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var 
i, n, m: longint; 

 fib: array [0..50] of longint; 
 db: integer; 
 k: array [1..50] of integer; 
begin 

write('A termeszetes szam? '); readln(n); 
 fib[0] := 0; 
 fib[1] := 1; 
 m := 2; 
 repeat 

fib[m] := fib[m-1] + fib[m-2]; 
 m := m + 1 
 until fib[m-1] > n; 
 m := m - 2; 
 write(fib[m]); 
 n := n - fib[m]; 
 db:=1; 
 k[db] := m; 
 m := m - 2; 
 while n > 0 do 

begin 
if fib[m] > n then m := m-1 else 
begin 

write('+', fib[m]); 
 n := n - fib[m]; 
 db := db + 1; 
 k[db] := m; 
 m := m-2; 
 end;

end;
writeln; 

 write('F(',k[1],')'); 
 for i := 2 to db do write('+F(',k[i],')'); writeln; 
 readln; 
end.

II./5. feladat (15. pont) Prímszámok összege 
A megoldáshoz a Goldbach-sejtést használjuk fel. Goldbach 1742-ben írta Eulernek, 

hogy szerinte minden 3-nál nagyobb természetes szám előállítható három prímszám 
összegeként. Euler válaszában leírta, hogy ennek bizonyításához elegendő lenne belátni, 
hogy minden páros szám felbontható két prímszám összegére. 

Sajnos a Goldbach-sejtést mind a mai napig nem sikerült bizonyítani. A program 
egy mohó-algoritmust használ, elveiben hasonló az előzőhöz. 
 

Kovács Lehel 
 

hírado

Vigyázat! Bizonyosságot nyert, hogy az úgynevezett lágy drogok is idegrendszeri károsodásokat okozhat-
nak. A kábítószer fogyasztás nem csak viselkedésbeli zavarokat, érzéki csalódásokat okozhat. 
Olasz kutatók a marihuána hatását vizsgálták állatkísérletekkel. Patkányoknál megállapították, 
hogy ha az anyaállat terhesség alatt  marihuánát fogyasztott, a születő patkányoknak életre 
szóló idegrendszeri zavarai voltak. Fiatal korban hiperaktívak, idősebben memóriazavaraik 
voltak. Megvizsgálva ezeknek az állatoknak az agyát, biokémiai változásokat tudtak kimutatni. 
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A memóriáért felelős területen egy idegingerület-átvivő anyag mennyiségének csökkenését 
észlelték. Ezeket a megállapításokat az Amerikai Egyesült Államokban végzett nagyszámú 
esettanulmánnyal az emberi orvosi gyakorlatban is megerősítették. 

 
Az emberiség ivóvízszükségletének kielégítésére szolgáló új megoldás. Az eljárás elvét már az 

1970-es években feltalálták amerikai kutatók, de technikai kivitelezését csak az elmúlt évben 
oldották meg és szabadalmaztatták egy atlantai cég munkatársai. Az elv alapja, hogy fölmele-
gített levegőt tartalmazó kamrába nagy nyomással tengervizet juttatnak be, parányi csep-
pecskékből álló köd formájában. A cseppecskékből a víz hirtelen elpárolog, s a visszamaradó 
szilárd só részecskék a kamra aljára hullnak. A vízgőzöket egy gyűjtőkamrába áramoltatják, 
ahol kondenzálódnak édesvíz formájában. A kidolgozott módszerrel legtöbb 16%-os sótar-
talmú vizet lehet 100%-os hozammal sótlanítani. A megvalósított berendezéssel napi 11m3

sósvizet lehet ivóvízzé alakítani. Elvileg különböző szennyezettségű (pl. arzén tartalmú) vizet 
lehet ezen elv alapján tisztítani. 

 
A környezeti megfigyelések, akár séták alkalmával is, eredményezhetnek érdekes felfedezéseket 
Egy japán fizikusnak városában tett sétái során feltűnt, hogy egy köztéri bronzszob-

rot nem kedvelnek a madarak, s ezért tisztán marad, a többi szobortól eltérően. Az 
észlelt tény okára nem találtak választ, nem tudták magyarázni, hogy attól a szobortól 
miért félnek a madarak. Ezért a fizikus kísérletsorozatba kezdett. A szobrok anyagi 
minőségét vizsgálva megállapította, hogy a madarak által került szobor bronzában 
gallium található, s ezt nem kedvelik a madarak. Ez a tény adta az ötletet, hogy gallium 
tartalmú spry-al fújjanak be más köztéri szobrokat a madarak okozta szennyeződéstől
való védelemért. 

 

(A Magyar Tudomány és az Élet és Tudomány hírei alapján) 
 

M. E.  
 

Számítástechnikai hírek 
Keresőháború. Az MSN Search mellett a Yahoo is beszállt a keresőháborúba: a cég szer-

dán elindította saját keresőszolgáltatását, ezért a továbbiakban nem licenszeli a Google 
technológiáját. A Yahoo volt a Google legnagyobb ügyfele, így a lépés jelentős bevételki-
esést is jelent a legnagyobb keresőnek. 

A Yahoo szerdán indította el Slurp névre keresztelt keresőrobotját, melynek feladata a 
web átfésülése és a kereső-adatbázis felépítése. Szakértők szerint a robot hatékonyságát 
mutatja, hogy két nappal elindítása után már működik is a szolgáltatás.  

A Search Engine Journal szerint a lépésre számítani lehetett, különösen miután a Yahoo 
tavaly megvásárolta az Inktomi keresőmotort és az Overture nevű, keresőkhöz fejlesztett 
hirdetési rendszert. A Yahoo lépésével nagyjából egyidőben terjesztette ki az MSN Search 
a hírkereső szolgáltatását dél-amerikai és ázsiai oldalakra is, illetve jelentette be a Google,
hogy keresési indexe hatmilliárd eleműre bővült. 

 
Új digitális fényképezőgép. A HP új, ultra kompakt digitális fényképezőgépe 5 

megapixeles képek készítését teszi lehetővé. Optikája 3-szoros átfogású, fényereje átla-
gos. A képeket a gép saját 32 MB integrált memóriájába, vagy opcionális SecureDigital 
kártyára menthetjük. Az 1,5"-os LCD-vel forgalmazott gépet lítium-ion akku táplálja. 
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