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1. fejezet - Bevezetés
Az emberiség, de még a technika történetében is példa nélküli az a fejlődési ütem, ami az információs
technológiát – mint iparágat – jellemezi az utóbbi 1–2 évtizedben. Természetesen ez számtalan előnnyel jár,
ugyanakkor meglehetősen ellentmondásos helyzetet teremt, hiszen ahhoz a felgyorsult változáshoz kell
alkalmazkodnunk, amit maga az emberiség generált. A felgyorsult fejlődésnek nem csak az a következménye,
hogy az eszközök, információk, ismeretek elavulási ideje a korábbiakhoz képest lényegesen lerövidült, hanem
azt is maga után vonja, hogy az egyre bonyolutabb rendszerek előállításához is egyre rövidebb idő áll a
fejlesztők rendelkezésére, a rendszer jellegétől függetlenül. Bár ez a fokozott ütemű fejlődés szinte minden
területen megfigyelhető, általában visszavezethető az információs technológiák körében megfigyelhető
fejlődésére, hiszen a hatékonyság fokozása érdekében mindenhol építenek erre.
Mivel a hardver és a szoftver az eszközök használata során funkcionálisan egy egységet képez, ezért egymás
fejlődési ütemét gerjesztik. Tehát az informatikai eszközök terén tapasztalható fejlődés nem valósulhatott volna
meg csupán az egyre korszerűbb hardvereszközök megjelenése révén, hiszen minden ilyen eszköznek
elválaszthatatlan része a működését vezérlő szoftver is. Természetesen az egyre bonyolultabb hardvereszközök
vezérléséhez a szoftvereknek is alkalmazkodniuk kellett. Ez megkívánta a szoftvertervezés és fejlesztés
technológiájának fejlődését is. Ez a fejlődés tette lehetővé, hogy a számítógépek a legkülönfélébb problémák
megoldása során univerzális segédeszköznek bizonyultak.
Az élet különböző területein felmerülő feladatok megoldására már a számítógépek megjelenése előtt is
megtudták adni olyan lépések sorozatát, amely elvezet az adott probléma megoldásához. Gondoljunk csak bele,
hogy az Euklideszi algoritmus „utasításait” követve meg tudjuk határozni két egész szám legnagyobb közös
osztóját, vagy már a kisiskolások is ismerik, hogyan tudják papíron összeadni, kivonni, szorozni vagy osztani
egymással azokat a számokat, amelyekkel ezeket a műveleteket fejben nem képesek elvégezni. Geometriaórán
szintén megtanulják, hogy milyen lépések sorozata vezet el egy szakasz felező-merőlegeséhez vagy egy szög
szögfelezőjéhez. Ilyen és ehhez hasonló tevékenységsorozatok elsajátíttatása hosszú idő óta célja az oktatásnak.
Tehát az oktatás egyik fő célja a problémamegoldásra való fölkészítés. Összetettebb problémák megoldására is
ezek révén a minták révén vagyunk képesek.
Tehát akkor, amikor a számítógépet a problémamegoldásban hívjuk segítségül, akkor „csupán” két dogot kell
tenni.
1.
Az adott feladat jellemzőit, a probléma leírását meg kell jelenítenünk a számítógépben.
2.
A feladat megoldásához vezető lépéseket szintén a számítógéppel kell végrehajtatnunk.
Lényegében ezt nevezzük programkészítésnek. Ezt a folyamatot és annak bizonyos összefüggéseit szemlélteti az
1.1 ábra. Az ábrán jól elkülönítve látható a folyamat – tárgyalásunk szempontjából fontos – öt szakasza és az
azok közötti kapcsolatrendszer.
1.1. ábra. A programkészítés lépései.
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Specifikáció:
A feladat célkitűzéseit fogalmazza meg. Itt határozzuk meg pontosan, hogy milyen adatok állnak
rendelkezésre és azokkal kapcsolatban milyen elvárásaink lehetnek (előfeltétel). Itt kell rögzíteni azt is, hogy
az adatok feldolgozásától mit várunk, azaz milyen tulajdonságokkal rendelkező (utófeltétel) kimenetet
szeretnénk1, azaz leírjuk a bemenet és a kimenet közötti összefüggést.
2.
Tervezés:
Ennek a fázisnak a sikeréhez elengedhetetlen a pontos specifikáció. Itt határozzuk meg az algoritmusok
tervezésével a bemenettől a kimenetig vezető „utat” és az adatszerkezetek kialakításával azokat az
eszközöket, amelyekkel ezen az úton végig kívánunk menni. Az adatszerkezetek és az algoritmusok
tervezésének kölcsönös kapcsolatát jelzi az 1.1 ábrán a közöttük lévő nyíl, ugyanis az adatszerkezet
megválasztása meghatározza a vele végezhető műveleteket és viszont, ha eldöntjük, hogy milyen algoritmust
szeretnénk fölhasználni, gyakorlatilag leszűkítettük az adatszerkezetek körét is, ahonnan választhatunk az
adataink ábrázolására. Természetesen a feladat jellege már jelentősen befolyásolja azt is, hogy milyen
programozási nyelvet választhatunk. Ha azonban döntöttünk az algoritmusok és az adatszerkezetek
vonatkozásában, akkor ezzel tovább szűkülhet a választható programozási nyelvek köre.
Az előzőekben szerettük volna érzékeltetni, hogy a tervezési szakaszban hozott döntéseink mennyire
meghatározóak lesznek a program és nem utolsó sorban munkavégzés minősége szempontjából is. A
problémához rosszul illeszkedő adatstruktúra nagyon megbonyolíthatja az algoritmusainkat, de a valóban jól
fölépített adatmodell lényegesen leegyszerűsítheti azt, ezzel hatékonyabbá téve a fejlesztők munkáját, de a
későbbi program működését is. Tehát a tervezés fázisában az adatszerkezetek, a velük végezhető műveletek
által meghatározott algoritmusok és az előző kettő implementálására szolgáló programozási nyelv
összehangolt megválasztása döntő fontoságú a további munka sikere szempontjából.
3.
Kódolás:
Ebben a szakaszban valósítjuk meg a korábbiakban megtervezett algoritmust és adatszerkezetet a választott
programozási nyelven. (Ha az előzőekben elég körültekintően jártunk el, akkor ez a nagyon fontos munka
szinte mechanikusan is történhet.)
4.
Tesztelés, hibajavítás:
A munkának ebben a szakaszában ellenőrizzük, hogy a program megfelel-e a specifikációban foglaltaknak. A
program összetettségétől függően több-kevesebb hibára mindig kell számítanunk, de kellően alapos
tervezéssel elkerülhetők azok a súlyos hibák, amelyek a tervezési szakaszban gyökereznek és javításukhoz
például az adatmodell módosítása, vagy az algoritmusok újragondolása szükséges.
5.
Dokumentálás:
Ideális esetben ez a tevékenység végigkíséri a fejlesztés teljes folyamatát. Bár sok esetben, a munka során
nem látjuk át a fontosságát, különösen a program utóélete vonatkozásában fontos lelkiismeretesen
végeznünk.

Természetesen fontos kérdés az is, hogy a rendelkezésre álló adatok birtokában, azok feldolgozásával egyáltalán a kívánt eredmény
elérhető-e?
1
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A korábbiakban két nagyon fontos, jellegükben is eltérő kategóriáról volt szó. Mindkettővel kapcsolatban
lehetnek elképzeléseink akár a hétköznapi tapasztalataink alapján is, hiszen az adatok – már a szóhasználat
révén is – szinte hétköznapi fogalomnak számítanak, az algoritmusoknak pedig az a leegyszerűsített
megfogalmazása, miszerint valamely probléma megoldására irányuló elemi lépések sorozataként adható meg,
szintén közérthető, ennél fogva szintén megfelelő alapokat biztosít a további tárgyaláshoz.
Mindezek megvalósítására az évek során számtalan általánosan használható, vagy éppen speciális eszközt
hoztak létre.
A mindennapi élet, vagy akár a tudomány különböző területein gyakran pótoljuk az „eredetit” valami
„hasonmással”. Leegyszerűsítve és általánosítva a kettő között csupán az a különbség, hogy nem minden
paraméterük azonos. Pontosabban, a „hasonmás” csak a számunkra fontos paramétereiben egyezik meg az
„eredeti” paramétereivel (vagy csak közelíti meg azt), így csak bizonyos szempontból alkalmas az „eredeti”
helyettesítésére. Például általában a kirakatban sem élő emberekre aggatják a ruhákat, holott nekik szeretnék
eladni. Mindenesetre a kirakati bábok méretüket és alakjukat tekintve hasonlóak az emberhez, így a célnak
megfelelnek. Bevett gyakorlat volt, hogy az embereknek szánt gyógyszereket állatkísérletekkel tesztelték,
mielőtt a gyógyászat gyakorlatába bevezették volna az alkalmazásukat. Ebben az esetben természetesen a
formai különbözőség elhanyagolgható, és sokkal fontosabb a két szervezet (emberi és állati) működésbeli
hasonlósága. Korábban, a különböző járművek tervezése során, például autók, hajók, repülőgépek áramlástani
vizsgálataihoz elkészítették azok általában kicsinyített változatát. Ezek csak formájukat tekintve egyeztek meg
az eredetivel, de méretbeli különbségen túl általában funkcionálisan is különböznek attól (például nincsen
bennük motor). Ilyen esetekben azt mondjuk, hogy modelleket készítünk és alkalmazunk. Általában véve
modellnek nevezzük tehát azokat a dolgokat, amelyek csak a számunkra fontos paramétereikben egyeznek meg
a modellezni kívánt objektummal, jelenséggel.
A minket körülvevő világ legkülönbözőbb dolgairól jegyzünk meg, illetve rögzítünk különféle számunkra
fontos információkat, ugyanakkor másokat, amelyek nem szükségesek a számunkra – holott az adott dolog
pontos jellemzéséhez azok is szükségesek – egyszerűen elhanyagolunk. Az ilyen módon összetartozó adatok
összességét, amely adatok közötti logikai kapcsolatot pontosan az jelenti, hogy ugyanazt a dolgot jellemzik,
adatmodellnek nevezzük. Az adott dolog adatmodellje tehát nem fogja tartalmazni az adott feladat
szempontjából lényegtelen jellemzőkre vonatkozó adatokat.
A modell tehát a valós világ, illetve annak egy részének absztrakciója révén jön létre. Az ilyen adatmodell
megalkotása nagyon hasonlít a szöveges matematikai feladatok1 esetében a megoldás első lépéseihez, amikor az
adatok rögzítése, jelölések bevezetése, és az egyes adatok közötti összefüggések keresése történik. Lényegében
tehát itt is adatmodellt építünk és az adatmodellünkkel különböző műveleteket végzünk, hogy eljussunk a
megoldáshoz. Az elvonatkoztatások során begyakorolt sablonok alkalmazása a későbbiekben segít minket olyan
feladatok megoldásában, amilyenekkel korábban nem is találkoztunk. Valójában az algoritmizálás során is
hasonló „szöveges feladatokat” kell megoldanunk, de a helyzet annyival bonyolultabb, hogy produkálnunk kell
még az adatmodell és a megoldás menetének egy viszonylag kötött eszközrendszer segítségével történő leírását
is a számítógéphez közeli formában.

1. Adatok
A legkülönfélébb dolgok és jelenségek rendszerként való megközelítése egy a tudományterületektől független
szemléletmód, amelynek kialakítására az informatika oktatása – ezen belül az algoritmizálás és a programozás
tanítása – során különösen jó lehetőségek kínálkoznak. Ez a látásmód a legkülönfélébb területeken
kamatoztatható a problémamegoldás során.
Egy rendszernek tekintjük a valós dolgok azon részét, amely fontos a vizsgált probléma szempontjából, az egyes
részek közötti kapcsolatok miatt. Bár a rendszer behatárolásával a valóság jelentős részét eleve kizárjuk, a
rendelkezésünkre álló erőforrások végessége miatt általában még az ezeket jellemző adatokat és
összefüggéseket sem tudjuk maradéktalanul leírni. A modellalkotás az az eszköz, amely a valós rendszer
absztrakciója révén a lényegtelen jellemzőket elhagyva a rendelkezésre álló ismereteket kezelhetővé teszi. A
Temészetesen ez igaz más tudományterületek számítási feladataira is, hiszen egy számítási feladat mondjuk a kémia területéről fölfogható
úgy, mint egy szöveges matematikafeladat (pl.: keverési feladatok).
1
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valós rendszer fölépítését a részei közötti kapcsolatok alapján adhatjuk meg. Ezeknek a kapcsolatoknak kell
visszatükröződniük a rendszer adatmodelljében is.

2. Típusok
Az adatmodell hatékonyabb implementálása érdekében az egyes programozási nyelvek a tapasztalatok alapján
többé-kevésbé hasonló adattípusok használatát teszik lehetővé.
Bizonyos adatok esetében nincs értelme valmely részüket elkülöníteni és azzal műveletet végezni. Mivel az
ilyen adatoknak nincsenek önálló jelentéssel bíró részei, így nincs értelme beszélni a részek kapcsolatáról sem,
tehát a szerkezetüktől sem. Az ilyen adatokra azt mondjuk, hogy elemi típusúak. Az algoritmusok tervezése
vonatkozásában ezek elsősorban elvi kategóriát képviselnek, és a jobb átláthatóság érdekében célszerűnek tűnik
viszonylag kevés számú elemi típus bevezetése, természetesen annak szem előtt tartásával, hogy a fejlesztés
későbbi fázisát jelentő kódolás során ez ne jelensen problémát.
A fentieknek megfelelően a későbbiekben az adatok jellege miatt a következőket tekintjük elemi típusoknak:
• egész,
• valós,
• logikai,
• szöveg.
Az elemi típusok közé szokták sorolni a karaktereket is. Bár a szöveg valóban karakterekből áll és valóban lehet
értelme vizsgálni az egyes karaktereket is – csak úgy, ahogyan egy egész szám egyes helyiértékein álló
számjegyeket (például oszthatóság szempontjából, vagy az egy bájton ábrázolt egész legalacsonyabb helyiértékű
bitjét hasonló céllal). Az esetek többségében azonban az egyes karakterek a feladat szempontjából nem
értelmezhetőek, vagy az algoritmizálás során nincs szükség arra. A túlságosan szigorú besorolás a későbbiek
során már csak azért is elveszíti a jelentőségét, mert az adatmodell tervezésekor még nem a memóriában való
tárolás mikéntje, sokkal inkább az dominál, hogy milyen értékeket vehet föl az adat, és vele milyen műveleteket
végezhetünk.

3. Az adatszerkezetek osztályozása
Az összetettebb problémák adatmodelljében a rendelkezésre álló jellemzők adatok formájában történő tárolásán
túl a közöttük lévő logikai kapcsolatokat is meg kell tudnunk jeleníteni. Ennek megvalósítására olyan összetett
adatszerkezeteket kell kialakítanunk, amelyekkel a későbbiek folyamán hatékonyan tudunk majd műveleteket
végezni, amibe az is beletartozik, hogy a választott programozási nyelv kellően támogatja azt.
A összetett adatszerkezeteket az alábbi szempontok szerint csoportosíthatjuk:
1.
Az elemek típusa szerint az adatszerkezet lehet
homogén:
ha minden eleme azonos típusú, vagy
heterogén:
ha az elemek nem azonos típusúak.
2.
Az adatszerkezeten értelmezett művelet szerint
strukúra nélküli:
adatszerkezet esetében az adatelemek között semmiféle kapcsolat nincs (pl.: halmaz)
asszociatív:
5
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adatszerkezetek elemei között nincs lényegi kapcsolat, az elemei egyedileg címezhetőek (pl.: tömb).
szekvenciális:
adatszerkezetben minden elem – két kitüntetett elem kivételével (első és utolsó) – pontosan egy másik
elemtől érhető el, és minden elemtől pontosan egy elem érhető el. Ez alól csak a két kitüntetett elem
kivétel, mert az adatszerkezetnek nincs olyan eleme, amelyből az első elem elérhető volna, és nincs
olyan eleme sem, amely az utolsóból volna elérhető (pl.: egyszerű lista).
hierarchikus:
adatszerkezet esetében egy olyan kitüntetett elem van (a gyökérelem), amelynek megadása egyenértékű
az adatszerkezet megadásával. A gyökérelem kivételével minden elem pontosan egy másik elemből
érhető el, de egy elemből tetszőleges (véges) számú további elemet lehet elérni. Ez utóbbi alól a csak az
adatszerkezet végpontjai kivételek (pl.: bináris fa).
hálós:
adatszerkezet elemei több elemből is elérhetőek és egy adott elemből is több további elemet tudunk
elérni (pl.: gráf).
3.
Az elemek száma szerint
statikus:
adatszerkezet elemszáma állandó. Az általa elfoglalt tárterület nagysága nem változik a műveletek során.
dinamikus:
adatszerkezetek elemszáma is véges, hiszen a rendelkezésre álló tár nagysága behatárolja a bővítés
lehetőségét. Ugyanakkor az elemszáma a műveletek során változhat. Értelmezve van az adatszerkezet
üres állapota, illetve amikor elfogyott az erre a célra fenntartott tárterület, akkor azt mondjuk, hogy
megtelt az adatszerkezet. Az ilyen adatszerkezetek sajátossága, hogy új adatelemmel történő bővítése
során az elem számára le kell foglalni a memória egy megfelelő területét, illetve akkor, amikor egy elem
feleslegessé válik, akkor gondoskodni kell arról, hogy az így felszabaduló tárterület később ismét
lefoglalható legyen.
4.
Az adatelemek tárolási helye szerint
folytonos:
reprezentáció esetén az az egybefüggő, legszűkebb tárterület, amely tartalmazza az adatszerkezet
valamennyi elemét, csak ennek az adatszerkezetnek az elemeit tartalmazza.
szétszórt:
reprezentációjú adatszerkezet elemei elvileg a tár tetszőleges részén lehetnek, az egyes elemek
eléréséhez szükséges információt a többi elem tárolja.

4. A vezérlés lehetőségei
A Neumann-elvek szerint működő gépek az utasításokat időben egymás után hajtják végre. Ez megfelel a
legtöbb, korábban – a matematika területéről, a számítógépek megjelenése előtt – ismert algoritmus
feldolgozásának. Ilyen algoritmusra vezet például a másodfokú egyenletek megoldására alkalmas

megoldóképlet is, hiszen először az egyenletet

alakra hozzuk, azután az együtthatók ismeretében kiszámítjuk a diszkrimináns értékét. Ezt követően pedig,
annak értékétől függően meghatározhatjuk az egyenlet gyökeit.
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Egy másik, szintén a matematika területéről ismert példa az és a egész számok
legnagyobb
közös osztójának meghatározására alkalmas euklideszi algoritmus. Az algoritmus első lépésében kiszámítjuk az
osztási maradékot úgy, hogy az osztó nem lehet a nagyobb szám2:

(Ahol

az

és a egészosztásának hányadosa.)

Ha a maradék nem nulla (
osztanunk a maradékkal:

), akkor újabb osztásra van szükség, de most az előző osztás osztóját kell

Természetesen most is előfordulhat, hogy a maradék nullától különböző. Ebben az esetben ismét a maradékot
kell számolnunk a fentebb vázolt szabályok szerint:

Abból, hogy az maradékok értéke növekedésével csökken – azaz a következő osztás maradéka egy pozitív
egész értékkel mindig csökken az előző maradékhoz képest –, az következik, hogy a fenti osztások sorozatát
ismételve véges számú művelet után be fog következni, hogy a maradék nullává válik, azaz van olyan , hogy
az

teljesül. (Tehát

osztást kell végeznünk.)

Mindkét jól ismert példa lehetőséget ad annak szemléltetésére, hogy a sorrendi vezérlés nem azonos azzal, hogy
az algoritmusaink lineárisak volnának. Láthattuk, hogy a másodfokú egyenlet megoldása során a gyök alatti
kifejezés értéke alapján tudjuk eldönteni azt, hogyan is számoljunk tovább. (Ezért is szükséges azt előbb
kiszámítani.) Tehát a diszkrimináns értéke meghatározza a további lehetőségeket, lépéseket. Annak értékéről
csupán csak az egyenlet ismeretében nem tudunk semmit sem mondani a legtöbb esetben, tehát kiszámítása
része az algoritmusnak.
Az euklideszi algoritmus esetében – bár szintén a korábbi számítások eredménye határozza meg a további
lépéseket – mégis más a helyzet. Ha az első osztás maradéka nem nulla, akkor – triviális esetektől eltekintve –
nem tudhatjuk, hogy hány további maradékra lesz még szükség3. Csak az adott osztás maradékának ismeretében
tudjuk megmondani, hogy van-e még szükség továbbiakra, de azt nem, hogy vajon még hányra? Ez
temészetesen azt jelenti, hogy ez az algoritmus sem lesz lineáris, azaz a konkrét eset ( és értéke) határozza
meg a megoldáshoz vezető lépések sorozatát.
Az algoritmusok leírására használt eszközök és a különböző programozási nyelvek természetesen tartalmaznak
olyan elemeket, amelyekkel a hasonló esetek megfelelő módon leírhatók a számítógép számára. Gyakran
előfordul, hogy az algoritmizálással, programozással ismerkedők számára gondot okoz a két eset
megkülönböztetése, bár a gyakorlatban képesek alkalmazni a megoldóképletet, illetve meg tudják határozni a
két szám legnagyobb közös osztóját az ismertetett módon. Ennek általában az lehet az oka, hogy a lépések
alkalmazása mechanikusan történik és nem föltétlen tudatosult azok lépésenkénti jelentősége. Az algoritmizálás
oktatásakor azt kell elérnünk, hogy kialakulhasson a probléma megoldásához vezető tevékenység – adott
eszközre jellemző – elemi lépésekre való bontásának képessége.
Az algoritmus szekvencialitásának megváltoztatására az elágazások szolgálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a
korábbi műveletek eredményétől függően más-más lépések hajtódjanak végre. Például, ha az euklideszi
Könnyen belátható, hogy ha nem így teszünk, az algoritmus akkor is helyes eredményt szolgáltat, csak eggyel többször kell maradékot
számítanunk.
3
Szemben a másodfokú egyenlet megoldásával, ahol a diszkrimináns kiszámítása után, annak ismeretében már meg tudjuk mondani a
további lépéseket.
2
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algoritmus leírásában az szerepel, hogy az és a szám osztási maradékát kell számítani, ugyanakkor a
nagyobb számmal nem oszthatunk, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy a maradék számításakor
teljesüljön. Ez azt jelenti, hogy az és a szimbólumok értékét föl kell cserélnünk.

A további problémákat az ismételt osztások leírása okozhatja. Fontos annak fölismerése, hogy nem célszerű –
adott esetben nem is lehetséges – az egyes lépéseket annyiszor leírni, ahányszor végre kell majd hajtani. Ha
azonban következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy az az osztandó a pedig az osztó, és elfogadjuk, hogy egy
korábbi osztás osztandójára a későbbiek folyamán már nincs szükségünk a további számításokhoz, akkor
belátható, hogy az és a értéket minden osztás után aktualizálnunk kell a fentebb említett funkciójuknak
megfelelően.

