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3. fejezet - Programozási ismeretek 

1. 3.1 Bevezetés 

Bonyolult és hosszú fejezet következik. A későbbiekben ismertetésre kerülő anyag minden programozási feladat 

alapját képezi. Ismeretét nem nélkülözheti az, aki valaha is program írására fog vállalkozni. De annak is hasznos 

az ismerete, aki megbízást ad egy programozónak egy feladat megoldására. Ugyanis ilyenkor közös „nyelven” 

kell beszélniük! 

A fejezetnek nem lehet célja az, hogy első olvasásra mindent tudásszinten elsajátítson az Olvasó. De célja, hogy 

biztonsággal tudja a fogalmakat, és bármikor tájékozottan tudja használni azokat. 

A továbbiakban a 

• a problémamegoldásról, 

• az algoritmus fogalmáról, 

• az elemi és az alapvető algoritmusok fajtáiról, 

• és az azokra vonatkozó mintapéldákról 

olvashat az érdeklődő ebben a fejezetben. 

2. 3.2 AZ ALGORITMUSOK 

2.1. 3.2.1 A PROBLÉMAMEGOLDÁS FOLYAMATA 

Minden problémamegoldás a "kutatás" céljának kitűzésével kezdődik, amikor nagyon pontosan és világosan 

meg kell fogalmazni a feladatot. A műszaki gyakorlat matematikai alapon álló problémamegoldó eljárása: a 

gyakorlati problémából modellt alkot, azaz a problémát a kevésbé lényeges vonásaitól megtisztítja, a lényegre 

egyszerűsíti. Ezzel a teljes valóságtól elvonatkoztatja (absztrahálja). Az így születő absztrakt modellt pedig - 

mivel legtöbbször nem új elméletet talál fel - valamely absztrakt szaktudomány, pl. a matematika modelltárának 

egyik elemével azonosítani tudja. 

Matematikai modellalkotás alatt a feladat matematikai formába való öltöztetését, matematikai leírását értjük. A 

feladatmegoldás során igen nagy a tévedés veszélye, amelyeket csakis a rendszeres ellenőrzéssel 

küszöbölhetünk ki. (Ld. 3-1. sz. ábra) Természetesen nem minden feladatnak létezik megoldása, másoknak meg 

több is van. Ilyenkor eredményük a nincs ill. az összes megoldás felsorolása. 
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3-1. ábra A problémamegoldás folyamata 

2.2. 3.2.2 AZ ALGORITMUS FOGALMA 

Ha megvizsgáljuk a különféle feladatok megoldásait, azt láthatjuk, hogy azok jól megkülönböztethető módon 

két csoportra oszthatók: 

• a feladat megoldásánál az egymásután végrehajtásra kerülő lépéseket előre meghatározott utasítás szabja meg. 

Egy-egy ilyen eljárást más-más kezdőértékkel számolva sok azonos típusú feladat megoldására 

alkalmazhatunk. 

• a feladatok megoldásához előzetesen adható ugyan több-kevesebb iránymutatás, de a feladat megoldásához a 

tanult ismereteken kívül mindenképpen kell a megoldó önálló ötlete, problémamegoldó gondolkodási 

képessége. Ilyen feladat megoldása mindenképpen alkotó tevékenységet jelent. 

Az első csoportba tartozó feladatmegoldó eljárásokat algoritmusoknak nevezzük. 

Az algoritmus: több (gyakran végtelen sok) azonos jellegű, egymástól különböző feladat megoldására 

használható eljárás, amelynek során utasításszerűen, előre meghatározott számolási lépéseket és döntéseket 

(utasítás) kell adott sorrendben végrehajtani. 

Az algoritmussal szembeni követelmények: 

1. Véges: véges számú lépés után meg kell tudnia határozni a kiindulási feladat megoldását (ez a szám lehet 

nagyon nagy is), vagy meg kell mutatnia a feladat nem megoldható voltát. 

2. Meghatározott (determinisztikus): a megoldáshoz vezető lépéssorozat tisztán, egyértelműen van megadva és 

szigorúan követhető. 

3. Input (bemenet): az algoritmus vagy igényel, vagy nem olyan adatokat, amelyeket a kezdetkor (elindulás 

előtt) meg kell adni. A feladathoz szükséges információ mindig bizonyos meghatározott halmazokból kerül 

ki. 
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4. Output (kimenet): az algoritmushoz egy vagy több output (válaszok vagy eredmények) tartozhat, de legalább 

egy biztosan van. Ezek meghatározott kapcsolatban állnak az input-tal. 

5. Elvégezhetőség: elvárjuk, hogy az algoritmust végre lehessen hajtani. Ez azt jelenti, az algoritmus során 

végrehajtandó utasítások elég egyszerűek ahhoz, hogy egy ember egy kisméretű számítási segédeszközzel 

(akár papírral, ceruzával vagy egy kis zsebszámológéppel) véges idő alatt - legalábbis elvben - pontosan 

végrehajthassa. 

Az algoritmusok alapelemei az utasítások. 

Az utasítások lehetnek: 

1. Informatív utasítások: amelyek a gépi környezetre, az adatok típusára, a szerkezetre vonatkoznak. 

2. Végrehajtási utasítások: valamilyen művelet végzését írják elő; 

• Értékadó utasítások: valamely változó értékét definiálják aritmetikai- vagy más függvénykifejezés 

formájában. Definíciós utasításnak is nevezik. 

• Feltételes utasítások: végrehajtásuk egy vagy több feltétel teljesülésétől függ. 

• Vezérlő utasítások: azok, melyek az utasítások eredeti sorrendjének megváltoztatását irányítják. 

• Input/output utasítások: 

- az input utasítás információ-bevitelt hajt végre valamelyik periférikus egységről a központi tárba, 

- az output utasítás információátvitel a központi tárból perifériára. 

• Egyéb utasítások: minden, az előbbiekhez nem sorolható utasítás, pl. az ún. állománykezelők. 

Az algoritmusok a bennük előforduló utasítások, valamint azok jellege és tulajdonságai alapján lehetnek: 

1. Elemi algoritmusok: 

1.1. Soros v. szekvenciális algoritmusok 

1.2. Feltételes és elágazásos algoritmusok 

1.3. Ciklusok 

1.4. Eljárások, szubrutinok 

2. Alapvető algoritmusok: 

2.1. Egy sorozathoz egy érték rendelése; az összegzés-, az eldöntés-, a kiválasztás-, a lineáris és a bináris 

keresés-, a megszámlálás- és a maximum-kiválasztás tételei; 

2.2. Egy sorozathoz egy sorozat hozzárendelése; a kiválogatás és rendezési tételek; 

2.3. Több sorozathoz egy sorozat hozzárendelése; metszetképzés, egyesítés, az összefuttatás és a 

visszaléptetéses (backtrace) keresés tételei. (Az egyes típusok részletes kifejtésére majd az algoritmusleíró 

eszközrendszer megismerése után térünk vissza.) 

