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okozni, hogy az egyik készülékről a másikra hogyan vigye át az infor-
mációt és nem kell megjegyeznie, hogy hova mentette el a dolgait. 

o A trend egyértelmű, az összes médium és a szórakoztatás is digitális 
lesz. 

o Múzeumba kerülnek a régi idők kellékei, a billentyűzet és az egér, és el-
jön a hanggal, érintéssel vagy mozdulattal irányított felhasználói felület, 
a természetes interfész világa. 

 Bill Gates, Washington Egyetem, Seattle, 2008: „Nemsokára a mobiltelefo-
nok is képesek lesznek a falra vetíteni, ezáltal ha nagy mennyiségű informáci-
ót kell elolvasnunk, a mobilunk Bluetooth-on keresztül vagy valami más 
technológiát alkalmazva képes lesz csatlakozni bármilyen kivetítőhöz, sőt 
akár maga a mobil készülék lesz képes projektorként funkcionálni. A leg-
újabb lézeres megjelenítőkben alkalmazott új megoldások nem csak a felbon-
tást növelik, de elhozzák számunkra a mobil képernyők új nemzedékét is.” 

 Nos, hogy beteljesedtek-e vagy sem ezek a jóslatok? – Megítélésüket az olva-
sóra bízzuk. 

 
K. L.  

 
 
 

Érdekes informatika feladatok 

XXIV. rész 
 

Hanoi tornyai 
A legenda 
Sok ezer évvel ezelőtt Indiában, Fo Hi uralkodása alatt, a benaresi Siva-templom 

közepén volt egy márványtábla, amelyből három gyémánttű állt ki. Az első tűn 64 vé-
kony aranykorong helyezkedett el, alul a legnagyobb átmérőjű, majd rajta egyre kiseb-
bek. Egyszer Siva isten megparancsolta a templom papjainak, hogy rakják át a korongo-
kat az első tűről a másodikra. Két fontos szabályt azonban be kellett tartaniuk:  

1. A korongok igen sérülékenyek, ezért egyszerre csak egyet lehet mozgatni,  
2. valamint nem kerülhet a szent korongokból magasabb értékű alacsonyabb 

értékű fölé.  
A szerzetesek természetesen használhatták a harmadik tűt is a rakodás közben. Ami-

kor az utolsó korong a helyére kerül, a templom porrá omlik össze, és a világ véget ér. 
  

* 
 

A Hanoi tornyai játék leírását először egy bizonyos N. Claus de Siam, a Li-Sou-Stian 
egyetem oktatója publikálta egy párizsi újságban. Később kiderült, hogy az 1883-ban 
megjelent cikk szerzője valójában Edouard Lucas, francia matematikus, a Lyceé Saint-
Louis tanára (Az álnév a Lucas d'Amiens név betűiből született). A játékot Lucas Hanoi 
tornyának keresztelte el. 

Azóta több változatban is elterjedt, a templomból kolostor lett, a papokból szerze-
tesek, a játék neve pedig Hanoi tornyai lett (többes számban), sőt olyan megkötések is 
szerepelnek, hogy a szerzetesek naponta egy korongot helyezhetnek át. 
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A játék – amint később a bizonyításból is kitűnik – a Divide et Impera programozási 
stratégia iskolapéldája, ekkor az eredeti szöveghez azt is hozzá szokás tenni, hogy a fő-
pap túl öregnek érezte magát arra, hogy megoldja a feladatot, de az elvállalta, hogy ha a 
fiatal papok áttesznek 63 korongot, ő átteszi a 64-iket. 

 
* 
 

Mi a játék megoldása? Tételezzük fel, hogy a papok a 
lehető leghatékonyabban, hiba nélkül dolgoznak. A kér-
dés tehát a következő: legalább hány lépésben lehet 
mind a 64 korongot átjuttatni az első tűről a másodikra? 

Érdemes a problémát először kevesebb korongra 
megvizsgálni, hátha tapasztalunk valami összefüggést a 
korongok és a lépések száma között (egy lépés alatt 
természetesen egy korong áthelyezését értjük). Magától 
értetődően egy korong esetén egy, és könnyen végig-
gondolható, hogy kettő esetén három lépésre van szük-
ségünk. Három korongra már nem ennyire egyszerű a 
kép, de némi próbálkozás árán megtalálhatjuk azt a hét 
áthelyezést, amely a leggyorsabb megoldást adja. A ko-
rongok számát K-val, a lépésekét L-lel jelölve megsejt-
hetjük a következő összefüggést: L = 2K – 1. 

