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Algoritmusok futásidő elemzése     
 
Összefoglaló 
 
Egy számítógépes programnak vagy algoritmusnak sok tulajdonságát vizsgálhatjuk gyakorlati szempontból, 
mint például a megbízhatóságát, karbantarthatóságát, vagy azt, hogy mennyire felhasználóbarát. Azonban 
adja magát a kérdés, hogy hogyan zajlik egy algoritmus vizsgálata? 
 
Képzeljük el, hogy a programozó megír egy feladatot, majd teszteli azt. Először kis értékekre, majd 
nagyobbra, és végül még nagyobbra. Ezek után, a kopott 
eredmények alapján módosít a programon, és megismétli az első 
lépést. Ezeket a lépéseket egészen addig ismétli, amíg pontos 
képet nem kap a program futásának eredményéről. Ez az 
elgondolás azonban helytelen, hiszen nincs szükségünk pontos 
futási értékekre, csak az idő- vagy memóriaigény növekedésének a 
megbecslésére – esetleg komplexitás meghatározására. A 
lépésszám pontos meghatározása helyett általában elegendő a 
lépésszám nagyságrendjének meghatározása, és ebből már (kis 
óvatossággal) következtetni lehet arra, hogy az algoritmus 
mennyire hatékony, avagy hogyan fog viselkedni nagyobb 
értékekre.  
 
Gyakorlatban pedig egy programnak a következő komplexitása lehet: 
 

1<log n< <n<nlog n<n2<n3<………<2n<3n<…….<nn 

 

Ebben a tananyagrészben, a gyakorlati feladatokon keresztül, megismerkedünk az egyes algoritmusok 
időkomplexitásával, valamint megvizsgáljuk a konstans, logaritmikus, négyzetes és egyéb algoritmusok 
működésének időigényét. 
 
Lecke fejezetei:  

• Konstans időkomplexitás – Olvasó (10 perc) 

• Lineáris időkomplexitás – Olvasó (10 perc) 

• Négyzetes időkomplexitás – Olvasó (10 perc)  

• Összetett időkomplexitás – Olvasó (10 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (50 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

Konstans időkomplexitás(10 perc) 
 
Absztrakt fogalmak helyett vizsgáljuk meg egy egyszerű példával, hogy mit is jelentenek az alábbi fogalmak: 
komplex, állandó komplexitás. Adott egy algoritmusunk, amely egy N elemű tömb két tetszőleges 
elemének összegével tér vissza. Elemezzük ki a kapott kód működését: 
 
 költség végrehajtási szám 
def demo(a ,i, j): 
         x = a[i] + a[j] 
            return x 
 

 
C1 
C2 
 

 
1 
1 
 

 
A példában a C1 ideje a tömb méretétől függetlenül mindössze 1 műveletet vesz igénybe, és ez igaz a 
második C2 műveltünkre is. Jól látható tehát, hogy a programunk futási időigénye KONSTANS, melyet 
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gyakorlatilag semmilyen külső változó nem befolyásol, még a tömb n mérete sem. Tehát az algoritmusunk 
futási ideje valójában C1+C2 avagy O(1) + O(1) = 2* O(1), mely képletből számunkra csak az O(1) tag 
számottevő. 
 
Fontos, hogy a futásidőnek az O(1)-el történő jelölése nem azt jelenti, hogy csupán egy lépésből áll az 
algoritmus, hanem azt, hogy egy futtatás megközelítőleg mindig ugyanannyi időt vesz igénybe. 
 
Igazoljuk ezt az állításunkat egy program segítségével! Az idő múlását a COUNT változó értéke szemlélteti. 
 
def konst(a,i,j): 

        count = 1 

        x = a[i] + a[j] 

        return count  

     

def demo():        

    time = [] 

 

    for n in range(1,10): 

        a = np.random.randint(0,100,size=(n))   

        i = np.random.randint(0,n,1) 

        j = np.random.randint(0,n,1) 

        time.append(konst(a,i,j))      

    plt.plot(range(1,10),time) 

 

     

demo() 
 

 

Lineáris időkomplexitás(10 perc) 
 
Komplex algoritmusok idő- vagy memóriaigénye nagyon ritkán KONSTANS. Egy-egy ilyen program gyakori 
alkotó eleme a ciklus, amely LINEÁRIS komplexitású. Nézzünk most egy algoritmust, melyben egy N méretű 
tömb elemeinek értékét kívánjuk összeadni. 
 
 költség végrehajtási szám 
def demo(a): 
     for i in range(0,len(a)) 
         x = x + a[i] 
     return x 
 

 
C1 
C2 
C3 

 
N 
N 
1 

 
Az algoritmusunkban a C1 ciklusunk nem kevesebbszer, mint n + 1-szer fut le, míg a maradék két sorunk 
időigénye továbbra is konstans marad. Az így létrehozott algoritmus (n+1) * (C1 + C2) +1 ideig fut, azonban 
számunkra elegendő tudni azt, hogy melyik az a paraméter, amely a leggyorsabban növekszik, ez pedig az 
n, tehát a futási időnk O(n). 
Igazoljuk ezt az állításunkat egy program segítségével! Az idő múlását a COUNT változó értéke szemlélteti. 
 
def linear(a): 

        x = 0 

        count = 0 

        for i in range(0,len(a)): 

            x = x + a[i] 

            count = count+1 

        return count     

             

 

def demo():        

    time = [] 

    for n in range(1,10): 

        a = np.random.randint(0,100,size=(n))    

        time.append(linear(a))      
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    plt.plot(range(1,10), time) 

     

demo() 

 

 

  
Négyzetes időkomplexitás (10 perc) 
 
Egy algoritmus megalkotása közben szükségszerű, hogy a meglévő függvényeinket, algoritmusainkat 
egymásba ágyazzuk, amely gyakran négyzetes viselkedést eredményez. Nézzünk meg egy példát, ahol az 
előzőekben használt algoritmust egy újabb ciklusba ágyazzuk! 
 
 költség végrehajtási szám 
def demo(a): 
     for i in range(0,len(a)) 
        for j in range (0,len(a)) 
            x = a[i] + a[j] 
      return x 
 

 
C1 
C2 
C3 
C4 

 
N 
N 
N*N 
1 

 
Az algoritmusunkban a C1 ciklusunk, ahogy az előző példánkban, most is n+1-szer fut le. A belső ciklusunk 
is n+1 szer fut le, valamint a két utolsó sorunk időigénye pedig továbbra is konstans marad. Tudjuk, hogy az 
előzőleg használt algoritmusunk időigénye O(n), így nem nehéz kitalálni, hogy ez a program (n+1) * O(n), 
azaz O(n2) komplexitású. 
 
Igazoljuk ezt az állításunkat egy program segítségével! Az idő múlását a COUNT változó értéke szemlélteti. 
def negyz(a): 

        x = 0 

        count = 0 

        for i in range(0,len(a)): 

            for j in range(0,len(a)): 

                x = a[i] + a[j] 

                count = count+1 

        return count     

             

def demo():        

    time = [] 

    for n in range(1,10): 

        a = np.random.randint(0,100,size=(n))    

        time.append(negyz(a))      

    plt.plot(range(1,10),time) 

     

demo() 

 

 

Logaritmikus időkomplexitás (10 perc) 
 
Az előző példákban láthattuk, hogy az ideális esetben konstans, rosszabb esetben lineáris tulajdonság még 
elfogatható, azonban az exponenciális komplexitású algoritmusok nagy elemszám esetén szinte 
megoldhatatlanul nehézzé teszik a feladtok végrehajtását. Épp ezért számtalan megoldás született a 
feladatok optimalizálására. Ilyenek a különböző rendezési és elemtárolási algoritmusok és adatszerkezetek, 
melyek a célja, hogy nagy elemszám esetén O(n2) helyett O(log N) időkomplexitású megoldást kapjunk. A 
tananyag következő fejezeteiben ilyen megoldásokkal fogunk majd megismerkedni.  Ahhoz, hogy 
megértsük, mit is jelent O(log N) időben megoldani egy feladatot, vegyünk ismét egy N elemű vektort, 
melynek elemeit a következő algoritmussal adjuk össze: 
  
 költség végrehajtási szám 
def demo(a): 
      i = len(a) 
         while(i>0) 

 
C1 
C2 

 
1 
LogN 
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            x = a[i] + a[i] 
            i = int(i/2)  
     return x  
 

C3 
C4 
C5 

LogN 
LogN 
1 

 
A C1 parancsunk konstans időben fut le, míg a C2 ciklusunk előbb a tömb feléig, majd annak feléig… fut, 
mindaddig, amíg felezni tudja a tömbünk méretét. Ez az idő O(log n) komplexitású, melyből kiszámítható, 
hogy az algoritmusunk 1+ log n * (1+1) + 1 ideig fut, melyből számunkra csak a leggyorsabban növekvő 
paraméter érdekes, így a kapott eredmény O(log n). 
 
Igazoljuk ezt az állításunkat egy program segítségével! Az idő múlását a COUNT változó értéke szemlélteti. 
 
def logN(a): 

        count = 0 

        x = 0 

        i = len(a)-1 

        while (i>0): 

            count = count +1 

            x = x + a[i] 

            i= int(i/2) 

        return count     

             

def demo():        

    time = [] 

    for n in range(1,1000): 

        a = np.random.randint(0,100,size=(n))    

        time.append(logN(a))      

    plt.plot(range(1,1000),time) 

     

demo() 

 

  

Összetett időkomplexitás (10 perc) 
 
Természetesen csekély az esély arra, hogy egy-egy algoritmus csupán ilyen egyszerű számítással 
kifejezhető legyen. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a programunk polinom időben fut le, melyet a 
következő algoritmus szemléltet: 
 
 költség végrehajtási szám 
def demo(a): 
      x = 1 
      for i in range(0,2): 
           x = x*2 
      for i in range(0,len(a)): 
           for j in range(0,len(a)): 
                     x = x + a[i]+ a[j] 
      x = x**2  
     return x  
 

 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 

 
1 
N 
N 
N 
N 
N 
1 
1 
 

 
Az algoritmus futási ideje ebből könnyen kiszámítható: 1+(n+1)*1 + (n+1)* (n+1)*1 + 1 +1, melyből 
következik, hogy O(n) + O(n2) + 3. Azonban a futásidő elemzésénél már megtanultuk, hogy a leggyorsabban 
növekvő elemet kell figyelni, így ennek az algoritmusnak a futási ideje  O(n2). 
 
def fug(a): 

    x = 1 

    for i in range(0,2): 

        x = x*2 

    for i in range(0,len(a)):  
        for j in range(0,len(a)): 

            x = x + a[i]+ a[j] 

    x = x**2  
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    print(x) 

    return x  

 

def demo():        

    time = [] 

    for n in range(1,30): 

        a = np.random.randint(0,50,size=(n))    

        time.append(fug(a))     

         

    plt.plot(range(1,30),time) 

     

demo() 

 

 

 

 
 

Gyakorló feladatok (50 perc) 
 
Készíts programot az alábbi algoritmusok segítségével, és határozd meg, hogy melyiknek mennyi az futási 
ideje (Ordó)! Melyik eljárás futási idejének legmagasabb a nagyságrendje? 
 
def demo1(n) 

 if (n<=0): 

     return 1 

 else: 

                  return 1 + demo1(n-1) 

 

def demo2(n) 

 if (n<=0): 

     return 1 

 else: 

                  return 1 + demo2(n-5) 

 

def demo3(n) 

 if (n<=0): 

     return 1 

 else: 

                  return 1 + demo3(n/5)  

 

 

def demo4(n,m,o) 

 if (n<=0): 

     return 1 

 else: 

                  demo4(n-1,m+1,o)  

                  demo4(n-1,m,o+1)  

 

def demo5(n) 

              for i in range(0,n): 

      print(i) 

 if (n<=0): 

     return 1 

 else: 

                  return 1 + demo3(n-5) 

 

 
 

Ajánlott kitekintő anyag (235 perc) 

 
Motivációs teaser (32 perc) – Videó magyar nyelven 

Algoritmusok elemzése (79 perc) – Videó magyar nyelven 

https://www.loom.com/embed/8c22cc7f0e21482e94322b3284c1f2e8
https://www.loom.com/embed/647c92a77cab424a81c3f5ddf1958691
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Az ordó jelölés (18 perc) – Videó magyar nyelven 

Időkomplexitás fogalma  (36 perc) – YouTube link angol nyelven 

Log, Lineáris, Négyzetes, Exponenciális Algoritmusok (50 perc) – MIT video link angol nyelven 

Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - Algoritmusok futásidő elemzése (20 perc) - Gelle Kitti - link 

 
 

https://www.loom.com/embed/dc33d2db3d0e43e08d8fd79cfcf2e513
https://www.youtube.com/watch?v=D6xkbGLQesk
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-00-introduction-to-computer-science-and-programming-fall-2008/video-lectures/lecture-8/
http://www.inf.u-szeged.hu/~kgelle/sites/default/files/upload/alga-gyak-02.pdf
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Oszd meg és uralkodj 
 
Összefoglaló 
 
A következőkben egyszerű példákon keresztül fogunk megismerkedni az oszd meg és uralkodj algoritmus 
működésével, valamint gyakorlati példákkal fogjuk összehasonlítani az oszd meg és uralkodj módszert az 
egyéb rekurzív problémamegoldó eljárásokkal. 
 
Lecke fejezetei:  

• Mi is az „oszd meg és uralkodj” módszer? – Olvasó (2 perc) 

• Rekurzió – Olvasó (2 perc) 

• Az „oszd meg és uralkodj” módszer működése – Olvasó (5 perc)  

• Példák az „oszd meg és uralkodj” módszer működésére – Olvasó, gyakorló (20 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (45 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

 
Mi is az „oszd meg és uralkodj” módszer? (2 perc) 
 
Bonyolult matematikai képletek helyett vizsgáljuk meg egy egyszerű példával.  
 
   

3+6+2+4 
 

3+6                        2+4    
 

9+6 
 

15 
 

 
A fent látható „általános iskolás” példában egy összetett matematikai műveletet bontottunk két 
egyszerűbb feladattá, majd a részösszegeket felhasználva megkapjuk a végeredményt. Amennyiben 
nagyon röviden szeretnénk elmagyarázni, akkor ennyi lenne az „oszd meg és uralkodj” módszer lényege. 
Ezt elmondani igencsak egyszerű, viszont ezt algoritmusossal (és programmal) megoldani már jóval 
bonyolultabb, és nagy odafigyelést igényel. Ahogyan azt láthattuk, a módszer valódi lényege az, hogy egy 
bonyolult összefüggést kis, kezelhetőbb darabokra vágjunk fel. 
 
     

 
 

Oszd meg 
 

Uralkodj 
 

Egyesítsd 
 

3+6+2+4 
 

3+6                        2+4 
 

(3+6) + (2+4) 
 

9+6=15 
 

 

 
 

Rekurzió (8 perc) 
 
Mielőtt nagyon belemelegednénk a „oszd meg és uralkodj” módszerbe, szükségesnek érzem, hogy néhány 
szót ejtsünk a rekurzióról. Rekurzióról akkor beszélünk, ha egy függvény önmagát hívja meg, vagy 
függvények kölcsönösen egymást hívják meg. 
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def rek(a): 

        if a<0: 
     return 
        a=a+1 
                  rek(a)            

 

 
A példa jól szemelteti a rekurzív programhívást, és egyben bemutatja annak veszélyeit is, ugyanis egy 
rekurzív programnak két igen fontos elemmel kell rendelkeznie: elsősorban önmagát kell valamilyen 
formában meghívnia (rekurzív eset), és mindemellett a végtelen futás kivédésére rendelkeznie kell egy 
kilépési feltétellel (alapesettel). 
Hogy ezt jobban megértsük, vegyük szemügyre a rekurzió egyik legjobb példáját, az orosz vidékeken jól 
ismert Matrjoska babák (1. kép) egymásba pakolásának módszerét: amikor kinyitunk egy (a legnagyobb) 
babát akkor egy kisebb babát találunk benne (rekurzív eset). Majd ismét kinyitunk egy babát és ismét egy 
kisebbet találunk. A baba nyitogatás közben rekurzívan ismételjük a feladatot, azzal, hogy minden egyes 
nyitás előtt leellenőrizzük, hogy a következő baba nyitható-e még. Ha elértük az utolsó babát (alapeset), 
akkor abbahagyjuk a műveletet. 
 

 
1. Kép - Matrjoska babák  (forrás: cinnamon4x.cafeblog.hu) 

 
Mutassuk be ezt egy program segítségével! A Matrjoska bábukat egy többdimenziós többel szemléltetjük.  
 
a=np.array([[[[[1]]]]]) 

print('Matryoshka babuk szama:' + str(len(a.shape))) 

print('Rekurziv nyitogatas') 

def rek(a): 

    if len(a.shape) == 0:  

        return 

    print('nyit')  
    print(a) 

    rek(a[0])    

rek(a)    
 

 
A rekurzív függvényünk addig fog futni, amíg van mit kinyitni (rekurzív eset), azonban, ha már elérte az 
utolsó bábút (alapeset), akkor visszakerül a kiindulási állapotba. 
A matematikában is találkozunk rekurzív képletekkel. Egy ilyen matematikai rekurzív példa a Fibonacci 
számok kiszámolása, melyet a következő képpen tudunk implementálni. 
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def F(n): 

 if n == 0 or n == 1:   #alapeset 

  return n 

   else:     #rekurziv eset 
  return F(n-1)+F(n-2))       

 

 

Rekurzió animálása  
 
A rekurzió megértése sokszor a gyakorlott programozóknak is fejtörést okoz. Éppen ezért, szinte minden 
programozási nyelv fejlesztő felülete kínál valamilyen lehetőséget a rekurzió vizualizálására. Pythonban az 
egyik ilyen a recursion-visualiser csomag (!pip install recursion-visualiser), mely png-vel és gif-fel el segíti a 
megértés folyamtát. Nézzük meg ennek használatát egy példán keresztül! 
 
from visualiser.visualiser import Visualiser as vs 

@vs(node_properties_kwargs={"shape":"record", "color":"#f57542", "style":"filled", "fillcolor":"grey"}) 

 

def fib(n): 

    if n <= 1: 

        return n 

    return fib(n=n - 1) + fib(n=n - 2) 

 

def main(): 

    # hivjuk meg a fuggvenyt 

    print(fib(n=3)) 

    # mentsuk le a kapott eredmenyt 

    vs.make_animation("fibonacci.gif", delay=2) 

 

main() 

 

 

 
Az „oszd meg és uralkodj” módszer működése (5 perc) 
 
Bár a módszer neve azt sugallja, hogy két lépésből (megoszt, uralkodik) kell megoldanunk egy-egy 
problémát, viszont már az első példában is feltűnhetett, hogy egy harmadik dologra, az eredmények 
kiszámítására, összevonására is szükségünk van.  
 
Felosztja a feladatot több részfeladatra. 
Uralkodik a részfeladatokon, rekurzív módon történő megoldásukkal. Ha a részfeladatok mérete 
elég kicsi, akkor közvetlenül megoldja a részfeladatokat. 
Összevonja a részfeladatok megoldásait az eredeti feladat megoldásává. 
 