2.3. 3.2.3 AZ ALGORITMUSLEÍRÓ ESZKÖZÖK 

Az algoritmusleíró eszközök használatának célja, hogy a feladatmegoldás menetének géptől független, 

szemléletes, a logikai gondolatmenetet, a szerkezeti egységeket világosan tükröző bemutatását szolgálja. 

Előnyei: 

• szemléletes algoritmusleírás könnyen áttekinthető és követhető bárki számára, 
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• a világos algoritmusszerkezet gyakran sugall korábban nem is sejtett egyszerűsítő megoldásokat, esetleg egy 

adott probléma valamilyen irányba történő továbbfejlesztésének lehetőségeit is. 

 
3-2. ábra 

2.3.1. 3.2.3.1 A FOLYAMATÁBRA 

A folyamatábra a feladatmegoldás lépéseinek sorrendjét - utasítástípusonként különböző geometriai alakzatok 

felhasználásával - szemléltető ábra. A nemzetközi szakirodalom több, egymástól némileg eltérő ábrakészletet 

alkalmaz. Egy-egy készletből felépíthető a feladat volumenétől függően makro- és mikro-folyamatábra is. A 3-

3. ábrán egy, a hazai gyakorlatban szinte szabványosnak elfogadott ábrakészletet mutatunk be. 

 
3-3. ábra A folyamatábra jelkészlete 

A jeleket a folyamatábra elkészítése során meghatározott szabályok szerint lehet felhasználni. A legfontosabb 

szabályokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
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• a szimbólumok nagysága változhat a beírt szövegnek megfelelően, de a méretek arányait a felismerhetőség 

korlátozza; 

• a szimbólumok állását megváltoztatni, azokat elforgatni tilos, mert ezzel a felismerhetőség csökken; 

• a folyamatok iránya, ha nincs külön megjelölve, mindig balról jobbra és felülről lefelé értelmezendő. Eltérő 

esetekben nyílhegyeket alkalmazunk az új irány megjelölésére; 

• a szimbólumok funkciójával kapcsolatos információkat, utasításokat a rajzjelek belsejében helyezzük el; 

• a folyamatvonalak kapcsolódhatnak egymásba, ilyenkor a becsatlakozó vonalak végére nyílhegyet teszünk. A 

kapcsolódó folyamatvonalak mindig merőlegesek egymásra, 

• a folyamatvonalak kereszteződhetnek, de csak merőlegesen. A kereszteződés nem jelent logikai kapcsolatot. 

 

2.3.2. 3.2.3.2 A MONDATSZERŰ LEÍRÁS 

Az algoritmus egymást követő lépéseit mondatokkal vagy mondatszerű szerkezetek egymásutánjával próbáljuk 

leírni. Két fajtája különböztethető meg: 

a. Mondatok sorozata írja le a feladat megoldását. Ezeket a mondatokat sorszámmal látjuk el. Erre azért van 

szükség, mert a programok legnagyobb részénél el kell térni a soros (szekvenciális) végrehajtástól feltétel 

nélkül vagy feltételtől függően, és ilyenkor hivatkozhatunk a megfelelő sorszámra. 

b. Szemléletesebb az, amikor mondatok helyett csak ún. mondatszerű szerkezetek egymásutánjával írjuk le a 

feladat megoldását. Ennél a leírási módnál az algoritmus szerkezeti egységeit bekezdéses struktúra 

segítségével szemléltetjük. 

A használatos szerkezetek és jelentésük: 

Beolvasó és kiíró utasítások (input/output) 

Be: ... [ ... ] 

változók felsorolása az adatokkal szemben támasztott követelmények 

Ki: ... [ ... ] 

kifejezések felsorolása kiírás formájára vonatkozó követelmények 

• Értékadó utasítás 

... := kifejezés 

változó 

• Elágazások 

a.) HA ... AKKOR ... 

IF ... THEN ... 

feltétel utasítás(ok) 

Elágazás vége (ENDIF) 

b.) HA ... AKKOR ... 

IF ... THEN ... 

feltétel utasítás(ok)1 

utasítás(ok)2 
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Elágazás vége (ENDIF) 

c.) ESET 

CASE ... THEN ... 

feltétel1 utasítás(ok)1 

... THEN ... 

feltétel2 utasítás(ok)2 

: 

... THEN ... 

feltételn utasítás(ok)n 

ELSE (egyéb esetben ... 

utasítás(ok)n+1 

Elágazás vége (ENDIF) 

2.3.3. 3.2.3.3 A STRUKTOGRAM 

Az algoritmus elemeit egy téglalapba írjuk. A feladatmegoldás struktúrájának (szerkezetének) megfelelően ebbe 

a téglalapba további téglalapokat illesztünk, és a végrehajtási utasításokat ezekbe írjuk bele. Egymás utáni 

végrehajtás esetén a téglalapot két vagy több téglalapra osztjuk. 



 Programozási ismeretek  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
3-5. ábra Struktogram és folyamatábra összehasonlítása 

2.4. 3.2.4 ALGORITMUS TÍPUSOK 

Algoritmizálás azoknak a számítási lépéseknek a meghatározását jelenti, amelyek segítségével a matematikai 

modellnek és a kiinduló adatoknak a birtokában el lehet jutni a feladat megoldásához. Tipikus matematikai 

modellekhez megfelelő algoritmusok kidolgozásával a numerikus analízis foglalkozik, az algoritmusok elvi 

vizsgálatával pedig az algoritmuselmélet. A továbbiakban a korábban adott felosztásnak megfelelően 

ismertetjük a főbb algoritmusokat. 

2.4.1. 3.2.4.1 ELEMI ALGORITMUSOK 

2.4.1.1. I.) Soros (szekvenciális) algoritmusok 

Kizárólagosan input/output és értékadó utasításokból épülnek fel. Az algoritmus utasításait szigorúan abban a 

sorrendben kell végrehajtani, ahogyan leírtuk őket. 

Példa: 

Határozzuk meg két általános helyzetű, nem párhuzamos egyenes metszéspontját ! 

Legyenek az egyenlete: 
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ax + by = e és 

cx + dy = f . 

A metszéspontok koordinátái: 

 

Adatok:  a,b,c,d,e,f 

Eredmény:   X,Y 

Algoritmus: 

 

Eljárás: 

Be: a,b,c,d,e,f 

Nevező:= ad - bc 

X:= (cd - bf)/Nevező 

Y:= (af - ce)/Nevező 

Ki: X,Y 

Eljárás vége 

 

2.4.1.2. II.) Elágazó algoritmusok 

Az algoritmusok nagy része nem csupán input/output és értékadó utasításokból épül fel, általában 

FELTÉTELES UTASÍTÁSOKAT (döntési műveleteket) is tartalmaz. A döntési műveletek ELÁGAZÁSOKAT 

jelölnek ki az algoritmusban. 

