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Nougat, vagyis az Oreo verzió még nem lenne itt jelen a felbukkanás pillanatában. A 
külső dizájnt nyilván nem említik meg a felsorolásban, ez azonban várhatóan szintén 
nem sokban különbözik majd a megszokottól. 

 
Már a vonaton is elmerülhetünk a VR-ban 
 Az idei legjobb mobilos processzor, a Qualcomm Snapdragon 835 hajtja meg a 

HTC önállóan használható virtuálisvalóság-megjelenítőjét, és egy nagy felbontású oled 
kijelzőt is beépítettek a kedden bemutatott Vive 
Focusba – írja az Engadget. A vr-sisaknak hat sza-
badságfoka van, azaz a felhasználó minden fej-
mozdulatát pontosan tudja követni, ám csak há-
rom szabadságfokú kontrollert adnak hozzá. Mivel 
az eredeti HTC Vive sisakkal szemben a Focusnak 
nincs szüksége számítógépre a virtuális valóság 
megjelenítéséhez, akár a vonaton ülve is elmerül-
hetünk a rajzolt képek közt. A Focus sisakok rá-
adásul egymással is kapcsolatba tudnak lépni, hogy 
a szereplők ugyanabban a virtuális térben tudjanak 
mozogni, ugyanazt lássák. Ez előnyös lehet többek 
közt az osztálytermekben, és a közösségi oldalak is 
kihasználhatják a benne rejlő lehetőségeket. Emellett a HTC bejelentett egy Vive Wave 
VR nevű nyílt platformot, ez lehetővé teszi, hogy a Vive eszközökhöz mindenféle egyéb 
kiegészítőt gyártsanak. Például a készletből hiányzó 6 szabadságfokú kontrollert is elké-
szíthetik a feliratkozó partnerek, vagy mondjuk jöhetnek mozgást követő eszközök, 
speciális kesztyűk. 

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

 
 

 
 

Logikai történetek 

II. rész 
 

Az idei lapszámok Vetélkedője logikai feladatok megfejtéséből áll, amelyeknek a megfejtését a 
kovzoli7@yahoo.com címre várjuk a harmadik lapszám megjelenéséig. A legtöbb helyes megfejtést be-
küldő tanuló, amennyiben az összes megoldást hibátlanul beküldi, nyári táborozást nyer az EMT 
2018. évi egyhetes természetkutató táborába. 
 

5. feladat: Időmérés kötéllel 
Van két kötelünk, amiket a végükön meggyújtva, mindegyik pontosan 1 óra alatt ég 

le. Van nálunk tűzszerszám, és az a feladatunk, hogy a kötelek segítségével kimérjünk 
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pontosan egy negyed órás időintervallumot. Hogyan csináljuk? Figyelem, fontos, hogy a 
kötelek nem feltétlenül homogének, azaz lehet, hogy nem fél óra alatt égnek le a felükig! 
Az se biztos, hogy ugyanolyan tempóban égnek! Tehát ha a megoldásodban szerepel a 
„félbehajtom” vagy a „közepén meggyújtom”, akkor gondold át újra, hogy nem hasz-
náltad-e ki ezt a tulajdonságot! 

 
6. feladat: Falióra 
Egy embernek van otthon egy faliórája, amit elfelejtett felhúzni, így az megállt. Mi-

kor észrevette, felhúzta gyorsan, hogy járjon, de persze rossz időt mutatott. Ezek után 
elment egy barátjához, akinek pontosan járt az órája, beszélgetett vele egy kicsit, majd 
hazament. Nem tudja, hogy pontosan meddig tartott az út a barátjához, de amikor ha-
zaért, be tudta állítani a falióráját. Hogy lehetséges ez? 

 
7. feladat: Robban a híd! 
Négy katona szeretne átjutni egy hídon, ami 18 perc múlva robban. Éjszaka van, és 

a sötétben csak elemlámpával tudnak közlekedni, viszont mindössze egy elemlámpájuk 
van. Ráadásul a híd keskeny, és egyszerre csak ketten tudnak átkelni rajta. A katonák 
közül néhányan megsebesültek, ezért egyesek lassabban, mások gyorsabban tudnak át-
menni. Ha egyedül kéne menjenek, akkor rendre 1, 2, 5 és 10 perc alatt érnének át a hí-
don, és természetesen ugyanennyi idő visszafelé is. Ha viszont két katona együtt megy, 
akkor a lassabbik ideje számít. Hogyan érhetnek át biztonságban a hídon? 

 
8. feladat: Száz törpe 
Egy börtönőr 100 törpét tart fogva. Egy nap eljön a kivégzés ideje. De a börtönőr 

ad egy esélyt a törpéknek. Minden törpe fejére tesz egy sapkát. A sapkák színe három 
féle lehet: piros, sárga vagy kék. A színeket a börtönőr választhatja meg tetszőlegesen. A 
törpék egy egyenes sorban állnak, így mindenki látja az előtte állókon lévő sapkákat, de 
a sajátját és a mögötte levőkét senki nem látja. A börtönőr egyesével megkéri a törpéket, 
hogy tippeljék meg a saját sapkájuk színét. Ha valaki eltalálja, akkor megmenekül, ha 
azonban téved, akkor meg fog halni. A tippelést az összes többi törpe is hallja, a tippe-
lés sikerességét azonban csak akkor tudják meg, amikor már minden törpét végigkérde-
zett a börtönőr. A törpék a sapkák megkapása előtt megbeszélhetnek akármilyen straté-
giát, még azt is ők dönthetik el, hogy a börtönőr milyen sorrendben kérdezze őket. 
Hány törpe tud megmenekülni? Egy kézenfekvő megoldás, hogy a sor végén álló törpe 
az előtte álló törpén lévő sapka színét tippeli, ezzel elárulva az előtte lévő sapkájának a 
színét, és így tovább. Ezzel a módszerrel a törpék fele biztosan meg tud menekülni. Va-
lójában azonban 99 törpe is meg tud menekülni teljes biztonsággal. Hogyan? 

Forrás: 
http://www.starbug.hu/humor_viccek.php?id=humor_story1 
https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html 
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