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BACKTRACKING  
Visszalépéses keresés 

I. rész 
 
A wiki.prog.hu weboldal az alábbi leírással vezeti fel a „visszalépéses keresés” algo-

ritmus bemutatását: 
A visszalépéses keresés (Backtracking) olyan esetekben használható, amikor a kere-

sési tér fastruktúraként képzelhető el, amiben a gyökérből kiindulva egy csúcsot kere-
sünk. Számtalan ilyen probléma található a labirintusokban történő útkeresés, bizonyos 
mintaillesztési feladatok, a könyvtárszerkezetben történő keresés, egyes logikai játékok 
(pl. Rubik-kocka) kirakása is visszavezethető erre a problémára.” 

Az alábbi kétrészes cikksorozat egyfajta „backtracking gondolkodásmódra” igyek-
szik ráhangolni az olvasót. 

 
Bástyák/királynők: Legyen egy nxn méretű sakktábla: (1) helyezzünk el rajta, az összes le-

hetséges módon, n bástyát úgy, hogy ne üssék egymást; (2) helyezzünk el rajta, az összes lehetséges mó-
don, n királynőt úgy, hogy ne üssék egymást. 

 

 
1. ábra. Helyes királynő-elhelyezés 8×8-as sakktáblán 

 
Mielőtt megoldanánk a bástya/királynő feladatot, foglalkozzunk egy másik problé-

mával.  
 

Kerékpár-zár: Emlékezzünk a klasszikus 4-pozíciós kerékpár-zárra (lásd a 2. ábrát). 
Mindegyik pozícióba valamelyik számjegy választható ki: 0, 1, …, 9. A feladatunk az, hogy generál-
juk az összes lehetséges 4 számjegyű kódvektort: (0,0,0,0), (0,0,0,1), (0,0,0,2), …, (9,9,9,9). 
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2. ábra. 4-pozíciós kerékpárzár 

 
Úgy is fogalmazhatunk, hogy érdekel az összes (v1,v2,v3,v4) alakú vektor, ahol vi{0, 

1, …, 9}, i=1..4. Milyen algoritmust követhetünk?  
 1. pozíción: minden számjegyet egyszer állítunk be. (Az 1. szintre egyszer ge-

neráljuk a 0, 1, ..., 9 számjegysort) 
 2. pozíción: minden 1. pozíciós számjegy mellé társítjuk, rendre, a teljes szám-

jegysort. (A 2. szintre 10-szer generáljuk a 0, 1, ..., 9 számjegysort) 
 3. pozíción: minden 1..2 pozíciós számjegypár mellé társítjuk, rendre, a teljes 

számjegysort. (A 3. szintre 102-szer generáljuk a 0, 1, ..., 9 számjegysort) 
 4. pozíción: minden 1..3 pozíciós számjegyhármas mellé társítjuk, rendre, a tel-

jes számjegysort. (A 4. szintre 103-szor generáljuk a 0, 1, ..., 9 számjegysort) 
Ez az algoritmus megvalósítható 4 egymásba ágyazott minden ciklussal (a kódvekto-

rokat az x[1..4] tömbben generáljuk). 
 

minden x[1] = 0,9 végezd 
minden x[2] = 0,9 végezd 

minden x[3] = 0,9 végezd 
minden x[4] = 0,9 végezd 

ki: x[1..4] //104-szer hajtódik végre 
vége minden 

vége minden 
vége minden 

vége minden 
 

Általánosítsuk a Kerékpár-zár feladatot: generáljuk az összes n számjegyű kódvektort.  
Ez esetben az előző megközelítés nyilván nem működik, mert nem tudunk egymás-

ba ágyazni ismeretlen darab minden ciklust. Mi hát a megoldás? A BACTRACKING 
(BT) stratégia! 
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BTd(x[],n,k) 
minden x[k] = 0,9 végezd 

ha k < n akkor 
BTd(x,n,k+1) 

különben 
kiír(x,n) 

vége ha 
vége minden 

vége BTd 
 

A módszer e rekurzív implementációja a következőképen foglalható össze: 
 A BTd(x,n,k) rekurzív eljárás feladata, hogy generálja, az x[k..n] tömbszaka-

szon, az összes (vk, vk+1, …, vn) kódszakaszt. Egy eljárás-példány, a kapott fel-
adatból csak annyit „vállal személyesen be”, hogy generálja az x[k] szintre a 0, 
1, …, 9 számjegyeket. 