Általában valamilyen F(x) feltétel teljesülését vizsgálják meg. Ez valamely x változóra vonatkozóan vagy 

bekövetkezik vagy sem. Így tehát kétirányú elágaztatás válik lehetővé. Az algoritmusokban rendszerint két 

változó, vagy egy változó és egy konstans értékének az =, ≤, ≥ (vagy ezek tagadásai) relációkkal való 

összehasonlítása révén végezhetjük el és hozzuk meg a döntést. 

Példa: 

Írassuk ki egy x szám abszolút értékét ! 

Be:  x 

Ki:  x abszolút érték 

 
3-6. ábra 
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 Elágazás 

  Ha  x &lt; 0  akkor  x := -x 

 Elágazás vége 

 Ki: x 

 

2.) Be: x 

 

 Elágazás 

  Ha  x &lt; 0  akkor  Ki: -x 

   különben  Ki: x 

 Elágazás vége 

 

2.4.1.3. III.) Ciklusok 

A számítási problémák megoldási menetét leíró algoritmusokban igen gyakran előfordulnak ismétlődő 

műveletsorozatok (utasítások). Az algoritmus ismétlődő részét természetesen nem célszerű annyiszor külön 

leírni, ahányszor ismétlődik. Az ismétlést szervezéssel valósítjuk meg. Ezt a módszert ciklusszervezésnek, az 

algoritmus ismétlődő részét a ciklus magjának, az egész algoritmusrészt pedig ciklusnak nevezik. Minden ciklus 

szervezésénél a ciklikus algoritmus négy fő szakaszra osztható: 

1. Előkészítő rész: bizonyos változók (pl. a ciklusváltozó stb.) kezdeti értékének a beállítását végzik el. 

2. Ciklusmag (operatív rész): azok a műveletek, amelyeket (módosítva vagy módosítás nélkül) ismételni kell. 

3. Módosító rész: a ciklusmódosítást általában utasításmódosítással hajtják végre. Az utasításokkal mintegy 

"számolnak". 

4. Ellenőrző rész: általában egy feltételes vezérlésátadó utasításból áll. A döntéshez meg kell vizsgálni az F(x) 

végfeltételt, azaz, hogy kell-e ismételni, és amennyiben nem, "kiugrunk" a ciklusból. 

A ciklusok osztályozása: 
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3-7. ábra 

2.4.1.4. A ciklusok leírása történhet mondatszerű leírás vagy folyamatábra segítségével is. 1. 
Számlálásos ciklusutasítás 

Jelentése: a közbezárt utasítássorokat végrehajtjuk a ciklusváltozó lehetséges értékeivel, amelyeket a 

kezdőértéktől a végértékig a megadott lépésközzel felvesz. 

Formája: 

 
3-8. ábra 
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3-9. ábra 

2.4.1.5. 2. Elől tesztelő ciklus 

Jelentése: a ciklusmag végrehajtása a logikai kifejezés értéke alapján történik. A ciklusmagot addig kell 

végrehajtani, amíg a logikai kifejezés igaz. Ezt az első végrehajtás előtt is megvizsgáljuk. Amikor hamis lesz, 

akkor a "Ciklus vége" utáni utasítással folytatjuk az algoritmust. 

Formája: 

 

 Ciklus amíg ... 

 Begin while ... 

  feltétel 

 ciklusmag utasításai- 

 Ciklus vége 

 

 
3-10. ábra 

2.4.1.6. 3. Hátul tesztelő ciklus 

Jelentése: az előzőtől abban különbözik, hogy a ciklusmagot egyszer mindenképpen végrehajtjuk és a végén 

vizsgáljuk meg, hogy kell-e még újra végrehajtani. 

Formája: 

 

 Ciklus (Begin) 

  ciklusmag utasításai 

 

    Amíg (while) ... (feltétel) 
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 Ciklus vége 

 

 
3-11. ábra 

Példák a ciklusszervezésekre: 

2.4.1.7. 1.) I. fajú, utasításmódosítás nélküli ciklus 

Az "a" hatvány kiszámítása olyan esetben, amikor n: 0 és egész szám. 

 

 Eljárás kezdete (Be: A,N; Ki: SZORZAT) 

  SZORZAT:= 1 

  Ciklus I = 1 - től N - ig [lépés 1] 

   SZORZAT:= SZORZAT *A 

  Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

Megjegyzés: ha hatványt - és általában amikor szorzatot - számoltatunk, kezdeti értékként 1-et kell beállítanunk 

a szorzat helyére. 

2.4.1.8. 2.) I. fajú, módosított ciklusmagot igénylő ciklus 

Legyen feladatunk a faktoriális kiszámítása ! 

 

 Eljárás kezdete (Be: N; Ki: FAKT) 

 FAKT:= 1 

 Ciklus I = 1 - től N - ig [lépés 1] 

 FAKT:= FAKT*I 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

A ciklusos algoritmusok legtöbbje (mint pl. az előző kettő is) rekurzív függvényeken alapul. A "rekurzív" szó a 

latin "recursio"-ból (visszatérők) származik, amelynek jelentése önmagában jól jellemzi a lényeget. 

A rekurzív függvény olyan függvény, amelynek értékei valamely változóra egy (vagy több) már ismert értékre 

való "visszatérés" útján határozhatók meg. Rekurzív eljárásokkal igen gyakran találkozunk a programozási 

nyelvek tanulmányozásakor. Rekurzióról beszélünk akkor is, ha egy probléma megoldása önmagára való 

hivatkozással történik. Általában célszerű elkerülni ezt a megoldást, mert nehezen lesz követhető a szerkezet. 

2.4.1.9. 3.) I. fajú, módosított ciklusmaggal rendelkező ciklus (módosítás az index 
módosításával történik) 

Olvastassunk be N darab elemet egy A(N) vektorba! (N pozitív, egész) 
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 Eljárás kezdete (Be: N ; Ki: A(N)) 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Be: A(I) 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

4.) Határozzuk meg  (a>0) értékét adott pontossággal!  Legyen az első közelítés  . 

Az i-edik közelítő érték ismeretében az i+1-edik közelítő érték: 

 

iterációs képlet rekurzív módon meghatározott. 

Az i+1-edik közelítő érték a következő lépésben az i-edik szerepét tölti be. Nevezzük x közelítő értéket "régi", 

az xi+1-et "új" közelítő értéknek. E (E>0) jelentse a közelítés pontosságát. 

