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Algoritmusok és adatszerkezetek I. kidolgozott vizsgakérdések 
2013/2014-es tanév 1. félév 

1.) Bizonyítsa be, hogy a buborékrendezés átlagos csere-száma n(n -1)/4, ha minden input 
permutáció egyformán valószínű. (Ügyeljen a szöveges megfogalmazás teljességére és 
érthetőségére!) 

Buborék rendezésben a cserék száma: Cs(n) = inv(A) 
Minden cserével egy inverziót szüntetünk meg. n! féle sorrend létezik, ez pont n 
permutációinak száma. 

A cserék számának átlagát nyilvánvalóan úgy kapjuk, hogy az 1, 2, ..., n elemek minden 
permutációjának inverziószámát összeadjuk és osztjuk a permutációk számával: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑛𝑛) =
1
𝑛𝑛!

� 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑝𝑝)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑛𝑛)

 

Vegyük a p és p-1 permutációkat, ezek összegének inverziói már könnyen 
meghatározhatóak: 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑝𝑝) + 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑝𝑝−1) =  �𝑛𝑛2� 

Így ACS(n) =  
∑�𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑝𝑝)�+∑�𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑝𝑝−1��

2𝑛𝑛!
=

∑�𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑝𝑝)+𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑝𝑝−1��

2𝑛𝑛!
= 1

2𝑛𝑛!
𝑛𝑛!  �𝑛𝑛2� = �𝑛𝑛2�

2
= 𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

4
 

2.) Adja meg a tömbös beszúró rendezés algoritmusát struktogram formájában. Határozza 
meg, hogy hány összehasonlítást (Ö) és elemmozgatást (M) végez az eljárás a 
legkedvezőbb, illetve a legkedvezőtlenebb esetben, adott n 
hosszúságú tömbre (mÖ(n), mM(n), MÖ(n), MM(n))? 

MÖBeszur(n) = 𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
2

=  Θ(𝑛𝑛2) 

MMBeszur(n) = 𝑛𝑛
2+𝑛𝑛−4

2
 

mÖBeszur(n) = n-1 
mMBeszur(n) = 2(n-1) 

 

3.) Írja le a Hanoi tornyai problémát, adja meg annak megoldó algoritmusát. Adja meg a 
lépésszám rekurzív egyenletét, az egyenlet megoldását, és bizonyítsa annak 
helyességét.  

• Szabályok: 
o Egyszerre csak 1-et lehet mozgatni 
o Kicsire nagyot nem lehet rakni 

• Cél: a-ról b-re átrakni 

• Megoldás: 

o felső (n-1)-et c-re 
o n-ediket b-re 
o c-ről (n-1)-et b-re 
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• Algoritmus 

 

• Lépésszám egyenlete 

𝑇𝑇(𝑛𝑛) =  �2𝑇𝑇(𝑛𝑛 − 1) + 1 ,ℎ𝑎𝑎 𝑛𝑛 ≥ 1
0,ℎ𝑎𝑎 𝑛𝑛 = 0

� 

Teljes indukció: 

 n = 0 T(0) = 0 
 n = 1 T(1) = 2T(0)+1 = 1 

TFH: n-re T(n) = 2T(n-1)+1 = 2n-1 
kell: n+1-re T(n+1) = 2T(n)+1 = 2n+1-1 

 2(2n-1)+1 = 2n+1-2+1 = 2n+1-1 

4.) Definiálja a helyes zárójelezés fogalmát két különböző módon. Adja meg a helyes 
zárójelezés programozási tételének struktogramját, rövid szöveges magyarázattal 
kísérve. Az algoritmus, amelynek szekvenciális inputja egy helyes zárójelezés 
karaktersorozata, az outputra kiírja az összetartozó zárójelpárok sorszámát. (A sorszám-
párok sorrendje nincs előírva.) 

