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1. fejezet

Bevezetés

Szakdolgozatom kiindulópontját K®nig Dénes (1884-1944) 1936-ban megjelent

Theorie

der endlichen und unendlichen Graphen (Véges és végtelen gráfok elmélete ) cím¶ könyvének egy fejezete képezi. Angol nyelv¶ kiadása Theory of Finite and Innite Graphs címmel 1990-ben jelent meg [1]. Ez volt az els® tudományos színvonalú, összefoglaló jelleg¶,
gráfelmélettel foglalkozó m¶, amely 200 évvel Leonard Euler (1707-1783) 1736-os legels®
gráfelméleti publikációja, a

Königsbergi hidak problémája

után jelent meg. A könyv meg-

jelenését követ® évtizedekben gyors fejl®désnek indult a matematikának ezen ága, amely
a számítógéptudomány elterjedésének is köszönhet® volt. Napjainkig sok magyar tudós is
hozzájárult a terület fejl®déséhez. Néhány név ezen tudósok közül a teljesség igénye nélkül: Egerváry Jen®, Neumann János, Erd®s Pál, Gallai Tibor, Rényi Alfréd, Pósa Lajos,
Lovász László [2]. K®nig Dénes munkájának jelent®ségét az adja, hogy összegy¶jtötte az
addigi gráfelméleti eredményeket, s kiegészítette azokat saját megjegyzéseivel, bizonyításaival. Könyvében el®ször tisztázza a gráfelméleti alapfogalmakat, a kés®bbi fejezetekben
pedig többek között a következ® problémakörökr®l olvashatunk: Euler-séta, Hamilton-kör,
labirintusprobléma, végtelen gráfok, irányított gráfok alkalmazásai, gráfok faktorizációja.
Szakdolgozatom célja a labirintusprobléma bemutatása: labirintusban való útkeres® algoritmusok ismertetése. Az alapvet® gráfelméleti fogalmak (csúcs, él, összefügg®ség stb.)
deniálásától eltekintek, azokat ismertnek feltételezem. K®nig Dénes helyenként - mai
szemmel nézve - bonyolult módon bizonyította be tételeit, amelyeket egyszer¶bben, rövidebb érveléssel is beláthatunk, máshol pedig nyilvánvaló tényként említ valamit, ami pedig
nem is egyértelm¶. Ezeken a pontokon megjegyzésekkel, észrevételekkel éltem, amelyek
megkönnyítik az egyes bizonyítások megértését.
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A labirintusok dokumentált története mintegy ötezer évre nyúlik vissza. A legrégebbi
labirintus nyomokat ®si sziklarajzokon, egyiptomi, itáliai, ír, spanyol pénzérméken találták. Az ismert görög mítosz,

Ariadné fonala

szerint Thészeusz, Ariadné szerelme, egy

aranyfonal-gombolyag segítségével jutott ki a labirintusból, miután legy®zte a félig ember, félig bika Minótauroszt [3]. A természetben is sok minden hasonlít a labirintusokra,
mint például a korallok, levélerezet, a zsiráf sz®rzete, vagy az agykéreg [4].
A hétköznapi szóhasználatban a labirintus és az útveszt® fogalma ugyanazt jelenti.
A labirintus legkorábbi jelentése szerint egy kétirányú (két irányban bejárható) útvonal
(amely egy bejárattal rendelkezik), amely elágazások nélkül vezet a bejárattól a középpontba, illetve a középpontból a kijárathoz. Az útveszt® sok keresztez®déssel, zsákutcával
tarkított, azaz számtalan utat, bejárási lehet®séget foglal magába (1.1. ábra) [5].

1.1. ábra. Útveszt®
Tökéletes labirintusnak nevezzük a legegyszer¶bb típusú útveszt®t, amelynek bármely
pontjától bármely pontjához pontosan egy út vezet (1.2. ábra) [4]. Tehát nincsenek elérhetetlen, megközelíthetetlen pontjai - azaz összefügg® - és nincsenek benne körök sem - azaz
visszatér® útvonalak sem - tehát fával reprezentálható [6]. Mi a továbbiakban nem feltételezünk körmentességet (ha csak külön nem jelzem), mindösszesen annyit feltételezünk,
hogy a

labirintus

összefügg® és véges.

A labirintus folyosóinak szélessége nem számít, így a labirintust azonosíthatjuk egy

gráal.
csúcsainak,

gráal, pontosabban egy irányítatlan, súlyozatlan, véges és összefügg®

A labi-

rintusban lév® elágazási helyek és a zsákutcák megfelelnek a gráf

az ®ket

összeköt® folyosók pedig a gráf

éleinek

(1.3. ábra) [1].
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1.2. ábra. Tökéletes labirintus

1.3. ábra. Labirintus ábrázolása gráfként

Szakdolgozatom következ®, második fejezetében a K®nig Dénes által is tárgyalt három
legrégebbi útkeres® módszert mutatom be. Ezekkel nem egy meghatározott helyet, hanem
a labirintus összes pontját elérhetjük. Az egyes algoritmusok egy lehetséges bejárását a
[1] könyvben szerepl® (1.3 ábra) labirintuson szemléltettem.
Nem ismerhetjük mindig a labirintus térképét, struktúráját. A sövénylabirintusok esetén például, amikor elérünk egy elágazáshoz, annak fényében kell döntenünk sétánk folytatásáról, hogy az adott elágazásban milyen információk állnak rendelkezésünkre. A labirintusban való séta során, amikor egy bizonyos

X -elágazási

helyre, vagy egy zsákutca

X -végére elérünk, feltételezzük, hogy a labirintus (gráf ) ismert X szomszédságában, azaz
az X -be men® folyosók (élek), valamint a már bejárt útvonal részletei ismertek. A külön-

FEJEZET 1.

BEVEZETÉS

4

böz® algoritmusoknál különféle jelöléseket alkalmazhatunk sétánk során. Ennek segítségével tudhatjuk például, hogy mely éleken haladtunk már át korábban, vagy hogy ez az
áthaladás melyik irányban, illetve hányszor történt meg.
A labirintusprobléma egyes megoldásai magukban foglalják a séta soron következ®
lépésének, élének megválasztási szabályait, s az algoritmus helyességének bizonyítását.
Egyes algoritmusok esetén több bizonyítást is közlök. A harmadik fejezetben újabb algoritmusokat ismertetek röviden, a negyedik fejezetben pedig a labirintusprobléma mai
alkalmazásairól, el®fordulásairól írok.
Szakdolgozatom elvezet az els®, 1871-ben publikált labirintusprobléma megoldásától
egészen a napjainkban történ® alkalmazásáig.

2. fejezet

Útkeres® algoritmusok

2.1.

Wiener algoritmusa

Christian Wiener (1826-1896) német matematikus, zikus, lozófus kezelte els®ként matematikai problémaként az ókori labirintus problémát [1]. 1871-ben megjelent tanulmányában olvasható az els® publikált algoritmus labirintusprobléma megoldására [7]. Wiener
megoldotta a labirintusból való kijutás feladatát (abban az esetben, ha megállunk, amikor
eljutunk a labirintus kijáratáig), K®nig Dénes pedig belátta, hogy Wiener algoritmusát
követve valójában a labirintus minden részét bejárjuk (ha egészen addig folytatjuk a bejárást, amíg van olyan lépés, amely az algoritmus szabályainak megfelel), s az algoritmus
a kezd®csúcsba visszatérve ér véget.
A továbbiakban a következ® feltételezéseket tesszük: ha a labirintus bejárása közben
elérünk egy

P -csúcsot,

akkor az összes

P -hez

csatlakozó élt ismerjük, akár elértük ®ket

korábban, akár nem; továbbá feltételezzük, hogy bármikor lehetséges visszakövetni az
addig megtett teljes útvonalat az ellenkez® irányba, ugyanazon lépésekkel [1].
Ekkor Wiener módszere a következ®: egy tetsz®leges
haladunk az élek

A-kezd®csúcsból

indulunk, majd

AB, BC, CD, . . . sorozatán - megjelöljük az éleket, amiken áthaladtunk,

azt is feljegyezve, hogy ez az áthaladás mely irányban történt - tetsz®legesen választva,
vagy a gráf egy

Q-végpontjáig (Q

1-fokú pont, zsákutca), vagy egy olyan

Q-pontig,

amin

korábban már áthaladtunk. Ekkor megfordulunk, s visszamegyünk a bejárt éleken az ellenkez® irányba, mint ahogy az el®bb áthaladtunk rajtuk, addig, míg elérünk egy olyan

R-csúcsot, amelynek van még olyan RS

éle, amin még nem haladtunk át. Ekkor letérünk,

5
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s folytatjuk a sétát olyan éleken át, melyeken korábban még nem

jártunk, tetsz®leges módon, míg elérünk egy végpontot (zsákutcát), vagy egy olyan csúcsot, amelyen már áthaladtunk; itt ismét visszafordulunk, és így tovább [1]. Ily módon
folyamatosan a bejárás új szakaszait adjuk hozzá a már megjelöltekhez, s véges id®n belül az egész labirintust bejárjuk [7]. A bejárás lépésszáma, így az algoritmus futási idejét
jellemz® mennyiség legfeljebb

2 · |E|, ahol |E| a labirintus folyosóinak (azaz a gráf éleinek)

száma.

