
Egy érdekes analógia* 
Szinte lehetetlen, hogy a mai fejlődő  társadalmunkban lenne valaki, aki még ne 

hallotta volna az informatika  szót, vagy valamilyen úton-módon ne került volna kap-
csolatba a számítógépekkel. Viszont lehetséges az, hogy ez megtörtént, csak az illető 
nem tudott róla. Mindenkinek megvan a véleménye ezekről a "csodabogarakról", 
lehetnek ezek jó, vagy rossz vélemények, attól függően,  hogy hol, mikor, mennyit és 
milyen módon volt az illető kapcsolatban a számítógépekkel. Egyeseknek sok, szép, 
érdekes és szórakoztató játék jut eszébe, másoknak viszont az a sok eltöltött idő, 
amelyet egy-egy program kijavítására fordított.  A számítógép akkor válik segítőtárs-
sá, amikor munkánkon könnyít, vagy azt teljes egészében elvégzi helyettünk. De ah-
hoz, hogy ezt elérjük, minél jobban meg kell ismernünk a számítógépet, tudnunk kell, 
hogyan működik, mire képes, és azt, hogy milyen feladatokat  bízhatunkrá. Ez nem azt 
jelenti, hogy anélkül, hogy minden egyes alkatrészét ismernénk, ne tudnánk a számí-
tógépekkel sikereket elérni, de alap nélkül egy házat se építenek, és ha igen, akkor az 
könnyen összedől. Neumann János volt az, aki rájött arra, hogy magát a programot is 
a memóriában kell tárolni, mert így az sokkal több feladat,  feladatcsoport  megoldá-
sára lesz alkalmas. Azóta számtalan típusú számítógépet gyártottak és gyártanak. A 
napjainkban gyártott számítógépek működésének alapelve megegyezik elődjeiével, 
csupán a kivitelezés, valamint a gyártástechnológia változott. Uj tudományágak je-
lentek meg, tudósok százezrei kutatják, hogy ezeket a gépeket egyre hatékonyabban 
állítsák az emeberek szolgálatába, hogy új módszereket fedezzenek  fel  különböző 
feladatok  megoldására, valamint algoritmusokat dolgozzanak ki, amelyek emberi 
intelligenciát igénylő feladatok  megoldására legyenek alkalmasak. 

Mit nem adnának a matektanárok, igazgatók, ha megszabadulhatnának azoktól a 
gondoktól és munkától, amit minden tanév elején az órarend készítése okoz számuk-
ra. Sok osztály, sok tanár, még több igény nehezíti munkájukat. Ha elemezni kezde-
nénk a számítógépek tulajdonságait, akkor az egyik így szólna: sok adatot képes 
kezelni, elég rövid idő alatt. Vajon nem ugyanaz a munkája az órarendkészítőnek is, 
tehát nem lehetne -e az órarendkészítést is a számítógépre bízni? Erre a kérdésre még 
nem válaszolhatunk, mivel válaszunkat nem tudjuk megindokolni. Tehát bárki, aki 
azt állítja, hogy nem lehet számítógéppel megoldani az órarendkészítést, annak bizo-
nyítania is kell ezt a tényt. Ha valaki azt állítja, hogy lehet, akkor ezt szintén bizo-
nyítania kell, vagyis meg kell oldania az algoritmusát. Tehát, az informatikában, 
matematikában nem olyan könnyű kimondani, hogy nem, vagy igen mint ahogyan azt 
egyesek a közéletben teszik. Az alábbi sorok megpróbálnak válszt adni erre a kérdésre, 
esetleg ötleteket adni azoknak, akik célul tűzték ki e kérdés tisztázását. Ennek a 
megválaszolása nem egyszerű dolog, sok munkát, matematikát és akaratot igényel. 
Mint a matematikában, ahol egy feladatot  ötleteink és a tételek segítségével bizo-
nyítunk, az informatikában  is egy feladatot  saját stratégiával vagy különböző mód-
szerekkel oldhatunk meg. Az órarendkészítést legegyszerűbben úgy határozhatjuk 
meg, hogy olyan tantárgyak kombinációja, amelyek különböző szabályokat elégíte-
nekki. Ezek a szabályok nem mások, mint az egyes osztályok tanárai, a tantárgyakheti 
óraszáma, stb. Legtöbb ilyen kombinációs feladatnál  jó megoldáshoz vezet az ún. 
"backtracking"  (visszalépéses keresés) módszere, amelynek alaptöltete az, hogy ge-
nerálja a megoldások összes lehetséges kombinációit, kiválasztva a jó megoldást. 
Mivel algoritmusaink egyik fő  jellemzője az ún. futási  idő – az az idő, amely elegendő 
a legbonyolultabb feladat  megoldásához –, könnyen rájöhetünk arra, hogy miért is 
nem alkalmazható a fentebb  említett módszer a mi esetünkben. Az adatok számának 
növekedésével exponenciálisan nő a próbálgatások száma, ami nagyon megnöveli a 
futási  időt. Jobban elmélyülve az órarendkészítésben rájövünk, hogy nem csak az 
okoz gondot, hogy olyan algoritmust készítsünk amelynek futási  ideje optimális, ha-
nem a feladat  mennyire függ  az adott iskolától is. Tehát, számos olyan döntés hárul a 
számítógépünkre, amely az órarendkészítőnek banálisnak tűnik, vagyis egyes dönté-