 
3-12. ábra 

5.) Határozzuk meg sin x értékét adott E pontossággal  a 

sin x = x – x3/3! + x5/5! – x7/7! +... 

sor segítségével. Az összeg első tagja: x. Az i. tag ismeretében az i+1-edik tag: 

 

rekurzív definícióval határozható meg. 
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3-13. ábra 

A 4. és 5. feladat II. fajú, módosított ciklusmaggal rendelkező ciklus. Ezek a feladatok tipikus példái az iterációs 

eljárásnak. 

Az iteráció valamilyen utasítássorozat többször egymás után végzett végrehajtása, ahol az egymást követő 

ismétlések során az előző ismétlés végeredménye képezi a következő ismétlés kiinduló adatát. Általában az 

eljárás ismételt végrehajtása addig tart, amíg valamilyen előre beállított korlátot el nem érnek, vagy az eredmény 

tovább már nem változik. Az ilyen iteratív eljárások képezik a numerikus matematika különböző numerikus 

módszereinek alapját. 

Az iterációs módszer abban áll, hogy egyre jobban közelítő lépések sorozatával állítják elő a keresett 

számértéket. Kiindulva egy a keresett számhoz közeli számértékből (közelítő érték) ciklikusan ismétlődő 

számítási eljárással lépésenként kiszámítjuk egy a keresett számhoz konvergáló számsorozat kellően sok elemét. 

Az így előállított sorozat n-edik elemét tekintjük a keresett szám közelítő értékének. "n" értéke a pontosságtól 

függ. 

2.4.1.10. IV.) Eljárás 

A különböző feladatokat leíró algoritmusokban gyakran azonos részek fordulnak elő. Az azonos 

algoritmusrészeket célszerű úgy megalkotni, hogy azokat - mint önálló részt - közvetlenül fel lehessen 

használni. Azokat az algorimus részeket, melyek egy programba néhány utasítás segítségével beépíthetők, 

eljárásnak vagy szubrutinnak nevezzük (az elnevezés az alkalmazott programnyelvtől függ). 

Leírásuk: 

Mondatszerű formája: 

.... 

Eljárásnév [ paraméterek ] 

az eljárás utasításlistája 

eljárás vége 

Jelentése: Végezzük el az eljárásban leírt tevékenységet, majd folytassuk az algoritmust az eljáráshívás utáni 

utasítással. 

Eljárások esetén külön problémát jelent ezek változóinak ill. paramétereinek kezelése. 
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3. 3.3 ALAPVETŐ ALGORITMUSOK 

A feladatmegoldás lépéseinek vizsgálatakor kiderül, hogy a megoldás elemi lépésekre bontásakor mikor, melyik 

algoritmus struktúrát (soros, elágazást tartalmazó, ciklus, eljárás) használjuk. 

Különböző témákban készített algoritmusok elemzésekor megállapíthatjuk, hogy bizonyos részfeladatok 

tipizálhatók, megoldásukhoz lényegében ugyanaz az algoritmus szükséges, csak éppen az algoritmusban 

szereplő konstansok, változók neve, jelentése más és más. Ebben a fejezetben néhány "típusalgoritmust" 

mutatunk be, amelyeket szokásos programozási tételeknek is nevezni. Az elnevezés a matematikai tételekkel 

kapcsolatos hasonlóságból származik. Ezek a tételek azt mondják ki, hogy a megadott algoritmusok helyes 

megoldásai a hozzájuk tartozó feladatoknak. (A bizonyításukkal most nem foglalkozunk.) 

A programozási tételek ismeretében a legtöbb feladat megoldása során nincs más teendőnk, mint meghatározni, 

hogy milyen feladatról van szó, és utána alkalmazni a megfelelő algoritmust. Csak néha-néha van szükség új 

tételek kimondására, alkalmazására. Az ilyen típusú programozás nyilvánvalóan biztosítja, ha a feladatot jól 

értettük meg, akkor helyes algoritmust írunk megoldására. Azonban a tételek gépies alkalmazásával nem mindig 

a lehető legkedvezőbb algoritmust kapjuk. A helyes megoldás hatékonyabbra való átírása már külön 

tevékenység, és általában erősen feladatfüggő. 

Feladataink jól meghatározott osztályokba sorolhatók kiindulási adataik és az általuk szolgáltatott eredmény 

alapján. 

A legegyszerűbbek egy adatból egy adatot számolnak ki, bonyolultabbak azok, amelyek egy adatból egy 

sorozatot képeznek. A továbbiakban olyan feladatokkal foglalkozunk, amelyekben: 

1. egy sorozathoz egy értéket, 

2. egy sorozathoz egy sorozatot, 

3. sorozatokhoz sorozatot vagy fordítva rendelnek. 

3.1. 3.3.1 AZ ÖSSZEGEZÉS TÉTELE 

Általános feladat: 

Adott egy N elemű számsorozat. Számoljuk ki az elemek összegét ! A sorozatot az N elemű A(N) vektorban 

tároljuk. 

 

 Algoritmus: 

 Eljárás 

 S:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 S:= S + A(I) 

  Ciklus vége 

 Eljárás vége 
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3-14. ábra 

Megjegyzés: hasonló módon járhatunk el egy sorozat elemeinek szorzatának vagy uniójának kiszámításakor. 

Természetesen a kezdőérték megadás és a művelet módosításával. 

1. példa: N napon keresztül, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Adjuk meg az N napos 

időszak átlaghőmérsékletét ! 

Jelölje a hőmérsékleteket: A(N). 

Algoritmus: 

 

 Eljárás ÁTLAGSZ [ N, A(N), ÁTLAG ] 

 S:= 0 

 Ciklus I = 1 -től N - ig 

 S:= S + A(I) 

 Ciklus vége 

 ÁTLAG:= S/N 

 Eljárás vége 

 

2. példa: Határozzuk meg egy síkbeli pontrendszer súlypontját! A pontokat derékszögű koordinátáikkal adjuk 

meg ; X(N) és Y(N) sorozatokkal. A súlypont koordinátája X,Y lesz az előbbi sorozatok átlagaként. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás SÚLYPONTSZ [ N, Y(N), X(N), X,Y ] 

 SX:= 0; SY:= 0 

 Ciklus I = 1 -től N - ig 

 SX:= SX + X(I) 

 SY:= SY + Y(I) 

 Ciklus vége 

 X:= SX/N; Y:= SY/N 

 Eljárás vége 

 

3.2. 3.3.2 AZ ELDÖNTÉS TÉTELE 

Általános feladat: 

Adott egy N elemű sorozat és egy a sorozat elemein értelmezett T tulajdonság. Az algoritmus eredménye annak 

eldöntése, hogy van-e a sorozatban legalább egy T tulajdonságú elem. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 I:= 1 
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 Ciklus amíg I≤N és A(I) nem T tulajdonságú 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 VAN:= I ; N 

 Eljárás vége 

 

 
3-15. ábra 

1. példa:  N napon keresztül, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Adjuk meg, hogy volt-e 

olyan nap amikor fagyott! 

