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RECENzIÓ

hasznosságának megkérdőjelezésével függ össze. Ez utóbbi tényező egy olyan egziszten-
ciális problémához vezet, amely vezérfonalként végigvonul a kötet egészén: az élettartam 
megnövekedése és a társadalom öregedése mellett annak a megértése, hogy mi az időskor 
célja és értelme, egyelőre kevés figyelmet kap a (tudományos) közvéleményben.

A kézikönyv szerzői kivétel nélkül az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából 
származnak, és a tanulmányok megállapításai is elsősorban az angolszász társadalmak ku-
tatásán alapulnak. Annak eldöntéséhez, hogy a szintén idősödő magyar társadalomra ezek 
közül melyek lehetnek érvényesek, az egyes tanulmányok mondanivalóját külön-külön ér-
demes mérlegelni.
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S e n s e C a m  –  a z  E m l é k g é p
  

A Microsoft kutatói súlyos amnéziában szenvedő páciensek számára olyan speciális 
fényképezőgépet szerkesztettek, amely szenzorai segítségével detektálja a nap fonto-
sabb eseményeit és panorámaképeket készít róluk.

A súlyos amnéziában, illetve Alzheimer-kórban szenvedő emberek számára ko-
moly problémát jelent a mindennapjaik során történt események felidézése. Az ilyen 
személyek gyakran nem emlékeznek rá, hol voltak, kikkel találkoztak a nap folyamán. 
A különféle informatikai eszközök, például emlékeztetők vagy elektronikus jegyzetek 
alkalmazása sem jelent számukra segítséget, hiszen ezeket ugyanúgy elfelejtik beállí-
tani vagy használni.

A Microsoft cambridge-i kutatóközpontjában olyan eszközt fejlesztenek az ilyen 
problémákkal küzdő idős emberek számára, amely a személyes emlékek előhívását 
támogatja. A szenzorokkal és készülékekkel foglalkozó kutatócsoport által megalkotott 
speciális, nyakban hordható fényképezőgépnek nincs kijelzője, automatikusan rögzíti 
az elkészített panoráma-felvételeket. A helymeghatározáson túl a gépbe olyan speci-
ális szenzorokat is beépítettek, mint a hőérzékelő, amely a szemben álló személyek 
testhőjét detektálja. A SenseCam elnevezésű kamera a fényviszonyok megváltozását, 
valamint háromirányú gyorsulásmérője segítségével a testhelyzet megváltoztatását és 
a mozgást is észleli, és ilyenkor automatikusan exponál. Ha valaki folyamatosan a nya-
kában hordja, a SenseCam minden fontosabb eseményt rögzíteni fog, nagyjából abból a 
nézőpontból, ahonnan azt az illető látta.

A Microsoft kutatói az addenbrooke-i kórház orvosaival és az Orvosi Kutatási Tanács 
(Medical Research Council) kognitív idegtudományi csoportjával közösen azt vizsgálták 
Alzheimer-szindrómás és amnéziás betegeken, hogy a SenseCam használata hogyan be-
folyásolja a páciensek emlékezetét. A kísérletsorozatban funkcionális mágneses rezo-
nancia (fMRI) berendezéssel monitorozták a személyek agyi aktivitását, miközben visz-
szanézték napjuk fontosabb történéseit. Dr. Emma Berry, a kórház neuropszichológusa 
szerint a képek böngészésénél nemcsak az emlékezettel általánosságban összefüggés-
be hozható agyi területek léptek működésbe, hanem speciálisan a saját életünk esemé-
nyeinek tárolásáért, az ún. epizodikus emlékezetért felelős régiók is aktiválódtak.

Berry szerint a vizsgálatok eredményei arra engednek következtetni, hogy a 
SenseCam használatával egyedülálló módon javítható az ilyen problémákkal küzdő be-
tegek emlékezete. A kutató úgy véli, hogy az eszköz kulcsfontosságú szerepet tölthet 
be az amnéziás betegek rehabilitációjában.

A kísérletek során használt SenseCam nem készít hangfelvételeket, de a korábbi 
prototípusok hangot is rögzítettek a képek mellé. A Microsoft ugyan nem tesz említést 
a fényképezőgép egészséges emberek általi használatáról, de megfelelő arc- és hang-
felismerő algoritmusok segítségével a gép akár arra is alkalmassá tehető, hogy naplózza 
a felhasználó mindennapjait, mintegy kivonatot készítve arról, hogy mikor, hol és kivel 
találkozott az illető.
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Ez a gondolat sokakban valószínűleg csupán a Nagy Testvérrel kapcsolatos félel-
meket erősíti fel, de ha jobban belegondolunk, sokszor igen hasznos lenne, ha tudnánk 
keresgélni egy ilyen adatbázisban. Képesek lennénk arra, hogy visszakeressük, mikor 
találkoztunk bizonyos emberekkel, és miről is volt szó a beszélgetésben, arról nem is 
beszélve, hogy milyen segítség lenne egy ilyen rendszer bloggerek milliói számára, 
akik jelenleg manuálisan végzik el ezt a feladatot, és így osztják meg személyes életük 
mikro-történéseit mindenkivel.
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