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Érdekes informatika feladatok 

XXII. rész 
 

Az osztóösszeg-függvény 
Miközben ezt a cikket írom, a háttérben fut egy program, amelynek az a célja, hogy 

1-től 300 000 000-ig generálja minden egyes számra az osztóinak összegét és lementi 
ezeket egy állományba. Másodpercről másodpercre nő az állomány mérete a merevle-
mezen: 90M, 91M, 92M, ... Aritmetikai összefüggéseket vizsgálok, ezért kell ez a renge-
teg szám. Számítógép nélkül nem menne... 

De lássuk, mi is az az osztóösszeg-függvény? 
Az osztóösszeg-függvény (summis divisorum) egy, a természetes számok halmazán ér-

telmezett számelméleti függvény, melynek értéke az argumentuma osztóinak az összege, 
1-et és magát a számot is beleértve. Az osztóösszeg-függvényt σ(n)-el jelölik és szigma-
függvénynek is nevezik. Értelmezése tehát a következő: 
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Az osztóösszeg-függvény Leonhard Euler (Bázel, 1707. április 15. – Szentpétervár, 
1783. szeptember 18.) egy 1750-1760-as években írt dolgozatában jelenik meg először. 

Euler a függvényt ∫ n -el jelölte. 

Az osztóösszeg-függvényt általánosan is értelmezhetjük osztóhatványösszeg-függvény 
formájában: 
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0 )(σ  megadja a szám osztóinak számát (1-et és önmagát is beleértve). 

Ez a d(n) számelméleti függvény. 
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1 )(σ  függvény a hagyományos szigma-függvény ( )(nσ ). 

 
 

Foglaljuk össze az osztóösszeg-függvény (szigma-függvény) aritmetikai tulajdonsá-
gait: 

1. Ha α > 0 egy természetes szám, és p egy prímszám, akkor: 
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Sajátos esetként tekinthető az α = 1 eset: 

1
1
1)(

2
+=

−
−= p

p
ppσ  

 
 
 

2. A függvény multiplikatív, vagyis relatív prímek szorzatán felvett értéke megegye-
zik a prímszámokon felvett értékeknek a szorzatával: 
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)()()(:1),(,, baabbaNba σσσ ⋅==∈∀  
pl. σ(3) = 4, σ(7) = 8, (3, 7) = 1, σ(21) = 32, vagyis σ(3⋅7) = σ(3)⋅σ(7). 
 
3. A számelmélet alaptétele, hogy minden 1-nél nagyobb természetes szám egyér-

telműen felbomlik prímszámok szorzatára (törzstétezőkre bontás). Ezt a felbontást ne-
vezzük a szám kanonikus alakjának. A kanonikus alak prímszámok szorzásával, hatvá-
nyozásával, hatványszorzásával foglalkozik. Az osztóösszeg-függvény is felírható kano-
nikus alakban: 
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4. A szigma-függvény értéke akkor és csakis akkor páratlan, ha n négyzetszám vagy 

négyzetszám kétszerese. 
 
5. A szigma-függvény értéke akkor és csakis akkor 2-hatvány, ha n = 1, vagy n kü-

lönböző Mersenne-prímek szorzata. 
 
A szigma-függvény értékeinek alapján osztályozhatjuk is a természetes számokat, 

bizonyos érdekes számelméleti kategóriákat vezethetünk be és algoritmusokat is írha-
tunk, amelyek ezekbe a kategóriákba sorolják a számokat. Ilyen kategóriák a: 

 

a.) Tökéletes számok 
Tökéletes számoknak nevezzük azokat a számokat, amelyek kétszeresei az osztóösz-

szeg-függvény rajtuk felvett értékének: σ(n) = 2n. Hagyományosan úgy is fogalmazha-
tunk, hogy: tökéletes számnak nevezzük azokat az egészeket, amelyek megegyeznek osztóik össze-
gével (az 1-et beleértve, önmagukat kivéve). Ilyen számok a 6, 28, 496, 8128, 33 550 336, 
8 589 869 056, 137 438 691 328, 2 305 843 008 139 952 128 stb. 

Az első négy tökéletes számot már az ókori görögök is ismerték. Euklidész már azt 
is felfedezte, hogy az első négy tökéletes szám felírható 2n−1(2n − 1) alakban. 

 

b.) Hiányos és bővelkedő számok 
Azokat a számokat, ahol az osztók összege kisebb a szám kétszeresénél, hiányos szá-

moknak nevezzük, amelyeknél pedig nagyobb, azokat bővelkedő számoknak. 
A szám és az osztók összegének különbsége, vagyis 2n − σ(n), a hiányosság mértéke. 

