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• Este o tehnică de programare aplicabilă algoritmilor care oferă mai multe

soluții și are ca rezultat obținerea tuturor soluțiilor problemei. Fiecare soluție

se memorează într-o structură de date implementată cu ajutorul unui vector. 

Deci, fiecare soluție este generată sub forma unui vector.

• Într-un algoritm backtracking ne interesează toate soluțiile posibile. Pentru a 

obține fiecare soluție finală se completează vectorul pas cu pas, trecând

astfel prin soluții parțiale. Astfel, soluțiile finale, cât și cele parțiale, pentru a 

fi luate în  considerare trebuie să indeplinească anumite condiții numite

condiții de  validare.  O soluție care indeplinețte o astfel de condiție se 

numeste soluție validă. Toate soluțiile generate ce reprezintă soluții finale sunt

alcătuite din elementele aceleiași mulțimi bine definite pe care o numim

mulțimea soluțiilor.

METODA BACKTRACKING



METODA BACKTRACKING
• În informatică apare frecvent situaţia în care rezolvarea unei probleme conduce la

determinarea unor vectori de forma: x=(x1,x2,...,xn), unde:

- fiecare componentă xk aparţine unei mulţimi finite Sk;

- există anumite relaţii ce trebuie satisfăcute de componentele vectorului, numite condiţii

interne, astfel încât x este o soluţie a problemei dacă şi numai dacă aceste condiţii sunt

satisfăcute de componentele x1,x2,...,xn ale vectorului x.

• Produsul cartezian S1xS2x...Sn se numeşte spaţiul soluţiilor posibile. Soluţiile problemei

sunt acele soluţii posibile care îndeplinesc condiţiile interne.

• O modalitate de rezolvare a acestei probleme este generarea tuturor soluţiilor posibile

(care sunt în număr de |S1|*|S2|*...*|Sn|), iar apoi testarea pentru fiecare din acestea a

condiţiilor interne. Motivul principal pentru care această metodă de abordare nu este utilă

ar fi numărul foarte mare de soluţii posibile.



• 1. La fiecare pas k pornim de la o soluţie parţială v=( v1,v2,v3,...,vk-1) determinată până în

acel moment şi încercăm să extindem această soluţie adăugând un nou element la sfârşitul

vectorului.

2. Căutăm în mulţimea Sk , un nou element.

3. Dacă există un element neselectat încă, verificăm dacă acest element îndeplineşte

condiţiile impuse de problemă, numite condiţii de continuare.

4. Dacă sunt respectate condiţiile de continuare, adăugăm elementul soluţiei parţiale.

5. Verificăm dacă am obţinut o soluţie completă.

- dacă am obţinut o soluţie completă o afişăm şi se reia algoritmul de la pasul 1.

- dacă nu am obţinut o soluţie, k <- k+1 si se reia algoritmul de la pasul 1.

6. Dacă nu sunt respectate condiţiile de continuare se reia algoritmul de la pasul 2.

7. Dacă nu mai există nici un element neverificat în mulţimea Sk înseamnă că nu mai avem

nici o posibilitate din acest moment, să construim soluţia finală aşa că trebuie să modificăm

alegerile făcute în prealabil, astfel k <- k-1 şi se reia problema de la pasul 1.
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• Pentru a descrie formatul general al metodei vom utiliza o functie. Considerăm că

vectorul x este variabilă globală. Functia validare va testa dacă soluția construită

până la un pas reprezintă o soluție parțială validă. Funcția solutie va testa dacă

s-a obținut o soluție finală.
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void back(int k) //k-poziţia din vector care se completează

{int i; 

for (i=1; i<=nr_elemente_Sk; i++) //parcurge elementele mulţimii Sk

{ st[k]=i; //selectează un element din mulţime

if (validare(k)==1) //validează condiţiile de continuare ale problemei

{ if (solutie(k)==1) //verifică dacă s-a obţinut o soluţie

afisare(k); //afişează soluţia

else 

back(k+1); //reapelează functia pentru poziţia k+1 

} 

} //dacă nu mai există nici un element neselectat în mulţimea Sk, 

} //se închide vectorul şi astfel se revine pe poziţia k-1 a vectorului

//execuţia funcţiei se încheie, înseamnă că în vectorul v nu mai poate fi 

selectat nici un elemente din multimile Sk
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