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Az rovarok feromonjai a terpenoidok (izoprén egységeket tartalmazó) közé tartoz-
nak. Ilyen például a méhek feromonja,, az izopentil-acetát, melyet a méh szúráskor tesz 
szabaddá, s a környéken tartózkodó méheket támadásra ingerli. A selyemlepke mirigyei 
bombikol nevű nemi csalogató anyagot termelnek, mely 10-12 km távolságról is ingerli 
a hím lepkét. A feromonok, a kis mennyiségben is igen hatékony anyagok alkalmasak a 
rovarok elleni védekezésre. 

 

izopentil-acetát   szteránvázas vegyületek 
 

Az állati feromonok egy része a szteroidok családjába tartozik (ilyen vegyületek a 
nemi hormonok, a mellékvese hormonjai, epesavak, alkaloidok, koleszterin, a dopping-
szerek nagy része). Az emlősök közül a majmok, sertések érzékelik a nemi hormonokat, 
az emberről ez nem állapítható meg. Ezt a tényt egyesek azzal magyarázzák, hogy amió-
ta lábra állt az ember, s orra eltávolodott a talajtól, a szaglása visszafejlődött, a  látása 
viszont nagyobb szerephez jutott. Ha a feromonok nem is működnek az ember eseté-
ben, a kellemes, jó minőségű illatszerek használata hatásos lehet a nemek közti vonza-
lom kialakulásában. 
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Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� A számítógépes egér eredetileg három gombbal született meg a kaliforniai Palo 
Alto Research Centerben, még a 80-as évek legelején. Jef Raskin, az Apple Mac 
nemrég elhunyt atyja volt az, aki úgy döntött, hogy egy gomb elég lesz az egérre. 
Érvelése szerint a felhasználóknak így nem kell tudniuk, melyik gomb mire való, 
a szoftverek kezelése egyszerű, magától értetődő. 2005 márciusában vezette be 
az Apple a kétgombos egeret. Más grafikus operációs rendszerek már rég óta 
dolgoznak három, sőt több gombos, görgetős egerekkel. 

� Senki nem tudja pontosan, hogy az Apple-t miért is hívják Apple-nek. Senki nor-
mális emberfia nem asszociál a számítógépekkel kapcsolatban az almára. Steve 
Jobs mesélte, hogy 1975 és 76 nyarán egy almafarmon dolgozott, és csodálta a The 
Beatles lemezén az „Apple Records” címkét. Mikor Steve Jobs és Steve Wozniak 
nem találtak nevet az alapítandó cégüknek, elhatározták, hogy legyen a neve Apple. 
1976. április 1-jén létre is jött az Apple Computer, Inc. 
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� Sun Microsystems, Inc. 1990-ben egy új programozási nyelv kifejlesztésébe kezdett. 
A Green (Zöld) project célja egy olyan magasfokú, objektumorientált programozási 
nyelv megteremtése volt, amelynek segítségével könnyen lehet hordozható háló-
zati alkalmazásokat készíteni. Az új nyelv gyökereit a C és C++ nyelvek képez-
ték, de objektumorientáltsága messzemenőleg meghaladja e két nyelv képessége-
it. Az új nyelv tervezéséhez kikristályosodott szabványokat, eszközöket, jól mű-
ködő komponenseket, komplex könyvtárakat használtak fel. Talán a nyelvnek e 
szívóssága, valamint a Sun laboratóriumok előtt zöldellő tölgyfa-park tisztelete 
ihlette az ��� (tölgy) nevet. Az egyedüli baj csak az volt, hogy ezzel a névvel 
már jegyeztek be, a programozási nyelvek oly „zsenge” története folyamán egy 
másik nyelvet. A Sun (Nap) cég tervezői így a napsütötte tengerpartra, valamint a 
fejlesztés közben elfogyasztott aromás kávé származási helyére gondolva ����-
nak keresztelték át újszülöttjüket. 

� 1975-ben az Amerikai Védelmi Minisztérium finanszírozásával megindult egy 
olyan komplex programozási nyelv elméletének kidolgozása, amely a kor leg-
újabb kihívásait megoldotta. Az új kívánalmaknak megfelelő nyelv vázlatát 
STRAWMAN-nak (szalmabáb) nevezték el. Ezt felülvizsgálva az új változat a 
WOODENMAN (fabáb) nevet kapta. További vizsgálatok eredménye lett a 
TINMAN (ónbáb), majd az IRONMAN (vasbáb) jelentés. Ekkor versenyfelhí-
vást tettek közzé, hogy ki tud egy olya nyelvet tervezni, ami a legközelebb áll az 
IRONMAN-ben szereplő leíráshoz. A négy induló közül a győztes a GREEN 
(zöld) csapat lett, ami a francia Cii-Honeywell Bull csoportja volt, amit Jean 
Ichbiah vezetett. A legújabb követelményeket STEELMAN-nak (acélbáb) ne-
vezték el, és az ebből származó nyelvet Ada névre keresztelték Ada Augusta By-
ron (1815–1852) tiszteletére. Az Ada potenciálisan a legfejlettebb nyelv lett a 80-
as évek közepére, de szerepe ma messze nem akkora, mint várták volna. 

 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Hulladékból is készíthetünk energiatermelőt
Szükséges anyagok és észközök: víz, konyhasó, szénrúd, alumínium-sörösdoboz, áram-

vezető huzal, árammérő műszer, kisteljesítményű villanymotor (játékautóból), állvány 
fogóval, üvegbot. 

Kísérlet menete: Rögzítsétek az állványhoz a szénrudat, melyhez kössetek egy vezetőt. 
A szénrudat helyezzétek az alumíniumdobozba úgy, hogy ne érjen annak az oldalához, 
sem az aljához. A doboz széléhez kössetek egy másik vezetőt. A vezetőket csatlakoztas-
sátok a mérőműszerhez. Főzőpohárban forraljatok vizet, s adagoljatok hozzá annyi 
konyhasót, amíg telített oldatot nem kaptok (marad fel nem oldódott só az edény alján). 
A meleg telített oldatot töltsétek a dobozba. Figyeljétek meg a műszer jelzését. Megsza-