* A Firka-pályázaton dicséretben részesített dolgozat. 



sekben a számítógépünknek szüksége lenne emberi intelligenciára, ha feladatunkat  a 
szokásos módon próbál juk megoldani. Két lehetőségünk van: félretesszük  a feladatot, 
és megvárjuk, amíg az emberi intelligenciával rendelkező számítógépet feltalálják,  és 
majd akkor nehézségek nélkül megoldhatjuk feladatunkat;  vagy megpróbáljuk olyan 
módszerekkel leírni, amelyek a most létező számítógépek számára érthető és ugyan-
akkor elegendő információt  tartalmaznak ahhoz, hogy a feladat  megoldható legyen. 

Egy algoritmus elkészítésénél nagyon fontos  lépés a bemeneti adatok meghatáro-
zása. Ezek minimálisak kell hogy legyenek, de azért teljés egészében tükrözzék az 
adott problémát. A bemeneti adatokat aszerint, hogy algoritmusuk milyen módon 
használja fel  őket, két csoportba oszthatjuk: információk  és kényszerek. Az informá-
ciók olyan bemeneti adatok, amelyeket algoritmusunk feldolgoz,  szükség esetén át is 
alakít. A kényszerek a bemeneti adatok azon csoportját képezik, amelyek olyan felté-
telek, amelyeket ki kell elégíteni a feladat  megoldása során. Az információk  közé 
sorolhatjuk azokat az adatokat, amelyek a különböző osztályok és tanárok közti vi-
szonyt tükrözik. Ezek az információk  határozottak, vagyis minden iskolában ugyan-
olyan formában  kell bekérni, tehát ábrázolásuk nem okoz gondot számunkra. Az 
osztályok, tantárgyak, tanárok közti kapcsolatok ábrázolását több féle  képpen is meg-
oldhatjuk. Ezen kapcsolatok ábrázolására alkalmas, könnyen kezelhető és tárgyigé-
nye is minimális, a fagráf.  Ezt a gráfot  a továbbiakban jelöljük G-vel és a követke-
zőképpen alkotjuk meg: 

– gyökérnek tekintjük magát az iskolát 
– a gyökérnek van annyi alcsomópont ja, ahány osztály van az iskolában (az osz-

tályokat a továbbiakban jelöljük 0(i)-vel, i = 1, m 
– minden osztálycsomópontnak van annyi alcsomópont ja ahány tantárgyat ta-

nulnak (a tantárgyakat a továbbiakban jelöljük P(j)-vel, j = 1, n) 
– minden tantárgyhoz kapcsolódik két alcsomópont, ahol az egyik az illető tan-

tárgyat tanító tanár, a másik a heti órák száma az adott tantárgyból (a továbbiakban 
a tantárgyakat jelöljük T(k)-val, k = 1, q) , 

Abban az esetben, ha az adott tantárgyat több tanár tanítja, akkor több alcsomó-
pontja lesz a tan tárgycsomópontnak. Két esetet különböztetünk meg, ha a tantárgyat 
úgy tanítja több tanár, hogy az osztály feloszlik,  és párhuzamosan folyik  a tanítás (pl. 
az idegennyelv órák), vagy a 
tanárok különböző időben 
tanítják ugyanazt az osz-
tályt, ugyanabból a tan-
tárgyból. Az utóbbi esetben 
előnyösebb a tantárgyat 
több tantárgynak elképzel-
ni, ezzel könnyítve algorit-
musunkon. Általánosan a G 
gráfunk  a következőképpen 
nézne ki: 