A tapasztalatok szerint előfordulhat az is, hogy az algoritmizálással csak most ismerkedő számára nehezen
dönthető el, hogy az adott feladat megoldásának lépései elágazással vagy ismétléssel írható le. Ebben az esetben
is lerövidítheti az értő megismerés folyamatát, ha olyan eszközt választunk, amelynek alkalmazása mellett
elképzelésével kapcsolatban gyors és intenzív visszajelzés nyerhető. Ezeknek a feltételeknek megfelelnek a
modellrobotok, és a tapasztalatok alapján az algoritmizálás és a programozás tanításában eredményesen
alkalmazzák őket az oktatás különböző szintjein.
2.1. ábra. Az NXC-program – az ultrahang szenzor jeleinek értékétől függően – mindaddig
„engedélyezi” a robot mozgását, amíg az előtte lévő akadály 17 cm-nél távolabb van.
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2.2. ábra. Egyszerű NXT-G vonalkövető program egy végtelen ciklusba ágyazott elágazással
megvalósítva.
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(Az oktatási céllal használható Lego-NXT robot alkalmazására, illetve a vezérlési szerkezetek működésének
szemléletes bemutatására adnak példát a 2.1 és a 2.3 ábrákon bemutatott, NXC programnyelven írt programok,
valamint a 2.2 ábrán látható NXT-G algoritmus.)
Algoritmusainkat tehát úgy tudjuk fölépíteni, hogy a részfeladatokat – az algoritmizálás szintjére jellemző –
elemi utasítások sorozataival adjuk meg, és ezen részfeladatok – megfelelő sorrendben és számban történő –
végrehajtésát elágazásokkal és ismétlésekkel tudjuk vezérelni. Itt említjük meg az ismételt végrehajtás egy
másik eszközét a rekurziót, amelyre a későbbiekben még részletesebben visszatérünk.
Párhuzamos feldolgozás esetén a feladatot részekre osztják, és azok végrehajtása – általában külön processzorok
segítségével – időben egyszerre történik meg, de az egyes részfeladatok végrehajtására igazak a korábban
elmondottak. Bizonyos feladatok esetében (mint például a maximumkiválasztás, lineáris vagy a bináris
keresések) elegendő csak a feldolgozandó adatokat részekre osztani és azzal végrehajtani a kívánt műveletet.
Természetesen az egyes részek feldolgozásának eredményeit végül össze kell vetni egymással. Pélául ha a
maximumkiválasztást párhuzamosítjuk, az egyes részsorozatokban talált maximális elemek közül kell majd
kiválasztanunk a legnagyobbat.
Ugyanakkor léteznek nehezen párhuzamosítható feladatok, mint páldául a rendező algoritmusok, vagy a
numerikus közelítések jelentős része.
A párhuzamos feldolgozás legfőbb gyakorlati haszna abban áll, hogy általa lényegesen lerövidíthető a futási idő.
Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi technológia mellett (a processzorok fizikai paraméterei tovább már
nehezen javíthatók) ez a megoldás jelenthet ésszerű választ az egyre növekvő számításigényre.
A párhuzamos végrehajtás egy másik, a gyakorlat szempontjából is egyre jelentősebb alkalmazási lehetősége a
különböző rendszerek valós időben történő vezérlésének területe. Egy ilyen rendszer – legyen az intelligens ház,
biztonsági riasztó, vegyipari reaktor, stb. – olyan vezérlési feladatokat kell ellátni, amelyek szintén szükségessé
teszik a szenzoroktól érkező adatok és az azokra adandó válaszok párhuzamos feldolgozását. Az esetek
többségében azonban ezeknek a feladatoknak az ellátása nem igényel olyan nagy számítási kapacitást, amely
indokolná a több processzoros hardver alkalmazását, tehát egy processzor idejét kell megosztani a feladatok
között. Erre láthatunk egyszerű példát 2.2 és a a 2.4 ábrák összevetésével. A 2.2 ábrán látható program a fény
szenzortól érkező jel erősségétől függően jobbra, illetve balra kormányozza a robotot. Ha szeretnénk ezt
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kibővíteni azzal, hogy a nyomásszenzor segítségével meg tudjuk állítani, akkor természetesen ki kell bővítenünk
a programot. Nyilvánvaló, hogy ezt a szenzort is figyelnie kell a programnak miközben halad a robot. Ebből
adódhat az a kézenfekvő gondolat, hogy nyomásszenzor vizsgálatát a motorokat vezérlő elágazás után építsük
be. A sorrendi vezérlésből adódóan azonban ha nem a megfelelő pillanatban nyomjuk meg a szenzort (amikor az
elágazás utasításai hajtódnak végre), akkor a szenzor megnyomása hatástalan marad, azaz a robot nem fog
megállni. Ennek a problémának a megoldására a rendszer fejlesztői biztosították egy másik szál végrehajtásának
lehetőségét. A 2.4 ábrán jól látható, hogy miközben a robot halad a vonalat követve, a másik szálon vár a
szenzor megnyomására. Amint megfelelő jelet kap a nyomásszenzortól, a motorokat megállítja és kilép a
programból.
2.3. ábra. Vonalkövető program NXC-ben.
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2.4. ábra. Az NXT-G program a vonalkövetéssel egyidőben – egy másik szálon – a
nyomásszenzort „figyeli”.
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5. Rekurzió
Akár az élő, akár az élettelen természetet nézzük, számtalan olyan formát figyelhetünk meg, amelyre teljesül,
hogy valamely „részlete” hasonlít az „egészhez”, illetve ez a „részlet” hasonlít annak valamely további
részéhez. A növényvilágban már a legegyszerűbb formák esetében is megfigyelhető a jelenség. Gondoljunk csak
bele, hogy például egy tölgyfa milyen hasonlóságot mutat egy nagyobb ágához. A 2.5 ábrán látható növény
teljesen hétköznapi, mégis szinte esztétikai élményt jelent a behatóbb vizsgálata. Az ásványok világában is
gyakran megfigyelhető a jelenség (2.6 ábra). Talán ezek is hozzájárulnak ahhoz, amit egyszerűen a természet
szépségének nevezünk.
2.5. ábra. Egy brokkoli-fajta ismétlődéses mintázata.
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2.6. ábra. Mangán-ásvány rajzolata az alapkőzeten.
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Egyszerű eszközökkel mi magunk is előállíthatunk ilyen önhasonló képet. Csupán két egymással szembe
fordított tükörre van szükségünk hozzá. Egy másik – az előzőtől „modernebb” – módszerhez egy kamerára és
egy monitorra van szükségünk. A kamera képét jelenítsük meg a monitoron, és a kamerát irányítsuk a
monitorra. Hasonló módon készült a 2.7 ábrán látható kép is.
2.7. ábra. Egy kamera és egy monitor segítségével készült rekurzív kép.
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Ha tudjuk, hogy a matematika célja a természet jelenségeinek a leírása, törvényszerűségeinek a
megfogalmazása, nem is olyan nagy csoda, hogy a matematikusok is megfogalmaztak olyan eljárásokat,
amelyeket követve ilyen önhasonló alakzatokat, úgy nevezett fraktálokat tudnak előállítani. Ilyen eljárás révén
kaphatjuk meg a komplex számsíkon értelmeznető, Benoît Mandelbrotról elnevezett halmazhoz is, amelynek
rgafikus megjelenítését a 2.8 ábra mutatja.
2.8. ábra. Mandelbrot-halmaz.

16
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalmi elemek

Az egyik legrégebbi ilyen eljárás szerint – amivel önhasonló alakzatot nyerhetünk – egy egységnyi husszúságú
szakaszból kell kiindulnunk, amellyel elvégezzük a következő műveleteket:
1.
a szakaszt osszuk föl három egyenlő részre,
2.
a középső harmad fölé szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget,
3.
radírozzuk ki a középső harmadot,
könnyen látható, hogy az eredeti, egység hosszúságú szakasz helyett egy
17
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Végezzük el most a fentebb leírt műveletsort az így nyert 4 darab, egyenként
hosszúságú szakaszon. Ennek
eredményeként egy olyan töröttvonalat kapunk, amely
hosszúságú szakaszokból áll. Természetesen ezekkel
a szakaszokkal a fentebbi műveletsor szintén elvégezhető. Ennek eredményeként a 2.9 ábrán látható alakzathoz
hasonlókat kapunk.
2.9. ábra. Koch-görbe a rekurzió különböző szintjein.

Az ismételt végrehajtásnak ezt a módját rekurziónak nevezzük.
A Koch-görbe megrajzolását többszörös rekurzióval valósíthatjuk meg, hiszen minden szakasszal való
műveletvégzés eredménye újabb 4 szakasz lesz.
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A rekurzió a matematika más területein is megtalálható. Már jóval a számítógépek megjelenése előtt
alkalmaztak a matematikusok úgynevezett rekurzív definíciókat. Az egyik – talán legismertebb – ilyen
matematikai művelet, a faktoriális képzés definíciója a következő módon adható meg:

Látható, hogy a definíció során egyszer használtuk föl magát a műveletet, tehát egyszerű rekurzióról van szó.
Könnyen belátható, hogy

kivételével

teljesül, hiszen a definíció szerint

de

-ra ismételten alkalmazva a faktoriális definícióját

alakban írhatjuk. Tovább értelmezve a kifejezést, és az utolsó szorzótényezőjére ismét alkalmazva a faktoriális
definícióját a következő egyenlőséget kapjuk:

Egy másik szintén jól ismert rekurzív definíció, a Fibonacci-számok megadása:

A definíciót úgy értelmezhetjük, hogy a sorozat elemei -tól kezdődően az előző kettő –
és
–
összegeként kiszámítható. Ezt a 2.10 ábra szemlélteti. Az ábrán jól látható, hogy minden szám előáll az alatta
lévő szinten, hozzá legközelebb lévő „szomszédai” összegeként.
2.10. ábra. Fibonacci-számok előállítása.

A rekurzió tárgyalásánál szintén klasszikusnak számító, jól értelmezhető a Hanoi tornyai–probléma. Megfelelő
szemléltetés mellett sokat segíthet a rekurzió elvének megértésében, és a hozzá kapcsolódó szemléletmód
elsajátításában.
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A matematikai feladvány4 – amelyet számtalan módon dolgoztak már föl, többek között számítógépes játékként
is – szerint a játékban rendelkezésünkre áll három függőleges rúd (ezeket jelölje
és ) és darab
különböző átmérőjű korong5, amelyek az jelű rúdra vannak fölfűzve, lentről fölfelé haladva átmérő szerint
csökkenő sorrendben. A feladat szerint a korongokat át kell juttatni az rúdról a -re – úgy, hogy ott ugyanígy
helyezkedjenek el – a következő szabályok betartása mellett:
1.
egyszerre csak egy korongot mozgathatunk,
2.
egy korongra csak nála kisebbet tehetünk,
3.
korongok átmeneti tárolására fölhasználhatjuk a

rudat.

A probléma megoldásához szükséges rekurzív gondolkodásmódot általános esetre a 2.1 táblázat, 4 korong
esetére pedig a 2.2 táblázat szemlélteti. Az alapgondolat szerint, ha a legalsó korong kivételével át tudnánk
helyezni a nála kisebbeket a rúdra, akkor már a szabályoknak megfelelően a legnagyobbat át is tehetnénk a
-re. Ezt követően már „csak” a -n lévő korongokat kellene a -re átpakolni. A táblázatok -val jelzett oszlopa
az alap feladatot fogalmazza meg, míg az jelű ennek felbontását a fentebb leírt három lépésre.
A táblázatokban az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

: Az rúdról rúdra több korong áthelyezése. Végrehajtásakor minden kororongot át kell
helyezni az -es sorszámútól kezdődően az
-sel bezárólag, tehát összesen
darabot.
: Az
megfelelő módon.

rúdról

rúdra egyetlen korong – melynek sorszáma – áthelyezése, a szabályoknak

2.1. táblázat. A korongok átmozgatása általános esetben.

Ezt a matematikai játékot Edouard Lucas francia matematikus nevéhez kötjük, aki 1883-ban találta föl. Alapjául az a legenda szolgált,
amely szerint a világ teremtésétől kezdve egy 64 korongból álló feladvánnyal kezdtek „játszani” Brahma szerzetesei. (A szabályok
megegyeznek az leírtakkal.) A legenda szerint, amikor a szerzetesek végeznek a feladvány megoldásával és a szabályoknak megfelelően
átrakják a 64 korongot, akkor lesz vége a világnak.
5
Az egyszerűbb hivatkozás érdekében a korongokat fentről lefelé megsorszámozzuk. A legkisebb korong sorszáma tehát lesz, a
legnagyobbé pedig megegyezik a korongok számával.
4
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Vegyük észre, hogy a fentebb vázolt három lépést értelmezve a 4-korongos problémára, az alábbi lépéseket
jelenti

,

és

,

amelyekből a középső „elemi” mozgatás, az első és a harmadik pedig lényegében megfelel a 3-korongos
problémának (2.2 táblázat 1. oszlop). A 2.2 táblázat 2. oszlopában az is megfigyelhető, hogy az előző oszlopban
jelzett „összetett” mozgatásokat visszavezethetjük 2-korongos problémák és „elemi” mozgatások leírására, míg
végül az 3. oszlopban már csak „elemi” mozgatásokat láthatunk. Ezeket a műveleteket fentről lefelé végrehajtva
a 4-korongos felaványt oldhatjuk meg.
Természetesen tetszőleges véges -korongos feladvány esetében is elkészíthető olyan táblázat, amelynek utolsó
oszlopában már csak a feladat megoldását jelentő „elemi” mozgatások sorozata található.
2.2. táblázat. 4 db korong átmozgatása.
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6. Hatékonyság
Egy számítógépes programmal kapcsolatban, annak „élete” során – amely a fejlesztéssel kezdődik és addig tart,
amíg csak van, aki fölhasználja a vele kapcsolatos előnyöket, beleértve a továbbfejlesztéseket, átdolgozásokat is
– elvárható, hogy a felhasználók, megrendelők munkáját jelentősen megkönnyítse, és a fejlesztők számára se
jelentsen indokolatlanul nagy megterhelést sem a fejlesztés, sem pedig későbbi vele kapcsolatos munka.
Ezeknek a követelményeknek – bár összefoglalni nem túl nehéz feladat – a gyakorlatban megfelelni, különösen
összetettebb problémák esetén nem könnyű. Természetesen alapvetően nem lehet elégedett a felhasználó egy
hibásan működő programmal. Tehát további vizsgálódásaink csak a minden tekintetben helyes eredményeket
szolgáltató programokra terjed ki. Ugyanakkor – bár rendkívül fontos tényező – a megfelelő felhasználói felület
kérdése szintén kívül esik – nem utolsó sorban a probléma összetettsége miatt – érdeklődési körünkön.
A felhasználó jogos elvárása, hogy a program jól gazdálkodjon számítógépe erőforrásaival: „harmóniát”
teremtsen a feldolgozás gyorsasága és a rendelelkezésre álló tárak mérete között. A fejlesztők munkáját pedig
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legjobban a jól áttekinthető programkód könnyítheti meg. Ezeket figyelembe véve a program hatékonyságát az
alábbi három tényezővel szoktuk jellemezni: tárigény, végrehajtási idő 6 és bonyolultság.
Mivel – a Neumann-elveknek megfelelően – az adatokat és a programkódot is a memóriában tároljuk, a föntebb
említett szempontokat célszerű a programkód és az adatok oldaláról is megvizsgálni.
Másrészt az előzőeket vizsgálhatjük a program egésszére, vagy egy nagyobb, önmagában is értelmezhető
funkcionális egységére, vagy egy-egy elemére. Ennek megfelelően beszélhetünk globális, illetve lokális
hatékonyságról7.
Mivel a számítógép az adatokkal végez különböző műveleteket, és minden művelet végrehajtásához időre van
szükség, ezért végtelenül leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy az a pogram lesz a gyorsabb, amelyik
kevesebb adattal kevesebb műveletet végez. Törekednünk kell tehát a végrehajtandó műveletek és az adatok
számának minimalizálására, illetve az adattípusok optimális megválasztására.

6.1. Végrehajtási idő csökkentése
Ha a programkód különböző részeiben sikerült
végrehajtási idő csökkentést elérnünk,
akkor a program végrehajtási idejét – a sorrendi vezérlés miatt – összesen

idővel csökkentettük. Természetesen, ha egy programrész többször hajtódik végre, akkor ott az időkülönbségek
is többszöröződnek. A programnak ilyen részei a ciklusok, az eljárások és természetesen a rekurzióval
megvalósított ismétlések is. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken különösen kell ügyelnünk az algoritmus
„megfogalmazására”, illetve ezek azok a részek, amelyeknek az átírásával jelentősebb mértékben tudjuk
csökkenteni a program végrehajtási idejét.
A végrehajtási időre természetesen az adattípusok megválasztása is hatással van. Könnyű belátni, hogy például
8-bites egészek összeadása mennyivel igényel kevesebb időt, mintha a műveletet 16-bites egészek között
végezzük el. Még drámaibb a különbség, ha esetleg 64-bites lebegőpontos típusokat alkalmazunk
indokolatlanul. Ebben az esetben a 8-bites egésszel történő műveletvégzéshez képest a végrehajási idő még a
nyolcszorosnál is nagyobb lesz. Nem számottevő az időkülönbség a művelet egyszeri végrehajtása esetén, de ha
például 8 másodpercig végzünk ilyen lebegőpontos számokkal műveleteket, és lehetőségünk van az adatokat 8bites egészekként tárolni, akkor a végrehajtási idő kevesebb mint nyolcadára csökkenhet, ami már jól
érzékelhető változás.

6.2. Tárigény csökkentése
Mivel a programkód és az adatok is a memóriában vannak eltárolva, ezért ezt a kérdést célszerű ennek
megfelelően szétválasztani.
Az adatok tárigényével kapcsolatban igaz, hogy jelentős változást nem tudunk elérni az egyszerű adatok
esetében, de az adatszerkezetek elemeinek átgondolt típusválasztásával annál inkább. (Egy 1024 elemű 8-bites
elemekből álló tömb mérete nem csak nyolcada a vele azonos elemszámú, de elemenként 64 bit tárigényű másik
tömbnek, hanem a tárigények különbsége 7 kilobájt, ami már lehet meghatározó.)
A programkód tárigény-csökkentésének egyik hatékony eszköze az alprogramok szervezése. Akkor szoktuk
alkalmazni ezt a lehetőséget, ha ugyanazt a részfeladatot többször kell végrahajtani – általában más-más
adatokkal. Lényegében már akkor érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ha ugyanazt, vagy legalább is hasonló
kódrészletet egyébként kétszer kellene leírnunk.

Bár nagyon sok összetevője van annak, hogy milyen gyorsan hajtja végre a programunkat a számítógép – processzor, operációs rendszer,
fordító program, stb. – a továbbiakban azokra a körülményekre fogunk koncentrálni, amelyek az algoritmus és az adatszerkezetek
tervezéséhez köthetők.
7
Például az algoritmus, illetve a program pontos értelmezése, megértése nélkül eldönthető, hogy egy kifejezés négyzetének számítása
szorzásra visszavezetve gyorsabban történik meg, mint a megfelelő függvény meghívásával. Az adatok vonatkozásában – természetesen egy
változó funkciójának ismeretében azaz, milyen értékeket fogunk benne tárolni és milyen műveleteket akaruk majd végezni vele – az
algoritmus teljes megértése nélkül is megadhatjuk a legoptimálisabb adattípust
6
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6.3. Bonyolultság csökkentése
A tárigénnyel és a végrehajtási idővel szemben a bonyolultság mértékének pontos mérőszámát nem tudjuk
megadni. Temészetesen különböző mértékeket definiálhatunk, amelyek megadásánál más-más dolgot tartunk
fontosnak, de ezek csak egy adott szempont szerinti összehasonlítást tesznek lehetővé. Mindenesetre azt el lehet
mondani, hogy az algoritmusunk szerkezetének bonyolultsága függ a vezérlési szerkezetek számától és attól,
hogy azok egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. A vezérlési szerkezetek számának növekedése és az
egymásba ágyazásuk mélységéneknövekedése a bonyolultság növekedését eredményezik.
Ahogyan a korábbiakban az egyes jellemzőket értelmeztük a adatokta is, úgy beszélhetünk az adatszerkezetek
bonyolultságáról is. Az adaszekezetek bonyolultságának kifejezésére is többféle mértéket vezethetünk be, de
igaz az a megállapítás, hogy az adatszerkezetek bonyolultsága – az algoritmusok bonyolultságához hasonló
módon – az adatszerkezet leírásához fölhasznált típuskonstrukciós eszközök számától és azok egymásba
ágyazási mélységétől is függ.

7. Feladatok
1.
Írjunk algoritmus részletet, amely beolvassa az

egyenlet együtthatóit (

), és kijelzi az egyenlet valós megoldásainak a számát.

2.
Írjunk logikai kifejezést, amelynek értéke akkor igaz,
a.
ha a

síkbeli pont az origó középpontú, egység sugarú körnek belső pontja.

ha a

síkbeli pont az origó középpontú, egység sugarú körön kívül helyezkedik el.

ha a

síkbeli pont az origó középpontú, egység sugarú körnek nem belső pontja.

ha a

síkbeli pont az origó középpontú, nem az egység sugarú körön kívül helyezkedik el.

b.

c.

d.

3.
Írjunk logikai kifejezést, amelynek értéke akkor igaz,
a.
ha a
(ahol

síkbeli pont az

egyenes fölött található

).

b.
ha a

síkbeli pont az

egyenestől balra található
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(ahol

).

c.
ha a

síkbeli pont az

ha a

síkbeli pont az

egyenes fölött található.

d.
egyenes alatt található.

4.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy egy síkbeli
pont az
pontok által meghatározott négyzetnek belső pontja, azon kívül helyezkedik el, vagy illeszkedik a négyzet
valamely oldalára?
5.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy egy síkbeli
pont az
pontok által meghatározott négyzetnek belső pontja, azon kívül helyezkedik el, vagy illeszkedik a négyzet
valamely oldalára?
6.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy egy síkbeli pont az origó középpontú, egység sugarú
körnek belső pontja, a körön kívül helyezkedik el, vagy illeszkedik a körvonalra?
7.
Írjunk algoritmus részletet, amely beolvas három pozitív valós értéket.
8.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy a három beolvasott pozitív valós értékkel (ha távolságként
értelmezzük őket) lehet-e háromszöget szerkeszteni?
9.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy a három beolvasott pozitív valós érték (ha távolságként
értelmezzük őket) lehet-e egy derékszögű háromszög három oldala?
10.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy a három beolvasott pozitív valós érték (ha távolságként
értelmezzük őket) lehet-e egy egyenlőszárú háromszög három oldala?
11.
Írjunk algoritmus részletet, amely eldönti, hogy a három beolvasott pozitív valós értékkel (ha távolságként
értelmezzük őket) szerkeszthető-e szabályos háromszög?
12.
Írjunk algoritmus részletet, amely beolvas három pozitív értéket, és kiírja, hogy azokkal, mint távolság
adatokkal szerkeszthető-e háromszög, és ha igen, akkor milyen?
(Megjegyzés: a háromszögekre jellemző tulajdonságok közül egyszerre nem csak egy teljesülhet, így például
lehet egyszerre egyenlőszárú és derékszögű, ugyanakkor ha egy háromszög szabályos, nem szoktuk
hangsúlyozni, hogy egyenlőszárú is.)
13.
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Oldjuk meg az előző feladatot azzal a megszorítással, hogy a „forrásban” a „szabályos”, „derékszögű”,
„egyenlőszárú”, „általános”, „háromszög” kulcsszavak csak egyszer szerepelhetnek és nem adhatjuk értékül
őket szöveges változónak. (Megjegyzés: A feladat megoldását egymásba ágyazott elágazásokkal próbáljuk
megoldani.)
14.
Írjunk rekurzív algoritmust, amely euklideszi algoritmus alapján számítja két egész legnagyobb közös
osztójának értékét.
15.
Hogyan készülhetett a 2.11 rekurzív kép?
2.11. ábra. Rekurzív kép.

16.
A 2.12 ábrán látható rekurzív kép a Sierpinski-háromszöget és annak tulajdonságait mutatja be. Jól látható az
ábra és egy részletének hasonlósága. Adjon meg olyan rekurzív műveletsort, amellyel a Sierpinskiháromszög előállítható.
2.12. ábra. Rekurzív kép.
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17.
Töltse ki a 2.2 táblázat alapján a 2.13 ábrán látható 6-korongos Hanoi tornyai-feladvány megoldását leíró
táblázat első négy oszlopát (a táblázat oszlopait -tól sorszámoztuk). A teljes megoldás leírásához hány
oszlopra van szükség?
2.13. ábra. A 6-korongos Hanoi tornyai.
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3. fejezet - Módszertani
megfontolások
1. Az algoritmizálási készség fejlesztésének
lehetséges eszközei
A problémamegoldó készség fejlesztését az oktatás kiemelten fontos feladatának kell tekintenünk napjainkban
is. Ennek eszközéül hagyományosan elsősorban a matematika szolgált hosszú időn keresztül. Az informatika
oktatásának bevezetésével azonban egy olyan újabb lehetőség jelent meg, amely sok esetben kevésbé igényli az
absztrakt gondolkodást, ugyanakkor a problémák és a megoldások tekintetében is lényegesen kézzelfoghatóbb.
Ugyanakkor látható, hogy az informatika oktatásának utóbbi 15 évében az algoritmizálás és a programozás
témaköre meglehetősen háttérbe szorult. (Ezt mutatja a középiskolai programozói versenyekre történő
jelentkezések egyre alacsonyabb száma is.) Hangsúlyozni szeretnénk, hogy elsősorban nem azt kifogásoljuk,
hogy a közoktatásban nem valósul meg a „programozó-képzés”, hanem sokkal inkább azt, hogy a
középiskolából kikerülő fiatalok nem rendelkeznek azokkal a szükséges, általánosan is alkalmazható
eszközrendszerrel, amely az algoritmizálás és a programozás megfelelő szintű oktatásával megszerezhető volna.
Ezt mutatják az utóbbi évek középiskolai alkalmazó versenyeinek eredményei is, lényeges különbség
mutatkozik a táblázatkezelővel megoldandó és az további feladatok eredményességét tekintve. (Azt lehet
mondani, hogy a táblázatkezelés-feladatok eredményessége dönti el a versenyen való szereplés
eredményességét.) A táblázatkezelővel történő problémamegoldás az algoritmizálási képességhez hasonló
„eszközrendszert” kíván. Ezeknél a feladatoknál is sokkal inkább meghatározó a probléma részfeladatokra való
bontásának képessége, mint egyéb alkalmazások esetében. Erre van szükség például a táblázatkezelés estében
olyan fontos képletek írása során is. Ugyanakkor nincs szükség az algoritmizálás szempontjából fontos
szekvencialitás érzékelésének, és ebből adódóan kisebb szerepe van annak is, hogy a tanuló mennyire képes
vezérlési szerkezeteket társítani egy-egy részprobléma megoldásához.
Az alábbiakban egy olyan példát mutatunk be, amelyhez hasonlóakkal a táblázatkezelő programok
lehetőségeinek fölhasználásával sikerülhet áthidalni azt az általában nagy nehézséget okozó lépcsőfokot, amely
a probléma megoldásának értelmezése és annak algoritmikus, formális megfogalmazása között van.
Feladatunk célkitűzése szerint táblázatkezelővel kell megoldanunk az EAN-13 vonalkód1 helyességének
ellenőrzését. Egy lehetséges megoldást a 3.1 ábrán láthatunk.
3.1. ábra. Az EAN-13 vonalkód ellenőrzése táblázatkezelővel.