Annak érdekében, hogy érthetőbbé váljon az elgondolás, nézzünk meg egy másik igen egyszerű 
matematikai példát, a faktoriális számítását. A faktoriális számítása elve rekurzív, hiszen pl. 4! az valójában 
4*3!, és 3! pedig 3*2!.... stb. Tehát akaratunkon kívül is rekurziót használtunk, és felosztottuk a nagy 
problémát kisebb részfeladatokra (return n * recur_factorial(n-1).), amíg elértünk az 1!-ig, ami elég kicsi 
részfeladat a megoldáshoz (return n). Ezek után a kapott értékünket visszafelé görgetve (return n * 
recur_factorial(n-1)) megkapjuk az eredményt. 
 
n = 6 

# rekurzioval 

def recur_factorial(n): 

   if n == 1: 
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       return n 

   else: 

       return n * recur_factorial(n-1) 

 

print(recur_factorial(n)) 

 

 
 

Példák az „oszd meg és uralkodj” módszer működésére (30 perc) 
 

Bináris keresés (8 perc) 
  
A bináris keresés egy módszer, amellyel egy rendezett tömbben tudunk megkeresni egy elemet. Nézzünk 
erre egy példát! Keressük meg a 4-es szám helyét az alábbi tömbben! 
 

-1 0 2 4 5 9 11 15 16 

 
Amennyiben nem ismerjük ezt a módszett, úgy számtalan más megoldással is kereshetnénk egy adott 
értéket a tömbben. Például megtehetnénk ezt ciklus segítségével, ám ennek futási ideje legjobb esetben 
O(1) (első helyen van a keresett elem) vagy legrosszabb esetben O(n) (utolsó helyen van a keresett elem).  
Épp ezért, valami hatékonyabb megoldást kell alkalmaznunk. Ebben nyújt segítséget az „oszd meg és 
uralkodj” módszeren alapuló bináris keresés.  
A bináris keresés kihasználja azt, hogy a tömbünk eleve rendezett, és a tömb eleje helyett a közepén 
próbálja megkeresni az elemet. 
 

-1 0 2 4 5 9 11 15 16 

 
Amennyiben nem találja meg a keresett számot, úgy megnézi, hogy a középső elemhez képest, hol 
található a keresett elem, és ezek után, vagy a jobb- vagy a baloldali tömbben folytatódik a keresés. Az új 
résztömbön ismételten elvégezzük az iménti lépést. Ezt a műveletet addig ismételjük, amíg meg nem 
találjuk a keresett elem helyét. 
 

-1 0 2 4  5 9 11 15 16 

  

-1 0  2 4  5 9 11 15 16 

 

-1 0  2  4  5 9 11 15 16 

 
A módszer mindamellett, hogy elegáns, képes O(log n) időben megtalálni a keresett elemünket egy n 
elemű tömbben. 
Nézzük, hogyan festene ez kóddal: 
 
def binary_search(arr, ertek): 

    n = len(arr) 

    bal = 0 

    jobb = n – 1 

    # ellenorizzuk az alap esetet 

    while bal <= jobb: 

        kozep = (bal + jobb) // 2 

        # ha a keresett elem kisebb mint e kozepso elem 

        # akkor csak a baloldali resztomben lehet 

        if ertek < arr[kozep]: 

            jobb = kozep – 1 

        # kulonban csak a jobb oldali resztomben lehet   

        elif ertek > arr[kozep]: 

            bal = kozep + 1 

        else: 
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            return kozep 

    # nincs ilyen elem a tomben 

    raise ValueError('az ertek nincs a tomben') 

     

arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

print(binary_search(arr, 8)) 

 

 
Vizsgáljuk meg a program időkomplexitását (átlagos esetre): 
 
def binary_search(arr, ertek): 

    n = len(arr) 

    bal = 0 

    jobb = n – 1 

    # szimulaljuk az ido mullasat egy szamlaloval 

    count = 0  

    # ellenorizzuk az alap esetet 

    while bal <= jobb: 

        count = count +1 

        kozep = (bal + jobb) // 2 

        # ha a keresett elem kisebb mint e kozepso elem 

        # akkor csak a baloldali resztomben lehet 

        if ertek < arr[kozep]: 

            jobb = kozep – 1 

        # kulonban csak a jobb oldali resztomben lehet   

        elif ertek > arr[kozep]: 

            bal = kozep + 1 

        else: 

            return count 

    # nincs ilyen elem a tomben 

    raise ValueError('az ertek nincs a tomben') 

 
 
def demo():        

     

    ido = [] 

    # keszitsunk 100-500 hosszu veleten szambol allo  

    # tomboket es keressunk benne meg egy veletlen elemet 

    for n in range(100,500):  

        temp_ido = [] 

        # teszteljuk ezt a meretet 100x 

        for i in range(0,100): 

            # keszitsunk egy veletlen tombot(listat) 

            a = np.random.randint(0,n,size=(n+1)) 

            a = list(np.sort(a)) 

            # veletleszeruen valsszunk ki egy elemet a listabol 

            keresett = np.random.randint(0,n) 

            keresett = a[keresett] 

            # nezzuk meg, hogy hany lepesbol futott le 

            count = binary_search(a,keresett) 

            temp_ido.append(count) 

        # vegyuk 100 futas atlagos idejet     

        ido.append(np.mean(temp_ido)) 

    # rajzoljuk ki a kapott idogerbet     

    plt.plot(range(1,len(ido)+1),ido) 

    # keszitsunk egy trend vonalat es rajzoljuk ki 

    z = np.polyfit(range(1,len(ido)+1),ido, 2) 

    y_hat = np.poly1d(z)(range(1,len(ido)+1)) 

    plt.plot(range(1,len(ido)+1), y_hat, "r--", lw=1) 

 

demo() 
 
 

Merge Sort - összefésülő rendezés (12 perc) 
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Az összefésülő rendezés lényegében egy olyan algoritmus, mely előbb darabokra szedi a rendezni kívánt 
tömbünket, majd az így kapott eredményt rendezett résztömbök segítségével fésüli össze. Ehhez a 
következő lépések szükségesek: 

- Felezzük meg az n elemű tömbünket n alkalommal 
- Rekurzívan rendezzük a „felezett részhalmazainkat” 
- Vonjuk össze a két rendezett részhalmazt 

 
Nézzünk erre egy egyszerű példát! Az első ábrán latható, hogy a tömbünket rekurzióval n részhalmazzá 
daraboltuk, majd ezek után sorrendbe raktuk a kis részhalmazpárokat. Az így kapott résztömbökből 
rekurzióval új részhalmazokat vontunk össze.  
 

 
 

 
A következő lépésben az újonnan kialakított résztömbünket az előzőkben ismert módszerrel ismét 
rendeztük, majd összevontunk.  

 
 
Addig ismételtük ezt a módszert, amíg végül ismét egy, de most már rendezett tömbünk marad. 
 
def mergeSort(arr):  

    if len(arr) >1:  

        mid = len(arr)//2 # Keressuk meg a tomb kozepet  

        L = arr[:mid] # Felezzuk meg a tomb elemeit   

        R = arr[mid:] # ket resztombre  

   

        mergeSort(L) # rendezzuk az eslo felet  

        mergeSort(R) # rendezzuk a masik felet  

   

        i = j = k = 0           

        # Masoljuk az elemeket egy ideiglenes L[] es R[] tombbe  

        while i < len(L) and j < len(R):  

            if L[i] < R[j]:  

                arr[k] = L[i]  

                i+= 1 

            else:  

                arr[k] = R[j]  

                j+= 1 
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            k+= 1 

           

        # viszgaljuk meg, hogy maradt-e meg elem a tombben 

        while i < len(L):  

            arr[k] = L[i]  

            i+= 1 

            k+= 1 

           

        while j < len(R):  

            arr[k] = R[j]  

            j+= 1 

            k+= 1 

  

# Forras: https://www.geeksforgeeks.org/merge-sort/ 
 
 

Fibonacci számok (10 perc) 
 
Fibonacci számokkal bárhol találkozhatunk a természetben. A nyulak szaporodása, a napraforgó magjainak 
rendeződése, és az írisz virágzása is Fibonacci számszerűséget mutat. A Fibonacci számsorozatban az első 
két szám a 0 és az 1, az összes többi szám pedig az előző két szám összege. (0,1,1,2,3,5,8,13,21,…..) 
Magából a megfogalmazásból is jól látható, hogy ezen probléma megoldására is célszerű az „oszd meg és 
uralkodj” módszert alkalmazni. Amennyiben a harmadik Fibonacci számra vagyunk kíváncsiak, felosztjuk 
két kisebb egységre, vagyis megnézzük mennyi a két előző Fibonacci szám értéke (1. és 2.), majd, ha 
szükséges, akkor ezt is tovább bontjuk, és megnézzük, hogy mennyi a második elemet megelőző két szám 
értéke. 

 
Ugyanezt a logikát követve, akármelyik Fibonacci számot ki tudjuk számítani. Nézzünk meg a példát a 
hatodik Fibonacci szám értékének meghatározására! 

 
 
Vegyük most ezt szemügyre kód segítségével is! 
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def f(n): 

 if n == 0 or n == 1: 

     return n 

 else: 

     f(n-1) + f(n-2) 

 

 
 

Mikor kell az „oszd meg és uralkodj” módszert használni? 
 
A legegyszerűbb megfogalmazás szerint, akkor kell ezt a technikát alkalmaznunk, ha a problémánk 
kísértetiesen hasonlít az Összefésüléses rendezés problémájára. Amennyiben listával vagy tömbbel 
dolgozunk, és az ismételt felosztással könnyebb megoldáshoz jutunk, úgy érdemes ebben a módszerben 
gondolkodnunk.  
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 
1. Készítsünk rekurzív algoritmust, ami meghatározza, hogy hányféleképpen mehetünk fel egy n 

lépcsőfokból álló lépcsőn, ha egyszerre csak 1 vagy 2 lépcsőfokot léphetünk! 
 

Jelölje P(n) azt, hogy n lépcsőfokon hányféleképpen mehetünk fel.  
Ekkor a következő összefüggések állnak fent: 
P(1) = 1 (ha egy lépcső van, egyféleképpen mehetünk)  

 
P(2) = 2 (ha két lépcső van, vagy kétszer egyet lépünk, vagy egyszer kettőt) 

 
P(n) = P(n − 1) + P(n − 2), ha n ≥ 3 (utolsó lépésként egyet vagy kettőt léphetünk) 

 
 

def P( n ) : 

if ( n == 1 ): 

  return 1  

elseif ( n == 2 ): 

  return 2  

else: 

   return P( n−1) + P( n−2) 

 

 

2. Készítsünk rekurzív algoritmust, amely meghatározza, hogy hányféleképpen juthatunk el egy k sorból 

és n oszlopból álló sakktábla bal alsó sarkából a jobb felső sarkába, ha csak a jobbra vagy a felfelé 

szomszédos mezőre léphetünk! 
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Jelölje R(n, k) azt a számot, ahány módon eljuthatunk a bal alsó sarokból a jobb felső sarokba. 

 

R(1, k) = 1 (csak felfelé mehetünk) 

 

 

 

R(n, 1) = 1 (csak jobbra mehetünk) 

 

R(n, k) = R(n−1, k)+R(n, k−1) ha n, k ≥ 2 (az első lépés jobbra vagy felfelé történhet) 

 

 

def R(  n ,  k ): 

 if ( ( n == 1 ) || ( k == 1 ) ): 

  return 1  

 else 

 return R( n−1, k ) + R( n , k−1) 
 

 

3. Módosítsuk úgy a bináris keresőalgoritmust, hogy vizualizálja a függvények részeredményeit. 

import numpy as np 

from visualiser.visualiser import Visualiser as vs 

@vs() 

def binary_search(arr, bal, jobb, x):     

if jobb >= bal: # alapeset    

     kozep = (jobb + bal) // 2           

     if arr[kozep] == x: # ha a keresett elem a kozepso elem 

           return kozep   

           # ha keresett elem kisebb, mint a kozepso elem  

           # lepjunk a bal reszhalmazra  

     elif arr[kozep] > x:           

           return binary_search(arr, bal, kozep - 1, x)    

           # kulonben csak a jobboldali resztombben lehet 

     else:              

           return binary_search(arr, kozep + 1, jobb, x)   

 else:  

           # az elem nem talalhato meg a tombben  

     return -1 

def main(): 

   arr=np.array([1,4,5,6,9,13,15,76]) 

   bal = 0 

   jobb = len(arr) 

   x=6     

   print(binary_search(arr, bal, jobb, x)) 

   # mentsuk le az eredmenyt 

   vs.make_animation("binkeres.gif", delay=2) 

main() 
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4. Vizualizáljuk a kódot a http://pythontutor.com/visualize.html segítségével. 
 

Ajánlott kitekintő anyag (185 perc) 

 

Oszd meg és uralkodj (12 perc) – Videó magyar nyelven 

A rekurzió fogalma(i) (14 perc) – Videó magyar nyelven 

A rendezési feladat és a beszúró rendezés (6 perc) – Videó magyar nyelven 

Az összefésülő rendezés (12 perc) – Videó magyar nyelven 

Az összefésülő rendezés helyessége (9 perc) – Videó magyar nyelven 

Rekurzív futásidők feloldása (18 perc) – Videó magyar nyelven 

Oszd meg és uralkodj (7 perc) – YouTube link angol nyelven 

Oszd meg és uralkodj (22 perc) – YouTube link angol nyelven 

Oszd meg és uralkodj (65 perc) – MIT video link angol nyelven 

Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - Oszd meg és uralkodj (20 perc) - Gelle Kitti - link 

http://pythontutor.com/visualize.html
https://www.loom.com/share/d2318077359b46cb869ecd08bc097d1a
https://www.loom.com/share/b0eee16ee7944424a48d94fde6e0da2e
https://www.loom.com/share/f20ebea3e5234f05b74dd9aca74f1d9b
https://www.loom.com/share/6a8216c176df4166be3496abe6ab9555
https://www.loom.com/share/b4fff0549b484e18bec7c8edb4590aff
https://www.loom.com/share/6a8216c176df4166be3496abe6ab9555
https://www.youtube.com/watch?v=2Rr2tW9zvRg
https://www.youtube.com/watch?v=B0NtAFf4bvU&list=PLBZBJbE_rGRV8D7XZ08LK6z-4zPoWzu5H&index=6
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005/video-lectures/lecture-3-divide-and-conquer-strassen-fibonacci-polynomial-multiplication
http://www.inf.u-szeged.hu/~kgelle/sites/default/files/upload/alga-gyak-03.pdf
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Dinamikus programozás 
 
 
Összefoglaló 
 
Az eddigiekben egy-egy összetett feladat megoldására oszd-meg-és-uralkodj megoldást használtunk. A 
rekurzív megoldás legnagyobb hátránya azonban az, hogy legtöbb esetben, ahogy növekszik az 
elemszámunk, vele együtt hatványozottan növekszik a megoldáshoz szükséges idő hossza és a lépések 
száma is. Ennek a problémának a kiküszöbölésére ad hatékony megoldást a dinamikus programozás. Ebben 
a tananyagban egy másik, szintén részproblémára bontáson alapuló, algoritmuscsaláddal, a dinamikus 
programozással ismerkedünk meg. 
 
Lecke fejezetei:  

• Mi is az a dinamikus programozás? – Olvasó (5 perc) 

• A táblázatkitöltés módszere – Olvasó (17 perc) 

• Az alulról felfelé építkezés módszere – Olvasó (18 perc)  

• Mikor kell a dinamikus programozás technikáját használni? – Olvasó (5 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (45 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

 
Mi is az a dinamikus programozás? (5 perc) 
 
A rekurzív algoritmusok sokszor azért lassúak, mert bizonyos részproblémákat többször is kiszámolnak. 
Tipikusan ez történik, amikor optimalizálási feladatunk van és a megoldáskezdeményeket lepésről lépésre 
építjük fel. Ezt úgy tudjuk elkerülni, ha az egyszer már kiszámolt részmegoldásokat eltároljuk, és később 
újra felhasználjuk azokat. A több időt valójában most több tárra „cseréljük”, melynek eredményeként a 
rekurzív programok időkomplexitása drasztikusan csökkenthető. 
 
A dinamikus programozás a részproblémákra bontás gyengeségeit két fő módszerrel próbálja orvosolni: 
 

- Az egyik módszer lényege, hogy programunk futása alatt a megoldott részproblémák (optimális) 
megoldását eltároljuk, majd ha ugyanezen részprobléma megoldására szükségünk lenne később, 
csak kiolvassuk a megoldást, nem oldjuk meg új a részfeladatot. (TÁBLÁZATKITÖLTÉS módszere) 

- Általában amikor a részproblémákat többször is szükséges meg oldani, akkor az összes lehetséges 
„kis” részproblémát ki kell számolni, hogy az eredeti nagy probléma megoldása kiszámítható 
legyen. Ezért a dinamikus programozásban tipikusan a legkisebb problémától indulunk, minden 
egyes nagyobb részprobléma megoldását kiszámítjuk a kisebb részfeladatok megoldásainak 
felhasználásával, egészen addig míg az eredeti/legnagyobb feladatig el nem jutunk (LENTRŐL 
FELFELÉ ÉPÍTKEZÉS módszere). Vegyük észre, hogy ez ellentétes az oszd-meg-és-uralkodj 
algoritmusok filozófiájával, ahol mindig az eredeti problémát bontjuk kisebb és kisebb 
problémákra (FELÖLRŐL LEFELÉ ÉPÍTKEZÉS módszere) 

  
A táblázatkitöltés módszere (17 perc) 

 
A részeredmények (TÁBLÁZATKITÖLTÉS) eltárolásának módszere: 

- A részproblémára bontási algoritmusunkat kibővítjük egy- vagy kétdimenziós tömbbel, melyet a 
részeredmények tárolására használunk fel. 

- Amikor egy részproblémát kell megoldanunk először megvizsgáljuk, hogy a keresett érték 
megtalálható-e a részeredmények között. 

- Ha megtalálható, akkor felhasználjuk, egyébként kiszámoljuk, majd eltároljuk. 
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Nézzünk egy egyszerű példát, melyben a Fibonacci számokat számoljuk ki rekurzív módszerrel majd 
táblázatkitöltős módszerrel! 
 
def fib(n): 

    if (n==2) or (n==1):  #alapeset 

        return 1 

    else:  #rekurziv eset 

        return fib(n-1) + fib(n-2) 

 

 
Ez a megoldás (rekurzió) a kívánt Fibonacci szám értékével tér vissza, ám hatásfoka nagyon rossz, hiszen 
minden egyes számot újra és újra kiszámol, függetlenül attól, hogy egyszer (vagy többször) már kiszámolta 
ezt az értéket, ahogy ezt már láthattuk az „oszd meg és uralkodj” anyagrésznél. 
 
Sok számot többször ki kell számolnunk, és emiatt sok az ismételt lépés. Ez öt szám esetén nem tűnhet 
nagy problémának, de ahogy azt észrevehettük a megoldásnak az időkomplexitása exponenciális O(n2). A 
dinamikus programozás az ilyen problémák kiküszöbölésére lett megalkotva.  A megoldás azt „kérdezi”: ha 
egyszer valamit kiszámoltunk, akkor azt miért nem tároljuk el, és használjuk fel később, ha szükséges. 
 
Módosítsuk úgy a fenti példánkat úgy, hogy algoritmusunkat kibővítjük egy MEMO nevű tömbbel, mely 
képes eltárolni az egyes lépések eredményét! Amennyiben egy lépés eredménye még nem ismert (==0) 
úgy eltároljuk azt, egyébként (!=0) használjuk fel az eltárolt eredményt. Ennek a megoldásnak 
köszönhetően az ismétlődő lépéseket nem kell újra és újra kiszámolnunk. 
 
