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ja a memória működését. A kísérletekben 50 és 69 év közötti önkéntesek vettek részt, 
akiket két csoportra osztottak. Az egyik csoport tagjainak 900 mg pauk. A másik cso-
port résztvevői csak 10 milligrammot fogyasztottak. A kísérletsorozat három hónapig 
tartott. 

A kísérlet elején és végén mágneses képalkotó eljárással felvételeket készítettek a kí-
sérleti személyek agyáról. A három hónap végén a nagy mennyiségű flavonoidokat fo-
gyasztóknál a memóriaműködésekért felelős régióban 20%-kal javult a vérellátás, és 
sokkal jobb volt, mint a másik csoport tagjainál. Ezt a régiót az utóbbi időben kapcso-
latba hozták az életkorral összefüggő memóriahanyatlással, ezért a kísérletek előtt és 
után a résztvevőkkel memóriateszteket is végeztettek. A kutatók korábban azt találták, 
hogy a teszt ábráinak  felismerési ideje az életkor előrehaladtával fokozatosan emelke-
dik. A sok flavonoidot fogyasztó csoport tagjai azonban úgy teljesítettek, mintha har-
minc évvel fiatalabbak lettek volna a keveset evőknél. 

 

Forrásanyag:  Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 

 

Számítástechnikai hírek 
Veszélyes nevek. Rendszeresen méri az Intel Security biztonságtechnológiai cég, hogy 

melyek azok a nevek, melyekre a neten keresve nagy valószínűséggel vírusba fut a felhaszná-
ló számítógépe. A szeptember végén kiadott jelentés szerint Armin van Buuren, holland 
trance zenei producer és lemezlovas lett idén a világháló legveszélyesebb híressége. A biz-
tonsági cég kilencedszer állította össze világlistáját, melynek élmezőnyébe idén Luke Bryan 
amerikai énekes-dalszerző, Usher amerikai énekes, szövegíró, táncos és színész, Britney 
Spears amerikai popsztár és Jay-Z rapper is bekerült. Íme, a legveszélyesebb celebek listája: 1. 
Armin van Buuren (kockázat százaléka: 17,92%), 2. Luke Bryan (16,67%), 3. Usher 
(16,67%), 4. Britney Spears (16,39%), 5. Jay Z (15,83%), 6. Katy Perry (14,86%), 7. Amy 
Schumer (14,72%), 8. Betty White (14,03%), 9. Lorde (13,61%), 10. Nina Dobrev (13,19%). 
Mikor a felhasználók nem törvényes csatornákon akarnak zenéket szerezni, mindig kockáz-
tatják a digitális biztonságukat – állapítja meg az Intel Security. Nagy valószínűséggel jutnak 
fertőző oldalakra, ha a keresett celeb nevéhez az „mp3”, „mp4”, „HD”, „free download”, il-
letve a „torrent” szavakat társítják a keresőmezőben. Védekezési módok: Óvakodjunk a 
harmadik fél által közzétett linkektől, csak a hivatalos honlapok a megbízhatók. Használjunk 
független tesztelő oldalak által jónak minősített vírusirtót és tűzfalat! Különösen a videók bi-
zonytalan forrásból való letöltésétől óvakodjunk, és ne töltsünk le semmilyen „kiegészítést” 
(AddIn, Extension stb.), amit egy ismeretlen oldal felkínál! A legtöbb vírust, malware-t a 
„HD” keresőszó „vonzza”. Ha olyan üzenetet kapunk, hogy az e-mail- vagy Facebook-
azonosítónkkal, lakcímmel, hitelkártyaadattal kapunk hozzáférést a kívánt tartalomhoz, ak-
kor kerüljük el azt az oldalt! Pénzügyi szervezetek, közösségi oldalak, Gmail és társai soha 
nem kérnek levélben jelszót. 