Jelölje a hőmérsékletek sorozatát A(N) és a tulajdonságot (T) A(I)<0. 

 

 Eljárás FAGYÁS1 [ N, A(N), FAGYOTT ] 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I≤N és A(I)≥0 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 FAGYOTT:= I ; N 

 Eljárás vége 

 

2. példa:  5 km-enként megmértük a felszín tengerszint feletti magasságát (összesen N mérést végeztünk). A 

méréssorozatot szárazföld fölött kezdtük és fejeztük be. Ott van tenger, ahol a mérés értéke 0, másutt >0. 

Határozzuk meg, hogy végig szárazföld fölött repültünk-e! 

Jelölje a mérési sorozatot M(N) és a tulajdonságot(T) M(I)>0 

 

 Eljárás SZÁRAZFÖLD [ N, M(N), FÖLD ] 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I≤N és M(I)≤0 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 FÖLD:= I&lt;N 

 Eljárás vége 

 

3. példa:  Tekintsük egy N pontból álló koordinátajegyzék pontjeleinek sorozatát. Állapítsuk meg, hogy van-e 

közöttük tripód ! 

Jelölje a pontjelek sorozatát PJ(N) és a tulajdonságot (T) PJ(I)=TRIPÓD 
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3-16. ábra 

3.3. 3.3.3 A KIVÁLASZTÁS TÉTELE 

Általános feladat: 

Adott egy N elemű sorozat, egy, a sorozat elemein értelmezett tulajdonság, valamint azt is tudjuk, hogy a 

sorozatban van legalább egy T tulajdonságú elem. A feladat ezen elem sorszámának meghatározása. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 I:= 1 

 Ciklus amíg A(I) nem T tulajdonságú 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 SORSZ:= I 

 Eljárás vége 

 

 
3-17. ábra 

1. példa:  N napon, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Adjunk meg egy napot, amelyiken 

fagyott ! (Tegyük fel, hogy volt ilyen nap!) 

Jelölje a hőmérsékleteket: A(N) és a tulajdonságot (T): A(I)<0 

 

 Eljárás FAGYÁS2 [ N, A(N), SORSZ ] 

 I:= 1 

 Ciklus amíg A(I): 0 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 SORSZ:= I 

 Eljárás vége 
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2. példa:  Tekintsük egy N pontból álló koordinátajegyzék pontjeleinek sorozatát. Tudjuk, hogy van közöttük 

tripód. Adjuk meg (válasszuk ki) azt a sorszámot, amelyik éppen a tripód pontjelű! 

Jelölje a pontjelek sorozatát: PJ(N) és a tulajdonságot (T): P(J)=TRIPÓD 

 
3-18. ábra 

3.4. 3.3.4 A KERESÉS TÉTELEI 

3.4.1. A) Lineáris keresés 

Általános feladat: 

Adott egy N elemű sorozat, egy a sorozat elemein értelmezett T tulajdonság. Olyan algoritmust kell írni, amely 

eldönti, hogy van-e T tulajdonságú elem a sorozatban, és ha van, akkor megadja a sorszámát. Ez a feladat az 

eldöntés és a kiválasztás tételeinek összefoglalása. 

 
3-19. ábra 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I≤N és A(I) nem T tulajdonságú 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 VAN:= I&lt;N 

  Ha VAN akkor SORSZ:= I 

 Eljárás vége 
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1. példa:  N napon keresztül, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Adjunk meg egy olyan 

napot, amikor fagyott! 

Jelölje a sorozatot: A(N) 

a tulajdonságot(T): A(I)<0 

 

 Eljárás FAGYÁS3 [N, A(N), FAGYOTT, SORSZ] 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I ≤N és A(I)≥0 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 FAGYOTT:= I ≤ N 

  Ha FAGYOTT akkor SORSZ:= I 

 Eljárás vége 

 

2. példa: 

Tekintsük egy N pontból álló koordinátajegyzék pontjeleinek sorozatát. Van-e közöttük (keressük meg) tripód ? 

Ha van, akkor adjuk meg a sorszámát ! 

Jelölje a pontjelek sorozatát: PJ(N) 

a tulajdonság (T): PJ(I)=TRIPÓD 

 
3-20. ábra 

3. példa: 

Készítsünk algoritmust, mely egy autóbusz menetrend alapján megállapítja, hogy van-e A városból B-be 

közvetlen járat, s ha van, akkor megad egy ilyet. (A menetrendben kiindulási és végállomások szerepelnek.) 

Jelölje a buszjáratok számát: N 

a sorozat: A (N,2) (indulási és végállomások) 

a tulajdonság (T): A(I,1)="A", A(I,2)="B" 

 

 Eljárás JÁRAT [ N,A(N,2),"A","B",JÁRAT,  SORSZ] 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I ; N és  (A(I,1) &lt;&gt; "A" vagy A(I,2) &lt;&gt; "B") 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 JÁRAT:= I ≤ N 

 Ha JÁRAT akkor SORSZ:= I 
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 Eljárás vége 

 

3.4.2. B) Logaritmikus (bináris) keresés 

A keresésnél hatékonyan kihasználhatjuk azt a tényt, hogy az adatsor rendezett. Elegendő a halmaznak csak 

néhány (az összes elem számához képest kevés) eleméhez hasonlítanunk a keresett értéket, a rendezettségből 

adódóan gyorsan behatárolhatjuk a helyét. Egy véges elemszámú adathalmazban keresünk. Az adathalmazt a 

rendezettségi sorrend szerint egy egydimenziós tömbben (vektorban) tároljuk. Ezen belül mindig egy kezdő és 

egy végindexszel jelöljük ki azt a részhalmazt, ahol a keresést folytatjuk. A felezést, a középső elem 

meghatározását a kezdő és végindex számtani közepének számításával végezzük. 

Természetesen bármelyik felezésnél előfordulhat, hogy nincs valódi középső elem, a számtani közép nem egész 

szám. Ilyenkor a számtani közép egész része lesz a felezési index. A felezés után a középső elemhez hasonlítjuk 

a keresett értéket. Ha egyenlő, készen vagyunk. Ha kisebb nála, akkor előre kell keresnünk, tehát az új végindex 

a felező indexnél eggyel kevesebb lesz. Ha nagyobb nála, akkor hasonló okból a kezdőindexet állítjuk be a 

felező indexnél eggyel nagyobbra. Könnyen belátható, hogy ezzel a módszerrel megtalálunk minden olyan 

értéket, ami bent van a halmazban, a nem létező értékek keresésénél viszont üres halmazhoz jutunk, a kezdő 

index nagyobb lesz a végindexnél. 

