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színtelen zselatint tartalmazó edénybe a zselatin felszínére töltsetek 1cm3 térfogatú NaOH 
oldatot, a piros keverék felületére 1cm3 -t a sósavból. A két edényt tegyétek félre védett 
helyre, s egy harmadik pohárba tegyetek ugyanolyan térfogatú vizet, mint a másik két 
edényben levő zselatinos réteg. Cseppentsetek hozzá fenolftalein oldatot, mérjetek bele 
1cm3 sósavat, majd töltsetek hozzá 1cm3 NaOH oldatot. Pillanatszerően az egész oldat 
megpirosodik. A másik két edényben a színváltozás az idő előrehaladtával, lassan történik. 

Figyeljétek a történteket az idő teltével! A színes fázisok vándorlásából vonjatok le 
következtetést a hidratált H+ és a OH- ionok mozgékonyságáról! 

M.E. 
 

tudod-e?
 

Érdekes informatika feladatok  

XXXIX. rész 
 

Az n királynő problémája 
A feladat, a backtracking (visszalépéses keresés) klasszikus iskolapéldája, így szól: 
Hogyan lehet n királynőt úgy elhelyezni egy n×n-es sakktáblán, hogy a sakk szabályai szerint ne 

üssék egymást.  
Ehhez a királynő lépési lehetőségeinek isme-

retében az kell, hogy ne legyen két bábu azonos 
sorban, oszlopban vagy átlóban. 

A kérdést először 1848-ban vetette fel Max 
Bezzel. Az évek során sok matematikus, többek 
között Gauss és Georg Cantor is foglalkozott 
vele. Az első megoldást Franz Nauck adta 
1850-ben. 1874-ben S. Gunther determinánsok 
használatával adott egy eljárást, amivel lerakha-
tóak a bábuk. Később ezt J. W. L. Glaisher fi-
nomította. 

Edsger Dijkstra 1972-ben arra használta ezt 
a problémát, hogy bemutassa a strukturált prog-
ramozás előnyeit, erejét, és publikált egy részle-
tes leírást a backtracking algoritmusról. 

A megoldás nehezen számítható ki, mivel a 
bábuknak összesen Cn

2n
 különböző lerakása lé-

tezik, de ebből csak kevés felel meg az n-
királynő probléma szabályainak. Ez igen nagy 
számítási időt jelent. Például n = 8 esetében 
4 426 165 368 esetet kell megvizsgálni. 

A helyes megoldások számát a mellékelt 
táblázat foglalja össze: 

n Megoldások száma 
1 1 
2 0 
3 0 
4 2 
5 10 
6 4 
7 40 
8 92 
9 352 

10 724 
11 2680 
12 14 200 
13 73 712 
14 365 596 
15 2 279 184 
16 14 772 512 
17 95 815 104 
18 666 090 624 
19 4 968 057 848 
20 39 029 188 884 
21 314 666 222 712 
22 2 691 008 701 644 
23 24 233 937 684 440 
24 227 514 171 973 736 
25 2 207 893 435 808 352  
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Amint említettük, a feladat informatikai megoldása backtrackingen alapszik. A 
backtracking (visszalépéses keresés) programozási technika olyan esetekben használható, 
amikor a keresési tér fastruktúraként képzelhető el, amelyben a gyökérből kiindulva egy 
csúcsot keresünk. 

Az algoritmus lényege, hogy a kezdőpont-
ból kiindulva megtesz egy utat, és ha valahol 
az derül ki, hogy már nem juthat el a célig, ak-
kor visszalép egy korábbi döntési ponthoz, és 
ott más utat választ. 

Jelen esetben, algoritmizálási szempontból 
a bábuk helyét érdemes tömbként kezelni. 
Mivel minden sorban csak egyetlen bábu áll-
hat, ezért elég a sorokat megszámozni (1-től 
n-ig), majd n darab számot lejegyezni aszerint, 
hogy az n-edik sorban hányadik helyen áll bá-
bu. Így memóriahelyet takaríthatunk meg.  