Nézzük meg, hogyan nézne ki a példánk, ha eltárolnánk az értékeket! 
 
def fib(memo,n): 

    if (memo[n]!= 0): 

        return memo[n] 

    if (n==2) or (n==1): 

        memo[n] = 1 

    else: 

        memo[n] = fib(memo,n-1) + fib(memo,n-2) 

    return memo[n] 

 

 
A fenti példa jól szemlélteti a TÁBLÁZATKITÖLTÉSEN alapuló dinamikus programozás hatékonyságát. 
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Az alulról felfelé építkezés módszere (18 perc) 

 
A TÁBLÁZATKITÖLTÉSEN alapuló dinamikus programozási megoldásunk (azoknál a feladatoknál, ahol 
minden részproblémát ki kell számolnunk) még gyorsabb lehet, ha nem FELÜLRŐL LEFELÉ, rekurzív módon 
töltjük ki a táblázatot, hanem az ALULRÓL FELFELÉ ÉPÍTKEZÉS módszerével: 

- Hozzuk létre a megfelelő méretű táblázatot, amiben minden cella egy részproblémának felel meg.  
- Töltsük az alapesetek megoldásait. 
- „alulról felfelé” az alapesetekből kiindulva, majd a teljes megoldásig egy jó sorrendben számolja ki 

a részproblémák megoldásait a már korábban kiszámolt megoldások (táblázat cellák alapján) 
- A végeredmény az eredeti, legnagyobb problémának megfelelő cella (általában jobb alsó sarok) 

szerepel 
 
Az iménti példában láthattuk, hogyan működik a táblázatkitöltés módszere. Vizsgáljuk meg most az 
ALULRÓL FELFELÉ ÉPÍTKEZÉS módszerét egy példán keresztül! 
 
Jelölje P(n) azt a számot, ahányféleképpen mehetünk fel egy n lépcsőfokból álló lépcsőn, ha egyszerre csak 
1 vagy 2 lépcsőfokot léphetünk.  Adjunk egy dinamikus programozási eljárást a P(n) érték kiszámítására! 
 
P(6) = ? 
 
Az előzőkben a rekurzív algoritmushoz megadtuk az összefüggéseket: 
  
Alapeset: 

- P(1) = 1 (ha egy lépcső van, egyféleképpen mehetünk) 
- P(2) = 2 (ha két lépcső van, vagy kétszer egyet lépünk, vagy egyszer kettőt)  

Rekurzív eset: 
- P(n) = P(n − 1) + P(n − 2), ha n ≥ 3 (utolsó lépésként egyet vagy kettőt léphetünk)  

 

 
 
def lepcso(n): 

    if (n==1):  #alapeset1 

        return 1 

    if (n==2):  #alapeset2 

        return 2 

    else: #rekurziv eset 

        return lepcso(n-1) + lepcso(n-2) 
 
Az előző példához hasonlóan, ismét azzal szembesülünk, hogy a rekurzív módszerünk a megfelelő 
eredményt adja vissza, viszont ez idő alatt feleslegesen újraszámol minden eshetőséget. Lássuk, hogyan 
nézne ez ki ALULRÓL FELFELÉ ÉPÍTKEZÉSes TÁBLÁZATKITÖLTÉSsel! 
 
def lepcsoDP(n): 

    T = np.array([0]*(n+1)) 

    T[1]=1      #alapeset1 

    T[2]=2       #alapeset2 

    for i in range (3,n+1): #rekurziv eset 

        T[i]=T[i-1]+T[i-2] 

    return T[n] 
 
A következő példában egy nyolc lépcsőfokból álló lépcsőre szeretnénk felmenni.  
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Láthatóan sok lépést spórolunk meg az előző rekurzív megoldáshoz képest!  
Vizsgáljuk meg ezt a következő mintakód segítségével. 
 
def lepcsoDP(n): 

    global count 

    T = np.array([0]*(n+1)) 

    T[1]=1      #alapeset1 

    T[2]=2       #alapeset2 

    for i in range (3,n+1): #rekurziv eset 

        count = count + 1 

        T[i]=T[i-1]+T[i-2] 

    return count 

 

 

def lepcsoRec(n): 

    global count 

    count = count + 1 

    if (n==1):  #alapeset1 

        return 1 

    if (n==2):  #alapeset2 

        return 2 

    else: #rekurziv eset 

        return lepcsoRec(n-1) + lepcsoRec(n-2) 

 

#keressuk meg az eredmenyeket DP-vel 2-8 kozott 

#kozben szamoljuk meg a lepeseket 

count = 1 

lepesDP = [] 

for i in range(2,8): 

    count = 1 

    lepesDP.append(lepcsoDP(i)) 

 

#keressuk meg az eredmenyeket REC-al 2-8 kozott 

#kozben szamoljuk meg a lepeseket    

lepesRec = [] 

for i in range(2,8): 

    count = 1 

    lepesRec.append(lepcsoRec(i)) 

 

#rajzoljuk ki a kapott eredmenyt 

fig, ax = plt.subplots() 

ax.plot(range(2,8),lepesDP) 

ax.plot(range(2,8),lepesRec) 

ax.legend(['LepesDP','LepesRec']) 
 
 
Mikor kell a dinamikus programozás technikáját használni? (5 perc) 
 
Felvetődik a kérdés, hogy oszd-meg-és-uralkodj vagy dinamikus programozás technikáját érdemes-e 
használni egy feladat megoldása során? A dinamikus programok legnagyobb előnye, hogy minden 
részfeladatot csak egyszer old meg, így elsősorban olyan probléma megoldásánál kell ehhez a technikához 
nyúlnunk, ahol a részproblémák többször is előfordulnak. Optimalizálási problémáknál egyből gondoljunk 
arra, hogy kis részproblémákat kell majd többször megoldani, azaz dinamikus programozásra van 
szükségünk! Annak érdekében, hogy megértsük mit is jelent ez a valóságban, tekintsük meg a következő 
példát! 
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Készítsünk egy programot az n-dik Fibonacci szám kiírására! Komplexitás szemléltetése táblázatkitöltéssel: 
 
# n-dik Fibonacci szam meghatarozasa 

# szamoljuk meg a lepeseket a count valtozo segitsegevel 

count=0 

Fib =[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

Fib[0]=1 

Fib[1]=1 

for i in range(0,10): 

    count = count + 1  
    if i>1: 

        Fib[i]=Fib[i-1]+Fib[i-2]         

    else: 

        Fib[i]=1 

 

print(count) 

# n=10 eseten 10 alkalommal futott le a ciklusunk  
10 

 
Komplexitás szemléltetése rekurzióval 
 
# n. Fibonacci szam meghatarozasa 

# szamoljuk meg a lepeseket a count valtozo segitsegevel 

count=0  
def Fib(i): 

    global count 

    count = count + 1 

    if i>2: 

        return Fib(i-1)+Fib(i-2)          

    else: 

        return 1 

print(Fib(10)) 

#n=10 eseten a fugvenyunk 109 alkalommal hivodott meg  

109 

 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 
1. Vizsgáljuk meg, és szemeltessük egy diagrammal, hogy a Fibonacci számok kiíratására szolgáló 

programok rekurzív módszerrel, és a táblázatkitöltés módszerével milyen időkomplexitással futnak 

majd le! A megoldáshoz használjuk az első óra mintafeladatait! 

2. Vizsgáljuk meg, és szemeltessük egy diagrammal, hogy a lépcsőn való lépegetés megoldására szolgáló 

programok rekurzív módszerrel, és a táblázatkitöltés módszerével milyen időkomplexitással futnak 

majd le!  A megoldáshoz használjuk az első óra mintafeladatait! 

3. Jelölje R(k; n) azt a számot, ahányféleképpen eljuthatunk egy k x n méretű sakktábla bal alsó sarkából a 

jobb felső sarkába, ha csak a jobbra vagy a felfelé szomszédos mezőre léphetünk. Határozzuk meg a 

dinamikus programozási eljárást az R(k; n) érték kiszámítására! 

R(3,4) = ? 

 

 

 

 

 

 

Kiindulópont 

cél 

Lehetséges útvonalak 
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Megoldás: 

A következő összefüggések állnak fent:  

Alapeset: 

R(k, 1) = 1 (csak felfelé mehetünk)  

R(1, n) = 1 (csak jobbra mehetünk)  

Rekurzív eset: 

R(k, n) = R(k, n−1)+R(k−1, n), ha n, k ≥ 2 (az első lépés jobbra vagy felfelé történhet) 

 

Ezek alapján a következő dinamikus programozási eljárást adhatjuk meg: 

 

def sakk(k,n): 

    T = np.zeros(shape=(k,n)) 

    for i in range(0,n): 

        T[0,i]=1 

    for j in range(0,k): 

        T[j,0]=1 

    for i in range(1,k): 

        for j in range(1,n): 

            T[i,j]=T[i-1,j]+T[i,j-1]  
            print(T)  

    return T[k-1,n-1] 

 

 

Szemléltessük a táblázatkitöltő programot lépésről lépésre dinamikus és rekurzív programmal is, úgy, 

hogy közben megszámoljuk a ciklus/rekurzív hívások számát is. 

def sakk(k,n): 

    global count 

    T = np.zeros(shape=(k,n)) 

    for i in range(0,n): 

        T[0,i]=1 

    for j in range(0,k): 

        T[j,0]=1 

    for i in range(1,k): 

        for j in range(1,n): 

            count = count + 1 

            T[i,j]=T[i-1,j]+T[i,j-1]  

            print(T)  

    return T[k-1,n-1] 

 

def sakkRec(i,j): 

    global countr 

    countr = countr + 1 

    global T    

    if j == 0: 

        T[i,j] = 1 

        return 1 

    if i == 0: 

        T[i,j] = 1 

        return 1                

    T[i,j] = sakkRec(i-1,j) + sakkRec(i,j-1)      

    print(T) 

    return T[i,j] 

 

T = np.zeros(shape=(3,3))     

[[1. 1. 1.] 

 [1. 2. 0.] 

 [1. 0. 0.]] 

[[1. 1. 1.] 

 [1. 2. 3.] 

 [1. 0. 0.]] 

[[1. 1. 1.] 

 [1. 2. 3.] 

 [1. 3. 0.]] 

[[1. 1. 1.] 

 [1. 2. 3.] 

 [1. 3. 6.]] 

A program futtatása után 

keletkező táblánk így nézne 

ki. (5x4 táblázat esetén) 
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T[0,0]=1 

countr=0 

sakkRec(2,2) 

count=0 

sakk(3,3) 

print('A rekuriziv prog lepesszama') 

print(countr) 

print('A dp lepesszama') 

print(count) 
 
 
A rekuriv prog lepesszama 

11 

A dp lepesszama 

4 

 

 

1.Ábra: a rekurzív hívásaink ábrája 

4. Adott egy k×n méretű tábla. Minden mező esetén adott egy Cij pozitív szám, ami a mezőről 

begyűjthető érték. Egy játékos a bal alsó sarokból szeretne eljutni a jobb felső sarokba úgy, hogy csak 

jobbra és felfelé léphet a szomszédos mezőre. Az útja során összegyűjtheti a mezőkről az értékeket 

(pontokat).  

Mennyi pontot tudunk összegyűjteni maximálisan?  

Hogyan határoznánk meg azt az utat, amin a maximális pontszámot tudjuk összegyűjteni? 

 

 

 

 

 

 

Az előző feladatot annyiban kell módosítanunk, hogy nem a lépések számát, hanem az addig 

összegyűjthető maximum értéket kell, hogy eltároljuk.  

def sakk(k,n,C): 

    T = np.zeros(shape=(k,n)) 

    T[0,0] = C[0,0] 

    for i in range(1,n): 

        T[0,i]= T[0,i-1]+C[0,i] 

    for j in range(1,k): 

        T[j,0]= T[i-1,0]+C[i,0]  

    for i in range(1,k): 

        for j in range(1,n): 

            T[i,j]=np.max([T[i-1,j],T[i,j-1]])+C[i,j]    

    return T[k-1,n-1] 

 

k = 2 #harom oszlop 

n = 3 #negy sor 

C = np.array( 

Kiindulópont 

cél 

Lehetséges útvonal 
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    [[1,2,3], 

     [4,5,6],   

     [4,5,6], 

     [4,5,6]   

     ]) 

 

print('A megoldas') 

sakk(k,n,C) 
A megoldas 

15.0 

 
Teszteljük a programot különböző méretekre és ábrázoljuk az így kapott lépések számát. 

 
Ajánlott kitekintő anyag (209 perc) 

 

Pénzváltási feladat (9 perc) – Videó magyar nyelven 

Optimalizálási feladatok egyszerű megoldásai (5 perc) – Videó magyar nyelven 

Pénzváltási feladat rekurzív megoldása (10 perc) – Videó magyar nyelven 

Dinamikus Programozás és Pénzváltási feladat DP megoldása (24 perc) – Videó magyar nyelven 

Hátizsák problémák (7 perc) – Videó magyar nyelven 

Ismétléses hátizsák feladat (16 perc) – Videó magyar nyelven 

Ismétlés nélküli hátizsák feladat és egy optimális megoldás megszerkesztése (32 perc) – Videó magyar 

nyelven 

Dinamikus Programozás helyessége (11 perc) – Videó magyar nyelven 

Dinamikus programozás (14 perc) – Youtube link angol nyelven 

Dinamikus programozás (51 perc) – MIT Video link angol nyelven 

Dinamikus programozás (30 perc) - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford 

Stein  ÚJ ALGORITMUSOK  link  288-294 oldal 

https://www.loom.com/share/244dcb875aa748dfb4dd9df85026f799
https://www.loom.com/share/4a217586dc634ca38613f594784f502c
https://www.loom.com/share/dd3ac704ec4441a2a94b26480ba40014
https://www.loom.com/share/317aff5093aa4a52b60072251b958554
https://www.loom.com/share/cb7a74a5cbd64c6f8f2c123d2cabcf34
https://www.loom.com/share/313fc9b2858b496091943d3e9e2e13e8
https://www.loom.com/share/3343233fe5294a83afe58c79f3406c2c
https://www.loom.com/share/3343233fe5294a83afe58c79f3406c2c
https://www.loom.com/share/ac0f408cfd74483a9321cab101769ad6
https://www.youtube.com/watch?v=vYquumk4nWw&t=251s
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/lecture-videos/lecture-19-dynamic-programming-i-fibonacci-shortest-paths
../../../../../../../../Downloads/Link%20http:/www.informatom.hu/sze/01/LGB_SZ001/Cormen-Lieserson-Rivest-Stein.-.Uj.algoritmusok.pdf


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu  

 

 

 
 
 
 

Kőrösi Gábor 

 
Algoritmusok és adatszerkezetek a 

gyakorlatban 
 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 



Mohó algoritmusok 

 

1 

 Mohó algoritmusok 
 
Összefoglaló 
 
A mohó algoritmus egy újabb részproblémákra bontáson alapuló módszer, melynek lényege, hogy minden 
lépésben egy lokálisan legjobb döntést hoz, de figyelmen kívül hagyja ennek a döntésnek a hatását a 
későbbi eseményekre. A mohó algoritmusok azoknál az optimalizálási feladatoknál használhatóak, ahol 
FELÜLRŐL LEFELÉ építkezve, minden lépésben meg tudjuk mondani a probléma megoldásához szükséges 
részproblémák közül melyik az az egy, aminek optimális megoldásából megépíthető a nagy probléma 
optimális megoldása. Mohó módon, csak azt az egy részfeladatot fogjuk megoldani, és az összes többit 
figyelmen kívül hagyjuk. Ezzel az algoritmussal számtalan feladatot oldhatunk meg, nagyon gyors, ám azt is 
ki kell hangsúlyoznunk, hogy nem minden probléma oldható meg mohó algoritmussal, hiszen a mohó 
választás nem mindig ad optimális megoldást. 
 
Lecke fejezetei:  

• A mohó algoritmus működése – Olvasó (5 perc) 

• Pénzváltás probléma – Olvasó (5 perc) 

• Levélfeladás – Olvasó (5 perc)  

• Darabolható hátizsák probléma – Olvasó (15 perc)  

• Huffman-kódolás – Olvasó (15 perc) 

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (45 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

 
A mohó algoritmus működése (5 perc) 
 
A mohó stratégia elemei: 

1. A probléma optimális szerkezetének meghatározása. 
2. Rekurzív megoldás kifejlesztése. 
3. Annak bizonyítása, hogy minden rekurzív lépésben az egyik optimális választás a mohó választás. 

Tehát mindig biztonságos a mohó választás. 
4. Annak igazolása, hogy a mohó választás olyan részproblémákat eredményez, amelyek közül 

legfeljebb az egyik nem üres. 
5. A mohó stratégiát megvalósító rekurzív algoritmus kifejlesztése. 
6. A rekurzív algoritmus átalakítása iteratív algoritmussá. 
7.  

Jellemzők:  
1. A mohó algoritmus mindig az adott lépésben optimálisnak látszó választást teszi. 
2. Csak egy részproblémát kell vizsgálni az optimális megoldáshoz. 
3. Minden részproblémát felűről-lefelé haladó módon meg tudunk oldani. 

 

Pénzváltás probléma (5 perc) 

 

 
Egy nyugdíjas elmegy a postára, hogy felvegye 79.845 Ft-os nyugdíját. Hogyan tudja a postai pénztáros 
kifizetni neki ezt az összeget úgy, hogy a kifizetéshez a lehető legkevesebb darab pénzérmét/papírt 
használja? 
Az alábbi címletek állnak rendelkezésre: 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 és 5 
Ft-os. Tegyük fel azt is, hogy minden címletből korlátlan mennyiség van a postán.  
Az nem tekinthető megoldásnak, ha a nyugdíjasnak vissza kell adnia (például a pénztáros ad 80.000 Ft-ot 4 
db 20.000 Ft-os címlettel, majd a nyugdíjas visszaad 155 Ft-ot). 
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Mohó megoldás: Vegyünk a legnagyobb címletű pénzjegyből, amennyi szükséges, majd a maradék 
összeget fizessük ki a nála kisebb pénzjegyekkel! 
 
A pénztáros az alábbi címleteket fogja adni:  
3 db 20.000 Ft-os = 60.000 Ft  
1 db 10.000 Ft-os = 10.000 Ft  
1 db 5.000 Ft-os = 5.000 Ft  
2 db 2.000 Ft-os = 4.000 Ft  
1 db 500 Ft-os = 500 Ft  
1 db 200 Ft-os = 200 Ft  
1 db 100 Ft-os = 100Ft  
2 db 20 Ft-os = 40 Ft  
1 db 5 Ft-os = 5 Ft 79.845 Ft  
Ez összesen 13 db papírpénzt, illetve pénzérmét jelent. 
 
 
def findMin(V, ermek):    

   

    n = len(ermek)            

    ans = []                           # megoldashalmaz   

    i = n - 1 

    while(i >= 0):                     # vonjuk ki a aktualis erteket a pezoszeggbol, amig tudjuk 

        while (V >= ermek[i]):  

            V -= ermek[i]  

            ans.append(ermek[i])       # adjuk hozza a kivont erteket a megoldashalmazhoz 

        i -= 1   

    return ans 

             

ermek = [ 5, 10, 20, 50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000]  

megold = findMin(79845,ermek)          # teszteljuk a programot               

for i in range(len(megold)):  

            print(megold[i], end = " ") 

 
Futási eredmény: 20000 20000 20000 10000 5000 2000 2000 500 200 100 20 20 5 

 

Levélfeladás (5 perc)  
 
Nyugdíjasunk most egy levelet szeretne feladni, amely 1400 Ft-ba kerül. Hogyan lehet ezt megtenni, ha a 
lehető legkevesebb számú bélyeget szeretnénk a borítékra tenni.  
 