2.1. ábra. Wiener algoritmusa
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Az algoritmus pszeudokódja:

Algoritmus (Wiener (G, A))

V ← A,

nyitunk egy

S

#

vermet,

G

gráf,

S ← A and P

A ∈ V (G)

kezd®csúcs

legyen egy sor # P-be tesszük a

bejárás éleit

until S

verem nem üres

V ←

leolvassuk az

S

verem tetejét

if ∃e = (V, U ) jelöletlen él and U -t még nem látogattuk meg
then

jelöljük meg

e-t

az áthaladás irányával:

e = (V, U ) → P and

lépjünk

U -ra and S ← V and S ← U

if ∀e = (V, U ) jelöletlen él már látott U -ba vezet
then

jelöljük meg

e-t

az áthaladás irányával:

U -ra and S ← V and S ← U and

and

lépjünk

e = (V, U ) → P and

forduljunk vissza

lépjünk

e-n: e = (U, V ) → P

V -re and S ← V

if ∀e = (V, U ) él jelölt
then

visszafordulunk: jelöljük meg

e = (V, U ) → P and
csúcsokat

az áthaladás irányával:

haladjunk visszafelé az éleken

S -b®l, U ← S while

jelöletlen éle,

e-t

olyan

W

S ← W , e = (V 0 , W ) → P

and

vegyük ki a

csúcshoz nem érünk, melynek van
#

V0

az a csúcs, amelyen keresztül

értük el W-t

2.1. Tétel (Wiener tétele).

sorozata

A fenti algoritmust alkalmazva a bejárt élek P = ABC . . .

1. visszavezet A-hoz és
2. a gráf összes élét tartalmazza.
Bizonyítás.

[1] Ha nincs elágazás, akkor persze visszatérek

A-ba.

De ha van elágazás, akkor mivel minden egyes lépés egy új élt ad hozzá a bejárt élek
halmazához, az élek véges száma miatt kell lennie egy utolsó olyan élnek is, amelyen
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korábban még nem haladtunk át. Mivel a csúcsok száma is véges, ezután a letér® után el
kell érnünk egy pontot, melyet még nem látogattunk meg korábban, vagy egy

Z -csúcsot,

amelyen már áthaladtunk korábban (mivel nincs több még meg nem látogatott él - a gráf
összefügg®sége miatt - ezzel az utolsó éllel vagy az utolsó még meg nem látogatott pontot
értük el, vagy egy már látott csúcsot; tehát ezután a letér® után a gráf összefügg®sége és
végessége miatt nem lehet több még meg nem látogatott csúcs). Az utasításokat követve mivel nem lehetséges több letér®, át kell haladjunk az élek
az ellenkez® irányban, amivel így elérjük

P = ABC . . .

teljes sorozatán

A-t.

Megmutatjuk, hogy az eredeti gráf összes élén áthaladtunk ily módon. Tegyük fel,

G-nek egy G0
G-nek egy G00

hogy ez mégsincs így: ekkor azon élek, amelyeken áthaladtunk,

összefügg®

részgráfját adják, s azon élek, amelyeken nem haladtunk át,

részgráfját

alkotják. A

G0

és

G00

részgráfoknak nincs közös éle (diszjunktak - hiszen vagy áthaladtunk

egy élen, vagy nem haladtunk át:
van:

U,

különben a

Mivel

G00 -nek

U G0 -hoz

G = G0 + G00
tartozik,

is része, van egy

U

U -ban

E(G) = E(G0 ) ∪ E(G00 ) ), de legalább egy közös csúcsuk
gráf nem lenne összefügg®.

egy csúcs az élek

P = ABC . . .

sorozatában. Mivel

00
végz®d® él, amelyen nem haladtunk át (G deníciójá-

ból következik). A fentiekben ismertetett eljárás miatt azonban le kell térnünk
amikor

A-felé

U

U -nál,

haladunk - ez pedig ellentmond a ténynek, miszerint az utolsó letérés már

megtörtént. Így a feltevés, miszerint ez meg nem látogatott él volt, nem igaz.
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Tarry algoritmusa

Bármely labirintust bejárhatunk úgy, hogy minden folyosóján kétszer haladunk át (egyszer
- egyszer az egyes irányokban), anélkül, hogy ismernénk a labirintus térképét [8]. Ehhez a
következ® feltételezéseket tesszük: minden,

P -csúcsba érkezésnél, minden P -hez csatlakozó

élr®l tudnunk kell, hogy áthaladtunk-e már az éleken, s azt is, hogy az áthaladás mely
irányban (vagy irányokban) történt, továbbá mindig meg kell tudnunk határozni, hogy
mely élen keresztül értük el el®ször ezt a

P -nek)

[1]. Az

A

P

csúcsot (a továbbiakban ez az él:

bejárati éle

kezd®csúcsnak természetesen nincs bejárati éle.

A problémát erre az esetre a francia Gaston Tarry (1843-1913) oldotta meg 1895-ben.
Megoldása a következ®: amikor egy
a sétát bármilyen

QR-éllel,

P Q-élen

felé;

csatlakozó

QK

élen már áthaladtunk

amin még nem haladtunk át

csak akkor választhatjuk, ha minden más

K

R

Q-csúcsot, folytatjuk
de Q QR-bejárati élét

keresztül elérünk egy

Q-hoz

irányában. Ez a szabály biztosítja, hogy az egyes irányokban minden élen legfeljebb

egyszer haladunk át, s így összességében legfeljebb kétszer [1]. Az ábrán zölddel a bejárati
éleket jelöltem.

2.2. ábra. Tarry algoritmusa
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Tarry algoritmusa abban különbözik Wiener algoritmusától, hogy Tarry algoritmusánál megkülönböztetjük az egyes csúcsok

bejárati élét,

amelyen csak akkor haladhatunk

át újra, ha az adott csúcsnak nincs már több olyan éle, amelyen még nem haladtunk át.
Ezzel szemben Wiener algoritmusának alkalmazása során azonnal vissza kell fordulnunk,
amint olyan csúcshoz érünk, amelyet korábban már láttunk (vagy zsákutca).
Tarry algoritmusának pszeudokódja [9]:
Jelölés:
ismertek;

P

útvonal;

ebe(Ai )

az

Ai

Ai

EA◦ i ,P ⊂ EAi : Ai azon élei, melyeken
bejárati éle (Ai 6= A0 ) és ebe(A0 ) = ∅.

csúcs;

csúcs

már áthaladunk,

Algoritmus (Tarry(G, A0 ))
0. lépés Legyen
1. lépés

i = 0, A0 ∈ V (G)

P = A0 .

Ai ∈ V (G)-b®l egy tetsz®leges ei ∈ EAi élen áthaladunk, amelyen még nem haladtunk át Ai irányából vagy amelyen keresztül el®ször értük el Ai -t. Legyen P =
P, ei , Ai+1 (ei ∈ EAi+1 ). Legyen i = i + 1.

2. lépés Tegyük fel, hogy a

EAi (Ai 6= A0 ),
3. lépés

tetsz®leges kezd®csúcs,

P = A0 , e0 , A1 , . . . ei−1 , Ai

menj az els® lépésre,

else

sétát tettük meg.

menj a harmadik lépésre.

If ebe(Ai ) ⊂ EA◦ i ,P , menj a negyedik lépésre. Else
(ei

∈ EAi+1 ), i = i + 1,

4. lépés STOP.

