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gének molekuláris biológiai háttere, és gyógyszer hatékonysági vizsgálatokra is alkalma-
sak lehetnek. A gyakorlati alkalmazásukhoz még sokrétű kutatómunkára van szükség. 

 
Forrás: Magyar Tudomány (2017,1.115): Gimes Júlia és MKL (LXXII/1.27),  

Lente G. közlései alapján 
 
 

Számítástechnikai hírek 
Kihívója akadt a Pokémon Gonak 
Alig több mint fél éve, hogy megjelent a fél világot lázba hozó Pokémon Go, máris itt 

egy újabb zsebszörnyes játék, amiben csapatostul küldhetjük harcba a fura lényeket, rá-
adásul ingyen, és még a szabadba sem kell kimennünk hozzá. A Pokémon Duel január 24. 
óta érhető elő Androidra és iOS-re, és különbözik mind a klasszikus Pokémon-
játékoktól, mind a tavaly nyáron debütált Go-tól – az utóbbival ellentétben itt például 
nem kell sétálgatni ahhoz, hogy értelmet nyerjen a program. A Pokémon Duel lényegé-
ben egy stratégiai játék, amiben zsebszörnyes figurákat gyűjthetünk, ám ezúttal nem a 
Gymekben kell harcba küldeni őket az ott tanyázó lények ellen, hanem a programot te-
lepítő többi játékossal bonyolódhatunk csatába. Amíg a klasszikus Game Boy-ra és Nin-
tendo DS-re megjelent Pokémon-játékokban körökre osztott harcokban küldhettük csa-
tába a lényeinket (egyszerre egyet), addig itt egy hatos csapatot válogathatunk össze, 
hogy aztán a lények egy speciális „pályán” mérjék össze az erejüket az ellenfelünk fél tu-
cat lényével – a cél, hogy elhódítsunk egy területet a többiektől. A lényeink természete-
sen fejleszthetők, mindenféle extrákkal vértezhetjük fel őket, és a többi játékos ellen ví-
vott taktikus csaták kimenetele attól függ, hogy miképp használjuk ki a lényeink képes-
ségeiben és a különböző bónuszokban rejlő lehetőségeket. 

 
ARM-alapú chipet fejleszt az Apple 
Kiszivárgott információk alapján a házon belül csak T310-nek nevezett chip a gyár-

tó notebookjaiban lévő bizonyos funkciók, például a Power Nap energiatakarékos 
üzemmód vezérlését veheti át. Ezt a feladatot eddig az Intel processzorai végezték. A 
társaság tavaly kezdte a fejlesztést, és az az ARM architektúráján alapul. A Power Nap 
lehetővé teszi a MacBookok számára, hogy e-maileket hívjanak le, szoftverfrissítéseket 
telepítsenek és naptárbejegyzéseket szinkronizáljanak, miközben a kijelző csukva, illetve 
kikapcsolva van, s a készüléket nem használják. Jelenleg a Power Nap az Intel procesz-
szoraiban található meg, amelyek a funkció alkalmazásakor energiatakarékos üzemmód-
ba kapcsolnak. Az ARM-chip használata azonban még tovább csökkenthetné a fogyasz-
tást. Az új chip a jövőben még több funkciót vehet át az Intel processzoraitól, így ké-
pessé válhat az olyan hardverek vezérlésére, mint a WLAN-modulok vagy a háttértáro-
lók. Ugyanakkor az Apple nem akarja az Intel CPU-it kiváltani, viszont az új fejlesztés-
nek köszönhetően még jobban optimalizálhatja a hardvereit és a szoftvereit. 