A kényszerek ábrázolása már nem olyan egyszerű, mivel ezek iskolától függőek. 
Nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen típusúak lehetnek, tehát adódhat 
olyan eset, amikor egy kényszert számítógépünk, algoritmusunk nem tud feldolgozni. 
Újból két lehetőségünk van, az első az, hogy olyan algoritmust dolgozunk ki, amely 
ismeri véges számú iskola tanításrendszerét, tehát ezekben az iskolákban a progra-
munkproblémamentesen fog  futni,  vagy olyan módon próbáljukmeg ábrázolni ezeket 
a kényszereket, hogy a mi feladatunkban  lehetséges bármely feltételnek  megfeleljen. 
Az órarendkészítő számára a kényszerek így nézhetnek ki: 

1. Ugyanabban az időben csak két osztálynak lehet tornaórája. (Ez a feltétel  már 
nem érvényes abban az iskolában, ahol a tornaterem nagyobb.) 

2.O(i), O(j), o(k) osztályoknak idegennyelv órája-ugyanabban az időben kell le-
gyen. (Ez szintén nem érvényes más iskolában.) 



3. T(i) tanárnak hétfőn  nyolctól nem lehet órája azért, mert ekkor ő a szolgálatos. 
Talán ezekből a kijelentésekből következtethetünk arra, hogy miért is annyira 

iskolafüggőek  ezek a kényszerek, de hogy ezt a problémát megoldhassuk, szükségünk 
van újabb információkra,  amelyek az órarendkészítő algoritmusra vonatkoznak. 

Amilyen fontosak  a bemeneti adatok, pont olyan fontosak  kimeneti adataink is. 
Ezek meghatározása is egy fontos  és szükséges lépés. Ha az algoritmust szeretnénk 
definiálni,  akkor az így nézne ki: olyan műveletek sorozata, amely a kimeneti adatokat 
egy adott kezdeti állapotból a végső állapotba konvertálja a bemeneti információk 

felhasználásával  és a kényszerek betartá-
sa közben. A mi esetünkben eléggé előnyös 
és könnyen áttekinthető, ha a kimeneti 
adatokat egy háromdimenziós tömb segít-
ségével ábrázoljuk, amelynek indexei sor-
ra a nap, óra, osztály, valamint értéke az a 
tantárgy, amilyen tantárgya van az adott 
osztálynak azon a napon és abban az órá-
ban. A továbbiakban ezt a tömböt jelöljük 
A-val (1. az ábrát). 

Kezdeti állapotnak tekintjük az üres 
tömböt vagy feltöltve  a következő szabály 
szerint: a tömb egy adott elemének A(i,j,k) 
értéke 0, ha i-én, j -órától, k-dik osztálynak 
lehet órája, vagy ellenkező esetben a tömb 
elemének értéke -1. Ezt a szabályt olyan-

kor kell alkalmazni, ha az iskolában, például délelőtt és délután is folyik  tanítás, az 
ehhez szükséges adatokat szintén az információk  kell tartalmazzák. Eléggé hossza-
dalmas az adatok bevitele, ha minden osztálynál külön-külön végezzük ezt. Sokkal 
előnyösebb az adatok olyan bevitele, hogy az osztályokat tulajdonságaik alapján több 
csoportba osztjuk. 

Mindezek után visszatérhetünk a kényszerek tárgyalására. Ha megpróbáljuk ele-
mezni az eddigi példáinkat, észrevehetjük, hogy a következő öt elem fordul  elő ben-
nük: nap, óra, osztály, tanár és tantárgy, és az elemek közti különböző kapcsolatok 
határozzák meg a kényszereket, lehetnek határozottak vagy határozatlanok. Az 1. 
példában az idő az osztály határozatlanok, valamint a tantárgy határozott (torna). 
Vizsgáljuk meg, hogy a tömb egy adott eleme milyen mértékben és hogyan változtatja 
a tömb tulajdonságait, ha ennek az elemnek értéket adunk. 