 
Babai eredmény. Babai László, Amerikában élő, a Chicagói Egyetemen tanító magyar 

kombinatorikus bebizonyította, hogy a „gráfizomorfizmus probléma” kvázipolinomiális. A 
gráfizomorfizmus-probléma kicsit leegyszerűsítve arra utal, hogy két gráf ugyanaz-e még ak-
kor is, amikor máshogyan néznek ki. 
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Virtuális valóság szemüveg a Samsungtól. Az idei karácsony egyik legizgalmasabb 
kiegészítője lehet a Samsung Gear VR szemüveg, amely Samsung GALAXY Note 5, S6, S6 
Edge és S6 Edge+ mobiltelefonokkal kompatibilis. Biztos álmodoztál már arról hideg és 
szürke reggeleken iskolába menet, hogy varázsütésre egy mesés tengerparton találod magad, 
vagy milyen jó lenne egy óriási hullámvasúton száguldozva felpezsdíteni a napot. A képzele-
tünk és a valóság még soha nem kerültek ilyen közel egymáshoz, hála a Samsung legújabb 
mobil kiegészítőjének. A Gear VR Light virtuális valóság szemüveg soha nem látott élmé-
nyeket és távoli, mesés helyeket hoz el a nappalidba. Mobiltelefonod segítségével bárhol és 
bármikor egy általad választott különleges világba csöppenhetsz a folyamatosan bővülő 360 
fokos videó tárházban válogatva. A speciális technikával készült tartalmak az események kö-
zéppontjába repítenek, ahol körbenézve azt láthatod, amerre a fejedet fordítod. Pattanj fel 
egy hullámvasútra, borzongj egy horror film jelenetében, vagy szörfözz a hullámok között 
Tahitin! Egy gombnyomással letöltheted és átélheted ezeket az élményeket a vezeték nélküli, 
hordozható készüléken keresztül. 

 
Jön az utolsó 5 hüvelykes Lumia. Egy forrás állítása szerint a Lumia 650 egy 5 

hüvelykes kijelzőt kapna, ezzel némileg meghaladná az új zászlóshajókkal együtt bemu-
tatott Lumia 550 méretét. Itt egészen pontosan a Lumia 640 közvetlen utódáról lenne 
szó, vagyis a hardveres jellemzők terén valami ehhez foghatót kell elképzelnünk, bár ez-
zel kapcsolatban eddig még semmilyen hír nem látott napvilágot, mi több, még találga-
tásokat sem nagyon olvashattunk erről. A kódnév mindenesetre Saana, a fém keret pe-
dig valószínűnek tűnik. A Lumia 640 egyébként annak idején egy szintén 5 hüvelykes ki-
jelzőt kapott, amely a 720p felbontást támogatta. Ehhez egy Snapdragon 400 chip tár-
sult a maga négy magjával és 1,2 GHz-es órajelével, míg a listán emellett 1 GB RAM, 
egy 8 GB-os kibővíthető belső tároló, valamint egy 8 megapixeles hátoldali és egy 0,9 
megapixeles előlapi kamera kapott helyet. Ehhez képest a 650 megduplázná a memória 
és a tároló méretét, a szoftveres oldalon pedig természetesen immár a Windows 10 Mo-
bile futna. Arról még nincs hír, hogy az új változat mikor jelenne meg, de egyes plety-
kákban a Surface Phone is 5 hüvelykes kijelzővel szerepel, ami jelenthet valamit. 

 

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

 

 

 
 

 

Fizikai MARADJ TALPON! 

II. rész 
 

Jelen évfolyam számaiban a Vetélkedő – a TV-ből megismert ismereti vetélkedő mintájára 
– fizikai fogalmak megfejtéséből áll. Küldjétek be a megfejtéseket (a 12 fizikai fogalmat) a lap 
szerkesztőségébe Vetélkedő 2015-2016 témamegjelöléssel a kovzoli7@yahoo.com címre a 
lapszám megjelenését (kézbe vételét) követő héten. A levélben adjátok meg a neveteken kívül 