Az ilyen jellegű feladat általában – a problémafelvetés miatt – kellő motivációs erővel bír, ugyanakkor jól
elkülöníthető, könnyen megfogalmazható részekre bontható, és alkalmas „átvezetés” a programozási tételekhez,
konkrétan az összegzés tételén(7.3.1) keresztül.
Egy másik – bizonyítottan – jó eredményekkel alkalmazható lehetőség a modellrobotok oktatási célú használata.
Vele kapcsolatban az újszerűségében rejlő motivációs erőn túl, sokoldalú, változatos alkalmazhatósága (videó:
1

Az ezzel kapcsolatos információk a mellékletben (7.2.8)megtalálhatóak.
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s-1-vagott.wmv), és az alkalmazásával biztosított intenzívebb visszacsatolás révén, játékosan érhetünk el jobb
eredményeket az algoritmizálás és a programozás oktatása terén.
A rendelkezésre álló programozási lehetőségek alkalmazásukat széleskörűen, a legkülönbözőbb korosztályok
körében teszi lehetővé. A segítségükkel élményekben gazdagabbá (videó: j-1-vagott.wmv, Munka-kozben01.avi) és nem utolsó sorban eredményesebbé tehető a témakör oktatása. Az oktatás szintjének megfelelően jól
szemléltethetők velük a vezérlési szerkezetek (2.2, 2.3, 2.1, videó: f-2.avi), a programozási tételek (3.13, 3.10,
videó: 13-arnyalat.avi, 05-arnyalat.avi), és nem utolsó sorban a párhuzamos programozás (2.4, videó: para2.avi) jelentősége, amelyre általában nehéz valóban kézzelfogható, egyszerű példát adni.
3.2. ábra. Tojásválogató robot vezérlése.

3.3. ábra. A tojásválogató robot munka közben.

2. Gráfmodell a problémamegoldásban
A gráf olyan matematikai fogalom, amelyet csomópontok és az őket összekötő élek alkotnak. Tehát egy él két
csomópont közé rajzolható, azaz egy élhez két csomópont tartozik, de egy csomóponthoz több él is tartozhat. A
csomópontok megadása után az éleket csomópont-párokkal adhatjuk meg, amelyek ha rendezettek, akkor
irányított gráfról beszélünk, különben a gráf irányítatlan. Amikor a csomópont-párok mindkét eleme ugyanaz a
csomópont, olyankor ezt a különleges élet hurokélnek nevezzük.
A gráfok többek között alkalmasak különféle hálózatok elemeinek és a köztük lévő kapcsolatok szemléltetésére
(úthálózat, számítógépes hálózat, stb.). Az így megadott gráfok csúcsaihoz és éleihez különböző értékeket is
rendelhetünk, ezzel pontosítva a valós objektumról alkotott modellünket. Például egy úthálózat gráfmodelljében
az élekhez természetes módon tartozó érték lehet az általa összekötött útkereszteződések távolsága, vagy ha a
csomópontok számítógépes hálózat elemeit jelölik, akkor az élekhez hozzárendelhetjük például az adatátvitel
sebességét.
A gráf – mint matematikai modell – természetesen nem csak fizikailag megfogható dolgok szemléltetésére
alkalmas. Az algoritmusok egyes lépéseinek a folyamatábra2 egyes utasításai, a gráf csomópontjai, éleinek pedig
az őket összekötő vonalak felelnek meg. Ahogy korábban már megfogalmaztuk, az algoritmus lényegében egy
feladat megoldását adja meg, az őt szemléltető gráf csomópontjai a megoldás lépéseit jelentik, az élek
segítségével pedig végig követhetjük a teljes megoldást. Ebben az esetben a gráfot az algoritmus
megjelenítésére használjuk föl, tehát algoritmus ismeretében rajzoljuk meg. Ha azonban a gráf csomópontjainak
azt a jelentést tulajdonítanánk, hogy legyenek a megoldás egyes „állomásai” – úgynevezett megengedett
állapotok, amelyek az adott probléma ismeretében meghatározhatók – akkor az élek megadásához csak azt
2

Más néven: végrehajtási gráf, vezérlésfolyam-gráf vagy blokkdiagram
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kellene meghatároznunk, hogy az egyes állapotok között lehetséges-e átmenet (megengedett átmenet). A feladat
ilyen módon való megjelenítése fejleszti az algoritmizáláshoz olyan fontos absztrakciós képesség kialakítását,
ugyanakkor kellően szemléletes, ami sokat segíthet a megfelelő algoritmus megtalálásában, sok esetben a
gráfalgoritmusok ismerete nélkül is.

2.1. Érdekes problémák
Már a fentiek alapján is látható, hogy a gráfok nagyon gyakran és jól használható struktúrák a különböző
területekhez kapcsolódó problémák megoldása során, és az őket feldolgozó algoritmusok nagyon fontos szerepet
játszanak a számítástudományban. Most bemutatunk néhányat a számos érdekes feladat közül, amelyek
segítségükkel szemléletesen oldhatók meg. Itt egyenlőre elsősorban a szemléletre hagyatkozunk, de a későbbiek
folyamán kitérünk gráfelméleti algoritmusokra is, amelyekre sok feladat megoldása visszavezethető.
Történeti szempontból is első helyre kívánkozik az a gráfelmélet kezdetét jelenő matematikai „feladvány”,
amely königsbergi hidak problémája néven ismert és megoldása Leonhard Euler nevéhez fűződik.
Az egykori Königsberg – ma Kalinyingrád (3.4 ábra) – városában, a Prégel folyón átívelő hét híd kötötte össze a
város különböző részeit. Felvetődött a probléma, hogy vajon lehetséges-e olyan sétát tervezni, amely során
minden hídon pontosan egyszer haladjunk át és visszaérkezzünk a kiinduló ponthoz? Euler 1736-ban
bizonyította, hogy ez lehetetlen.
3.4. ábra. Kalinyingrád műhold-képe napjainkban

A továbbiakban nézzük meg a probléma gráfmodelljét, amelyet a 3.5 ábra szemléltet. Az ábrán különböző
színnel jelzett városrészeknek a gráf csomópontjai, a hidaknak pedig a gráf élei felelnek meg.
3.5. ábra. Königsberg egykori képe és a problémát leíró gráf.
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Euler vette észre, hogy a gráfmodellben az egyik – az ábrán B-vel jelölt – csomóponthoz 5, míg a többihez 3–3
él tartozik. Levezette, hogy a kívánt élsorozat csak olyan gráfban adható meg, amelyben minden csomópont
fokszáma páros – azaz minden csomóponthoz páros számú él tartozik – hiszen a feladat szerint minden élet
pontosan egyszer vehetünk figyelembe3.
3.6. ábra. A tégla-mintázat és egy „próbálkozás” a probléma megoldására.

A következő egyszerű példával gyakorolhatjuk a feladathoz illeszkedő gráfmodell létrehozását. Tekintsük a 3.6
ábra tégla-mintázatát. A feladat az, hogy rajzoljunk olyan zárt görbét, amely pontosan egyszer halad át az ábrán
található minden szakaszon4. Az ábrán láthatunk egy sikertelen „próbálkozást”, ugyanis a görbe nem metszi az
egyik vízszintes szakaszt, ugyanakkor az egyik függőlegesen kétszer is áthalad. További próbálkozás helyett
célszerűnek látszik elkészíteni a probláma gráfmodelljét, és összevetni az előző problémával.
Az előző két probléma meglehetősen nagy hasonlatosságot mutatott és a gráfmodellje is viszonylag könnyen
elkészíthető, mert könnyen megfeleltehetők a valós objektumok részei a gráf éleinek és csomópontjainak. A
következő példában a problémát szemléltető gráf részei már elvont fogalmaknak felelnek meg.
Szuper Hősünkre ismét a Világ megmentésének felelősségteljes feladata hárul. A mindent elpusztító robbanást
csak az tudja megakadályozni, aki a terminálon begépeli a folyamatot leállító négyjegyű kódot. Hősünknek
sajnos halvány elképzelése sincs a kódról, csupán azt tudja, hogy a rendszer új kódként értelmezi a már begépelt
sorozat utolsó 3 elemét az újonnan begépelttel. Ha ez helyes, akkor a visszaszámlálás leáll a szokásos hatalmas
Egy összefüggő gráf, a fenti feltételeknek megfelelő bejárása akkor és csak akkor lehetséges, ha a gráf minden csomópontjának fokszáma
páros. Ez az úgy nevezett zárt Euler-séta.
4
Ha jobban megnézzük, akkor látható, hogy összesen 16 ilyen szakasz van az ábrán, hiszen a középső vízszintes szakaszt a rá merőleges
szakaszok 4 részre osztják, további 5 vízszintes szakasz található az ábra alsó és fölső szélén és végül összesen 7 függőleges szakasz van az
ábrán.
3
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vörös kijelzőn, ha pedig nem, akkor egy újabb leütéssel kiegészítve a korábbi elemek utolsó 3 tagját új kóddal
próbálkozhatunk. Tehát az első kódot akkor értelmezi a rendszer, amikor a negyedik leütés történik, és innentől
minden egyes további leütés lényegében egy újabb kód megadását jelenti.
Könnyen belátható, hogy a kódok száma véges. Ha kód alatt négyjegyű, tízes számrendszerbeli számokat
értünk, akkor összesen
ilyen kód lehetséges5. Ezek begépelése a legrosszab esetben
leütést
jelentene, ha
-tól
-ig minden számot be akarunk gépelni. Ebben az esetben azonban nem használnánk
ki a fentebb említett szabályt, és az feltehetően több időt igényelne. A szabály fölhasználásával vajon mennyivel
rövidíthető le ez az idő? Ebben az esetben hány leütésre lenne szükség? Természetesen szeretnénk elkerülni a
kódok ismétlődését is. Vajon lehetséges-e ez is?
A feladat szövegében rögzítettük a kód hosszát és bár ezzel kapcsolatban nem tartalmazott információt,
feltehetően mindenki úgy gondolja, hogy a kód jegyei tíz félék lehetnek. A probléma általánosítását jelenti, ha
azt mondjuk, hogy a kód egy jegyű -alapú számrendszerbeli szám.
A jobb átláthatóság reményében tekintsük most azt az egyszerűbbnek tűnő esetet, amelyben
és
Ekkor a megoldás egy háromjegyű, kettes számrendszerbeli szám. Tudjuk, hogy három biten -tól
ábrázolhatjuk a számokat, ami 8 különböző kódot jelent.

.
-ig

A rendszer által, a következő leütéskor értelmezendő kód értéke két dologtól függ:
1.
Mi volt a két utolsó leütés?
2.
Mi lesz a következő leütés?
Az előbbit tekinthetjük a rendszer állapotának és szemléltessük a gráf csomópontjaival, az utóbbit pedig annak
az átmenetnek, amelynek hatására új állapotba kerül és ezeket jelöljék a gráf élei.
3.7. ábra. A „Szuper Hős”-probléma gráfmodellje

5

Természetesen az

és

-nél kisebb számok esetében bevezető nullákat írunk.
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A 3.7 ábrán jól látható, hogy (
és
esetén) az egyes állapotok kétjegyű számokkal írhatók le, ezért a
gráfnak 4 csomópontja lehet. A gráf éleihez írt számjegyek azokat az átmeneteket – leütést – jelölik, amelyek
hatására egy másik állapotba kerül a rendszer, és közben értelmezett kód úgy áll elő, hogy az él
kiindulópontjához írt számot jobbról kiegészítjük az él jelzésével. Például amikor a rendszer a
-állapotban
van, és közben -et adunk meg, akkor a
-állapotba kerül és közben
kód áll elő. Ugyanakkor az is
leolvasható, hogy az új állapot az aktuális kódból – példánkban
-ből – úgy származtatható, hogy annak első,
legmagasabb helyiértékű jegyét elhagyjuk.
A kérdés tehát az, hogy mely csomópontból kell kiindulnunk, és mely éleket kell bejárnunk, hogy közben az
összes háromjegyű kód előálljon. Természetesen arra is törekednünk kell, hogy a lehető legkevesebb leütés
történjen, azaz a lehető legkevesebb élet vegyük igénybe. Az ábráról látható, hogy nincs értelme egy élen
többször is „végigmenni”, hiszen akkor olyan kódot adunk meg, amit már korábban megadtunk, ugyanakkor
minden élt figyelembe kell vennünk egyszer, mert különben lesz olyan kód, ami nem áll elő. Tehát lényegében
ebben az esetben is azt kell eldönteni, mint a korábbi két példában. A különbség csupán annyi, hogy jelen
esetben irányított gráf a modell. Az ábra alapján az is könnyen belátható, hogy csak akkor tudunk kijelölni az
irányított gráfon olyan zárt útvonalat, amely minden élet pontosan egyszer tartalmaz, ha minden csomópontra
teljesül, hogy a hozzá tartozó befutó és kimenő élek száma azonos.
A fenti példából levonhatjuk azt a következtetést, hogy értéke a csomópontok számát, míg az
csomópontból kiinduló és az oda befutó élek számát fogja meghatározni.
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2.2. Hanoi tornyai
A korábban megismert Hanoi tornyai probléma megoldása szintén kiválóan szemléltethető gráf segítségével,
hiszen kézzel fogható, jól elkülöníthető állapotok jellemzik, és könnyen értelmezhetőek az egyes állapotok
közötti átmenetek is.
Az jobb érthetőség kedvéért tekintsük elsőként az 1-korongos rendszert. Ebben az esetben az rúdon csupán
egyetlen korong található kiinduló helyzetben. Könnyen látható, hogy a probléma egyetlen „elemi” mozgással
megoldható, hiszen az A

C mozgatás a szabályok értelmében lehetséges. Ugyanakkor a korongot az A

és a B
C mozgatások egymásutánjával is eljuttathatjuk a
módon szemléltethető.

B

rúdra. Gráf alkalmazásával ez a 3.8 ábrán látható

3.8. ábra. Az 1-korongos Hanoi tornyai-feladvány megoldásgráfja.

A szokásos módon a csomópontok itt is az egyes állapotokat jelölik, jelen esetben azt kell kifejeznünk az
alkalmazott jelöléssel, hogy az egyes korongok az adott állapotban mely rúdon találhatóak meg. A 3.9 ábra a 2korongos rendszer megoldását mutatja be. A kiinduló (AA) állapot azt fejezi ki, hogy 1. és a 2. korong is az
rúdon található (természetesen a szabályoknak megfelelő módon a nagyobb van alul). Abból az állapotból – a
szabályoknak megfelelően – megengedett átmenet révén juthatunk például a (BA) állapotba az A

B mozgatás

végrehajtásával. Ezt követően az A

C mozgatással a (BC) állapotba jutunk, hiszen az 1. korong maradt a

rúdon, a 2. viszont a
megoldását jelenti6.

-ról. Végül a B

-re került az

C mozgatással jutunk a (CC) állapotba, ami feladat

Az előzőek alapján, a gráf egy éle mentén egy szomszédos csomópontba eljutni egy elemi mozgatás
végrehajtását jelenti. Az is jól látható az ábráról, hogy az (AA) állapotból a (CC) állapotba számtalan más
útvonalon is eljuthatunk, a korábban megadott három átmenet csupán egy, a legrövidebb megoldást jelenti.
A fentiek alapján nem jelenthet problémát a 3.10 ábra által bemutatott, a 3-korongos rendszer állapotait leíró
gráf értelmezése. Ezeken túl szeretnénk fölhívni a figyelmet a 3.8, a 3.9 és a 3.10 ábrák, valamint a 3.21 ábra
összevetésére. A 3.21 ábra lényegében egy fraktál, ami önmagában is a feladat rekurzív algoritmussal történő
leírását sugallhatja.
3.9. ábra. Az 2-korongos Hanoi tornyai-feladvány megoldásgráfja.

6

A 3.9 ábráról az is leolvasható, hogy nem csak az

probléma is. Mi több, az ábra alapján beszélhetünk

-probléma megoldása szemléltethető vele, hanem az
-problémáról is.
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3.10. ábra. Az 3-korongos Hanoi tornyai-feladvány megoldásgráfja.
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3. A hatékonyságról a gyakorlatban
Láthattuk, hogy a hatékonyság kérdése meglehetősen összetett probléma. Sok esetben az algoritmus nem tehető
hatékonyabbá az egyik szempont szerint, általában magával vonja annak változását a másik kettő szempontjából
is. Bizonyos esetekben a változtatás kedvezően hathat több szempontból is, mit például, ha „lecseréljük” a
lebegőpontos változóinkat kisebb tárigényű egészekre, akkor ezzel tárigény és a végrehajtási idő is kedvezően
változik. Más esetben azonban, ha az egyik szempontból kedvező változtatást hajtunk végre, akkor az a másik
két szempontból kedvezőtlenül hat. Ebből is látható, hogy – különösen összetettebb programok esetében – a
tervezés folyamata mennyire meghatározó lehet a teljes rendszer minőségére.

3.1. A forráskód optimalizációja
Sok esetben az algoritmus értelmezése nélkül is elvégezhetők olyan változtatások, amelyek kedvezően
bebolyásolják a program végrehajtási idejét.
Ciklusösszevonás
Akkor alkalmazhatjuk, ha a két egymást követő ciklus minden esetben azonos számú iterásiót hajt végre és
az első által előállított eredményt a második nem használja föl.
Ciklusfüggetlenség
A ciklusváltozótól, a ciklustól független utasításokat „kiemelhetjük” a ciklusból, ezzel csökkenthetjük a
ciklusmag egyszeri lefutási idejét. Ez természetesen vonatkozik egyszerű és összetett utasításokra egyaránt7.

Például, ha ciklusmag egy olyan elágazás, amelynek nincs hamis ága és az igazág utasításaitól független az elágazás feltétele, akkor a ciklus
és az elágazás formálisan fölcserélhető.
7
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Elágazások összevonása
A ciklusok összevonásához hasonlóan, ha a két egymást követő elágazás feltétele ugyanaz, és az első
elágazás mindkét ágán lévő utasításoktól független az elágazás feltétele, akkor az elágazások
összevonhatók.
Elágazás-függetlenség
Az elágazásból, az elé „kiemelhetők” azok az utasítások, amelyektől az elágazás feltétele független, az
elágazás mögé pedig azok az utasítások, amelyek az igaz és a hamis ágon is megtaláhatóak, de nincsenek
függőségi kapcsolatban az elágazás utasításaival.

3.2. Luhn-algoritmus
A programozási tételek, olyan általánosan megfogalmazott, egyszerűbb algoritmusok, amelyek ismerete
segítségünkre van összetettebb algoritmizálási feladatok megoldásában egyrészt mert mintaként szolgálnak,
másrészt mert ismeretük segítséget nyújt a probléma részfeladatokra történő bontásában. Ugyanakkor általános
megfogalmazásuk miatt az alkalmazásuk során a konkrét feladatnak megfelelően többé-kevésbé át kell
alakítanunk őket, hogy megfelelhessünk a hatákonyság követelményeinek. Az összegzés tétele (7.3.1) talán a
legegyszerűbb, ugyanakkor talán a leggyakrabban fölhasználható programozási tétel. A Mellékletben (7) közölt
néhány, a gyakorlatban a legkülönbözőbb területeken, adatatbázisokban elterjedten használt azonosítók 8
praktikus lehetőséget kínálnak az összegzés algoritmizálására.
Példánkban bankkártyaszám (7.2.7) ellenőrzésére alkalmas algoritmusokat mutatunk be, és azok
hatékonyságbeli különbségeire hívjuk föl a figyelmet.
Az ellenőrző algoritmus szerint a bankkártyaszám elemeiből képzett sorozat elemeit elsőként összegezni kell.
Ezt a sorozatot úgy képezzük, hogy az azonosító páratlan sorszámú jegyeit megszorozzuk 2-vel (a párosakat
pedig nem!). Ha a kétszeres szorzat 9-nél nagyobb, akkor végezzük el velük az alábbi műveletek egyikét:
1.
képezzük számjegyeik összegét
2.
10-zel való osztási maradákát növeljük 1-gyel
3.
értékét csökkentsük 9-cel.
A felsorolt három lehetőség az eredmény szempontjából, matematikai értelemben azonos. Az ekvivalencia
azonban hatékonyság szempontjából nem föltétlen teljesül. A fentebb megadott műveletek a következő
kifejezésekkel adhatók meg az algoritmus számára:
1.
(c DIV 10)+(c MOD 10)
2.
(c MOD 10)+1
3.
(c - 9)
Mivel a fenti műveletek egyikét minden bankkártyaszám ellenőrzése esetén esetleg többször – legfeljebb 8
alkalommal – végre kell hajtani, ugyanakkor előfordulhat olyan alkalmazás, amelyben tömeges ellenőrzést kell
A melléklet tartalmazza az alábbi – számítógépes rendszerekben használt – azonosítók leírását: személyi azonosító, adózó polgár
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító, vényazonosító, ISBN, ISSN, bankkártyaszám, EAN-13, EAN-8.
8
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végezni, a hatékonyság szempontjából fontos döntés előtt állunk. A döntés nem túl nehéz, hiszen tudjuk, hogy a
multiplikatív műveletek végrehajtása több időt igényel (azonos típusok esetében). Látható, hogy az 1. kifejezés
2, a 2. kifejezés 1 ilyen műveletet is tartalmaz, míg a 3. kifejezés kiértékeléséhez csupán egy kivonást kell
elvégezni. Az alábbiakban megadott négy algoritmusban természetesen ezt a kifejezést fogjuk alkalmazni.
(Ezzel a választással lényegében a ciklusmag egyszeri lefutási idejét csökkentettük.)

A Luhn1 algoritmusban a páros sorszámú elemek esetében úgy döntjük el, hogy a kétszeres szorzat kétjegyű-e,
hogy az elágazás feltételében elvégezzük a 2-vel való szorzást. Könnyen belátható azonban, hogy a szorzat csak
akkor lehet 9-nél nagyobb, ha a kód aktuális számjegye 4-nél nagyobb. Ennek a felismerésnek megfelelően
változtattuk meg a Luhn2 algoritmus megfelelő elágazásában a logikai kifejezést. Ezzel ismét a ciklusmag
egyszeri lefutási idejét csökkentettük, hiszen ennek a logikai kifejezésnek a kiértékelése kevesebb időt igényel.

Az ellenőrzés során a bankkártyaszám számjegyeiből képzett sorozat elemeit kell összegeznünk. Amikor ennek
a sorozatnak az elemeit képezzük, másként kell eljárnunk a páros és másként a páratlan sorszámúak esetében.
Az összeadás műveletének asszociatív tulajdonsága miatt elvégezhetjük először a páros, majd a páratlan
sorszámú elemek földolgozását. Ezt lényegében az előző két algoritmus ciklusának megbontásával érhetjük el.
Az egyik ciklusban a páros, míg a másikban a páratlan sorszámú elemek részsorozatát dolgozzuk föl. Ezzel
feleslegessé válik az előző algoritmusok elágazása, amely az elemek sorszámának paritását vizsgálja. Ezzel
szintén a ciklusmag egyszeri lefutási idejét csökkentettük.
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Az algoritmus következő (Luhn4) változatában az előző (Luhn3) ciklusait vontuk össze. Tehetjük ezt, mivel
mindkét ciklusmag ugyanannyiszor fog végrehajtódni, hiszen a bankkártyaszám 16-jegyű, tehát a páros és a
páratlan sorszámú jegyeinek a száma megegyezik.

3.3. Kereső algoritmusok hatékonysága
A tárolt adatok mennyiségének növekedésével egyre nagyobbá vált a kereső algoritmusok szerepe, jelentősége.
Egyben ezek az algoritmusok jó példát szolgáltatnak arra is, hogy a tárolásra szolgáló adatszerkezet és az egyes
elemek elhelyezkedése az adatszerkezetben milyen nagy mértékben meghatározza, hogy milyen algoritmusokat
alkalmazhatunk a benne tárolt adatokkal való műveletvégzésre. Másrészt a kereső algoritmusok példáján
keresztül szemléltethetünk néhány, az algoritmus hatákonyságának növelésére szolgáló lehetőséget is.
A keresés műveletének megvalósításához olyan adatszerkezetre van szükségünk, amely lehetővé teszi az egyes
adatelemek elérését, hiszen azok tulajdonságait vizsgáljuk. Ugyanakkor az is fontos, hogy az elemek közötti
kapcsolat és a tárolás módja az adatelemek milyen módon való elérését teszi lehetővé.
A keresés célja, hogy egy adott értékű vagy tulajdonságú elem helyét meghatározzuk a sokaságon belül,
általában azzal a céllal, hogy az elem további tulajdonságait megismerjük. Ehhez általában a sokaság több
elemét is el kell érnünk. Hatékonyság szempontjából fontos, hogy az elemek elérésének száma ne legyen több
az elemek számánál. Ugyanakkor az is látható, hogy legalább egy elemet meg kell vizsgálnunk. Tehát mikor
álljon meg egy kereső algoritmus? Természetesen fölösleges a további elemek vizsgálata, ha megtaláltuk a
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keresett elemet és akkor sincs értelme a további keresésnek, ha már biztosan eldönthető, hogy a vizsgált
adatszerkezet nem tartalmazza azt. Ehhez nem föltétlen kell minden elemet megvizsgálnunk.
Ebben a témakörben a kérdés úgy is fölvetődhet, hogy a sokaság tartalmazza-e az adott elemet? Ennek
megválaszolására szolgál az eldöntés tétele(7.3.4). A válasz lényegében a sokaságot jellemzi, tehát szükséges
lehet például a halmaz típus megvalósításánál.
Az előző tétel esetében nyilván meg kellett találnunk az elemet, tehát ha annak helye értelmezhető az alprogram
hívásának a szintjén, akkor ezt az információt is visszadhatjuk. Ezzel lényegében a már keresést valósítottunk
meg. Erre mutat egy példát lineáris keresés tétele(7.3.5), amely olyan rendezetlen sorozatok esetében
alkalmazható, amelyeknek a tárolási módja lehetővé teszi, hogy az elemeit pontosan egyszer elérjük. Ez az
algoritmus megfelel annak, hogy a keresett elem elérésekor a keresés véget ér, illetve annak eldöntéséhez, hogy
nincs értelme tovább keresni, ahhoz minden elemét meg kell vizsgálnunk.
Általában igaz az, hogy ha az adatokkal, illetve az adatszerkezettel kapcsolatban rendelkezésünkre áll valami
speciális információ, akkor az algoritmus hatékonysága növelhető. Ennek bemutatására a kiválasztás
tétele(7.3.6) alkalmas, hiszen előfeltétele, hogy a keresett elemet biztosan tárolja az adatszerkezet. Lényegében
ez az algoritmus szolgálhat megfelelő alapjául annak, hogy a lineáris keresés algoritmusát hatékonyabbá tegyük.
A kiválasztás tételének tapasztalata alapján nincs szükség annak vizsgálatára, hogy megvizsgáltunk-e már
minden elemet, mert tudjuk, hogy a biztosan tartalmazza a keresett elemet, és ekkor a keresés biztosan véget fog
érni. A strázsás keresésben(7.3.7) pontosan ezt fölhasználva egészítjük ki a sorozatot a keresett elemmel. Ezzel
ugyan növeljük az adatszerkezet tárigényét, de keresést végző ciklus egyszeri lefutási idejének csökkentésével a
keresés végrehajtási ideje átlagosan harmadával csökken a lineáris kereséséhez képest.
Másik ilyen specialitás a sorozat elemeinek rendezett tárolása lehet. Az adatszerkezettől függően más-más
lehetőségeink vannak a hatékonyabb keresésre. Ha tehát az adatszerkezet bejárható, azaz minden eleme
pontosan egyszer elérhető, és teljesül, hogy a bejárás során elérhető következő elem az összes korábbihoz képest
nagyobb vagy egyenlő, akkor alkalmazható a lineáris keresés rendezett sorozaton(7.3.8) algoritmusa. Ebben az
algoritmusban nem föltétlenül kell a sokaság minden elemét megvizsgálnunk annak eldöntéséhez, hogy az
adatszerkezet tartalmazza-e a keresett elemet, hiszen amint a keresettnél nagyobbat találtunk, akkor
befejezhetjük a további elemek vizsgálatát, mert azt követően általában ennél is nagyobbak következnek.
Ha az adatszerkezet lehetővé teszi például a közvetlen elérést, akkor alkalmazhatjuk a bináris keresés
algoritmusát(7.3.9)9. Az algoritmus szerint a sorozat középső elemének vizsgálatával eldönthető, hogy a keresést
a vizsgált elem előtti, vagy az azt követő elemek részsorozatával kell folytatnunk hasonló módon. Ennek NXTrobottal történő szemléltetési lehetőségét mutatja be a 3.13 ábra, valamint a 3.11 és a 3.12 forráskódok.
A program célja tehát a bináris keresés mechanizmusának szemléltetése. A robot „képes” megtalálni az előzőleg
megismert mintának megfelelő elemet a 16 szürke árnyalatot tartalmazó skála elemei között a bináris keresés
elve alapján.
3.11. ábra. Bináris keresés szemléltetése NXC-ben. (A program deklarációi és a robot
vezérlését végző alprogramok.)

