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a := a div 10; 
 end;
SzamjegyOsszege := x; 

end;

var 
m, n: integer; 

begin 
write('n = '); 

 readln(n); 
 for m := 1 to n do 

if n = m + SzamjegyOsszege(m) then 
writeln(n, ' kulonleges.'); 

 readln; 
end.

I.6. Feladat 
Döntsük el, hogy két beolvasott szám egymás utáni eleme-e a Fibonacci-

sorozatnak. 
Például: 55 és 89 egymás utáni eleme a Fibonacci-sorozatnak. 

Megoldás 
function Eldont(a, b: integer): boolean; 
var c: integer; 
begin 
c := a - b; 

 if c > b then Eldont := false 
 else 

if (b = 1) and (c = 0) then Eldont := true 
 else Eldont := Eldont(b, c); 
end;

var 
a, b: integer; 

 
begin 
write('a= '); 

 readln(a); 
 write('b= '); 
 readln(b); 
 if a < b then write(Eldont(b, a)) 
 else write(Eldont(a, b)); 
 readln; 
end.

hírado

Rák elleni gyógyászatban a géntechnológusok baktériumokat dolgoztatnak 
Ismert, hogy a rákos daganatokban angiogenezis során a rákos sejtek az erek növe-

kedését okozzák saját állományukban, ezzel a kevésbé életképes („elfajult”) tagjaik szá-
mára biztosítják a bőséges tápanyag ellátottságot, s így az intenzív növekedési készséget. 
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Ezt a borrelidin nevű antibiotikum gátolja. A kilencvenes évek végén japán kutatók a 
Streptomyces parvulus baktériumtörzzsel kísérletezve észlelték, hogy ezek a baktériu-
mok természetes körülmények között borrelidint termelnek. Ezért tanulmányozták ha-
tásukat a rákos sejtekre. A nitrilszármazék enantioszelektív szintézisét egy angliai kuta-
tócsoport 2003-ban megoldotta.   

 

A szintézis bonyolult, nagyon költséges. A továbbiakban a borrelidin termelő bakté-
rium törzs örökítő anyagát géntechnológiai eljárásokkal módosították úgy, hogy csak bi-
zonyos körülmények között legyen képes borrelidin, vagy attól kis mértékben különbö-
ző analóg molekulák termelésére (R = CN a borrelidin esetében, R = CH3, származék). 
Különféle daganatos mintákból származó szövetekkel inkubálva a rákos sejtek növeke-
désének gátlását észlelték. Eredményeiket 2006 tavaszán közölték. Így remény nyílt a 
különféle rákos daganatok szelektív kezelésére borredilinnel és annak származékaival. 

Természet Világa alapján 

Számítástechnikai hírek 
Az eddigi legnagyobb, több mint 9,8 millió jegyű prímszámot fedezte fel két ameri-

kai kutató. Curtis Copper és Steven Boone, a Missouri Állami Egyetem munkatársai a 
rekorderek, egészen pontosan 9.808.358 jegyű törzsszámmal alig maradnak le attól a 
százezer dolláros jutalomtól, amelyet az Electronic Frontier Foundation alapítvány an-
nak a részére tűzött ki, aki megtalálja az első 10 milliónál több jegyű prímszámot (olyan 
számot, amely maradék nélkül csak önmagával és eggyel osztható). 

Mint a GIMPS (Nagy Internet Mersenne Prímszám-kutatás) nevű internetes prím-
számprojekt részéről közölték, ugyanez a kutatócsapat jutott el az eddigi rekordhoz, egy 
9,15 millió jegyű prímszámhoz. Az új törzsszám a 44. ismert, úgynevezett Mersenne-
prímszám. A Marin Mersenne francia szerzetesről elnevezett Marsenne-számok a „(2 az 
n-edik hatványon) mínusz 1” képlet alapján jönnek ki. Az új, M32582657 elnevezésű
rekordszám e formula alapján (2 a 32.582.657-iken)-1 eredménye. 

Cooper és Boone hétszáz számítógép segítségével találta meg az új rekorder prím-
számot, kilenc hónapig tartó munkával. Ha egyetlen számítógéppel dolgoztak volna, a 
GIMPS szerint négyezer évig kellett volna dolgozniuk. A tudományos érdeklődésen kí-
vül a prímszámoknak gyakorlati jelentőségük is van, többek között az internet jelátvitel-
technikája és kódolási módszerei szempontjából. 
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„Ezenkívül a prímszámprojekt élénkíti a matematika iránti érdeklődést, megmozgatja a fiatal 
kutatók fantáziáját” – hangoztatta George Woltman, aki 1996-ban megalapította a 
GIMPS projectet. 

*
Kínában olyan szuperpontos atomórát hoztak létre, amely 6 millió év alatt legfeljebb 

1 másodpercet késik – jelentette be az Új Kína hírügynökség.  
A kínai tudományos és műszaki minisztérium közlése szerint az igen magas fokú 

pontosság eléréséhez lényegesen hozzájárult, hogy a céziumatomokat lézeres technoló-
giával hűtik, az ilyen órák többségének működési elve ugyanis a céziumrészecskék rez-
gésén alapszik. A szóban forgó mikrorészecskék hűtése során a kínai tudósok a mozgási 
sebességet a másodpercenkénti 300–400 méterről másodpercenként 3 centiméterre tud-
ták csökkenteni, így sikerült elérniük a céziumos „kronométer” rendkívüli pontosságát. 

Ezzel a teljesítménnyel Kína az Egyesült Államok, Oroszország és Japán után a ne-
gyedik olyan ország lett, amely ennyire pontos atomórát állított elő.

*
A Google bejelentette, érdeklődés hiányában leállítja a Google Answers szolgáltatást, 

amely a felhasználók által feltett kérdésekre szolgáltatott fizetős válaszokat. Újabb kér-
déseket a hét végétől nem fogad az oldal, a válaszadatbázis azonban továbbra is keres-
hető marad. A konkurencia hasonló, de ingyenes szolgáltatásai, például a Yahoo! 
Answers vagy a még alakulóban lévő Amazon Askville – inkább sikeresek. 

A Google Answers válaszait a vállalat által megbízott 800, ún. kutató írta részmunka-
időben. A kérdezők – 2 és 200 dollár között – maguk határozhatták meg, hogy mennyit ér 
meg nekik a válasz. A pénz 75 százalékát a szakértők, a maradékot a Google kasszírozta. 

Az egy évvel ezelőtt elindított Yahoo! Answers közösségi modellre épül, bárki felte-
het és megválaszolhat kérdéseket; majd a kérdező kiválasztja a legjobb választ és a kö-
zösség értékelhet. Az oldalnak november végén 15millió felhasználója volt, a kereshető
adatbázis körülbelül 65 millió választ tartalmazott. 

*
Több kritikus veszélyességű hibát javít az Apple legújabb, 2006-007-es számú biz-

tonsági frissítése – egyes biztonsági rések révén a támadók teljesen átvehetik az érintett 
rendszerek feletti irányítást. A cég közleményéből kiderül, a Mac OS X és a hozzátarto-
zó komponensek összesen 31 különféle sérülékenységét szüntetik meg. A rendszer mel-
lett frissültek a Perl, a PHP és az OpenSSL támogatást biztosító komponensek is. 

 