A bizonyítás egy ügyes trükkre épül. Vegyük észre, 
hogy K értékétől függetlenül biztos lesz egy olyan lépés, 
amikor a legnagyobb korong átkerül az elsőről a máso-
dik tűre. Ekkor nyilván az összes többi a harmadik tűn 
van, mégpedig a szabályokból következően nagyság 
szerinti sorrendben.  

 A feladat tehát a következőképpen módosul: helyezzük át a harmadik tűről a máso-
dikra a korongokat úgy, hogy az elsőt is felhasználhatjuk. Egy újabb Hanoi-tornyot kap-
tunk, immár K – 1 koronggal. Ezek szerint még annyi lépésre van szükségünk, mintha 
eggyel kevesebb koronggal kezdtük volna a játékot. 

A fentiek segítségével felírhatjuk a következő képletet: L = L' + 1 + L', ahol L' a 
lépések száma K – 1 korong esetén. Az összeadás három tagja a megoldás három lépé-
sét jelöli:  

1. K – 1 korong az első tűről a harmadikra, 
2. legnagyobb korong a helyére, 
3. a K – 1 korong vissza a másodikra. 

 
Legyen SK – 1 a K darab koronghoz tartozó lépések száma, azaz L = SK – 1, illetve 

L' = SK-1 – 1. A fenti képletet átalakítva: L = 2 · L' + 1, azaz SK – 1 = 2·(SK-1 – 1) + 1, 
amiből a zárójel felbontása és az egyenlet rendezése után SK = 2 · SK – 1. A feladat ele-
jén már megállapítottuk, hogy S1 – 1 = 1, azaz S1 = 2. Mivel a fentiek szerint minden 
következő s kétszerese az előzőnek, ezért kimondhatjuk, hogy SK = 2K, ezzel pedig be-
láttuk a kiinduló állítást, hiszen L = SK – 1 = 2K – 1. 

A szerzeteseknek tehát 264 – 1 (= 18 446 744 073 709 551 615) áthelyezést kell vég-
rehajtaniuk. Ha feltesszük, hogy egy korongot átlagosan egy másodperc alatt tesznek át, 
munkájuk akkor is több mint 590 000 000 000 évig tartana (összehasonlításképpen a Vi-
lágegyetem 13,7 milliárd éves)! 
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A Divide et Impera megoldás 
Divide et Impera („oszd meg és uralkodj”) módszer segítségével azok a feladatok 

oldhatók meg, amelyek visszavezethetők, más szóval lebonthatók, két vagy több hason-
ló, de egyszerűbb (kisebb méretű) részfeladatra. Ezen részfeladatok hasonlóak lévén az 
eredeti feladathoz, maguk is visszavezethetők további hasonló, de még egyszerűbb rész-
feladatokra. Addig járunk így el, míg banálisan egyszerű (triviális) részfeladatokhoz ju-
tunk, amelyek tovább nem bonthatók. 

Feladatunknál nyilvánvaló, hogy a triviális részfeladat egy korong áthelyezése. 
* 

A feladat Divide et Impera stratégiával való megoldása a is felhasznált ötletre épül: 
legyen L = L' + 1 + L', ahol L' a lépések száma K – 1 korong esetén. Az összeadás há-
rom tagja a megoldás három lépését jelöli:  

1. K – 1 korong az első tűről a harmadikra (részfeladat), 
2. legnagyobb korong a helyére (triviális részfeladat), 
3. a K – 1 korong vissza a másodikra (részfeladat). 

 

A rekurzív program a következő (1.): 
#include <stdio.h> 
 
void hanoi(int n, char s, char d, char h) 
{ 
 // megallasi feltetel 
 if(n==1)  
  printf("%c -> %c\n", s, d); 
 else  
 { 
  // reszfeladat 
  hanoi(n-1, s, h, d); 
  // trivialis reszfeladat – egy korong athelyezese 
  hanoi(1, s, d, h); 
  // reszfeladat 
  hanoi(n-1, h, d, s); 
 } 
} 
 
void main() 
{ 
 unsigned int n; 
 printf("A korongok szama, n="); 
 scanf("%d", &n); 
 // a rekurziv hivas 
 hanoi(n, 'a', 'c', 'b'); 
} 