A bináris keresés alkalmazása nem csak közvetlen elérés esetében alkalmazható, hiszen egy rendezett bináris fában (kereső fa) szintén a
bináris keresés hatékonyságával kereshetünk.
9
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3.12. ábra. Bináris keresés szemléltetése NXC-ben. A főprogramban jól fölismerhető a
bináris keresés jellegzetes fölépítése.
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3.13. ábra. Bináris keresés szemléltetése NXT-robottal. A robot a bináris keresés
algoritmusának megfelelően keresi meg az előre megadott szürke árnyalatot a skálán.

A bináris keresés hatékonysága már azzal is jól érzékeltethető, hogy első vizsgálat alkalmával – ha nem is
találtuk meg a keresett elemet – olyan döntést tudunk hozni, amellyel lényegében a teljes sorozat elemeinek a
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felét kizárjuk a további összehasonlításból. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy
alkalmazásának feltétele a rendezettség. Általában a rendezés meglehetősen művelet- és időigényes eljárás, tehát
összességében nem biztos, hogy a bináris keresés alkalmazásával programunk gyorsabb lesz (például akkor, ha
alkalmazhatóságának feltételeként túlságosan gyakran kell rendeznünk az adatszerkezetet).

4. Visszalépéses keresés
A visszalépéses keresés algoritmusa és a hozzá kapcsolódó adatszerkezetek miatt is külön említést érdemel. Bár
már jóval előbb ismert volt, gyakorlati alkalmazása csak a számítógépek megjelenésével és elterjedésével vált
lehetővé. Elsősorban olyan problémák megoldásánál célravezető az alkalmazása, ahol analitikus megoldást
nehezen találhatunk, így szisztematikus próbálgatásokat végzünk.
A témakör tárgyalásánál hagyományosan említjük meg a szintén ezzel a módszerrel megoldható úgynevezett
nyolckirálynő-problémát. Itt föltétlen hangsúlyozni szeretnénk, hogy bár ez a feladvány megoldható a
visszalépéses keresés módszerével, semmiképpen sem azonos vele. A visszalépéses keresés egy sok területen
eredményesen alkalmazható, jóval általánosabb algoritmus. Ennek megfelelően, bár kiindulópontnak ezt a –
keletkezését tekintve a XIX. század közepére tehető – feladványt tekintjük, szeretnénk láttatni annak jóval
szélesebb körű alkalmazási lehetőségeit.
A probléma megfogalmazása végtelenül egyszerű: helyezzünk el 8 királynőt egy szabványos sakktáblán úgy,
hogy a játék szabályai szerint egyikük se legyen ütésben. A Max Bezzel által 1848-ban felvetett problémát
1850-ben Carl Friedrich Gauss és Georg Cantor általánosítva n-királynő-problémaként fogalmazta meg. Ez a
megfogalmazás valamelyest közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a visszalépéses keresést, mint általánosabb
megoldási módszert tárgyaljuk.
Ésszerű elgondolásnak tűnik minden királynőt a sakktábla egy-egy sorához rendelni, hiszen – tekintve, hogy a
szabályok szerint a királynő vízszintesen, függőlegesen és átlósan léphet – egy figura a vele egy sorban lévő
másikat biztosan ütné. Tehát az egyes figurákat csak a hozzájuk tartozó soron belül mozgathatjuk el. Ennek
rögzítése után már csak a függőleges és az átlós irányú ütésre kell majd figyelnünk.
Helyezzük el az 1. királynőt a hozzá tartozó (első) sor első pozícióján10. Ezt követően 2. királynő számára
keressünk egy ütésmentes helyet a hozzá tartozó (második) sorban. Folytassuk megoldást a újabb és újabb
királynők elhelyezésével hasonló módon, ameddig ez lehetséges.
Természetesen bekövetkezhet az, hogy az újabb, királynő számára nem találunk megfelelő helyet az sorban.
Ekkor alapelvünknek megfelelően – az ütésmentes állapot fenntartjuk a megoldás során, ez biztosítja azt, hogy
az utolsó királynő elhelyezésekor sem kerül egyetlen figura sem ütésbe – az ezt megelőzően elhelyezett
királynő számára keresünk új, megfelelő helyet az
sorban (az
királynő pedig lekerül a tábláról).
Ha ez sem lehetséges, akkor ugyanezt a műveletet végezzük el az
királynővel is. Ezeket a
visszalépéseket mindaddig végezhetjük, amíg vissza nem érünk az királynőhöz. Ekkor ezt a figurát kell olyan
pozícióra helyezni, ahol még korábban nem volt, ami praktikusan a következő mezőt jelenti.
Az algoritmusnak értelemszerűen akkor van vége, ha az utolsó királynő számára is találtunk megfelelő helyet az
ő sorában. Ha azonban feltételezzük, hogy a problémának több megoldása is van, akkor az utolsó királynő
elhelyezése után – megoldás detektálása mellett – próbáljunk a számára újabb megfelelő helyet keresni. Ha ez
nem sikerül, akkor az korábban ismertetett módszernek megfelelően – ezt a figurát levéve a tábláról – az őt
megelőző királynő számára keressünk helyet annak a sorában. És innentől járjunk el az előzőeknek megfelelően
– ha egy királynőt megfelelően el tudtunk helyezni, akkor a következő számára keresünk helyet, ha pedig nem,
akkor az azt megelőző számára keresünk új, megfelelő helyet. Ekkor természetesen bekövetkezhet, hogy az
királynő számára már minden rendelkezésére álló helyet kipróbáltunk, ami azt jelenti, hogy nincsenek további
megoldások.
Könnyű látni, hogy minden királynő számára – az
királynő-probléma esetén – darab, egy sorba tartozó
pozíció van „fenntartva”. Ezeket formálisan az
sorozattal tudjuk leírni. Tehát valójában darab ilyen
sorozatot kell megadnunk a feladat formális leírásához. A feladat megoldásához lényegében minden sorozatnak
egy elemét kell kiválasztanunk a szabályoknak megfelelően, hiszen egy figura egyszerre csak egy pozíción
lehet, ugyanakkor egy elemét ki kell választanunk, hiszen a figurát el kell helyeznünk a táblán. Ezek a
Természetesen ez az elhelyezés pillanatnyilag megfelelő, és a későbbiek során is arra fogunk törekedni, hogy az ütésmentes állapot az
újabb figura elhelyezése után is fönnmaradjon.
10
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kiválasztott elemek matematikai értelemben szintén sorozatot alkotnak. Ezt szemlélteti a 3.1 táblázat. Az -vel
jelzett oszlop a királynők sorszámát tartalmazza, a „db.” oszlop sora az sorozat elemszámát jelenti, a sor
következő nyolc eleme a királynőhöz tartozó mezők sorszámainak sorozata, az
-vel jelzett oszlopból
kiolvasható, hogy abból a sorból a sorozat hányadik elemét választottuk, az utolsó oszlop eleme pedig az
sorozat kiválasztott elemének értékét jelenti. Tehát a táblázat utolsó oszlopából kiolvasható a feladat egy
megoldása, ami szintén egy sorozat formájában adható meg.
3.1. táblázat. A 8-királynő-probléma adatainak és egy lehetséges megoldásának ábrázolása

A feladat formális leírásából kitűnnek annak speciálisai:
1.
a sorozatok elemszáma azonos és elemenként megegyeznek,
2.
a sorozatok elemeinek értéke megegyezik a sorszámukkal,
3.
a sorozatok rendezettek,
4.
a sorozatok száma és elemeinek a száma azonos.
3.14. ábra. Visszalépéses keresés általános esetben.
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A fentiekből következik, hogy ebben a speciális esetben az egyes sorozatok tárolásától eltekinthetünk, hiszen
számlálással az elemeik előállíthatók. Ha azonban bevezetnénk olyan megszorításokat, hogy a tábla bizonyos –
nem szisztematikusan kiválasztott – pozícióira nem léphetünk, akkor minden királynő esetében szükségessé
válik az elhelyezéséhez figyelembe vehető mezők tárolása 11. Ezt tekinthetjük a 8-királynő-probléma további
általánosításának is. Erre láthatunk egy példát a 3.14 ábrán. Az ábrán látható sakktábla bizonyos pozícióit
véletlenszerűen letiltottuk és csak a fennmaradóakra kíséreltük meg a királynő elhelyezését. A táblán jeleztük a
letiltott mezőket és a feladat egy lehetséges megoldását.
Az alábbiakban közöljük a fentebb általánosított problémát megoldó algoritmust, melynek értelmezését az
Olvasóra bízzuk.
Visszalépéses kereséssel tehát azok a feladatok oldhatók meg, ahol adott darab véges, de nem üres sorozathoz
kell hozzárendelnünk egy -elemű sorozatot úgy, hogy ennek a sorozatnak az elemét az adott sorozat
elemei közül választhatjuk, de az elem megválasztását befolyásolja az, hogy a többi sorozatból korábban mely
elemeket választottuk.
A 3.15 ábrán sárga mezőben jelöljük az adott darab sorozatot. Ezek elemszáma rendre
. A
megoldást jelentő sorozatot az ábra jobb szélén fehér mezőben jelöltük. Ezt a sorozatot egyes sorozatok (sárga
mezőben)
sorszámú elemei alkotják. Az ilyen feladatok megoldásánál tehát elsődleges fontosságú
az adott sorozatok és az elemek kiválasztását befolyásoló szabályok meghatározása.
3.15. ábra. A visszalépéses
adatreprezentációja.

kereséssel

megoldható

feladatok

egy

lehetséges

A 3.14 ábrán látható sorozatokat úgy állíthatjuk elő, hogy a 3.1 táblázat sorozatainak előállítjuk egy-egy véletlen sorrendjét, és az így nyert
– most már rendezetlen, de még azonos elemeket más-más sorrendben tartalmazó – sorozatok utolsó néhány, véletlenszererűen megadott
számú elemét elhagytuk. A letiltott mezők sorszáma szürke színnel van jelezve.
11
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5. Feladatok
1.
Táblázatkezelő segítségével valósítsa meg a 3.18 ábrán láthatóhoz hasonló módon az adóazonosító
ellenőrzését.
3.16. ábra. Adóazonosító ellenőrzése táblázatkezelővel.

2.
Táblázatkezelő segítségével valósítsa meg a 3.18 ábrán láthatóhoz hasonló módon a személyi azonosító
ellenőrzését.
3.17. ábra. Személyi azonosító ellenőrzése táblázatkezelővel.
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3.
A 3.18 ábrán látható gráf csúcsai és élei a 3.6 ábra mely elemeinek felelnek meg?
3.18. ábra. A 3.6 ábrán látható tégla-mintázathoz tartozó feladat gráfmodellje.

4.
Ellenőrizzük, hogy a 3.7 ábra különböző csomópontjaiból kiindulva valóban előállítható-e valamennyi kód a
„Szuper Hős”-probléma megoldásaként
és
esetén?
5.
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A 3.19 ábra milyen és

esetén adja a „Szuper Hős”-probléma gráfmodelljét?

3.19. ábra. Egy konkrét „Szuper Hős”-probléma gráfmodellje.

6.
A 3.20 ábra a „Szuper Hős”-probléma gráfmodelljének csupán a pontjait tartalmazza
Jelölje a lehetséges átmeneteket.

és

3.20. ábra. A „Szuper Hős”-probléma gráfmodelljének csomópontjai a megengedett
átmeneteket jelölő élek nélkül (hármas számrendszerbeli, háromjegyű kódok esetén).
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7.
A 3.21 ábrát összevetve a 3.8, a 3.9 és a 3.10 ábrákkal (amelyek az 1, 2 és a 3-korongos Hanoi tornyai
feladvány megoldásait szemléltetik), az ábra értelmezése után adjuk meg, hogy milyen rendszer megoldását
adtuk meg a gráffal?
3.21. ábra. Hanoi tornyai játék megoldásgráfja a korongok számának növelésével
összetettebbé válik.
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8.
Visszalépéses kereséssel oldjuk meg a korábban ismertetett „Szuper Hős”-problémát általános és
Mik alkotják az adott sorozatokat, és mik az elemek választásának szabályai?

esetén.

9.
Érdekes optikai jelenség, hogy ha a fénysugár két átlátszó anyag határfelületéhez ér, akkor egy része
visszaverődik, egy része pedig átlép a határfelületen és a másik közegben halad tovább. A 3.22 ábra azt
szemlélteti, hogy a négy egymással párhuzamos határfelület esetében hogyan viselkedik a legfelső
határfelületen (balra fönt) belépő fénysugár. Látható módon egy része visszaverődik a második felületről, egy
része tovább halad, amelynek egy része szintén visszaverődik, egy része tovább halad a harmadik
határfelülethez és így tovább12.
Az ábrán látható, hogy az első visszaverődés 3 különböző módon valósulhat meg. A második visszaverődés
már 6 különböző módon jöhet létre, hiszen például a legalsó határfelületről elsőként visszaverődő fénysugár
egy-egy része a fölső három réteg mindegyikéről részben visszaverődik.
Három határfelület esetén hány különböző módon valósulhat meg 1, 2, 3, 4, 5 visszaverődés?
3.22. ábra. Fénysugár viselkedése határfelületen.

A fény egy része eljut a legalsó határfelülethez, és egy része természetesen innen is visszaverődik, egyrésze pedig kilép a rendszerünkből.
A fénysugárnak ezt a részét nem követjük tovább, ahogyan a fölső határfelületen keresztül távozó részét sem.
12
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10.
Adjuk meg azt a visszalépéses keresés elvén működő algoritmust, amely az előző feladatot általánosan
megoldja, azaz határfelület esetén megadja az 1, 2, 3, 4, 5 visszaverődéssel járó utak számát.
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4. fejezet - Gráfok
A matematikában, a valós életben is nagyon gyakoriak azok az adatszerkezetek, melyek modellezésénél az
egyes elemek közötti kapcsolatot a sok-sok kapcsolat jellemzi. Az adatbázis-kezelés történetéből ismerjük, hogy
egykor ezt annyira jellemzőnek gondolták, hogy a hálós adatmodell kidolgozását is ezen kapcsolatrendszerre
optimalizálták. A jelenlegi adatbázis modellek már az egy-sok kapcsolatrendszerre építenek (relációs
adatmodell), a sok-sok kapcsolat azonban kis trükkel (kapcsolótábla) megoldható.
Az algoritmusok tárgy keretein belül is tárgyalni kell az adatok ezen kapcsolatrendszerét, ennek ábrázolását, és
az ezen kapcsolatrendszert feldolgozó algoritmusokat.
Amikor gráfokról beszélünk, két fontos dologra kell koncentrálnunk:
• csúcsok (csomópont): a közöttük lévő kapcsolatrendszert írjuk le gráfok alakjában
• élek: amelyek csúcsok között húzódnak, mutatva a kapcsolatot azok között
Matematikai modell esetén amennyiben két csúcsot az és szimbólumok jelölnek, úgy a közöttük húzódó élt
az
párossal írhatjuk fel. Ha a csúcsokat egy véges, nem üres halmaz tartalmazza, akkor a gráfot a
formalizmussal adhatjuk meg.
A gráfoknak alapvetően két típusuk ismert: irányított és irányítatlan gráfok. Az előbbiben az élek nem egyszerű
összekötő vonalak, hanem lényegében nyilak, hangsúlyozván a kapcsolat irányultságát. Az utóbbi típusban
(irányítatlan gráf) az élek egyszerű összekötő vonalak.
Az irányítatlan gráfokban (lásd a 4.1. ábra) az egyes csúcsok között vagy húzódik él, vagy nem. A gráfot
teljesnek nevezzük, ha minden egyes csúcs között található él. Vegyük azt is észre, hogy két csúcsot maximum
egy él köthet össze, sosem több, mint egy, valamint nem jellemző olyan él, amely adott csúcsból nem egy másik
csúcsba, hanem önmagába mutat! Irányítatlan gráfokban amennyiben egy
él létezik, úgy a
is mindig létezik, valamint az
típusú él nem jellemző.
4.1. ábra. Irányítatlan gráf

Az irányított gráfokban (lásd a 4.2. ábra) bármelyik két csúcs között maximum két él húzódhat. Ha sem
, sem
nem teljesül, úgy az és csúcsok között nincs kapcsolat. Előfordulhat, hogy
, de
. Ekkor azt mondjuk, hogy -ból vezet út -be, -ből -ba viszont nem. Amennyiben
mindkét él létezik a gráfban, úgy a két csúcs közötti kapcsolat mindkét irányban fennáll.
Az irányított gráfokban felbukkanhatnak
típusú élek, melyek a csúcs saját magával való
kapcsolatára utalnak. Ezek gyakorta technikai jellegűek (mint pl. az F csúcs esetében a 4.2. ábrán).
4.2. ábra. Irányított gráf
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Az informatikában kevésbé jellemző, hogy a csúcsokat betűkkel jelöljük, gyakoribb a sorszámozás. Ez esetben
vagy 1 .. N vagy 0 .. N-1 közötti sorszámokkal látjuk el. Mindkét esetben igaz, hogy a csúcsokat tartalmazó
halmaz számossága .
Gyakori (főleg irányított gráfokban), hogy az egyes élekhez adatok is vannak rendelve, melyek a kapcsolatot
jellemzik. Amennyiben a gráf például városok közötti vasúti közlekedést ír le, úgy az élek mutathatják, mely
városok között lehet vonattal közlekedni, az élekhez rendelt szám jelölheti az út hosszát méterben, az időt,
amely alatt az utat meg lehet tenni, a jegy árát a két pont között, stb. Vegyük észre, hogy irányított gráf esetén,
amennyiben két csúcs között mindkét irányban húzódik él, úgy a két élhez más-más adat tartozhat!
4.3. ábra. Irányított gráf adatokkal

1. Gráfok ábrázolása
A gráfok ábrázolásának két elterjedt módszerét ismerjük:
• szomszédsági éllista
• szomszédsági mátrix (csúcsmátrix)
Az éllista módszer szerint minden egyes csúcshoz egy lista tartozik azon csúcsokból, amelyekhez vezet él
-ből. Amennyiben ez egy irányított gráf, úgy ha van egy
élünk, nem feltétlenül létezik
él is. Tehát a
-hez tartozó lista tartalmazza -t, de az -hoz tartozó lista nem feltétlenül tartalmazza -t. Valamint
előfordulhat, hogy a -hez tartozó lista tartalmazza magát a -t is, amennyiben -ből van egy saját magára
mutató él. Az irányítatlan gráfok esetén a szimmetria mindig létezik: ha a -hez tartozó lista tartalmazza -t,
akkor az -hoz tartozó lista biztosan tartalmazza -t.
Amennyiben a gráf esetén gyakran kell megállapítani, hogy létezik-e egy
él, úgy javasolt az élek listáját
sorrend szerint rendezni, így lehetővé válik az élek listájában a bináris keresés alkalmazása. Ekkor az
él
létezése az -hoz rendelt éllista alapján gyorsan megválaszolható.
4.4. ábra. Példa gráf
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A 4.4. ábrán látható irányítatlan gráfhoz tartozó szomszédsági éllista a következőképpen néz ki:

A csúcsmátrix tárolás szerint egy csúcsot tartalmazó gráf esetén szükséges egy
méretű mátrix. Ezen
mátrixban az sor és oszlop találkozásánál lévő cellába írt érték jellemzi az
csúcsok közötti élet. Ha csak
az él létezése a kérdéses, a cellában szereplő
vagy
érték jelezheti azt. A logikai értékek helyett
gyakran használjuk a és értékeket, hasonló jelentéstartalommal. A következő mátrix reprezentációban az I
értékek jelzik az igen, az üres cella a nem értéket.

Vegyük észre, hogy a csúcsmátrix módszer esetén a cellákba nemcsak egyszerű igen/nem értékeket, hanem
esetleg az élhez tartozó adatot is írhatjuk! Ezenfelül nyilvánvaló, hogy amennyiben a mátrix irányítatlan, úgy
szimmetrikus a főátlóra, vagyis a mátrixunk háromszögmátrix.
A két módszer között nem könnyű a választás. Elsősorban a tárigényre alapozhatunk. Nyilvánvaló, hogy
amennyiben a gráfunkban kevés az él, úgy az éllistás módszerrel takarékosabbak lehetünk.
Következő szempont lehet a karbantarthatóság. Ez akkor lehet fontos, ha a gráfunk a program futása során
változásokat szenved. A mátrix statikus kialakítása a karbantarthatóságot jelentősen növeli, egyszerűen a
megfelelő cella értékének módosításával tudjuk az élek megjelenését, eltűnését adminisztrálni. Az éllistás
módszernél a törlés, illetve a sorrendi tárolás miatti beszúrás műveletek jelentősen növelhetik a karbantartást
végző kód időigényét, bonyolultságát.
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Az utolsó szempont a lekérdezhetőség. Ekkor az a kérdés, a tárolási módszerünk szerint mennyire időigényes,
ill. bonyolult a két csúcs közötti élhez tartozó információ kinyerése. Itt egyértelműen újra a mátrixos módszer
jelenti a jobb megoldást, ahol bármely él esetén ugyanannyi az időigény, a kinyeréshez pedig egyszerűen a
mátrix elemére kell hivatkozni. Az éllistás módszernél ez mind időben, mind kódbonyolultságban rosszabb.

2. Mélységi gráfbejárás
Az első, a gráfokkal kapcsolatos probléma a gráf adott pontjából kiinduló bejárás. A bejárás során fel kell
deríteni, mely csúcsokba lehet eljutni az élek mentén. Ha a gráfunk irányított, akkor az élek irányultságát is
figyelembe kell venni.
A feladat megoldása során ügyelni kell arra, hogy a gráfban kör is előfordulhat (körnek nevezünk egy útvonalat,
amelyben a benne szereplő csúcsok között ismétlődés is előfordul). Ez egy egyszerű rekurzív bejáró algoritmust
akár végtelen rekurzióba is kergethet.
A mélységi gráfbejárás során egy csúcsból indulunk ki. A módszer szerint vesszük az első, a -ből kivezető
élet, majd ezen él mentén elindulunk, és végigmegyünk az úton. Eközben természetesen figyelünk az esetleges
körökre. Amikor az ezen élből kiinduló úton végigmentünk, visszatérünk a kiindulási csúcshoz, és vesszük a
belőle eredő következő élet, és az abból kiinduló úton is végigmegyünk. A módszert éppen ezért is hívják
mélységinek, hiszen a bejárás során nagy távolságokra, mélységekbe merészkedünk, messzire elhagyjuk a
kiindulási pontunkat mindjárt az első út során is.
Az algoritmusunk megvalósításához bővíteni szükséges a gráfunk tárolását, csúcsonként egy kiegészítő
információval: az adott csúcs bejárása megtörtént-e már (igen/nem). Ezt az információt az egyes algoritmus
megvalósításokban színekkel szokták jellemezni (fehér = nem meglátogatott, szürke = meglátogatott csúcs).
Feltételezzük, hogy ez a csúcsokhoz tartozó információ induláskor hamis (fehér) értékű.
Az algoritmus a gráfbejárást mohó, mélységi módon végzi, minden egyes csúcs meglátogatása során a hozzá
tartozó információt (színt) azonnal beállítja. A kiindulási csúcsot jelöljük -szel. Továbbá feltételezzük, hogy
létezik egy x.szomszédosCsúcsok() függvény, mely megadja egy adott csúcshoz tartozó olyan csúcsok listáját,
melyekhez közvetlen él (egy hosszú út) vezet. Ez a függvény éllistás tárolás esetén egyszerűen az csúcshoz
tartozó lista, mátrixos tárolás esetén az sorában lévő, értékű cellák oszlopaiban szereplő csúcsok listája (az
algoritmus C# nyelvi megvalósítása a 4.2. forráskódban látható).

