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túrtörténetben. Mai ismereteink szerint számolni néhány állatfaj is képes, de a nulla ér-
telmezésére csak a közelmúltban derült fény, mégpedig a méhek esetében.  

Az már régóta ismert, hogy a házi méhek – jutalomként cukoroldatot, büntetésként 
kinin oldatot használva – sok mindenre megtaníthatók: ilyen technikával egy méh nagy-
jából két óra alatt nagy biztonsággal kiképezhető arra, hogy absztrakt alakzatok (kör, 
csillag, négyzet) száma között különbséget tegyen. Amikor ezt a tesztet úgy ismételték 
meg, hogy az egyik útmutató egyetlen jelet sem tartalmazott, akkor a méhek nagy való-
színűséggel a nullára is helyesen alkalmazták a megtanult szabályt, vagyis minden más 
számnál kisebbnek tartották.(Science 360, 1124, 2018.) 
 

Számítástechnikai hírek 
Mit jelent, ha a te e-mail-címed is rajta van ezen a vészjósló listán? 
Nagy port kavart január közepén a neves biztonsági szakértő, Troy Hunt felfedezé-

se, amely szerint több száz millió e-mail-címet és a hozzájuk tartozó jelszavakat szivá-
rogtatták ki ismeretlenek. Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó 
adathalmaz jelent az egyik fájlmegosztón. A lopott adatokat tartalmazó csomagot a biz-
tonsági szakértő, Troy Hunt szúrta ki, aki máris segítséget ajánlott: azt javasolta, a fel-
használók az általa működtetett szolgáltatással ellenőrizzék saját fiókjuk biztonságát, az 
ugyanis nem csak azt tudja megmondani, történt-e valami baj, azt is jelzi, mennyire ko-
moly az ügy. A Have I Been Pwned névre keresztelt oldalon előbb adjuk meg címünket. 
(Ha többet használunk, érdemes mindegyiket ellenőrizni.) A rendszer baj esetén rögtön 
jelezni fogja, e-mail-címünk feltűnt-e olyan weboldalon, amelyet korábban kibertámadás 
ért. Az Oh no – pwned! üzenet esetén van csak baj. Ekkor három dolgot tehetünk: az első 
lépés, hogy kipróbálhatunk valamilyen erősebb jelszógeneráló programot. Ezek közül a 
1Passwordöt javasolja az oldal. A második lépés a kétfaktoros azonosítás bekapcsolása, 
amellyel a legtöbb webes szolgáltatás, például a Facebook és az Instagram is rendelke-
zik. Ennek lényege, hogy a belépéshez egy második kód is társul, amelyet szintén be kell 
írniuk a felhasználóknak. Harmadik lépésként a szolgáltatásra való feliratkozást javasolja 
Troy Hunt, az oldal ugyanis nem csak most, minden hasonló esetnél képes ellenőrizni 
fiókunk biztonságát. Érdemes tehát gyakrabban felnézni rá, különösen annak, aki több 
postacímet is használ. Troy Hunt egy másik szolgáltatást is működtet, amellyel a hasz-
nált jelszavak erőssége, biztonságossága ellenőrizhető, illetve az, hogy ha a kódot feltör-
ték, az hány esetben kerülhetett a kiberbűnözők kezébe. Tippek gyanánt ugyanazt java-
solja, mint feljebb, de ettől függetlenül is 
érdemes gyakrabban ellenőriztetni kódja-
inkat. És persze tanácsos minden fonto-
sabb szolgáltatáshoz másikat használni. 

 
Egy vagyonba kerül majd az összehajtható 

Samsung mobil.  
A Samsung első összehajtható mobilja 

elvileg február 20-án, a Galaxy S10 mo-
dellek mellett debütál majd az Unpacked 
rendezvényen. A modell elvileg kétszer 
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annyiba kerül majd, mint egy prémium okostelefon. A legutóbbi jelentések megerősítet-
ték továbbá a fúrt kijelzőt és azt, hogy a Galaxy S10+ dupla szelfikamerát kap. A dél-
koreai források szerint a Galaxy S10 modellek végre a kijelzőbe épített ujjlenyomat-
olvasók terén is erősítenek. A Samsung eddig kivárt, mert az optikai megoldások (mint 
a Huawei Mate 20 Próban és a OnePlus 6T-ben) lassúak és pontatlanok. A második-
generációs ultrahangos szenzorok azonban már pontosak és gyorsak lesznek a Galaxy 
S10 modellekben. 

 
Hamarosan jön a GeForce GTX 1160 Ti 
Az elmúlt hónapokban bemutatott és piacra dobott, valós idejű sugárkövetésre ké-

pes négy GeForce RTX videokártyával az NVIDIA várhatóan úgy két évre megoldotta, 
hogy minimum kompetitív maradjon a felső kategóriás grafikus vezérlők piacán. A cég 
következő prioritása a középkategóriás kínálatának megújítása, a hírek szerint elsőként a 
GeForce GTX 1160 Ti modellt fogja leleplezni. A források szerint a GeForce GTX 
1160 Ti 1536 darab CUDA-maggal és 6 GB GDDR6 memóriával rendelkezik, így szá-
mottevően gyorsabb lesz a közvetlen elődjénél, a szintén 6 gigabájtos GTX 1060-nál. 

 
Üzenetkorlátozást vezet be a WhatsApp 
A BBC arról írt, hogy a WhatsApp az álhírek, a kéretlen elektronikus reklámlevelek 

és a tömegesen elküldött e-mailek terjesztése ellen akarja felvenni a harcot, ezért úgy 
döntött, hogy korlátozza az üzenettovábbítások számát. Az új szabályok alapján az 
egyes híreket legfeljebb csak öt alkalommal lehet továbbküldeni. Az új rendszer az ösz-
szes felhasználót érinti. 

 
60 éves az első magyar számítógép 
Az 1959. január 21-én munkába állt első magyar elektronikus számítógép, az M-3-as 

tíz évig működött először Budapesten, majd Szegeden. Mára már csak részegységei ma-
radtak meg, de alkotói közül még többen velünk vannak. A gép importálásáról már 
1957-ben döntöttek, és néhány hónappal később meg is érkeztek a részegységeket tar-
talmazó első ládák. Eredetileg Ural gépet szerettek volna, de ez a terv a szovjet kereske-
delmi vállalat miatt kudarcba fulladt. Ezután a dokumentáció érkezett meg, ennek alap-
ján kellett a részegységek számára géptermet, a szellőzőberendezést, és négy ruhásszek-
rény méretű tárolót építeni. Mint a gépet működtető szakemberek elmondták, a doku-
mentációban egy szó sem volt arról, hogy az összeállított gépet hogyan kellene működ-
tetni. A magyar matematikusoknak, informatikusoknak kellett szinte mindenre rájönni-
ük. Természetesen a gép a mai sztenderdekhez képest hallatlanul megbízhatatlanul mű-
ködött. Akkor is lerobbant, mikor a frissen beüzemelt gép működését akarták bemutat-
ni az MTA fontos bizottságának. Működés közben átlagosan félóránként keletkezett hi-
ba, ezért a karbantartók legalább annyit dolgoztak vele, mint a matematikusok és prog-
ramozók. Rendszeresen gumikalapáccsal oldották meg kisebb hibáit. Gazdaságos mű-
ködéséhez háromműszakos üzemeltetésre volt szükség. A gép másodpercenként 30 
műveletet volt képes elvégezni. 

 
(origo.hu, hvg.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 