 
Az eredmény (a fenti ábra alapján is): 

A korongok szama, n=3 
a -> c 
a -> b 
c -> b 
a -> c 
b -> a 
b -> c 
a -> c 
Press any key to continue 
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Vagy, ha meg szeretnénk spórolni a triviális részfeladatra a rekurzív hívást, a követ-
kező eljárást kapjuk (2.): 

void hanoi(int k, char s, char d, char h) 
{ 
 // megallasi feltetel 
 if(k==1)  
  printf("%c -> %c\n", s, d); 
 else 
 { 
  // reszfeladat 
  hanoi(k-1, s, h, d); 
  // trivialis reszfeladat 
  printf("%c -> %c\n", s, d); 
  // reszfeladat 
  hanoi(k-1, h, d, s); 
 } 
} 

 

Láthattuk, hogy a feladat megoldásának bonyolultsága: 2K – 1, tehát EXP-
komplexitású. Feltevődik a kérdés, vajon mennyi ideig fut a program a számítógépen, il-
letve az, hogy léteznek-e gyorsabb megoldások ugyanezen bonyolultság mellett (2K – 1 
lépésnél kevesebbel nem lehet megoldani a feladatot, többel nem érdemes, de az algo-
ritmus időben lehet gyorsabb vagy lassabb). 

Az időméréshez a következő módosításokat kell elvégezni a programon: 
#include <windows.h> 

Ez az egység tartalmazza az időmérő rutinokat. 
__int64 freq, tStart, tStop; 
unsigned long TimeDiff; 
QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER*)&freq); 
QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER*)&tStart); 

Deklaráljuk az időméréshez szükséges változókat, lekérdezzük a processzor órajelét, 
majd elindítjuk a „stopperórát”. Ezután következik a tényleges algoritmus, vagy a függ-
vényhívás, majd a végén: 

QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER*)&tStop); 
TimeDiff = (unsigned long)(((tStop - tStart) * 1000000) / 
freq);  

 

Ha az időkülönbséget 1 000 000-val szorozzuk, akkor mikroszekundumban, ha 
1000-rel szorozzuk, akkor milliszekundumban kapjuk meg a mérés eredményét. 

Így egy nagyon pontos „stopperóránk” lett. Természetesen (az operációs rendszer 
időkiosztásos multitaszking rendszere miatt) a programot többször kell futtatni és átla-
got mérni. A méréseinkhez mi 20-szor futtattunk minden egyes programot, majd átla-
goltuk ezeket.  

Az időmérésnél azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a ki/bemeneti műveletek (pl. 
printf) időigényesek, ezért jobb, ha méréskor nem írunk semmit ki a képernyőre. 

De előbb lássuk, hogyan lehetne még másképp is megoldani a feladatot... 
 

Más megoldások 
A következő program egy verem-osztályt használva, verem segítségével, átírja a re-

kurziót és iteratívan valósítja meg a Hanoi tornyai megoldását (3.): 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 

#define STYPE int 
 

#define EMPTY -2 
#define FULL -1 
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#define PUSH_OK 1 
#define CAPACITY 32767 
 

class Stack  
{ 
 int top; 
 STYPE element[CAPACITY]; 
public: 
 Stack(); 
 ~Stack(); 
 int num(); 
 int push(STYPE new_elem); 
 STYPE pop(); 
}; 
 
Stack::Stack() 
{ 
 top = -1; 
 for(int i=0; i<CAPACITY; ++i) 
 element[i] = 0; 
} 
 

Stack::~Stack() 
{ 
} 
 

int Stack::num() 
{ 
 return (top + 1); 
} 
 

STYPE Stack::pop() 
{ 
 STYPE x; 
 if(top >= 0)  
 { 
 x = element[top]; 
 element[top] = 0; 
 top--; 
 return x; 
 }  
 else 
 return EMPTY; 
} 
 

int Stack::push(STYPE new_elem) 
{ 
 if(top < CAPACITY - 1)  
 { 
 top++; 
 element[top] = new_elem; 
 return PUSH_OK; 
 }  
 else 
 return FULL; 
} 
 

void main() 
{ 
 STYPE n, _N, _P, _T, _F, _R; 
 Stack st; 
 printf("A korongok szama, n="); 
 scanf("%d", &n); 
 // Az algoritmus 
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 st.push(n); 
 st.push(1); 
 st.push(2); 
 st.push(0); 
 