4.5. ábra. Kiindulási állapot
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A 4.5. ábrán látható egy példa gráf, induláskor minden szürke. Az algoritmus kezdje a bejárást a . csúcsból!
Feltételezve, hogy a szomszédosCsúcsok függvény az csúcs szomszédos csúcsait címkéjük szerint növekvő
sorrendben adja meg, a 0. csúcsból a bejárás során az 1. csúcsba jutunk. Fehérre színezve azt, továbblépünk az
-es csúcs szomszédos csúcsai közül az elsőre (és jelen esetben az egyetlenre). A . csúcsot fehérre színezve a
rekurzív mélységi bejárás megreked, mert nincs szomszédos csúcs. Ez figyelhető meg a a 4.6. ábrán.
4.6. ábra. Első sorozat vége

Visszalépünk hát az -es csúcshoz, és elmegyünk annak második szomszédos csúcsa felé ( -es sorszám), fehérre
színezzük, majd annak egyetlen szomszédja felé lépünk ( -os sorszám), és azt is fehérre festjük. Az algoritmus
folytatná a bejárást a -os csúcs szomszédjai felé, de az -es már fehérre van színezve, így a körút bejárása nem
folytatódik, elkerülvén a végtelen rekurziót. Ez az útvonal a 4.7. ábrán figyelhető meg.
4.7. ábra. Második sorozat vége

Mivel ez a rekurzió megrekedt, visszalépés következik be a kiindulási pontba (a -s sorszámú csúcs következő
szomszédos csúcsára). A bejárás a -as, azután az -ös, majd a -es csúcs felé indul. A -es csúcsról kör
alakulna ki a -s csúcs felé, de annak színe közben fehérre változott, így ismételten nem alakul ki végtelen
rekurzió. Ezt mutatja be a 4.8. ábra.
4.8. ábra. Harmadik sorozat vége
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Az algoritmus működése közben a rekurzió vermében tárolt csúcsokra igaz, hogy az . menetben a kiindulási
pontból a csúcsok bármelyike elérhető maximum lépésben. A rekurzió működése miatt a várakozó csúcsok
közül mindig a legnagyobb lépésszámún folytatódik a feldolgozás, ez a mohóság. Mindig a lehető legtávolabb
próbálunk maradni a kiindulási ponttól.
Mire jó ez az algoritmus?
Módosítás nélkül alkalmas arra, hogy eldöntse, hogy adott kiindulási csúcsból a gráf egy másik adott csúcsa
elérhető-e valamely útvonal mentén. Ehhez meg kell vizsgálni a bejárás után az csúcs színét. Kevés munkával
megoldható, hogy ezt a vizsgálatot beépítsük a bejáró algoritmusba, és a sikeres találat után azonnal álljon le a
rekurzív bejárás. A mohóságot kihasználva kis szerencsével gyorsan elérhetjük az csúcsot anélkül, hogy a gráf
maradék részeit érintettük volna.
Másrészt egyszerűen eldönthető, hogy az adott csúcsból kiindulva minden más csúcs elérhető-e az élek
mentén. Ez irányítatlan gráf esetén a gráf összefüggőségének is egyfajta vizsgálata lehet. Irányított gráf esetén
ez a következtetés nem szűrhető le ennyire egyértelműen.
Az összefüggő gráfrészek, algráfok felderítése is megoldható. Ehhez kicsit módosítanunk kell az algoritmust.
Az eljárás paraméterként nemcsak a kiindulási csúcsot, hanem a színt is megkapja. Megpróbáljuk sorban
minden egyes csúcsból kiindulva bejárni a gráfot. Feltételezzük, hogy minden csúcs színe induláskor szürke.
Első lépésben az első csúcsból elérhető csúcsokat fehérre festjük, ezzel meghatározzuk az első összefüggő
részgráf csúcsait. Továbbá keresünk egy olyan csúcsot, amely még mindig szürke (nem vezetett hozzá út eddig),
és belőle kiindulva befestjük a csúcsokat – mondjuk, kékre. Ezzel egy újabb részgráfot színezünk be. Tovább
folytatva ezt a módszert, minden összefüggő algráf más-más színre festhető.
Vegyük észre, hogy ez a módszer csak irányítatlan gráfok esetén működik az elvártaknak megfelelően! Könnyű
belátni, hogy irányított gráf esetén egy csúcshoz több szín is rendelhető lenne. A tényleges megvalósításban
színek helyett használhatunk sorszámokat – jelentse a 0 a szürke színt, további pozitív értékek jelentsék a
különböző, szürkétől különböző színeket (az algoritmus C# nyelvi megvalósítása a 4.3. forráskódban látható):
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A fenti módszer alkalmazása esetén azt is egyszerű kideríteni, hány algráfra bontható az eredeti gráf. A gszín
értékét ugyanis csak akkor növeljük, ha új algráf színezésébe kezdünk, tehát a teljes bejárás után a gszín értéke
mondja meg az összefüggő algráfok számát. Az összefüggő algráfokba tartozó csúcsokat pedig a hozzájuk
tartozó azonos színértékek alapján lehet azonosítani.
Mire nem jó ez az algoritmus?
Nem alkalmas a csúcsok minimális távolságának felderítésére. Valamely és csúcsok közötti távolság alatt
értsük most annak számát, hogy hány élet kell bejárni, hogy -ból eljussunk -be! Minimális távolság alatt ezen
darabszámok minimumát értjük. Ezen probléma kis módosítását értjük minimális út problémának.
Az alkalmatlanság oka a mohóság. A bejárás során egy lehetséges útvonalon rohanunk végig anélkül, hogy
felderítenénk, az-e a legalkalmasabb útvonal. Az útvonalak hosszát sem tudjuk kalkulálni, mert a rohanás
közben egyes csúcsokat nem a legkevesebb él mentén érintünk, hanem ilyen szempontból optimalizálatlan
sorrendben.

2.1. Módosítás – útvonal megjegyzése
A mélységi bejárás során az S kiindulási csomópontból valamilyen útvonalon keresztül jutunk el az egyes
csomópontokba. Legyen az a feladat, hogy adjunk meg valamely S-től különböző cél csomópontba vezető
(legalább egy lehetséges összekötő) útvonalat.
Jegyezzük meg, hogy itt két probléma is felmerülhet:
• nem feltétlenül létezik útvonal a két csomópont között,
• akár több útvonal is létezhet.
Az első probléma esetén az útkereső algoritmustól elvárjuk, hogy helyesen működjön, detektálja a problémát, és
egyértelműen jelezze azt. A második esetben az algoritmustól csak azt várjuk el, hogy egy létező útvonalat
adjon meg (és nem érdekes melyiket, nem várjuk el a legrövidebb útvonalat).
Az első probléma megoldásához a mélységi keresés tökéletesen alkalmas. Annak megállapításához, hogy
létezik-e útvonal, a bejárás után meg kell vizsgálni a C csomópont színét. Amennyiben a kiinduló pont az S, és a
bejárás végén a C színe még mindig szürke, úgy nem vezet útvonal hozzá S-ből.
A második elvárás nehezebb. Az útvonal felderítéséhez az algoritmust ki kell egészíteni. Amikor valamely A
csomópontból egy B csomópontra lép az algoritmus, akkor el kell tárolni, hogy a keresés során B csomópontba
az A-n keresztül érkeztünk meg. Ha ezt következetesen, minden lépésnél megtesszük, akkor a C cél
csomópontról könnyedén eldönthető, melyik O csomópontról érkeztünk meg oda. Hasonlóan, O-ról
megvizsgálva ugyanezt (visszafele haladva), következetesen végrehajtva, véges sok lépésben el kell, hogy
jussunk a kiinduló S-hez.
Az információ tárolásához módosítani kell a bejáró algoritmust. A csomópontokhoz innentől kezdve nemcsak a
szín információt tároljuk el, hanem egy ős információt is – ebben fogjuk tárolni azt a csomópontot, ahonnan a
bejárás során ide érkeztünk. Speciális értékként bevezetjük a semmi értéket, mely azt jelzi, hogy még nem került
beállításra az ős mező értéke (az algoritmus C# nyelvi megvalósítása a 4.4. forráskódban olvasható):

59
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gráfok

Az
út (
csúcspontok sorozata) meghatározását az előzőek
szerint
-ből visszafele haladva lehet felfejteni. Az útvonalban szereplő csúcspontokat egy verem
adatszerkezetbe helyezzük. Legelsőként a verembe (legmélyebbre) a célpont ( csúcs) kerül. Közvetlenül fölé
az a csúcs, ahonnan a -be léptünk ( , a őse), majd ennek az őse (
) stb. Legfelülre a kiinduló pont (
csúcs) kerül. Ekkor a veremben szereplő értékeket sorrendben kiolvasva megkapjuk az útvonalat.
A LIFO adatelérésű VEREM adatszerkezetről feltételezzük, hogy tetszőleges mennyiségű csúcsot képes tárolni.
Egy verem négy műveletet tartalmaz:
• V.üres() függvény igaz értékű, ha a

verem nem tárol elemeket, egyébként hamis,

• V.kiürít() a vermet alapállapotba állítja, a verem üres lesz,
• V.berak(x) egy

csúcsot helyez ez a

verem tetejére,

• V.kivesz() kiveszi a verem tetején várakozó elemet, és egyúttal el is távolítja azt a veremből
.
Az alábbi egyszerű algoritmus felfejti -ből visszafelé haladva az útvonal elemeit, majd kiírja a képernyőre (az
algoritmus C# nyelvi változata a 4.5. forráskódban olvasható).

3. Szélességi gráfbejárás
A második gráfbejáró módszer a szélességi gráfbejárás. Az elve nagyon hasonló a mélységi bejáráshoz, de
kevésbé mohó módszer. A rohanás helyett az óvatos tapogatózás jellemző rá. Először a kiinduló csúcs
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közvetlen szomszédos csúcsait derítjük fel. De ahelyett, hogy ezek közül az elsőt kiválasztva azonnal
elrohannánk abba az irányba, minden egyes csúcs után visszatérünk a kiinduló csúcshoz. Miután minden
közvetlen csúcsot meglátogattunk (és lélekben ott bázist építettünk), folytatjuk az ismeretlen terep felderítését.
Következőleg azokból a csúcsokból indulunk ki, ahol már jártunk, és ezen csúcsoktól látótávolságban lévő
csúcsokat (olyan csúcsok, amelyekhez van közvetlen összekötő él) is meglátogatunk. Így szép, komótos,
nyugodt tempóban minden csúcsot sorra veszünk, ahova egyáltalán vezet út.
A megoldás során egy FIFO adatelérésű SOR adatszerkezetet (queue) használunk a látótávolságban lévő
csúcsok tárolásához. Minden csúcs esetén – ahova eljutunk – hozzáadjuk ezen sorhoz a tőle látótótávolságban
lévő csúcsokat. Csak azon csúcsokat adjuk hozzá, ahol még nem jártunk korábban. Ezt szintén színekkel tudjuk
jelezni. Induláskor a teljes gráf legyen szürke, és a meglátogatott csúcsokat átszínezzük fehérre.
A SOR adatszerkezetről tetszőleges mennyiségű csúcsot képes tárolni. Négy műveletet feltételezünk egy
sorról:
• Q.kiürít() a sort alapállapotba állítja, a sor üres lesz,
• Q.üres igaz értékű, ha a
• Q.berak(x) egy

sor üres, egyébként hamis,

csúcsot helyez ez a

sor várakozó elemeinek végére,

• Q.kivesz kiveszi a következő, a sorban legrégebben várakozó elemet, és egyúttal el is távolítja azt a sorból.
A szélességi bejárás algoritmusának C# nyelvi megvalósítását a 4.6. forráskódban olvashatjuk.

Kövessük nyomon az algoritmus működését az alábbi ábrákon! A 4.9. ábrán a kezdő állapot van feltüntetve, a
sorban csak a kiindulási pont, a sorszámú csúcs szerepel. A szomszédos csúcsok egyelőre szürkék, ezért
mindkét csúcs (az -es és -as csúcs is) beszíneződik, és sorszámaik bekerülnek a sor elemei közé. A lépés
során a bázis csúcs ( sorszámú) a sorból kiesik. Mivel színe közben fehérre váltott, soha többé nem kerülhet be
újra a sorba.
4.9. ábra. Első lépés

61
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gráfok

A 4.10. ábrán látható, hogy a bejárás a sorba időközben elhelyezett -es csúcs feldolgozásával folytatódik. Neki
négy szomszédos csúcsa van, de a -s színe már fehér, így csak a maradék három csúcs ( , , ) feldolgozásával
foglalkozunk. Ezek mindegyikének színe fehérre változik ebben a menetben, és sorszámaik bekerülnek a
várakozási sorba.
4.10. ábra. Második lépés

A 4.11. ábra mutatja, hogy a bejárás a -as csúcs vizsgálatával folytatódik, amelynek a sorszáma még a -s
csúcs feldolgozásakor került be. Itt mutatkozik meg a sor adatszerkezet használata – amíg a kezdő csúcs ( -s)
két szomszédos csúcsát fel nem dolgozzuk, addig újabb csúcsok meglátogatása nem következik be. Ezen lépés
során az -ös és -es csúcsok színezésére kerül sor, és ezek is bekerülnek a várakozási sorba.
4.11. ábra. Harmadik lépés

A 4.12. ábra mutatja, hogy e pillanattól kezdve lényeges dolog a bejárás során már nem következik be. A gráf
minden eleme fehér színű már, de ezt az algoritmus még nem tudja. Sorba fogja látogatni az egyes csúcsokat, és
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megvizsgálja a közvetlen szomszédokat. Eközben fokozatosan üríti le a
elemet belőle.

sort, minden lépésben eltávolítva egy

4.12. ábra. Negyedik lépés

A 4.13. ábrán látható, amint az algoritmus próbálkozik még felderítetlen csúcsok megtalálásával, de a -es csúcs
szomszédjai is fehér színűek már, így a sor ezen lépésben sem bővül új elemmel. A továbbiakban ugyanez az
esemény ismétlődne meg a sor további elemeivel, ezért ezt már újabb ábrákon nem mutatjuk be.
4.13. ábra. Ötödik lépés

Az algoritmus működése során igaz, hogy az . menetben a sorban lévő csúcsokhoz maximum lépésnyi út
vezet. A várakozó csúcsok közül azt választjuk ki a következő lépéshez, amelyhez a legkevesebb lépésben lehet
eljutni. Több lehetőség esetén a választás akár véletlenszerű is lehet, vagy használhatjuk azok azonosítójának
értékeit, a legkisebb sorszámút kiválasztva. Ez utóbbihoz külön erőfeszítés sem szükséges, hiszen akár éllistás,
akár csúcsmátrixos tárolást használunk, a szomszédosCsúcsok lista e szerint a sorrend szerint kerül rendezésre.
Ennek megfelelően a sor elemeihez is ebben a sorrendben kerülnek be a csúcsok, és a sor feldolgozási
mechanizmusa szerint is ugyanebben a sorrendben kerülnek ki belőle.

3.1. Módosítás - távolság meghatározása
Legyen a megoldandó feladat, hogy határozzuk meg egy adott
gráf esetén, hogy egy
kiindulási
csúcspontból egy csomópontba hány élen keresztül vezet az út (és ezen út milyen csúcspontokon keresztül
vezet)!
A megoldás menete: az csomópont a kiindulási ponttól értelemszerűen 0 távolságra van. Amennyiben
ismerjük egy él távolságát az csomóponttól, úgy be tudjuk állítani ezen -től 1 élnyi távolságra lévő
csúcsok távolságát is (az távolsága +1).
Eközben ügyeljünk arra, hogy egy csúcsba több útvonal is vezethet, így a távolság beállítása közben
ellenőriznünk kell, hogy az távolságának beállítása korábban nem-e történt már meg. Ha már van egy
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beállított távolságértéke (korábban már eljutottunk ebbe a csúcsba), akkor meg kell bizonyosodnunk, hogy a
jelenlegi útvonalon elért távolságérték ennél nagyobb-e. Ha igen, akkor a korábbi útvonal ezen csúcshoz jobb
volt, mint a jelenlegi, így ne nyúljunk hozzá! Ha a jelenlegi útvonalon elért távolság kisebb, akkor a jelenlegi
útvonal rövidebb – frissítsük az távolságértékét!
A legrövidebb út problémánál látni fogjuk, hogy egy több élből álló útvonal is lehet rövidebb, hiszen ott a
különböző élekhez különböző súlyértékek tartozhatnak.
A távolsági érték beállítása a probléma első felére máris választ ad. Az útvonal meghatározásához pedig a
mélységi keresés módosításánál ismertetett gondolatmenet szerint nyílik mód. Az útvonalkereséssel módosított
szélességi bejárás algoritmusának C# nyelvi változata a 4.7. forráskódban olvasható.

A továbbiakban – a gráfbejárás befejeztével – az alábbiak szerint folytathatjuk a feldolgozást az útkiírással (az
algoritmus C# nyelvi megvalósítása nagyon hasonlít a 4.5. forráskódban ismertetett megoldásra):

4. Legrövidebb út probléma
Tegyük fel, hogy egy gráf esetén az élekhez számértékeket, ún. költségeket rendelünk! Ezen költségek
jellemzik a két végpont közötti kapcsolat minőségét. Ha a kapcsolat pl. az út hossza, akkor ezen költség jelölheti
az ezen él mentén haladás közbeni út hosszát. Természetesen előfordulhat, hogy az adott két csúcs között
egyáltalán nincs út, mely esetben a legrövidebb út hosszát tekinthetjük végtelen nagynak is.
Nyilvánvaló, hogy egy összetett gráf esetén két csúcs között több útvonal is húzódhat. Ha kiválasztunk egy
útvonalat, az érintett élekhez rendelt értékeket összegezhetjük, így kaphatjuk meg az adott útvonal (esetünkben)
hosszát. Feladat: keressük meg a legrövidebb útvonalat adott két csúcspont között!
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Vegyük észre, hogy a kérdés átfogalmazható! Ha az élekhez rendelt számok nem az út hosszát, hanem az utazás
költségét jelölik, akkor a problémát máris átkeresztelhetnénk legolcsóbb út problémára, holott a megoldás
menete nyilvánvalóan ugyanaz. Hasonlóan: ha az élekhez rendelt számok az út időtartamát jelölnék, akkor ez
lenne a leggyorsabb út probléma, stb.
Az algoritmus kis módosításával az alábbi problémákra lehet a kérdést rávetíteni:
• adott két csúcs közötti legrövidebb út megkeresése,
• adott csúcsból kiinduló összes csúcshoz a legrövidebb út megkeresése,
• adott csúcsba érkező összes legrövidebb út megkeresése,
• összes csúcsok közötti legrövidebb utak megkeresése.
Jegyezzük meg, hogy nem okoz feltétlenül bajt, ha egyes útjaink hossza negatív értékű! Ugyanakkor ha a
gráfunk tartalmaz olyan kört, amely kör teljes úthossza negatív, akkor a probléma megoldhatatlanná válik,
hiszen ezen körön tetszőlegesen sokszor végigmenve tetszőlegesen kicsi, végtelen rövidségű út produkálható!
A legrövidebb út megkeresése során egy – start – csúcsból fogunk kiindulni. Első lépésben meghatározzuk,
hogy az -sel közvetlenül szomszédos csúcsok felé mennyi a legrövidebb út. Ez könnyű, hiszen ezen
csúcsokhoz közvetlen él vezet -ből, egyelőre tételezzük fel, hogy ez egyben a legrövidebb út is. Ne felejtsük el,
hogy egy csúcshoz több útvonal is vezethet, az első csúcsokhoz is, így ez az első döntés nem feltétlenül a
végleges értéket generálja!
Jegyezzük fel azt is, hogy az ezekhez a csomópontokhoz vezető út utolsó állomása (és egyúttal az egyetlen is)
maga az csomópont volt!
Vagyis minden
•

csúcs három jellemző adatból áll:

a csúcspont azonosítója,

•

a csúcshoz az csúcsból vezető legrövidebb út hossza,

•

a legrövidebb út utolsó élének kiinduló pontja (ezen él egyik vége a

, a másik vége maga a ).

Az alapértékek beállítását az alábbi algoritmusrészlet végzi. A beállítás során minden egyes csúcsnál tároljuk,
hogy a legrövidebb hozzá vezető út hossza egyelőre ismeretlen (végtelen nagy), kivéve az kiinduló csúcs
esetén, melyhez az út hossza pontosan 0.

A továbbiakban sorra vesszük azokat a csúcsokat, amelyekhez már van legrövidebb út érték, és sorra vesszük az
ő közvetlen szomszédait. Minden egyes szomszédnál megnézzük, hogy rajtuk keresztül nem vezet-e rövidebb út
hozzá, mint amit korábban már ezen szomszédos csúcs hitt. Ha ez teljesül, úgy a szomszédos csúcs esetén
frissítjük az út és ős beállításokat. Ha megfigyeljük a 4.14. ábrát, láthatjuk, hogy a
direkt útvonal hossza
15, a
útvonalé 4, de a második körben felfedezzük hogy van út a
csúcsok között, és a 2-höz
mentett legrövidebb út (4), ill. a jelenlegi él hossza (7) együtt rövidebb útvonalat ad, mint az 1-eshez korábban
tárolt 15-ös érték.
4.14. ábra. Egyszerű példa

A frissítést az az alábbi algoritmus tudja elvégezni:
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5. Dijkstra megoldása
A legrövidebb út probléma egyik megoldása Dijkstra nevéhez fűződik. Az algoritmus alkalmazhatóságának
feltétele, hogy a gráfban egyetlen él sem lehet negatív értékű. A megoldás során két listát (halmazt) kezelünk:
•
•

– ezen lista tartalmazza azokat a csúcsokat, melyek esetében a hozzájuk vezető legrövidebb út már ismert,
és a továbbiakban már nem kerülhet módosításra;
– ezen lista tartalmazza a maradék csúcsokat a gráfból.

Az algoritmus (és a korábban leírt segédalgoritmusok) C# nyelvi megoldása a 4.9. forráskódban olvashatóak.

Mint látjuk, a
pillanatban (
rendezettek.

sorból minden iterációban azt a csúcsot vesszük ki, amelyhez a legrövidebb út tartozik az adott
csúcs). Ehhez javasolt egy olyan listát szervezni, ahol az elemek ezen szempont szerint

Mivel a kezdetekkor -ban van minden csúcs, de az azokhoz tartozó utak mindegyike végtelen nagy, kivéve a
kezdő csúcsot (amelyhez a út tartozik), így első lépésben a kivett csúcs maga az csúcs lesz. Ekkor első
lépésben beállítjuk az őhozzá egy éllel csatlakozó csúcsokhoz tartozó legrövidebb utakat – melyek magukkal az
élek hosszával lesznek egyenlőek. Az csúcshoz tartozó legrövidebb út pontosan , az élek hossza nem
végtelen, így ezek összege mindig kisebb, mint a szomszédos csúcsok aktuális legrövidebb úthosszai (melyek az
inicializálás során végtelenre lettek állítva). A továbbiakban a start csúcsot áttesszük az
listára, és
eltávolítjuk a listáról.
A következő lépésben az -sel szomszédos csúcsok közül választjuk ki azt, amihez a legrövidebb él vezetett.
Ennél rövidebb utat ehhez a csúcshoz nem találhatunk, hiszen a kerülő utak a többi szomszédos csúcsokon
vezetnének keresztül, és már az első lépés sem rövidebb (és ne feledjük: nincs negatív úthossz a gráfban, vagyis
biztosított, hogy újabb éleket felhasználva az teljes úthossz nem rövidülhet).
Ezen kiválasztott csúcsból kiindulva a vele szomszédos csúcsoknál frissítjük, ill. beállítjuk az azokhoz vezető
úthosszakat. Ezt az eljárást addig folytatjuk, míg minden csúcsot sorra nem vettünk. Minden menetben egy
csúcsot véglegesítünk.
Vegyük észre, hogy a bejárás sorrendje a szélességi és a mélységi bejárás módszerének egyfajta keveréke!
Kiindulási pontunk után a tőle legfeljebb egylépésnyi távolságban lévő csúcsok távolságának értéke kerül
beállításra. De e pillanattól kezdve (mindkét módszertől eltérően) a következő csomópont bármelyik lehet a már
beállítottak közül, lévén hogy a feldolgozási sorrendet nem a sor adatszerkezet adatelérési mechanizmusa
határozza meg, hanem egyszerűen a legrövidebb út értéke. Vagyis az -től egylépésnyire lévő lévő csúcsok
esetén nem azok sorrendje az érdekes, hanem a távolságok. A továbblépés során beállításra kerülhetnek
valamely, az eredeti -től 2 lépésnyi távolságban lévő csúcsok távolságai, és felülbírálásra kerülhet egy vagy
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több egylépésnyi távolságra lévő csúcs is. A sorban az . menet után olyan csúcsok szerepelnek, melyekbe
maximum lépésből álló út vezet. Ezen csúcsok közül bármelyiket kiválaszthatjuk az
menetben.
Amennyiben az algoritmus befejeződött, leállt, úgy lehetőségünk van bármely
G.csúcsok esetén
megállapítani az eredeti kiindulási pontból az oda vezető legrövidebb út hosszát, ennek értéke egyszerűen el
van tárolva a csúcsban, az mezőben.
Szintén lehetőségünk van visszakeresni, mely csomópontokat érintettünk ennek során. Ezt az odavezető utat ből visszafele haladva göngyölíthetjük fel. Ugyanis tárolja az őt megelőző ős csomópont azonosítóját, ahogy
ezen ős is tárolja az őt megelőző ős azonosítóját, egészen -ig, ahol az ős azonosító nem létezik, ismeretlen
értékű.

