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belül újabb kategóriák) tartalmaz, hanem gyakorlati tanácsokat is alkalmazások honosí-
tására, magyarra fordítására, valamint hasznos cikkeket is. 

A honlap előnye az is, hogy az itt fellelhető alkalmazások sharewarek, freewarek, 
vagy nyílt forráskódúak. 

„A Honosító Műhelyben közreadott fordítások önkéntes fordítók által készített, a szoftverkiadók 
által is valamilyen formában közreadott honosítások” – áll az impresszumban. 

Ilyen értelemben ez a honlap jó fórumot is teremt mindazon önkéntesek számára, 
akik szívesen fordítanak, szívesen honosítanak alkalmazásokat. 

 
Jó böngészést! 
 

f á airk csk
 

Érdekes informatika feladatok  

XII. rész 
 

Baráti- és tökéletes számok 
Ókori matematika feladat a baráti számok keresése. Ezzel a fogalommal legelőször a 

püthagoreusoknál találkozunk Krisztus előtt az V. században. 
Pithagorasz vagy másként Püthagorasz életéről nem sok pontos adat ismert. Szamosz szi-

getén született i.e. 580 táján és talán Polükratész türannosz elől menekült Dél-Itáliába, 
Kroton városába, ahol tanítványok tömörültek melléje. Miután nehéz elválasztani a 
Püthagorasz művét tanítványaiétól, általában a püthagoreusok eredményeiről beszélünk. 

A baráti számok definíciója a következő: az egyik szám önmagánál kisebb osztóinak 
összege, beleértve az 1-et is, egyenlő a másik számmal, és viszont.  

A püthagoreusok a 220 és 284 barátságos számpárt ismerték. Későbbi az 1184 és 
1210 számpár. 

Szábit ibn Kurra (836–901, teljes neve Ibrahim ibn Sinan ibn Thabit ibn Qurra), 
arab matematikus ismertette legelőször a baráti számok megkeresésének módját. A IX. 
században élő bagdadi matematikus által felvázolt algoritmus igen érdekes: 

• írjunk négy sor számot a következőkeppen: 
o az első sorba írjuk fel kettő hatványait 1-től kezdődően ( 0,2 ≥nn )
o a második sorba írjuk az első sorbeli számok háromszorosát 
o a harmadik sorba írjunk a második sorbeli számoknál eggyel kisebb számot 
o a második oszloppal kezdődően írjuk be a negyedik sorba a második sorban 

lévő számot megszorozva a baloldali szomszédjával mínusz 1-et. 
• ha a második oszloptól kezdődően a harmadik sorban két szomszédos szám, va-

lamint a nagyobbikénak az oszlopában lévő negyedik sorbeli szám prím, (a, b)
baráti számokat találtunk a következőképpen: 
o legyen az első sorbeli szám x
o legyen a harmadik sorbeli két szomszédos szám y és z
o legyen a negyedik sorbeli szám t
o ekkor a = x*y*z, valamint b = x*t a két baráti szám 
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Pl: n = 0...7 estén: 
 

1 2 4 8 16 32 64 128

3 6 12 24 48 96 192 384

2 5 11 23 47 95 191 383

- 17 71 287 1151 4607 18 431 73 727

A táblázat alapján a legkisebb baráti számok: 220 = 4*5*11, és 284 = 4*71. 
Fermat (1601–1665), valamint tőle függetlenül a lengyel Brozsek (1585–1652) meg-

kapta a 17 296 és 18 416 számpárt. 
Brozsek azt is bebizonyította továbbá, hogy 1 és 10 000 000 között csak 4 tökéletes 

szám van. 
Descartes-tól (1596–1650) származik a 9 363 584 és 9 437 056. Euler (1707–1783) 

pedig további 61 baráti számpárt adott meg. 
A számítógépek elterjedése után, az 1960-as években az amerikai Yale Egyetemen 

számítógéppel keresték meg az 1 000 000-nál kisebb baráti számpárokat, 42 ilyen szám-
párt találtak. 

Érdekes sejtések, nyitott kérdések: 
• A baráti számpárok mindkét számának paritása azonos (mindkettő egyszerre pá-

ros vagy páratlan). 
• A számpárok növekedésével az egymáshoz tartozó két szám hányadosa az 1-hez 

közeledik. 
• Számuk véges-e vagy végtelen? 
 