Rendelkezésre álló bélyegcímletek:  
3.500 Ft  
1.000 Ft  
700 Ft  
340 Ft  
210 Ft  
100 Ft  
10 Ft 
 
Ha a mohó algoritmust használjuk oly módon, hogy mindig a lehető legnagyobb címletű bélyeget 
ragasztjuk fel, akkor az alábbi megoldást kapjuk: 
0 db 3.500 Ft-os = 0 Ft 
1 db 1.000 Ft-os = 1.000 Ft 
0 db 700 Ft-os = 0 Ft 
1 db 340 Ft-os = 340 Ft 
0 db 210 Ft-os = 0 Ft 
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0 db 100 Ft-os = 0 Ft 
6 db 10 Ft-os = 60 Ft 
1.400 Ft-os 
Az algoritmus szerint 8 db bélyegre van szükségünk. 
 
Könnyen látható, hogy ennél a feladatnál a mohó algoritmus által adott megoldás most nem optimális.  Az 
optimális megoldás 2 db 700 Ft-os bélyeg választása lenne. 
 

Darabolható hátizsák probléma (15 perc)  
 
Egy adott hátizsákba tárgyakat szeretnénk pakolni. Adott n darab tárgy, ahol minden tárgynak van egy 
fontossági értéke (e[i]), és egy súlya (s[i]). Minden tárgyból 1 db áll rendelkezésre és a tárgyakat 
tetszőleges méretű darabokra vághatjuk. A hátizsákba maximum összesen S súlyt pakolhatunk. Az s[i] és S 
értékek egészek.  
Szeretnénk úgy választani tárgyakat, hogy az összfontosság (profit) maximális legyen. Tehát feladatunk, 
hogy olyan tárgyakat válasszunk, amelyekre az összsúly nem haladja meg S-t azt, az összfontosság értéke 
pedig maximális. 
 
Ez valójában egy maximalizálási probléma, amelyre belátható, hogy a mohó algoritmus mindig optimális 
megoldást ad. 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

 
 
 
 
 
Első lépésben meg kell határozni, hogy mi kerül a táskába.  Hogyan kezdjünk ehhez? 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Bele        

Egy jó megoldás, ha kiszámítjuk a profit/súly hányadosát, melyet felhasználunk a megfelelő elemek 
kiválasztásához. 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele        

 
Most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani MOHÓ algoritmussal. Első lépésben kiválasztjuk a 
legnagyobb profithányadosú elemet, és megnézzük, hogy mekkora súlykapacitásunk maradt még. 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele     1   

 
 

n=7 

m=15 

 

15 kg 

 

15 kg 

n=7             15-1=14 

m=15 
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Ezután kiválasztjuk a második és harmadik legjobbat. 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele 1    1 1  

 
 
 
 
 
 
Majd a negyediket és az ötödiket (fontos, hogy mindvégig a hányadost figyeljük). 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele 1  1  1 1 1 

 
 
 
 
 
 
A következő lépésben viszont már nem tudjuk az egész „elemet” bepakolni, ezért annak csak egy részét 
tesszük bele. 
 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele 1 2/3 1  1 1 1 

 
 
 
 
 
 
Az utolsó elemet pedig nem akarjuk felhasználni. 
 

Tárgy 1 2 3 4 5 6 7 

Érték 10 5 15 7 6 18 3 

Súly 2 3 5 7 1 4 1 

Arány 5 1.6 3 1 6 4.5 3 

Bele 1 2/3 1 0 1 1 1 

 

 

15 kg 

n=7             15-1-2-4=8 

m=15 

 

15 kg 

n=7             15-1-2-4-5-3=2 

m=15 

 

15 kg 

n=7             15-1-2-4-5-3-(3*2/3)=0 

m=15 
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Következő lépés, a profit/súly kalkulációja és az algoritmus igazolása. 
 
Súly= {X1+2/3*X2+ X3+0* X4+ X5+ X6+ X7} = 2+3*2/3+5+0*7+1+4+1 = 15kg 
Profit= {X1+2/3*X2+ X3+0* X4+ X5+ X6+ X7} = 10+5*2/3+15+0*7+6+18+3 = 15kg 
 
Nézzük meg ezt forráskóddal is! 
 
def hatizsak(suly,arany,m,megold): 

    if (m==0): 

        return megold 

    max_ = arany.argmax()    

    arany[max_] = 0     

    if(m - suly[max_] > 0): 

        megold[max_] = 1 

        m= m - suly[max_] 

    else: 

        megold[max_] = m/suly[max_]         

        m= m - (suly[max_]*m/suly[max_]) 

    return hatizsak(suly,arany,m,megold)     

     

hatizsak(suly,arany,m,megold) 

 

suly = np.array([2,3,5,7,1,4,1]) 

arany = np.array([5,1.6,3,1, 6,4.5, 3]) 

m = 15 

megold = np.array([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]) 

 

print('A megoldas:') 

hatizsak(suly,arany,m,megold) 
A megoldas: 

[1.,0.66666667,1.,0.,1.,1.,1.] 

 
A mohó algoritmussal megoldott hátizsák feladat hibája, hogy nem darabolható esetekben nem az 
optimális eredményt kapjuk meg. Nézzük meg ezt is forráskóddal. 
 

def hatizsak(suly,arany,m,megold,n): 

    if (m==0) or (n==0): 

        return megold 

    max_ = arany.argmax()    

    arany[max_] = 0     

    if(m - suly[max_] > 0): 

        megold[max_] = 1 

        m= m - suly[max_] 

    else: 

        megold[max_] = 0        

    return hatizsak(suly,arany,m,megold,n-1)        

 

suly = np.array([2,3,5,7,1,4,1]) 

arany = np.array([5,1.6,3,1,6,4.5,3]) 

m = 15 #taska maxiumum tomege 

n = len(suly)  #elemek szama 

megold = np.array([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]) 

 

print('A megoldas:') 

hatizsak(suly,arany,m,megold,n) 

A megoldas: 

[1., 0., 1., 0., 1., 1., 1.] 

 
Jól látható, hogy ennél van jobb megoldás is, azonban a mohó algoritmusunk ezt figyelmen kívül hagyta, 
mivel az adott pillanatban mindig az optimálisnak tűnő megoldás választása erre „kényszeríti”. 
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Huffman-kódolás (15 perc) 
 
A mohó algoritmusok egy másik példája a Huffman-kódolás. Ennek az eljárásnak a célja, hogy egy szöveges 
fájlt rövidebb bitkódsorozattal helyettesítse (veszteség nélkül tömörítse). 
 
Például a tömörítendő szöveg:     „A könyvek néma mesterek.” 
 
Ehhez készítünk egy gyakorisági táblázatot: 

Karakter ö  y  v  é  s t  r  a  n  m k e 

Gyakoriság 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 

 
A gyakorisági táblából úgy alakítjuk ki a kódoló bináris fát, hogy mindig a két legritkábban előforduló 
gyakorisági értéket kapcsoljuk össze, a két összekapcsolt elem helyére pedig betesszük a két összekapcsolt 
gyakoriság összegét. 
 

 
Az így kialakult bináris fa ágaihoz akkor rendelünk nullát, ha a baloldali gyerekre mutat, valamint egyet, ha 
a jobboldali gyerekre mutat.  Ez alapján az egyes karakterekhez változó hosszúságú, 8 bitnél rövidebb 
kódot tudunk rendelni. A gyakrabban előforduló karakterek kódja rövidebb lesz, mint a ritkábban 
előfordulóké. Az eredményben a karakterek helyett a hozzájuk rendelt kód jelenik meg. 
 
Tehát a kódtáblánk: 
e-111 
k-101 
m-001 
n-000 
a-1101 
r-1100 
t-1001 
s-1000 
é-0111 
v-0110  
y-0101 
ö-0100 
 
A kódolt szöveg: 
1101 101 0100 000 0101 0110 111 000 0111 001 1101 001 111 1000 1001 111 1100 111 101 
 (A könyvek néma mesterek) 
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Megjegyzés: Attól függően, hogy a bináris fa felépítésénél egy adott lépésben melyik elem kerül balra és 
melyik jobbra, különböző eredményt kaphatunk, de ez nem befolyásolja a kapott kód hatékonyságát, 
illetve a megoldás helyességét. 
 
Az eredeti szöveg mérete 20 byte volt (20 karakter) 
 
A tömörítés utáni méret 
111-3bit *4 
101-3bit *3 
001-3bit *2 
000-3bit *2 
1101-4bit *2  
1100-4bit*1  
1001-4bit *1 
1000-4bit *1 
0111-4bit *1 
0110-4bit *1 
0101-4bit *1 
0100-4bit *1_____ 
69bit azaz 8,62 byte 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. Nézzünk meg egy példát, amelyben a munkavégzés sorrendjét próbáljuk meghatározni, ha tudjuk, 
hogy egyes feladatoknak más-más az átadási határideje! Oldjuk meg ezt a feladatot mohó 
algoritmussal! 
 

Munka 1 2 3 4 5 

Nyereség 20 15 10 5 1 

Határidő 2 2 1 3 3 

 
Először meghatározzuk a lépések (részek) számát, melyek a következők: 0__1__2__3, tehát a 
„munkát” legkésőbb három lépésen belül be kell fejezni. Így a feladatunk valójában az, hogy 
kiválasszuk, hogy az öt munka közül melyik hármat akarjuk elvégezni (max profit). 
 
Az érthetőbb megfogalmazás miatt jelöljék a számok az időt. Pl.: a bolt 9 órakor nyit, és egyes 
vevőknek 1, 2, 3 órán belül kell valami.  
 
Mohó algoritmusunkban először válasszuk ki a legnagyobb profitú műveletet! 
 

Munka 1 2 3 4 5 

Nyereség 20 15 10 5 1 

Határidő 2 2 1 3 3 

Megoldás 1     

       

0  1  2  3 
9.00  
óra 

 10.00 
óra 

1. 
munka 
(20) 

11.00 
óra 

 12.00 
óra 

 
Majd a másodikat. 
 

Munka 1 2 3 4 5 
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Nyereség 20 15 10 5 1 

Határidő 2 2 1 3 3 

Megoldás 1 1    

 
 

0  1  2  3 
9.00  
óra 

2. 
munka 
(15) 

10.00 
óra 

1. 
munka 
(20) 

11.00 
óra 

 12.00 
óra 

 
A harmadikat nem választhatjuk, hiszen annak határideje már lejárt, és emiatt csak a negyedik 
munkát tudjuk időben befejezni. 
 

0  1  2  3 
9.00  
óra 

2. 
munka 
(15) 

10.00 
óra 

1. 
munka 
(20) 

11.00 
óra 

4. 
munka 
(5) 

12.00 
óra 

 

Munka 1 2 3 4 5 

Nyereség 20 15 10 5 1 

Határidő 2 2 1 3 3 

Megoldás 1 1 0 1 0 

  
Számoljuk ki a profitot: 
Profit= {M1+M2+ 0* M3+ M4+ 0*M5} = 20+15+0*10+5+0*1=40 

 
Nézzük meg ezt forráskóddal is! 

profit = np.array([20,15,10,5,1]) 

hatarido=np.array([2,2,1,3,3]) 

megold = [0,0,0,0,0] 

nap = [0,0,0] 

 

def munkautem(profit,hatarido,nap,megold): 

    print(nap) 

    if np.count_nonzero(nap)==len(nap):             # ha elertuk az utolso napot, akkor lepjunk ki 

        return nap 

    max_ = profit.argmax()                          # melyik a legnagyobb megszerezheto profit 

    for i in range(hatarido[max_]-1,-1,-1):         # nezzuk meg, hogy van-e meg idonk erre a munkara 

        print(i) 

        if (nap[i]==0): 

            nap[i]=profit[max_] 

            profit[max_]=0 

            return munkautem(profit,hatarido,nap,megold) 

    else: 

        profit[max_]=0                             # ha nincs akkor dobjuk ki, es nezzuk a kovetkezot 

        return munkautem(profit,hatarido,nap,megold)   

 

     

munkautem(profit,hatarido,nap,megold) 
 

2. Oldjuk meg a hátizsák feladatot, úgy, hogy csak egész egységeket lehessen belerakni (pl.: a 2/3 
mobiltelefonnak nincs semmi értelme). 

3. Egy kábelhálózat különböző csatornáin N különböző filmet játszanak. Ismerjük mindegyik film 
kezdési és befejezési idejét. Egyszerre csak egy filmet tudunk nézni. Határozd meg, hogy maximum 
hány filmet nézhetünk végig, és melyeket! 

4. Egy rendezvényre N darab vendég érkezik. Ismerjük mindegyik vendég érkezési és távozási idejét. 
A résztvevőket fényképeken szeretnénk megörökíteni. A fényképészt K perces időintervallumokra 
fizetjük. Határozd meg, hogy minimum hány intervallumra kell fizetni! 
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Segítség: A megoldás a lehetséges időpontok halmaza legkisebb, adott tulajdonsággal rendelkező 
részhalmazának kiválasztása. Akkor fényképezzünk, amikor feltétlenül szükséges! Ez azt jelenti, 
hogy amikor elmenne az első ember, aki még nem volt rajta egy fényképen sem, akkor kezdődik 
egy fényképezési intervallum. 
 
 

 
 
 

 
5. Mi a Huffman-kódja az alábbi ábécének: 

 

Karakter E I K R T V 

Gyakoriság 10 43 11 12 15 9 

 
 

V E K R T I 

9 10 11 12 15 43 

 
 

 

V E K R T I 

9 10 11 12 15 43 

 K R T VE I 

 11 12 15 19 43 

 
 
 
 

V E K R T I 

9 10 11 12 15 43 

 K R T VE I 

 11 12 15 19 43 

  T VE KR I 

  15 19 23 43 

 
 
 

V E K R T I 

9 10 11 12 15 43 

 K R T VE I 

 11 12 15 19 43 

  T VE KR I 

  15 19 23 43 

   KR TVE I 

   23 34 43 

 
 
 

 
V E K R T I 

9 10 11 12 15 43 

 K R T VE I 

VE:19 

0 1 

KR:23 

0 1 

TVE:34 

0 1 

KRTVE:66 

0 1 
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 11 12 15 19 43 

  T VE KR I 

  15 19 23 43 

   KR TVE I 

   23 34 43 

    I KRTVE 

    43 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: 1 
K: 010 
R: 011 
T: 001 
E: 0001 
V: 0000 
 
Írj egy programot a példa megoldására! 
 

6. Módosítsd a feladatot úgy, hogy a vizualizálható legyen a pénzváltó algoritmus működése. 

# Author: Bishal Sarang 

from visualiser.visualiser import Visualiser as vs 

@vs(ignore_args=["coins"], show_argument_name=False) 

 

def f(coins, amount, n): 

       if amount == 0: 

   return 1 

       if amount < 0:  
   return 0 

       if n <= 0 and amount >= 1: 

   return 0 

       include = f(coins=coins, amount=amount - coins[n - 1], n=n) 

       exclude = f(coins=coins, amount=amount, n=n-1) 

       return include + exclude 

 

def main(): 

     amount = 5 

     coins = [1, 2, 5] 

     print(f(coins=coins, amount=amount, n=len(coins))) 

     vs.make_animation("coin_change.gif", delay=3) 

 

if __name__ == "__main__": 

    main() 
 

IKRTVE:100 

0 1 

100 

I 57 

34 

19 

V E 

T K R 

23 

1 

1 

1 1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 
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7. Vizualizáljuk a hátizsák pakolási feladatunkat a http://pythontutor.com/live.html oldal 
segítségével. Megjegyzés: az oldal nem tudja kezelni a „numpy” típusú adatokat, így kizárólag 
listákkal tudunk dolgozni. 
 

def hatizsak(suly,arany,m,megold): 

    if (m==0): 

        return megold 

    # max elem keresese a listaban 

    f = lambda i: arany[i] 

    max_=max(range(len(arany)), key=f)   

 

    arany[max_] = 0     

    if(m - suly[max_] > 0): 

        megold[max_] = 1 

        m= m - suly[max_] 

    else: 

        megold[max_] = m/suly[max_]         

        m= m - (suly[max_]*m/suly[max_]) 

    return hatizsak(suly,arany,m,megold)     

     

suly = [2,3,5,7,1,4,1] 

arany= [5,1.6,3,1,6,4.5,3] 

m= 15 

megold=[0,0,0,0,0,0,0] 

hatizsak(suly,arany,m,megold) 
 

 
Ajánlott kitekintő anyag (155 perc) 
 

Töredékes hátizsák feladat (10 perc) – Videó magyar nyelven 

Mohó algoritmusok (17 perc) – Videó magyar nyelven 

Rekurzív részproblémára bontási algoritmusok összefoglalása (12 perc) – Videó magyar nyelven 

Tömörítési feladat (17 perc) – Videó magyar nyelven 

Huffman kódolás (24 perc) – Videó magyar nyelven 

Mohó algoritmusok (20 perc) – Gelle Kitti - link  

Mohó algoritmus (15 perc) – Youtube link angol nyelven 

Mohó algoritmusok (40 perc) – Zsakó László - link 

http://pythontutor.com/live.html
https://www.loom.com/share/3ec2d50fff5c4b54996efba2a6a8663d
https://www.loom.com/share/bbc78da4a7d74f39860a5d3b23fe56cc
https://www.loom.com/share/0591f2d5bdfc4778af2ea4a5279597f8
https://www.loom.com/share/25dcc456dbda4b05acaa79415efd8d0b
https://www.loom.com/share/19c7633172d3414b97f3da64ecc92ec9
http://www.inf.u-szeged.hu/~korosig/files/moho.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=oTTzNMHM05I
http://tehetseg.inf.elte.hu/szakkorefop2017/pdf/ELTE_IK_Szakkor_moh%C3%B31_20181101.pdf
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 Elemi adatszerkezetek 
 
Összefoglaló 
 
Ahogyan azt az előző fejezetekben már láthattuk, különböző módszerekkel hatékonyabbá tehetjük az 
egyes algoritmusok futási költségeit (memóriaigény, processzoridő stb.). Azonban azt is észrevehettük, 
hogy több esetben is a megoldás felé vezető úton (a tömbök folyamatos pakolásával), ideiglenes változók 
hadát kellett felhasználnunk. Ennek elkerüléséhez az elemi adatszerkezeteket célszerű használni. A soron 
következő tananyagrészben megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet bonyolult adatstruktúrákat könnyen 
kezelhető adatszerkezetekkel ábrázolni. Láthatjuk majd, hogy ezt mutatók felhasználásával fogjuk 
orvosolni, valamint olyan új „adatstruktúrákat” fogunk bevezetni, mint a vermek, a sorok, a láncolt listák, 
és a gyökeres fák.  
 
Lecke fejezetei:  

• A sor és a verem – Olvasó (10 perc) 

• Kupac – Olvasó (15 perc) 

• Láncolt listák – Olvasó (20 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (50 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 

 
A sor és a verem (10 perc) 
 
A sor (queue) olyan összetett, absztrakt adatszerkezet, amely dinamikus mérettel rendelkezik. 
Adathozzáférési stratégiájuk a FIFO, vagyis First In First Out – elsőként berakott elemet lehet először 
kivenni. 
Ez azt jelenti, hogy az adatokat csakis ugyanolyan sorrendben tudjuk kivenni, mint amilyen sorrendbe 
elhelyeztük őket a sorban. 
 