6. Bellman-Ford megoldása
Dijsktra megoldása nagyon egyszerű, és könnyű implementálni, de csak akkor működik, ha negatív súlyú él
nem található a gráfban. A következő algoritmus azonban ilyen megszorítást nem tartalmaz, negatív élsúlyok is
létezhetnek.
A Bellmann-Ford előtt bizonyos inicializálási lépéseket hajtunk végre. Folyamatosan mérni fogjuk a kiindulási
csúcsponttól a távolságot, és az út visszakereshetősége miatt az ős csúcsot is jegyezzük. Induláskor a
távolságokat végtelen nagyra állítjuk be. Amennyiben az eljárás végeztével valamely csúcs távolsága még
mindig végtelen nagy, úgy nem vezet út hozzá -ből. Természetesen az csúcs kezdeti beállítása speciális, a
hozzá vezető út hossza 0.

Jelöljük

-nel a
gráf csúcsainak számosságát! Feltételezzük, hogy a
csúcsai be vannak sorszámozva
indexekkel a topologikus rendezettségüknek megfelelő sorrendben! Az algoritmus megoldást
szolgáltat, ha nincs a gráfban negatív összhosszúságú kör. Ezt a távolságok meghatározásának végén tesztelni
kell (minden_ok változó). Az algoritmus C# nyelvi változata a 4.11. forráskódban olvasható.

Amennyiben minden rendben volt, a minden_ok változó értéke igaz, úgy a legrövidebb út hosszak érvényesnek
tekinthetőek, és az útvonal az
csúcsok között a korábban már ismertetett módszer szerint felderíthető.
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7. Feladatok gráfokkal kapcsolatosan
1. feladat: Adott egy gráf és annak S, C, X pontjai. Határozzuk meg, létezik-e útvonal
X csúcson is! Amennyiben létezik, írassunk ki legalább egy ilyen útvonalat!

, amely áthalad az

2. feladat: Adott egy N csúcsú, irányított, körmentes gráf és annak egy S csúcsa. Adjuk meg, hány csúcshoz
vezet út egyáltalán S-ből, és minden ilyen csúcshoz adjunk meg egy útvonalat! 3. feladat: Adott egy N csúcsú,
irányított, körmentes gráf, és két (S és C) pontja. Számoljuk meg, hány különböző
útvonal létezik! 4.
feladat: Adott egy N csúcsú, irányított, körmentes gráf, melynek csúcsai szimbolizálják a világ nagyvárosait, az
élekhez rendelt értékek pedig a nagyvárosok közötti repülőgépes út időhosszát percekben. Soroljuk fel az összes
lehetséges lehetőséget, mely városokból lehet egyáltalán eljutni mely más városokba repülővel, ill. melyik út
mennyi ideig tart!
6. feladat: A telefonkönyvből N embert kiválasztva rajzoljunk irányított gráfot, melynek irányított
éle azt
mutatja, hogy az személy a személynek ingyen SMS-t küldhet! Adjuk meg, hogy két személy (X és Y)
között lehetséges-e ingyen SMS-küldés oly módon, hogy igénybe veszünk más személyeket is az SMS
küldésére, továbbítására! Adjuk meg, minimum hány személyen megy keresztül az SMS (ügyeljünk arra, hogy a
gráf nem feltétlenül körmentes)!
7. feladat: Az előző feladatban ismertetett gráf esetén két ember között oda- és visszafele is húzódhat él, ha
mindketten képesek egymásnak ingyen SMS-t küldeni. Válasszunk ki egy X személyt véletlenszerűen, és
indítsunk el egy SMS-t tőle minden irányba. Feltételezvén, hogy a megkapott SMS-t mindenki továbbküldi
minden más személynek, akinek képes azt ingyen elküldeni (üzenetszórás) – kivéve annak, akitől kapta
természetesen –, adjuk meg, hogy az X személytől elindult SMS ...
• hány személyhez jutott el?
• hány személyhez nem jutott el?
• volt-e olyan, aki nem tudta továbbadni senkinek?

8. A fejezet algoritmusai C# nyelven
4.1. forráskód. Gráfokkal kapcsolatos típusok

enum Colors {szurke, feher};
class csucs { // a gráf egy csúcsánhoz tartozó információk
public int id;
// csucs azonosito sorszama
public Colors szin; // ha a szurke|feher van hasznalva
public csucs os;
// a csucs ose
public int szin_int; // ha a szin szamkodja van hasznalva
public int tavolsag; // a kezdoponttol mert tavolsag
public int uthossz; // uthossz algoritmusok szamara
}
class el { // a gráf egy éléhez tartozó információk
public csucs u;
// graf-el egyik vege
public csucs v;
// graf-el masik vege
public int suly;
// ez el-hez rendelt ertek
}
interface graf { // a teljes gráf
List<csucs> csucsok();
List<csucs> szomszedosCsucsok(csucs x);
List<el> osszesEl();
int elHossza(csucs u, csucs v);
}
interface verem { // verem adatszerkezet
void kiurit();
bool ures();
void berak(csucs C);
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csucs kivesz();
}
interface sor { // sor adatszerkezet
void kiurit();
bool ures();
void berak(csucs C);
csucs kivesz();
}

4.2. forráskód. Mélységi gráfbejárás

// **
// ** GRÁF: Mélységi Bejárás
// **
class GrafAlgoritmusok
{
static void Melysegi_Bejaras_Kezd(graf G)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach(csucs v in csucsok)
{
v.szin = Colors.szurke;
}
csucs x = csucsok[0];
Melysegi_Bejaras(G,x);
}
static void Melysegi_Bejaras(graf G, csucs x)
{
x.szin = Colors.feher;
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(x);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
if (v.szin == Colors.feher)
{
Melysegi_Bejaras(G,v);
}
}
}
}

4.3. forráskód. Módosított mélységi gráfbejárás

// **
// ** GRÁF: Mélységi Bejárás Módosítása
// **
class GrafAlgoritmusok
{
static void Mod_Melysegi_Bejaras_Kezd(graf G)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach (csucs v in csucsok)
{
v.szin_int = 0;
}
int gszin = 0;
foreach (csucs v in csucsok)
{
if (v.szin_int == 0)
{
gszin++;
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Mod_Melys_Bej(G, v, gszin);
}
}
}
static void Mod_Melys_Bej(graf G, csucs x, int szin)
{
x.szin_int = szin;
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(x);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
if (v.szin_int == 0)
{
Mod_Melysegi_Bejaras(G, v, szin);
}
}
}
}

4.4. forráskód. Módosított mélységi gráfbejárás útvonal megjegyzéssel

// **
// ** GRÁF: Mélységi Bejárás Ős keresése
// **
class GrafAlgoritmusok
{
const int szurke = 0;
static void Mod_Melysegi_Bejaras_Kezd_Os(graf G)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach (csucs v in csucsok)
{
v.szin = Colors.szurke;
v.os = null;
}
csucs S = csucsok[0];
Mod_Melysegi_Bejaras_Os(G, S);
}
static void Mod_Melysegi_Bejaras_Os(graf G, csucs x)
{
x.szin = Colors.feher;
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(x);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
if (v.szin == Colors.szurke)
{
v.os = x;
Mod_Melysegi_Bejaras_Os(G, v);
}
}
}
}

4.5. forráskód. Útvonal kiírása

// **
// ** GRÁF: Mélységi Bejárás útvisszafejtéssel
// **
class GrafAlgoritmusok
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{
static void UtVisszafejt(graf G,csucs S,csucs C,verem V)
{
V.kiurit();
// ut visszafejtése
if (C.szin != Colors.szurke)
{
csucs u = C;
while (u != S)
{
V.berak(u);
u = u.os;
}
}
// ut kiirasa
if (V.ures())
{
Console.WriteLine("Nem␣vezet␣ut␣S-bol␣C-be");
}
else
{
while (V.ures() == false)
{
csucs x = V.kivesz();
Console.WriteLine("{0}␣", x.id);
}
}
}
}

4.6. forráskód. Szélességi gráfbejárás

// **
// ** GRÁF: Szélességi Bejárás
// **
class GrafAlgoritmusok
{
static void Szel_Bejaras_Kezd(graf G,csucs x,sor Q)
{
Q.kiurit();
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach(csucs v in csucsok)
{
v.szin = Colors.szurke;
}
Q.berak(x);
Szelessegi_Bejaras(G, Q);
}
static void Szelessegi_Bejaras(graf G, sor Q)
{
while (Q.ures()==false)
{
csucs u = Q.kivesz();
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(u);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
if (v.szin == Colors.szurke)
{
v.szin = Colors.feher;
Q.berak(v);
}
}
}
}
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}

4.7. forráskód. Szélességi gráfbejárás útvonal megjegyzéssel

// **
// ** GRÁF: Szélességi Bejárás Módosítása
// **
class GrafAlgoritmusok
{
static void Szel_Bej_Kezd(graf G,csucs S,csucs C,verem V)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach(csucs v in csucsok)
{
v.szin = Colors.szurke;
v.os = null;
v.tavolsag = 0;
}
Mod_Szel_Bej_Ut(G, S, 1);
Utkiiras(S,C,V);
}
static void Mod_Szel_Bej_Ut(graf G, csucs x, int hossz)
{
x.szin = Colors.feher;
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(x);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
if (v.szin != Colors.szurke)
{
if (v.tavolsag > hossz)
{
v.tavolsag = hossz;
v.os = x;
}
}
Mod_Szelessegi_Bejaras_Ut(G, v, hossz + 1);
}
}
}

4.8. forráskód. Szélességi gráfbejárás útvonal kiírása

//
//
//
//

**
** GRÁF: Szélességi Bejárás Módosítása
**
( folytatás )
**

class GrafAlgoritmusok
{
static void Utkiiras(csucs S, csucs C, verem V)
{
if (C.szin == Colors.szurke)
{
Console.WriteLine("Nem␣vezet␣ut␣S-bol␣C-be");
}
else
{
Console.WriteLine("C␣tavolsaga␣S-tol␣{0}␣él", C.tavolsag);
V.kiurit();
csucs u = C;
while (u != S)
{
V.berak(u);
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u = u.os;
}
// kiirs
while (V.ures() == false)
{
u = V.kivesz();
Console.Write("{0}␣", u.id);
}
}
}
}

4.9. forráskód. Dijksrta algoritmusa

// **
// ** DIJKSTRA algoritmusa
// **
class GrafAlgoritmusok
{
static void LegrovidebbUt(graf G,csucs S,csucs C,verem V)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach (csucs v in csucsok)
{
v.uthossz = Int16.MaxValue;
v.os = null;
}
S.uthossz = 0;
Dijkstra(G);
}
static void Dijkstra(graf G)
{
List<csucs> S = new List<csucs>();
List<csucs> Q = G.csucsok();
while (Q.Count != 0)
{
csucs u = kiveszLegkisebb(Q);
if (S.Contains(u) == false)
S.Add(u);
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(u);
foreach (csucs v in szomszedok)
{
int w = G.elHossza(u, v);
Frissit(u, v, w);
}
}
}
}

4.10. forráskód. Dijksrta algoritmusa (folyt.)

//
//
//
//

**
** DIJKSTRA algoritmusa
** ( folytatás )
**

class GrafAlgoritmusok
{
static void Frissit(csucs u, csucs v, int hossz)
{
if (v.uthossz > u.uthossz + hossz)
{
v.uthossz = u.uthossz + hossz;
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v.os = u;
}
}
static csucs kiveszLegkisebb(List<csucs> l)
{
csucs min = l[0];
foreach (csucs m in l)
{
if (m.uthossz > min.uthossz)
min = m;
}
return min;
}
}

4.11. forráskód. Bellman-Ford algoritmusa

class GrafAlgoritmusok
{
static bool Bellman_Ford_Kezd(graf G, csucs S)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
foreach (csucs v in csucsok) {
v.uthossz = Int16.MaxValue;
v.os = null;
}
S.uthossz = 0;
return Bellman_Ford(G);
}
static bool Bellman_Ford(graf G)
{
List<csucs> csucsok = G.csucsok();
for (int i = 0; i < csucsok.Count; i++) {
csucs u = csucsok[i];
List<csucs> szomszedok = G.szomszedosCsucsok(u);
foreach (csucs v in szomszedok) {
int suly = G.elHossza(u, v);
Frissit(u, v, suly);
}
}
//
bool minden_ok = true;
List<el> elek = G.osszesEl();
foreach (el x in elek) {
int suly = x.suly;
if (x.v.tavolsag > x.u.tavolsag + suly)
minden_ok = false;
}
return minden_ok;
}
static void Frissit(csucs u, csucs v, int hossz)
{
if (v.uthossz > u.uthossz + hossz) {
v.uthossz = u.uthossz + hossz;
v.os = u;
}
}
}
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5. fejezet - Fa
Az irányított gráfok esetén bevezethetünk olyan fogalmakat, mint „szülő” és „gyermek” elem, ahol egy v
csúcsot az u csúcs szülőjének nevezzük, ha létezik a (v,u) él a gráfban. Ugyanezen esetet úgy is
megfogalmazhatjuk, hogy az u csúcs a v csúcs gyermeke. Ha a kapcsolat nevét pontosítani szeretnénk, akkor ezt
„direkt szülő” és „direkt gyermek” vagy „közvetlen szülő” és „közvetlen gyermek” kapcsolatnak is
nevezhetnénk. Ugyanis ezt a kapcsolatot általánosíthatjuk N lépésen keresztüli szülő és gyermek kapcsolatnak:
ha egy v csúcsból vezet irányított élek sorozata (út) valamely u csúcshoz, akkor a v csúcsot tekinthetjük az u
csúcs szülőjének, ugyanekkor mondjuk, hogy ezen u csúcs a szóban forgó v csúcs gyermeke.
Formálisan megfogalmazva, ha egy G gráfban léteznek , , ,
csúcsok, hogy (v, ), ( , ), , (
,
) G, akkor a v csúcs az , , ,
csúcsok szülő csúcsa, és az , , ,
csúcsok a csúcs gyerek
csúcsai.
A szülő elnevezés helyett egyes terminológiákban a „megelőző”, „ős” elnevezést is használják. A gyermek
helyett pedig a „követő”, „leszármazott” elnevezéssel is lehet találkozni.
Egy általános gráfban az alábbi esetek is előfordulhatnak:
• valamely v csúcs saját magának szülője (és gyermeke), ha saját magába vezet él (ez megengedett irányított
gráfokban), vagy vezet saját magába N lépéses út – melyet körnek nevezünk,
• valamely v csúcs szülője egy u csúcsnak, miközben az u csúcs is szülője a v csúcsnak (a csúcsok között van
oda- és visszafele vezető él vagy út).
A fa adatszerkezet egy speciális jellemzőkkel rendelkező irányított gráf. Akkor mondhatjuk, hogy egy gráf fa,
ha körmentes és összefüggő (lásd az 5.1. ábra).
5.1. ábra. Egyszerű fa

Egy fa esetén pontosan egy olyan csúcs van, amelynek nincs közvetlen szülője, minden más csúcsnak pedig
pontosan egy közvetlen szülője van. Az említett kivételes csúcsot gyökér elemnek (angolul root) nevezzük. Ez
az elem az 5.1. ábrán az R csúcs. Amely csúcsoknak nincsenek gyermek elemei, azokat levél elemeknek
nevezzük (mint a D, H, I, J, F elemek).
Fa esetén teljesül az is, hogy a gyökér elemből minden más csúcshoz vezet út, méghozzá pontosan egy út –
nincsenek alternatív útvonalak. Ezen útvonalba eső csúcsok száma jellemzi az adott csúcs távolságát a gyökér
elemtől. Mivel pontosan egy út van, a csúcsok távolsága a gyökér elemtől egyértelműen meghatározható
konkrét szám.
A fa esetén az élek irányultságát gyakran nem szoktuk jelölni. Mivel a csúcsok pozíciója egyértelműen
jellemezhető a gyökér elemtől mért távolságukkal, az eredeti irányultság könnyen rekonstruálható: mindig a
gyökértől kisebb távolságra lévő csúcstól irányul a gyökértől távolabbi csúcs felé. A fa grafikus ábrázolásán ezt
ezért már nem szoktuk hangsúlyozni (lásd az 5.2. ábra).
5.2. ábra. A fa irányultsága egyértelmű
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A fa adatszerkezetek tárolása, ábrázolása történhet szomszédsági éllista segítségével. Az éllistás módszer
általános gráfok esetén is alkalmazható, vagyis a speciális fa esetén is. Ugyanakkor a fa adatszerkezet esetén
magukhoz a csúcsokhoz rendelünk értékeket, adatokat, s nem az élekhez. Az élek ez esetben csak a
kapcsolódási rendszert definiálják (lásd az 5.3. ábra).
5.3. ábra. A fa és az éllistás tárolása

A fa építése gyakran dinamikusan történik, a program futása során. Vagyis általában nem ismerjük előre, hogy
hány csúcsból fog állni a fa, így értelemszerűen a szomszédsági éllista sorainak száma sem ismert. Ezért
gyakoribb az a választás, hogy éllista helyett minden csúcs, minden csomópont maga tárolja a saját gyermek
elemeinek listáját mutatók (referenciák) segítségével. Ekkor egy-egy csomópontot egy-egy rekord ír le, melynek
mezői tárolják a csomóponthoz rendelt adatokat, és egyik mezője tartalmazza a listát a közvetlen gyermek
csomópontok rekordjaira mutató pointerekkel. A levél elemek esetén ez a lista nyilvánvalóan nulla elemű, egyéb
csomópontoknál annyi elemű ahány gyermek elem tartozik hozzá. Egyes esetekben a csúcspontokhoz tárolásra
kerül a szülő elemre mutató referencia is, mely lehetővé teszi a fában a felfele haladást is. A szülő elem
referenciája a gyökér elemnél nincs kitöltve. Minden más csomópont esetén pontosan egy szülő elem van – így
a szülő elemeket nem listában tároljuk, hanem egyetlen mezőt tartunk fenn erre a célra.
Az informatikában a fák egy speciális változata terjedt el: a bináris fa. A bináris fa legfontosabb jellemzője,
hogy a csúcsoknak maximum két gyermek elemük lehet. A szigorúan bináris fa esetén a csúcsoknak vagy
pontosan kettő, vagy nulla gyermek eleme van (lásd az 5.4. ábra). A nulla gyermek elemmel rendelkezők a levél
elemek, míg a pontosan két gyermek elemmel rendelkezők a fát alkotó köztes csúcsok – beleértve általában a
gyökér elemet is. Ha a gyökér elem egyúttal levél elem is, akkor a fa 1 csomópontú.
5.4. ábra. Bináris és szigorúan bináris fa

A bináris fák előnye, hogy ez esetben a csomópontok helyszükséglete jól megjósolható. A csomópontok
adattároló kapacitása általában ugyanaz, jól ismert, a gyermek elemek referenciáit azonban általában egy lista
tartalmazza, melynek helyigénye változó. Amennyiben felülről becsülhető a gyermek elemek száma, úgy
megoldható, hogy a gyermek elemek referenciáit ne egy lista, hanem egy-egy mező hordozza. Ez esetben két
mezőt kell erre a célra fenntartani. Levél elemek esetén ezen mezők null értékűek, csomóponti elemek esetén
pedig a bal, illetve jobb oldali levél elemek referenciáit hordozzák. A legtöbb programozási nyelvben egy
referencia helyigénye 4 byte, tehát a levélelemekben így 8 byte veszteséggel kalkulálhatunk.
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Bináris fa esetén beszélhetünk egy csomópont bal oldali és jobb oldali gyermek eleméről. Ha az ezen gyermek
elemek alatt elhelyezkedő részfát tekintjük, akkor beszélhetünk bal oldali és jobb oldali részfáról.
A bináris fák esetén elterjedt ábrázolásmód a szintfolytonos leírás. Ennek során egy olyan táblázat készül,
melyben minden sor 3 oszlopot tartalmaz, a sorok pedig sorszámozva vannak. A középső oszlopban tároljuk a fa
elemhez tartozó adatot (adatokat). Az első oszlopban a bal oldali gyermek elem sorszáma, a harmadik oszlopban
pedig a jobb oldali gyermek elem sorszáma szerepel. A gyökér elem minden esetben az első sorban szerepel. A
sorok sorszámozása 1-gyel kezdődik. Amennyiben levél elemet ábrázolunk, melynek nincs bal és jobb oldali
eleme, azt a 0 sorszámmal jelezzük. Ez egyértelmű jelzés, hiszen nincs a táblázatban 0-ás sorszámú sor.
Amennyiben a sorok sorszámozása 0-val kezdődik, a nem létező sorszám kézenfekvően a -1.
5.5. ábra. Mintapélda

Az 5.5. ábrán látható jobb oldali szigorúan bináris fa szintfolytonos leírása az alábbiak szerint néz ki:

A jobb helykihasználás érdekében elképzelhető ezen táblázat vízszintes ábrázolása is:

1. Kifejezésfa
Gyakori példa a fák bemutatására egy egyszerű alkalmazás: a kifejezésfa. A numerikus kifejezések
kiértékelésének állandó problémája a zárójelezés és az operátorprecedencia kezelése. A numerikus kifejezések
szokásos felírása mellett a kiértékelés elkezdéséhez meg kell keresni a legbelső zárójelek közé zárt
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részkifejezést, majd a legmagasabb precedenciájú operátorokat, végül a kötési iránynak megfelelően megkeresni
az első kiértékelendő operátort.
A fordítóprogramok a numerikus kifejezések elemzése közben kifejezésfát építenek. A fában a csúcsok
mindegyike egy-egy operátort jellemez. Az operátorok ez esetben bináris operátorok, két argumentummal. Az
argumentumok az operátort reprezentáló csúcs bal és jobb oldali gyermek elemeiként kerülnek be a fába. Mivel
így biztosítva van, hogy az egyes csomópontoknak maximum két gyermek elemük van, a bináris fa alkalmazása
logikus lépés (lásd az 5.6. ábra).
5.6. ábra. A 8/2+(5+7)*8 kifejezés fája

Az ilyen formában felépített kifejezésfa alapján a numerikus kifejezéskiértékelés a fa egyfajta redukciójával
történik. A kiértékelés során a levél elemektől felfele haladunk. Olyan részfákat keresünk, melyek csak konkrét
számadatokat és egyetlen operátort tartalmaznak. Ekkor alkalmazzuk az operátort a két adatra, töröljük a részfát,
és a kapott értéket az operátor csomópontjának helyére beszúrjuk (lásd az 5.7. ábra). Ezt addig ismételjük, míg a
fában a gyökér elemen szereplő operátor is helyettesítésre kerül – ekkor a kapott érték már a kifejezés
végeredménye.
5.7. ábra. A fa első redukciós lépése

A kifejezésfa több szempontból érdekes és tanulságos fa. Könnyen és jól megérthető belőle a három szokványos
fabejárási algoritmus, és könnyen ellenőrizhető annak helyes működése.