o Azok a példányok, amelyeket k<n értékre hívtak meg, a (vk+1, …, vn) 
kódszakaszok generálását (k+1) szintű példányokra ruházzák át. 
(Minden x[k] érték mellé generáltatják, egy-egy BTd(x,n,k+1) rekur-
zív hívás révén, az x[(k+1)..n] tömbszakaszon, az összes (vk+1, …, vn) 
kódszakaszt). 

o A k=n értékre meghívott példányok feladata lesz a generált kódvek-
torok kiíratása, a kiír(x,n) eljárás révén.   

 A BTd(x,n,1) példány (amelyet a fő-program/függvény hív meg) kapja felada-
tul, hogy generálja az összes n–hosszú kódvektort. Ezen 1. szinten levő pél-
dány 10-szer hivatkozik majd 2. szintű példányokra, ezek pedig összes 102-szer 
3. szintűekre, és így tovább. Végül a 10n-1 darab n. szintű példány mindegyike 
kiír tíz teljes kódot. Összesen 10n kód jelenik meg a képernyőn. 

 

Megjegyzések: 
 A módszert azért nevezik backtracking-nek, mert amennyiben befejeződött a 

kurrens szintű értéksor generálása, visszalép, hogy folytassa az időszakosan fel-
függesztett előző szintűt. 

 Vegyük észre, hogy a generált kódvektorok a {0, 1, …, 9} halmaz n-szeres 
Descartes-szorzatának elemeit adják meg. (Ezért neveztük az eljárást BTd-
nek). 

 A generált kódvektorokat n-szintes fastruktúraként is felfoghatjuk. A 0. szintű 
virtuális gyökérnek 10 első szintű fia van, ezek mindenikének tíz-tíz második 
szintű (összesen 102), és így tovább. Az n. szinten 10n levele lesz a fának. Ha 
mindenik testvér csomópontsorhoz a 0, 1, …, 9 számjegyeket rendeljük, akkor 
a fa 10n gyökér-levél ága/útja egy-egy n hosszú kódvektort képvisel majd. 

 
Módosítsunk a Kerékpár-zár feladaton! Olyan, n hosszú kódvektorok érdekelnek, ame-

lyek elemei az {1, 2, …, n} halmazból vehetnek értékeket. Kössük ki azt is, hogy a kódok nem tar-
talmazhatnak identikus elemeket. Tömören fogalmazva, az {1, 2, …, n} halmaz permutációi érde-
kelnek: (1, 2, …, n), …, (n, n-1, …, 1). 
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Hogyan módosítsuk a BTd eljárást, hogy permutáció-generáló (BTp) legyen belőle?  
 Nyilvánvaló, hogy ez esetben a minden ciklus, az x[k] tömbelemben, az 1, 2, 

…, n értékeket kell, hogy generálja. Ha csak ennyit változtatnánk, akkor az {1, 
2, …, n} halmaz n-szeres Descartes-szorzatának elemeit kapnánk eredmény-
nek.  

 Hogyan zárhatjuk ki az identikus kódelemeket? Az x[k] tömbértéket csak ak-
kor tekintjük úgy, mint amely ígéretesen bővíti az x[1..(k-1)] kód-prefixet, ha 
különbözik e szakasz mindegyik elemétől. Ennek vizsgálatát bízzuk az ígére-
tes(x,k) függvényre. Az ígéretes megnevezés azt sugallja, hogy amennyiben az 
x[k] érték összefér az x[1..(k-1)] tömbszakasz elemeivel (a generálandó megol-
dás-kódvektorokkal szemben támasztott belső tulajdonság értelmében; jelen 
esetben, hogy elemeik páronként különbözzenek), akkor, remélhetőleg, a bőví-
tett x[1..k] tömbszakasz egy megoldás-kódvektor-prefixet tárol. 

o Sajátos esetekben (ilyen a permutáció feladat is), ha az x[k] érték ösz-
szefér az x[1..(k-1)] szakasszal, akkor a bővített x[1..k] szakasz garan-
táltan megoldás-kódvektor-prefixet tárol. Ilyenkor találóbb lehet a 
megfelelő függvénynév-azonosító használata. 

