
190 2003-2004/5 

Programozási technikák felülnézetből

II. rész 
 

Milyen következtetésekhez vezethetnek el a technikák azon párhuzamos bemutatá-
sai, amelyről a cikk első részében olvashattál? 

Hogyan járják be, és miként „metszik meg” a megoldásfát? 
(Az ábrákon négyzetekben megszámoztam, hogy milyen sorrendben foglalkoznak 

illetve metszik meg az egyes technikák a megoldásfa csomópontjait.) 
Greedy, a gyökértől a levelek felé haladva metszi meg a fát, egész részfákat vágva le 

róla. Egyetlen gyökér-levél utat jár be, a leggyorsabb algoritmust adva ezáltal a kezünk-
be (komplexitása lineáris), de sajnos – legalábbis jelen esetben – semmilyen garanciát 
nem tud nyújtani arra vonatkozóan, hogy megtalálja az optimális megoldást. 
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A Back-track ezen feladat esetében egyáltalán nem metszi meg a fát, ugyanis min-
denik gyökér-levél útban egy potenciális megoldást lát. Azért, hogy megtalálja ezeket, 
mélységében járja be a fát, preorder sorrendben foglalkozva a csomópontokkal. Mivel a fa 
csomópontjainak száma exponenciálisan függ n-től, algoritmusa egyértelműen exponen-
ciális komplexitású lesz. 
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A Divide et impera minden csomópontot megmetsz, abban a sorrendben ahogy a 
fa posztorder mélységi bejárása szerint következnek. Mindenik csomóponton pontosan egy 
ágat hagy meg, azt, amelyik az illető részfeladat optimális megoldását képviseli. Mivel a 
teljes fát bejárja, ezért az ő algoritmusa is nyilvánvalóan exponenciális komplexitású. 
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A Dinamikus programozás először is egymásra helyezi az azonos részfákat, létre-
hozva ezáltal egy „leszűkített” megoldásfát, amely csak a különböző részfeladatokat 
képviselő csomópontokat tartalmazza (ezért a Dinamikus programozás akkor tudja 
értékesíteni erősségeit, ha sok az identikus részfeladat). Ezt követően mindenik csomó-
pontról lemetszi a száraz ágakat, akárcsak a Divide et impera. 

Milyen sorrendben metszi meg a Dinamikus programozás a leszűkített fa csomó-
pontjait? Klasszikus változatában lentről felfelé halad végig a fán, szintről-szintre. A 
rekurzív megvalósítás ugyanabban a sorrendben foglalkozik a csomópontokkal, mint a 
Divide et impera, csakhogy kihagyja az ismétlődőket. Tekintettel arra, hogy a leszűkített 
fa csomópontjainak száma n(n+1)/2, algoritmusának komplexitása négyzetes. 
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Hogyan építik fel a megoldást? 
A Greedy illetve a Back-track technikák fentről-lefelé építik fel a megoldást illetve a 

megoldásokat, levélben hirdetve eredményt. 
A Divide et impera és a Dinamikus programozás, pontosan fordítva, lentről-felfelé 

építi fel az optimális megoldást. Mindkét technika a gyökérben hirdet eredményt, a 
Dinamikus programozás klasszikus változata felérkezve, a Divide et impera pedig visz-
szaérkezve ide. A Divide et impera és a Dinamikus programozás rekurzív változata 
között csak annyi a különbség, hogy az első egymástól függetlenül oldja meg a részfel-
adatokat és ezért nem veszi észre ha ismétlődnek, a második viszont valahányszor meg-
old egy részfeladatot eltárolja a megoldását, így ha újból találkozik ugyanazzal a részfel-
adattal, a megoldása már rendelkezésre áll. 

A Back-track és a Divide et impera közös vonása az, hogy mindkettő mélységé-
ben járja be a megoldásfát. Mivel azonban ellentétes irányban építik a megoldást ezért 
az egyik preorder, a másik viszont posztorder sorrendben látogatja meg a csomóponto-
kat. Ez magyarázza meg azt is, hogy miért generál a Back-track több potenciális megol-
dást is (amelyek közül ki kell választania az optimálist), a Divide et impera pedig miért 
épít fel csupán egyet, az optimálist: a fa lefelé terebélyesedik, felfelé viszont szűkül, sok 
levele de egyetlen gyökere van. 

