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Verem

• Az elnevezése beszédes. Jók a példák a hétköznapi életből.
• Számos alkalmazási lehetősége van. Számos példa az informatikában.

Ilyen például a rendszer verem.
• Lineáris adatszerkezet. Jól szemléltethető egy lineáris gráffal.
• Műveletek: üres verem létrehozása, annak lekérdezése, hogy a verem
üres-e, elem behelyezése a verembe, a felső elem kivétele, a felső
elem olvasása.
• Az utolsó két művelet feltételhez kötött, ugyanis üres verem esetén

nem lehet végrehajtani.



Verem reprezentációja lineáris gráffal
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Elem elhelyezése a verembe (PUSH)
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Elem kivétele a veremből (POP)
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Verem reprezentációja tömbbel

• A tömbön kívül a legfelső elem indexét és egy hibát jelző logikai 
változót is használni kell.
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Verem reprezentációja tömbbel: PUSH
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Verem reprezentációja tömbbel: POP
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Verem reprezentációja tömbbel

• A verem legfelső eleme helyett használhatjuk a legfelső elem feletti
üres hely terminológiát.
• A logikai változó jelzi, ha a művelet nem hajtható végre. Ilyen például

a tele verembe elemet elhelyezni, vagy üres veremből elemet
kivenni.
• A logikai változó értékének megállapításához a k és az n viszonyát kell

vizsgálnunk.



Verem láncolt reprezentációja 

• Ebben az esetben a v pointer típusú változó nem csak a veremhez
biztosít hozzáférést, hanem egyben a verem felső elemére mutat.
Ezért nem kell külön bevezetni egy “felső elem” mutatót.
• Üres verem esetén v = NIL.
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Verem láncolt reprezentációja: PUSH 
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Verem láncolt reprezentációja: POP 
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Verem láncolt reprezentációja

• A láncolt ábrázolás esetén nem „telik” meg a verem.
• A láncolt reprezentáció dinamikus „reprezentáció”, így az új elemet

létre kell hozni, míg a kivett elemet „törölni” kell. A logikai törlés során
szemét keletkezhet a memóriában.
• Szemét kezelése nehéz feladat.



Sor

• Ez is egy beszédes elnevezés
• Számos alkalmazási lehetőség a hétköznapi életben is. Példák.
• Lineáris adatszerkezet. Jól szemléltethető egy lineáris gráffal.
• Műveletek: üres sor létrehozása, annak lekérdezése, hogy üres-e a

sor, elem behelyezése a sorba, első elem kivétele a sorból, sor első
elemének olvasása.
• Az utolsó két művelet feltételhez kötött, hiszen üres sor esetén nem

hajtható végre.



Elem elhelyezése a sorba (PUSH)
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Elem kivétele a sorból (POP)
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Sor reprezentációja tömbben (1)
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Sor reprezentációja tömbben (2)
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Sor reprezentációja tömbben (3)

1 2 3 4 5 6 7 8

40 55 11 90 100
elejevége



Sor reprezentációja tömbben (4)

• Egy sor három állapota fordulhat elő. Kezdetben a sor a tömb elején
kezdődik, később azonban, ahogy kiveszünk belőle elemeket, a tömb
belsejébe húzódik, majd elérve a tömb végét, a beszúrás ciklikusan
folytatódik a tömb elején. Ennek megfelelően kétféle megoldás
adódik a tömb eleje és vége jelzésére.
• Kézenfekvő az, hogy jelölje két index a sor elejét és végét. Ennek az

ábrázolásnak az a hátránya, hogy az üres sor és a tele sor nem
különböztethető meg a két index alapján. Megoldásként a tömbben egy
elemet kötelezően üresen hagyunk.
• Index jelzi a sor elejét és emellett megadjuk a sor hosszát. Nincs gond.



Sor láncolt reprezentációja

• Erről majd később lesz szó egy másik előadás keretében.
• Dinamikusan kezelhető adatszerkezet, ami számos előnyt nyújt és 

számos nehezséget okoz.



Táblázat

• A táblázat nem más, mint egydimenziós tömb általánosítása, ahol
bármely elem a kulcson keresztül érhető el.
• Kulcs és értékek leképezhetők egy-egy egydimenziós tömbre.
• Minden táblázatbeli elem kulcsértéke egyedi kell, hogy legyen.
• Szervezés alapján különböző táblázatok vannak.



Soros táblázat

• Kezelés szempontjából ez a legegyszerűbb táblázat. Akkor érdemes
használni, hogy az egyes elemek feldolgozási gyakorisága közel
azonos.
• Műveletek
• Létrehozás: Az elemek az érkezés sorrendjében kerülnek a táblázatba.
• Bővítés (dinamikus): A táblázat végére lehet.
• Törlés: Logikai törlés, fizikai törlés. Elemek scrollozása helyett az utolsó elemet 

írjuk a törölt helyére. Szemétgyűjtés.
• Csere: Minden elem felülírható.



Soros táblázat (folyt.)

• Rendezés: Nem értelmezett.
• Keresés: Kulcsra vonatkozó teljes keresés.
• Bejárás: Soros (az elemek elhelyezésének sorrendjében).
• Feldolgozás: Kulcs alapján.



Önátrendező táblázat

• Ha az egyes elemek feldolgozási valószínűsége különböző, akkor
érdemes az önátrendező táblázatot használni.
• A megvalósítás azon alapul, hogy a leggyakrabban használt elemek a

táblázat elejére kerüljenek.
• Ennek érdekében, ha egy elemet feldolgozunk, akkor azt helyezzük a

táblázat elejére. Így teljesül az előző pontban leírt tulajdonság.



Rendezett táblázat

• A rendezett táblázat általában kulcs alapján történt növekvő
rendezettséget jelent.
• Műveletek:
• Létrehozás: Beszúrásos rendezéssel történik
• Bővítés: Beszúrásos rendezéssel történik
• Törlés: Lehet logikai törlés és fizikai törlés. Fizikai törlés a folytonosan tárolt 

elemek esetén a törlendő elem mögötti elemek előretolása (scroll).
• Csere: Megkeresem az elemet és az értéket felülírom. Kulcsot nem 

változtatunk.



Rendezett táblázat (folyt.)

• Rendezés: Már rendezve van.
• Keresés: Folytonos tárolásnál alkalmazható a bináris keresés.
• Bejárás: Szekvenciális
• Feldolgozás: Kulcs alapján történik.

• A karbantartási műveletek folytonos ábrázolásnál lassabbak, a
feldolgozás gyorsabb. Szétszórt ábrázolásnál a karbantartás hatékony,
de a feldolgozás problémás.



Táblázatok néhány problémája

• A táblázatok nem teszik lehetővé a táblázatbeli értékek közvetlen
elérését, mert keresést kell alkalmazni.
• Közvetlen elérés egyenértékű azzal, hogy a kulcsból meg tudjuk

mondani az érték tárolására szolgáló címet. Ez itt nem teljesül.
• Megoldás van erre, ha ún. kulcstranszformációs táblázatokat

használunk.



Köszönöm a figyelmet!