Helyes zárójelezés: 
1. def: 
• nyitó és csukó zárójelek száma megegyezik 
• a zárójelezés minden pontjában nagyobb vagy egyenlő a nyitó zárójelek száma, 

mint a csukó zárójeleké 
2. def: 
a) 𝜀𝜀 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
b) ℎ ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 → (ℎ) ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
c) ℎ1,ℎ2 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 → ℎ1ℎ2 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
d) Ezek, és csak ezek a szabályok írják le a helyes 

zárójeleést 

• Verem segítségével végezzük a műveleteket 
• i váltózóban tároljuk az adott zárójel sorszámát 
• előolvasás 
• Addig végezzük a művelteket, míg az inputon végig nem 

mentünk 
• Minden olvasásnál növeljük a sorszámot 
• Ha nyitó zárójelet olvastunk, a sorszámát berakjuk a 

verembe. 
• Ha csukót olvastunk, kivesszük a verem legfelső elemét, majd az aktuális 

sorszámmal együtt kiírjuk  
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Pl.: (()) 

lépés i x S Verem Output 
I 1 ( ()) Ø  
II 2 ( )) 1  
III 3 ) ) 12 2-3 
IV 4 ) Ø 1 1-4 

 
5.) Definiálja a helyes zárójelezés fogalmát két különböző módon. Adja meg azt az 

algoritmust, amelynek egy – garantáltan csak a ’(’ és ’)’ zárójeleket tartalmazó – 
szekvenciális input karaktersorozatról verem használatával eldönti, hogy az helyes 
zárójelezés-e!  

1. def: 
• nyitó és csukó zárójelek száma megegyezik 
• a zárójelezés minden pontjában nagyobb vagy egyenlő a nyitó zárójelek száma, 

mint a csukó zárójeleké 
2. def: 
e) 𝜀𝜀 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
f) ℎ ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 → (ℎ) ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
g) ℎ1,ℎ2 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 → ℎ1ℎ2 ∈ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
h) Ezek, és csak ezek a szabályok írják le a helyes zárójeleést 

 

6.) Hozza lengyelformára az alábbi kifejezést! A lengyelforma minden operandusa felett 
adja meg a verem tartalmát az operandus kiírásakor: 

x := ((u + v - 1) * w + 1) + a * b / c^k^2 – 5 
Megoldás: 
xuv+1-w*1+ab*ck2^^/+5-:= 

u v 1 w 1 a b c 
      b c 
 v 1 w 1 a a a*b 

u u u+v u+w-1 (u+v-1)*w (u+v-1)*w+1 (u+v-1)*w+1 (u+v-1)*w+1 
x x x x x x x x 

 
k 2 5 végül 
 2   
k k   
c c   

a*b a*b 5  
(u+v-1)*w+1 (u+v-1)*w+1 ((u+v-1)*w+1)+a*b/c^k^2  

x x x x:=((u+v-1)*w+1)+a*b/c^k^2–5 
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7.) Írja meg a verem adattípusra a Verembe (V[1..n], k, d, hiba), valamint a Veremből 
(V[1..n], k, x, hiba) műveletet tömbös ábrázolás esetén. A k a verem felső elemének 
indexe (1 ≤ k ≤ n), illetve értéke nulla, ha a verem üres. Az első művelet esetén a d 
értéket helyezzük el a veremben, ha még van benne üres hely. A második művelet 
esetén a kivett értéket az x-ben helyezzük el, feltéve, hogy a verem nem üres. Ne 
feledjük el a hiba változót az egyes műveletek sikerének megfelelően beállítani.  