Az algoritmus C kódja a következő (klasz-
szikus backtracking sablonra épül): 

 
Egyik megoldás n = 9 esetben 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
 

bool igeretes(int *x, int k) 
{ 
  int i; 
  for(i=1;i<k;i++) 
  { 
    if(x[i]==x[k]||(k-i)==(x[k]-x[i])||(i-k)==(x[k]-x[i])) 
      return false; 
  } 
  return true; 
} 
 
int megoldas(int k, int n) 
{ 
  return k==n; 
} 
 

void kiir(int *x,int k) 
{ 
  int i,j; 
  for(i=1;i<=k;i++) 
  { 
    for(j=1;j<=k;j++) 
      printf(x[i]==j?" X ":" . "); 
    printf("\n"); 
  } 
  printf("\n\n"); 
} 
 

void backtracking_kiralyno(int *x, int k, int n) 
{ 
  int i; 
  if(megoldas(k,n)) kiir(x,k); 
  else 
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  { 
    for(i=1;i<=n;i++) 
    { 
      x[k+1]=i; 
      if(igeretes(x,k+1)) 
        backtracking_kiralyno(x,k+1,n); 
    } 
  } 
} 
 

void main() 
{ 
  int n,*x; 
  printf("n="); 
  scanf("%d", &n); 
  x=(int*)malloc((n+1)*sizeof(int)); 
  backtracking_kiralyno(x,0,n); 
} 
 

Ha nem ábrázoljuk a sakktáblát tömbként, hanem ragaszkodunk az eredeti (nem op-
timális) mátrix ábrázoláshoz, akkor a feladat kódja a következőképpen alakul: 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
 

void Init(int **&table, int col, int n) 
{ 
  int i, j; 
    for(i=1;i<=n;++i) 
      for(j=col;j<=n;++j) 
        table[i][j] = 0; 
} 
 

bool igeretes(int **table, int row, int col, int n) 
{ 
  int i, j; 
  for(j=1;j<=col-1;++j) 
    if(table[row][j] == 1) return false; 
  i=row; 
  j=col; 
  while((i>0)&&(j>0)) 
  { 
    --i; 
    --j; 
    if(table[i][j] == 1) return false; 
  } 
  i=row; 
  j=col; 
  while((i<=n)&&(j>0)) 
  { 
    ++i; 
    --j; 
    if(table[i][j] == 1) return false; 
  } 
  return true;    
} 
 

void kiir(int **x,int k) 
{ 
  int i,j; 
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  for(i=1;i<=k;++i) 
  { 
    for(j=1;j<=k;++j) 
      printf("%2i", x[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 
  printf("\n\n"); 
} 
 

void backtracking_kiralyno(int **table, int row, int col, int n) 
{ 
  if(col>n) kiir(table, n); 
  else 
    do 
    { 
      Init(table, col, n); 
      if(igeretes(table, row, col, n)) 
      { 
        table[row][col]=1; 
        backtracking_kiralyno(table, 1, col+1, n); 
      } 
      ++row; 
    } 
    while(row <= n); 
} 
 

void main() 
{ 
  int n,**tabla; 
  printf("n="); 
  scanf("%d", &n); 
  tabla=(int**)malloc((n+2)*sizeof(int*)); 
  for(int i=0;i<=n+2;++i) 
    tabla[i]=(int*)malloc((n+2)*sizeof(int)); 
  for(i=1;i<=n+2;++i) 
    for(int j=1;j<=n+2;++j) 
      tabla[i][j]=0; 
  backtracking_kiralyno(tabla, 1, 1, n); 
} 
 

Házi feladat. Helyezzünk el n szuperkirálynőt egy n×n-es sakktáblán úgy, hogy ne üssék 
egymást. A szuperkirálynő léphet úgy, mint egy klasszikus sakkbeli királynő (vízszintesen, függőlege-
sen, átlósan), és tud ugrani is, mint a ló. 
 

 

Fizika, kémia a konyhában 

II. rész 
 
Számos kezdő háziasszonynak, konyhán ügyeskedő lánynak bosszúságot okoz az el-

ső majonéz, tejszínhab, vagy akár a kocsonya elkészítésekor adódó sikertelenség. Ennek 
okát szerencsére nem a konyhaművészet titokzatos „boszorkánykészség” hiánya okoz-
za, hanem egy pár olyan fizikai, fiziko-kémiai jelenség, amelyekkel a mindennapi élet-
ben, a természetben és az iskolai tanulmányaitok során kémia, biológia, fizika órákon 
gyakran találkoztok, csak a konyhában, s a tanórákon általában eltérő nyelvezetet hasz-