Jelöljük a rendezett adathalmazt tároló vektort A(N)-nel, a keresendő értéket X-szel. Tételezzük fel, hogy az 

A(N) nem csökkenő módon rendezett. Az algoritmus feladata annak megállapítása, hogy az X előfordul-e az A 

elemei között, ha igen, hányadikként. A jelölje a mindenkori kezdő-, F a vég- és K a felező indexet. Az 

algoritmus leírásánál feltételezzük, hogy N, A(N) és X a tárban van. 

Algoritmus: 

 
3-21. ábra 

 

Eljárás 

 A:= 1 ; F:= N 

 Ciklus 

 K:= INT((A+F)/2) 
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 Ha A(K)&lt;X akkor A:=K+1 

 Ha A(K)&gt;X akkor F:=K-1 

 amíg A≤F és A(K)&lt;&gt;X 

 Ciklus vége 

Eljárás vége 

 

3.5. 3.3.5 A MEGSZÁMLÁLÁS TÉTELE 

Általános feladat: 

Rendelkezésre áll egy N elemű sorozat és egy, a sorozat elemein értelmezett T tulajdonság. Számoljuk meg, 

hogy hány darab T tulajdonsággal rendelkező eleme van a sorozatnak ! 

Algoritmus: 

 

 Eljárás  

 SZÁMLÁL:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ha A(I) T tulajdonságú akkor SZÁMLÁL:=SZÁMLÁL+1 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

 
3-22. ábra 

1. példa:  N napon keresztül, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Adjuk meg azon napok 

számát, melyeken fagyott ! 

Jelölje a sorozatot: A(N) 

Algoritmus: 

 

 Eljárás NAPOK [ N, A(N), SZÁMLÁL ] 

 SZÁMLÁL:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ha A(I) &lt; 0 akkor SZÁMLÁL:=SZÁMLÁL+1 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 
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2. példa:  Tekintsük egy N pontból álló koordinátajegyzék pontjeleinek sorozatát. Számoljuk meg hány tripód 

jelű van közöttük ! 

Jelölje a pontjelek sorozatát: PJ(N) 

a tulajdonság (T): PJ(I)=TRIPÓD 

 
3-23. ábra 

3.6. 3.3.6 A MAXIMUMKIVÁLASZTÁS TÉTELE 

Általános feladat: 

Ebben a feladatban egy sorozat legnagyobb elemét kell megtalálni. Lényeges nehézséget okoz a korábbiakkal 

szemben az, hogy most egyszerre nem elég a sorozat egyetlen elemét vizsgálni, hiszen a legnagyobb az, amely 

mindegyiknél nagyobb, azaz mindegyikkel össze kell hasonlítani. A feladat megoldását úgy kapjuk, hogy 

visszavezetjük elemenkénti feldolgozásra. Egy elem maximuma önmaga. Ha ismerjük K elem közül a 

legnagyobbat és veszünk hozzá egy új elemet, akkor a maximum vagy az eddigi, vagy pedig az új elem. 

Induláskor az első elemet maximumnak tekintjük. 

Jelölje a maximális értéket: MAX 

MAX sorszámát: INDEX 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 MAX:= A(1): INDEX:= 1 

 Ciklus I = 2 - től N - ig 

 Ha MAX &lt; A(I) akkor MAX:= A(I) és  INDEX:= I 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 
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3-24. ábra 

Megjegyzés: 

- minimumkiválasztásnál csak a feltételes utasítás feltétele fordul meg, 

- előfordulhat, hogy csak maximális értéket, vagy csak azt a sorszámot keressük, amelyik a maximális értéket 

képviselő elem indexe. A fenti eljárás mindkettőt megadja. 

1. példa:  N napon át, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Válasszuk ki a legnagyobb 

hőmérsékletet és adjuk meg azt a napot is, amelyen a legmelegebb volt ! 

Jelölje a hőmérsékletek sorozatát: A(I) 

 

Eljárás MAXIMUM [ N, A(N), MAX, INDEX ] 

 MAX:= A(1) ; INDEX:= 1 

 Ciklus I = 2 - től N - ig 

 Ha MAX &lt;A(I) akkor MAX:= A(I) és 

 INDEX:= I 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

3.7. 3.3.7 A KIVÁLOGATÁS TÉTELE 

Általános feladat: 

Egy N elemű sorozat összes T tulajdonsággal rendelkező elemét kell meghatározni. Egyrészt megszámláljuk, 

hogy hányan vannak, másrészt a kiválogatott elemek sorszámait egy INDEX() vektorban gyűjtjük össze. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 SZÁMLÁL:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ha A(I) T tulajdonságú akkor 

 SZÁMLÁL:= SZÁMLÁL + 1 és  INDEX(SZÁMLÁL):= I 

 Ciklus vége 
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 Eljárás vége 

 

 
3-25. ábra 

Példa: 

N napon keresztül, naponta egy alkalommal megmértük a hőmérsékletet. Hány napon fagyott és melyek voltak a 

"fagyos" napok ? 

Jelölje a hőmérsékletet: A(N) 

a tulajdonságot(T): A(I) < 0 

(Feladatunk az összes T tulajdonságú elem sorszámát megjegyezni és megszámolni, hány darab van.) 

 

 Eljárás HIDEG_NAPOK [ N, A(N), SZÁMLÁLl,  INDEX(SZÁMLÁL) ] 

 SZÁMLÁL:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ha A(I) T tulajdonságú akkor  

 SZÁMLÁL:= SZÁMLÁL + 1 és  INDEX(SZÁMLÁL):= I 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

3.8. 3.3.8 RENDEZÉSI ELJÁRÁSOK 

Az olyan algoritmusokat, amelyek a sorozat elemeinek valamilyen permutálását végzik, rendezési eljárásoknak 

nevezik. Szokás még kombinatorikus algoritmusoknak is nevezni. 

A rendezés az adatok olyan permutálását jelenti, amelynél az adatok új sorrendje valamilyen előre megadott 

szempont - kulcs - szerint növekvő vagy csökkenő. 

Feladata: egy halmaz elemei sorrendjének célszerű megváltoztatásával megkönnyíteni az elemek későbbi 

keresését. 

Rendezni lehet számokat, szövegeket, hosszú, összefüggő adatcsoportokat. A rendezésnek igen sok módja van. 

Ezek a rendezési módszerek a tárban való helyfoglalás (belső és külső, attól függően, hogy a rendezendő 

adathalmaz az operatív tárban van-e vagy sem), az adatszerkezet, a végrehajtási idő, az algoritmus bonyolultsági 

szintje és még sok egyéb szempont szerint különböznek egymástól. Az, hogy egy konkrét esetben feladatunk 
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megoldásához milyen algoritmust használunk, függ attól, hogy milyen adatszerkezettel dolgozunk, mekkora 

tárral rendelkezünk és milyen szempontok érvényesítését kívánjuk leginkább realizálni. 