Azon számokat, amelyeknél ez a mérték 1, alig hiányos számoknak (vagy majdnem tökéletes 
számoknak) nevezzük. 

Végtelen sok hiányos szám létezik, páros és páratlan egyaránt; többek között min-
den prím és prímhatvány az. Az első pár ilyen szám: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 stb. 
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Minden kettőhatvány majdnem tökéletes szám, de nem tudjuk, hogy rajtuk kívül 
vannak-e még majdnem tökéletes számok. 

A bővelkedő számokat még abundáns számoknak is nevezzük. Itt az osztók összegé-
nek és a számnak a különbsége, vagyis σ(n) − 2n, a bővelkedés mértéke. Azon számokat, 
amelyeknél ez a mérték 1, kvázitökéletes számoknak nevezzük.  

Végtelen sok bővelkedő szám létezik, páros és páratlan egyaránt; többek között 
minden bővelkedő szám tetszőleges többszöröse is bővelkedő. Az első pár ilyen szám: 
12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 100 stb. 
Páratlan számoknál az első számok: 945, 1575, 2205, 2835, 3465, 4095, 4725, 5355, 
5775, 5985, 6435. 

Máig nyitott probléma, hogy létezik-e akár egyetlen kvázitökéletes szám is. Azt tud-
juk, hogy 1035 alatt nem található ilyen. 

Belátható, és érdekes informatika feladat, hogy minden 20 161-nél nagyobb termé-
szetes szám felírható két bővelkedő szám összegeként. 

A hiányos és a bővelkedő számokat elsőként Nikomakhosz Geraszénosz görög ma-
tematikus definiálta i.sz. 100 körül az Introductio Arithmetica (Bevezetés az aritmetikába) 
című művében. 

 

c.) Barátságos számok 
Azokat a számpárokat, amelyekre igaz, hogy az egyik szám osztóinak összege a má-

sik számmal egyenlő (és fordítva) barátságos számoknak nevezzük. Az ókori görögök – 
akik az elnevezést is adták – a szám önmagánál kisebb osztóinak összegét vették mindig 
(σ(n) − n). 

Ilyen például a (220; 284) számpár. 220 osztói: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110. 
1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284.  

284 osztói: 1, 2, 4, 71, 142. 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220. 
Más számpárok: (1184; 1210), (2620; 2924), (5020; 5564), (6232; 6368), (10744; 

10856), (12285; 14595), (17296; 18416), (66928; 66992), (67095; 71145), (63020; 76084), 
(69615; 87633), (79750; 88730), (122368; 123152), (100485; 124155), (122265; 139815), 
(141664; 153176), (142310; 168730), (171856; 176336), (176272; 180848) stb. 

Érdekes informatika feladat a barátságos számok keresése. 
 

d.) Multiperfekt számok 
A multiperfekt számok vagy m-szeresen tökéletes számok azon n-ek, melyekre 

σ(n) = mn. 
A tökéletes számok kétszeresen tökéletesek. Léteznek háromszor tökéletes számok 

is, mint pl. 120 stb. A legnagyobb ismert multiperfekt szám kb. 1346-jegyű. 
 

e.) Szupertökéletes számok 
Suryanarayana indiai matematikus vezette be ezt a fogalmat. Szupertökéletesnek ne-

vezte azt a számot, amely osztói összegének osztóit összeadva, a szám kétszeresét kap-
juk, vagyis σ(σ(n)) = 2n. 

Ilyen szám például a 16, mert osztóinak összege 31, a 31 osztóit összeadva pedig 32-
t kapunk. 

Még eldöntetlen, hogy léteznek-e páratlan szupertökéletes számok. 
Fordítsuk most le a matematikát az informatika nyelvére, vizsgáljuk meg, hogyan 

tudunk olyan algoritmusokat írni, amelyek meghatározzák a szigma-függvényt. 
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A legkézenfekvőbb, ha a matematikai képletből indulunk ki, ez alapján egyszerűen 
adódik az összegzés és a ciklus: 
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vagyis: 
s = 0; 
minden i = 1-től n-ig végezd el 
  ha (n osztható i-vel), akkor s = s + i; 
visszatérési érték: s 

 
Ha Delphiben akarjuk leprogramozni, akkor a függvény a következőképp nézne ki: 

function sigma(n: longword): longword; 
var i: longword; 
begin 
  Result := 0; 
  for i := 1 to n do 
   if (n mod i = 0) then 
      Result := Result + i; 
end; 

