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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.   
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 Kijelentések IGEN NEM 
7. Előfordult már vita amiatt, hogy a szüleid több pénzt kellene 

rád költsenek. 
  

8. Vitáztál szüleiddel amiatt, hogy téged még nem tekintenek 
felnőttnek. 

  

9. Szüleid felrótták, hogy nem hozol semmi pénzt a házhoz.   
10. Észrevetted, hogy a szüleid veled szemben engedékenyebbek 

lettek. 
  

11. Úgy gondolod, hogy a szüleiddel mindig jó lesz a kapcsolatod.   
12. Úgy érzed, hogy nem tudod pontosan mit kezdj magaddal, 

nem tudod, ki vagy. 
  

13. Felnőttnek tekinted már magad.   
14. Szeretnél egy megfelelő csoporthoz tartozni.   
15. Felelősséget tudnál vállalni valakiért.   
16. Sokat nézed magad a tükörben.   
17. A család, majdan a saját családod a legfontosabb számodra az 

életben. 
  

18. Gyakran és sok dezodort, illatszert használsz.   
19. Sok gondot fordítsz arra, hogyan öltözködj.   
20. Elfogadod a szüleid által javasolt öltözetet akkor is, ha az ne-

ked nem tetszik. 
  

21. A gyermekkor és a felnőttkor határán helyezkedsz el.   
22. Úgy gondolod, a családodnak szigorúbbnak kellene lennie ve-

led szemben. 
  

23. A gyermekkorodhoz képest teljesen új tulajdonságokkal ren-
delkezel. 

  

24. Megfigyelted, hogy egy ideje már másképpen gondolkozol.   

 

Megoldás: 

 Ha IGEN-nel válaszoltál az 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24 ki-
jelentésekre, és NEM-el a 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 kijelentésekre, akkor 
leginkább a kamaszokra jellemző a gondolkodásod.  

 Ha pedig IGEN-nel válaszoltál a 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 kijelentésekre, és 
NEM-el az 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, akkor inkább fel-
nőttesen gondolkozol már. 

 Ha nem illesz a fenti két csoport egyikébe sem, akkor még leginkább a gyer-
mekekre jellemző módon gondolkodhatsz. Bizonyára egy boldog gyermek la-
kozik benned! 

 
Készítette: Kovács Zoltán 