2. Fabejárások
A fabejárási algoritmusok rekurzívan értendőek. Összesen hatféle fabejárási módot ismerünk, de a gyakorlati
életben csak háromnak bizonyult jelentősége. A fabejárások úgy érthetőek, hogy a gyökér elemre koncentrálva
elképzelhető hat lehetséges feldolgozási sorrend:
• KBJ: gyökér elem, bal oldali részfa, jobb oldali részfa feldolgozása,
• KJB: gyökér elem, jobb oldali részfa, bal oldali részfa feldolgozása,
• BJK: bal oldali részfa, jobb oldali részfa, gyökér elem feldolgozása,
• BKJ: bal oldali részfa, gyökér elem , jobb oldali részfa feldolgozása,
• JBK: jobb oldali részfa, bal oldali részfa, gyökér elem feldolgozása,
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• JKB: jobb oldali részfa, gyökér elem , bal oldali részfa feldolgozása.
Az 5.6. ábrán látható kifejezésfa bal-közép-jobb feldolgozásának során a „bal oldali részfa” feldolgozása alatt
azt értjük, hogy amíg a bal oldali részfa teljes bejárása (feldolgozása) be nem fejeződik, addig a középső elem
feldolgozásához nem kezdünk. De hogyan kell a bal oldali részfát feldolgozni? Ugyanígy! Ezt nevezzük
rekurzív értelmezésnek: a bal oldali részfát is bal-közép-jobb módon kell feldolgozni (lásd az 5.8. ábra).
Amennyiben feltüntetjük az 5.6. ábrán látható csúcsokat bejárásuk sorrendjében, a részfák bejárásának
eredményét minden esetben zárójelbe foglalva, az alábbit kapjuk:

5.8. ábra. A fa bal-közép-jobb bejárása

A BKJ bejárás eredménye nem más, mint az eredeti kifejezés! Természetesen ha a részfák feldolgozásának
eredményét minden alkalommal zárójelbe helyezzük, akkor felesleges zárójelek is keletkeznek. Ezek eltüntetése
lehetséges, bár matematikai értelemben a kifejezésünk alakja így is helyes.
Ugyanezen fa BJK bejárásának eredménye azonban sokkal izgalmasabb. Ekkor a részfák feldolgozási
eredményének zárójelezésétől is eltekintünk, a végeredmény sorozata az alábbiak szerint néz ki:

Első pillantásra nem tűnik fel az eredmény érdekessége. Vegyük azonban észre, hogy az operátorok szokásos
infix pozíciója1 csak egy a lehetséges módozatok közül (bár kétségtelenül a legelterjedtebb)! A postfix pozíció
esetén az operátor a két operandus mögött helyezkedik el, e módon a szokásos 4+8 jelölés helyett a 4 8 +
formában kellene felírni a kifejezést. Az eredményünk pontosan így értelmezhető, vagyis a
valójában a
infix alakot helyettesíti. Egy ilyen postfix alakot úgy kell kiértékelni, hogy egy postfix operátor kiértékelése után
a két operandus és operátor helyére a kapott eredményt vissza kell helyezni. E módon az 5.9. ábrán látható
helyettesítési sorozat szerint megkapjuk a kifejezés értékét.
5.9. ábra. A postfix kifejezés kiértékelése

Ami nagyon fontos a postfix kifejezés kiértékelésében (és ettől izgalmas), hogy nem kell figyelembe venni az
operátorok precedenciaszintjét. Balról jobbra haladva, amilyen sorrendben az operátorokat felfedezzük, abban a
sorrendben kell őket kiértékelni. Ha a postfix kifejezésünk helyes, akkor egy bináris operátor bal oldalán (előtte)
legalább két operandusnak kell szerepelnie a listában. Az utolsó operátor kiértékelésekor kapjuk meg az
eredményt.
1

az operátorok az operandusaik között helyezkedik el, pl.: 3+2.
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Ehhez teljesen hasonlóan kell a KBJ bejárás szerinti prefix alakot kiértékelni. Ekkor (mivel középpel kezdünk)
az operátor áll elöl, majd (a bal) az első operandus, végül a (jobb) második operandus:

A prefix alakú kifejezés kiértékelése során (hasonlóan a postfixhez) nem kell figyelembe venni az operátorok
precedenciáját. Sajnos azonban balról jobbra haladva ezen kifejezés nehézkesen dolgozható fel, hátulról előre
olvasva a feldolgozás a postfix módszerhez nagyon hasonlóan végezhető el. Emiatt a prefix feldolgozás
semmilyen pluszt nem tud nyújtani, és a postfix alak balról olvashatósága előnyt jelent, így kevésbé ismert és
elterjedt.

3. Fabejárás
A fa bejárásának célja, hogy valamilyen szisztematikus módon a fát alkotó minden csúcsot érintsük. A fabejárás
kiinduló pontja a gyökér elem. A bejáró algoritmusok feltételezik, hogy a fa bináris, a bal és jobb oldali
gyermek elem referenciája külön-külön mezőben van tárolva. Levél elemek esetén ezen mezők értéke null.

4. Postfix alakra hozás algoritmusa
A postfix alakra hozás működhet oly módon, hogy a numerikus kifejezésünkből először felépítjük a kifejezésfát,
majd a BJK szerint bejárjuk, és a kiolvasás eredményét tekintjük a postfix alaknak. Ugyanakkor egy jóval
egyszerűbb módon, a sor adatszerkezet segítségével egyetlen menetben elő lehet állítani a postfix alakot. Ehhez
először is szét kell választani a kifejezést alkotó elemeket. A sor szerkezetben az egyes adatelemek a kifejezés
egyes elemei lesznek. Eképpen egy fizikailag több számjegyből és a tizedestörtből álló tört szám egyetlen
adateleme lesz a sornak, de egyetlen elemnek tekintjük a zárójelpárokat alkotó zárójeleket, valamint az
operátorokat is.
A kifejezés elemekre bontott egységeit a sor adatszerkezetbe helyezzük balról jobbra haladva – így a sorból
elsőként kiolvasott elem az eredeti kifejezés legbaloldalibb eleme lesz majd (balról jobbra feldolgozás). Az ily
módon feltöltött sort forrás-nak nevezzük. A kiolvasott elemekhez prioritást kell rendelni. Az operátoroknak
eleve van prioritásuk, de ezt a táblázatot ki kell bővíteni a nyitó zárójel prioritásával is – melyet a helyes
működés érdekében 0-ra kell választani. Hasonlóan, az üres verem állapotához is rendeljünk prioritási értéket,
szintén a 0-t. A feldolgozás eredménye egy sorozat, melyben a benne szereplő tagok már a postfix alakú
kifejezés elemei.
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nyitó zárójel prioritása

0

üres verem

0

+ és - operátorok

1

* és / operátorok

2

operátor

3

A postfix formára hozott kifejezések kiértékelése egy verem használatával már egyszerű. Az előző algoritmus
által előállított sorozatot kell feldolgozni. A numerikus értékeket a verembe kell helyezni. Operátorhoz érve a
két operandus a verem tetején lévő két érték lesz. A két értéket a veremből ki kell venni, kiszámítani az
operátorral a részeredményt, és a kapott értéket a verembe helyezni a két eredeti operandus helyére.

5. Feladatok fákkal kapcsolatosan
1. feladat: Generáljuk le az alábbi kifejezések postfix alakját, és rajzoljuk fel a kifejezésfát!
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2. feladat: Generáljuk le az alábbi kifejezések postfix alakját, és rajzoljuk fel a kifejezésfát!

3. feladat: Generáljuk le az alábbi kifejezések postfix alakját, és rajzoljuk fel a kifejezésfát!

4. feladat: Az alábbi postfix alakú kifejezésekhez készítsük el a kifejezésfát, és írjuk vissza az eredeti
(zárójelezett) kifejezések alakjait is!
A B + C - 5 / *
A B C * + E / F A B + X Y + *

5. feladat: Az alábbi kifejezést alakítsuk át postfix alakra, adjuk meg a verem és a postfix forma állapotát
minden lexikális egység feldolgozása után!

6. feladat: Értékeljük ki az alábbi postfix formát!
a p r s * 2 / - / k m - 6 + * e f g * / +

ahol

7. feladat: Értékeljük ki az alábbi postfix formát!
a b c d - e * + * f / a b + e * +

ahol

8. feladat: Az alábbi szintfolytonos leírás alapján rekonstruáljuk a bináris fa rajzát!

9. feladat: Az alábbi szintfolytonos leírás alapján rekonstruáljuk a kifejezést!
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10. feladat: Készítsük el az 5.10. ábrán látható bináris fa szintfolytonos ábrázolását!
5.10. ábra. A 10. feladathoz tartozó bináris fa

11. feladat: Készítsük el az 5.11. ábrán látható bináris fa éllistás tárolását!
5.11. ábra. A 11. feladathoz tartozó bináris fa

12. feladat: Döntsük el egy számokat tartalmazó bináris fáról, hogy minden elemének értéke nagyobb-e, mint az
alá tartozó részfában szereplő értékek (rekurzív)!
13. feladat: Döntsük el egy számokat tartalmazó bináris fáról, hogy a gyökér elem értéke nagyobb-e, mint a bal
oldali részfában, és kisebb-e, mint a jobb oldali részfában szereplő értékek!
14. feladat: A 11. feladatot általánosítsuk: döntsük el, hogy a fa bármely elemére igaz-e, hogy az adott elem bal
oldali részfájában tőle kisebb, a jobb oldali részfájában tőle nagyobb értékek szerepelnek!
15. feladat: Egy számokat tartalmazó bináris fában adjuk meg a gyökérből induló összes útvonalban szereplő
értékek összegét!
16. feladat: Egy számokat tartalmazó bináris fában adjuk meg a gyökérből induló útvonalakban szereplő értékek
minimumát és maximumát!
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17. feladat: Egy bináris fában adjuk meg a gyökérből induló útvonalak hosszát, adjuk meg a legrövidebb és
leghosszabb út hosszát!
18. feladat: Egy számokat tartalmazó bináris fában a legrövidebb útvonal hossza
majd adjuk meg az összes hosszú útvonalhoz tartozó számok összegét!
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. Határozzuk meg

értékét,

6. fejezet - Algoritmusok más
környezetben
A számítógépes programok egyfajta egyszerűsített modellje szerint a feladat nem más, mint az adatfeldolgozás.
Ezen modell szerint a program tevékenysége egy -leképezés, mely a bemenő adatértékekek sorozatát egy
értéksorozatra képezi le (
). A program tervezőjének feladata a leképezés matematikai megtervezése, a
programozó feladata a terv kódolása, a leképezés tulajdonságainak megőrzése mellett.
A leképezés megadása tulajdonképpen az elvárt működés megadása a végeredményre koncentráltan. Vagyis azt
adjuk meg, hogy mely bemenő adatok esetén mely kimenő adatok előállítását várjuk el a programtól. Ennek
során a feldolgozás módját ritkán határozzuk meg.
A számítógépes feldolgozás hagyományosan lineáris működésű. A feldolgozást elemi lépésekre kell bontani,
melyek adott sorrendben végrehajtva a kívánt végeredményt számolják ki. A kezdeti időkben a számítógépek
egyetlen processzort tartalmaztak, melyek egy időben egyetlen utasítást voltak képesek végrehajtani, ezért a
programozók a kódoláskor arra koncentráltak, hogy az utasítások megfelelő sorrendiségével biztosítsák a kívánt
végeredményt.
Az idő haladtával azonban újabb architektúrák jöttek létre. Az ugyanazon eszközbe épített több processzor
(vagy processzormag) esetén lehetőség nyílik párhuzamos adatfeldolgozásra is. Több, fizikailag különálló gép
hálózatba kapcsolásával szintén a párhuzamos feldolgozáshoz hasonló, de több fontos jellemzőjében különböző
elosztott feldolgozás is megvalósítható.
A feldolgozások lehetséges módozatairól Michael J. Flynn ([flynn]) 1966-ban írt le egy osztályozási rendszert.
Véleménye szerint a számítógép-architektúrákat négy nagy csoportra oszthatjuk:
• SISD - single instruction, single data stream: a hagyományos számítógép, ahol egyetlen processzor dolgozik
egyetlen (általa választott) adathalmazon, számításokat végez. A processzor utasításssorozata a program.
• SIMD - single instruction, multiple data stream: processzorok egy tömbjéről van szó, amelyek mindegyike
ugyanazon utasítássorozat ugyanazon fázisában dolgozik, de mindegyik processzor más-más adathalmazon.
Ez a feldolgozás egyfajta párhuzamosítását jelenti, ahol a számítást úgy gyorsítjuk fel, hogy a feldolgozandó
adatokat részhalmazokra bontjuk, és ezekre külön-külön végezzük el a számításokat.
• MISD - multiple instruction, single data stream: nem szokásos megoldás, hibatűrő rendszerek tervezésénél
használhatjuk. Több (akár különböző felépítésű) processzor ugyanazon az adathalmazon összességében
ugyanazon számítást végzi el, a processzorok eközben eltérő fázisban is lehetnek. A számítás eredményét
egymással egyeztetve dönthetnek az eredmény hitelességéről. A processzek összekapcsolásával a csővezetékfeldolgozás valósítható meg.
• MIMD - multiple instruction, multiple data stream: a klasszikus elosztott rendszer. Különböző processzorok
különböző programokat futtatnak különböző adathalmazokon. Mivel nincs kitétel a fizikailag különböző
memória szerepére, ezért ezt egyetlen számítógépen belül is megvalósíthatjuk több processzor vagy több
processzormag segítségével.
Az algoritmusok kidolgozását, általánosítását, jellemzőinek megállapítását SISD környezetben szoktuk
elkezdeni tanulmányozni. Ez a legegyszerűbb környezet, itt írhatóak fel az algoritmusok a legegyszerűbb
formájukban. Az emberi módszeres gondolkozás könnyen leképezhető ebben a szekvenciális modellben.
A különböző környezetekben más-más problémákkal kell megküzdeni. Tekintsük az egyszerű egyprocesszoros
számítógépeket kiindulási alapnak! Ebben az architektúrában egy időben egy program fut, mely a memóriában
tárolt adatokhoz versenyhelyzet nélkül képes hozzáférni, azokon módosításokat elvégezni.
A többprocesszoros rendszerek esetén a legnagyobb probléma a memória-hozzáférés szabályozása. Nem is a
memóriából kiolvasás okozza a legjelentősebb gondot, hanem a memóriába írás. Az egyszerűnek tűnő C nyelvi
i++ utasítástól (az i változó értékének növelése 1-gyel) elvárjuk, hogy például i=7 esetén futásának
eredményeképp i=8 állapot lépjen fel. Ez hagyományos környezetben könnyen garantálható, míg
többprocesszoros környezetben korántsem egyszerű kérdés.
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A problémát az okozza, hogy az i++ utasítás elemi műveletnek tűnik - de egyáltalán nem az. Valójában egy 3
lépéses műveletsor eredménye, melynek első lépése az i változó aktuális értékének kiolvasása, második lépése a
növelés, a harmadik lépés pedig az új érték visszaírása a memóriába. Amennyiben az i++ lépéssorozat i=7
kezdőértékkel egymás után kétszer hajtjuk végre, úgy eredménye i=9 lesz. Ha a két lépést párhuzamosan hajtjuk
végre oly módon, hogy mindkét processzor egyszer végzi el az i++ műveletet, úgy az i értéke lehet 9 (6.1.
ábra).
6.1. ábra. Az eredmény I=9 lesz

Ha azonban az i értékének beolvasása lépést a két processzor olyan ütemben hajtja végre, hogy mindkét
processzor abban a hiszemben kezdi el a növelést, hogy az i értéke 7 volt, úgy ezt az értéket mindkettő 8-ra
növeli fel, és írja vissza a memóriába (lásd a 6.2. ábra).
6.2. ábra. Az eredménye I=8 lesz

Az olyan programozási nyelvekben, melyek párhuzamos feldolgozást támogatnak, bevezetésre került olyan
nyelvi elem vagy technika, melynek segítségével a műveletek (vagy műveletek egy blokkjának) atomicitása
biztosítható. Ezt gyakran a lock nyelvi elemmel valósítják meg, mely szemaforok segítségével képes letiltani az
egyes utasításblokkok párhuzamos végrehajtását. Sajnos azonban a lock alkalmazása (vagy nem alkalmazása) a
programozók odafigyelésén és döntésén alapszik, ezért komoly és nehezen felderíthető programhibák okozója is
egyben.
Elosztott környezetben a programok ugyan időben párhuzamosan futnak, de mindegyikük más-más eszközön,
melyek fizikailag különböző memóriával rendelkeznek. Emiatt nem kell foglalkozni a programrészek
atomicitásának problémájával, mivel egyik program sem „zavarja” a másik működését. Itt mások a problémák.
A fizikailag különböző számítógépek dolgozhatnak ugyanazon számításon, de jellemző, hogy a
részeredményeiket megosztják egymással. Ezt üzenetküldéssel érhetik el. Az üzenet elküldése időbe (és hálózati
erőforrás-felhasználásba) kerül, fogadása hasonlóan. Ezért ilyen megoldások esetén cél az üzenetküldések
számának és az üzenetekbe csomagolt adatok mennyiségének minimalizálása.

1. Osztályozás
A párhuzamos vagy elosztott algoritmusokat csoportosíthatjuk a közöttük futás közben felfedezhető kapcsolatok
alapján:
• Szinkronizált: az algoritmusok valamilyen módon képesek egymás számára jelezni, hogy épp melyik
munkafázisban vannak, és a következő munkafázisba lépésük feltétele egymás megfelelő állapota.
• Aszinkron: a processzek egymástól teljesen függetlenül működnek, jellemzően mindössze működésük végén
kommunikálnak egyszer, akkor is elég gyakran csak a vezérlő processzel, egymással nem. Bár az aszinkron
működés nem feltétlenül jelenti a kommunikáció hiányát, inkább a processzek egymástól független
működését jelöli. Aszinkron működés mellett gyakori az aszinkron üzenetküldés is, mikor az egyik processz
ugyan küld üzenetet a másik processznek az aktuális állapotáról, vagy a számított részeredményről, de nem
győződik meg az üzenet fogadásáról, folytatja a működését az üzenet elpostázása után.
• Hibrid működés: a processzek működésük során a szinkron és aszinkron kommunikáció sajátosságait is
tartalmazzák, az egyes munkafázisokat más-más kommunikációs modell szerint oldják meg.
Vegyük észre, hogy a szinkron és aszinkron működés nem kötődik a párhuzamos vagy elosztott felépítéshez! A
különbség mindössze az, hogy a párhuzamos architektúra esetén a szinkronizálást a processzek közös
memóriájának kihasználásával valósítjuk meg, az elosztott működés esetén pedig üzenetek küldésével.
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A szinkron processzek szoros együttműködése miatt a párhuzamos (vagy elosztott) programoknál szükségszerű
belátni a következőket:
• holtpontmentesség: előfordulhat olyan állapot, mikor valamely
processz várakozik a
processz
állapotváltozására, miközben a
is várakozik a
állapotváltozására. A holtpont (deadlock) miatt ekkor
mindkét folyamat végtelen sokáig várakozni fog, mely a teljes feldolgozás leállását, meghibásodását fogja
okozni. Természetesen a holtpont nemcsak kettő, hanem több processz részvételével is kialakulhat.
• kiéheztetésmentesség: kiéheztetés akkor lép fel, amikor valamely processz állapotváltozására legalább két (
, ) processz is várakozik, de közülük csak az egyik módosíthatja saját állapotát a
változásának
pillanatában. Tegyük fel, hogy a állapotváltozása esetén mindig a
nyeri el az állapotváltozás jogát, majd
a
állapotváltozására kezd el várakozni a és , de ekkor mindig a nyeri el az állapotváltozás jogát! A
váltakozás során a és
képes haladni a feldolgozásban, míg a
folyamatosan várakozik, ugyanabban az
állapotában, és sosem éri el a feldolgozás vége állapotát. Ez a kiéheztetés. A helyes működéshez ennek
elkerülése szükséges.

2. Adatcsatorna
A számítógépes programunkat modellező
kompozíciójára:

függvény gyakran felbontható valamely

,

Ekkor a feldolgozás párhuzamosítható oly módon, hogy az egyes processzeket maguk az
alkotják (a 6.3. ábra).

,

,

függvények

…

függvények

6.3. ábra. Függvénykompozíció

Az adatcsatorna-módszer segítségével a feldolgozás párhuzamosítható, de alkalmas elosztott kiértékelés
előállítására is. Az adatok kezdő adatgenerátor pontról indulva áthaladnak az egyes függvényeket alkalmazó
pontokon, végül elérvén a teljes feldolgozás állapotát a záró (begyűjtő) pontra érkezik. Természetesen az
optimális működéshez elengedhetetlen, hogy az egyes feldolgozó pontokból az adatok folyamatosan
áramoljanak ki, ne kelljen minden egyes bemenő adat feldolgozására várakozni az első output megjelenéséig.
Az egyes processzek közötti szinkronizációról a köztük lévő adatáramlás gondoskodik. Természetesen nehéz
úgy felbontani az eredeti
függvényt
kompozícióra, hogy az egyes
függvények
kiértékelésének sebessége egyforma legyen. A kiértékelés tényleges sebessége a leglassúbb
függvényen
múlik. Ezen pont előtt az adatok fel fognak torlódni, mögötte elhelyezkedő feldolgozók pedig folyamatos
várakozásra kényszerülnek. Az ilyen elemet bottleneck-nek (torlódásos pont, szűkület, szűk keresztmetszet)
nevezzük.
Ugyanakkor nemcsak statikus sebességeltérésekre lehet számítani, hanem dinamikus sebességingadozásokra is.
Az egyes feldolgozási csomópontok eltérő jellegű adatelemekre különböző feldolgozási sebességet
használhatnak, amit érdemes valamilyen szinten ellensúlyozni. Ezért a feldolgozó csomópontokat nem
adatelemszinten szoktuk összekapcsolni, hanem egy méretű FIFO feldolgozású csatornával (a 6.4. ábra).
6.4. ábra. FIFO kapcsoló elem

Az mérete az adott probléma és a hálózat bizonyos jellemzői mellett állapítható meg. Az
elemű puffer az
általa összekötött
és
függvények különböző feldolgozási sebességét egyenlíti ki. A csatornába az
függvény írja be az elemeket, figyelvén arra, hogy a csatorna ne legyen teljesen tele. Amikor a csatorna megtelt,
az függvény felfüggeszti a saját működését, várakozván legalább egy üres helyre.

87
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Algoritmusok más környezetben

Hasonlóan, a csatornát az
függvény csak olvassa. Amennyiben az ő működése gyorsabb, mint az
függvényé, azt fogja tapasztalni, hogy a csatorna üres. Ekkor az függvény felfüggeszti saját működését, amíg
a csatornába feldolgozható adatelem nem kerül.
Amennyiben az és függvények közel egyforma sebességgel működnek, a csatorna sosem ürül ki, és sosem
telik be. Ekkor a köztük végbemenő feldolgozás sebessége optimális.

3. Elágazás
Az elágazás (fork) szerkezet segítségével a függvény kompozíciós felbontásában szereplő valamely lassú
kiértékelésű függvényét lehet többszörözni. A többszörözés során az függvény által feldolgozandó adatokat
elosztjuk az példányok között. Amennyiben
példányt készítünk az feldolgozó processzből, így ezen
bottleneck elem feldolgozási sebességét közel -szeresre lehet növelni.
Ez a megoldás csak bizonyos jellemzők esetén valósítható meg. Az
hogy legyen.
Valamely

függvény elemenkénti feldolgozható kell,

függvényről azt mondjuk, hogy elemenkénti feldolgozható, ha az
teljesen diszjunkt felbontása mellett
.

halmaz bármely

Ez a megfogalmazás azt is jelenti, hogy ha az függvénynek valamely
sorozat elemeit kell
feldolgozni, akkor ezen sorozatot tetszőlegesen felbonthatjuk részsorozatokra, és ezen részsorozatokat átadva az
példányoknak, azok egymással párhuzamosan dolgozva a részsorozatokon kiszámíthatják az eredményeket.
Az eredmények összesítése (uniója) után már az eredeti állapot visszaáll, mintha a számítást egyetlen
függvény végezte volna el.
6.5. ábra. Elágazás bemenő adatok feldolgozására

Sajnos nem túl gyakoriak azok az algoritmikus részfeladatok, amelyek ilyen tulajdonsággal bírnak.
Mindazonáltal elég gyakori, hogy az algoritmus kis módosításával ez a jellemző kialakítható.

4. Az eldöntés tétele elágazással
Tételezzük fel, hogy adott az elemek egy nagy méretű,
elemű tömbje és egy tulajdonság! Az eldöntés tétele
segítségével meg kell vizsgálnunk, hogy az
elemű tömbben létezik-e olyan tömbelem, amely
tulajdonsággal bír (igen/nem). Az függvény tehát
függvény, ahol a tömb alaptípusa. Az
függvény egyesével megvizsgálja a tömb elemeit. Ha valamelyik tömbelem tulajdonsággal bír, úgy a
függvény értéke true (igaz), ellenkező esetben false (hamis).
A feladat elágaztatással úgy fogalmazható meg, hogy minden példány kap egy részsorozatot, az eredeti tömb
valamely részét. Például 5 példány esetén mindegyik megkapja az eredeti tömb neki jutó egyötöd részét.
Mindegyik függvény nyilatkozik, hogy a saját részében van-e tulajdonsággal bíró elem. Az igen/nem
válaszok alapján a végleges válasz kiszámítható. Ha az eredeti tömb bármely részében van tulajdonságú elem,
akkor az eredeti kérdésre
válasz adható. Ekkor nyilvánvaló, hogy valamelyik példány is
választ
fog adni. A válaszok összesítése után (legalább egy
esetén) az eredeti válasz helyreállítható.
6.6. ábra. Eldöntés tétele
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Ez is mutatja: előfordulhat, hogy a bemenő adatok szétvágása után a részeredményeket gyakran nem szó szerint
unió művelettel kell összegezni, de a problémára illesztett utófeldolgozási lépéssel máris előállítható az
ekvivalens működés.

5. Minimumkeresés elágazással
Hasonlóan az előző feladatban megfogalmazottakhoz, most is legyen egy elemű sorozatunk, és keressük a
sorozatban előforduló elemek közül a legkisebb értékét! Párhuzamos feldolgozást igényel a probléma, ha az
elemek száma nagyon nagy, vagy az összehasonlítás művelete (két elem közül melyik a kisebb) nagyon
időigényes.
A párhuzamos feldolgozás esetén a teljes sorozatot részsorozatokra bontjuk. A minimum kereső függvények
mindegyike megkeresi a saját részsorozatának minimumát, melyet mint részeredményt publikál. Az
utófeldolgozás során a keletkezett minimum értékek közül kell kiválasztani a tényleges minimumot - de ekkor
már csak annyi érték közül kell egyetlen processznek választani, ahány elágazási ággal dolgoztunk. Ha azért
választottuk a párhuzamos feldolgozást, mert
nagyon nagy volt, akkor az utófeldolgozás plusz időigénye
elhanyagolhatóan kicsi. Ha az összehasonlítás művelete volt időigényes, akkor ügyelnünk kell arra is, hogy ne
dolgozzunk túl sok elágazási ággal, hiszen ekkor az utófeldolgozónak is sok részeredmény minimumával kell
dolgoznia.
6.7. ábra. Többlépcsős utófeldolgozás

Ezen is lehet segíteni részleges utófeldolgozásokkal. Több utófeldolgozó fokozat beiktatásával egy-egy
utófeldolgozó kevés számú elágazási ág részeredményeit összesíti, majd az ő (finomított) részeredményeiket is
egy végső utófeldolgozó fogja átvenni, és a tényleges végeredményt előállítani.