A XX. században a matematikusok általánosították a barátságos számok fogalmát 

három vagy több számra és az ebben az értelemben zárt körbe tartozó számokat társas 
számoknak nevezték el. Például a következő számok: (12496; 14288; 15472; 14636; 
14264) Itt a sorrend fontos. Az első szám önmagánál kisebb osztóinak összege a máso-
dik számmal egyenlő, és így tovább. 

 
Tökéletes számnak nevezzük az olyan számokat, amelyek egyenlők a számnál kisebb 

osztóknak az összegével (az 1-et is az osztók közé számítjuk). 
A tökéletes szám fogalma is a püthagoreusoktól származik. Ők négy tökéletes szá-

mot ismertek a 6-ot, a 28-at, a 496-ot és a 8128-at. 
A püthagoreusok így osztályozták a számokat: 
• Ha a szám osztóinak (kivéve magát a számot) összege kisebb mint a szám, akkor 

hiányos számról beszélünk. Például: 15 osztói: 1, 3, 5. Ezek összege: 1 + 3 + 5 
= 9. Tehát a 15 hiányos szám. 

• Kissé hiányosnak mondunk egy számot, ha nálánál kisebb osztóinak összege 
éppen 1-gyel kevesebb a számnál. Ilyen például a 8, mert osztói: 1, 2, 4. Ezek 
összege 1 + 2 + 4 = 7. Az összes kettő hatvány ilyen. Tehát végtelen sok kissé 
hiányos szám van. 

• Ha a szám osztóinak összege (kivéve magát a számot) nagyobb a számnál, akkor 
azt a számot bővelkedő számnak nevezzük. Például 18 osztói = 1, 2, 3, 6, 9. 
Ezek összege 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21. Tehát a 18 bővelkedő szám. 

• Kissé bővelkedő egy szám, ha a nálánál kisebb osztóinak összege éppen 1-gyel 
nagyobb, mint maga a szám. Nyitott kérdés, hogy létezik-e ilyen szám. 
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• Ha a szám osztóinak (kivéve magát a számot) összege éppen a számmal egyenlő,
akkor ezeket a számokat tökéletes számoknak nevezzük. 
 

Már Eukleidész (i.e. 300 körül) tudta, hogy ha 2k+1-1 törzsszám, (ahol k természetes 
szám), akkor 2k(2k+1-1) tökéletes szám. Euler (1707–1783) ennek a fordítottját is kimu-
tatta: az összes páros tökéletes szám 2k(2k+1-1) alakú. 

Az ötödik tökéletes számot Regiomontanus (1436–1476) találta meg. Ez a k = 12-höz 
tartozó, 212(213-1) = 33 550 336. A XVI. században Johann Seheybl (1494–1580) 
tübingeni matematikus a hatodik és a hetedik tökéletes számot fedezte fel, a k = 16 és a 
k = 18 kitevők esetén. Euler a k = 30-ra mutatta ki, hogy 230(231-1) is tökéletes szám. 

A XIX. században négy új tökéletes számot fedeztek fel: 260(261-1), 288(289-1), 
2106(2107-1) és 2126(2127-1). 

A XX. században már a számítógépek segítségét is igénybe vették. Újabb számok: 
2520(2521-1), 2616(2617-1), 21278(21279-1), 22170(22171-1), 22202(22203-1), 22280(22281-1), 
23216(23217-1), 244 496(244 497-1). 

 
Érdekes sejtések, nyitott kérdések: 

• Csak páros tökéletes számok vannak. 100200-ig nincs páratlan tökéletes 
szám, ezen felül még nem tudható. 

• Számuk véges-e vagy végtelen? 
 

Kiss Elemér, Bolyai-kutató az egyik Bolyai János apjához írt levelében is talált utalá-
sokat a tökéletes számokra (numerus perfectus). 

Írjunk baráti, társas és tökéletes számokat kereső számítógépes programokat. 
 

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – IV. forduló 
�

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért mozog járás közben nemcsak a lábunk, hanem a karunk is? 
b). Miért ráz kevésbé göröngyös úton a gumikerekeken gördülő kocsi? 
c). Miért építik a csillagvizsgálókat hegytetőre? 
d). Miért van koromfeketére festve a mikroszkóp, a messzelátó, a fényképező-

gép belseje? 
 

2.  Mekkora erőt jelez az erőmérő? (4 pont) 
(ábra a következő oldalon) 