           

    

 
Egy sor jellemző műveletei: 

• inicializálás: a sor alapállapotba hozása (a sor alapállapotban üres, nulla elemet tárol) 

• sorba (enqueue): egy új elem elhelyezése a sorban 

• sorból (dequeue): a sorban legelőször elhelyezett elem értékének visszanyerése, az elem 
eltávolítása a sorból 

• a sor üres-e: megállapítani, hogy a sorban van-e elem (üres sorból nem lehet elemet kiolvasni) 

• a sor tele van-e: csak akkor használjuk, ha a sor által tárolható elem számának van felső korlátja. 
Ezt meg kell vizsgálni, mivel tele lévő sorba már nem lehet további adatokat elhelyezni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

def isFull(Q):    # tele van mar a sorunk 

    return len(Q) == max_elem        

def isEmpty(Q):    # van-e meg elem a sorban 

    return len(Q) == 0 

def EnQueue(Q, elem):              # rakjunk elemet a sorba 

    if isFull(Q):  

        print("Full")  

        return Q 

    Q.append(elem) 

    return Q     

def DeQueue(Q):    # vegyunk ki elemet a sorbol 

    if isEmpty(Q):  

        print("Empty")  

        return [] 

    print(Q[:1]) 

    Q = Q[1:] 

    return Q 
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A sort (queue) olyan feladatok megoldásánál célszerű használni, ahol az adatok hozzáférése FIFO 
kialakítású. Ilyen például a nyomtató várakozási listája, de ezt az absztrakt adatszerkezetet fogjuk használni 
fák és a gráfok szélességi bejárásánál is. 
 
A verem (stack, LIFO – last in, first out) olyan lineáris absztrakt adatszerkezet, amelyben új elemet a verem 
elejéhez adunk hozzá (push), és a feldolgozandókat is az elejéről vesszük el (pop).  A verem absztrakt 
adatszerkezet, a LIFO-tulajdonság következtében, hasonlóan működik, mint egy földbe ásott verem, 
amelynek csak a tetején lehet a terményeket betenni és kivenni is. A veremből az elemeket éppen fordított 
sorrendben vesszük ki, mint ahogy betettük. 
 
 

           

    

 
Egy verem jellemző műveletei: 

• inicializálás: a verem alapállapotba hozása (a verem alapállapotban üres, nulla elemet tárol) 

• behelyezés (push): egy új elem elhelyezése a veremben 

• kiolvasás (pop): a veremben legutoljára elhelyezett elem értékének visszanyerése, az elem 
eltávolítása a veremből 

• a verem üres-e: megállapítani, hogy a veremben van-e elem (üres veremből nem lehet elemet 
kiolvasni) 

• a verem tele van-e: csak akkor használjuk, ha a verem által tárolható elem számának van felső 
korlátja. Ezt meg kell vizsgálni, mert tele lévő verembe már nem lehet további adatokat elhelyezni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sok számot többször ki kell számolnunk, emiatt sok az ismételt lépés. Ez 5 számnál ez nem tűnhet nagy 
problémának, de ahogy azt észrevehettük a megoldásnak az időkomplexitása exponenciális O(n2). A 
dinamikus programozás az ilyen problémák kivédésre lett megalkotva.  A megoldás azt „kérdezi”: ha 
egyszer valamit kiszámoltunk akkor azt miért nem tároljuk el, és használjuk fel később, ha kell. 
 
 
 

Kupac (15 perc) 
 
A prioritási sor egy absztrakt adatszerkezet, melyben az elemeket prioritásuk szerint tároljuk. Itt az 

elemeket nem a beszúrás ideje alapján érjük el, mint a sor és veremnél, hanem mindig a legnagyobb 

prioritású elemet tudjuk, nagyon hatékonyan, kiolvasni. A kupac (heap) egy prioritási sor megvalósítás, 

ahol az elemek struktúrák, és az egyik mezőjük a prioritás (ha egyéb jellemzőjük lenne, azt is külön 

tárolnánk).  

def isFull(S):     # tele van mar a vermunk 

    return len(S) == max_elem        

def isEmpty(S):     # ures-e mar vermunk 

    return len(S) == 0 

def push(S, elem):    # rakjunk elemet a verembe 

    if isFull(S):  

        print("Full")  

        return S 

    S.append(elem) 

    return S     

def pop(S):     # vegyunk ki elemet a verembol 

    if isEmpty(S):  

        print("Empty")  

        return [] 

    print(S[-1]) 

    S = S[:-1] 

    return S 
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A kupac olyan véges elemsokaság, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:  

•  Minden elemnek legfeljebb két rákövetkezője (leszármazottja) lehet. Azaz bináris fának 

tekinthető.  

• Minden eleme kisebb (vagy egyenlő) a közvetlen 

leszármazottjainál.  

• A kupac balról folytonos, azaz ha nem teljes a fa, 

akkor csak a legutolsó szintből hiányozhatnak 

elemek, de azok is csak a szint jobb széléről. 

A kupac műveletei: 

• beszúr: beszúr egy elemet 

• min/max: a legkisebb/legnagyobb prioritású elemet adja vissza (pl. int-ek esetén 

minimumot/maximumot) (Fontos: a kupcunk egyidőben csak minimum vagy maxiumumkupac 

lehet!) 

Nézzük meg, hogy ez hogyan festene Python kódban: 

Az insert függvényünk az elemeket a kupac utolsó sorának a jobb oldalára helyezi, majd ha kell, akkor 

felfelé tolja, mindaddig, amíg a megfelelő helyre nem kerül. Ezt megismétli minden egyes elemmel, és így 

építi fel a kupacot. 

def Insert(elem): 

    global heap 

    heap = np.append(heap,elem)     #hozzaadjuk az uj elemet a kupachoz 

    akt = len(heap)-1     

    if((akt%2)!=0):                 #hova toljuk fel az elemet? 

        csere = (int(akt/2)) 

    else: 

        csere = (int((akt-1)/2)) 

    while(heap[csere] < elem):      # ameddig rossz helyen van az elem, felfele toljuk 

        temp = heap[akt] 

        heap[akt] = heap[csere] 

        heap[csere] = temp 

        akt = csere  

        if((akt%2)!=0):             #hova toljuk fel az elemet? 

            csere = (int(akt/2)) 

        else: 

            csere = (int((akt-1)/2)) 

 

A max függvényünk a kupac elején lévő elemet (legnagyobb elem) veszi ki kupacból. A „kivevés”, vagyis 

törlés a következőképpen zajlik: a kupac max elemét (0 elem) kicseréli a legutolsóval, majd törli azt. Ezek 

után az új 0. elemünket lefelé nyomjuk a kupacban, amíg az el nem éri a megfelelő helyet (felette csak 

nagyobbak vannak, alatta csak kisebbek vagy ugyanakkora értékűek) 

def Max(): 

    global heap 

    temp = heap[0] 

    heap[0] = heap[len(heap)-1] 

    heap[len(heap)-1] = temp 

    heap = heap[:-1] 

     

    akt = 0    

    for i in range(0,int(len(heap)/2)): 
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        jobb = akt*2+2 

        bal = akt*2+1 

        if (bal<(len(heap))): 

            if (heap[bal] > heap[akt]): 

                temp = heap[akt] 

                heap[akt] = heap[bal] 

                heap[bal] = temp 

                akt=bal 

        if (jobb<(len(heap))): 

            if (heap[jobb] > heap[akt]): 

                temp = heap[akt] 

                heap[akt] = heap[jobb] 

                heap[jobb] = temp 

                akt=jobb 

heap = [] 

Insert(1) 

Insert(5) 

Insert(3) 

Insert(6) 

Insert(2) 

Insert(10) 

print(heap) 
[10.  5.  6.  1.  2.  3.] 

 

Láncolt listák (20 perc)  
 
Lista absztrakt adatszerkezet, melyben az adatok lineáris sorrendben követik egymást, és egy kulcs 
többször is előfordulhat. A lista megvalósítható közvetlen eléréssel tömbök segítségével. Az így kialakított 
listánkban adatok összefüggő memóriaterületen helyezkednek el, minden index közvetlen elérésű, azaz 
közvetlenül olvasható/írható. A listát emellett ábrázolhatjuk láncolt listás megvalósítással is. A láncolt lista 
olyan absztrakt adatszerkezet, amelyben az adatok, a tömbökhöz hasonlóan, lineáris sorrendben követik 
egymást. Míg a tömböknél a lineáris sorrendet a tömbindexek határozzák meg, a láncolt listákban ezt 
mutatók valósítják meg. Ezt a megoldást főleg akkor érdemes használnunk (például tömb helyett), ha nem 
tudjuk előre meghatározni mennyi elemünk lesz. Az így létrejött elemünk mindig csak annyi memóriát 
foglal le, amennyire szükségünk van, hiszen a memóriát a program futása alatt bővíthetjük és fel is 
szabadíthatjuk. A láncolt listát gyakran használjuk az olyan problémáknál, mint a bináris fák vagy a gráfok 
bejárása, hiszen a konstans helyfoglalás helyett képes a használata közben átméretezni magát.  
 
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül az egyirányú láncolt listákkal foglalkozunk. 
  
A láncolt listák felépítése 
 
A láncolt listák minden előnye (és hátránya) magából a felépítéséből adódik, amely egy önhivatkozó 
struktúrából áll, ami eltárolja az elem értékét, és a rákövetkező elem címét, melyet vizuálisan így 
ábrázolunk: 
 
 
 
 
Míg egy tömb egymást követő adatstruktúrával rendelkezik (a memóriában is), addig a láncolt lista egy 
látszólag véletlen sorrendben tárolt, de jó sorrendben összekapcsolt absztrakt adatszerkezetként 
képzelhető el. Például, ha a 2, 8, 9, 3, 9 számokat egy tömbben és egy listában tárolnánk, az valahogy így 
festene: 
 
 
 
 
 

Érték 
Köv. 
elem 
címe 

Saját cím 
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 2 8 9 3 9       

            

     2    8   

  9          

     3       

        9    

            

 
 
A lista megvalósításához egy olyan önhivatkozó adatstruktúrát alkalmazunk, amely az értéke mellett 
eltárolja a következő elem memóriacímét is. Egy ilyen elemet NODE-nak nevezünk. A lista első elemétől 
tudunk elindulni, és egész addig lépkedhetünk, amíg a lista következő eleme már nem mutat sehova (a lista 
utolsó eleme nem mutat sehova – None)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyirányú lista építése relatív egyszerű feladat, azonban a beszúrás és a törlés esetén oda kell figyelni, 
hiszen, ha valahol megszakítjuk a listánkat, akkor azzal elveszítjük a lista egy részét vagy egészét. A listák 
esetén használt műveletek: 

• lista építése 

• elem beszúrása a listába 

• elem törlése a listából 

• elem keresése a listában 
 
Lista építése 
 
A következő kódban a lista létrehozását szemléltetjük: 
 
# Node osztaly  

class Node:    

    # a node objektum inicializalasa 

    def __init__(self, data):  

        self.data = data  # a lista elem erteke  

        self.next = None  # a lista elem kovetkezo erteke 

class LinkedList:  

    def __init__(self):  

        self.head = None   

# ures lista letrehozasa  

llist = LinkedList()    

llist.head = Node(1)   #a lista elso elemenek hozzaadasa 

masodik = Node(2)      #egy uj node letrehozasa 

harmadik = Node(3)     #egy uj node letrehozasa 

 

 
A fenti programban létrehoztuk a lista osztályunkat, továbbá beállítottuk a lista fejét (első elemét), és két 
új elemnek foglaltuk helyet a memóriában. A szemléltetés kedvéért ezek az elemek most még nincsenek 
összekötve, csak „szabadon lebegnek” szétszórva a memóriában, mely valahogy így néz ki: 
 

Egy tömb tárolása a memóriában 

Egy lista tárolása a memóriában 

Első elem - Head Utolsó elem – Tail 
amely nem mutat sehova - None 

2 
232 

254 

8 
241 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 

N
o

n
e 

251 
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A következő lépésben a lista fejéhez csatoljuk a masodik nevű elemünket. 
 
 
 

llist.head.next = masodik  #hozzacsatoltunk egy elemet a listahoz 

 

 

 

 
 
 
 
 
Az utolsó lépésben a lista második eleméhez csatoljuk a harmadik nevű elemünket. 
 
 
 

masodik.next = harmadik  #hozzacsatoltunk egy elemet a listahoz 

 

 

 

 
 
 
 
Ez a folyamat természetesen egy program esetén nem így „manuálisan”, hanem ciklussal történik. 
 
Elem beszúrása a listába 
 
Egy listába több helyen is beszúrhatunk elemeket, ennek egyik legkézenfekvőbb része amikor a lista végére 
szúrunk be elemet.  
Ennek lépései: 

• lefoglaljuk/létrehozzuk az új elemet, 

• ha a listánk üres, akkor csak ez az elem kerül a listába, 

• egyébként megkeressük az utolsó elemet, 

• az utolsó elem „következő” mutatóját beállítjuk az új elem címére, az új elemét pedig  NONE-ra 

• utolsó elemet éppen arról ismerjük meg, hogy a benne lévő következő pointer értéke NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elem beszúrása a lista elejére 
 
Készítsünk egy függvényt, amely beszúr egy elemet a lista elejére! 

Meglévő lista 

Új elem 

2 

N
o

n
e 

254 

8 

N
o

n
e 

232 

9 

N
o

n
e 

241 

2 
232 

254 

8 

N
o

n
e 

232 

9 

N
o

n
e 

241 

2 
232 

254 

8 

N
o

n
e 

232 

9 

N
o

n
e 

241 

2 
232 

254 

8 
241 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 

N
o

n
e 

251 

12 

N
o

n
e 

265 
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def push(self, uj_adat):  

    # 1-2.lepes: foglaljunk helyet a memoriaban az uj elemnek 

    new_node = Node(uj_adat)  

    # 3.lepes: az uj elem kovetkezo eleme a lista feje legyen 

    new_node.next = self.head           

    # 4.lepes: a lista fejenek cime ezentul az uj elem legyen 

    self.head = new_node 
 
 
Elem beszúrása egy adott elem után 
 
Készítsünk egy függvényt, amely beszúr egy elemet az adott node után. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
def insertAfter(self, elozo_node, uj_adat):    

    # 1. lepes: Nezzuk meg, hogy az elozo node letezik-e  

    if elozo_node is None:  

        print ("A keresett elem nincs a listaban") 

        return   

    #  2-3. lepes: Hozzuk letre az uj valtozot es tegyuk bele az uj adatot  

    uj_node = Node(uj_adat)    

    # 4. lepes: Az uj elem kovetkezo eleme legyen az elozo Node kovetkezojenek cime   

    uj_node.next = elozo_node.next   

    # 5. lepes: az elozo elem kovetkezoje az uj node legyen   

    elozo_node.next = uj_node 

 
Elem beszúrása a lista végére 
 
Készítsünk egy függvényt, amely beszúr egy elemet a lista végére. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új elem 

2 
232 

254 

8 
241 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 
N

o
n

e 

251 

12 
254 

265 

Új elem 

2 
232 

254 

8 
265 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 

N
o

n
e 

251 

12 
241 

265 

Új elem 

2 
232 

254 

8 
241 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 
265 

251 

12 

N
o

n
e 

265 
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def append(self, uj_adat):   

   # 1-2. lepes: Hozzuk letre az uj valtozot es tegyuk bele az uj adatot 

   uj_node = Node(uj_adat)   

   # 3. lepes: Ha a lista ures, akkor az uj elemunk legyen az uj head  

   if self.head is None:  

        self.head = uj_node  

        return  

   # 4. lepes: kulonben menjunk el a lista vegere  

   utolso= self.head  

   while (utolso.next):  

       utolso = utolso.next  

   # 5. lepes: az utolso elem kovetkezoje az uj elem legyen  

   utolso.next =  uj_node 

 
Elem törlése a listából 
 
Készítsünk egy függvényt, amely egy kulcs(érték) alapján megkeres és kitöröl egy elemet a listából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
def deleteNode(self, kulcs):             

        # 1. lepes: eltaroljuk a lista fejet   

        temp = self.head     

        # 2. lepes: ha a lista feje tartalmazza az erteket, akkor toroljuk ki   

        if (temp is not None):   

            if (temp.data == kulcs):   

                self.head = temp.next 

                temp = None 

                return   

        # 3. lepes: keressuk meg a torolni kivant elemet, es ezalatt vegig taroljuk el az elozo elem kovetkezo 

cimet  

            if temp.data == kulcs:   

                break 

            elozo = temp   

            temp = temp.next   

        # 4. lepes: ha a keresett ertek nincs a listaban   

        if(temp == None):   

            return   

        # 5. lepes: toroljuk az elem kapcsolatat a listabol   

        elozo.next = temp.next   

        temp = None 

 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. A kupac használatával O(N log N)-es rendezés készíthető. Készítsünk programot a kupacrendezés 
bemutatására. 
 

def kupacosit(arr, n, i):  

    legnagyobb = i  # a legnagyobb a gyokerelem  

    l = 2 * i + 1     # bal = 2*i + 1  

Előző 

2 
232 

254 

8 
241 

232 

9 
248 

241 

3 
 251 

248 

3 

N
o

n
e 

251 

temp 
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    r = 2 * i + 2     # jobb = 2*i + 2  

   

    # Nezzuk meg a baloldali reszfa gyokerelemet 

    # es hogy ez nagyobb-e mit a lagnagyobb lelem 

    if l < n and arr[i] < arr[l]:  

        legnagyobb = l  

   

    # Nezzuk meg a jobboldali reszfa gyokerelemet 

    # es hogy ez nagyobb-e mit a lagnagyobb lelem 

    if r < n and arr[legnagyobb] < arr[r]:  

        legnagyobb = r  

   

    # cserljuk ki a gyokerelem erteket amennyiben szukseges 

    if legnagyobb != i:  

        arr[i],arr[legnagyobb] = arr[legnagyobb],arr[i]  # csere  

   

        # kupacositsuknk 

        kupacosit(arr, n, legnagyobb)  

   

# rendezzuk a tombot 

def kupacRendez(arr):  

    n = len(arr)  

   

    # epitsunk egy max kupacot 

    # mivel az utolso szulo pozicioja ((n//2)-1) kezdhetjuk itt az epitest.  

    for i in range(n // 2 - 1, -1, -1):  

        kupacosit(arr, n, i)  

   

    # egyesselev vegyuk ki az elemeket 

    for i in range(n-1, 0, -1):  

        arr[i], arr[0] = arr[0], arr[i]   # swap  

        kupacosit(arr, i, 0)  

   

 

arr = [ 12, 11, 13, 5, 6, 7]  

kupacRendez(arr)  

n = len(arr)  

print ("A rendezett tomb:")  

for i in range(n):  

    print ("%d" %arr[i]),  

     

# a kod Mohit Kumra forraskodja alapjan keszult 
A rendezett tomb: 

5 

6 

7 

11 

12 

13 

 
2. Módosítsuk úgy a programot, hogy az elemek csökkenő sorrendebe rendeződnek. 
3. Mutasd meg, hogy a kupacrendezés tényleg O(N log N) időben fut le. 
4. Készíts egy programot mely tömb és láncolt lista felszállásával szemlélteti a következő műveletek 

időigényét: 
- Beszúrás a lista elejére 
- Beszúrás a lista végére 
- Beszúrás a lista közepébe 
- Törlés a lista elejéről 
- Törlés a lista véréréről 
- Törlés a lista közepéről 
 

5. Vizualizáld a kódot a http://pythontutor.com/visualize.html segítségével. Pl.: 
 

http://pythontutor.com/visualize.html
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# Node osztaly  

class Node:    

    # a node objektum inicializalasa 

    def __init__(self, data):  

        self.data = data  # a lista elem erteke  

        self.next = None  # a lista elem kovetkezo erteke  
class LinkedList:  

    def __init__(self):  

        self.head = None   

# ures lista letrehozasa  

llist = LinkedList()    

llist.head = Node(1)   #a lista elso elemenek hozzaadasa 

masodik = Node(2)      #egy uj node letrehozasa 

harmadik = Node(3)     #egy uj node letrehozasa 

llist.head.next = masodik  #hozzacsatoltunk egy elemet a listahoz 

masodik.next = harmadik  #hozzacsatoltunk egy elemet a listahoz 

 

 

 
Ajánlott kitekintő anyag (146 perc) 
 

Adatszerkezetek (11 perc) – Videó magyar nyelven 

Listák (26 perc) – Videó magyar nyelven 

Verem és a Sor (18 perc) – Videó magyar nyelven 

Prioritási sor és Kupac (29 perc) – Videó magyar nyelven 

Implementációs gondolatok (8 perc) – Videó magyar nyelven 

Verem, Sor, Láncolt Lista (20 perc) - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford 

Stein - ÚJ ALGORITMUSOK  link 188-194 oldal  

Kupac (10 perc) – Youtube link angol nyelven 

Láncolt lista (18 perc) – Youtube link angol nyelven 

Verem és a Sor (6 perc) – Youtube link angol nyelven 

 

https://www.loom.com/share/f659301db90e4f6b89ab74b9777c3b32
https://www.loom.com/share/07fc8e982646456bb394d8499000011d
https://www.loom.com/share/f9ed9a46c7dd4ce78791e79e595b1643
https://www.loom.com/share/fa4aceadff5448fa981e5ae008996e59
https://www.loom.com/share/c2f9909a4a1f4fa5b4d55022dd0e6b64
../Link%20http:/www.informatom.hu/sze/01/LGB_SZ001/Cormen-Lieserson-Rivest-Stein.-.Uj.algoritmusok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t0Cq6tVNRBA
https://www.youtube.com/watch?v=WwfhLC16bis&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=wjI1WNcIntg
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Keresőfák 
 
Összefoglaló 
 
Az eddigiekben már számtalan adattárolási megoldást vagy algoritmust láthattunk, amelyeknek célja 
minden esetben az volt, hogy az O(n) időkomplexitást polinom vagy O(log n)-ra csökkentsük. A jelen 
fejezetben egy újabb adatelérési módszerrel ismerkedünk meg, ami egy tárolt adathalmaz elemét képes 
O(log n) idő alatt elérni. Az listáknak túl sok előnyét nem vehetjük, ha keresünk egy elemet, hiszen akkor az 
egész listát fel kell túrnunk. A keresőfa ehhez képest annyi előnyt jelent, hogy minden keresett elemről 
meg tudjuk mondani, hogy merre lehet. A keresőfára jellemző, hogy a bal oldali részfájában a gyökérnél 
kisebb elemek találhatóak, míg a jobb oldali részfájában a gyökérnél nagyobb elemek. Ez a tulajdonság igaz 
a részfáira is, mely gyorsítja az elem elérésének idejét.  
 
