
2004-2005/4 157 

Számunkra a természettudományok és a műszaki tudományok érdekesek, amelyeket 
a főoldal bal menüjéből választhatunk ki. 

A megjelenő oldal csoportosítva tartalmazza a keresési kritériumokat és a szak-
ágakat: fizika, csillagászat, matematika, kémia, biológia stb. 

A számítástechnika a műszaki tudományokhoz van besorolva. A kiválasztott alkategó-
riák (Számítástechnika általában, Információs rendszerek, Hardver, digitális eszközök, Operációs 
rendszerek, Programozás stb.) után egy lista jelenik meg, amely az elektronikus könyvtárban 
megtalálható – a témához kapcsolódó – könyveket tartalmazza. 

A listából kiválasztott könyveket az elérhető formátumban (HTM, DOC, PDF, JPG 
stb.) lehet letölteni és olvasni. 

Ha háziolvasmányainkat szeretnénk olvasni, kiválaszthatjuk a humán területek, kultúra, 
irodalom kategóriát, majd a szépirodalom, népköltészet alkategóriát. Innen letölthetjük Mik-
száth vagy Jókai könyveit, esetleg Ady vagy Babits verseit. 

Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és 
legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos mozgalom alakult ki körülötte, hiszen 
bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár 
fejlesztésében és az állomány gyarapításában: felajánlhat saját műveket vagy mások 
számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok szerzői jogait. 

Jó böngészést! 
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Érdekes informatika feladatok  
VI. rész 

Páros bűvös négyzetek 
Előző részünkben a páratlan bűvös négyzetekre ismertettünk általános kitöltési 

módszereket. Most a páros rendűekkel fogunk foglalkozni. 
Sajnos a páros rendű bűvös négyzet kitöltésére nincs olyan egyszerű, számolás nél-

küli eljárás, mint az indus, lóugrásos vagy átlós módszer. 
Másodrendű (2×2-es) bűvös négyzet nem létezik, negyedrendű már igen, egy ilyen 

látható a már említett Albrecht Dürer Melancholie (Melankólia) című metszetén, amely 
1514-ben készült (ez az évszám található az alsó sor középső celláiban). 

 
16 3 2 13 
5 10 11 8
9 6 7 12 
4 15 14 1

A negyedrendű bűvös négyzetek megszerkesztése, kitöltése viszonylag egyszerű fel-
adat, azonban a hatodrendűé már nem az, és általánosan is igaz az, hogy a 4-gyel nem 
osztható rendszámú bűvös négyzetek kitöltése nehéz. 
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Páros bűvös négyzetekre nincs elfogadott általános algoritmus, csak bizonyos rész-
eredmények, a szerkesztést megsegítő elvek ismeretesek. 

A 2k-ad rendű bűvös négyzetek szerkesztési elvét 1918-ban fogalmazta meg Ralph 
Strachey (1868-1923). Ennek az elvnek a lényege, hogy meg kell szerkeszteni egy k-ad 
rendű bűvös négyzetet, és azt meg kell duplázni. 

A módszert egy 6×6-os bűvös négyzet kitöltésével ismertetjük. 
Induljunk ki a már ismert 3×3-as bűvös négyzetből: 
 

8 1 6
3 5 7
4 9 2

Ez beírjuk a 6×6-os bal és jobb felső, valamint jobb alsó sarkába: 
 

8 1 6 8 1 6
3 5 7 3 5 7
4 9 2 4 9 2

8 1 6
3 5 7
4 9 2

Az üresen maradt bal alsó rész kitöltéséhez a felette lévőt tükrözzük: 
 

8 1 6 8 1 6
3 5 7 3 5 7
4 9 2 4 9 2
4 9 2 8 1 6
3 5 7 3 5 7
8 1 6 4 9 2

Ahhoz, hogy a beírt számok különbözzenek (ne legyen több egyforma), megnövel-
jük a jobb felső negyed elemeit 18-cal, a bal alsó negyed elemeit 27-tel és a jobb alsó 
negyed elemeit 9-cel: 

 
8 1 6 26 19 24 
3 5 7 21 23 25 
4 9 2 22 27 20 

31 36 29 17 10 15 
30 32 34 12 14 16 
35 28 33 13 18 11 

Így már 1-től 36-ig szerepelnek a számok, és a sorok összege már ki is adja a 111-es 
bűvös összeget. Sajnos az átlón és az oszlopokban az összeg még nem annyi, de már 
egy bizonyos szabályosság megfigyelhető.

Az első három sorban az oszlopok összege 84, az utolsó háromé pedig 138, az átló-
ké pedig 57 és 165. 

Az első három sorban az összege 27-tel kevesebb, a második három sorban 27-tel 
több a 111-nél, és az átlók különbsége 108 (4×27). 
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Figyelembe véve, hogy a bal felső és alsó negyedbe írt tükörképek különbsége is 27, 
kézenfekvő, hogy itt egy oszlopon belül számokat kell felcserélnünk úgy, hogy az átlók-
ban két pár módosuljon. 

Például cseréljük fel az első sor 1-es elemét az első sor 6-os elemével, illetve az első
sor 2-ik elemét az első sor 5-ik elemével: 

 
35 1 6 26 19 24 
30 5 7 21 23 25 
4 9 2 22 27 20 

31 36 29 17 10 15 
3 32 34 12 14 16 
8 28 33 13 18 11 

Így itt már helyrejött az oszlopok összege ezekben a sorokban. Már csak a 3-ik és 4-
ik sort és a két átlót kell helyrehozni. 

Észrevehető, hogy e két sor, illetve a két átló különbsége is 54, így ezek metszetében 
kell kicserélni a számokat. Mivel az itt található 2 és 29 különbsége pontosan 27, e szá-
mokat felcserélve egy 6×6-os bűvös négyzetet kapunk: 

 
35 1 6 26 19 24 
30 5 7 21 23 25 
4 9 29 22 27 20 

31 36 2 17 10 15 
3 32 34 12 14 16 
8 28 33 13 18 11 

Mivel tetszőleges 3×3-as bűvös négyzetből kiindulhatunk, sőt a jobb felső, valamint 
jobb alsó sarokban is tetszőleges 3×3-as bűvös négyzetet írhatunk (!), a 6×6-os tetsző-
leges változata előállítható. 

Magasabb páros rendnél a cserék már jóval bonyolultabbak lehetnek. 
Írjunk egy rekurzív algoritmust a bemutatott módszer megvalósítására! 
 

Kovács Lehel István 
 

Fizika – képregény  
I. rész 

 
Nézzétek meg figyelmesen az alábbi rajzokat, amelyek sorozata egy rövid történetet 

mutat be. A történet egyik szereplője egy egyszerű gép: az állócsiga, melynek  használatá-
val emberkénk bizony pórul járt. Meséljétek el a történetet a mindennapok nyelvén, 
majd a fizika nyelvén! Egészítsétek ki a rajzokat szövegmezőkkel, így kész lesz a saját 
fizika – képregényetek.  