 while(st.num() != 0)  
 { 
 _P = st.pop(); 
 _T = st.pop(); 
 _F = st.pop(); 
 _N = st.pop(); 
 _R = 6 - _F - _T; 
 if(_P == 0)  
 { 
 if(_N == 1) 
 printf("%c -> %c\n", _F+96, _T+96); 
 else  
 { 
 st.push(_N); 
 st.push(_F); 
 st.push(_T); 
 st.push(1); 
 st.push(_N-1); 
 st.push(_F); 
 st.push(_R); 
 st.push(0); 
 } 
 } 
 else  
 { 
 printf("%c -> %c\n", _F+96, _T+96); 
 st.push(_N-1); 
 st.push(_R); 
 st.push(_T); 
 st.push(0); 
 } 
 } 
} 

 

A következő optimalizált program (a kettőhatványt eltolással számítjuk ki, a páros, 
páratlan számokat logikai műveletekkel határozzuk meg stb.) szintén iteratívan oldja 
meg a feladatot egy segédtömböt használva. A megoldás, amelyet több szerző is a di-
namikus programozás kategóriába sorol, és emellett érvel, a következő ötleten alapszik: 
− Ha a korongok száma páros, az első lépésben a legkisebb korong a segítő rúdra 

kerül, ha páratlan a korongok száma, akkor a legkisebb korong a célrúdra kerül. 
− Minden ezt követő második lépés a legkisebb koronggal történik, minden első 

pedig – egyetlen lehetséges helyes mozdulattal – valamilyen nagyobb koronggal. 
− A páros sorszámú korongok mindig ugyanabba az irányba mozdulnak el mint a 

legkisebb korong, a páratlanok az ellenkező irányba. 
A fentiek alapján mozgatási sablonokat lehet felállítani, és ezek alapján valósul meg 

a következő program (4.): 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 

void main() 
{ 
 int n; 
 printf("n="); 
 scanf("%d",&n); 
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 int p2n = (1 << n) - 1; 
 int k = 0, p[100] = {0}, i; 
 while(k < p2n) 
 { 
  if(!(k & 1)) i = n; 
  else for(i = n-1; p[i] == p[n]; --i); 
  printf("%c -> ",97+p[i]); 
  p[i] += 1-((n & 1) << 1); 
  if (p[i] == 3) p[i]=0; 
  else if (p[i] == -1) p[i]=2; 
  printf(" %c\n",97+p[i]); 
  ++k; 
 } 
} 

 

Végezetül pedig egy nagyon érdekes és rövid megoldás, amelynek megértését az ol-
vasóra bízzuk (5.): 

#include <stdio.h> 
 
void main() 
{ 
 int n, x; 
 printf("n="); 
 scanf("%d", &n); 
 for(x = 1; x < (1 << n); ++x) 
 printf("%d -> %d\n", (x&x-1)%3, ((x|x-1)+1)%3); 
} 

 

Összehasonlító elemzés 
A fenti 5 programba beépítettük az időmérést, 20-szor lefuttattuk minden egyes 

tesztesetre (korongszám = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20), majd az eredményeket át-
lagoltuk. Méréskor a programokból kihagytuk a kiírás rutinokat (printf). Így született 
meg a következő összehasonlító táblázat: 

 
n Lépésszám (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) 
1 1 1 1 2 1 1
2 3 1 1 3 1 1
3 7 2 1 6 1 1
4 15 2 2 11 2 2
5 31 3 3 21 2 2
6 63 6 5 42 2 4
7 127 11 8 82 3 6
8 255 20 14 163 4 11
9 511 38 27 350 6 20

10 1023 75 51 650 11 39
15 32 767 2400 1599 21 663 320 1230
20 1 048 575 113 137 52 080 686 392 10 849 40 519

 

Az időt mikroszekundumban mértük (a másodperc 1 000 000-odnyi része). Techni-
kai adatok: a számítógép: Intel Pentium 4; 2,40 GHz CPU; 1,50 GB RAM; a szoftver: 
Microsoft Visual C++ 6.0, Win32 Console Application. 

Az összehasonlító elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy a (4.) program fut a leg-
gyorsabban, a rekurzivitás veremmel való szimulálása (3.) a leglassabban. 

Feladat: próbáljuk megoldani a Hanoi tornyai játékot minél többféleképpen, mérjük az időt, és 
hasonlítsuk össze a megoldásokat! 

Kovács Lehel István 