Lecke fejezetei:  

• A keresőfák felépítése – Olvasó (7 perc) 

• Bináris keresőfák – Olvasó (3 perc) 

• Műveletek a bináris keresőfákkal  – Olvasó (5 perc)  

• Legkisebb és legnagyobb elem – Olvasó (10 perc)  

• Fa vizualizációja – Olvasó (5 perc) 

• Elem törlése a fából – Olvasó (10 perc) 

• Python implementáció – Olvasó (5 perc) 

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (45 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

 
A keresőfák felépítése (7 perc) 
 
Mielőtt rátérnénk a keresőfákra, nézzük meg azt, hogy mi is valójában az a fa. A fa egy összefüggő, 
körmentes gráf, melyre igaz, hogy: 
- (Általában) egy gyökér csúcsa van, melynek 0 vagy több részfája van  
- Pontosan egy út vezet bármely két csúcsa között 
- A gyökéren kívül minden csúcsnak pontosan egy szülője van 
 
A fa felépítése a következő: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szülő(i): az a csúcs, amely közvetlenül az i felett van 
Gyerek(i): az i csúcs alatt közvetlen lévő csúcsok 
Testvérek: ugyanannak a csúcsnak a gyerekei 
Gyökér: az egyetlen csúcs, aminek nincsen szülője 
Levél: olyan csúcs, amelynek nincs gyereke 

levél 

részfa 

magasság =3 

gyökér 

szülő testvérek ős 

leszármazott gyerek 
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Magasság: a gyökértől bármely levélbe vezető leghosszabb út 
Részfa(n): az a fa, amelynek a gyökere az n 
Ős( n): minden csúcs az n-től a gyökérig vezető úton 
Leszármazott(n): minden csúcs, amely az n gyökerű részfában van 
 

Bináris keresőfák (3 perc) 

 

 
Bináris kereső fa minden csúcsnak legfeljebb két gyereke van. Minden gyökérelemnél kisebb balra, míg a 
nagyobb elemek jobbra helyezkednek el. A bináris kereső fa ágai további „kicsi” bináris kereső fára 
bonthatók. 
Ezt addig tesszük, amíg a levelekhez nem érünk.  
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (full) bináris fáról akkor beszélünk, ha minden szint teljesen ki van töltve, míg majdnem teljes 
(complete) bináris fa az, amelynél a legalsó szint nincs teljesen kitöltve, csak balról jobbra haladva kitöltött 
néhány elemig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bináris fa további tulajdonsága a kiegyensúlyozottság. A kiegyensúlyozott bináris fa, ha a fa bármely 
elemének bal és jobboldali részfájában az elemek száma legfeljebb eggyel tér el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bináris fák megalkotásának elsődleges célja a KERES művelet idejének gyorsítása volt, mely O(log n) 
időben megvalósítható. Hasonlítsuk össze a bináris keresőfa időkomplexitását más adatszerkezettel. 
 

 Tömb Láncolt lista Tömb BKF 

Majdnem teljes bináris 

fa 

Teljes bináris fa 

Nem kiegyensúlyozott fa Kiegyensúlyozott fa 

Különbség = 1 

Különbség = 2 

7 

5 

6 

10 

8 

7 

5 

6 4 

10 

8 11 

7 

5 

4 
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(rendezetlen) (rendezett) 

Keresés O(n) O(n) O(log n) O(log n) 

Beszúrás O(1) O(1) O(n) O(log n) 

Törlés O(n) O(n) O(n) O(log n) 

 

Műveletek a bináris keresőfákkal  (5 perc)  
 
A bináris kererső fában leggyakrabban ezeket a műveleteket szoktuk végezni: 
Keres – egy elem megkeresése a fában 
Min/max –  a legkisebb vagy a legnagyobb elem megkeresése a fában 
Következő (nagyság szerint) – elemek sorba rakása 
Beszúr – egy új elem beszúrása a fába 
Töröl (levél, egy gyerek, két gyerek) – egy elem törlése a fából  
Fa magassága – levél és a gyökérelem közötti távolság 
 
A fent leírt feladatok végrehajtásához azonban valamilyen módon be kell járnunk a fa egyes elemit, melyet 
a következőtekéképpen tehetünk meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inorder (bal, Root, jobb) : 1 2 3 4 5 

• Preorder (Root, bal, jobb) : 4 2 1 3 5 

• Postorder (bal, jobb, Root) : 1 3 2 5 4 
 
Az Inorder bejárás algoritmusa: 
   1. A baloldali fa bejárása. 
   2. A root meglátogatása. 
   3. A jobboldali részfa bejárása. 
 

A Preorder bejárás algoritmusa: 
   1. A root meglátogatása. 
   2. A baloldali fa bejárása. 
   3. A jobboldali részfa bejárása 

A Postorder bejárás 
algoritmusa: 
   1. A baloldali fa bejárása. 
   2. A jobboldali részfa bejárása 
   3. A root meglátogatása. 

 
A bejárások megvalósítása a következőféleképpen néz ki kód formájában: 
 
class Node:  

    def __init__(self,key):  

        self.left = None 

        self.right = None 

        self.val = key  

 

def printInorder(root):    

    if root:    

        # eloszor haladjunk rekurzivan a bal gyerek fele  

        printInorder(root.left)    

        # majd irjuk ki az aktualis elemet  

        print(root.val),    

        # most haladjunk rekurzivan a jobb gyerek fele  

        printInorder(root.right)   

 

def printPostorder(root):    

    if root:  

   

        # eloszor haladjunk rekurzivan a bal gyerek fele  

        printPostorder(root.left)    

1 4 

2 5 

1 3 
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        # majd haladjunk rekurzivan a jobb gyerek fele 

        printPostorder(root.right)   

        # most irjuk ki az aktualis elemet  

        print(root.val),  

   

def printPreorder(root):    

    if root:    

        # eloszor irjuk ki az aktualis elemet 

        print(root.val),    

        # majd haladjunk rekurzivan a bal gyerek fele 

        printPreorder(root.left)    

        # majd haladjunk rekurzivan a jobb gyerek fele 

        printPreorder(root.right) 

 
root = Node(1)  

root.left= Node(2)  

root.right= Node(3)  

root.left.left= Node(4)  

root.left.right= Node(5)  

 

print ("Preorder bejaras") 

printPreorder(root)    

print ("\nInorder bejaras") 

printInorder(root)    

print ("\nPostorder bejaras ") 

printPostorder(root)  

 
Preorder bejaras 

1 2 4 5 3  

Inorder bejaras 

4 2 5 1 3  

Postorder bejaras 

4 5 2 3 1 

. 

Legkisebb és legnagyobb elem (10 perc)  
 
Melyik a fa minimális illetve maximális eleme?  A BKF legnagyobb előnye, hogy eleve rendezettek, így ha 
például a legkisebb vagy a legnagyobb elemet szeretnénk megtalálni, akkor ez nem jár túl sok költséggel. A 
legkisebb elemek mindig (leg)balról, még a legnagyobbak (leg)jobbról találhatóak. 
 
 
 
 
 

 
 
 
class Node:  
    def __init__(self,key):  
        self.left = None 
        self.right = None 
        self.val = key  

 
def min_(root):      # haladjunk balra, amig csak tudunk, a legbaloldalibb elem a legkissebb 

    if root:    

        min_(root.left) 

        if not (root.left): 

            print(root.val) 

             

def max_(root):            # haladjunk jobbra, amig csak tudunk, a legjobboldalibb elem a legnagyobb 

    if root:    

        max_(root.right) 

        if not (root.right): 

7 

5 

6 4 

10 

8 11 
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            print(root.val) 

 

# toltsuk fel elemekkel a fat 

root = Node(7)  

root.left= Node(5)  

root.right= Node(10)  

root.left.left= Node(4)  

root.left.right= Node(6) 

root.right.left= Node(8) 

root.right.right= Node(11) 

# keressuk meg a min/max elemet 

print("Min") 

min_(root) 

print("Max") 

max_(root) 
 
 

Fa vizualizációja (5 perc) 

 
A tananyag elsajátítása érdekében célszerű, hogy a keresőfát lépésről lépésre vizualizáljuk. Ebben nyújt 
segítséget a binarytree csomag, mellyel sorról sorra, lépésről lépésre tudjuk megjeleníteni a fa aktuális 
állapotát. 
 
from binarytree import Node 

 

root = Node(7) 

print(root) 

root.left= Node(5)  

print(root)  
root.right= Node(10)  

print(root) 

root.left.left= Node(4)  

print(root)  
root.left.right= Node(6) 

print(root) 

root.right.left= Node(8) 

print(root) 

 
Egy másik példa a MAX elem keresésének vizualizációjára: 
 
from binarytree import Node 

def max_(root):            # haladjunk jobbra, amig csak tudunk, a legjobboldalibb elem a legnagyobb 

    if root:    

        print(root) 

        max_(root.right)  
 

# toltsuk fel elemekkel a fat 

root = Node(7)  

root.left= Node(5)  

root.right= Node(10)  

root.left.left= Node(4)  

root.left.right= Node(6) 

root.right.left= Node(8) 

root.right.right= Node(11) 

# keressuk meg a min/max elemet 

max_(root) 
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Elem törlése a fából (10 perc) 
 
Adott egy bináris kereső fa, hogyan törölnénk belőle egy elemet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan törölnénk belőle a 19-es, 7-es vagy a 15-ös elemet?  
 
Könnyű ezt megtennünk egy „levéllel” vagy abban az esetben, ha csak egy leszármazottja van a törlendő 
elemünknek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viszont az okoz nehézséget, ha a törlendő elemnek két gyereke van, mivel ilyenkor az egyetlen törölt elem 
helyét nem foglalhatja el a két gyereke. Illetve azt is figyelembe kell vennünk, hogy törölni a BKF-ból csak 
úgy lehet, hogy a kiesett elem után megmaradjon a bináris fa megfelelő szerkezete (jobbra kisebbek, balra 
nagyobbak). Éppen ezért, ennél a műveletnél óvatosan kell eljárnunk, mely szerint törléskor megkeressük a 
jobboldali részfa legkisebb vagy a baloldali részfa legnagyobb elemét, és annak értékével helyettesítjük a 
törlendő elemet. 
Más szóval, az Inorder bejárás szerint előtte vagy utána lévő elemet. 
 
 
 
 
 
 
 

12 

5 

7 3 

15 

13 17 

1 9 19 

12 

5 

7 3 

15 

13 17 

1 9 19 

12 

5 

9 3 

15 

13 17 

1 19 

12 

5 

7 3 

15 

13 17 

1 9 19 

12 

5 

7 3 

15 

13 17 

1 9 

12 

5 

7 3 

13 

17 

1 9 19 
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Nézzük meg hogyan is nézne ez ki Python kódban! 
 
# forras https://www.geeksforgeeks.org/binary-search-tree-set-2-delete/ 
from binarytree import Node 

         

def insert( node, val):    

    if node is None: # amennyiben a fa ures 

        return Node(val)    

    # egyebkent keressuk meg a megfelelo helyet 

    if val < node.val:  

        node.left = insert(node.left, val)  

    else:  

        node.right = insert(node.right, val)    

    return node  

         

def minValueNode( node):  

    current = node    

    # keressuk meg a legbaloldalibb elemet  

    while(current.left is not None):  

        current = current.left   

   

    return current   

def deleteNode(root, val):  

   

    if root is None: #ures a fa 

        return root     

    # keressuk meg az elemunket a faban  

    if val < root.val:  

        root.left = deleteNode(root.left, val)  

    elif(val > root.val):  

        root.right = deleteNode(root.right, val)  

    else:            

        # Node torlese egy gyerekkel, vagy gyerek nelkul 

        if root.left is None:  

            temp = root.right   

            root = None  

            return temp   

               

        elif root.right is None:  

            temp = root.left   

            root = None 

            return temp  

   

        # Node torlese 2 gyerek eseten:  

        # Keressuk meg az Inorder bejaras szerinti kovetkezo elemet  

        temp = minValueNode(root.right)  

        # masoljuk at az ertekeket 

        root.val = temp.val    

        # toroljuk az elemet 

        root.right = deleteNode(root.right , temp.val)    

   

12 

5 

7 3 

15 

13 17 

1 9 19 

12 

5 

7 3 

17 

13 19 

1 9 
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    return root   

 

root = None 

root = insert(root, 50)  

root = insert(root, 30)  

root = insert(root, 20)  

root = insert(root, 40)  

root = insert(root, 70)  

root = insert(root, 60)  

root = (root, 80)  

   

print(root)   

print ("\nDelete 20") 

root = deleteNode(root, 20)  

print(root)   

print ("\nDelete 30") 

root = deleteNode(root, 30)  

print(root) 

print ("\nDelete 50") 

root = deleteNode(root, 50)  

print(root) 
 

Python implementáció (5 perc) 
 
Amennyiben megértettük a BKF működését, úgy szükségtelen a saját implementációnkat használni, hiszen 
ehhez már léteznek előre megírt könyvtárak. Erről bővebben itt találhatunk leírást:  Link 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. Módosítsd úgy a törlésre szolgáló programot, hogy a minden egyes lépés után újra rajzoljuk a fát! 
2. Készíts egy programot, amely a BKF időkomplexitását ábrázolja, beszúrás, törlés és keresés 

függvényekkel. Hasonlítsuk össze a kapott eredményt az előző órán tanult láncolt listával. 
3. Készíts programot egy leszállópálya nyilvántartási feladat megoldására. 

Segítség/magyarázat: Videó link magyar nyelven 

 
Ajánlott kitekintő anyag (187 perc) 
 

Leszállópálya nyilvántartási feladat (19 perc) – Videó link magyar nyelven 

Fák számítógépes reprezentációja (7 perc) – Videó link magyar nyelven 

Bináris keresőfák (27 perc) – Videó link magyar nyelven 

Leszállópálya nyilvántartási algoritmus (6 perc) – Videó link magyar nyelven 

Kiegyensúlyozott bináris keresőfák (12 perc) – Videó link magyar nyelven 

Implementációs kérdések (5 perc) – Videó link magyar nyelven 

Keresőfák (20 perc) – Gelle Kitti - link  

Bináris keresőfák (20 perc) – Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein - 

ÚJ ALGORITMUSOK  link 232-241. oldal 

Bináris keresőfák (52 perc) – MIT video link angol nyelven 

Bináris keresőfák (19 perc) – Youtube link angol nyelven 

 

 

 

 

https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/
https://www.loom.com/share/0d36817139c84957821bf5d01e30ae83
https://www.loom.com/share/0d36817139c84957821bf5d01e30ae83
https://www.loom.com/share/6eff19952a8348e2a8c7d2245a0c9802
https://www.loom.com/share/ff50181a29294a23b5559ebe9525a72c
https://www.loom.com/share/ed31d5bafd3841d382f1f03fdfb2729a
https://www.loom.com/share/d2253e94038f4266a8444f3ca603acd4
https://www.loom.com/share/800ec6688fa8435eaa19132b0fa46bc2
http://www.inf.u-szeged.hu/~kgelle/sites/default/files/upload/alga-gyak-07_0.pdf
../../../../../../Downloads/Link%20http:/www.informatom.hu/sze/01/LGB_SZ001/Cormen-Lieserson-Rivest-Stein.-.Uj.algoritmusok.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/lecture-videos/lecture-5-binary-search-trees-bst-sort/
https://www.youtube.com/watch?v=pYT9F8_LFTM
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 Hasító táblák 
 
Összefoglaló 
 
Az eddigiekben számos olyan gyakorlati alkalmazással találkozhatunk, melyeknek a Beszúr, Keres és Töröl 
műveleteket támogató adatszerkezetre volt szükségük. Ilyen volt például a láncolt lista vagy a keresőfa is. A 
hasító táblázat hatékony adatszerkezet ennek megvalósítására. Bár egy elem megkeresésének ideje a 
hasító táblázatban ugyanolyan hosszú lehet, mint egy láncolt lista esetében (O(n)), a gyakorlatban a hasítás 
nagyon jól működik. Ésszerű feltételek mellett egy elem megkeresésének várható ideje a hasító 
táblázatban O(1). A tananyag végén látni fogjuk, hogy csak és kizárólag a Beszúr, Keres és Töröl 
műveletekre van szükségünk, akkor a hasító táblák a leghatékonyabb adatszerkezet (ha egyéb műveletekre 
is szükség van, akkor viszont már nem). 
 
Lecke fejezetei:  

• Mi is az a hasító tábla? – Olvasó (25 perc) 

• Ütközésfeloldás láncolással (chaining) – Olvasó (20 perc) 

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (45 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 
 

 
Mi is az a hasító tábla? (25 perc)  
 
Bonyolult matematikai képletek helyett emlékezzünk vissza két keresési technikára. 
Az elemeink tömbben vannak és nincs meghatározva a sorrendjük: 
 
Lineáris keresés O(n): 

8 5 12 6 15 9 4 3 7 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Bináris keresés O(log n): 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
A Lineáris keresés nagyon időigényes, ezért célszerű elkerülni a használatát. Egy jó alternatíva a bináris 
keresés, ennél azonban időt veszítünk az elemek rendezésével. Célunk, hogy a egyre közelebb kerüljünk az 
O(1) időkomplexitáshoz, melyre a hasító tábla nyújt megoldást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A példa kedvéért vegyünk egy táblázatot, melyben a 8, 3, 13, 6, 4, 10-es kulcsokat (értékeket) szeretnénk 
eltárolni. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
A létező legegyszerűbb és kézenfekvőbb megoldás, ha a kulcsokat az értékükkel megegyező indexen 
helyezzük el, hiszen így az értékeket eleve jó sorrendbe tároltuk el. 
 