 
ígéretes(x[],k) 

minden i = 1,k-1 végezd 
ha x[i] == x[k] akkor 

return HAMIS 
vége ha 

vége minden 
return IGAZ 

vége ígéretes 
 
BTp(x[],n,k) 

minden x[k] = 1,n végezd 
ha ígéretes(x,k) akkor 

ha k < n akkor 
BTp(x,n,k+1) 

különben 
kiír(x,n) 

vége ha 
vége ha 

vége minden 
vége BTp 

 

Megjegyzések: 
 Vegyük észre, hogy máris megoldottuk a Bástya feladatot. Minden permutá-

ció egy-egy helyes bástyaelhelyezést kódol. A kiír(x,n)eljárásnak az (1,x[1]), 
(2,x[2]), …, (n,x[n]) (sor,oszlop) koordinátákon kell a bástyákat elhelyeznie. 

 
Mi a teendőnk, amennyiben a helyes királynő elhelyezések érdekelnek? Csupán az 

ígéretes függvényt kell módosítanunk, hogy csak olyan permutációk generálódnak, ame-
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lyek helyes királynő elhelyezést kódolnak. Tekintsük továbbra is úgy, hogy a tömbinde-
xek sakktábla-sorokat, a tömbértékek pedig sakktábla-oszlopokat jelentenek. Mikor ígé-
retes egy x[k] érték? Ha a (k,x[k]) koordinátájú pozíciót nem ütik az (i,x[i]) pozíciókra 
(i=1..(k-1)) már elhelyezett királynők. Ennek plusz feltétele (a bástyafeltételhez képest), 
hogy a (k,x[k]) és (i,x[i]) koordinátájú pozíciók ne legyenek egyazon átlón: azaz a (k-i) 
sor-távolság ne legyen azonos a |x[k]-x[i]| oszlop-távolsággal. 

Íme, az n-királynő feladat megoldását implementáló backtracking algoritmus 
(BTkirálynő): 

 
ígéretes_királynő(x[],k) 

minden i = 1,k-1 végezd 
ha (x[i] == x[k]) vagy ((k-i) == |x[k]-
x[i]|) akkor 

return HAMIS 
vége ha 

vége minden 
return IGAZ 

vége ígéretes_királynő 
 
kiír_királynő(x[],n) 

minden i = 1,n végezd 
ki: i,x[i] 

vége minden 
vége kiír_királynő 
 
BTkirálynő(x[],n,k) 

minden x[k] = 1,n végezd 
ha ígéretes_királynő(x,k) akkor 

ha k < n akkor 
BTkirálynő(x,n,k+1) 

különben 
kiír_királynő(x,n) 

vége ha 
vége ha 

vége minden 
vége BTkirálynő 

 

Megjegyzések: 
 Az {1, 2, …, n} halmaz n-szeres Descartes-szorzatának elemeit ábrázoló fa-

struktúra úgy is felfogható, mint a megoldások keresési tere. Keressük azokat a 
gyökér-levél ágakat/utakat, amelyek helyes bástya/királynő elhelyezést kódoló 
vektoroknak felelnek meg. Ebből a megvilágításból az ígéretes függvény úgy 
tekinthető, mint amely révén leszűkítjük (megmetsszük) a keresési teret. 

 Az alábbi ábrák az n=4 esetet teszik szemléletesebbé: 
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3. ábra. Helyes királynő elhelyezések 4x4-es sakktáblán 

 

 

 
4. ábra. A 4-királynő feladathoz kapcsolódó keresési tér, mint fastruktúra 

Kátai Zoltán 

  