#

P

If EA◦ i ,P ∪ ebe(Ai ) 6=

legyen

ei = ebe(Ai ) , P = P, ei , Ai+1

s menj a második lépésre.

egy kétirányú, dupla nyomvonal

G-ben.

A séta végén minden élen pontosan kétszer haladtunk át,
egyszer-egyszer az egyes irányokban. A séta a kezd®csúcsban ér véget [1].
2.2. Tétel (Tarry tétele).

2.1. Megjegyzés.
1. Bizonyítás.

Az algoritmus futási ideje így pontosan 2 · |E|.

[8] Els®ként Tarry bizonyítását ismertetem. Bármikor, miel®tt megérke-

zünk egy csúcshoz, vagy miután elhagyjuk azt, bármely, a kezd®csúcstól különböz® csúcsnak szükségképpen páros számú éle van, amelyen egyszer haladtunk át, s azon élek száma,
amelyeken a kezd® irányban haladtunk át, megegyezik azon élek számával, amelyeken a
kijárati irányban haladtunk át (kifok=befok). Ez nyilvánvaló, hiszen a belépések száma
megegyezik a kilépések számával, s egy élen legfeljebb kétszer haladhatunk át (ellenkez®
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irányokban). Következésképpen, egy csúcshoz érve, azon élek száma, amelyeken csak egyszer haladtunk át a kezd® irányban, eggyel több, mint azon élek száma, amelyeken csak
egyszer haladtunk át, s ezt a kijárati irányban tettük. Ha már csak egy olyan él van,
amelyen csak egyszer haladtunk át, akkor az csak a kezd®él lehet, s szükségképpen az
összes többi élen kétszer haladtunk át az ellentétes irányokban. Így nem állhatunk meg
ennél a csúcsnál, s kénytelenek leszünk visszatérni a kezd®élre, hiszen minden más élen
már áthaladtunk kétszer. Így amíg követjük az egyetlen szabályt, miszerint sosem fordulhatunk vissza az egyes csúcsok bejárati élén, ha csak nincs más választásunk, akkor
csak a kezd®pontban állhatunk le - hiszen a csúcs bejárati élén csak akkor haladhatunk
át másodszor, ha már a csúcs összes többi élén áthaladtunk.
Tekintsük most a kezd® csúcsot. E csúcsba érkezéskor, azon élek száma, melyeken egyszer haladtunk át, a kezd® irányban, megegyezik azon élek számával, amelyeken egyszer
haladtunk át, a kijárati irányban. Következésképpen csak akkor állhatunk meg, ha nincs
felderítetlen él, vagy olyan él, amelyen csak egyszer haladtunk át. Ezért e kényszerített
megálláskor a kezd® csúcs minden folyosóján kétszer haladtunk át.
Továbbá: legyen

A0 , A1 , A2 , A3 . . . a kezd®, illetve a többi csúcs, olyan sorrendben elne-

vezve a csúcsokat, ahogy felfedeztük ®ket a séta során. Ha pontosan követtük a szabályt,

A1 , A2 , A3 , . . . csúcsokhoz vezet® összes élen szükségszer¶en kétszer haladtunk át
ellentétes irányokban, akárcsak az A0 -ba vezet® éleken.

akkor az
az

Valóban, hiszen az

A1

csúcs

A0 A1

bejárati élén, ami

tunk át az ellentétes irányokban, illetve
irányokban. Ugyanígy az

A1 A2

(vagy

A0 A2 , ha A1

A2

A1

A0 -ban

végz®dik, kétszer halad-

összes élén is kétszer haladtunk át az ellentétes

csúcs összes folyosóján is kétszer haladtunk át, mivel ennek

zsákutca) bejárati élén, mely

haladtunk át . . . Végül bármely

Ak

rábbi csúcsban (A0 , A1 , A2 , . . . vagy

A1 -hez (vagy A0 -hoz) vezet, kétszer

csúcsot, amelynek bejárati éle szükségképpen egy ko-

Ak−1

) végz®dik, maradéktalanul felderítettük, hiszen

a bejárati élén kétszer haladtunk át. S ezt akartuk bizonyítani.



Tegyük fel, hogy amikor el®ször járunk egy élen, ellátjuk jelöléssel [8]: amikor rálépünk egy élre, két jelet teszünk rá; amikor elhagyjuk, akkor pedig egy vagy három jelet,
attól függ®en, hogy az él egy már meglátogatott csúcshoz vezet-e, vagy pedig egy újhoz;
s ha egy olyan élen járunk, amelynek bejáratánál már szerepel egy jel, vagyis most járunk másodszor az adott élen, mégpedig az ellenkez® irányban, akkor most megjelöljük
egy második jellel is ezt a bejáratot. Így bármely csúcshoz érve, mindig képesek leszünk
megkülönböztetni az új éleket, amelyeken még nem szerepel jelzés, továbbá a bejárati
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éleket, amelyeken három darab jelzés szerepel, illetve a többi élt, amelyeken csak egyszer
haladtunk át, s egy jelzés szerepel rajtuk.
Ekkor a követend® szabály így szól: egy csúcshoz érve menjünk tovább egy olyan élen,
amelyen vagy nem szerepel jelzés vagy egy jelzés szerepel, ha pedig egy ilyen él sem létezik,
válasszuk azt az élt, amelyen három jelzés szerepel.
Követve ezt a gyakorlati szabályt, a labirintusban elveszett ember feltétlenül megtalálja
a kijáratot, miel®tt bejárná az összes folyosót, és ugyanazon a folyosón kett®nél többször
menne át. Továbbá azt is láthatjuk, hogy egy labirintus sosem megfejthetetlen.

2. Bizonyítás.

[1] K®nig Dénes a következ®képpen látta be Tarry tételének helyességét:

A0 , A1 , A2 , A3 , . . . sorban, ahogy felfedezzük ®ket a séta során. Nyilvánvalóan az összes A0 K élen, ami az A0 kezd®csúcsba megy, már áthaladtunk K irányában,
különben a séta nem állhatna meg A0 -ban. Mivel A0 -t annyiszor értük el, ahányszor elhagytuk, minden A0 K élen át kellett haladnunk A0 irányában.

legyenek a csúcsok

Megmutatjuk, hogy az összes többi élen, amely valamely

An csúcsban végz®dik, szintén

áthaladtunk mindkét irányban. Ha ez nem így volna, akkor lennie kéne egy els® csúcsnak:

An , az A0 , A1 , A2 , A3 , . . . sorban, hogy egy An K élen nem haladtunk át kétszer. Mivel az
An csúcsot annyiszor hagytuk el, ahányszor elértük, kell lennie egy An K1 élnek, amin nem
haladtunk át K1 irányában, és kell lennie egy An K2 élnek, amelyen nem haladtunk át An
irányában. Azonban az An csúcs Aα An bejárati élére biztosan fennáll α < n, és így az
Aα An élen áthaladtunk Aα irányában (mint minden Aα -ba men® élen). De ez csak akkor
helyes, ha az összes An -be men® élen áthaladtunk K irányában. Ez viszont ellentmond
annak a ténynek, hogy az An K1 élen nem haladtunk át K1 irányában - hiszen amíg nem
használtuk el az összes An -be men® élt, addig nem mehetünk vissza Aα -ba.
Még meg kell mutatnunk, hogy a gráf minden csúcsa valamelyik
ladtunk rajtuk a séta során. Tegyük fel, hogy egy

B

Ai

csúcs, azaz átha-

csúcson nem haladtunk át. Csatlakoz-

B -hez A0 -lal egy úttal (ezt megtehetjük, hiszen a gráf összefügg®): A0 , B1 , B2 , . . . , Bν
(Bν = B ). Legyen Bδ az els® csúcs a B1 , B2 , . . . sorozatban, ami nincs benne a sétában.
Ekkor Bδ−1 -en áthaladtunk (δ = 1-re: Bδ−1 = A0 ), tehát Bδ−1 Bδ -n áthaladtunk (valójában kétszer). Így Bδ -n is áthaladtunk, feltevésünkkel ellentétben. 
zunk

Tehát az algoritmus csak akkor érhet véget, ha nincs felderítetlen él, illetve olyan él,
amelyen csak egyszer haladtunk át, következésképpen az algoritmus csak a kezd®pontba
visszaérve állhat le.
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A témát Michael Behrend is feldolgozta, megjegyzéseket f¶zött hozzá, s egyszer¶bb
módon látta be Tarry tételét. Egy nyilvánvaló észrevétel: minden csúcsban bejáratoknak és
kijáratoknak kell váltakoznia. Amíg a kezd®csúcsnál el®ször egy kijárat következik, addig
minden más csúcsnál el®ször bejárat következik [10]. A következ® egyszer¶, de fontos
állítást felhasználjuk majd Tarry tételének bizonyításához:

2.1. Állítás.