   3 4  6  8  10   13  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 Az így eltárolt adatokat könnyen megtalálhatjuk a tömbünkben, és ha a kulcs benne van a táblában, akkor 
visszakapjuk annak értékét, egyébként NIL. Az ilyen módon eltárolt elemek elérése (keresése) O(1). 
 
Azonban egy problémával szembesülünk: mi történik akkor, ha egy új elem értéke nagyobb a tömb 
méreténél? 
 
Kulcsok: 8, 3, 13, 6, 4, 10, 50 
 

   3 4  6  8  10   13  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
Egy megoldás lenne, ha megnövelnénk a tömb méretét, viszont emiatt sok felesleges helyet foglalnánk le. 
A probléma megoldására a HASÍTÓ függvények gondolatát vezettük be. Nézzünk egy példát a hasító 
függvények alkalmazására. 
 
  
 
 
 

hasító 
tábla 

 
        

  
 

   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
Egy nagyon „primitív megoldásban” a már előzőekben megismert, ÉRTÉK == KULCS/INDEX függvény is 
alkalmazható lenne. 
 
 
h(x) = x  
 
 
 

hasító 
tábla 

 
  3 4  6  8  10   13 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
Viszont, ha egy új 50-es értéket adunk a halmazunkhoz, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni. Mielőtt 
továbbmennénk, le kell tisztáznunk, hogy van ONE-ONE és MANY-ONE típusú függvény. Az imént látott 
h(x) = x hasító függvény egy ONE-ONE megoldás. Ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, át kell írnunk a 
módosító függvényt (h(x) = x) valami jobb megoldásra.  
 
Módosítsuk úgy a feladat megoldását, hogy a h(x) = x -et cseréljük fel a h(x) = x%10 formulára, ahol a 10 a 
tárólótömb méretét hivatott ábrázolni. Teszteljük a megoldást. Néhány szám erejéig jól működik az 
elgondolás. A 8-as és a 3-as érték bekerülhet a tömbbe, ám a 13 modulusa 3, így ütközés áll fenn, mivel 
nem kerülhet két elem ugyanarra a helyre. 

? 

Tárolandó kulcsok 

8, 3, 13, 6, 4, 10 

Tárolandó kulcsok 

8, 3, 13, 6, 4, 10 
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Many-One 
h(x) = x%10  
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mi ilyenkor a teendő? A hasító táblák alapja a „megfelelően” megválasztott hasító függvény. A rosszul 
megválasztott függvény kulcsütközéshez (collision) vezet. Gyakori hiba továbbá, a kulcsok csoportosulása 
(clustering). Ebben az esetben annak a valószínűsége, hogy több kulcs ugyanazt az indexet adja, jóval 
nagyobb, mintha egy véletlenszám-generátor függvényt használtunk volna.  
A leírtak nem azt jelentik, hogy az ütközés miatt ki kell dobnunk az iménti h(x) = x%10 módosító 
függvényünket, ugyanis az ütközés feloldására létezik megoldás. 
 
Ütközésfeloldásra a következő megoldásokat használjuk: 

• Zárt hasítás 
– Láncolás (chaining) 

A zárt hasítás esetében a kulcsok létrehozásánál ugyanazt a függvényt használjuk, mint amit a láncolt 
listáknál ismertünk meg.  
 

Ütközésfeloldás láncolással (chaining) (20 perc) 
 
A zárt hasítás láncolt listával a következőképpen orvosolja az ütközés problémáját: 
 
 
Many-One 
h(x) = x%10  
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  10  3 4 5 6  8       

    13  5          

                
Nézzük ezt meg egy Python példán keresztül: 
 
# Node osztaly  

class Node:    

    # a node objektum inicializalasa 

    def __init__(self, data):  

        self.data = data  # a lista elem erteke  

        self.next = None  # a lista elem kovetkezo erteke 

class LinkedList:  

    def __init__(self):  

        self.head = None   

         

def append(self, uj_adat):   

    # 1-2. lepes: Hozzuk letre az uj valtozot. es tegyuk bele az uj adatot 

    uj_node = Node(uj_adat)   

    # 3. lepes: Ha a lista ures, akkor az uj elemunk legyen az uj head  

    if self.head is None:  

        self.head = uj_node  

        return  

Tárolandó kulcsok 

8, 3, 13, 6, 4, 10, 50 

Tárolandó kulcsok 

8, 3, 13, 6, 4, 10, 5, 50 

Láncolt lista 
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    # 4. lepes: kulonben menjunk el a lista vegere  

    utolso= self.head  

    while (utolso.next):  

        utolso = utolso.next  

    # 5. lepes: az utolso elem kovetkezoje az uj elem legyen  

    utolso.next =  uj_node 

 

def printHashtable(self):             

        # 1. lepes: eltaroljuk a lista fejet   

        for i in range(0,10): 

            if (self[i]!=None):         

                temp = self[i].head     

                # 2. lepes: ha a lista feje tartalmazza az erteket, akkor toroljuk ki  

                while (temp is not None):   

                    print("--"+ str(temp.data),end ="") 

                    temp = temp.next 

                print(), 

        return   

    

def insert(self, keyvalue, uj_adat):     

    append(self[keyvalue], uj_adat)      

 

# ures hasito szotar letrehozasa  

Hashtable = {0:LinkedList(), 

             1:LinkedList(), 

             2:LinkedList(), 

             3:LinkedList(), 

             4:LinkedList(), 

             5:LinkedList(), 

             6:LinkedList(), 

             7:LinkedList(), 

             8:LinkedList(), 

             9:LinkedList()          

            }  

arr = [8,3,13,6,4,10,5,50] 

size = 10 

for i in range(0,8): 

    h = arr[i]%size 

    insert(Hashtable, h, arr[i]) 

 

printHashtable(Hashtable) 
Futasi eredmeny: 

--10--50 

 

 

--3--13 

--4 

--5 

--6 

 

--8 

 
Ha szeretnénk megkeresni egy értéket a hasító táblában (pl.: key = 13), akkor ehhez használnunk kell a h(x) 
= x%size hasító függvényt. Ebben az esetben a harmadik elem láncában kell keresni az elemet, így a 
megoldás időkomplexitása nem O(1) , de jobb, mint O(log n). 
 
def kesesHash(self,h,key): 

    temp = self[h].head     

    while (temp is not None):   

        if(temp.data==key): 

            print(temp.data) 

            temp=temp.next 

        else: temp=temp.next 

    return 
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size=10 

key=13 

h=key%size 

kesesHash(Hashtable,h,key) 
 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. Szemléltessük, hogy a hasítótábla Beszúrás, Törlés, Keres függvényei milyen időkomplexitással 
dolgoznak a különböző méretű tömbökön. 

2. Adott egy nyílt címzéses, m = 11 hosszúságú (üres) hasító táblázat a h(k) = k mod m elsődleges 
hasító függvénnyel, és a következő beszúrandó kulcsok: 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59.  
Szemléltessük a beszúrás eredményét akkor, ha a lineáris kipróbálást, a c1 = 1 és c2 = 3 állandókat 
használó négyzetes kipróbálást, illetve a h2(k) = 1 + (k mod (m − 1)) másodlagos hasító függvényű 
dupla hasítási módszert alkalmazzuk. 

3. Szemléltessük a mintafeladatainkat a  http://pythontutor.com/live.html oldal segítségével. 
 

 
4. Készítsünk egy programot mely keresőfában és hasítótáblában tárolt adatokat ír ki rendezetten. 

Vizualizáljuk a megoldáshoz felhasznált lépések számát. 
5. Készítsünk egy programot mely keresőfában és hasítótáblában tárolt adathalmazban keres meg 

egy (vagy több) elemet. Vizualizáljuk a megoldáshoz felhasznált lépések számát. 
 

 

Ajánlott kitekintő anyag (99 perc)  
 

Halmaz és Szótár (18 perc) – Videó link magyar nyelven 

Hasító táblák (12 perc) – Videó link magyar nyelven 

Ütközésfeloldás láncolással (9 perc) – Videó link magyar nyelven 

Hasító függvények (9 perc) – Videó link magyar nyelven 

Hasító tábla implementációk (7 perc) – Videó link magyar nyelven 

Bináris keresőfa vs hasító tábla (8 perc) – Videó link magyar nyelven 

Hasítás a kriptográfiában (4 perc) – Videó link magyar nyelven 

http://pythontutor.com/live.html
https://www.loom.com/share/b1833b2593a04f2aa396dc3a797d0774
https://www.loom.com/share/1e8a40503d274ffa868c93f0859227be
https://www.loom.com/share/b53ec1fc64b7464ab47f22e126202bf7
https://www.loom.com/share/06c683dd773e45c79328a7866ba6f7b8
https://www.loom.com/share/72a05fdad6e9413d8565f873bba32473
https://www.loom.com/share/85569a979ecf4995913ab0c45a9c6a79
https://www.loom.com/share/a488e82cc83d4a5295d28971e8877c30
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Hasító táblák (7 perc) – YouTube link 

Hasító táblák (5 perc) – link 

Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - Hasító táblák (20 perc) - Gelle Kitti - link 

https://www.youtube.com/watch?v=HcWxaVl1TII
https://www.alispit.tel/coding-cheat-sheets/data_structures/hash_tables.html
http://www.inf.u-szeged.hu/~kgelle/sites/default/files/upload/alga-gyak-08.pdf
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 Gráfok 
 
Összefoglaló 
 
Az első olyan feladat, amelyet gráfok segítségével oldottak meg, a königsbergi hidak problémája volt.  
A város lakói olyan sétát szerettek volna tenni, hogy mind a hét hídon 
átsétáljanak (de mindegyiken csak egyszer), és visszajussanak a 
kiindulópontra. Nem sikerült, ezért a kor híres matematikusához, Eulerhez 
fordultak. Euler bebizonyította, hogy a kívánt séta nem lehetséges. Az 
eddigiekben a lineáris adatstruktúrákkal, és a bináris fákkal foglalkoztunk. 
Most egy újabb nem lineáris adatszerkezetekkel, a gráfokkal fogunk 
megismerkedni.  
 
Lecke fejezetei:  

• Mi is az a gráf? – Olvasó (2 perc) 

• A gráfok ábrázolása – Olvasó (8 perc) 

• A gráfok bejárása – Olvasó (35 perc)  

• Összetett időkomplexitás – Olvasó (10 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (50 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 

 
Mi is az a gráf? (2 perc)  
 
A gráfok az informatikában gyakran előforduló matematikai struktúrák. Használata számos 
tudományterületen jelen van. Az internet is felfogható egy gráfként, de akár egy adott épület villamos 
hálózata is. Az emberek közötti ismeretségek is kezelhetők gráfként (Facebook). A GPS is gráfként kezeli a 
térképeket, és gráfelméleti algoritmusok használatával állítja elő az útvonalat. A molekulák is vizsgálhatók 
gráfként, mint az atomok és a köztük lévő kötések. 
Ahogy a bináris fáknál, úgy itt is vannak élek (edge) és csomópontok, csúcsok (node, vertex). A gráfoknál 
kevésbé szigorúak a kapcsolódási szabályok. A gráfokat a matematikában mélyrehatóan alkalmazzák és 
tanulmányozzák. Az informatikában nem a matematikai modellezéssel, hanem az adatstruktúrával 
foglalkozunk. 
 
Gráf: G(V,E) ahol: 
G – gráf pontjainak halmaza 
V – csúcsok (az angol vertex = csúcs szóból) 
E – élek (az angol edge = él szóból) 
 
Példa egy gráfra: 
 
Csomópontok halmaza: 
V(G) = {v1,v2,v3,v4,v5}  
Élek halmaza: 
E(G) = {(v1,v3), (v3,v4), (v3,v5), (v4,v5) } 
 
Az éleket kétféleképpen tudjuk ábrázolni, hiszen lehetnek irányítottak és irányítatlanok is. A facebook is 
egy ilyen irányítatlan gráf. A párkeresés esetén a gráf irányított marad, ha nem kölcsönös a vonzalom. 
 
 
 
 

v3 

v5 

v1 

v4 

v2 
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A gráfok egy másik tulajdonsága a súlyozás. Egy gráf súlyozása alatt értjük azt a folyamatot, melynek során 

az egyes éleknek különböző nagyságú étékeket adunk. Egy gráf ebből adódóan lehet súlyozott vagy 

súlyozatlan. A súlyozott gráfokkal számtalan problémára adhatunk választ. Pl. egy vasúti hálózat gráf 

modellje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben egyirányú a forgalom, úgy lehet irányított is a gráf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A gráfok ábrázolása (8 perc) 
 
A gráfok pontokból (NODE, Vertex) és élekből (Edge) épülnek fel. Adja magát a kérdés, hogy hogyan 
tudnánk ezt ábrázolni egy programozás nyelvben? 
 
A legegyszerűbb megoldás, ha létrehozunk két listát. A csomópontokhoz elegendő egy egydimenziós tömb, 
míg az élekhez tárolásához ábrázolásra van szükség. A tároláshoz a fához hasonló szerkezetet 
használhatunk fel. A struktúra ismeretében már feltölthetjük az élek adatait.  Mivel tudjuk, hogy ez egy 
irányítatlan gráf, így mindegy, hogy melyik a kezdő, és melyik a fejező pont a táblázatunkban 
 
 

Vertex 
lista 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
Természetesen a gráf éle lehet súlyozott is. Ilyenkor a csatlakozási pontok mellett ezt is fel kell tüntetnünk. 
Egy ilyen ábrázolási formát szemléltet a következő Python kód: 

Él lista 

1 3 
 

3 4 
 

3 5 
 

4 3 
 

4 5 
 

5 3 
 

5 4 
 

Város B 

 

Város C 

 

Város A 

Város D 

 

Város E 

 

100 

 50 

 

20

0 

 

75 

 

Város B 

 

Város C 

 

Város A 

Város D 

 

Város E 

 

100 

 50 

 

20

0 

 

75 

 

v3 

v5 

v1 

v4 

v2 



 Gráfok 

 

3 

 
from igraph import * 

g = Graph() 

g.add_vertices(6) 

g.add_edges([(1,3),(3,4),(3,5),(4,3),(4,5),(5,3),(5,4)])  
g.vs["label"] = ["v1","v2","v3","v4","v5"] 

layout = g.layout("kk") 

plot(g, layout = layout) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ez a megoldás azonban nem hatékony, mivel el kell gondolkodunk egy-egy adatmozgatás „költségén” is.  
Az előző megoldás túl bonyolult keresésének és kezelésének megoldására alkalmazzák a SZOMSZÉDOSSÁGI 
MÁTRIX-okat. A szomszédsági mátrixban az oszlopok és sorok szemléltetik a NODE-jainkat még a táblázat 
értékei a csomópontok közötti éleket. Súlyozatlan gráf esetén ezek az értékek 0 és 1 értékűek lesznek. A 
táblázatunk irányítatlan gráfok esetén az átlón tükrözve egyforma lesz.  
 
 

Vertex 
lista 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 

from igraph import * 

import numpy as np 

 

G = np.array([[0,0,1,0,0], 

             [0,0,0,0,0], 

             [0,0,0,1,1], 

             [0,0,0,0,0], 

             [0,0,0,1,0]]) 

 

g = Graph.Adjacency((G > 0).tolist()) 

layout = g.layout("kk") 

plot(g, layout = layout) 

 

 
 
A tárolás már egyértelmű, de mennyi időt igényel egy-egy elem elérése? 
 
Mivel a VERTEX listán és az EDGE listán is át kell haladnunk így O(v). A szomszédossági mátrixok 
kezelésének számtalan előnye van, azonban O(v*v) helyfoglalása miatt aligha nevezhető memóriabarát 
folyamatnak. Épp ezért, a tömbök és a szomszédossági lista mellett ábrázolhatjuk a gráfokat 
SZOMSZÉDOSSÁGI LISTÁBAN is.  A szomszédsági lista, egy adat struktúra mely az élek tárolásához tömbben 
tárolt láncolt listákat használ fel. Ennek felépítését a következő ábra és kódrészlet szemlélteti. 
 
 

 V1 V2 V3 V4 V5 

V1 0 0 1 0 0 

V2 0 0 0 0 0 

V3 0 0 0 1 1 

V4 0 0 0 0 0 

V5 0 0 0 1 0 

v3 

v5 

v1 

v4 

v2 
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Vertex 
lista 

    

1 V3    

2     

3 V1 V4 V5  

4 V3 V5   

5 V3 V4   

 
# A szomszedsagi lista abrazolasa  

class AdjNode:  

    def __init__(self, data):  

        self.vertex = data  

        self.next = None 

 

class Graph:  

    def __init__(self, vertices):  

        self.V = vertices  

        self.graph = [None] * self.V  

   

    # adjunk uj elet a grafhoz 

    def add_edge(self, src, dest):  

        node = AdjNode(dest)  

        node.next = self.graph[src]  

        self.graph[src] = node  

 

        node = AdjNode(src)  

        node.next = self.graph[dest]  

        self.graph[dest] = node  

   

    # irjuk ki a grafot 

    def print_graph(self):  

        for i in range(self.V):  

            print("Szomszedsagi vertex lista. Vertex {}\n head".format(i), end="")  

            temp = self.graph[i]  

            while temp:  

                print(" -> {}".format(temp.vertex), end="")  

                temp = temp.next 

            print(" \n")    

V = 5 

graph = Graph(V)  

graph.add_edge(0, 1)  

graph.add_edge(0, 4)  

graph.add_edge(1, 2)  

graph.add_edge(1, 3)  

graph.add_edge(1, 4)  

graph.add_edge(2, 3)  

graph.add_edge(3, 4)  

   

graph.print_graph()    
 

A gráfok bejárása (35 perc) 
 
A gráfok két alapvető bejárási módja a mélységi és a szélességi 
bejárás. Az ezekkel a módszerekkel bejárt útvonalat mélységi vagy 
szélességi feszítőfának is szokták nevezni. A bejárási stratégiák 
egyszerű példája, egy öreg városka girbe-görbe utcáin bolyongó, 
kopott emlékezetű lámpagyújtogató.  
 
A szélességi bejárás szerint a lámpagyújtogatót egy este több barátja 
elkíséri a városka főterétre, ahol együtt meggyújtják az első lámpát. 
Utána annyi felé oszlanak, ahány utca onnan kivezet. A különvált kis 

v3 

v5 

v1 

v4 

v2 
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csapatok meggyújtják az összes szomszédos lámpát, majd tovább osztódnak. A városka lámpáit ilyen 
módon széltében terjeszkedve érik el. 
 
 
A megvalósításhoz, egy már tanult adatstruktúrára, a sorra van szükségünk. A sor képes az elemeket 
tárolni, és ez által megfelelő sorrendben visszaadni. Ez úgy valósul meg, hogy az első lámpa összes 
szomszédját beírjuk a sorba, majd ezeket sorra kivesszük, miközben az ő szomszédjaikat is beírjuk a sorba. 
Azonban, rögtön láthatóvá válik, ha minden elem minden szomszédját beírnánk a sorba, akkor rengeteg 
redundáns (ismétlődő) adatunk lenne. E probléma megoldására valahogy jeleznünk kell a programnak, 
hogy egy-egy VERTEX-et már kiírtunk.  Ehhez egy új mezőt hozunk létre, ez pedig a megnézve boolean 
változó lesz. 
Nézzünk egy példát, amelyen keresztül egyértelművé válik a bejárás működése! Vegyünk egy egyszerű 
gráfot: 
 

 
Először kiválasztjuk az induló elemünket. Esetünkben ez a 0 lesz. 
Beolvassuk az elemünkhöz kapcsolódó szomszédokat a SORBA, átállítjuk azok megnézve változóját TRUE-ra 
és kiírjuk az elemet a képernyőre. 