 
Ha a Java nyelv BigInteger (nagyszámokkal dolgozó) osztályát használjuk, akkor: 

public static BigInteger sigma(BigInteger n) { 
  BigInteger zero = new BigInteger("0"); 
  BigInteger one = new BigInteger("1"); 
  BigInteger r = new BigInteger("0"); 
  BigInteger i = new BigInteger("1"); 
  while((i.compareTo(n)==-1)||(i.compareTo(n)==0)) { 
    if(n.mod(i).compareTo(zero)==0)  
      r = r.add(i); 
    i = i.add(one); 
  } 
  return r; 
} 

 
Ha lefuttatjuk a fenti programokat, nagyobb számok esetén nagyon lassúnak bizo-

nyulnak. A programok elemzéséből azt is megtudjuk miért: túl sok ideig tart a ciklus, 
hisz 1-től n-ig minden számra ellenőrizzük az oszthatóságot. 

Gyorsítás céljából azt a tulajdonságot tudjuk felhasználni, hogy az osztók mindig 
párban jelentkeznek. Például 2 osztja 12-őt, akkor 12/2 = 6 is osztja 12-őt. Hasonlóan 3 
osztja 12-őt, akkor 12/3 = 4 is osztja 12-őt. Ha megfigyeljük az osztók páronkénti el-
rendezkedését, akkor észrevehetjük, hogy a párból az egyik mindig kisebb (vagy egyen-

lő) n -nél, a másik mindig nagyobb (vagy egyenlő) n -nél. Tehát felesleges n-ig el-

menni, ha n osztóit vizsgáljuk, elegendő, ha felső határnak n -t választunk. Ha termé-

szetes számokban gondolkodunk, akkor n  egészrészét kell hogy vegyük. 
Pluszban viszont ellenőriznünk kell azt is, hogy i ne egyezzen meg n/i-vel (nehogy 

kétszer adjuk hozzá az összeghez ugyanazt a számot – pl. négyzetszámok esetén 9 oszt-
ható 3-al, de 9/3 = 3 szintén osztója lenne). 
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A fenti megjegyzést felhasználva így alakul a programunk (és ez már most sokkal 
gyorsabban fut): 

function sigma(n: longword): longword; 
var i: longword; 
begin 
  Result := 0; 
  for i := 1 to round(sqrt(n)) do 
   if (n mod i = 0) then 
     if (i <> n div i) then 
      Result := Result + i + (n div i) 
     else 
      Result := Result + i; 
end; 

 
Feladat 
Írjunk programot, amely a kanonikus alakot felhasználva számolja ki egy szám osz-

tóinak összegét (a szigma-függvényt)! Használjunk optimális algoritmust és mérjük meg 
a sebességét, összehasonlítva a fenti utolsó algoritmus sebességével! 

 
Kovács Lehel István 

 
 
 
 

 
 

 
Honlapszemle 

Melyik informatikust, számítástechnikust nem érdeklik a jó, érdekes, izgalmas in-
formatika feladatok? Melyik (pl. Nemes Tihamér) versenyre készülő diák nem gondol-
kozott egész éjjel egy-egy izgalmas feladaton, és futott be reggel elsőnek a laborba, hogy 
leprogramozhassa a megálmodott megoldást? 

Bánhegyesi Zoltán sokéves – zömmel számítástechnika tagozatos osztályokban vég-
zett – tanári munkájának eredményeit gyűjtötte össze a következő honlapon: 

http://nov.lkg-bp.sulinet.hu/~aaa/prfgy/0pffram.htm 
A feladatok között van könnyebb, van nehezebb, sőt olyan is, melynek ma még nem 

ismert az igazán jó megoldása. Közös bennük talán az, hogy érdekesek, s némi ötletet 
igényel a megoldásuk. 

A feladatok egy részéhez megjegyzéseket fűzött a szerző, amelyek mindenféle törté-
neti, kapcsolódó érdekességeket tartalmaznak. 

A feladatokhoz megoldási tanácsok is tartoznak, de algoritmusok, programok is. 
A baloldali menüsorból osztályozva lelhetők fel a feladatok. Vannak bemelegítő fel-

adatok, vannak számokkal kapcsolatos aritmetikai feladatok, gráfos feladatok utakkal és 
kapcsolatokkal, optimalizálási feladatok, szimulációk, játékok, geometriai feladatok, és 
más, igazán érdekes feladatok is. Nem fog unatkozni az, aki erre a honlapra téved – egy 
jó ideig biztos programozni fog. 