 

8.)  

a. Írja meg a sor adattípus Sorba (S[1..n], j, h, d, hiba) műveletét tömbös ábrázolás 
esetén. Az S[1..n] tömbben j a sor első elemének indexe, h a sor hossza (a sor 
elemeinek a száma), d pedig az az érték, amelyet a sorban el kell helyezni. A 
hiba pontosan akkor legyen igaz, ha sor kitölti az S tömböt. Az üres sor esetén h 
= 0 és j nem definiált, de 1 ≤ j ≤ n.  

b. Írja meg a sor adattípus Sorból (S[1..n], j, k, x, hiba) műveletét tömbös ábrázolás 
esetén. Az S[1..n] tömbben j a sor első elemének, k a sor utolsó elemének az 
indexe. A tömb legfeljebb n−1 elemszámú sort tárolhat! Az üres sort az jelzi, hogy 
a k index egy (= 1) pozícióval megelőzi a j indexet (ciklikusan értve). A hiba 
pontosan akkor legyen igaz, ha üres sorból szeretnénk elemet kivenni.  

 

9.) Adott a t pointer által mutatott gyökeres bináris fa, amely lehet 
üres is. A fa egy csúcsát olyan összetett adatelem ábrázolja, 
amely az érték mellett a bal és jobb gyerek mutatóját 
tartalmazza. Írja meg azt az eljárást, amely (egy pointer 
alaptípusú sor adatszerkezet használatával) szintfolytonos 
sorrendben írja ki a fa csúcsaiban található értékeket!  
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10.) Határozza meg kupac ADS-szintű fogalmát, rajzoljon fel egy (nem triviális) példát n = 
12 esetére. Mennyi a kupac magassága az n elemszám függvényében? Definiálja az 
elsőbbségi sor fogalmát ADT szinten. Adja meg az iménti rajzon illusztrálva, szöveges 
magyarázat kíséretében az elsőbbségi sor beszúró és törlő műveletének működését és 
lépésszámuk nagyságrendjét, kupacos megvalósítás esetén. 

Kupac ADS szinten: 
• bináris fa: 

o majdnem teljes 
o balra rendezett 
o minden csúcsban nagyobb(vagy egyenlő) 

értékű elemek szerepelnek, mint a 
gyerekekben 

ℎ(𝑡𝑡𝑛𝑛) =  ⌊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛⌋ 

Elsőbbségi sor ADT szinten: 

𝑃𝑃 ⊆ 𝐸𝐸 × ℕ  (ℕ helyett lehet ℝ, vagy bármely teljes rendezéssel bíró halmaz is) 
E - alaptípus 
ℕ - prioritás 

Műveletek: 
• Üres 
• Üres-e 
• PrSorba 
• PrSorból 
• MaxPrior 

Beszúró és törlő műveletek: 

PrSorba(A[1..n], k, d) 
d = 9,5 0 csere 
d = 10,5 1 csere 
d = 11,5 2 csere 

Az új elem helyét felfelé irányuló cserékkel kapjuk 

PrSorbol(A[1..n], k, x) 
x-be mindig a gyökér kerül 
Először az új formát alkotjuk meg, majd rendezzük a 
tartalmat 

• Kiírjuk a gyökeret 
• az utolsó csúcs értékét a gyökérbe írjuk 
• töröljük az utolsó csúcsot 
• helyére süllyesztjük a gyökérben található új 

elemet 

PrSorba : MT(n) = θ(log(n)) 
PrSorbol : MT(n) = θ(log(n)) 

  

nem lehet üres 
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11.) Írja meg a KupacbaBeszúr (A[1..n], k, d, hiba) eljárást! Az A[1..n] 
tömb első k (0 ≤ k ≤ n) eleme egy kupacot tartalmaz szintfolytonos 
ábrázolásban. A k = 0 érték üres kupacot jelent. Szúrjuk be a 
kupacba az d értéket! A hiba változó értéke adjon tájékoztatást 
arról, hogy a beszúrás elvégezhető volt-e! A struktogramhoz 
fűzzön rövid magyarázatot, amely a kupac ADS-szintű fás 
absztrakt ábrázolására hivatkozik! 