[10] Tételezzünk fel egy olyan útkeres® algoritmust, amiben

i) egyetlen élen sem haladunk át egynél többször ugyanabban az irányban,
ii) ha egy csúcsba való belépésnél van egy vagy több olyan él, amelyet még nem használtunk kijáratként, akkor közülük legalább egyet használhatunk kijáratként.
Ekkor a séta csak a kezd®csúcsban fejez®dhet be.
Bizonyítás.

V , a kezd®csúcstól különböz® csúcsot, s tekintsük az nedik V -be lépést (n ≥ 1). Mivel V nem kezd®csúcs, V -t pontosan n − 1-szer hagytuk el.
Ekkor i) értelmében legalább n darab éle van a V csúcsnak. Ezért most V -nek legalább
egy olyan éle van, amelyet még nem használtunk kijáratként, s így ii) értelmében a séta
tovább folytatható ezen élek valamelyikén. 
[10] Vegyünk egy

Tarry jelöléses módszere több információval szolgál számunkra, mint ami ténylegesen szükséges ahhoz, hogy végrehajtsuk algoritmusát. Amikor megérkezünk egy csúcshoz,
Tarry módszere megengedi, hogy megkülönböztessük a még meg nem látogatott éleket
azoktól, amiken csak beléptünk a csúcshoz; de bármely fajta élen távozhatunk innen,
ezért nincs szükség a megkülönböztetésre. Így alkalmazhatunk egyszer¶bb módszert is.
Amikor kilépünk valamely csúcsból, lássuk el egy piros jellel a kijárati él végét ennél a
csúcsnál (nem mindkét végén). Amikor el®ször érünk el egy csúcsot, jelöljük meg a bejárati élét zölddel. Amikor elérünk egy csúcshoz, a szabály így a következ® lesz: hagyjuk el
a csúcsot egy jelöletlen élen, ha van ilyen; ha nincs ilyen, akkor folytassuk a sétát a zöld
élen, ha van ilyen - különben a séta véget ért, s a kezd®csúcsban vagyunk (hiszen csak a
kezd®csúcsnak nincsen zöld éle).
Amikor elhagyunk egy csúcsot a zöld élen, akkor már a csúcs minden élén áthaladtunk
kétszer, s kés®bb már nem fogjuk újra meglátogatni ezt a csúcsot.
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n-szer

n-edszer

lépünk be a kezd®csúcsba. Mivel ez a kez-

kellett elhagynunk. Mivel nincs több kijárat, a kezd®csúcsnak

darab éle van. Ezért minden egyes élen egyszer-egyszer haladtunk át az egyes

irányokban (különben nem tértünk volna vissza a kezd®csúcsba).
Jelöljük a csúcsokat
a séta során,
az

Ai

A0

A0 , A1 , A2 , . . . , Ak -val

sorban, ahogy el®ször meglátogattuk ®ket

a kezd®csúcs. Teljes indukcióval belátjuk minden

i = 0, 1 . . . k -ra,

hogy

csúcs minden élén áthaladtunk, pontosan egyszer az egyes irányokban. Már láttuk,

A0 , A1 , A2 , . . . Ai−1 -re minden i =
1, 2 . . . k esetén. A csúcsok címkézésének módszere miatt igaz, hogy az Ai csúcsot egy Aj
csúcsból értük el, ahol j = 1 . . . i − 1. Ekkor az indukciós feltevés értelmében az Aj Ai
élen mindkét irányban áthaladtunk. Így Ai -t a bejárati élén hagytuk el utoljára. Tarry
szabályai értelmében ezt pedig addig nem tehettük meg, míg az Ai csúcs összes többi élét
nem használtuk kijáratként. Így Ai minden élét használtuk egyszer kijáratként, és mivel
a ki- és belépések száma meg kell egyezzenek egymással, Ai összes élét használtuk egyszer
hogy ez teljesül

A0 -ra.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz

bejáratként is.
Még azt is meg kell mutatnunk, hogy a labirintus összes csúcsát bejártuk. Tegyük fel,

B csatlakozik a
kezd®csúcshoz egy B1 , B2 , . . . , Bm úttal, ahol B1 = A0 , s Bm = B . Ekkor B1 -et meglátogattuk. Ha m = 1, végeztünk. Különben tegyük fel, hogy Bi−1 -et meglátogattuk minden
i = 2 . . . m esetén. A bizonyítás els® felének értelmében a Bi−1 Bi élen áthaladtunk, így
Bi -t meglátogattuk. Ebb®l következ®en Bm -et is meglátogattuk. 
hogy a

B

csúcson nem haladtunk át. Mivel a labirintus összefügg®, ezért

K®nig Dénes könyvének angol nyelv¶ kiadása 1990-ben jelent meg Richard McCoart
fordításában, William Thomas Tutte (1917-2002) bevezet®jével. Tutte a könyv minden
fejezetét elemezte, észrevételekkel, kritikai megjegyzésekkel látta el. Némelyik tételt még
be is bizonyította, némiképp egyszer¶bb, rövidebb módon, mint ahogy azt K®nig Dénes
tette. Tarry tételét a következ® módon látta be:

4. Bizonyítás.

[1] Tegyük fel, hogy sétánk során a

L

az a halmaz,

Megmutatjuk, hogy

L

az üreshalmaz (L

-ban, a másik vége pedig

= ∅).

KG

együtt.

De tegyük fel, hogy ez nem így van.

e élt (G összefügg®sége miatt), amelynek egyik vége
V ∈ L-ben végz®dik, mégpedig a következ® módon: ha

Ekkor tudunk választani egy olyan

U ∈K

útvonalat tettük meg. Legyen

⊂ V (G)), amelyen P áthaladt, az A kezd®csúccsal
amely G összes többi csúcsát tartalmazza (L ⊂ V (G)).

azon csúcsainak halmaza (K
Legyen

P
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V

L-t,

akkor az

e

él az, amelyen keresztül

csúcs bejárati éle; ha pedig

P

tetsz®legesen választott él, amelynek egyik vége

P

el®ször látogatta meg

nem látogatja meg

K -ban van, a

L-t,

L-t,

s

e él egy
pedig L-ben. G

akkor az

másik vége

összefügg®sége miatt pedig legalább egy ilyen él létezik.

U -nak van néhány olyan
éle, amelyen P nem halad át U irányából, hiszen P pontosan annyiszor hagyja el U -t,
ahányszor belép U -ba. Így Tarry szabályai értelmében P nem halad át U bejárati élén a
kijárati irányban, ha létezik egy ilyen bejárati él. K deníciójából következtetve kapjuk,
hogy U kell legyen az A kezd®csúcs. De ekkor P túl hamar véget érne, hiszen U -nak van
még egy kijárata. Azaz L valóban az üreshalmaz, s P G összes csúcsát bejárja.
Figyeljük meg, hogy

P

sosem halad át

Még be kell látnunk, hogy

P

e-n U

irányában. Ezért

minden élen pontosan kétszer halad át, egyszer - egyszer

az egyes irányokban. El®ször is vegyük észre, hogy

P

csak akkor fejez®dhet be

A-ban,

ha

A-t minden hozzá kapcsolódó élen, s emiatt vissza is tért A-ba minden hozzá
élen. De P minden más U csúcsot a bejárati élén hagy el, s P ezt csak akkor

elhagyta már
kapcsolódó

teheti meg, ha az egyes csúcsokat minden hozzájuk kapcsolódó élen elhagyta és vissza is
tért oda.

2.3.



