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Közvetlen címzés

• Egy összetett adatszerkezetben egy adatelem megcímzésére az egyik
gyakran használt módszer a közvetlen címzés.
• Akkor érdemes használni, ha az elemek kulcsai (0,...,m-1) tartományból
valók, ésm nem túl nagy.
• Megvalósítása: minden elemet egy m elemű A tömbben tárolunk el, és
minden elem tömbbeli indexe egyenlő a kulcsával.
• Ahogy korábban láttuk ilyenkor a beszúrás, törlés és a kulcs szerinti keresés
nagyon egyszerű.
• Ha a kulcshalmaz nagyon nagy, akkor a közvetlen címzés nem igazán
használható.



Hasító táblázat

• A hasító táblázatok a korábban tanult táblázatok esetén használatos
elvekhez hasonló elveken alapulnak, azaz itt is szerepel egy függvény,
ami a kulcsokat leképezi tömb indexekre.
• Ezt a függvényt kulcstranszformációs függvénynek nevezzük, amely a

kulcsok halmazát leképezi a lehetséges indexek halmazára.
• Elképzelhető, hogy a kulcstranszformációs függvény nem bijektív,

aminek következtében több kulcs is ugyanoda képződik le. Ezért el kell
tárolnunk a kulcsokat is. Erről még lesz szó.
• Az üres helyeket érdemes megjelölni valamilyen módon.



Példa

Forrás: http://users.nik.uni-obuda.hu/sztf2/Hasito.pdf



Hasító táblázatok tulajdonságai

• A tökéletes az lenne, ha nem fordul elő, hogy két különböző kulcs
ugyanoda képződik le, de ez nagyon ritkán küszöbölhető ki. Ez az ún.
kulcsütközés.
• A hasító táblázatok előnyei közé tartozik, hogy nagy méretű

kulcshalmaz esetén is használható. Továbbá akkor is hatékony
memóriafoglalás érhető el, ha a tényleges elemszám kisebb, mint a
kulcshalmaz mérete.
• A hasító táblázatok hátrányai közé tartozik az előforduló

kulcsütközések, illetve a megfelelő hasítófüggvény kiválasztása.



Milyen a jó hasítófüggvény?

• Egyenletesen osztja szét a kulcsokat.
• Véletlenszerűen osztja szét a hasonló kulcsokat.
• Kevés ütközést produkál.
• Egyszerűen kiszámolható.



Osztó módszer

• h(k)=k mod m, ahol k a kulcs (pozitív egész szám), m tetszőleges
pozitív egész szám.
• Az m egyben meghatározza a tömb méretét is.
• Az egyenletes szóráshoz az m-et jól kell megválasztani.
• Tipikusan nem ajánlott a 2 vagy a 10, mivel ezen számok oszthatósága

csak az utolsó számjegytől függ.
• Legjobb választás a prímszám.



Szorzó módszer

• h(k)=MID(y•k,m), ahol k a kulcs, ami csak pozitív egész szám lehet, y
egy tetszőleges pozitív egész szám, továbbá a MID(x,m) függvény
visszaadja a x középső m darab számjegyét.
• A paramétert, azaz m-et célszerű prímnek választani.
• Nevezetes megoldás a négyzetközép módszer, amely esetén a

kifejezés a k négyzeteként áll elő.



Számjegyes módszer

• h(k)=Σ Posi(k) mod m, ahol k a kulcs (pozitív egész szám), m
tetszőleges pozitív egész szám (tömb mérete is egyben), továbbá
Posi(k) függvény visszaadja a k szám i-edik számjegyét.
• Érzéketlen a számjegyek cseréjére, amely bizonyos esetekben

ütközést fog eredményezni.
• Ennek elkerülése végett a Posi(k) függvényt érdemes megszorozni egy

Weighti(k) súlyfüggvénnyel, hogy a helyiértékek „eltérjenek”
egymástól.



Szöveges típusú kulcsok

• Az eddigi módszerek mind egész számot feltételeznek kulcsként.
• Ha a kulcs karakter típusú, akkor valamilyen módon számot kell ahhoz

rendelni (ASCII, UniCode, stb.).
• Ha a kulcs nem egyetlen karakter, hanem egy string, akkor

használhatjuk a karakterkódok összegét.
• Előre definiált kulcsok esetén gyakran ismert a karakterek eloszlása,

ilyenkor súlyozást is használhatunk.



Univerzális hasítás

• Ha a paraméter előre rögzített, akkor könnyen megállapíthatók olyan
kulcsok, amelyek ugyanoda képződnek le (véletlenül, vagy
szándékosan)
• Hatásos módszer, ha a hasító függvényt a kulcsoktól független módon

véletlen választjuk ki.
• Gyakorlatban jól használható, ha a hasító függvény paramétereit

választjuk meg véletlenszerűen (súlyozás).



