
helyzeti energiája nagyobb, mint a gallium-arzenid oldalán (B), ezért az A-ból a B-be 
átlepő elektronok többlet helyzeti energiája mozgási energiává alakul, s nagyon kis 
idő alatt nagy sebességre gyorsulnak. Ezeket a típusú félvezetőket  felhasználó  beren-
dezéseket a japánok fejlesztették  tovább (THETA-eszközök: TunnelingHot Electron 
Transfer  Amplifier  – forró  elektron alagúthatással átengedő erősítő). 

1991-ben a Minnesotai Egyetemen kimutatták, hogy a gallium-arzenid rétegre 
C60 és K3C60 molekulákból álló fullerén  filmek  vihetők fel,  ezek vezetőképességének 
eltérése állandó, s ezért elektronikai alkatrészek gyártására alkalmasak. A szakiro-
dalomban szinte naponta jelennek meg új anyagok. Az elektronikaipar anyagkutatá-
sa talán egyik leggyorsabban fejlődő  ága a kémiának. 

A szupravezető (Firka 1991/1) anyagok a veszteségmentes távvezetékek és mág-
neses energiatárolók anyagai. A jelenséget e higanynál észlelték először 1-20 K hő-
mérséklet tartományban, még a század elején. Az anyagkutatások eredményeként 
sikerült már 100 K körüli hőmérsékleten is szupravezető anyagokat előállítani. Ezek 
mind a kerámiák családjába tartoznak. 

Máthé Enikő 

Töltögetés és kannibálok 
Azok a problémák, amelyeknek megoldásához keresést kell alkalmazni, a mester-

séges intelligencia tárgykörét lépezik. 

1. A probléma ábrázolása 
Vegyünk egy egyszerű feladatot,  amelynek segítségével néhány új fogalmat  is 

bevezetünk. 
Van egy 3 és egy 4 literes edényünk. A feladatunk,  hogy kimérjünk valamelyik 

edénybe 2 liter vizet. 
Tekintsük állapotnak  az edények tartalmát egy adott pillanatban. 

(x,y) x: a 3 literes edény tartalma 
y: a 4 literes edény tartalma 

Tehát a probléma minden állapota ezzel az elempárral írható le. 
Az operátorok  a probléma adott  állapotát  égy másik állapotba  konvertálják, 

azaz olyan függvények,  amelyek értékkészlete és értelmezési tartománya az állapotok 
halmaza. Természetesen minden operátorhoz bizonyos előfeltételek  tartozhatnak; 
ezek tartalmazzák az átmeneti szabályokat egyik állapotból a másikba. A fenti  példa 
esetében az operátorok a következő töltögetési szabályok: 

a) Ha nincs tele a 3 literes edény, akkor töltsd tele 
formálisan:  ha x < 3 akkor (x,y) -> (3,y) 

b) Ha nincs tele a 4 literes edény, akkor töltsd tele 
formálisan:  ha y <4 akkor (x,y)->(x,4) 

c) Ha van víz a 3 literes edényben, akkor öntsd ki 
formálisan:  ha x > 0 akkor (x,y) -> (0,y) 

d) Ha van víz a 4 literes edényben, akkor öntsd ki 
formálisan:  ha y > 0 akkor (x,y) -> (x,0) 

e) Ha a 3 literes edényből színültig tölthető a 4 literes edény, akkor töltsd tele 
formálisan:  ha x >0 és x + y > 4 akkor (x,y) -> (x + y - 4,4) 

f)  Ha a 4 literes edényből színültig tölthető a 3 literes edény, akkor töltsd tele 
formálisan:  ha y >0 és x + y > akkor (x,y) -> (3, x + y -3) 

g) Ha a 3 literes edény tartalma átönthető a 4 literesbe, úgy, hogy az ne teljen meg, 
(ha megtelik, akkor lásd e. pont) akkor öntsd át 

formálisan:  ha x >0 és x + y<4 akkor (x,y)->(0,x + y) 
h) Ha a 4 literes edény tartalma átönthető a 3 literesbe, úgy, hogy az ne teljen meg, 

(ha megtelik akkor lásd f.  pont) akkor öntsd át 
formálisan:  ha y > 0 és x + y <3 akkor (x,y) -> (x + y, 0) 



2. A probléma megoldása 
A bevezetett jelölésekkel a megoldás egy keresés  re redukálódik: kiindulni a kez- . 

deti állapotból, alkalmazni az operátorokat és eljutni a célállapotba. A kezdeti álla-
pottól a célállapotig a probléma különböző állapotokon halad át, vagyis a probléma 
állapota az állapottérben mozog, így a megoldás egy keresés lesz az állapottérben. 

Hasonló jellegű feladat  a közismert, kannibálok és misszionáriusok problémája. 
Egy folyón  at akar kelni három kannibál és három misszionárius egy 2 férőhelyes 
csónak segítségével. Ha valamelyik parton többségben vannak a kannibálok, akkor 
megeszik a misszionáriusokat. Adjunk egy lehetséges megoldást a feladatra. 

