
2005-2006/4 161 

Egy különös anyag, az ugró-gitt 
A képen látható gitt lassú mechanikai hatás 

esetén képlékeny, plasztikus tulajdonságú (pl. 
hosszú idő alatt kifolyik az edény alján található 
lyukon, nyújtható), gyors ráhatás esetén viszont 
rugalmas (szilárd) tulajdonságú (visszapattan a 
padlóról, mereven törik). 
 

Dr. Molnár Miklós,  
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem,  

Kísérleti Fizikai Tanszék 
 

Ha magyarul is tudó alkalmazásokat, programokat szeretnénk használni, érdemes el-
látogatnunk a www.honositomuhely.hu honlapra. A Herczeg József Tamás által alapított 
gyűjtemény nemcsak sokféleképpen osztályozott alkalmazásokat (fejlesztés, grafika, 
internet, játékok, multimédia, otthon & oktatás, segédprogramok, ügyvitel – és ezeken 
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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! 
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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 