• Kupac szerkezet magvalósítása: 
o A tömb aktuális elemét jelölő k-t növelük 
o k. helyre beírjuk d-t 

• Kupac tartalmi helyességének megvalósítása: 
o d-t addig léptetjük felfelé míg a szülője kisebb nála, 

vagy amíg a legtetjére nem kerül. 
(𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥)) =  �𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑥𝑥)

2
�) 

12.) Egy fejelemes egyirányú (esetleg üres) lista egész számokat tartalmaz nagyság szerint 
növekvően rendezett sorrendben. Az r pointer egy különálló listaelemre mutat, amely 
szintén egy egész számot tartalmaz. Szúrja be ezt az elemet a listába úgy, hogy a 
rendezettség megmaradjon! 

 

13.) A fej pointer egy fejelemes egyirányú lista fejelemére mutat. Az akt pointer a lista 
aktuális elemére mutat, vagy pedig NIL az értéke (éppen nincs aktuális elem 
értelmezve). Ha a lista üres, akkor akt értéke NIL. Írja meg a Töröl (fej, akt, r) eljárást, 
amely a lista aktuális elemét törli! Az r pointer típusú változóban adjuk vissza a 
„kiláncolt” elem mutatóját, illetve NIL-t, ha a törlés nem hajtható végre. Az akt változó a 
törölt elem utáni elemre mutasson a művelet sikeres végrehajtása után. 
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14.) Adja meg a bináris keresőfa definícióját! Írja meg 
a Beszúr (t, p) iteratív eljárást, amely a t pointer 
által mutatott bináris keresőfába beszúrja a p 
mutatóval címzett elemet, a benne található 
egyetlen értéket a beszúrás kulcsának tekintve. 
Ha a beszúrni kívánt kulcsot már tartalmazza a 
keresőfa, akkor az eljárás által visszaadott 
mutató értéke legyen NIL! Sikeres beszúrás 
esetén pedig a visszaadott mutató értéke p 
legyen! 

Bináris keresőfa: 

t bináris keresőfa <=> Bináris fa és ∀𝑥𝑥 ∈
𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑠𝑠ú𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎:∀𝑦𝑦 ∈ 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑥𝑥),∀𝑠𝑠 ∈ 𝑗𝑗𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑥𝑥):𝑦𝑦 < 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 

 

15.) Írja le a bináris keresőfa fogalmát és legalapvetőbb tulajdonságát! Építsen bináris 
keresőfát a következő adatokból: 40, 20, 30, 80, 90, 70, 100, 50, 10, 120, 60, 110! Adja 
meg a Max (t) eljárást iteratív változatban, amely a t pointer által mutatott bináris 
keresőfában megkeresi a legnagyobb kulcsértékű rekordot. Ha a fa üres, akkor NIL-t 
ad vissza az eljárás, egyébként pedig a megtalált csúcs pointere a visszaadott érték. 

Bináris keresőfa: 

t bináris keresőfa <=> Bináris fa és ∀𝑥𝑥 ∈ 𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑠𝑠ú𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎:∀𝑦𝑦 ∈ 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑥𝑥),∀𝑠𝑠 ∈ 𝑗𝑗𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑥𝑥):𝑦𝑦 < 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 
Alapvető tul.: Inorder bejárással rendezett sorozatot kapunk. 
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16.) Írja meg a Következő (t, p) eljárást, amely a t pointer által mutatott bináris keresőfában 
a p mutatóval címzett elem érték szerinti rákövetkezőjének a pointerét adja vissza! (A p 
mutató értéke garantáltan helyes.) Ha a rákövetkező nem létezik, akkor a visszaadott 
mutató értéke NIL. Az eljárásban ne hivatkozzon a 
keresőfa más műveletére! Fűzzön magyarázatot 
és illusztrációt az eljáráshoz!  

• p csúcsnál nagyobb elemek p jobb oldali 
részfájában találhatók. A rákövetkező 
ennek a minimuma, legbaloldaliabb eleme 

 

• Ha ilyen nincs (nincs jobb oldali részfa), 
akkor p csúcs egy részfa legjobboldalibb 
eleme, maximuma. Ekkor meg kell keresni 
ennek a részfának a szülőjét, ez lesz a rákövetkező elem. 