Trémaux algoritmusa

Nem feltételezhetjük, hogy bármikor képesek lennénk ugyanazon az útvonalon visszamenni, mint amit már megtettünk, az ellenkez® irányban, így Wiener feltélezése helyett
a következ® feltételezést tesszük: ha a séta során elérünk egy bizonyos
minden

P -csúcsot,

akkor

P -be men® élt ismerünk, azaz, tudjuk, hogy vajon áthaladtunk-e már rajtuk, s azt

is, hogy hányszor (ehhez alkalmazunk valamilyen jelölést); de azt, hogy az áthaladás mely
irányban történt, nem feltétlenül ismerjük. A labirintus problémát e feltételek mellett a
francia Charles Pierre Trémaux (1859-1882) oldotta meg [1].
Trémaux módszere a következ® [1]: egy tetsz®leges

A

kezd®csúcsból indulunk egy tet-

sz®legesen választott él mentén (ha több, mint egy él van). A kés®bbi lépések során a
következ® él megválasztásánál a következ® szabályokat alkalmazzuk (feltesszük, hogy az
élen áthaladva a

V

e

csúcsba jutunk): el®ször is ellen®rizzük, hogy vajon korábban jártunk-e

V -ben. Ha még nem voltunk itt, akkor egy tetsz®leges jelöletlen élen folytatjuk tovább
utunkat, ha van ilyen. Ha nincs ilyen él, akkor V zsákutca, s szükségképpen visszafordulunk az e élen, amelyen elértük V -t. Ha pedig már jártunk korábban V -ben, akkor, ha
már
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e élen, akkor visszafordulunk az e él mentén. De ha e-n már
legalább egyszer áthaladtunk, akkor, ha lehetséges, V -t valamely még nem használt élén
hagyjuk el. De ha már nincs ilyen él, akkor lehet®leg olyan élen hagyjuk el V -t, amelyen
csak egyszer haladtunk át. Ha pedig ez sem lehetséges, akkor V -ben ér véget sétánk.

most haladtunk át el®ször az

Hasonlóképpen, mint Tarry sétáinál, a sétának véget kell érnie, s ez csak akkor lehetséges, ha a séta

A

kezd®csúcsát elértük.

2.3. ábra. Trémaux algoritmusa

Jelöljük

P -vel

az algoritmus alkalmazása során eredményül kapott útvonalat.

P

egy

élen sem halad át kett®nél többször, s a kezd®csúcsban ér véget. Az els® tulajdonság
biztosítja, hogy a

P

útvonal véges hosszú. A második tulajdonságot a következ®

érveléssel látjuk be: bármikor, amikor elérünk egy

A-tól

különböz®

V

paritás -

csúcshoz, páratlan

számú bemen® (irányú) élt használtunk fel (azaz ekkor a befok páratlan). Bármely korábbi látogatásunknál egy bemen® (irányú) élen érkeztünk, s egy másikon (kimen® irányún) hagytuk el. Mivel a

V -nél

lév® be- és kimen® élek száma páros (kifok=befok, azaz

kifok+befok=páros), még legalább egyet kihagytunk [1]. Trémaux tétele a következ®t
mondja:
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2.3. Tétel (Trémaux tétele).

pontosan kétszer haladtunk át.
2.2. Megjegyzés.

algoritmusánál.

A séta a kezd®csúcsban ér véget, s ekkor minden élen

Az algoritmus futási ideje így itt is pontosan 2 · |E|, akárcsak Tarry

Trémaux nem publikálta saját bizonyítását. Francois Édouard Anatole Lucas (18421891) francia matematikus az els®k között volt, aki felismerte a gráfok koncepciójának
jelent®ségét, fontosságát, és alkalmazta is az elméletet.

rakoztató matematika )

Récréations Mathématiques (Szó-

cím¶ munkájában többek között foglalkozott a labirintus prob-

lémával is, Trémaux tételének bizonyítása azonban nem teljes. Lucas munkáját Wilhelm
Ahrens (1872-1927) egészítette ki 1901-ben megjelent

Mathematische Unterhaltungen und

Spielen (Matematikai szórakozások és játékok ) cím¶ munkájában. K®nig Dénesnek nagy
segítséget jelentettek e kötetek könyve megírásához. K®nig Dénes bizonyítása Trémaux
tételére meglehet®sen hosszú és szükségtelenül bonyolult, így ennek közlését®l eltekintek.
Tutte bizonyítása a következ®:

1. Bizonyítás.

[1] Tegyük fel, hogy sétánk során a

P

útvonalat tettük meg. Ekkor a

P

útvonal éleit aszerint osztályozzuk, hogy egyszer, kétszer, vagy egyszer sem haladtunk át
rajtuk.
El®ször is megmutatjuk, hogy nincs olyan él, amelyen csak egyszer haladtunk át. Te-

e az utolsó P -beli él, amelyen egyszer haladtunk át, s
V -be megy. Ez az él kell legyen P els® V -be men® éle, különben a szabályok értelmében
vissza kellett volna fordulnunk e mentén, s ekkor nem csak egyszer haladtunk volna át
e-n. Ezért ekkor P valamely korábban még nem használt f élén hagyja el V -t. P kés®bb
0
természetesen még meglátogathatja V -t. A paritás miatt van egy e-t®l különböz® e , V 0
hez tartozó él, amelyen csak egyszer haladt át P . De ekkor e -n is csak egyszer haladunk
0
át, s e kés®bb bukkan fel P -ben, mint e, ami lehetetlen -hiszen e volt az utolsó él P -ben,
gyük fel az ellenkez®jét: legyen

amelyen egyszer haladtunk át.
Most megmutatjuk, hogy nincs olyan él, amelyen egyszer sem haladtunk át. De tegyük
fel, hogy legalább egy ilyen él létezik. Az összefügg®ség miatt létezik egy olyan

V

csúcs,

amelyhez legalább egy olyan él tartozik, amelyen kétszer haladtunk át, és legalább egy
olyan él, amelyen egyszer sem haladtunk át. Ekkor
még felhasználatlan éle. De

P

P

nem érhetett véget

utoljára olyan élen hagyta el

V -t,

V -ben, mivel van

amelyen el®tte egyszer
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haladt át. Ez pedig ellentmond a szabályoknak, mert van még elérhet®, korábban még
nem használt éle.
Tehát beláttuk, hogy
gat.

P

minden élen kétszer halad át, s így minden csúcsot megláto-



Ezzel bebizonyítottuk Trémaux tételét, de még megmutatjuk, hogy valójában

P

egyet-

len élen sem halad át kétszer ugyanabban az irányban.

Trémaux algoritmusát alkalmazva minden élen pontosan kétszer haladunk
át, egyszer-egyszer az egyes irányokban.

2.2. Állítás.

Bizonyítás.

[1] Ehhez csoportosítsuk a

G

gráf éleit aszerint, hogy

P

kétszer ment át az

egy-irányú ), vagy pedig egyszer-egyszer az egyes irányokban

élen ugyanabban az irányban (

két-irányú ).

(

amelyen

P

Az

egy-irányú

élt tekinthetjük irányított élnek, iránya pedig az az irány,

áthaladt rajta. Ha egy ilyen

lépéseként, legyen az él sorszáma

n. P

egy-irányú

élen el®ször haladunk át,

annyiszor lép be egy adott

V

P n-edik

csúcsba, ahányszor

egy-irányú élek száma megegyezik a V -b®l kijöv® egyirányú élek számával. Így ha létezik egy-irányú él, akkor ilyen egy-irányú élekb®l ki tudunk

elhagyja azt. Ezért a

V -be

men®

C irányított kört. Ebben a körben kell lennie egy e élnek, amely egy V csúcsba
0
megy, s egy e él követi, amelynek sorszáma kisebb. Ez azonban ellentmond a szabályoknak:
amikor P el®ször halad át e-n V felé, azonnal vissza kellene fordulnia e-n, mert V -t már
jelölni egy

legalább egyszer meglátogattuk korábban.
Azaz Trémaux algoritmusát alkalmazva minden élen pontosan kétszer haladunk át,
egyszer-egyszer az egyes irányokban, s így - az összefügg®ség miatt - minden csúcsot meg
is látogatunk.



Trémaux tételét beláthajuk úgy is, ha megmutatjuk, hogy valójában minden Trémauxséta egyben Tarry-séta is. Ez elég Tréamux tételének igazolásához, hiszen láttuk, Tarry
algoritmusa megoldásra vezet.

