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termelés hatékonyságát, lakókörnyezetben a kellemesebb életkörülményt sikerül biztosí-
tani. Hűtő folyadékként víz helyett különböző folyadékok használatával az üveg fényát-
eresztő képességét, színét is változtatni tudták.    

 
Új, hatékony katalizátorok az elektrolitikus szerves szintéziseknél. A dehidrogénezéssel járó 

elektrolitikus oxidációs folyamatoknál az anód felületén használt, nehezen tapadó ne-
mesfém katalizátorok  nagyon megnövelték a szintézisek költségeit. 
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Kaliforniai kutatók nanotechnológiai kutatásaik során ammónium molibdát és nik-

kel-hexammin-komplex keverékének oldatából az ábra menetét követve olyan 
nanoszerkezetű port kaptak, amely könnyen felvihető az elektród felületére különösebb 
hordozóanyag nélkül, s a nemesfémekhez hasonló aktivitású  katalizátorként viselkedik 
a hidrogénfejlődéssel járó elektrokémiai szerves reakciókban. 

 
 

Forrásanyag:  
Magyar Tudomány (2013/6) és a Magyar Kémikusok Lapja (2013/4),  

Gimes Júlia és Lente Gábor közlései alapján. 
 
 

Számítástechnikai hírek 

A Rockstart North fejlesztőcég és a Rockstar Games igen sikeres húzásnak köny-
velheti el a Grand Theft Auto c. sorozat legújabb, ötödik darabját, hiszen a megjelenést 
követő első 24 órában 800 milliónyi dollárt generált. A fejlesztő és a kiadó cégen kívül a 
Microsoft és a Sony is nagyon örülhet a játék sikerének, főleg annak fényében, hogy a 
bejelentést közlő Take 2 Interactive is megjegyezte: a játékot Japánban és Brazíliában 
csak ezután fogják kiadni. A játék PS3 és Xbox 360 konzolokra jelent meg, és bár sem a 
Mirosoft, sem a Sony nem verte nagydobra részesedését, a becslések alapján a GTA V. 
60 dolláros fogyasztói árából 7 dollár az említett két cég zsebébe vándorol. 

 
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. A SkyDrive – ami egyébként hamarosan nem SkyDrive lesz, mert a britek nehez-
teltek a név miatt – egy olyan technológiát alkalmaz, amely annak felhő alapú fájltárolá-
sai lehetőségeit a többi szolgáltatás (DropBox, Google Drive. Box.com) elé repíti. Win-
dows Phone operációs rendszerrel felszerelt telefonok esetében is működik a folyamat, 
melynek végén a skydrive.com felületén keresztül a fotók adatlapjának „Tulajdonságok” 
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részén láthatjuk a fényképről kinyert szöveget. A magyar nyelvű felhasználóknak – ter-
mészetesen és sajnos – még egyelőre várni kell ezen funkció bevezetésére, hiszen egye-
lőre csak angol, portugál, spanyol, francia és német nyelveken érhető el. 

 
2017-től drónokkal szállítaná a csomagokat az Amazon, így a jövőben akár a leve-

gőből is megkaphatnák csomagjaikat az amerikai cég ügyfelei. Jeff Bezos, alapító-
vezérigazgató közlése szerint a drónok legfeljebb 16 kilométeres hatótávolsággal ren-
delkeznek és maximum 2,3-2,5 kilogrammos csomagokat tudnak kézbesíteni. Ez ele-
gendőnek tűnik, hiszen a vállalat adatai szerint az ügyfelek által megrendelt csomagok-
nak csupán a 14 százaléka nehezebb 2,5 kilogrammnál. Közzétettek egy bemutató vide-
ót is a GPS-t használó, úgynevezett Octocopter első prototípusáról, amelynek feladata 
lesz a jövőben a megrendelések kiszállítása. 

 
A Sony két hét alatt 2,1 millió PlayStation 4-et adott el. A japán cég november 15-

én kezdte el árulni legújabb konzolját. Rögtön az első 24 óra alatt egymillió darabot ad-
tak el. Ezt követően csak kicsit lassult a kereslet, és december 1-ig már 2,1 millió darab 
kelt el. A konzolt először az Egyesült Államokban kezdték árusítani, néhány nappal ké-
sőbb Európa egyes részein és Ausztráliában. Andrew House, a Sony vezérigazgatója 
azon lelkendezett, hogy soha nem volt még ilyen sikeres piacra lépése a Sony konzoljai-
nak. A kereslet még mindig magas az egész világon. A nagy rivális, a Microsoft konzol-
járól még nincsenek novemberi adatok. Az Xbox One-t egy héttel a PS4 után kezdték el 
árulni az Egyesült Államokban. Nekik is sikerült 24 óra alatt egymillió darabot eladni, 
igaz, a start 13 országban párhuzamosan történt. 

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

 
 

  

Értékeljük a pedagógus munkáját! 

3. rész 

A menedzser pedagógus 

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-
vetkező felmérőket Sharon R. Berry: 100 Ideas that work! Discipline in the classroom 

(Forrás: Iucu, R. Managementul clasei de elevi. Editura Polirom, Iaṣi. 2006 – a szerző 
szíves engedélyével) című munkájában közölt javaslatok alapján állítottuk össze. (Lást a 
Firka 2013-2014. 2-es számát!) 