 

• Ha ilyen sincs, akkor p a fa maximális eleme, ekkor nincs rákövetkező 

 

(A struktogramban a második elágazás helyett elég lenne a "return a->szülő" utasítás is, de logikailag így 
épül fel.) 

17.) Írja le a bináris keresőfa fogalmát és legalapvetőbb tulajdonságát! Építsen bináris 
keresőfát a következő adatokból: 90, 20, 60, 110, 50, 10, 120, 70, 30, 100, 80, 40! 
Hajtsa végre a 60-as érték törlését, a tanult algoritmus alapján! Rajzolja le a bináris 
keresőfa törlés utáni állapotát! Magyarázza el az alkalmazott eljárást! 

Bináris keresőfa: 

t bináris keresőfa <=> Bináris fa és ∀𝑥𝑥 ∈ 𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑠𝑠ú𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎:∀𝑦𝑦 ∈
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑥𝑥),∀𝑠𝑠 ∈ 𝑗𝑗𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑥𝑥): 𝑦𝑦 < 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 
Alapvető tul.: Inorder bejárással rendezett sorozatot kapunk. 

Törlés keresőfából: 

• 0 gyerek: sima törlés 
• 1 gyerek: szülő-gyerek összekapcsolás 
• 2 gyerek: 

o jobb részfából minimum törlése (0 vagy 1 gyerekes 
törlés) 

o min értékének p-be írása 

Itt: 
• 60-nak 2 gyereke van 
• jobb részfa minimuma: 70 
• 70-nek egy gyereke van, töröljük (szülő-gyerek 

összevonás) 
• 70-et 60 helyére írjuk 
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18.)  

a) Építsen AVL-fát a következő adatokból: 80, 50, 100, 30, 110, 60, 10, 90, 40, 70, 20! 
Ha elromlott a fa kiegyensúlyozása, lássa el címkékkel a csúcsokat és állítsa helyre 
az AVL-tulajdonságot a megfelelő forgatással! Adja meg az alkalmazott forgatás 
általános sémáját is! 

 

(++,+) és (--,-) általános forgatása: 
forgatás előtt 

 

forgatás után: 

 

 

b) Építsen AVL-fát a következő adatokból: 40, 20, 90, 60, 30, 100, 80, 110, 10, 50, 70! 
Ha elromlott a fa kiegyensúlyozása, lássa el címkékkel a csúcsokat és állítsa helyre 
az AVL-tulajdonságot a megfelelő forgatással! Adja meg az alkalmazott forgatás 
általános sémáját is!  

 

(++,-) (--,+) (++,=) és (--,=) általános forgatása: 
forgatás előtt 

 

forgatás után: 
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19.) Adja meg annak a transzformációjának a sémáját (a magasságértékek feltüntetésével), 
amely az AVL-fa (++,-)-os típusú, beszúrást követő „elromlását” helyreállítja! Mutassa 
meg, hogy a forgatások utáni fa (i) keresőfa, (ii) AVL-fa és (iii) ennek magassága 
megegyezik a beszúrás előtti magassággal. 

(++,-) (--,+) (++,=) és (--,=) általános forgatása:
forgatás előtt 

 

forgatás után: 

 

1. Keresőfa: 
• ∀𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴:𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 < 𝑦𝑦 
• ∀𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵: 𝑥𝑥 < 𝑏𝑏 < 𝑠𝑠 < 𝑦𝑦 
• ∀𝑐𝑐 ∈ 𝐴𝐴: 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 < 𝑐𝑐 < 𝑦𝑦 
• ∀𝑖𝑖 ∈ 𝐷𝐷: 𝑥𝑥 < 𝑠𝑠 < 𝑦𝑦 < 𝑖𝑖 

