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válnak, és a működésük nyomon követhető). Ezen  eredmények vetették fel a kérdést, 
hogy vajon az agy megfelelő területének mágneses ingerlése lehet-e az embernél is haté-
kony. Amerikai és olasz neurológusok, pszichiáterek koponyán keresztüli mágneses inger-
léssel kezeltek kokainfüggő betegeket. A huszonkilenc napig tartó kísérletben harminckét 
kokainfüggő beteg vett részt, akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. Az egyik tag-
jainál az agyban a bal elülső homloklebenyt ismétlődően transzkraniális mágneses stimulá-
cióval (TMS) ingerelték, míg a kontrollcsoport tagjai nem kaptak ilyen kezelést. A kutatás 
a páciensek két hónapon át történő követésével folytatódott, amelynek során a kontroll-
csoport tagjai is kérhettek mágneses ingerlést. A kezelések alatti időszakban a mágnessel 
kezelt személyek közül szignifikánsan többnek vált negatívvá a drogtesztje, és ezek köré-
ben a kokain iránti sóvárgás is alacsonyabb szintet mutatott. Ugyanakkor a kontrollcso-
port azon tíz tagjánál, akik a követéses periódusban igényelték a TMS-terápiát, szintén je-
lentős javulás következett be. A kutatók a koponyán keresztüli mágneses ingerlést bizton-
ságosnak találták, mellékhatásokat nem tapasztaltak. Ezért, valamint a hatékonysággal 
kapcsolatos pozitív eredmények miatt a módszert ígéretesnek tartják  (előzőleg jóval na-
gyobb számú betegen való kipróbálás után az eredmények megismétlődése esetén alkal-
mazhatónak is tekintik). 

 
Forrásanyag:  MKL, Lente Gábor  és Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 

 

 

Számítástechnikai hírek 
Lionsgate-filmek is elérhetők a Steamen 
 A Valve megoldása egyre inkább 

multimédiás platformmá válik. 
Együttműködési megállapodást kötött 
egymással a Valve és a Lionsgate. A 
kooperációnak köszönhetően a film-
stúdió több mint száz filmet tesz hoz-
záférhetővé a szolgáltatás keretében, 
így a számítógépes játékok és az al-
kalmazások mellett egy újabb fontos 
termékkategória kínálata bővülhet folyamatosan. A Steamen – amelyet eredetileg a szá-
mítógépes játékok terjesztésére fejlesztett ki a Valve – egyre több film jelenik meg. Már 
most is van lehetőség különböző alkotások megvásárlására, letöltésére és online vagy 
offline megtekintésére Sőt, a streaming-lehetőségeknek köszönhetően a művek még 
akár az adott felhasználó okostelevíziójára is streamelhetők. A filmkínálatot a jövőben 
jelentős mértékben bővítenék. A több mint száz új alkotás között lesz számos sorozat 
(Az éhezők viadala, Alkonyat, Fűrész, A beavatott). Ugyanakkor van egy korlátozás: minden 
mű kizárólag streamelve érhető el, vagyis – egyelőre – nem lehet azokat letölteni. A 
megtekintésük viszont egyaránt lehetséges PC-n, Steam Machine készüléken, SteamOS, 
Mac vagy Linux alatt, sőt, a Steam VR segítségével is. 
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Egy év múlva jön a Nintendo új konzolja 
Hosszas titkolózás után a Nintendo bejelentette azt, amit mindenki tudott, hogy ja-

vában dolgoznak az NX nevű új konzoljukon. Az új konzol hivatalos megjelenési dá-
tuma 2017 márciusa. Ugyanekkor dobják piacra a The Legend of Zelda nevű játékot is. A 
bejelentéshez nem hívtak össze sajtótájékoztatót, a befektetőknek szóló negyedéves je-
lentésbe csempészték bele a hírt. Esze-
rint az NX egy teljesen új koncepción 
alapul majd, persze ennek részleteiről 
nem tudni még semmi hivatalosat. A 
Forbes szerint piaci értelemben van annak értelme, hogy a Nintendo az NX megjelené-
sével megkerüli a karácsonyi hajrát. Így nem kell azon izgulni, hogy lesz-e elég játék az 
új gépre és időt is kap a cég ahhoz, hogy rendesen elkészítse a konzolt. Erre égetően 
szüksége van a cégnek, hiszen a Wii U eladásai nem annyira fényesek. 

 
Kijelző alá rejti az ujjlenyomat-olvasót az LG 
 Az ujjlenyomat-olvasók annyira részévé váltak a 

mobiloknak, hogy most már nem is az a kérdés, hogy 
tegyenek-e ilyet a mobilba, hanem inkább az, hogy hova. 
A gyártók nagy része gomb formájában a készülék elejé-
re teszi ezeket a leolvasókat. Az LG azonban máshogy 
gondolja, a dél-koreai gyártó a kijelző üvege alá tenné az 
ujjlenyomat-olvasót. Az LG Innotek bejelentette, hogy olyan leolvasót fejlesztettek, 
amely alig 0,03 milliméter vastag, és be tudják tenni a kijelző üvege alá. Így nem kell kü-
lön gomb erre, hanem az egész mobilt el tudja foglalni a kijelző. Ez további előnyökkel 
is jár, például vízállóvá tehetik a mobilokat, hiszen minél kevesebb a fizikai gomb, annál 
egyszerűbb ez. Azt még nem árulták el, hogy melyik mobiljukba teszik először ezt a 
megoldást. 

 
Kiborgszemet fejleszt a Google 
Olyan szembe ültethető okoslencsén dolgozik a 

Google, ami kiválthatja a hagyományos kontaktlencsé-
ket. Olyan okoslencsét szabadalmaztatott a Google, 
amit egyenesen a szembe lehet fecskendezni. Főként 
azoknak a gyengén látóknak segíthet, akik nem tudnak 
rendesen fókuszálni közeli vagy távoli tárgyakra. A 
technológia kiválthatná a cserélhető kontaktlencséket, 
vagy alternatívát jelenthetne a szemműtétek helyett. Az 
eszköznek van saját tárhelye, érzékelői, akkumulátora és olyan rádiójeles komponensei 
is, amelyek segítségével egy külső eszközzel tud majd kommunikálni. Így egy külső esz-
köz, például okostelefon végezheti a számítási műveleteket, és nincs kizárva az sem, 
hogy akár a lencsével működő appokat is fejleszthetnek. A Google nem első alkalom-
mal kísérletezik szembe ültethető technológiával, 2014-ben egy olyan okoslencsét fej-
lesztettek, amely képes mérni viselője vércukorszintjét. 

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