Legyen az A tömbünk 3x3x3 dimenziós és a következő értékeket tartalmazza: 

1,3,3, 
1,2,3, 

X 
Z 
X 

1,1,3 1,1,2 1,1,1 

Következő lépésünkben az A( 1,1,3) elemnek adjuk X értéket. Ekkor a tömbünk-
ben a következő változások mennek végbe: 

1. Nő az X órák száma az 1,1 ,i, i = 1,3 sorban, valamint az X órát tartó tanár száma 
az 1,1 ,i, i = 1,3 sorban. 

2. Nő az X órák száma az 1 ,i,3 oszlopban, valamint az X órát tartó tanár száma az 
l,i,3, i -1,3 oszlopban. 

Y X 



A feladat  megoldása során egy műveletünk van: az A tömbünknek értéket adunk. 
Az informatikai  feladatokban  operátornak nevezünk minden egyes olyan műveletet, 
amely az adatokat egyik állapotból a másik állapotba konvertálja. Az órarendkészí-
téshez csak egy operátora van, tehát a kényszerek csakis ezen operátor által kiváltott 
változásokra vonatkozhatnak. Még fennállhat  az az eset, hogy a tömb egyik elemének 
értékadása még más elem értékadását is magával vonja. Tehát, még mielőtt megtör-
ténne az aktuális értékadás, szükség esetén más értékadás lehetőségét is le kell ellenő-
rizni, és ha ezek lehetségesek, akkor történhet meg az értékadás. Az előbbiekben 
említett öt elem (határozott vagy határozatlan) elem közti kapcsolatot nevezzük el-
őfeltételnek.  Az előfeltétel  a kényszer egy része, amely meghatározza, hogy az adott 
kényszer milyen esetben kell fennálljon.  Ezen kívül még két elem tartozik a kény-
szerhez, az egyik a sorokban és oszlopokban található tanárok vagy tantárgyak össze-
gére vonatkozik, valamint más értékadás lehetőségének a leellenőrzése. Ha 
grafikusan  szeretnénk a kényszereket ábrázolni, akkor ezek így néznének ki: 

Az előfeltételeken  kívül a másik kettő közül az egyik elhanyagolható. 
Előttünk már csak az A tömbfeltöltése  áll. Ezeket a sorokat olvasva, bárki felteheti 

a kérdést, hogy milyen kapcsolat van a cím és az eddig leírtak között. Analógiáról, 
érdekes analógiáról nem volt szó, tehát választ kell adjunk a címre, a feladat  megoldá-
sára. 

Az 1980-as évek elején Kirckpatrick, Gelatt & Vecchi bevezették a kombinatori-
kus feladatok  optimalizálásának az alapjait. Ezek a fogalmak  egy érdekes analógiára 
alapszanak, a fizikában  található egyes folyamatok  és a széleskörű optimalizálási 
feladatokmegoldása  között. A kondenzált anyag fizikájában  a hevítés olyan termikus 
folyamat,  amelynek során a forró  fürdőben  a szilárd anyagok alacsony energiaszintű 
állapotait lehet elérni. A folyamat  két fontos  lépésből áll: 

–Növelhetjük a fürdő  hőmérsékletét, amíg eléri azt a maximális értéket, amelyen 
a szüárd anyag megolvad. 

– Figyelmesen csökkentjük a meleg fürdő  hőmérsékletét, mialatt a részecskék 
saját maguktól elhelyezkednek a szilárd anyag alapállapotába. 

A folyadékfázisban  minden részecske véletlenszerűen helyezkedik el. Alapálla-
potban a részecskék egy jól strukturált rácsban helyezkednek el és a rendszer energi-
ája minimális. A szilárd anyag csak akkor kerül alapállapotba, ha a maximális 
hőmérséklete elég nagy és a lehűlés figyelmesen  történik. Ellenkező esetben a szilárd 
anyag egy metastabilis állapotba kerül, amelynek energiaszintje nagyobb mint az 
alapállapotnak. 1953-ban Metropolis, Rosenbluth, Teller & Teller közöltek egy algo-
ritmust, amely segítségével nagyon jól lehet szimulálni egy szilárd anyag átalakulásait 
termikus egyensúlyi állapotba meleg fürdőben.  Az algoritmus alapötlete a következő: 
legyen az anyag egy adott i állapotban, akkor azt a változást, amely az anyagot i 
állapotból j állapotba juttatja (ez a változás lehet egy részecske helyettesítése) akkor 
fogadjuk  el, ha Ej – Ej < 0, ahol Ej a j állapotnak megfelelő  energiaszint. Ha az Ej -Ej 
nagyobb mint 0, akkor a változást az 

valószínűséggel fogadjuk  el, ahol T az abszolút hőmérséklet és kb a Boltzmann állan-
dó. A fent  említett elfogadási  kritérium a Metropolis kritérium, és az algoritmus 
amely ezzel fut,  a Metropolis algoritmus. 



