikai egyenleteket. 

Az alkalmazás során elõször a kamera
szkenner funkcióban pásztázza a nyom-
tatott számtani egyenleteket, majd ha a
készülékkel megállunk valamelyik képlet
felett, néhány másodperc alatt fókuszál a
készülék, és a felismert egyenletben ki-
számolja az ismeretlen tag értékét. 

Ehhez valószínûleg egy képleteket,
egyenleteket tartalmazó háttéradatbázis
szükséges, amellyel összeveti a látottakat
a program. 

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés,
milyen nehézségû egyenletekkel boldo-
gul el az applikáció? Nagyszerû funkció
még, hogy nemcsak megoldja az egyen-
letet, hanem le is vezeti a megoldást lé-
pésrõl lépésre! 

Ezzel forradalmasítja a matematika
oktatását, hiszen segít a bonyolult leveze-
tések megértésében, ezzel pedig szeret-
hetõbb tantárggyá teszi a matematikát a
diákok szélesebb körében. És még min-
dig lehet fokozni a pozitívumokat! A fej-
lesztõ MicroBlink ingyenes letöltést biz-
tosít – egyelõre a Windows 8.1 operációs
rendszert futtató okostelefonokon és
tableteken, valamint az Apple iPadjein,
iPhonjain. 

Az androidos operációs rendszert
használóknak egyelõre még várniuk kell.
2015 elejére ígérték ennek elkészültét. 

Videó a használatról a fejlesztõk hon-
lapján: https://photomath.net/. ■
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