
ALGORITMUSOK 
4. A rekurzióról 

Bizonyára sokan ismerik a Hanoi tornyai nevű ügyességi játékot. Egy rúdon 
több korong (mondjuk n) van, úgy, hogy bármelyik kisebb az alatta lévőnél. A 
korongokat úgy kell áthelyezni egyenkent egy másik rúdra, felhasználva egy 
harmadik rudat is, hogy mindig kisebb korong legyen nagyobb korongon, bárme-
lyik rúdon. Három korong esetében ezt a következőképpen végezhetjük el: 1 -» 2 
(az első rúdon lévő legfelső korongot áthelyezzük a második rúdra), 1 -» 3, 2 -» 
3 ,1 —» 2, 3 —» 1, 3 —» 2,1 — »2. Ezzel, betartva a szabályt, áthelyeztük mindhárom 
korongot a második rúdra, felhasználva egy harmadik rudat is. Kiszámítható, hogy 
n korong esetében a lépések száma 2n-1. Ha megpróbáljuk leírni a fenti algoritmust 
n korong esetében, könnyen rájöhetünk, hogy ez nehézségekbe ütközik. Viszont 
úgy is gondolkozhatunk, hogy a feladat megoldását visszavezetjük egy egysze-
rűbb esetre, történetesen az n-1 korong esetére. Ha 4 korongunk van, akkor a 
felső hármat áthelyezzük az előbbi módszer segítségével a második rúdra, a 
negyediket az elsőről a harmadikra, ezután pedig, ismét alkalmazva a három 
korong esetében az eljárásunkat, áthelyezzük a korongokat a második rúdról a 
harmadikra, felhasználva az első rudat, ami üres. 

Észrevehetjük, hogy ezt a módszert általánosíthatjuk n korongra is, felhasznál-
va az n-1 korong eseteben alkalmazott eljárást. Tehát egy eljárás önmagát hívja, 
természetesen a bemeneti paraméter más értékére. Ezt nevezzük rekurzív hívás-
nak. Vannak programozási nyelvek (pl. FORTRAN, COBOL, BASIC stb) amelyek 
nem engedik meg a rekurzív hívást, mások viszont (mint pl. a Pascal, Ada) 
használják. Eljárás és függvény is hívható rekurzíven. A rekurzív híváskor a 
memóriában sok közbeeső információt kell tárolni, ezért használata korlátozott, 
inkább csak akkor ajánlott, ha más módszer nem áll rendelkezésre, vagy igen 
bonyolult. A rekurzív algoritmus azonban többnyire egyszerűbb, könnyebben 
érthető, azaz elegánsabb. 

Nézzük meg, hogyan írhatjuk Ie a fenti algoritmust felhasználva a rekurzív 
hívást. 

ELJÁRÁS Hanoi (n, a, b, c) 
Ha n > 0 akkor 

Hanoi (n-1, a, c, b) 
Átvisz (a, c) 
Hanoi (n-1, b, a, c) 

(Ha) ,vége , 
ELJÁRÁS VEGE 

Magyarázat.  Az eljárás neve Hanoi, paraméterei: n a korongok száma, a, b, c 
pedig a rudak, a-ról helyezzük át a korongokat c-re, b segítsegével. Az eljárást 
önmagát hívja mindaddig amíg n pozitív, ha n egyenlő nullával, akkor nem csinál 
semmit. Könnyen láthatjuk, hogy eljárásunk hívja önmagát, hogy helyezze el az 
n-1 korongot a b rúdon, c segítségevei, ezután az Átvisz eljárás áthelyezi az a-n 
levő egyetlen korongot az üres c-re, majd az ismételt hívás a b-n levő n-1 korongot 
áthelyezi a c rúdra az a rúd segítségével. Ha ki szeretnénk írni a lépéseket, ahogy 
azt a fenti példa esetében tettük, akkor az 

Átvisz (a, c) 
helyett írhatjuk, hogy 

Eredmény a,"-»", c 



Hanoi (3,a,b,c) kifejtése: 

Hanoi (2,a,c,b) kifejtése: 

Hanoi (2,b,a,c) kifejtése: 

Hanoi (1,a,b,c) kifejtése: 

Nézzük meg, hogyan működik algoritmusunk n=3 esetében! Felsoroljuk az 
összes eljáráshívást, olyan sorrendben, ahogy azok következnek. 

Hanoi (2,a,c,b) 
Átvisz (a,c) 
Hanoi (2,b,a,c) 
Hanoi (1 ,a,b,c) 
Átvisz (a,b) 
Hanoi (1,c,a,b) 
Hanoi (1,b,c,a) 
Átvisz (b,c) 
Hanoi (1,a,b,c) 
Hanoi (0,a,c,b) 
Átvisz (a,c) 
Hanoi (0,b,a,c) 

Mivel Hanoi (0,a,b,c) üres, azaz semmilyen utasításnak sem felel meg, bár-
melyik Hanoi (1 ,a,b,c) egyenértékű az Átvisz (a,c) eljáráshívással. 

Behelyettesítve, ^ következőket kapjuk: 
Átvisz (a,c) 
Átvisz (a,b) 
Átvisz (c,b) 
Átvisz (a,c) 
Átvisz (b,a) 
Átvisz (b,c) 
Átvisz (a,c) 

Rekurzív hívást függvények esetében is alkalmazhatunk. Példaként lássuk két 
természetes szám legnagyobb közös osztójának a kiszámítását! 

FÜGGVÉNY Inko (m,n) 
Ha n = O akkor Inko: = m 

különben Inko: = Inko (n, m-[m/n]n) 
(Ha) vége 
FÜGGVÉNYVÉGE 

Figyeljük meg a fenti leírásban, hogy az értékadás jelének a bal oldalán a 
függvény neve mindig paraméterek nélkül szerepel, ahogy azt előző cikkünkben 
is láttuk. A jobb oldalon szereplő Inko viszont mar paraméteres (a két paraméter 
n és m-nek n-nel való osztási maradéka), itt tehát ismét hívjuk a függvényt. Például* 

Inko (24,16) = Inko (16,8) = Inko (8,0) = 8 
Természetesen a fenti függvény így is írható: 

FÜGGVÉNY Inko (m,n) 
Ha m = n akkor Inko: = m 

különben 
Ha m>n akkor Inko: = Inko (m-n, n) 

különben Inko: = Inko (m, n-m) 
(Ha) vége 

(Ha) vége 
FÜGGVÉNYVEGE 

Például: 
Inko (24,16) = Inko (8,16) = Inko (8,8) = 8. 
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