2.4. Tétel.
Bizonyítás.

Minden séta, amely követi Trémaux szabályait, követi Tarry szabályait is.
[10] Trémaux algoritmusának alkalmazása során egy jelet teszünk az élre,

amikor el®ször haladunk át rajta, majd a kés®bbi áthaladáskor újabb jellel látjuk el. Ha
egy élen el®ször megyünk át, s egy már látott csúcshoz érkezünk, Trémaux szabályai
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értelmében vissza kell fordulnunk; Tarry nem követeli meg ezt, de engedi, mivel ez nem a
bejárati él.
A bizonyítás egyetlen bonyolult része belátni azt, hogy Trémaux algoritmusa illeszkedik Tarry alapvet® szabályához, miszerint ha megérkezünk egy, a kezd®csúcstól különböz®
csúcsba, nem hagyhatjuk el azt a bejárati élén, ha csak nincs más választásunk. Ehhez
megmutatjuk, hogy amikor áthaladunk egy élen (azaz két csúcs között vagyunk éppen),
a következ®k érvényesek:

i) Ha már áthaladtunk korábban az élen, amelyen most megyünk át, akkor a korábbi
áthaladás az ellenkez® irányban történt.
ii) A kezd®csúcsot kivéve, minden csúcsnál azon élek száma, amelyeken egy jel szerepel,
nulla vagy kett®. Ha két ilyen él van, akkor az egyik a csúcs bejárati éle (amelyen
el®ször értük el a csúcsot), a másik pedig a kijárati éle (amelyen utoljára hagytuk
el a csúcsot).
iii) A kezd®csúcsnál pontosan egy élnek van egy darab jele, s ezt az élt használtuk
kijáratként.

A séta kezdetén, amikor el®ször hagytuk el a kezd®csúcsot, és még nem érkeztünk
meg egy csúcsba sem, nyilván teljesül

i)-iii).

Meg kell mutatnunk, hogy ha

i)-iii)

igaz,

akkor azután is igazak maradnak, ha elértünk egy csúcsot, s folytatjuk a sétát. Trémaux
szabályainak megfelel®en több esetet kell megvizsgálnunk.

1. eset: Egy új élen keresztül egy zsákutcába jutunk: ekkor visszafordulunk. Ekkor nyilván

i)

igaz marad, s az él, amelyen keresztül megérkeztünk a csúcsba, s amelyen el is

hagytuk azt, nulla-jel¶r®l kett®-jel¶re változott, tehát a

ii)

és

iii)

állításokat nem

érinti e lépés.
2. eset: Egy új élen egy új csúcshoz érkezünk, ami nem egy zsákutca. Mivel ez nem a kez-

iii) -re nincs hatással. Ekkor elhagyjuk a csúcsot valamely, a csúcs bejárati
élét®l különböz® élen. Ezen az élen korábban még nem jártunk, így i) is igaz marad.
A belép®- és a kilép® él is kap egy-egy jelet, így ii) is igaz marad.
d®csúcs,

3. eset: Egy új élen olyan csúcshoz jutunk, amelynél már jártunk korábban: ekkor visszafordulunk. Ekkor

i)-iii)

igaz marad, mint az 1. esetben.

FEJEZET 2.

20

ÚTKERES ALGORITMUSOK

4. eset: Egy, már használt élen

V -be jutunk, amelyet már szükségképpen láttunk korábban.

Ekkor, az élnek, amelyen érkeztünk, már volt egy jele (s most kap még egyet), s
értelmében ezel®tt a

V -b®l

El®ször tegyük fel, hogy

V

i)

való kilépésre használtuk.

nem a kezd®csúcs. Érkezéskor megjelöljük az élt, amelyen

ii)

V -nek van egy olyan
éle, amelynek egy jele van, amelyen keresztül el®ször értük el V -t. Ha V -nek vannak
még használatlan élei, akkor ezek egyikén elhagyjuk V -t, s ez kap egy darab jelet,

ide érkeztünk, tehát most két jele van. Ekkor

így

értelmében

ii) igaz marad. Különben folytatjuk a sétát azon az élen, amelynek egy jele van,

s ekkor ez megkapja a második jelét is, s ekkor
egy jele van, s

ii)

ekkor is igaz marad. Ekkor

V -nek már nincs olyan éle, amelynek
V -t a bejárati élén hagyjuk el, mivel

nincs más választásunk. Mindkét esetben folytathatjuk a sétát, és
Most tegyük fel, hogy
az egyetlen éle

V

V -nek,

a kezd®csúcs. Ekkor

i)-iii) igaz marad.

iii) értelmében, az él, amin érkeztünk,

amelynek egy jele van, s most kap még egy jelet. Ha

V -nek

vannak még használatlan élei, akkor ezek egyikén folytatjuk sétánkat, s megjelöljük,
tehát

iii)

igaz marad. Különben

V

minden élének két jele van már, nincs több

kijárat, s a séta véget ért.

Tehát Trémaux sétáinál is, akárcsak Tarry sétáinál, egy csúcsot sem hagyunk el a
bejárati élén, ha csak nincs más választásunk.



A mélységi keresés (depth-rst search, DFS) során egy véges, irányítatlan gráfot járunk be tetsz®leges kezd®pontból indulva. Ha a gráf irányított, gyelembe kell vennünk
az élek irányítását is [11]. Az algoritmust a 19. század óta használják különböz® gráfelméleti problémák megoldására, például annak eldöntésére, hogy egy adott

G

irányítatlan

gráf kétszeresen összefügg®-e. A mélységi keresés vagy gráfbejárás során egy tetsz®leges kezd®csúcsból indulunk, s addig haladunk az éleken, amíg el nem érünk egy olyan
csúcsba, amelyb®l nem tudunk már továbbmenni olyan csúcsba, amit korábban még nem
láttunk. Ekkor visszafordulunk, s addig megyünk vissza azon az úton, amelyen jöttünk,
míg találunk egy olyan csúcsot, amelynek van olyan éle, ami olyan csúcshoz vezet, amelyet korábban még nem láttunk. Ekkor erre folytatjuk tovább sétánkat, s ha elakadunk,
visszafordulunk, ahogy az el®bb is tettük, és így tovább [12].
Tulajdonképpen Trémaux algoritmusa volt a mélységi keresés algoritmusának els® verziója [13].
Tegyük fel, hogy van egy labirintusunk, amelyet egy véges, összefügg®

G(V, E)

gráal
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reprezentálhatunk. Ennek valamely csúcsából indulunk, s sétálunk az élek mentén csúcsról
csúcsra, meglátogatjuk az összeset, s megállunk. A bejárás kezdetén nem ismerjük a gráf
szerkezetét, s így persze lehetetlen el®re megtervezni a sétát. Így lépésr®l lépésre hozunk
döntést, merre is menjünk tovább. Ennek segítségére a következ® jelzéseket használjuk:
amely élen el®ször érünk el egy csúcsot, kap egy
elhagyunk egy csúcsot,

E -vel

F

bet¶t (rst), s a többi élt, amelyeken

(exit) jelöljük meg. Egy jelet sem törlünk vagy módosítunk

a gráf bejárása során. Ekkor Trémaux algoritmusát a következ® pszeudokód írja le [11]:

Algoritmus (Trémaux(G, A))

#

A ∈ V (G)

a kezd®csúcs

V ←A

while V -nek van jelöletlen éle vagy V -nek van egy F -fel jelölt éle do
if V

és

U

e

között van egy

jelöljük meg az

e

élt

jelöletlen él

then do

V -nél E -vel

if U -nak nincs olyan éle, amelyen szerepel jelölés, then do
jelöljük meg az

e

élt

U -nál F -fel

V ←U

else

jelöljük meg az

e

élt

U -nál E -vel

else (V -nek van egy F -fel jelölt éle) do
az

F -fel

jelölt élen keresztül menjünk át a szomszédos

U -ra

V ←U
Ezt követ®en sétánk a kezd®csúcsban,

A-ban

fejez®dik be, miután minden élen átha-

ladtunk egyszer-egyszer az egyes irányokban.

2.4.

Megfordított séták

A Tarry-féle (illetve Trémaux-féle) algoritmus szabályainak eleget tev® sétát Tarry-sétának
(illetve Trémaux-sétának) nevezzük. A következ® állításokat bizonyítás nélkül közlöm [1].

Ha A1 A2 . . . Aµ−1 Aµ Aµ+1 . . . A1 (I) egy Tarryséta, akkor a megfordított séta: A1 . . . Aµ+1 Aµ Aµ−1 . . . A2 A1 (II) is Tarry-séta.

