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Babeslea: iametza Interaktiboa

J o x e r r a  A i z p u r u a

IG Nobel Sariak eman dituzte
URRIAREN HASIERAN jakin genuen
zeintzuk ziren Nobel Sari ospe-
tsuen aurtengo irabazleak, eta
horiekin batera IG Nobel Sarienak
ere ezagutu ditugu. Lehenek oihar-
tzun handia dute jendartean; biga-
rrenek ez, baina irria sorrarazten
digute. Aurten, honela banatu dira
absurdokeriaren omenezko sariok.

Fisiologian, Geochelone carbona-
ria dortoka-espeziearen aharrau-
sia ez dela kutsagarria frogatzen duen ikerketa saritu da.

Kimikan, larrialdi bat izatekotan gela batean wasabi izeneko mostaza
berde japoniar ospetsuaren zein kantitate barreiatu behar den aztertu
duena. Psikologian, berriz, egunero zergatik hasperen egiten dugun jakin
nahia saritu da.

Medikuntzan, pixagura handia dugunean erabakiak hartzeko ahalmenari
buruzko aztereta, eta biologian, labezomorroak marka australiar jakin bate-
ko garagardo botilekin ugaltzeko duten joerari buruzkoa saritu dituzte.

Fisikan, disko jaurtitzaileek zorabiatzako joera izatearen eta mailu-jaurti-
tzaileek, aldiz, ez izatearen zergatiaren bilaketarentzat izan da
saria; kontuan hartu bi kasuetan biraketa-mugimendua dagoela.

Azkenik, Bakearen saria Vilnius-eko (Lituania) Udalari eman
diote, luxuzko ibilgailuak legez kanpo aparkatzearen arazoa
goiko argazkian ikus dezakezuen moduan konpontzeagatik.

Umoreari buruzko azterketa 
Twitter bidez
MILIOIKA ERABILTZAILE dituen mezularitza-zerbitzu ezaguna baliatu dute
Ithaka-ko (AEB) Unibertsitateko ikerlariek, munduko hainbat lekutako
jendearen umorea neurtzeko. Hain zuzen, 2,4 milioi lagunen 509 milioi
mezu aztertu dituzte. Ondorio nagusia izan da pertsona gehienek, jatorria

edozein izanik, umore-joera antzekoak dituz-
tela. Behatu dute, adibidez, asteburuetan eta
eguneko lehen orduetan umore hobea izaten
dela, eta okerrera egiten duela egu-
nak aurrera egin ahala. Asteburue-
tan luzeago irauten du umore
onak, ikerketarik egin gabe ere
erraz asma zitekeenez.

Eboluzio-aldaketa
iraunkorrak poliki
gertatzen dira
Espezie multzo handi bat
aztertu ondoren, aldaketa ebo-
lutibo batek iraun ahal izateko
milioi bat urte inguru behar
direla adierazi du Oregoneko
Unibertsitateko (AEB) Josef
Uyeda zoologoak zuzendutako
lantaldeak
http://ttiki.com/31571 (Gaztelaniaz)

Uraren portaera bitxi
baten zergatia argitu dute
entropiaren bitartez 
Unibertsoaren eta haren
barruko elementu guztien
desordenarako joeraren neu-
rriari esaten zaio entropia.
Orain jakin da ura oso entropi-
koa dela, eta horri esker grafi-
tozko nano-tutuetan isurtzeko
gai dela.
http://ttiki.com/31572 (Gaztelaniaz)

Hackerrak hackerren
artean

Iragan abuztuan, hackerrek
euren batzar orokorra –Def
Con izenekoa– egiten ari zire-
la, norbaitek hainbat parte-
hartzaileren telefono eraman-
garriak hackeatu zituen. Beste
era batera esanda: norbaitek
4G sare mugikor baten segur-
tasuna haustea lortu zuen
lehenbiziko aldiz.
http://ttiki.com/31573 (Gaztelaniaz)
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