2. Az ábrán látszik, hogy x: -, z: =, y: = 
3. Beszúrás előtt AVL-fa volt, tehát C magassága h-1 volt. 

Ekkor a fa magassága: 1+1+1+h-1 = h+2 
Forgatás után: 1+1+h = h+2 

20.) Írja le gondosan és illusztrálja a 2-3-fa fogalmát! Milyen összefüggés áll fenn a 
rekordok n száma, és a famagasság között? Válaszoljon a következő kérdésre: ha egy 
B-fa egy belső pontja alatt legfeljebb r számú gyerekcsúcs lehet, akkor mennyi a 
gyerekcsúcsok minimális száma? Mutassa be r = 11 esetén, hogy miért jó ez a 
választás a beszúrás és a törlés szempontjából!  

2-3-fa 
• Belső csúcsoknak 2 vagy 3 gyerekük lehet 
• Belső csúcsokban: kulcsok & mutatók 
• Levelek azonos szinten helyezkednek el 
• Adatrekordok: levelekben 
• Levelekben a értékek balról jobbra nőnek 
• kulcsok: minden kulcs a jobb részfa legkisebb eleme 

2ℎ(𝑡𝑡) ≤ 𝑛𝑛 ≤  3ℎ(𝑡𝑡) 
(ℎ(𝑡𝑡) ≤  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛) 
B-fa: 

legfeljebb r gyerek : �𝑝𝑝
2
� ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑝𝑝, ahol s egy csúcs gyerekeinek száma 

r = 11 Beszúrásnál: csúcsvágás: 12=6+6 
 Törlésnél: csúcsösszevonás: 5+6= 11 
Előny: ritka a csúcsvágások és összevonások száma 
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21.)  

a. Egy kettő-három fa levelein az alábbi értékek találhatók: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70 és 80. Közös szülővel rendelkeznek: (10, 20, 30); (40, 50); (60, 70, 80). 
Ábrázoljuk a fát a belső pontokban található kulcsok kitöltésével! Ezután szúrjuk 
be a fába a 75-öt, és adjuk meg az így kialakult kettő-három fát! (A beszúrásnál 
tartsuk magunkat – ezúttal – ahhoz a szabályhoz, hogy egy „túltelítetté váló” 
csúcs nem ad át gyereket valamely testvérének!)  

 

b. Egy kettő-három fa levelein az alábbi értékek találhatók: (((10, 20), (30, 40)), 
((50, 60, 70), (80, 90))). A zárójelezés a fa felépítését mutatja. Ábrázoljuk a fát, 
és ne feledjük a belső pontokban található kulcsok kitöltését sem! Ezután töröljük 
ki a fából a 20-at és adjuk meg az így kialakult kettő-három fát! (A törlésnél 
tartsuk magunkat – ezúttal – ahhoz a szabályhoz, hogy egy „hiányossá váló” 
csúcs csak olyan testvérétől vehet át gyereket, amelynek eleve három gyereke 
volt.)  

 

22.) Adja meg versenyrendezés leírását a következő szempontok szerint! A 
versenyrendezés (tournament sort) alapvető stratégiája. A versenyfa ADS-szintű 
fogalma, egy példa (n=8). A versenyfa tömbös ábrázolása. Az index-függvény, a szülő-
gyerek és a gyerek-szülő kapcsolat kifejezése. A versenyrendezés iteratív algoritmusa: 
struktogram, magyarázattal és illusztrációval. Hatékonyságelemzés: a rendező eljárás 
összehasonlítás-számának, valamint hely-foglalásának meghatározása. 