6. Rendezés párhuzamosan
Nem annyira egyszerűen párhuzamosítható algoritmus az elemek rendezése. Szintén működik a részsorozatra
bontás és elágazás technikája, mikor is minden részsorozat rendezését az adott rendezőfüggvény példánya végzi.
Csakhogy a rendezések részeredményei szintén sorozatok, rendezett sorozatok, melyek egyszerű uniója
általában nem produkál teljesen rendezett végeredményt. Ekkor alkalmazható az összefuttatás tétele, mely
alkalmas két (vagy több) rendezett részsorozatokból kevés plusz művelet ráfordítása mellett teljesen rendezett
sorozatot készíteni, ami tartalmazza mindkét részsorozat minden elemét.
Mint látjuk, itt az utófeldolgozás művelete egészen komoly is lehet. Szintén mérlegelni kell a megvalósítás
során, hogy a rendezendő elemek mennyisége indokolta-e a párhuzamosítást, vagy az összehasonlító művelet
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időigénye. Ez utóbbi esetben figyelembe kell venni, hogy az összefuttatás megvalósítása során szintén sok
összehasonlító műveletet kell végrehajtani - vagyis elképzelhető, hogy a párhuzamosítás során az
utófeldolgozások ideje már figyelmet érdemlő, és összesítésben nem sokat nyerünk a párhuzamosítással.

7. Asszociatív műveletek
nem üres halmaz, legyen művelet a
adatelemek. Ekkor

Legyen

Jelöljük

halmazon értelmezett asszociatív művelet, és legyenek

módon! Ekkor az asszociativitás felírható az alábbi módon is:

-t

Az asszociatív művelet feladata, hogy számoljuk ki az

értéket.

A kiszámítást menetekre osztjuk (szinkronizált végrehajtás). Az első menet kezdetén processzünk van,
melyek rendre ismerik a sorszámuk szerinti elemet a sorozatból ( processzor ismeri az
elem értékét).
Minden menet működése két fázisra oszlik. Az első fázisban a processzek az általuk ismert adatelem értékét
elküldik egy másik processznek, majd fogadják a nekik küldött értéket. A következő fázisban a náluk szereplő
érték és a kapott érték esetén alkalmazzák a műveletet.
Az első menetben:
•
• a

üzenetet küld

-nek (

).

nem tud kinek üzenetet küldeni, nincs jobb oldali szomszédja,

• az üzenetküldés végére
ismeri
szomszédjától, pedig eleve ismert a
•

kiszámítja

és
értékét (
processzben,

-re), mivel

-t megkapja a bal oldali

értékét,

• pihen a processz, mivel neki nincs bal oldali szomszédja, így nála nincs más, csak az
csak üzenetet küld, nem végez tényleges számolási műveletet),
• így minden
processzor kiszámítja a
processz outputja a nála lévő érték marad).

értéket (

érték (

), valamint

processz

(a

6.8. ábra. Az első menet üzenetküldései és outputjai

Az első menetben így:
•

üzenetküldés történik,

•

processz végez tényleges számítási műveletet,

•

részeredmény-sorozat számítódik ki.

A második menet hasonlóan zajlik, csak a processzek nem a közvetlen szomszédjaiknak, hanem a 2-vel
távolabbi szomszédoknak küldenek üzenetet (egy
processz a
processznek
). Az
üzenetben az előző menet végén kiszámolt
értéket publikálják. A
és
processzeknek nincs 2-vel
jobbra lévő szomszédjuk, így ők nem küldenek üzenetet.
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A második menetben tehát:
•

üzenetet küld

-nek (

• az üzenetküldés végére

ismeri

•

értékét,

• a

kiszámítja
,

),
és

értékét (

-re),

processzek nem kaptak új információt, ők az outputjukon megismétlik az előző menet értékét,

• így minden

processzor kiszámítja a

értéket (

), valamint

.

6.9. ábra. A második menet üzenetküldései és outputjai

A második menetben így:
•

üzenetküldés történik,

•

processz végez tényleges számítási műveletet,

•

részeredmény-sorozat számítódik ki.

A harmadik menet hasonlóan az előzőekhez kétfázisú. A processzek 4 távolságra küldik a számítási
részeredményeket, majd az előző menet végén náluk keletkezett részeredményre és a kapott értékre alkalmazzák
az asszociatív műveletet.
A harmadik menetben tehát:
•

üzenetet küld

-nek (

• az üzenetküldés végére

ismeri

•

értékét,

•

kiszámítja

),
és

értékét (

-re),

processzek megismétlik az előző menet végén náluk szereplő értéket az outputjukon,

• így minden

processzor kiszámítja a

értéket (

6.10. ábra. Harmadik menet üzenetküldései és outputjai

A harmadik menetben így:
•

üzenetküldés történik,

•

processz végez számítási műveletet,

91
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

), valamint

.

Algoritmusok más környezetben

•

részeredmény sorozat számítódik ki.

Általánosan, az . menetben:
•

üzenetküldés történik,

•

processz végez tényleges számítási műveletet.

Ha az eredeti sorozat hossza , akkor könnyű belátni, hogy
menet végén a
processz rendelkezni fog
az
értékkel, vagyis a számítás befejeződhet. Vegyük észre, hogy a befejező menetben a
processzeknél az
eredmények szerepelnek!
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7. fejezet - Melléklet
1. A leírónyelv jelölései
1.
Elágazás:
a.

b.

c.

2.
Ciklus:
a.

b.
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c.

3.
Alprogram:
a.

b.

2. Közismert azonosítók és képzési szabályaik
Az utóbbi mintegy 15 évre visszatekintve megfigyelhető a számítógépek, később a lokális hálózatok mind több
területen való megjelenése. Már e két dolog együttese is sok előnnyel járt az egyes cégek, hivatalok ügyviteli
munkájában, adatfeldolgozásában. Napjaink és a közeljövő problémája az egyedi számítógépek és a lokális
hálózatok világméretű megbízható kommunikációjának biztosítása.
Ha ennek a kihívásnak is sikerül megfelelnünk (és ennek sikeréről az embereket is meg tudjuk győzni), akkor
szélesebb körben elterjedhet a (teljesen) elektronikus ügyintézés és az elektronikus kereskedelem. Például egy
olyan üggyel kapcsolatban, amelyben több hivatal is érdekelt, a szükséges, különböző okmányok beszerzése az
ügyfél feladata (ami általában csak igen sok kilincselés árán lehetséges), holott sok esetben az közvetlenül nem
is az ő érdeke. Szerencsére már napjainkban is léteznek jól működő rendszerek. Ilyennel találkozhatunk például
cégek alapításakor. Itt a cégbíróság elektronikus úton tartja a kapcsolatot a megfelelő hivatalokkal (APEH, TB,
kamara, KSH). Ez egyfelől gyorsabbá teszi az eljárást, kíméli az ügyfél idejét, másrészt megnehezíti a
fantomcégek létrehozását.
Sok esetben a továbblépés gátja elsősorban nem a technikai hiányosság, hanem az, hogy a megfelelő jogi
szabályozás is várat magára. Az eddigi sikertelen törvényi beavatkozások kudarcai azzal magyarázhatók, hogy
megpróbálták szabályozni a technikai megvalósítást is, holott az általában rövid időn belül elavulttá válik.
Napjainkban az ügyvitel gyakorlatára általában mégis az jellemző, hogy a feladó az általa elektronikusan
létrehozott dokumentumot hagyományos módon továbbítja, amit aztán a címzett általában szintén
elektronikusan rögzít. Közben a faxkészülékek és a nyomtatók ontják a papírra nyomtatott dokumentumok
tömegét. Ennek az ellentmondásos állapotnak a feloldása jelentős idő, energia és nyersanyag megtakarítását
eredményezhetné. (Csupa olyan dolog, amelyből napjainkban egyre kevesebb van.)
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Az Európai Unió országaiban több területen is (szociális ellátás: nyugellátás, egészségügyi, családi ellátás,
valamint a baleseti sérültek, fogyatékosok és a munkanélküliek ellátása; munkaügy; statisztikai adatok gyűjtése
stb.) indítottak projekteket, amelyekben az EDI (Electronic Data Interchange: elektronikus adatcsere)
technikáját sikerrel alkalmazzák. Ezzel összevetve azonban megfigyelhető, hogy a technológia alkalmazásában
a Távol-Kelet, az Egyesült Államok és Ausztrália jóval előrébb jár. A továbbiakban néhány fontos, gyakran
használt, a feladatok megoldásához szükséges azonosító felépítését ismertetjük. Mint az a korábbiak alapján
nyilvánvalóvá vált, különböző egyed-előfordulásokhoz az azonosítóknak különböző, egyedi értéke tartozik,
melyeknek jelentését különböző szintű megállapodások rögzítenek. Ezért nagyon fontos a felépítésük pontos
definíciója. Szerkesztésük sokféle módon történhet. Ismeretük azért is fontos, mert az alkalmazott
kódszámrendszerek minősége, kidolgozottsága meghatározhatja a teljes rendszer működésének hatékonyságát.
A helyesen kialakított kódszámrendszer sokrétű osztályozást, csoportosítást tesz lehetővé, kevés jelet használ,
bővíthető, egyszerű felépítésénél, tömörségénél fogva gyors keresési lehetőséget biztosít. Mint látni fogjuk,
bizonyos karakterek ill. karakterek csoportja különböző információt kódolhat, míg mások „csak”az azonosítók
egyediségét hivatottak biztosítani. Azonosítóként használhatunk egyszerű sorszámot (pl.: TAJ-szám), ami a
hozzá tartozó egyed tulajdonságairól semmiféle információt nem hordoz. Alkalmazhatunk betűrövidítéseket
(pl.: gépjárművek nemzetközi jelzése, kémiai elemek vegyjele). Gyakran hierarchikus (csoportképző)
kódszámrendszereket alkalmazunk (pl.: telefonszám). Ekkor az azonosító bizonyos részei a hozzá tartozó egyed
különböző csoportokba való besorolását teszi lehetővé.

Az így képzett azonosítók néhány pozíción sorszámot is tartalmaznak azért, hogy az azonos csoportba tartozó
egyedeket is meg tudjuk különböztetni.
Az azonosító gyakran hosszabb a szükségesnél 1. Ennek több féle oka is lehet. Későbbi bővítés lehetőségét úgy
kívánják biztosítani, hogy bizonyos csoportképzők számára több karaktert foglalnak le az aktuálisan
szükségesnél. Néhány azonosítót úgy terveznek meg, hogy azok „beépítve” tartalmazzák a helyességük
ellenőrzésének (esetleg hibás olvasás, illetve bevitel esetén a hiba javításának) lehetőségét. Ez mind az
adatvédelem, mind pedig az adatbázis integritásának megőrzése szempontjából nagyon praktikus kialakítása az
azonosítóknak (2.4.4, 2.4.5). Ha a program tartalmazza a megfelelő algoritmust, minimálisra csökkenthető a
szándékos vagy véletlen „elírásból” származó hibás adatfelvitel. Ezért a felépítésük bemutatásával együtt
néhány esetben az ellenőrzés algoritmusát is megadjuk.
Tételezzük föl, hogy az ellenőrző algoritmusokhoz az azonosítót egy A sorozat elemeiként adtuk meg. (Az
egyszerűbb érthetőség kedvéért eltekintünk az elemek esetenként szükséges konverziójától. A rájuk való
1

Azaz tartalmazhat olyan részeket, amelyek nem az azonosító egyediségét biztosítják, ill. nem az egyedek osztályozását teszik lehetővé.
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hivatkozáskor a „[]” jelek között megadott érték a karakter sorozatban elfoglalt helyét jelenti, amit egyszerű
balról jobbra történő sorszámozással nyerünk 1-től a sorozat elemszámáig). A TESZT logikai típusú változó
értéke pedig attól függően lesz Igaz vagy Hamis, hogy az azonosító helyes volt vagy sem.
A számítógépek széles körű elterjedése megteremtette az automatikus azonosítás feltételeit is 2. Jegyzetünkben
nem térhetünk ki az egyes lehetőségek (biometrikus, optikai, mágneses, félvezetős módszerekkel történő
azonosítás) technikai megvalósításaira, csupán néhány esetben a kódolt adatokból nyerhető információkat
ismertetjük. Napjainkra a vonalkód-technika gyors és biztonságos adatbeviteli lehetőséget kínál, ezért
szükségesnek tarjuk, hogy néhány gondolat erejéig említést tegyünk róla. A legelterjedtebb típusok esetében
ismertetjük a kód egyes pozícióin található karakterek jelentését és az ellenőrzés lehetőségét. Bár az
alapgondolat már jóval korábban megszületett, és a matematikai háttér is régen rendelkezésre áll, de tömeges
elterjedésüket az igazán megbízható, olcsó, kisméretű vonalkód-olvasók hiánya sokáig késleltette. Napjainkra
azonban ez az akadály elhárult, és alkalmazásuk szinte mindennapossá vált.

2.1. Személyi azonosítók képzése
1.
A személyi azonosító 11 jegyű.
2.
A személyi azonosítók képzése
a.
az 1. számjegy a személy nemét, születésének évszázadát, az
1997.01.01. előtt születettek esetében állampolgárságukat is kódolja (7.1)
7.1. táblázat. A személyi azonosító első jegyének meghatározása a születési időtől
függően.

b.

Bár 1932-ben még egyáltalán nem volt jellemző a „számítógépek széles körű elterjedése”, Wallace Flint (Harvard Egyetem) megálmodta
talán az első ilyen rendszert. A lyukkártyaolvasó által vezérelt berendezés a kártyán lévő kódnak megfelelő árut automatikusan továbbította
a raktárból a pénztárhoz, elkészítette a számlát és módosította a készletnyilvántartást.
2
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a 2-7. számjegyet a születési év utolsó két jegye, a hónap és a nap kétjegyű sorszáma adja.
c.
a 8-10. az azonos napon születettek sorszámát (lajstromszám) jelentő számjegyek.
d.
a 11. számjegy az ellenőrző kód.
3.
A 11. számjegy képzése az előzőekből úgy történik, hogy a számjegyeket megszorozzuk a sorszámaikkal és a
szorzatokat összegezzük. A 11. számjegy az összeg 11-gyel való osztásának maradéka. (Azok a 2. c szerinti
sorszámok nem adhatók ki, amelyekre a maradék 10.) A sorszámozást az 1997.01.01. előtt születettek esetén
balról (1. jegy), az 1996.12.31. után születettek esetén jobbról (10. jegy) végezzük.
7.2. táblázat. A személyi azonosító jegyeinek sorszámozása a születési időtől függően.

2.2. Adózó polgár adóazonosító jelének képzése
1.
Az adóazonosító tízjegyű
2.
Képzési szabályok:
a.
az 1. számjegy értéke 8.
b.
2-6. a számjegyek a személy születési időpontja és a 1867.01.01. dátum között eltelt napok száma.
c.
7-9. a számjegyek az azonos napon születettek között véletlenszerűen kiosztott sorszámot tartalmaznak.
d.
a 10. számjegy az ellenőrző szám.
7.3. táblázat. Az adóazonosító jel szerkezete.
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3.
A 10. számjegy képzése az előzőekből úgy történik, hogy a számjegyeket megszorozzuk a sorszámával és
ezeket a szorzatokat összegezzük. A 10. számjegy a szorzat 11-gyel való osztásának maradéka. (Azok a 2. c
szerinti sorszámok nem adhatók ki, amelyekre a maradék 10.)

2.3. Társadalombiztosítási azonosító jel képzése
1.
A TAJ-szám 9 jegyű.
2.
Képzési szabályok:
a.
1-8. egy folyamatosan kiadott sorszám.
b.
A 9. számjegy az ellenőrző ún. CDV kód. Képzésekor a páratlan helyen álló számjegyeket hárommal, a
páros helyen állókat héttel kell megszorozni és a szorzatokat összegezni. A CDV kód az összeg tízzel való
osztásának maradéka.
7.4. táblázat. A TAJ-szám fölépítése.

2.4. Vényazonosító
Ez a kód a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök eladási tételeinek azonosítását teszi lehetővé.
Segítségével a vényt kiállító orvos személye is meghatározható, mert tartalmazza az ő azonosítóját is. Mivel a
vényen vonalkód formájában is megtalálható, így egyben példa az EAN-13 zárt rendszerben történő
alkalmazása.
1.
A vényazonosító 13 jegyű.
2.
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Információk a vényazonosítóképzésével kapcsolatban
a.
Nem dokumentáljuk
b.
az orvos egyedi azonosítójának tekinthető ún. „pecsétszám”.
c.
Nem dokumentáljuk
d.
folyamatos ötjegyű sorszám.
e.
ellenőrzőkód, melynek értékét az EAN-13 típusú vonalkód ismertetésénél leírtaknak megfelelően
számíthatjuk ki.
7.5. táblázat. A vényazonosító részei.

Megjegyzés: A gyógyszertárban az eladott gyógyszerhez tételenként akkor is rendelnek egy 13 jegyből álló
azonosítót, ha az nem „vényköteles”.
a.
a vény hiányának oka (91, 94, 95, 97, 98, 99)
b.
11 jegyű folyamatos sorszám

2.5. Az ISBN (International Standard Book Number)
A könyveknek ezt a nemzetközileg elfogadott azonosítóját 1974. január 1. óta Magyarországon is használják.
Alkalmas minden önálló mű (de nem példány és általában nem kiadás) 3 egyértelmű azonosítására. Az ISBN
hazai koordinációját az Országos Széchényi Könyvtár végzi. Az azonosító négy fő szerkezeti egységre bontható.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egyazon mű különböző kiadásainak más az ISBN-je, de ezt általában a kiadó kódjának változása
indokolja. Ekkor a korábbi kiadás(ok) azonosítóit is feltüntetik. Többkötetes művek esetén, az egyes kötetek rendelkeznek egyedi és
összefoglaló azonosítóval is.
3
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Az első 9 jegy felbontásában lehetnek eltérések, de az utolsó karakter mindig az ellenőrző kód funkcióját tölti
be. Az alábbiakban egy lehetséges felosztás alapján ismertetjük az ISBN képzésére vonatkozó szabályokat.
1.
Az ISBN 10 jegyből áll
2.
A pozíciók sorszámozását jobbról balra végezzük.
a.
a 10-8. számjegyek az ország kódja
(pl.: Magyarország esetében 963).
b.
a 7-5. számjegyek a kiadó kódja.
c.
a 4-2. számjegyek a kiadványt azonosítják.
d.
az 1. számjegy az ellenőrző kód
7.6. táblázat. Az ISBN fölépítése.

3.
Az ellenőrző kód képzése az előzőekből úgy történik, hogy mindegyiket megszorozzuk a sorszámával és a
szorzatokat összegezzük. Az 1. számjegy úgy számítható, hogy az összeg 11-gyel való osztásának maradékát
kivonjuk 11-ből, ha az 1-nél nagyobb. Ha azonban a maradék 0, akkor az ellenőrző kód is 0 lesz, ha pedig 1,
akkor a kód helyébe „x”-et írunk, mert ebben a két utóbbi esetben a fenti különbség nem volna megadható
egy pozíción.
Pl.: 963 184 210 x, 071 050 523 x, 058 251 690 0
A vonalkód-technikát fölhasználták az ISBN számok megjelenítésére is. Erre az EAN-13 típus bizonyult a
legalkalmasabbnak.
a.
az első három pozíción minden esetben 978 kombináció található. Ez azt jelzi, hogy az EAN-13 típusú
vonalkód könyvet azonosít.
b.
a 4-12. pozíción található kilenc karakter az eredeti ISBN számjegyei, az ellenőrző kód nélkül.
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c.
a 13. karakter ellenőrző funkciót tölt be az EAN-13 ismertetésekor leírtaknak megfelelően. (Ez tehát
szükségtelenné teszi az ISBN utolsó pozícióján található ellenőrző kódjának szerepeltetését, ami egyben
lehetetlen is, ha az „x”, mert ez a vonalkódtípus csak számok ábrázolását teszi lehetővé.)
7.7. táblázat. Az ISBN megjelenítése EAN-13 vonalkóddal.

Pl.: A 963 184 210 x, ISBN számnak megfelelő vonalkód a következő számsorozatot kódolja

2.6. Az ISSN (International Standard Serial Number)
Az ISSN folyóiratok, hírlapok, évkönyvek, időszakosan megjelenő jelentések, közlemények, különböző
adattárak, időszakosan megrendezett konferenciák kiadványainak azonosítására használatos kód. Nemzetközi
központja 1972 óta működik Párizsban. A nyolc karakterből álló azonosítót két négyelemű karaktercsoportra
bontva, egymástól kötőjellel elválasztva tüntetik fel. (Az előzőekben ismertetett ISBN-től eltérően egyes elemei
semmiféle jelentést nem hordoznak.) Az utolsó, nyolcadik pozíción az ellenőrző kód található. Helyességének
ellenőrzése az ISBN-éhez hasonló algoritmus alapján történhet. Egyre több folyóiraton találhatunk az
azonosításukat segítő vonalkódokat, melyeknek alapja szintén az EAN-13. Ezekből természetesen kiolvasható
az ISSN.
7.8. táblázat. Az ISSN megjelenítése EAN-13 vonalkóddal.

a.
az első három pozíción minden esetben 977 áll. Ez azt jelzi, hogy az EAN-13 típusú vonalkód ISSN számot
kódol.
b.
a 4-10. pozíción található hét karakter az eredeti ISSN számjegyei, az ellenőrzők ód nélkül.
c.
a következő két pozíción mindig 00 áll.
d.
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a 13. karakter ellenőrző funkciót tölt be az EAN-13 ismertetésekor leírtaknak megfelelően,
Pl.: A ISSN 0864 9421-nek vonalkódos formában a következő számsorozat felel meg:

2.7. Bankkártyaszám
1.
A bankkártyaszám (Magyarországon) 16 jegyű. Az első négyelemű számcsoport a bankot azonosítja (pl:
Budapest Bank: 5892; OTP Bank: 4909).
2.
A bankkártyaszám valódiságának vizsgálata a Luhn-algoritmus4 felhasználásával történik. Az ellenőrzés
során balról jobbra haladva a páratlan pozíción álló számjegyeket 2-vel megszorozzuk. Ha a szorzat értéke 9nél nagyobb, a szorzatból kivonunk 9-et. Az így kapott számok összegéhez hozzáadjuk a páros sorszámú
számokat. Ha ez az összeg 0-ra végződik, az azonosító helyes.
7.9. táblázat. A 16 jegyű bankkártyaszám fölépítése.

Pl.: Az 1234 5678 9012 3452 bankkártya-szám esetén:

2.8. EAN-13, EAN-8 (European Article Numbering)
Az európai kiskereskedelemben talán ezt a kódrendszert alkalmazzák legelterjedtebben az áruk azonosítására, de
akár szélesebb körben elterjedt kódszabványnak is tekinthető.
1.
Az EAN-13 vonalkód 13 jegyű karaktersorozat, csak numerikus értékek ábrázolására alkalmas.
2.
Információk az azonosító képzésével kapcsolatban

4

H. Peter Luhn az IBM kutatója nyomán.
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7.10. táblázat. Az EAN-13 vonalkód fölépítése.

a.
1-2. vagy 1-3. a számjegyek a termék származási helyét, pontosabban annak a szervezetnek az
azonosítóját adják meg, amely a gyártó kódját kiadta. (Magyarország azonosítója 599, Olaszországé 8083. A 20 és 29 közötti értékek belső használatra vannak fenntartva. Mint korábban láttuk, a 977 és a 978 le
van foglalva az ISSN és az ISBN számára.)
b.
A következő négy vagy öt számjegy a termék gyártóját azonosítja. (Ezek kiosztását a Magyar Gazdasági
Kamara Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség ETK/EAN Irodája végzi.)
c.
A további karakterek az utolsó kivételével a terméket azonosítják. Ezek megfelelő módon történő
megválasztása a gyártó felelősége.
d.
a 13. számjegy az ellenőrző kód.
3.
A 13. jegy képzése úgy történik, hogy az első 12 jegyet paritásának megfelelően eggyel, ill. hárommal
megszorozzuk, és a szorzatokat összegezzük. A 13. pozícióra az a számjegy (0-9) kerül, amellyel az összeg
tízzel oszthatóvá tehető.

3. Alapalgoritmusok
3.1. Összegzés

3.2. Megszámlálás
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3.3. Maximum és minimum
Maximum

3.4. Eldöntés
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3.5. Lineáris keresés

3.6. Kiválasztás

3.7. Strázsás keresés

3.8. Lineáris keresés rendezett sorozaton
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3.9. Bináris keresés

106
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Irodalomjegyzék
[1] Iványi Antal alkotó szerkesztő: Informatikai Algoritmusok I., 2004, ELTE Eötvös Kiadó.
[2] Aszalós László: Algoritmusok mobiDIÁK könyvtár, 2004, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
Sorozatszerkesztő: Fazekas István.
[3] Marton László, Fehérvári Ágnes: Algoritmusok és Adatstruktúrák, 2001, Sokszorosítva: SZIF-Universitas
Kft.
[4] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Új Algoritmusok Iványi Antal
alkotó szerkesztő, Scolar Kiadó, 2003, ISBN: 963 9193 90 9
[5] Fóthi Ákos, Horváth Zoltán: Bevezetés a programozásba, ELTE Faculty of Informatics, (Oktatási
Minisztérium támogatásával), ISBN: 963 463 757 4, ELTE IK Elektronikus Könyvtár,
http://people.inf.elte.hu/ekonyvtar, 2005
[6] Horváth Zoltán: Párhuzamos programozás alapjai, Különálló része a digitális kiadványnak, ELTE Faculty
of Informatics, (Oktatási Minisztérium támogatásával), ISBN: 963 463 757 4, ELTE IK Elektronikus Könyvtár,
http://people.inf.elte.hu/ekonyvtar, 2005

cvii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