Mi egy másik alapvető különbség a Greedy és a Dinamikus programozás techni-
kák között? Az első optimális döntések által, a második pedig optimális részmegoldásokból 
próbálja felépíteni az optimális megoldást. Ezért a Greedy megközelítés csak akkor 
kielégítő ha bizonyítani tudjuk, hogy az adott feladat esetében az optimális döntések 
tényleg optimális megoldáshoz vezetnek (a globális optimum lokális optimumukat 
feltételez). A Dinamikus programozás alkalmazhatóságának feltétele pedig az, hogy a 



192 2003-2004/5 

feladat optimális megoldása valamilyen módon felépíthető legyen a részfeladatok opti-
mális megoldásaiból (érvényes legyen az optimalitás alapelve). 

Milyen reakciókra számíthatunk, ha alkalmazva az ívlap-kísérletből nyert tanulságot, 
segítünk a diákoknak felülről látni a programozási technikák stratégiáit? 
− „most értettem meg először azt, hogy...” 
− „éreztem, hogy ott valaminek kell lennie, de sohasem tudtam megfogalmazni, hogy mi.” 
− „eddig az egész egy nagy homály volt, és most ... mintha egyszerre minden kitisztult volna.” 
− „olyan ez, mint amikor a puzzle elemei a helyükre kerülnek.” 
− „mindaz, ami eddig annyira elvontnak és megfejthetetlennek tűnt, most egyszerre csak logikus 

és világos lett.” 
 

Kátai Zoltán 
 

tudod-e?

A sárkány 

1. Bevezetés 
A dinosaurusok (sárkánygyíkok) virágkora a földtörténeti középkor három idősza-

kára (triász, jura és kréta) esik. Ekkor ők uralták a szárazföldeket, tengereket, sőt egyes 
csoportjaik még a levegőt is. A kréta időszak vége táján – mintegy 65 millió esztendővel 
ezelőtt – véget ért  az óriásgyíkok uralma, nagy valószínűséggel egy kozmikus katasztró-
fa következtében. Feltehető, hogy egy hatalmas tömegű aszteroid csapódott a Földbe, 
amely akkora porfelhőt kavart, hogy több éven át ez többnyire eltakarta a Napot. Ez a 
növényzet elszegényedéséhez vezetett, ami maga után vonta a nagy táplálékigényes 
őshüllők kipusztulását. Ez a hipotézist alátámasztó tények:  

− az akkori földfelszíni lerakódások iridiumtartalma kb. 100-szor nagyobb a többi-
ekénél, 

− a Föld magmatikus kőzeteinek iridiumtartalma csak 0,001 g/tonna, holott a 
meteoriteké 0,65 g/tonna. 

Az ősvilág furcsa óriásai jórészt kihaltak, mielőtt az ember kialakult volna. A talaj-
ban, kőzetekben megtalált csontok, kövült lenyomatok alapján tudunk róluk. Ezek az 
idegenszerű „ősvilági szörnyetegek” méltán ragadták meg az ember képzeletét; mon-
dákban, mesékben, fantasztikus regényekben szerepelnek. Az ókori mondában például a 
sárkány az aranyalma őrzője, s csillagképet is neveztek el róla. A Draco (Sárkány) főleg a 
Kis és Nagy Medve csillagkép között terül el (1. ábra). Fő csillaga a Thuban (Sárkány – 
óarab nyelven), i.e. 2830-ban Sarkcsillagként volt használható. A Föld tengelye 26000 
éves periódusú mozgásának a következtében i.sz. 21167. évében újra a Thuban lesz az 
északi pólus közelében. 

Az ember ősi vágya a repülés. Ez ösztökélte az embert a különböző formájú és nagyságú 
sárkányok megépítésére. A sárkányépítés technikája már elérte azt a szintet, hogy megalkot-
ták az embert is a levegőbe emelő sárkányt. Itt említeném meg, hogy hazánkban elsőnek a 
kolozsvári születésű Kiss Árpád készített embert repítő sárkányt 1974-ben. 


