
2015-2016/4 13 
 
 
 
 

BACKTRACKING  
Visszalépéses keresés 

II. rész 
 
A backtracking feladatok egyik sajátossága, hogy a feladat összes megoldásában érde-

keltek vagyunk. Ha optimalizálási feladatot akarunk megoldani backtrackinggel, akkor a 
módszer az, hogy generáljuk az összes potenciális megoldást, és optimumot keresünk 
ezek között (a kiír eljárást lecseréljük egy min/max keresőre; az optimális megoldást 
utólag írjuk ki). 

Az első részben bemutatott feladatokban a kódvektorok mindegyik eleme az {1, 2, 
…, n} halmazból származott. Ezért bármely k=1..n –re az x[k] cellában az {1, 2, …, n} 
halmaz elemeit kellett generálni.  A generálást meg tudtuk valósítani egy klasszikus min-
den ciklussal. Általános esetben a generálandó kódvektorok k. elemei egy Ak={ak1, ak2, 
…}halmazból származhatnak. Mivel az ak1, ak2, … értéksorozatot generálnunk kell, az 
x[k] cellában, ezért nyilván, valamely szabály szerint kell, hogy kövessék az értékek egy-
mást. 

Az előbbiekben megtárgyalt feladatok egy másik sajátossága az volt, hogy a megol-
dás-kódok azonos hosszúságúak voltak. Ebből kifolyólag, a generált kódszakasz hosz-
szából (k==n) egy az egyben adódott, hogy megoldás-kódhoz jutottunk-e. Általános 
esetben használhatunk egy külön megoldás függvényt ennek ellenőrzésére. 

 
 
BT(x[],n,k) 
minden x[k] = ak1, ak2, … végezd 

ha ígéretes(x,n,k) akkor 
ha megoldás(x,n,k) akkor 

kiír(x,n,k) 
különben 

BT(x,n,k+1) 
vége ha 

vége ha 
vége minden 
vége BT 
 
 

Megjegyzések: 
 A 5. ábra jól modellezi az általánosabb esetet. Az A1A2…An Descartes szor-

zat elemei közül keressük azokat, amelyek megoldásokat kódolnak. Ezeket ál-
talában jellemez egy belső tulajdonság, amely például, a bástya feladat esetében 
az volt, hogy elemei legyenek páronként különbözőek. 
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5. ábra. Általános modell backtracking feladatokhoz 

 
 Az ígéretes függvény általános esetben is azt ellenőrzi, hogy az x[k] érték ígére-

tesen bővíti-e, összefér-e az x[1..(k-1)] tömbszakasz tárolta kódszakasszal, a 
megoldás-vektorokkal szemben támasztott belső tulajdonság értelmében. 

 A kiír eljárás általános esetben is a kurrens megoldás-kódvektort írja ki (eset-
leg, a kód alapján, a megoldást szemléletesebben is megjelenítheti). 

 
Recept backtracking feladatok megoldásához 
 

Az alábbi 5 lépéses receptet javasoljuk backtracking feladatok megoldásához: 
1. Hogyan kódolhatók a feladat megoldásai vektorokként? Előnyt jelentenek az olyan 

kódolások, amelyek azonos hosszúságú megoldás-kódokat eredményeznek. 
 Nyomra vezethet, ha egy konkrét példán kísérletezünk. Például, ha a 

4x4-es sakktáblára feltesszük a két helyes királynő konfigurációt (lásd 
a 2.3 ábrát), akkor nem nehéz átlátni, hogy ezek a (2,4,1,3) és (3,1,2,4) 
vektorokkal kódolhatók. 

 Fontos azonosítani, hogy milyen belső tulajdonság jellemzi a megoldás-
kódvektorokat? 

2. Igyekszünk felállítani a 2.5 ábrán bemutatott modellt (az x tömb magassága kéz a 
kézben jár a megoldás-vektorok hosszával). 

 Azonosítjuk az Ak (k=1,2,…) halmazokat, ahonnan a megoldás-
vektorok elemei származnak. Már a kódoláskor figyelnünk kell arra, 
hogy az ak1, ak2, … értéksorozatok generálhatók legyenek (általában 
nem léteznek külön eltároltan). Fontos megjegyezni, hogy az Ak hal-
mazok általában identikusak. Ebből adódik, hogy minden szinten 
alapvetően ugyanazt a forgatókönyvet kell követni, amiért is oly ele-
gánsan egyszerű tud lenni a BT eljárás (főleg a rekurzív implementá-
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ciója). Például a 4-királynő feladat esetén a modell a 6. ábra szerint 
alakul. 

 

 
6. ábra. A 4-királynő feladat modellezése 

 

 A modellből általában egy az egyben adódik a BT eljárás.  
3. Megírjuk az ígéretes függvényt, amely az algoritmus kulcselemének tekintendő! 

 Az ígéretességi feltétel a megoldás-kódvektorokra jellemző belső tu-
lajdonságból következtethető ki. 

4. Megírjuk a megoldás függvényt! 
 Az ígéretességi feltételen túl, még milyen feltételnek kell teljesülnie 

ahhoz, hogy a generált vektor megoldás-kódnak bizonyuljon? 
5. Megírjuk a kiír eljárást! 

 A kiír eljárás a kurrens megoldás-vektor dekódolását is tartalmazhat-
ja. Például az n-királynő feladatnál megjeleníthetjük sakktáblán a 
megfelelő királynő felállítást. 

Kátai Zoltán 
 

 
Súlylökés 

 

A diszkoszvetés, gerelyhajítás, kalapácsvetés és súlylökés az atlétikai dobószámok 
csoportját képezik. A súlylökés tehát atlétikai versenyszám, amelynek lényege: egy gömb 
alakú súlygolyó (1. táblázat) válltól egy kézzel való eldobása a lehető legnagyobb távol-
ságra egy 2,135 méter átmérőjű körből a súlylökő által. 

 

1. táblázat 
 férfi női 

tömeg [kg] 7,265÷7,285 4,005÷4,025 
átmérő [mm] 110÷145 95÷130 

 

A  dobószámok szerepelnek a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) és tagszerve-
zetek legrangosabb viadalain is, és egyes versenyszámai szerepelnek az összetett atlétikai 
számokban is (például hétpróba, tízpróba). A súlylökés olimpiai versenyszám (a férfiak-


