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Az alsó háromszög (3): azokat az ai,j elemeket tartalmazza, amelyekre  i+j > max+1 
A felső háromszög: 
Az ai,j előtt i+j–2 teljes sor van, ezeket megszámozva s=1+2+3+...+(i+j–2) = (i+j-

2)*(i+j-1) div 2    lépést tesz a nyírógép, majd az (i+j)-edik sorban az iránynak megfele-
lően hozzáadjuk a megfelelő különbözetet. Ha i+j páratlan, akkor  s:=s+i , ha i+j páros, 
akkos s:=s+j.

Az alsó háromszög: 
A fenti módszert használjuk, csak m*n -től visszafelé gondolkodunk. 
A középső ferde sáv: 
Az első háromszöget min*(min+1)div 2 lépéssel járhatjuk be, a ferdesáv teljes sorai 

p*min sorok, majd az utolsó nem teljes sort i,j,m,n függvényében tárgyaljuk páros és 
páratlan esetekben. 

 

3. A Baráti-kör feladat megoldása 
A feladat követelménye két programmal oldható meg: 
1. generáljuk a baráti-kör számokat 1 500 000-ig, 
2. növekvő sorrendbe rendezzük a kapott számokat. 
A baráti-kör számok megkeresése érdekében szükségünk van egy gyors algoritmus-

ra, amelyik összeadja egy szám osztóit.  
n osztóinak az összegét elvégezhetjük minden i := 2-től √√√√n-ig utasítással. 
Minden számra elvégezzük a következőt: kiszámoljuk az osztók összegét, majd a 

kapott szám osztóinak összegét, ..., mindaddig, amíg eredményhez nem jutunk (vissza-
jutunk egy már megtalált számhoz), vagy zsákutcába nem kerülünk (az osztók összege 
<2 vagy az osztók összege > 1 500 000).  

A baráti kör elemeit tároljuk átmeneti eredménynek is, hogy nehogy többszörösen is 
kigeneráljuk.  

Miután egy új fájlba növekvően rendeztük az elemeket, még egyszer ajánlatos át-
nézni, hogy minden rendben van-e a szövegállományunkban (egyenlő elemeket kitöröl-
ni, stb.). 

 

hír ado

Érdekességek a  génkutatás újabb erdményeiről
A propionibacterium acnes az a korokozó, amely a serdülők életét megkeseríti ham-

vas arcbőrüknek csúnya pattanásokkal való beborításával. A jelenleg használt antibioti-
kumok, mellyel gyógyítják ezeket a pattanásokat, a szervezet más hasznos baktrériumait 
is elpusztítják, s ugyanakkor a baktériumok elég hamar rezisztensekké válnak ezekkel az 
antibiotikumokkal szemben. Ezért jelentős, hogy a párizsi Pasteur Intézet és a göttingai 
George August Intézet kutatóinak sikerült megfejteni a propionibacterium géntérképét. 
Azonosítottak 2333 gént és megállapították, hogy DNS-e 2,5 millió bázisból áll. A gé-
nek között  több olyant találtak, amelyek az emberi bőr lebontását biztosító enzimek 
előállításához szükséges információkat kódolnak. A baktérium örökítőanyagának isme-
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retében megfejthető lesz a kórokozó hatásmechanizmusa, s így lehetővé válik az úgyne-
vezett célzott gyógyszeres terápia. 

A csecsemők jelentős szerepet játszhatnak a rákmegelőzésben! 
Már az 1990-es évek elejétől ismert, hogy azok az asszonyok, akiknek a BRCA 1 

génje bizonyos mutációval (rendellenesség) rendelkezik, sokkal nagyobb valószínűséggel 
betegednek meg mellrákban, mint az egészséges génnel rendelkezők. Egy torontói 
kutató intézetben a mellrákra való kockázatot vizsgálták az előbb említett génhibával 
rendelkező nők esetében. Több mint 1000 nőt vizsgálva megállapították, hogy ha a 
génhibás nő egy évig szoptat, 60%-al kisebb az esélye a rákos megbetegedésének. 

A BRCA1 gén károsodásának kimutatására létezik genetikai teszt. Ennek elvégzése 
azoknak a fiatal nőknek különösen ajánlott, akik családjában halmozottabban fordult 
elő emlőrákos megbetegedés. A teszttel korán fel lehet ismerni az esetleges hajlamot, 
(ami esetében ajánlott  gyakrabban szűrővizsgálatra jelentkezni). Ennek léte ne váltson 
ki pánik hangulatot, mert nagy valószínűséggel természetes védekezési módot biztosít a 
félelmetes kor ellen egy szeretett újszülött szoptatása.  
 

Új bizonyítékok az ózonréteg vékonyodásának okairól 
Nagy vulkánkitörések után észlelték, hogy az adott régió felett átmenetileg elvékonyo-

dott az ózon réteg. Ennek magyarázatára ismerni kéne a vulkáni gázok összetételét. Eddig 
bizonyos összetevőit mérték a gázoknak, de nem ismerték a teljes anyagi minőségét. 

A heidelbergi egyetemen kifejlesztettek egy nagyon érzékeny spektrométert (DOAS-Diff. 
Abszorpciós Optikai Spektrométer), amely terepmunkára használható méretű, és a vulkáni 
gázban levő minden részecske (gyökök, molekulák) kimutatására és a koncentrációjuk méré-
sére is alkalmas. Ezzel a műszerrel a Soufriere-vulkánnál végzett mérések során megállapítot-
ták, hogy a vulkáni gázok jelentős arányban bróm-monoxidot tartalmaznak, s ennek van 
jelentős ózonréteg károsító hatása. Eddig is tudták, hogy tartalmaz brómot a vulkáni kigőzöl-
gés, de azt hitték, hogy hidrogén bromid formában, amely vízben jól oldódó vegyület, s ezért 
nem tulajdonítottak neki szerepet a légköri kémiában. A bróm-monoxid vízben nem oldódik, 
hatása sokszorosa a klórénak a sztratoszférában, ahol ózonlyukat idézhet elő.