Összetett kulcsok
• Összetett kulcs például a személy neve és a születési dátuma egy

konkrét alkalmazásban.
• Összetett kulcsok esetén általánosan jól használható módszer nem

javasolható.
• Általában célszerű az összetett kulcsot feldarabolni meghatározott

méretű bájtsorozatokra és azokat számként kezelve a korábbi
módszereket használni.
• Ha ismert vagy tapasztalati úton megállapítható a kulcsok előfordulási

adatai, akkor érdemes súlyozást is használni.



Kulcsütközés

• Kulcsütközés, ha a kulcstranszformációs függvény két különböző
kulcshoz ugyanazt az indexet rendeli hozzá.
• A kulcstranszformációs függvényt próbáljuk úgy megvalósítani, hogy

minél kevesebb kulcsütközést okozzon, de nyilvánvaló, hogy ha a
kulcshalmaz nagyobb, mint az indexhalmaz, akkor az ütközés
elkerülhetetlen.
• Ez nem hiba, hanem a hasító táblázatok velejárója. Ezt kezelni kell.



Példa

Forrás: http://users.nik.uni-obuda.hu/sztf2/Hasito.pdf



Kulcsütközések kezelése

A kulcsütközés káros hatásainak elkerülése érdekében használható
módszerek:
• Túlcsordulási terület használta
• Láncolt lista használata
• Nyílt címzés használata
• Egyéb megoldások



Túlcsordulási terület használata

• A hasító táblázatot addig megismert alapvető szerkezetét kiegészítjük
egy további memóriaterülettel.
• A kulcsütközés miatt az alap szerkezetbe nem férő elemeket ezen a

túlcsordulási területen tároljuk.
• Beszúrás művelete: Ha az A tömb hasító függvény által megadott

helye szabad, akkor ide helyezzük az új elemet. Ha nem, akkor a
túlcsordulási területre.



Túlcsordulási területtel (folyt.)

• Keresés: Megnézzük, hogy az A tömbben van-e a keresett elem. Ha
ott nincs, akkor megvizsgáljuk a túlcsordulási területet. Ha egyik
helyen sincs, akkor hibát jelzünk.
• Törlés: Ha a keresett elem az A tömbben van, akkor töröljük. Ha ott

nincs, akkor ellenőrizzük a túlcsordulási területet is. Ha ott van, akkor
töröljük. Ha egyik helyen sincs, akkor hibát jelzünk.



Láncolt altáblák

• Ebben az esetben az A tömb nem közvetlenül az eltárolni kívánt
elemeket és kulcsokat tartalmazza, hanem csak láncolt listák fejeit.
• A beszúrás a listába való beszúrás, a keresés a listában történő

keresés, a törlés a listából való törlést jelenti.
• A láncolt listákat és azok műveleteit majd később tanuljuk.
• Célszerű lehet a listákat rendezni a hozzáférés gyakorisága alapján.



Példa

Forrás: http://users.nik.uni-obuda.hu/sztf2/Hasito.pdf



Nyílt címzés

• Egy előre definiált szisztematikus üres hely keresést végzünk az ún.
kipróbálási stratégiával.
• Ennek érdekében bevezetünk egy kétparaméteres hasítófüggvényt,

aminek első paramétere a kulcs, a második pedig a próbálkozás
száma. Ilyen kétparaméteres hasítófüggvényt majd a következő
oldalon látunk.



Nyílt címzés (folytatás)

• Lineáris módszer: h(k,j)=(h(k)+zj) mod m
• Négyzetes módszer: h(k,j)=(h(k)+z1j+z2j2) mod m

A k a hasítani kívánt kulcs, j az aktuális próbálkozás száma, h(k) egy már
ismert hasító függvény, m az osztó módszernél megismert paraméter, a
z és annak indexelt változatai tetszőleges egész számok.



Nyílt címzés (folytatás)

• A lineáris módszer esetén halmozódó kulcsokkal találkozhatunk.
• A négyzetes módszer esetén kimaradó helyekre kell számítani.
• Műveletek: beszúrás, törlés (először megkeressük és utána töröljük).
• Keresés részletesen: a meghatározott kulcs alapján vagy megtaláljuk

az elemet, vagy üres helyre lépünk, vagy törölt helyre lépünk. Üres
hely esetén megállunk, mert nem találtuk meg a keresett elemet. Be
kell vezetni a törölt jelzést, mert ott tovább kell mennünk a
keresésben.



Köszönöm a figyelmet!