 
Hasznos funkciókkal bővült a Google Maps 
A Google Térképet a keresőóriás folyamatosan fejleszti a színfalak mögött, és ennek 

köszönhetően most is számos hasznos változtatáson esett át az alkalmazás. A felhaszná-
lóknak ettől kezdve sokkal kézenfekvőbb lesz az alkalmazás használata, és több informá-
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ciót fognak elérni egy-két érintéssel, a kereső használata nélkül, mint korábban. A prog-
ramban alul már egy olyan sáv található, amit egyetlen mozdulattal fel lehet húzni és há-
rom lapfülre van tagolva. Az információs sáv felhúzása két lépésben történhet majd, egy 
kisebb mozdulattal a kijelző feléig megy fel ez a mező, így még a térképet is lehet látni, a 
nagyobb húzással pedig az egész kijelzőt befedik a mellékes adatok. A fent említett három 
fülből az elsőre kerültek a közeli vagy hasznos, érdekes helyek (POI-k), ahonnan rögtön 
lehet éttermet, benzinkutat, kávézót, bankautomatát, postai hivatalt vagy mást keresni. 
Akár még ajánlások alapján is, hiszen vannak itt összeszedve kiemelten jó ebédlők és 
egyéb helyek. A kiszemelt helyet elég kiválasztani, és a Térkép máris oda navigálja a fel-
használót. A második a forgalmi fül, itt a Térkép valós időben jelezni fogja a forgalmi ada-
tokat, és a mentett helyekre rögtön ki is számolja a menetidőt az aktuális információk 
alapján. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó azonnal látja, mennyi idő alatt tud az adott hely-
ről például hazaérni vagy esetleg milyen hosszú lesz az utazás a munkahelyre. Egy-egy 
időpontban a legtöbbször persze már tudják az emberek, hogy mire számíthatnak a jól be-
járt útvonalaikon, ám mivel a Google Térkép valós idejű adatokkal dolgozik, így ez a vá-
ratlan helyzetekre is fel tudja hívni a felhasználók figyelmét, láthatja ezen keresztül az em-
ber, ha mondjuk egy baleset miatt a megszokottnál is nagyobb torlódással kell számolni. 
Természetesen arra is van lehetőség, hogy a lehető legkedvezőbb útvonalon navigáljon el 
a program a kívánt pozícióba, így talán még az utolsó pillanatban is el lehet kerülni a 
munkahelyről vagy a gyerek iskolájától való elkésést.�Az alsó sáv harmadik fülére pedig a 
tömegközlekedéssel kapcsolatos információk kerültek. A Google Térkép az egyre gyara-
podó adatbázisának köszönhetően már azt is tudja, hogy a felhasználónak mikor és hova 
kell mennie, hogy ne késse le a buszát, vonatát vagy egyéb közlekedési eszközét. A kere-
sőóriás szeretné elérni, hogy soha senkinek ne kelljen futni a járata után. A mentett helyek 
itt is fontos szerephez fognak jutni, hiszen a Google Térkép ezúttal is rögtön jelezni fogja 
ezekre a pontokra a menetidőt és persze azt is, hogyan lehet eljutni A-ból B-be a tömeg-
közlekedéssel. Ha menet közben jut eszébe az embernek, hogy elfelejtett valamit venni a 
boltban, akkor az első lapon megnézheti a közeli boltokat, és leszállhat a következő meg-
állónál, majd rápillanthat az utolsó lapon, hogy mikor indul a következő járat, így tudni 
fogja, hogy mennyi ideje van a kiszemelt boltban vásárolni, mielőtt lekésné a buszt. 

 
Extrém magasban repülő drónokat tesztelnek a kínaiak 
A Boeing-737-es típusú utasszállító repülőgép szárnyfesztávolságánál is szélesebb, 

több mint 40 méter szárnyfesztávolságú drónnal a közelmúltban hajtották végre az első 
teljes körű kísérleti repülést – közölte Si Ven, a Kínai Tudományos Akadémia aerodi-
namikai kutatóközpontjának (CAAA) vezető mérnöke. A kínai drón a világ második 
legnagyobb, napenergiával működő drónja, csupán az amerikai űrkutatási hivatal, a 
NASA modellje szárnyalja túl méreteiben. A robotrepülőgép képes hosszú ideig repülni 
extrém magasságokban, karbantartása könnyű és egyszerű – mondta a szakember, aki a 
részletekről csupán annyit közölt, hogy a drón képes 20–30 kilométer magasba felemel-
kedni, és óránként 150–200 kilométeres sebességgel repülni. A pilóta nélküli légi jármű-
vet légi felderítésre, előrejelzésre, katasztrófa sújtotta térségek feltérképezésére, meteo-
rológiai megfigyelésre és távközlésre fogják használni. 
 
(origo.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 