2.3. Állítás (Megfordított Tarry-séta).
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Egy befejezett Tarry-sétára fennáll a következ® három tulajdonság:

i) egyetlen élen sem haladtunk át kétszer ugyanabban az irányban
ii) bármely K csúcs bejárati éle megegyezik a kijárati élével, amelyen K -t utoljára hagyjuk el - különben ezen a bejárati élen csak egyszer haladnánk át, Tarry tételének
ellentmondva
iii) az összes élen áthaladtunk mindkét irányban.
Ekkor nyilvánvalóan (II) rendelkezik e három tulajdonsággal, ha ezek fennállnak (I)-re.
Ha A1 A2 . . . Aµ−1 Aµ Aµ+1 . . . A1 (I) egy
Trémaux-séta, akkor a megfordított séta: A1 . . . Aµ+1 Aµ Aµ−1 . . . A2 A1 (II) is Trémauxséta.
2.4. Állítás (Megfordított Trémaux-séta).

3. fejezet

További algoritmusok, átfogalmazások

Az el®z® fejezetben bemutatott labirintusban való útkeres® algoritmusokon kívül még
számos algoritmus létezik a labirintusprobléma megoldására. E fejezetben ezek közül mutatok be néhányat röviden. A fejezetben ismertetett algoritmusok esetén a

cél

most nem

az, hogy bármely pontból bármely pontba eljussunk, hanem hogy a bejárattól eljussunk
a célig (a középpontig vagy egy kijáratig).

3.1.
A

Falkövet® algoritmus

falkövet® algoritmus (Wall follower,

másnéven

Left-hand rule

vagy

Right-hand rule )

a legismertebb labirintus-feltérképez® algoritmus. Implementálható számítógépen is, és a
labirintusban sétáló ember is alkalmazhatja az algoritmust (ha a labirintus körmentes). Ez
egy igazán egyszer¶ algoritmus, és egyszer¶, összefügg® labirintus esetén biztosan megtaláljuk a bejárattól különböz® kijáratot, ha van; ha nincs, akkor pedig visszatérünk a
bejárathoz, s közben minden folyosón legalább egyszer áthaladunk (3.1. ábra). Az algoritmus a következ®: a labirintus bejáratánál tegyük a bal (vagy a jobb) kezünket a falra,
és induljunk el, kövessük a kezünket, akkor is, amikor elágazáshoz érünk. A falat sosem
engedjük el.
Ezzel a módszerrel nem feltétlenül találjuk meg a legrövidebb utat. Ha a labirintus
nem körmentes, akkor körbe-körbe fogunk sétálni, így ez esetben csak fentr®l nézve
oldható meg a feladat, a labirintusban járva nem. Ha csoportosítjuk a labirintus falának
összefügg® komponenseit, akkor az ezek közötti határvonalak (összeköt® folyosók) adják a
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3.1. ábra. Jobbkéz szabály

megoldást, még akkor is, ha több megoldás is van. Ha a labirintus nem egyszer¶ összefügg®,
akkor nem garantált, hogy elérjük a célt. Az algoritmus alkalmazható magasabb dimenziós
labirintusokban is, ha a magasabb dimenziós folyosókat - determinisztikus módon - le
tudjuk vetíteni a 2 dimenziós síkra. Például 3 dimenzióban a
képzeljük, mintha északnyugatra vezetnének, a

lefelé

felfelé

men® folyosókat úgy

men®ket pedig úgy, mintha délkelet

felé vezetnének, és ekkor a séta során alkalmazhatjuk az általános szabályt [14].

3.2.
A

Pledge-algoritmus

Pledge-algoritmus

hasonló a

Falkövet® algoritmushoz

- annak egy módosított változata

[15]. A labirintus közepéb®l indulva akarjuk elérni a labirintus küls® részén található
kijáratot. Az algoritmust John Pledge fejlesztette ki 12 éves korában [16].
Els® lépésként válasszunk ki egy tetsz®leges irányt, és hívjuk ezt

északi

iránynak.

Majd induljunk el, s haladjunk mindig ebben az irányban - amikor csak lehetséges, míg
egy akadályhoz (fal) nem érünk. Ekkor - jobb kezünket a falra téve - kövessük a falat, amíg
nem tudunk megint újra északi irányba haladni [16]. Mikor követjük a falat, számoljuk,
hogy hány fordulatot teszünk (például: balra fordulás: -1, jobbra fordulás: +1), és csak
akkor hagyhatjuk abba a falkövetést, és folytatjuk sétánkat az
fordulatok összege 0 lesz - azaz ha
körbe [14]. (3.2. ábra)

360◦ -t,

északi

irányban, amikor e

vagy ennek egész számú többszörösét forogtuk
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3.2. ábra. A Pledge-algoritmus alkalmazása egy tökéletes labirintusban

3.3.
A

Legrövidebb út algoritmus

legrövidebb út (shortest path ) algoritmus megtalálja a(z egyik) legrövidebb utat a kez-

d®csúcstól a kijáratig, ha több megoldás is létezik [17]. Különféle gráfalgoritmusok állnak
rendelkezésre, ilyen például a szélességi keresés, A* algoritmus (erre nem térek ki a továbbiakban). A szélességi keresés megvalósítása sor (FIFO) adatszerkezettel történik: sor
adatszerkezetet használ a kezd®cellától (kezd®csúcstól) egyre távolabb lév® cellák sorrendben való meglátogatására, amíg el nem érjük a célt [14].
Az algoritmus kivitelezéséhez szükséges ismernünk a labirintus szerkezetét, így a labirintusban barangoló emberek számára nem jelent megoldást ezen algoritmus használata,
de papíron és számítógépen implementálható.
A kezd®csúcsból indulva meglátogatjuk ezen csúcs összes szomszédját (a kezd®csúcstól
1 távolságra lév® csúcsok), majd ezen szomszédok összes olyan szomszédját, ahol még nem
jártunk (2 távolságra lév® csúcsok), és így tovább . . . Az algoritmus általános lépéseként
vesszük a legrégebben meglátogatott, de még át nem vizsgált csúcsot, s megvizsgáljuk:
a csúcs eddig még meg nem látogatott szomszédjait látottnak jelöljük, s berakjuk a sor
végére, hogy a kés®bbiekben még átvizsgáljuk ®ket is. Egy csúcs lehet nem látott, látott,
de még át nem vizsgált, illetve átvizsgált [12].
Nyomon kell tudnunk követni az egyes cellák kezd®cellától való távolságát, vagy azt,
hogy mely celláról érjük el a cellát - a legrövidebb úton a kezd®cellától. Amikor elér-

FEJEZET 3.

TOVÁBBI ALGORITMUSOK, ÁTFOGALMAZÁSOK

26

jük a célt, követjük a megfelel® cellákat (amely címkéje eggyel kisebb az aktuális cella
címkéjénél) vissza a kezd®cellához, s ez lesz a(z egyik) legrövidebb út [14]. (3.3. ábra)

3.3. ábra. Példa a legrövidebb út algoritmusára

Minden olyan útkeres® gráfalgoritmus, amely megtalálja a legrövidebb
utat egy adott pontból egy másik adott pontba, egyben megoldja azt a feladatot is, hogy
bármely két pont között megtalálja a legrövidebb utat [18].
3.1. Megjegyzés.

3.4.
A

Zsákutca-betölt® algoritmus

zsákutca-betölt® (dead end ller )

algoritmus lényege, hogy betemeti az összes zsákut-

cát, s csak a helyes uta(ka)t hagyja meg. Implementálható papíron és számítógépen is:
átpásztázzuk a labirintust, s megkeressük az összes zsákutcát, majd betemetjük az egyes
zsákutcák folyosóit, az els® elágazóig [14].
Minden lépésben olyan irányban igyekszünk továbbmenni, amerre még nem jártunk egészen addig, amíg el nem érjük a kijáratot.
Ha az algoritmust egy tökéletes labirintuson végezzük, csupán egyetlen útvonal marad
(3.4. ábra), ha pedig az eljárást egy nem feltétlenül tökéletes labirintuson végezzük, akkor
az összes olyan folyosó megmarad, amelyen legalább egy megoldás (egy helyes útvonal)
keresztülmegy [14].
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3.4. ábra. Az algoritmus alkalmazása egy tökéletes labirintusban

3.5.
A

Véletlen sétás algoritmus

véletlen sétás (vagy random mouse ) algoritmus egy újabb lehet®ség a labirintusból való

kiútkeresésre. Ezt gyakran egy robottal (vagy akár egy egérrel) valósítják meg. A robot
egyenesen indul el, s egészen addig halad egyenesen a folyosón, az út kanyarulatait követve,
amíg olyan ponthoz nem ér, ahonnan több irányba is továbbhaladhat (útkeresztez®dés)
[14]. Ebben a pontban egy véletlen döntést hoz, hogy mely irányba folytassa a sétát:
balra, jobbra, vagy tovább egyenesen, de sosem fordulhat vissza

180◦ -ot

- csak abban

az esetben, ha zsákutcába jutott. Tehát ez olyan algoritmus, mint amikor egy ember
véletlenszer¶en barangol egy labirintusban, emlékek, információk nélkül arról, hogy hol
járt már korábban [17]. Ez az algoritmus végülis minden labirintusban megtalálja a helyes
utat, azonban rendkívül lassú eljárás [14].