A rendezési eljárások három részből épülnek fel: 

1. ÖSSZEHASONLÍTÓ MŰVELET dönti el két elem sorrendjét. Megnézzük, hogy az adott kulcs szerint 

melyik elemnek kell megelőznie a másikat (pl. két betű közül melyik van az ABC-ben előbb): 

 

2. FELCSERÉLŐ MŰVELET kicserél két helytelen sorrendben levő elemet: 

Ha I<J és A(I)<A(J) NEM TELJESÜL akkor csere: SEGÉD:=A(I); A(I):=A(J); A(J):=SEGÉD 

3. RENDEZÉSI ALGORITMUS határozza meg, hogy milyen összehasonlításokat és cseréket kell végezni. 

Két rendezési eljárás csak a rendezési algoritmusban különbözik egymástól, végeredményében azonban nem! 

3.8.1. 3.3.8.1 RENDEZÉS KÖZVETLEN KIVÁLASZTÁSSAL 

A rendezendő adatok legyenek egy A vektor elemei. Az első menetben kiválasztjuk a vektor legkisebb elemét 

úgy, hogy az A(1)-et összehasonlítjuk sorra a vektor elemeinek mindegyikével {A(2), A(3)...A(N)}. Ha A(1)-

nél kisebb elemet találunk, felcseréljük őket, vagyis ezt a kisebbet tesszük A(1)-be. Így a menet végén A(1) 

biztosan a vektor legkisebb elemét tartalmazza majd. 

Az eljárást A(2)-vel folytatjuk, ezt hasonlítjuk össze az A(3)...A(N) elemekkel. Menetenként a soron következő 

legkisebb elem kiválasztásával N-1 menet után a vektor rendezett lesz. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 Ciklus I = 1 - től N-1 - ig 

 Ha A(J)&lt;A(I) akkor SEGÉD:=A(I); A(I):=A(J); A(J):=SEGÉD 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

Az eljárást a következő példa szemlélteti, melynek kiinduló halmaza: 

A { 6, 1, 9, 4, 0, 2, 5, 3, 7, 8 } 

Rendezések sora: 
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3-26. ábra 

3.8.2. 3.3.8.2 BUBORÉKOS RENDEZÉS 

Az eljárás alapgondolat a szomszédos elemek cseréje. A módszer lényege az, hogy a kiinduló sorrendben tárolt 

adatokon több menetben végigmegyünk a tárolási sorrend szerint. Minden esetben összehasonlítjuk a 

szomszédos elemeket és ha viszonyuk nem felel meg a kívánt rendezési iránynak, akkor felcseréljük őket. Az 

adatsor minden menet után rendezettebb lesz, vagyis közelebb kerül a kívánt rendezési állapothoz. Ha egy 

menetben már nem volt szükség egyetlen cserére sem, a halmaz rendezett, vége az eljárásnak. 

A vizsgálandó adathalmazt jelölje A(N). A teljes rendezéshez - tetszőleges kiinduló sorrend esetén - legfeljebb 

N-1 menet szükséges. (N-1 a maximális menetszám, a kiinduló sorrendtől függően kevesebb is elég lehet.) 

Minden menet után eggyel csökken a végignézendő elemek száma. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 Ciklus1 J = 1 - től N-1 - ig 

 Ciklus2 I = 1 - től N-J - ig 

Ha A(I):A(I+1) akkor SEGÉD:=A(I); A(I):=A(J); A(J):=SEGÉD 

         Elágazás vége 

 Ciklus2 vége 

 Ciklus1 vége 

 Eljárás vége 

 

Ha figyelembe vesszük az esetleges "előrerendezettséget", rövidíthetjük a program futási idejét. 

Jelölje MUTATÓ azt a változót, amely azt jelzi, hogy egy-egy menetben volt-e csere vagy sem. Értékét minden 

menet előtt 0-ra állítjuk. A meneten belül a cseréknél 1-re változtatjuk az értékét, majd a menet végén 

lekérdezzük. Ha a MUTATÓ értéke 0, akkor rendezett a halmaz, ha 1, akkor volt (legalább 1) csere, tehát újabb 

menet szükséges. Emiatt a már rendezett halmazon is egyszer még végig kell haladni. 
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3-27. ábra 

Vegyük példának az előbbi A halmazt ismét. Hajtsuk végre a rendezést, majd hasonlítsuk össze a rendezések 

sorát ! 

Rendezések sora: 

 
3-28. ábra 
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3.8.3. 3.3.8.3 GYORSRENDEZÉS (QUICK-SORT) 

Az igen gyors és hatékony rendezés alapja az, hogy nem egymás utáni, hanem egymástól viszonylag távol lévő 

elemeket hasonlítunk össze a rendezés során. Az eljárás lényege, hogy kiemeljük a sorozat első elemét, majd 

hátulról keresünk egy ennél kisebb elemet. amelyet a helyére teszünk. Az így megüresedett helyre most elölről 

keresünk a kiemelt elemnél egy nagyobbat, amit az előző helyére teszünk. Ha nem találunk a cserére alkalmas 

elemet, akkor éppen a kiválasztott elemet kell a megüresedett helyre tenni. Így kialakul egy olyan halmaz, mely 

két részre osztható, a rendezett elemnél kisebb, illetve az annál nagyobb elemek részhalmazaira. Ezekkel most 

külön lehet folytatni a rendezést. 

Jelöljük a halmazt A(N), 

az alsóhatárt AH, 

a felsőhatárt FH, 

a vizsgált elem sorszámát E- vel. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás QUICK [ AH, FH ] 

 E:= AH ; U:= FH ; A:= A(E) 

 Ciklus1 amíg E &lt; U 

 Ciklus2 amíg E &lt; U és A(U)≥ A 

 U:= U-1 

 Ciklus2 vége 

 Ha E;U akkor A(E):=A(U) és E:=E+1 

 Ciklus3 amíg E&lt;U és A(E)≤A 

 E:=E+1 

 Ciklus3 vége 

 Ha E;U akkor A(U):=A(E) és U:=U-1 

 Elágazás vége 

 Ciklus1 vége 

 A(E):=A 

 Ha AH ; E-1 akkor QUICK [ AH, E-1 ] 

 Ha E+1 ; FH akkor Quick [ E+1, FH ] 

 Eljárás vége 

 

A fent leírt algoritmus rekurzív megoldást tartalmaz. 

A példa most is az első alkalommal adott A halmaz legyen ! 