Egészségvédő csoki ? 
Az élelmezéstudomány művelői az élvezeti szerekről

már sokszor ellentmondásosan nyilatkoztak. Ezek közé az 
anyagok kőzé tartozik a kakaó is, amiből a csokoládét 
készítik. Ebben található flavonoid-típusú molekulák értá-
gító hatásúak. Ezek az anyagok flavon származékok, me-
lyekről már tudott volt, hogy szabadgyök megkötő képes-
ségük és daganatellenes hatásuk is van. 

O

O

flavon 

Hosszasabb hőkezelésre bomlanak. Ezért a finomabb csokoládékban sokkal keve-
sebb található belőlük, mint a keserű étcsokoládéban. A kísérlet során kétheten keresz-
tül minden nap fogyasztottak a kísérleti alanyok  flavonoidokban gazdag csokoládét. Az 
értágító hatás mellett vérükben jelentős mennyiségű epikatechin nevű flavonoidot talál-
tak ( kakaó cserjében található), amelyről feltételezik, hogy növeli a véráramot is, s ezzel 
nem csak az erekre, hanem a szívre is kedvező hatást fejt ki. 

 
(A Magyar Tudomány, Élet és Tudomány, Természet Világa hírei alapján) 

 

M. E.  
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Számítástechnikai hírek 
Néhány héten belül Magyarországon beindul a harmadik generációs mobilszolgál-

tatás, de a szélessávú hálózat csak hosszú évek múltán lesz elérhető az ország egész 
területén, mivel a teljes rendszer kiépítése több százmilliárd forintba kerül. A mobil-
hálózatok első generációja a mára szinte teljesen kihalt analóg rendszer volt, ezt kö-
vette a roppant népszerű GSM, amely eredetileg csak a hangátvitelről szólt. Később 
azonban a GSM-rendszereket kiegészítették GPRS adatátviteli technológiával, és az új 
megoldást már két és feledik generációs, azaz 2,5G hálózatnak nevezték el. A sorozat 
következő eleme a harmadik generációs Universal Mobile Telecommunications 
Systems, az UMTS. Az UMTS szabvány az összes olyan harmadik generációs techno-
lógiát magába foglalja, amelyet a hálózatokon alkalmazniuk kell a szolgáltatóknak. Ide 
tartoznak többek között a különféle hálózati útválasztási módszerek, a beszélgetése-
inket kódoló protokollok, valamint a rádiós kommunikációért felelős interfész. A 
szakértők azt mondják, hogy az UMTS nagyon gyors. Az elképesztő sávszélességet 
videokonferenciás telefonálásra, filmek és zenék letöltésére használhatjuk, és 
internetezés közben a fizikai tartózkodási helyünkhöz kapcsolódó időjárás-
jelentéseket és közlekedési híreket is kaphatunk. Generációváltási gondokra is lehet 
számítani, ugyanis a GSM interfésze természetesen nem kompatibilis az UMTS inter-
fészével; míg a GSM 900 és 1800 megahertzes frekvenciatartományban működik, az 
UMTS az adáshoz az 1900-as, a vételhez meg a 2100-as tartományban használ fel 
egy-egy 5 megahertz szélességű csatornát. 

 
Komoly magyar sikerek születtek a világ egyik legrangosabb innovációs kiállításán, az 

Eureka elnevezésű brüsszeli seregszemlén. Vedres András, a Magyar Feltalálók Egyesüle-
tének főtitkára elmondta, hogy huszonhárom találmányt mutattak be, és mindegyik nyert 
valamilyen díjat. A magyar találmányok közül nyolc aranyérmes, hat ezüstérmes és kilenc 
bronzérmes lett, és hatan különdíjat is kaptak. Az egyik magyar termék nemcsak különdí-
jas és aranyérmes lett, de ez utóbbi kategórián belül maximális eredményt, száz pontot ért 
el. A kimagaslóan díjazott találmány a Növényvédelmi Kutatóintézetnél dolgozó Oros 
Gyula permetező anyaga, amely az egyik veszélyes növényi vírusbetegség, az egyre több 
gyümölcsöt fenyegető tűzelhalás ellen nyújt védelmet. Egy másik magyar újdonság az 
autókra és kamionokra vonatkozó magasságkorlátozások betartását ellenőrző fénykapu, 
amely automatikusan megméri a mellette elhaladó járművek magasságát, és ha a beállított 
értéknél magasabbat tapasztal, még idejében feltűnő jelzéssel figyelmezteti a sofőrt. A 
közlekedési szabálysértések megakadályozását segítő találmány iránt már nagy külföldi 
autópályacégek is érdeklődnek. Egy másik magyar feltaláló olyan egészségügyi információs 
rendszert fejlesztett ki, amely a különböző diagnosztikai berendezések által mért görbéket 
faxjelre fordítja le, és így ezek egyszerűen bevihetők a számítógépek memóriájába, és 
onnan könnyen lekérhetők. 
 

Az AMD átnevezi processzorait, és külön fejlesztőközpontokra bízza az egyes csa-
ládok kifejlesztését. A cég vezetése az átszervezéstől az eladások fellendülését várja. 
„Nincs többé K8 vagy K9” – mondta Fred Weber az AMD technikai főnöke.  
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