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Kedves Olvasók! 

Itt a nyár utolsó hónapja, így az utolsó nyári KLIKK. A legutóbbi válogatás óta sem állt meg az élet az IT 
világban. Csak pár példa: csodagyűrűk, 3D-s képszerkesztők, új adatmegsemmisítők jelentek meg. 
Lássuk, pontosan mik történtek a nyáron és mire készülhetünk ősszel! Hasznos böngészést kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

 

Aktuális hírek az IT világából 

Vitéz Veronika  

A gyengén látóknak, vakoknak segít a 

csodagyűrű 

A mérnökök és kutatók egy olyan eszközt 
fejlesztettek ki, mely a rászorulóknak eddig 
elérhetetlen szövegeket is érthetővé tesz valós 
időben. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/fingerreader_mit_vakok.html 

 

Döbbenetes képszerkesztőt mutattak be 

amerikai kutatók 

Az új, az internetre mint adatbázisra is 
támaszkodó program jelentős mértékben 
megváltoztathatja akár a hétköznapi 
képmanipulációt is. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/carnegie_mellon_kepszerkeszto_2d_3d.html 

 

Kiderült, hogy milyen okból törik fel mások 

gépeit a hackerek 

A hackerek jelentős része nem anyagi érdekből 
vagy valamilyen politikai meggyőződésből, 
hanem egyszerűen az izgalom miatt töri fel 
mások gépeit - derül ki egy a napokban 
nyilvánosságra hozott felmérésből. Forrás: 

http://pcforum.hu/hirek/16353/Kiderult+hogy+milyen+okbol+torik+fel+masok+gepeit+a+hackerek.html 

 

Nem fog több Internet Explorer-t kiadni a 

Microsoft? 

Hamarosan lekerülhet a világ legnépszerűbb 
böngészőinek listájáról az Internet Explorer - 
miután a Microsoft nem fog kiadni több verziót 
belőle. Forrás: 

http://pcforum.hu/hirek/16351/Nem+fog+tobb+Internet+Explorer-t+kiadni+a+Microsoft.html 

 



Hogyan figyeljünk meg egy Wi-Fi-s 

hálózatot? 

A WifiChannelMonitor minden fontosabb adatot 
kilistáz a vezeték nélküli hálózatról. Forrás:  

http://pcworld.hu/szoftver/hogyan-figyeljunk-meg-egy-wi-fi-s-halozatot.html 

 

East-tec Eraser 2014 - Adat-megsemmisítés 

felsőfokon 

Visszaállíthatatlanul letörölhetjük személyes és 
üzleti adatainkat a segédprogram segítségével, 
melynek a PC World magazin számára készült, 
speciális változatát augusztusi számunknak 
olvasói negyedévig használhatják. Forrás: 

http://pcworld.hu/szoftver/east-tec-eraser-2014-adat-megsemmisites-felsofokon.html 

 

 

Növényhatározó mobilon – 

applikáció ajánlat 

természetkedvelőknek 

Szilassi Andrea 

A Szegedi Tudományegyetem kifejlesztett egy 
hasznos androidos alkalmazást természet-
kedvelőknek - az okostelefon képességeit 
kihasználva.  

A Phyto projekt végeredménye egy használó 
által is fejleszthető Növényhatározó az 
okostelefonon. Aki letölti ezt az ingyenes 
alkalmazást, az erdőn, mezőn sétálva 
azonosíthatja a készülék segítségével a látható 

növényeket azok levele, színe és erezete 
segítségével. Ha esetleg a természetes 
környezetben nem sikerül az azonosítás, egy 
fehér lapra helyezve biztosan működni fog a 
szoftver. 

Bilicki Vilmos, az egyetem szoftverfejlesztési 
tanszékének munkatársa azt is elmondta, hogy 
fontosnak tartották, hogy e hasznos applikáció 
tanítható legyen. Amennyiben a telefon tévedne, 
és a felhasználó nagy biztonsággal felismeri a 
levelet, akkor egy új adatot képes rögzíteni az 
adott növényképhez. Így a telefon legközelebb a 
hasonló levelet helyesen fogja felismerni. A 
szegedi szakember azt is hozzátette ehhez, hogy 
minél többen használják a szoftvert, annál 
pontosabb lesz a rendszer. A telefonok ugyanis 
egymás között megosztják az új információkat. 
A szegedi kutató szerint, amikor a növények 
számának növelésével gyengül a felismerés 
hatékonysága, akkor további paramétereket is 
bevetnek a növény azonosításához. (pl. virág és 
szár) Ennek segítségével szinten tartható lesz a 
hatékonyság. 

Ez a projekt része FutureICT.hu nevű 
programnak, amely a jövő társadalma számára 
fejleszt infokommunikációs tartalmakat. 

Jelenleg a telefonos program béta tesztelése 
folyik, az alkalmazás néhány hét múlva kerül ki 
az applikációs piactérre.  

 

 

Forrás: http://nol.hu/tud-tech/mi-virit-a-mobilon-1472607  


