
Python

Hanojski stolpi

Definicija problema

Hanojski stolpi je igra s področja razvedrilne matematike. Za igro so potrebne tri palice, na katere
natikamo okrogle ploščice, ki imajo v sredini luknjo. Število ploščic je poljubno, vse pa morajo biti
različnega premera.
Na začetku so ploščice nataknjene na eni palici (A). So urejene od vrha do tal v vrstnem redu od
najmanjše do največje, tako ima kup obliko stožca. Cilj igre je prestaviti ploščice na drugo palico
(končni stolp C), pri tem lahko začaso odlagamo ploščice na tretjo palico (B). Upoštevati moramo, da

1. smemo naenkrat premakniti le eno ploščico in jo

2. lahko postavimo na vrh stolpa le, če ima ploščica manjši premer, kot ga ima ploščica na vrhu
stolpa.

Primer

Vhod

Stevilo diskov: --> 3

Izhod

Prestavi disk 1 iz A na C
Prestavi disk 2 iz A na B
Prestavi disk 1 iz C na B
Prestavi disk 3 iz A na C
Prestavi disk 1 iz B na A
Prestavi disk 2 iz B na C
Prestavi disk 1 iz A na C

Napotek

Nalogo rešujemo rekurzivno. Če bi imeli le dve ploščici, potem bi zgornjo ploščico iz stolpa A prestavili
na stolp B, spodnjo bi prestavili na stolp C in nazadnje bi še prestavili ploščico iz stolpa B na stolp C in
naloga je končana.
Če imamamo več kot dve ploščici potem jih razdelimo na dva dela, na vrh, ki vsebuje vse ploščice razen
spodnje in spodnjo ploščico. Prestavljamo kot primeru dveh ploščic le, da pri prestavljanju vrha kličemo
proceduro rekurzivno.
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Postopek
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Rešitev

#!/usr/bin/env python3

string = 'Prestavi disk %d iz %s na %s'

def Tower_Of_Hanoi(n, start, umik, cilj):
if n == 1:

print(string % (1, start, cilj) )
return

Tower_Of_Hanoi(n-1, start, cilj, umik)
print(string % (n, start, cilj))
Tower_Of_Hanoi(n-1, umik, start, cilj)

if __name__ == "__main__":
n = int(input("Stevilo diskov --> "))
Tower_Of_Hanoi(n, "A", "B", "C")
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