 
A következő lépésben az 1-es VERTEX-et írjuk ki, illetve a SORBA beírjuk a hozzá tartozó olyan elemeket, 
melynek megnézve értéke FALSE. Esetünkben egy ilyen elem sincs. 

 
 
A következő lépésben a 2-es VERTEX-et írjuk ki, illetve a SORBA beírjuk a hozzá tartozó olyan elemeket, 
melynek megnézve értéke FALSE. Esetünkben ez a 4-es elem. 

 
A következő lépésben a 3-as VERTEX-et írjuk ki, illetve a SORBA beírjuk a hozzá tartozó olyan elemeket, 
melynek megnézve értéke FALSE. Esetünkben egy ilyen elem sincs. 

 
A következő lépésben a 4-es VERTEX-et írjuk ki, illetve a SORBA beírjuk a hozzá tartozó olyan elemeket, 
melynek megnézve értéke FALSE. Esetünkben egy ilyen elem sincs. 
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Következő lépés a 4-es VERTEX-et írjuk ki, illetve a SORBA beírjuk a hozzá tartozó olyan elemeket, melynek 
megnézve értéke FALSE. Esetünkben egy ilyen elem nincs, tehát kiürült a listánk, és leállt a programrész 
futása. 
 
A szélességi bejárás Python kóddal megvalósítva: 
 
# This code is contributed by Neelam Yadav 

from collections import defaultdict  

   

class Graph:    

    def __init__(self):    

        self.graph = defaultdict(list)    

    def addEdge(self,u,v):  

        self.graph[u].append(v)  

   

    def BFS(self, s):  

   

        # allitsuk be az osszes vertex VISITED cimkejet false-ra 

        visited = [False] * (len(self.graph))    

        # keszitsunk egy sort  

        queue = []    

        # Irjuk be az elemet a sorba, es allitsuk be a VISITED cimkejet   

        queue.append(s)  

        visited[s] = True 

   

        while queue: #amig a sor nem urul ki 

   

            # vegyuk ki a vertexet a sorbol es irjuk ki   

            s = queue.pop(0)  

            print (s, end = " ")  

   

            # Az osszes olyan szomsedot amit meg nem latogattunk be tegyuk bele a sorba  

            for i in self.graph[s]:  

                if visited[i] == False:  

                    queue.append(i)  

                    visited[i] = True 

   

# keszitsunk egy grafot 

g = Graph()  

g.addEdge(0, 1)  

g.addEdge(0, 2)  

g.addEdge(1, 2)  

g.addEdge(2, 0)  

g.addEdge(2, 3)  

g.addEdge(3, 3)  

   

# jarjuk be a grafot a szelessegi bejarassal 

g.BFS(2)  
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A mélységi bejárás szemléltetéséhez is „az öreg városka 
girbe-gurba utcáin bolyongó kopott emlékezetű 
lámpagyújtogató” példát vesszük szemügyre.  A 
lámpagyújtogató az első, majd a további lámpák 
felgyújtása után mindig egy olyan utcán indul tovább, 
amelyikben még nem lát fényt, és elérve a következő 
sarokhoz, meggyújtja az ott elhelyezett lámpát. Ha egy 
lámpa alól körül nézve már minden onnan kiinduló utcából 
fényt lát, akkor visszamegy arra, ahonnan ide érkezett, és 
onnan egy még meg nem gyújtott lámpa irányába indul.  
Ha ilyet nem lát, akkor innen is visszamegy a megelőző 
sarokra. Egy idő után visszaért eredeti kiinduló helyére, és 
ekkor már minden innen elérhető köztéri lámpa világít. 
A mélységi bejárás is hasonló elven működik, mint a 
szélességi bejárás. Itt is használnunk kell a megnézve változót. A megvalósításhoz használhatunk vermet 
vagy rekurzív metódust. A mélységi bejárás során keletkezett útvonalat mélységi feszítőfának is szokás 
nevezi. 
Nézzünk egy példát a mélységi bejárás megvalósítására! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A mélységi bejárás Python kóddal megvalósítva: 
 
class Graph:  

    def __init__(self):  

        self.graph = defaultdict(list)  

    def addEdge(self, u, v):  

        self.graph[u].append(v)  

   

    def DFSUtil(self, v, visited):    

        # jeloljuk meg, hogy mar lattuk ezt az eleme, es irjuk ki  

        visited[v] = True 

        print(v, end = ' ')  

        # tegyuk be az osszes meg nem latott szomszedot a verembe 

        for i in self.graph[v]:  

            if visited[i] == False:  

                self.DFSUtil(i, visited)  

   

    def DFS(self, v):  

   

        # allitsuk be az osszes vertex VISITED cimkejet false-ra 

        visited = [False] * (max(self.graph)+1)  

   

        self.DFSUtil(v, visited)  
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# keszitsunk egy grafot 

g = Graph()  

g.addEdge(0, 1)  

g.addEdge(0, 2)  

g.addEdge(1, 2)  

g.addEdge(2, 0)  

g.addEdge(2, 3)  

g.addEdge(3, 3)  

   

# jarjuk be a grafot a melysegi bejarassal 

g.DFS(2)  
 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. Készítsünk egy programot melyben a emberek baráti hálózatát ábrázoljuk. A program képes legyen 
megmondani egy-egy emberről, hogy barátok-e, és kik a közvetlen közeli/közös barátaik. 

2. Szemléltessük az előző feladatot az igraph csomag segítségével! 
3. Szemléltessük, hogy maximum hány „kézfogásra” vagyunk a gráf összes emberétől. 

 
 

Ajánlott kitekintő anyag (78 perc)  
 

Belgiumi telefonbeszélgetések – Flamand/Vallon (5 perc) – Angol nyelvű cikk linkje 

Ízek hálózata (5 perc) - Angol nyelvű cikk linkje  

Szélességi és mélységi bejárás (18 perc) – Youtube link angol nyelven  

Szélességi bejárás (50 perc) – MIT video link angol nyelven 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008/fulltext/
https://www.nature.com/articles/srep00196
https://www.youtube.com/watch?v=pcKY4hjDrxk
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/lecture-videos/lecture-13-breadth-first-search-bfs/
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Műveletek a gráfokkal 
 
Összefoglaló 
 
A gráfok alkalmazása nem áll meg a szélességi és mélységi bejárásnál, hiszen ahogyan azt már az előző 
tananyagban is említettük, ezzel az adatszerkezettel lehetőségünk nyílik arra, hogy útvonalakat keressünk 
az egyes elemek között. Ebben a fejezetben az ilyen „útkereső” algoritmusokkal fogunk megismerkedni. 
 
Lecke fejezetei:  

• Prím-algoritmus – Olvasó (15 perc) 

• Kruskal-algoritmus – Olvasó (15 perc) 

• Dijkstra-algoritmus – Olvasó (15 perc)  

• Gyakorló feladatok – Gyakorlati (55 perc) 

Téma típusa: Gyakorlati 
Olvasási és gyakorlási idő: 90 perc 

 
Prím-algoritmus (15 perc)  
 
A Prím-algoritmus egy összefüggő súlyozott gráf minimális feszítőfáját határozza meg mohó stratégia 
segítségével. Működési elve, hogy csúcsonként haladva építi fel a fát egy tetszőleges csúcsból kiindulva, és 
minden egyes lépésben a lehető legolcsóbb élt keresi meg egy következő csúcshoz.  
 
Az algoritmus lépései a következők: egyetlen fát növesztünk tetszőleges gyökérpontból indulva, majd 
minden lépésben új csúcsot kötünk be a fába, ahol legolcsóbb éllel elérhető csúcsot választjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Induljunk el az 1 elemtől! Keressük meg a legkisebb súlyú útvonalat! 
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Keressük meg a következő legkisebb súlyú útvonalat, amely kapcsolódik a jelenlegi (új) gráfunkhoz! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keressük meg a következő legkisebb súlyú útvonalat, amely kapcsolódik a jelenlegi (új) gráfunkhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keressük meg a következő legkisebb súlyú útvonalat, amely kapcsolódik a jelenlegi (új) gráfunkhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keressük meg a következő legkisebb súlyú útvonalat, amely kapcsolódik a jelenlegi (új) gráfunkhoz! 
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Keressük meg a következő legkisebb súlyú útvonalat, amely kapcsolódik a jelenlegi (új) gráfunkhoz! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A megoldás 99. 
 
import sys  

  

class Graph():  

    def __init__(self, vertices): 

        self.V = vertices 

        self.graph = [[0 for column in range(vertices)]  

                    for row in range(vertices)] 

  

    # nyomtassuk ki az eredmenyt 

    def printMST(self, parent): 

        print("El \tSuly") 

        for i in range(1, self.V): 

            print(parent[i], "-", i, "\t", self.graph[i][ parent[i] ]) 

  

    # keressuk meg a legrovidebb utat, amely meg nem szerepel a legrovidebb faban 

    def minKey(self, key, mstSet):  

        # adjunk kezdoerteket a min valtozonak 

        min = sys.maxsize  

        for v in range(self.V): 

            if key[v] < min and mstSet[v] == False: 

                min = key[v] 

                min_index = v  

        return min_index 

  

    def primMST(self): 

  

        # keressuk meg a legkissebb kulcsot 

        key = [sys.maxsize] * self.V 

        parent = [None] * self.V  

        # nezzuk meg az elso vertexet 

        key[0] = 0 

        mstSet = [False] * self.V  

        parent[0] = -1 # az elso vertex a ROOT 

  

        for cout in range(self.V):  

            # keressuk meg a legkisebb sulyu vertexet 

            # jelezzuk, hogy ez mar hasznalva van 

            u = self.minKey(key, mstSet)  

            # tegyuk be a vertexet a legrovidebb fa utvonalaba 

            mstSet[u] = True  

            # frissitsuk a koltseg valtozonkat 

            for v in range(self.V):  

                if self.graph[u][v] > 0 and mstSet[v] == False and key[v] > self.graph[u][v]: 

                        key[v] = self.graph[u][v] 

                        parent[v] = u  

        self.printMST(parent) 

2 

1 

3 

4 

5 

6 7 

28 
10 

25 

14 

24 

18 

22 

12 

16 

2 

1 

3 

4 

5 

6 7 

10 

25 

14 

22 

12 

16 



Műveletek a gráfokkal  

 

 4 

  

g = Graph(7) 

g.graph = [ [ 0,28, 0, 0, 0,10, 0], 

            [28, 0,16, 0, 0, 0,14], 

            [ 0,16, 0,12, 0, 0, 0], 

            [ 0, 0,12, 0,22, 0,18], 

            [ 0, 0, 0,22, 0,25,24], 

            [10, 0, 0, 0,25, 0, 0], 

            [ 0,14,18, 0,24, 0, 0]]  

g.primMST() 

 
Kruskal-algoritmus (15 perc)  
 
A Kruskal-algoritmus Joseph Kruskal (1928–2010) amerikai matematikustól és informatikustól származik, 
aki 1956-ban írta ezt le. Ez egy súlyozott gráfokat feldolgozó mohó algoritmus, melynek célja egy minimális 
feszítőfa megalkotása. Ha a gráf nem összefüggő, akkor pedig egy minimális feszítő erdőt hoz létre. 
 
A Kruskal-algoritmus működése közben minimális fák erdejét tároljuk, ahol kezdetben minden pont egy 
külön fa, és ezt úgy változtatjuk, hogy minden lépésben a legkisebb, két fát összekötő élt húzzuk be 
(egyesítjük egyetlen fává a két fát) 
 
 
Kezdjük az első lépéssel, és keressük meg a legkisebb élet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keressük meg a következő legkisebb élet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keressük meg a következő legkisebb élet! 
 

2 

1 

3 

4 

5 

6 7 

28 
10 

25 

14 

24 

18 

22 

12 

16 

1 

6 

10 

2 

1 

3 

4 

5 

6 7 

28 
10 

25 

14 

24 

18 

22 

12 

16 
10 

1 

3 
6 

12 

4 



Műveletek a gráfokkal  

 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keressük meg a következő legkisebb élet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keressük meg a következő legkisebb élet! Ez a 18-as lenne, viszont a Kruskal-algoritmus kimondja, hogy 
nem keletkezhet kör, ezért ez a megoldás nem jó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keressük meg a következő legkisebb élet! 
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from collections import defaultdict  

class Graph:   

    def __init__(self,vertices):  

        self.V= vertices  

        self.graph = []     

 

    def addEdge(self,u,v,w):  

        self.graph.append([u,v,w])  

   

    def find(self, parent, i):  

        if parent[i] == i:  

            return i  

        return self.find(parent, parent[i])  

   

    def union(self, parent, rank, x, y):  

        xroot = self.find(parent, x)  

        yroot = self.find(parent, y)  

   

        if rank[xroot] < rank[yroot]:  

            parent[xroot] = yroot  

        elif rank[xroot] > rank[yroot]:  

            parent[yroot] = xroot  

        else :  

            parent[yroot] = xroot  

            rank[xroot] += 1 

   

    def KruskalMST(self):  

   

        result =[] #az eredmenyhalmaz    

        i = 0 # index az eltarolt elekhez  

        e = 0 # index a result vektorhoz  

   

        # 1. lepes: rakjuk sorrendbe az eleket a sulyuk szerint   

        self.graph =  sorted(self.graph,key=lambda item: item[2])    

        parent = [] ; rank = []    

        # Keszitsunk egy reszhalmazt egy elemmel  

        for node in range(self.V):  

            parent.append(node)  

            rank.append(0)  

       

        # addig ismeteljuk a lepeseket, amig V-1 elunk lesz a megoldashalmazban. 

        while e < self.V -1 :  

   

            # 2. lepes: Vegyuk ki a legkisebb elet, es leptessuk az indexet 

            u,v,w =  self.graph[i]  

            i = i + 1 

            x = self.find(parent, u)  

            y = self.find(parent ,v)  

   

            # ha az uj el nem okoz kort, akkor adjuk a megoldashalmazhoz, es lepjunk tovabb  

            if x != y:  

                e = e + 1      

                result.append([u,v,w])  

                self.union(parent, rank, x, y)              

            # kulonben ugorjuk at az elet  

   

        # irjuk ki a kapott eredmenyt 

        print (’a kovetkezo elek kepezik a megoldas halmazt’) 

        for u,v,weight  in result:  

            print ("%d -- %d == %d" % (u,v,weight))  

   

g = Graph(4)  
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g.addEdge(0, 1, 10)  

g.addEdge(0, 2, 6)  

g.addEdge(0, 3, 5)  

g.addEdge(1, 3, 15)  

g.addEdge(2, 3, 4)  

   

g.KruskalMST()  

   

#This code is contributed by Neelam Yadav 

 
Dijkstra-algoritmus (15 perc) 
 
A Dijkstra-algoritmus egy mohó algoritmus, amivel irányított vagy irányítatlan gráfokban lehet megkeresni 
a legrövidebb utakat egy adott csúcspontból kiindulva. Az algoritmust Edsger Wybe Dijkstra holland 
informatikus fejlesztette ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az algoritmus működése z alábbi lépésekből áll: 
 

• Két tömböt rendelünk a gráfunkhoz. 
 

• Megnézve = []      NemMegnézve = [A,B,C,D,E] 
 

• Megnézzük, hogy az A-ból A-ba mekkora a távolság, a többit pedig inf.-re állítjuk 
 

 

 

 

 

 

 

Most megnézzük, hogy az A még meg nem látogatott szomszédjaihoz, hogyan tudunk eljutni. Amennyiben 
a kalkulált érték kisebb, mint az eddig ismert érték, úgy felülírjuk azt. 
 
Megnézve = [A]      NemMegnézve = [B,C,D,E] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Következő lépésben kiválasztjuk azt a legkisebb VERTEXET a listából, amelyet még nem látogattunk meg. 
Esetünkben ez a D. Most a D szomszédjait kell megvizsgálnunk. 
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Megnézve = [A]      NemMegnézve = [B,C,D,E] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Következő lépésben kiválasztjuk azt a legkisebb VERTEXET a listából, amelyet még nem látogattunk meg. 
Esetünkben ez az E. Most az E szomszédjait kell megvizsgálnunk. 
 
Megnézve = [A,D]      NemMegnézve = [B,C,E] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Következő lépésben kiválasztjuk azt a legkisebb VERTEXET a listából, amelyet még nem látogattunk meg. 
Esetünkben ez a B. Most a B szomszédjait kell megvizsgálnunk. 
 
Megnézve = [A,D,E]      NemMegnézve = [B,C] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Következő lépésben kiválasztjuk azt a legkisebb VERTEXET a listából, amelyet még nem látogattunk meg. 
Esetünkben ez a C. Most a C szomszédjait kell megvizsgálnunk. 
 
Megnézve = [A,D,E,B]      NemMegnézve = [C] 
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Megkaptuk a végeredményt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
import sys  

 

class Graph():  

 def __init__(self, vertices):  

  self.V = vertices  

  self.graph = [[0 for column in range(vertices)]  

     for row in range(vertices)] 

 def printSolution(self, dist):  

  print ("Vertex \t tavolsag a forrastol") 

  for node in range(self.V):  

   print (node, "\t", dist[node])  

 

 # Keressuk meg a legrovidebb tavolsagot, ami meg nincs a megoldashalmazban 

 def minDistance(self, dist, sptSet):  

 

  # kezdoertek beallitasa  

  min = sys.maxsize  

 

  # legkissebb el keresese 

  for v in range(self.V):  

   if dist[v] < min and sptSet[v] == False:  

    min = dist[v]  

    min_index = v  

 

  return min_index  

 

 def dijkstra(self, src):  

 

  dist = [sys.maxsize] * self.V  

  dist[src] = 0 

  sptSet = [False] * self.V  

 

  for cout in range(self.V):  

 

   # keresuk meg a legkisebb utat 

   u = self.minDistance(dist, sptSet)  

   # tegyuk be a megoldashalmazba az uj elet 

   sptSet[u] = True 

 

   # frissitsuk az ertekeket   

   for v in range(self.V):  

    if self.graph[u][v] > 0 and sptSet[v] == False and   

    dist[v] > dist[u] + self.graph[u][v]:  

     dist[v] = dist[u] + self.graph[u][v]  

 

  self.printSolution(dist)  

 

g = Graph(9)  

g.graph = [[0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0],  

  [4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0],  

  [0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2],  
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  [0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0],  

  [0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0],  

  [0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0],  

  [0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6],  

  [8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7],  

  [0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0]  

  ];  

 

g.dijkstra(0);  

 

# This code is contributed by Divyanshu Mehta 
 
 

Gyakorló feladatok (45 perc) 
 

1. Szemléltessük a fenti programokat lépésről, lépésre az igraph csomag segítségével! 
 

Ajánlott kitekintő anyag (95 perc)  
 

Gráfalgoritmusok (5 perc) Gelle Kitti - link 

Prim-algoritmus (2 perc) – Youtube link angol nyelven   

Prim and Kruskals algoritmus (20 perc) - Youtube link angol nyelven 

Dijsktra-algoritmus (18 perc) – Youtube link angol nyelven 

Minimális feszítőfák (50 perc) – MIT video link angol nyelven 

http://www.inf.u-szeged.hu/~kgelle/sites/default/files/upload/alga-gyak-11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cplfcGZmX7I
https://www.youtube.com/watch?v=4ZlRH0eK-qQ
https://www.youtube.com/watch?v=XB4MIexjvY0&t=669s
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005/video-lectures/lecture-16-greedy-algorithms-minimum-spanning-trees/
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