A mi esetünkben is az A tömböt elképzelhetjük úgy, mint egy sok részecskéből álló 
rendszert, amelynek állapotát az elemeinek értéke határozza meg. Célunk egy olyan 
állapot elérése, amely optimális számunkra. Legyen f  egy függvény,  amelyet arra 
fogunk  felhasználni,  hogy megállapítsuk a rendszer állapotát. Minden egyes i, j, k, A 
tantárgy (vagy neki megfelelő  tanár) i-napon, j-órában, k-osztályban megtartható-e, 
pontosabban milyen mértékben tartja be az általunk megszabott kényszereket, ez az 
érték annál nagyobb, minél több kényszernek szegül ellen. Természetesen különböző 
prioritásokat kell meghatároznunk (tanulók, tanárok), amelyek a programkészítő fel-
adatai. Ezen függvényértékek  összege kifejezésre  juttatja, hogy azadott állapot meny-
nyire optimális. Ha ezt az értéket a rendszerünk enegiájának tekintjük, akkor az 
órarendkészítő algoritmusunk nem más mint a Metropolis algoritmus. Ebben az eset-
ben az A tömbünk kezdeti értékét úgy kapjuk meg, hogy véletlenszerűen feltöltjük  a 
tömböket. Az optimális megoldáshoz úgy jutunk el, hogy az A tömb elemeinek a 
cserélgetésével próbáljuk csökkenteni a rendszrenergiáját. 

Tehát algoritmusunkat visszavezettük egy fizikai  átalakulásra. 

Surányi Béla, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely 
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Számoljunk a megfelelő  pontossággal 
Kémiai tanulmányaink során sokszor kell számításokat végeznünk az iroda-

lomban (tankönyvben) megadott számokkal, vagy saját méréseink eredményeit kell 
hasonló számítások segítségével a megfelelő  módon kifejezni.  A megfelelő  mód arra 
vonatkozik, hogy mind a készen kapott számok, mind a saját mérési eredményeink 
hibákkal terheltek (véletlen hibákkal), így csak bizonyos pontossággal (valószínűség-
gel) közelítik meg a valódi (hibamentes) értéket. Ez utóbbit elvileg sohasem ismerjük, 
kivéve egyes tárgyak, személyek megszámlálását (pl. pontosan 12 diák van a csoport-
ban), vagy a definiált  mennyiségeket (pl. a szén bizonyos izotópjának atomtömege 
pontosan 12,0000). Ha nem is ismerhetjük meg a valódi értéket, statisztikai meggon-
dolások alapján megadhatjuk (kiszámíthatjuk), hogy számolásunk eredménye mek-
kora valószínűséggel közelíti meg ezt az értéket. Vagyis, föl  kell tüntetnünk 
eredményeink pontosságát, megbízhatóságát. Erre nézve több lehetőség van. Nem-
zetközi megállapodás szerint (szignifikáns-számjegy  konvenció) a pontosságot az 
eredmény  kifejezésmódjával  tüntetjük fel  oly módon, hogy csak annyi számjegyet 
írunk ki, hogy az utolsóelőtti még pontos (biztos) legyen, az utolsó pedig helyi értéké-
nek  1 egységével bizonytalan. így pl. az 5,00 szám azt jelenti, hogy valódi értéke 5 ± 
0,01 intervallumban van. Más szóval, ha "csak" ennyire pontos az eredmény, nincs 
jogunk kettőnél több (pl. 5,000) tizedessel kifejezni.  Ez látszólagos pontosságot jelen-
tene, ami éppolyan hiba mint egyéb pontatlanság. 

Innen adódik a probléma, ugyanis kézi, vagy nagy számítógéppel végezve számítá-
sainkat, az eredmény rendszerint annyi számjeggyel jelenik meg, ahányra hely van a 
készülékben, s hogy bizonyítsuk, hogy milyen "pontosan" számoltunk, mindezt ki is 
írjuk. Helyesen eljárva, számításaink eredményét arra a megfelelő  számjegyszámra 
kell hozni, csökkenteni, le- vagy felkerekíteni,  amerre az adott pontosság feljogosít. 
A továbbiakban erről lesz szó. 

Közelítsük meg a kérdést lépésenként, s előbb újítsunk fel  néhány alapfogalmat. 
Egy mérés hibáján (h) a méréseredmény (x) és a valódi érték (V) közti különbséget 
értjük: 

(1) 


