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Absztrakt adattípus

• Az absztrakt adattípus (abstract data type) a legmagasabb
absztrakciós szint, ahol semmilyen feltételezéssel nem rendelkezünk
annak konkrét megvalósításáról.
• Az absztrakt adattípus leírásának részei:
• Típusérték-halmaz (milyen lehetséges értékek állnak rendelkezésre)
• Műveletek (és azok megszorításai)
• Axiómák (szabályok), amelyek biztosítják a típus és műveleteinek helyes
felépítését és működését.



Adatszerkezetek osztályozása

• Az adatszerkezetek matematikai leírásban egy (A,R) rendezett párnak
tekinthetők, ahol A az adatelemek véges halmaza, valamint az R az A
halmazon értelmezett valamilyen reláció.
• Az adatszerkezetek különböző szempontok alapján osztályozhatók:

adatelem típusa szerint, az R reláció szerint, adatelemek száma
szerint, stb.



Osztályozás az adatelemek típusa szerint

• Homogén: Az adatszerkezet valamennyi eleme azonos típusú.
• Heterogén: Az adatszerkezet elemei különböző típusúak.



Osztályozás az adatelemek közti reláció 
alapján
• Struktúra nélküli. Az egyes adatelemek között nincs kapcsolat.
• Asszociatív címzésű. Az adatelemek között lényegi kapcsolat nincs,

ugyanakkor az adatszerkezet elemei tartalmuk alapján címezhetők.
• Szekvenciális. Ebben az esetben az R reláció tranzitív lezártja teljes

rendezési reláció. A szekvenciális adatszerkezetben az egyes
adatelemek logikailag egymás után helyezkednek el.



Osztályozás az adatelemek közti reláció 
alapján
• Hierarchikus adatszerkezet egy olyan (A,R) rendezett pár, amelynél

van egy kitüntetett r elem, ez a gyökérelem úgy, hogy r nem lehet
végpont, valamint minden r-en kívüli elem a relációban egyszer lehet
végpont. Minden elem elérhető r-ből, és minden elemnek egyetlen
„őse” van, de belőle tetszőleges számú elem származhat.
• Hálós adatszerkezet olyan (A,R) rendezett pár, amelyben az R

relációra vonatkozólag nincs semmilyen kikötés.



Osztályozás az adatelemek száma szerint

• Statikus. Az adatszerkezet elemszáma a feldolgozás során nem
változik. Következésképpen az adatszerkezet memóriában elfoglalt
helye sem változik. A felhasználáshoz jól meg kell határozni az
adatszerkezet elemszámát.
• Dinamikus. Az adatszerkezet elemszáma változhat a feldolgozás

során. Következésképpen a memóriában elfoglalt helye is változhat.
Helyet kell lefoglalni az új elemek részére, vagy a már nem szükséges
memóriát fel kell szabadítani.



Elemi adattípusok

• Egész szám (ábrázolás, komplemens kódok)
• Fixpontos szám (számábrázolás)
• Lebegőpontos szám (számábrázolás, kitevő ábrázolása, offszet)
• Felsorolási típus
• Karakter
• Karakterlánc
• Logikai



Halmaz típus

• Homogén adatszerkezet. Statikus (bizonyos esetekben dinamikus).
• Az adatelemek között nincs kapcsolat, nincs sorrend.
• A matematikai halmaz fogalmának megfelelő adatszerkezet.
• Van üres halmaz.
• Csak véges halmaz van.



Halmazokra értelmezett műveletek

• Eleme reláció megmondja, hogy egy adott adatelem benne van-e a 
halmazban.
• Unióképzés a halmazelméletben megszokott módon értelmezett. 
• Metszetképzés a halmazelméletben megszokott módon értelmezett.
• Különbségképzés a halmazelméletben megszokott módon

értelmezett.
• Összehasonlítás: halmazok egyenlősége, részhalmaz.



A halmaz adatszerkezet műveletei

Létrehozás: Felsorolás, korlátozott absztrakció, üres halmaz.
Bővítés: Minden esetben az unió segítségével.
Csere: Nincs, de megvalósítható.
Törlés: Különbségképzés segítségével.
Rendezés: Nincs.
Keresés: Nincs.
Bejárás: Nincs.



Halmazok ábrázolása

• Halmazok karakterisztikus függvényén alapul.
• A lehetséges elemek számát korlátozzuk, hogy előre tudjuk az

adatszerkezet méretét.
• Lefoglalunk annyi bitet, amennyi elemünk lesz.
• Megfeleltetés a lehetséges elemek és a lefoglalt bitek között áll fent.
• Az adott elem halmazhoz tartozása a hozzátartozó bit “1”-re

állításával történik.
• A halmazelméleti műveletek megvalósítása logikai műveletekre

vezethetők vissza.