4. fejezet

Labirintusok ma

4.1.

Játék és szórakozás

Az interneten fellelhet® labirintusokkal foglalkozó, labirintusokat generáló oldalak nagy
száma is mutatja, milyen érdekes, szórakoztató fejtör® is a labirintusprobléma. Ezek közül
mutatok meg néhányat.
A

Maze Generator

[19] weboldalon mindössze néhány kattintással generálhatunk tö-

kéletes labirintusokat, amit a generátor kérésünkre meg is old, majd pedig le is tölthetjük
a labirintust a megoldással együtt. Négy féle labirintus közül választhatunk (

Orthogonal,

Sigma, Delta, Theta ), s beállítjuk például a szélesség-, magasságparamétereket, amelyekr®l rövid leírást olvashatunk a Help menüben. (4.1. és 4.2. ábra)

4.1. ábra. A beállítások

A tökéletes labirintus gráfja egy feszít®fa, így a legtöbb tökéletes labirintus generáló eljárás gyakorlatilag egy véletlen feszít®fa generáló eljárás [4].
4.1. Megjegyzés.
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4.2. ábra. A generált labirintus megoldással

A

Mazegenerator

[20] weboldalon is egyszer¶en, néhány kattintással generálhatunk

véletlen labirintusokat, majd pedig játszhatunk is velük: a folyosókon kattintgatva kell
eljutnunk a starttól a célig. Készíthetünk évszámos labirintust is, s a vállalkozó szellem¶ek
óriási méret¶ labirintusokat is kinyomtathatnak. (4.3. ábra)
A

Puzzlemaker

[21] weboldalon is hasonlóan generálhatunk labirintusokat. Itt hat féle

közül választhatunk (például: ovális, kör, kerék alakú), s mi választjuk ki azt is, hogy a
folyosók hogyan helyezkedjenek el (például nagyrészt függ®legesek, vagy épp vízszintesek
legyenek). A

weboldalon

egyéb rejtvényeket is generálhatunk. (4.4. ábra)

Mint láthattuk, számos programozó készít labirintus generátort, azonban alig találunk
kutatást vagy professzionális tervez® programot, amely labirintus generálással foglalkozna.
Walter D. Pullen (1971-) amerikai asztrológus, labirintus-rajongó, megalkotta a

Daedalus

programot 2005-ben. Honlapján [22] találhatjuk a legátfogóbb, mindenre kiterjed® kutatást a számítógép által generált labirintusokról.
A

Daedalus

egy ingyenes szoftver, labirintusok el®állítására (4.5. ábra), megoldására

(4.6. ábra), elemzésére (4.7. ábra), különböz® nézetekb®l való megtekintésére (4.8. ábra),
bejárására, s még játszhatunk is vele [22]. A megadott elérhet®ségen nemcsak a program
összes menüpontjáról található részletes leírás, hanem a labirintusok számtalan típusáról,
azok el®állításának és megoldásának különböz® algoritmusairól is. A

Daedalus programban

az összes itt felsorolt típusú labirintust el®állító és megoldó algoritmus implementálva van.
A

Daedalus nyílt forráskódú program, így bárki hozzáért® tervezhet ennek segítségével
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4.3. ábra. Játsszunk!

komplett játékokat, automatizálhat különböz® m¶veleteket. A

Daedalus -szal életnagyságú

labirintusokat is szimulálhatunk (4.8. ábra), s be is járhatjuk azokat [22]. Számtalan típusú labirintust állíthatunk el®: például
ábra),

Unicursal

Braid

(labirintus, amelyben nincs zsákutca) (4.5.

(elágazás nélküli labirintus, így egyértelm¶ út vezet a kijárathoz),

Theta

(a labirintus folyosói koncentrikus körökben helyezkednek el), különböz® algoritmusok

Prim vagy Kruskal algoritmusa, fanöveszt® eljárás) által generált labirintusok,
Hilbert-görbe, de készíthetünk akár 18 dimenziós labirintust is. A labirintusok megoldására
számos algoritmus áll rendelkezésre: például falkövet® algoritmus, legrövidebb út algoritmusa (4.6. ábra), rekurzív visszalép® algoritmus, zsákutca-betölt® algoritmus, Trémaux
algoritmusa. Játszhatunk is: például keressük meg az ellen®rz® pontokat, adott vagy tet-

(példáué

sz®leges sorrendben, keressük meg az elrejtett üzeneteket egy kukoricamez®n, vagy épp
öljük meg a gonosz sárkányt [23].

4.2.
A

Micromouse verseny

Micromouse

egy mérnöki tervez® verseny, ahol kis robotegerek oldanak meg egy 16·16

cellás labirintust. 1-1 cella mérete 18·18 cm, a falak magassága pedig 5 cm [24]. Az els® versenyt 1979-ben, New York-ban rendezték, az IEEE (Institute of Electrical and Electronics
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4.4. ábra. Puzzlemaker

Engineers) szervezésében [25]. A versenyt minden évben több helyszínen is megrendezik
(például: az USA-ban, Japánban, Dél-Koreában). A verseny eredeti szabályai a technika
fejl®désével többször is változtak. A robotegerek teljesen önnállóak (nem használható távirányító), különböz® algoritmust használnak, s céljuk a leggyorsabban elérni a labirintus
középpontját, egy el®re meghatározott kezd®pontból indulva, segítség nélkül [26].
Az egér nem repülhet, ugorhat vagy mászhat át a labirintus falain, és semmilyen módon
(például jelölés, égetés) meg nem rongálhatja azt. Egy egér több algoritmust is ismerhet,
a leggyakoribbak: Bellmann módszere (FloodFill), Dijkstra algoritmusa, A* algoritmus.
Az egér hossza és szélessége sem lehet nagyobb 16 cm-nél, a magasságára pedig nincs
korlátozás. A labirintus szerkezetére, felépítésére is szigorú szabályok vonatkoznak [26]. A

Micromouse

labirintusokat kifejezetten úgy tervezik, hogy - a legegyszer¶bb algoritmus

- a falkövet® algoritmus nem alkalmazható bennük: alkalmazása során minden esetben a
kezd®pontba térnénk vissza [27].
Minden versenyz®nek 10 perc áll rendelkezésére, ezalatt annyiszor járja be az egér a

futási ideje a kezd®cellából való elindulástól a cél
egér hivatalos ideje a legrövidebb futási ideje lesz.

labirintust, ahányszor akarja. Egy kör
négyzetébe érkezéséig eltelt id®. Egy

Miután a verseny kezdetén felfedték a labirintust, nem láthatjuk el a labirintusról szóló
információkkal az egeret, nem cserélhetjük ki benne a ROM-ot; viszont lehet®ségünk van
megjavítani az egeret, beállítani az érzékel®ket, elemet cserélni, illetve megváltoztatni az
egér által alkalmazandó algoritmust [26].
A 30. japán

Micromouse

versenyen, 2009-ben mutatták be a verseny egy újabb verzi-

FEJEZET 4.

LABIRINTUSOK MA

32

4.5. ábra. Braid típusú labirintus

óját, a

Half Size Micromouse -t. A labirintus 32·32 cellából áll, a cellák mérete pedig fele

az eredetinek. Ez pedig újabb kihívást jelent, hiszen sokkal nehezebb ilyen kicsi robotot
építeni - hogy minden szükséges alkatrészt el tudjunk helyezni a nyomtatott áramkörön
[24].
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4.6. ábra. A fenti labirintus megoldása Shortest path algoritmussal

4.7. ábra. Egy labirintus folyosóinak elemzése
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4.8. ábra. Nézet

4.9. ábra. Egy 2014-es versenyen, Los Angelesben
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