Feltétel: Teljes bináris fa, tehát n=2k 

• Alapvető stratégia: 
Verseny lejátszása → győztes kiírása → győztes leggyengébbre állítása → 
újrakezdés 

• ADS szintű fogalom: 
1. versenyfa kitöltése 
2. gyökér kiírása 
3. (n-1)-szeres iterálással: 

a. győztes levél szinten −∞-re állítása 
b. szóban forgó ág újrajátszása 
c. gyökér kiírása 

pl.: 3,5,4,8,2,6,1,7 
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• Tömbös ábrázolás: 2n-1 mérteű tömb, fa szintfolytonos bejárása: 

8 8 7 5 8 6 7 3 5 4 8 2 6 1 7 
 
• Indexfüggvény: 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑥𝑥)� =  2𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥) 

 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑗𝑗𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑥𝑥)� =  2𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥) + 1 
 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥)� = �𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑥𝑥)

2
� 

• Iteratív algoritmus: 

A versenyrendező függvény az ADS szintű 
megfogalmazás alapján: 
Kitölti a fát, kiírja a gyökérelemet, majd (n-1)-
szer meghívja a VFaMax függvényt 

A VFaKitölt, végigmegy a belső pontokon 
(nem levelek) és "lejátsza a versenyt" 

A VFaMax 2 részből áll: 
o A első részben lemegy a gyökérig, 

majd azt átállítja −∞-re 
o A második részben a szóban forgó 

ágon újra játssza a versenyt. 

• Hatékonyságelemzés: 
helyfoglalás: 2n-1 méretű tömb 
összehasonlítások száma: 

Ö𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡 (𝑛𝑛) =  𝑛𝑛 − 1 

Ö𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑎𝑎𝑥𝑥 (𝑛𝑛) =  2 ∙ 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑙𝑙 = 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛 

Ö𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑛𝑛) =  Ö𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡 (𝑛𝑛) +  (𝑛𝑛 − 1)Ö𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑎𝑎𝑥𝑥 (𝑛𝑛) = (𝑛𝑛 − 1) + (𝑛𝑛 − 1)2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛
= 𝑛𝑛 − 1 + 2𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛 −  2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛 =  Θ(𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛) 

23.) Határozza meg kupac ADS-szintű fogalmát, adjon egy (nem triviális) példát n=12 
esetére. Adja meg a kupac tömbös ábrázolásának módját, az index-függvényt a szülő-
gyerek és a gyerek-szülő kapcsolat kifejezése. Írja le a kupacrendezés alapvető 
stratégiáját. Adja meg a kupacrendezés iteratív algoritmusát struktogrammal, 
magyarázattal és illusztrációval. Elemezze a rendező eljárás összehasonlítás-számát a 
legkedvezőtlenebb esetben.  

Kupac ADS szinten: 
• bináris fa: 

o majdnem teljes 
o balra rendezett 
o minden csúcsban nagyobb(vagy egyenlő) 

értékű elemek szerepelnek, mint a 
gyerekekben 

Tömbös ábrázolás: 
ADS szintű fa szintfolytonos bejárása: 

12 9 11 4 8 10 7 3 1 2 5 6 
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Indexfüggvény: 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑥𝑥)� =  2𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥) 
 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑗𝑗𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑥𝑥)� =  2𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥) + 1 
 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥)� = �𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑥𝑥)

2
� 

Kupacrebdezés: 

I. Kezdőkupac kialakítása 
II. (n-1)-szeres iterációval: 

a. gyökérelem és utolsó elem cseréje, 
b. utolsó elem rögzítése 
c. új gyökér (x) lesüllyesztése (mindig nagyobb gyerek (a) irányába, ha 

x<a) 

  

Sülly(A[1..n], u ,v) magyarázata: 

• Ciklusfeltétel: (l && 2u<=v): 
helyére került-e illetve van-e szabad bal gyerek 

• Első elágazás: 
jobbra nem lehet menni (már rögzítve van), vagy 
a bal oldali gyerek a nagyobb gyerek: ekkor balra 
megyünk, egyébként jobbra 

• Második elágazás: 
Ha a köv. elem nem nagyobb, mint az aktuális, 
leállunk, egyébként cserélünk és az aktuális 
indexet beállítjuk. 