Rendezések sora: 



 Programozási ismeretek  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
3-29. ábra 

3.9. 3.3.9 AZ EGYESÍTÉS (UNIÓKÉPZÉS) TÉTELE 

Általános feladat: 

Adott egy N elemű és egy M elemű halmaz az A(N) és a B(M) vektorokban. Készítsük el a két halmaz 

egyesítését a C() vektorban. A két halmaz egyesítéséből származó halmazba azok az elemek tartoznak, amelyek 

legalább az egyikben szerepelnek. 

Algoritmus: 

 

 Eljárás1  

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 C(I):= A(I) 

 Ciklus vége 

 K:= N 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ciklus J = 1 - től M -ig 

 Ha A(I) &lt;&gt; B(J) akkor 

 K:= K + 1 és C(K):= B(J) 

 Ciklus vége 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

Másként fogalmazva ugyanezt: 

 

Eljárás2  

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 C(I):= A(I) 

 Ciklus vége 

 K:= N 
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 Ciklus J = 1 - től M - ig 

 I:= 1 

 Ciklus amíg I ≤ N és B(J) &lt;&gt; A(I) 

 I:= I + 1 

 Ciklus vége 

 Ha I: N akkor K:=K+1 és C(K):=B(J) 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

Például 

az A sorozat elemi E, B, A, F, D, C 

a B sorozat elemi J, F, B, H, D 

a két halmaz uniója E, B, A, F, D, C, J, H. 

3.10. 3.3.10 A METSZETKÉPZÉS TÉTELE 

Általános feladat: 

Rendelkezésünkre áll egy N és egy M elemű halmaz az A(N) és a B(M) vektorban. Képezzük a két halmaz 

metszetét (közös részét) a C() vektorban! (Két halmaz metszetébe azok az elemek tartoznak, amelyek 

mindkettőben szerepelnek.) 

Jelölje C() elemeinek számát K [<(M,N)] 

Algoritmus: 

 

 Eljárás 

 K:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 Ciklus J = 1 - től M - ig 

 Ha A(I) = B(J) akkor  

 K:= K + 1 és C(K):= A(I) 

 Ciklus vége 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

Például, ha 

az A halmaz elemi E, B, A, F, D, C 

a B halmaz elemi J, F, B, H, D 

a két halmaz metszetének elemei B, F, D. 

Rövidíthetjük az eljárást a következőképpen: 

 

Eljárás 

 K:= 0 

 Ciklus I = 1 - től N - ig 

 J:= 1 

 Ciklus amíg J ≤ M és A(I) &lt;&gt; B(J) 

 J:= J + 1 

 Ciklus vége 

 Ha J ≤ M akkor  

 K:= K + 1 és C(K):= A(I) 

 Ciklus vége 

 Eljárás vége 

 

FELADAT: 
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Ismerjük két földrengésjelző állomás adatait. Mindkettő megadta egy adott időtartamra a rengések időpontját, 

körülbelüli helyét, valamint becsült erősségét. A mérések alapján adjuk meg, hogy hol és milyen földrengések 

voltak! 

Ha egy földrengést csak az egyik jelezte, akkor azt fogadjuk el érvényesnek, ha mindkettő jelezte, akkor a 

becsült értékeik átlagát fogadjuk el. Mivel a feltételezett hely sem pontos, ezért azonosnak veszünk két jelzést, 

ha X km-nél közelebb vannak egymáshoz. 

A két méréshalmaz unióját kell venni! 

Amennyiben egy adat két helyen is szerepel, akkor jellemzőit számítani kell! 

Adatok: 

EN az első állomás méréseinek száma 

MN a második állomás méréseinek száma 

EP(EN),MP(MN) a rengések időpontja 

EX(EN),EY(EN), 

MX(MN),MY(MN) a rengések becsült helye 

EE(EN),ME(MN) a rengések becsült erőssége 

X távolság 

P() a rengések időpontja 

X(),Y() a rengések helye 

E() a rengések erőssége 

CN az eredmény elemeinek száma 

ALGORITMUS: 

 

 Eljárás: 

 Ciklus I=1 - től EN - ig 

 P(I):=EP(I): E(I):=EE(I) 

 X(I):=EX(I): Y(I):=EY(I) 

 Ciklus vége 

 CN:=EN 

 Ciklus J=1 - től MN - ig 

 I:=1 

 Ciklus amíg I;=N és (EP(I);:MP(I)) 

 vagy 

 táv(EX(I),EY(I)),(MX(J),MY(J)):X 

 I:=I+1 

 Ciklus vége 

 Ha I:N akkor 

 CN:=CN+1 

 P(CN):=MP(J): E(CN):=ME(J) 

 X(CN):=MX(J): Y(CN):=MY(J) 

 különben 

 E(I):=(E(I)+ME(J))/2 

 X(I):=(X(I)+MX(I))/2 

 Y(I):=(Y(I)+MY(I))/2 

 Elágazás vége 

 Ciklus vége 

 

Eljárás vége 
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4. 3.4 Összefoglalás 

Mint előrebocsátottuk, nehéz munka van az Olvasó mögött. Bizonyára sok új fogalmat ismert meg. Vajon 

mennyire sikerült elsajátítani ezeket? Ellenőrizze le tudását! Ha nem megy elsőre, ne keseredjen még el. Olvassa 

át ismét, és újra tesztelje önmagát! 

1. Mi a problémamegoldás folyamata? (  Válasz  [1] ) 

2. Mi az algoritmus fogalma? (  Válasz  [2] ) 

3. Milyen követelményeket támasztunk az algoritmusokkal szemben? (  Válasz  [2] ) 

4. Milyen algoritmus leíró eszközöket ismer? (  Válasz  [3] ) 

5. Ismertesse az elemi algoritmusokat! (  Válasz  [7] ) 

a. soros algoritmus (  Válasz  [7] ) 

b. elágazásos algoritmus (  Válasz  [8] ) 

i. ciklusok (  Válasz  [9] ) 

a. eljárások (  Válasz  [14] ) 

6. Mutassa be az alapvető algoritmusokat! (  Válasz  [14] ) 

a. összegzés tétele (  Válasz  [15] ) 

b. eldöntés tétele (  Válasz  [16] ) 

i. kiválasztás tétele (  Válasz  [18] ) 

a. keresés tétele (  Válasz  ) 

b. megszámlálás tétele (  Válasz  [22] ) 

c. maximum kiválasztás tétele (  Válasz  [23] ) 

d. kiválogatás tétele (  Válasz  [24] ) 

e. rendezések (  Válasz  ) 

1. rendezés közvetlen kiválasztással (  Válasz  [26] ) 

2. buborékos rendezés (  Válasz  ) 

3. gyorsrendezés (  Válasz  ) 

i. egyesítés tétele (  Válasz  [30] ) 

a. metszetképzés tétele (  Válasz  [31] ) 
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