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tartalmazó fehérje, mely a tiolban levő kénnel réz-kén kötést alakít 
ki, minek következtében a kéntartalmú molekula kölcsönhatásba 
kerül a receptorral, ami szállítja az ingerületet. Ugyanez a receptor 
molekula az ember orrában is megtalálható. Tehát a fehérjemole-
kulában koordinált réz (I)–atomnak köszönhető a tiolok kellemet-
len szagának felismerése nagyon kis koncentrációk esetében is. 

 
Merevlemez helyett biológiai adathordozó 
A Nagy-Britanniában működő Európai Bioinformatikai Intézet (EBI) adatai szerint 

jelenleg kb. háromezer milliárd gigabájt adatot őriznek globálisan merev lemezeken, 
mágneses tárolókon. Ezek nagy térigénye és sérülékenysége gondot okoz a jövőre néz-
ve. Az intézet kutatói kidolgozták a DNS-molekulán való rögzítés lehetőségét. Mester-
séges DNS-molekulát állítottak elő az emberi örökítő anyag őrzésére szolgáló természe-
tes mintájára. Erre a DNS molekulára felvitték W. Shakespeare 154 szonettjét, Martin 
Luther King-nek  Van egy álmom című beszéde videofelvételének egy részét, James 
Watson és Francis Clarke-nek az emberi örökítő anyagot őrző DNS felfedezéséről szó-
ló tanulmányát, az EBI fotóját és ezen adatok DNS-re konvertálásának leírását tartal-
mazó fájlt. 

A megoldás egyelőre tudományos érdekesség, nagyon költséges a kivitelezése, de 
megadja a lendületet a technikai fejlesztéseknek ahhoz, hogy a közeljövőben általánosan 
használható, olcsó, biztonságos adattárolókként használják a DNS-molekulákat.  

 
Forrásanyag 

Lente Gábor közlései alapján, MKL. LXVII. 3,6,9 
 

Számítástechnikai hírek 
Az Epson két többfunkciós, monokróm LED nyomtatóval bővítette a kisebb vál-

lalkozások és otthoni irodák számára tervezett nyomtatócsaládját. A kategóriájában az 
egyik legalacsonyabb teljes költségmutatót biztosító Epson kétoldalas nyomtatással, 30 
oldal/perces nyomtatási sebességgel és 30.000 oldalas terhelhetőséggel rendelkezik. Az 
új készülékek nyomtatási, lapolvasási, másolási és faxolási funkciókat kínálnak, és veze-
ték nélküli kapcsolattal is rendelkeznek. A kisebb munkacsoportok számára ideálisan 
hálózatba kapcsolható készülékek kis méretüknek és visszahúzható papírtálcájuknak kö-
szönhetően egyéni felhasználók asztalaira is elhelyezhetők. A WorkForce AL-
MX200DNF és a WorkForce AL-MX200DWF könnyen cserélhető monokróm festék-
kazettát használ. A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően csak be kell helyezni a 
kazettát a foglalatba, és elfordítani a rögzítéshez. 

 
Jim Wong, az Acer elnöke élesen bírálta a Microsoft új operációs rendszerét, a Win-

dows 8-at, mondván az nagyon bonyolult és a használata ezért túl sok magyarázatot igé-
nyel. „Úgy hiszem, hogy a Windows 8 túl bonyolult. Az emberek egész egyszerűen nem 
értik a rendszert, így ebben segítenünk kell nekik” – jelentette ki a menedzser. Wong 
közlése szerint Nyugat-Európa és Ausztrália után Európa más országaiban, Kínában és 
Szingapúrban is úgynevezett tapasztalati központokat akarnak létrehozni azért, hogy 
elmagyarázhassák a felhasználóknak, miként működik az új operációs rendszer. Koráb-
ban Julie Larson-Green, a Microsoft szoftver- és hardverfejlesztésekért felelős vezetője 
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is elismerte, hogy akár hosszabb időt is igénybe vehet, mire a felhasználók megszokják 
az operációs rendszert. 

 
A DARPA, az amerikai védelmi minisztérium kutatás-fejlesztéssel foglalkozó ügy-

nöksége az amerikai közszolgálati tévé, a PBS NOVA című tudományos és technikai 
érdekességekkel foglalkozó műsorában mutatta be az Argus-IS nevű projektjét, ami a vi-
lág legfejlettebb és legnagyobb felbontású digitális kamerája. A rendszer 368, egyenként 
5 megapixeles szenzorból áll, amelyeknek a képeit egy hatalmas, 1800 megapixeles fo-
tómozaikká rakja össze az Argus központi számítógépe. A rendszert kémrepülőgépek-
be, pilóta nélkül üzemelő drónokba szánják, amelyek több mint 6000 méter magasan 
repülnek. Az 1,8 gigapixeles felbontás ebből a távolságból nagyjából 15 centis objektu-
mok megkülönböztetésére alkalmas, vagyis az részletesen látszik rajta, hogy egy ember 
mit csinál, de arcokat felismerni, vagy éppen rendszámokat leolvasni nem tud a rend-
szer. A Pentagon szerint a kamera a terrorelhárítás területén óriási előrelépést hozhat, 
hiszen gyakorlatilag nem lehet elbújni előle, amíg valaki nyílt területen tartózkodik. 
Egyetlen Argus-IS kamera 25 négyzetkilométernyi területet képes figyelni, ez azt jelenti, 
hogy New York belvárosát, Manhattan szigetét két darab ilyen kamerával felszerelt drón 
napi 24 órás megfigyelés alatt tarthatja. A kamerát vezérlő szoftver, a Persistics, képes 
például emberalakokat és autókat felismerni, majd a mozgásukat követni. Egyszerre 65 
ilyen objektumkövetési feladatot tud párhuzamosan végezni a rendszer. 

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

 
 

 
 

Kamaszosan gondolkozol-e, vagy sem? 

 
Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy a serdülőkre (kama-

szokra) jellemző, vagy inkább a felnőttekre jellemző módon gondolkodsz. Ehhez érté-
kelned kell, hogy az alábbi táblázat kijelentései rád vonatkoznak-e (IGEN), vagy sem 
(NEM). Mivel ez a felmérő egy játék, csupán elgondolkozásra szeretne késztetni. 
 
 Kijelentések IGEN NEM 
1. Észrevetted, hogy a szüleid egy idő óta jobban odafigyelnek 

rád. 
  

2. Előfordult már, hogy a szüleid érted összevesztek.   
3. El tudnád magad képzelni fiatal házasként.   
4. Kiírtad mostanában a szobád ajtajára, hogy Belépni tilos!   
5. Gondoltál már arra, hogy elköltözz otthonról, a szüleidtől.   
6. Szívesen viseled a szüleid ruhadarabjait.   