Ebben az esetben állapotnak tekinthetjük az (x,y,s) elemhármast, ahol: 

x a kannibálok száma a bal parton, 
y a misszionáriusok száma a bal parton, 
s a csónak állapota (bal-, ill. jobb parton található). 

Fölösleges tárolni a jobb part állapotát, hiszen ez könnyen meghatározható a bal 
part állapotából. A csónak állapota kétféle  lehet: 

- csónak a bal parton 
+ csónak a jobb parton, továbbá, mivel két férőhelyes, 

a lehetséges felállítások  a következők lehetnek: 
a) (2,0) 2 kannibál, 0 misszionárius 
b) (0,2) 0 kannibál, 2 misszionárius 



c) (1,0) 1 kannibál, 0 misszionárius 
d) (0,1)0 kannibál, 1 misszionárius 
e) (1,1) 1 kannibál, 1 misszionárius 

Az egyik állapotból egy másikba való átmenetet úgy kapunk meg, hogy a parttól 
függően,  a part tartalmához hozzáadjuk, vagy kivonjuk a csónak állapotát. 

(x,y,s) jó állapotnak tekinthető, ha teljesülnek a következő feltételek: 
(x > 0) és (x < 3)és(y >0)és(y < 3) és (x < y vagy y=0) és (3-x< 3-y vagy x=0) 

A feladat  ismét egy keresésre redukálódott, amelynek kezdeti állapota (3,3,-) és 
végállapota (0,0,+). 

A feladat  állapottere a következő: 

Mindkét problémát többféleképpen  is megfogalmazhatjuk: 
a. találjunk egy lehetséges megoldást 
b. találjuk meg az összes lehetséges megoldást 
c. találjuk meg az optimális megoldást. 

A következő két, C nyelven írt, forrásprogram  a b. pontra ad választ. 



/* Töltögetés 7 literes, 5 literes edény, kimérni 4 litert */ 
#include <studio. h> 
#include cconio. h> 
#include <process. h> 
#define  M 5 
#define  N 7 
#define  S 4 

typedef  struct{ 
int x,y; 

}ELEM; 

ELEM p[ IOOO]; 
int k=0; 

void my_print(int k) 
{ 
register int i; 
for(i=l;i<=k;i++). 
printf("(%u,%u)",p[i].x,p[i].y); 

putchar(\n'); 
k=0; 

} 
int test(int xjnt y,int k) 
{ 
int i; 
for(i=l3<=kj++). 
if(p[i].x==x  && p[i].y==y)return 0; 

return 1; 
} 
void search(int x,int yjnt k) 
{ 
if(k  >-1) 
if  (X==S ||y==S){ 
k++;p[k].x=x;p[k].y=y; 
my_print(k); 

} 
else 
if(test(x,y,k)){ 

k++; p[k].x=x; p[k].y=y; 
if  (x>0) search(0,y,k); 
if  (y>0) search(x,OJ<); 
if  (x<M) search(M,y,k); 
if  (y<N) search(x^)J(); 
if  (y<N && x+y >= N) search(x+y-NJNJ(); 
if  (x<M && x+y >= M) search(M,x+y-M,k): 
if  (x>0 && y+x<N ) search(0,x,k); 
if  (y>0 && x+y<M && ) search(y,0 j(); 

> 

} 

main() 
{ 
clrscr ( ) ; 
search(0,0,0); 
getch ( ) ; 



/* Három kannibál és három misszionárius */ 

#include <studio. h> 
#include <conio. h> 
#include <process. h> 

typedef  struct{ 
int x,y,s; 

}ELEM; 

struct{ 
int x,y; 

}boat[ 5]={{ 1,0},{0,1},{1,1},{2,0},{0,2}}; 

ELEM p[ 1000]; 
void my_print(int k) { 
register int i; 
for(i=l;i<=k;i++). 
printf("(%u  %u %u)",p[i]jí,p[i].y,p[i].s); 

putchar(Vi'); 
} 
int test(int xjnt y,int sjnt k) 
{ 
register int i; 
for(i=l;i<=k;i++). 
if(x==p[i].x  && y==p[i].y && s==p[i].s) return 0; 

return 1; 
} 
void put(int x ,int y,int s,int k) 
{ 
int j,u,v; 
if(k>-l) 
if(s==  1 && x==0 && y==0){ 
k++;p[k].x=x;p[k].y=y;p[k].s=s; 
my_print(k); 

} 
else 
if(test(x,y,s,k)){ 
k++;p[k].x=xp[k].y=y;p[k].s=s; 
for(j=0y<5y++){ 

switch(s){ 
case O:u=x-boat[j].x^=y-boat[j].y;break; 
case 1 :u=x+boat[j].xy=y+boat[j].y;break; 
} 
if(u<=3  && v<=3 SiSi  u>=0 SiSi  v>=0 && 

(u<=v ||v==0) SiSi  (3-v>=3-u Il v==3)) put(u,v, 1 -sjc); } 

} 
} 
main() { 
put(3,3,0,0); 

getch ( ) ; 
} 
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