Multihalmaz

• A matematikában megismert halmaz fogalmához képest itt megengedett,
hogy a halmazban egy adott elem többször is előforduljon.
• Speciális adatszerkezeti műveletek: eleme, unió (reprezentációban összeg
vagy maximum), metszet (reprezentációban minimum), különbség
(reprezentációban különbség, de nem lehet negatív)
• Létrehozás: Korlátozott absztrakció, elemek felsorolása, üres halmazból
unió műveletével
• Bővítés: Unióképzéssel
• Törlés: Különbségképzéssel
• Csere: Nincs. Törlés és bővítés kombinálásával oldható meg.



Multihalmaz ábrázolása

• Általában itt is a karakterisztikus függvényt használjuk, de ez már
nem kétértékű függvény.
• Mivel adott elem többször is előfordulhat a multihalmazban, így

egyetlen bit helyett egész számokat használunk a reprezentációban.
• A halmazelméleti műveletek és predikátumok megvalósíthatók ezen

egész számok közötti műveletek segítségével, ahogy ez korábban már
leírásra került.



Műveletek multihalmazokkal

2 3 5 1 9 1

1 3 2 0 7 1

3 6 7 1 16 2

1 3 2 0 7 1

A=

B=

A∪B=

A∩B=



Tömb

• Összetett adattípus. Az adatszerkezet elemei elemi adatok, amelyek
természetesen rendelkeznek saját típussal.
• A tömb általában egy statikus, homogén adatszerkezet.
• Elemeire indexek segítségével hívatkozhatunk. A deklarációban az

indextartományt meg kell adni.
• Dimenzió.
• Vektorok, mátrixok.



A tömb adatszerkezet műveletei

• Létrehozás: rögzítjük a dimenziók számát, az egyes dimenziókhoz
tartozó indexek tartományát és így az elemek számát.
• Bővítés: Nincs
• Csere: Elem felülírásával
• Törlés: Nincs
• Elérés: Az elemek elérése közvetlen.
• Rendezés: Egy dimenziós tömbben szokás értelmezni.



A tömb adatszerkezet műveletei (folyt.)

• Keresés: Közvetlen elérés miatt “általában” nem beszélünk erről. De
nem ebben az értelemben van értelmezve.
• Bejárás: Értelmezhető, de függ a reprezentációtól.



Tömb reprezentációja

• Folytonos ábrázolást szoktunk alkalmazni.
• Ez a vektornál teljesen természetes.
• Többdimenzós tömbök esetén beszélünk sorfolytonos és

oszlopfolytonos ábrázolásról.
• A reprezentáció az ún. címfüggvényen alapul, amely meghatározza

egy tömbelem tárbeli elhelyezkedését (címét) az indexek értékeinek
és az adatszerkezet kezdő memóriacíme alapján.



Háromszögmátrix

• Ha négyzetes (vagy kvadratikus) mátrix főátlója alatt vagy felett csupa
0 áll, azt háromszögmátrixnak nevezzük.
• Élhetünk alsó, illetve felső háromszögmátrixról is.



Háromszögmátrix reprezentálása vektorban

Forrás: http://tamop412.elte.hu/tananyagok/algoritmusok/lecke4_lap1.html#hiv7



A háromszögmátrix ábrázolása

• A felső háromszögmátrix elemeit oszlopfolytonosan bejárva egyesével,
egymást követően helyezzük el egy V tömbbe. Ehhez n(n+1)/2 elemre van
szükség.
• Ha j≥r, akkor az eredeti mátrix r. sorában és j. oszlopában elhelyezkedő
elem a reprezentáló tömb j(j-1)/2+r. eleme lesz. Egyébként n(n+1)/2+1.
• Az alsó háromszögmátrix elemeit sorfolytonosan bejárva egyesével,
egymást követően helyezzük el egy V tömbbe. Ehhez n(n+1)/2 elemre van
szükség.
• Ha j≤r, akkor az eredeti mátrix r. sorában és j. oszlopában elhelyezkedő
elem a reprezentáló tömb r(r-1)/2+j. eleme lesz. Egyébként n(n+1)/2+1.



Címzés a háromszögmátrix reprezentációjában

Forrás: http://tamop412.elte.hu/tananyagok/algoritmusok/lecke4_lap1.html#hiv7

r=3, j=2

3(3-1)/2+2=5



Köszönöm a figyelmet!