Műveletigény: 

MÖKR(n) ≤ 2MCSKR(n)  (#összehasonlítás : #csere = 1:2) 
I. Kezdőkupac: MCS(n) = 2(𝑛𝑛 − 1) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛 

II. Süllyesztés: MCS(n) ≤ (𝑛𝑛 − 1)⌊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛⌋ 

MÖKR(n) ≤ 2MCSKR(n) = 2( 2(𝑛𝑛 − 1) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛 + (𝑛𝑛 − 1)⌊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛⌋) 

=> MÖKR(n) = O(nlogn) 

  



Algoritmusok és adatszerkezetek I. kidolgozott vizsgakérdések (2013/2014 1. félév) Dobreff András 

24.) Írja le a gyorsrendezés eljárását magyarázattal kísért struktogram formájában! Adja 
meg tömbön értelmezett eljárás felső szintjét képező rekurzív algoritmust, és az általa 
meghívott, egy elemet helyre vivő eljárást! Elemezze a műveletigényt a legrosszabb és 
a legjobb esetben! Mondja ki az átlagos összehasonlítás-szám tanult becslését a 
konstanssal együtt! 

Elmélet: 
Az első elemet a helyére visszük, majd az előtte, 
és utána levő részre rekurzívan meghívjuk a 
gyorsrendezést 
(Külső hívás: u = 1,v = n) 

Helyrevivő eljárás: 
Második elemtől kezdve a nagyokat hátra, a 
kicsiket előre, majd az utolsó kicsit felcseréljük az első elemmel. 
A k kimenő paraméter, ez lesz az elem amit a helyére viszünk. 
Működése: 
két pointert indítunk a második (i) és az utolsó elemtől (j). i átugorja az első 
elemnél kisebbeket, j a nagyobbakat. Ahol nem ugranak ott megállnak, és 
felcserélik értéküket, majd mennek tovább. Amint i átlépi j-t leáll a ciklus és 
az első elemet a helyére rakjuk (i-1) 

Műveletigény: 
Legrosszabb eset: 

MÖQS(n) = (n-1) + (n-2) + .. +1 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
2

= O(n2) 
Ez akkor következik be, ha sorban szélső értékek jönnek. Pl. 1 2 3 4 5 ..12 
Legjobb eset: 
mÖQS(n) ≤ (𝑛𝑛 − 1)⌊𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛⌋=O(nlogn) 

Általános eset: 
AÖQS(n) ≤ 1,39𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛=θ(nlogn)  
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25.) Adja meg a tömbös gyorsrendezés (quick sort) és a tömbös összefésülő rendezés 
(merge sort) algoritmusának felső szintű eljárásait rekurzív struktogram formájában, és 
fűzzön hozzájuk magyarázatot. Adjon egyszerű felső becslést a két eljárás 
összehasonlítás-számára a rekurzív hívások fája alapján. Indokolja és értelmezze 
állításait! 

 

Műveletigény: 

MÖQS(n) = (n-1) + (n-2) + .. +1 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)
2

= O(n2) 
MÖMS(n) = (𝑛𝑛 − 1)⌈𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑛𝑛⌉=O(nlogn) 

Rekurzív hívások fája (legrosszabb eset): 

GyorsRend ÖfRend 

Remélem sokat segít ez a kidolgozott anyag a felkészülésben. Használjátok egészséggel, de tartsátok 
észben, hogy ez nem egy hivatalos jegyzet, az esetleges hibákért nem áll módomban felelősséget 
vállalni. Az esetleges frissítések ezen a címen találhatóak majd meg:  
http://people.inf.elte.hu/doauaai/algo1 

Ha esetleg lenne bármilyen kérdés, óhaj-sóhaj, akkor keressetek meg e-mailben vagy facebookon: 
dobreffandras@gmail.com 
https://www.facebook.com/andras.dobreff 

Jó tanulást! Ja és nem kell parázni nem olyan vészes a vizsga, legalábbis amikor én voltam, 
könnyűket kérdeztek. :) 

http://people.inf.elte.hu/doauaai/algo1
mailto:dobreffandras@gmail.com
https://www.facebook.com/andras.dobreff

