
Algoritmusok és adatszerkezetek 2. 
Fekete István előadása alapján 

Készítette: Nagy Krisztián 

1. előadás 

 

V. HASÍTÁSOS TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA (hash coding) 

19. Rendezés lineáris időben (Edényrendezések (Bucket)) 

Tanultuk, hogy összehasonlító rendezések-re az összehasonlítások száma legrosszabb 

esetben:                   , továbbá az összehasonlítások számának az átlaga  

                  szintén. 

Speciális kulcsok esetén nem összehasonlítás, hanem hasításos alapon   időben lineáris 

rendezés. 

(Eddig az összehasonlításos rendezésekről volt szó. Az edényrendezés abban különbözik az 
előbbiektől, hogy nem hasonlítjuk össze a rendezendő elemeket, hanem a rendezés során az 
egyes elemeket az értéküknek megfelelő „edények”-be rakjuk szét.) 

Gyakorlati példaként vegyünk egy távolsági buszt. A busz vezetőjénél felszálláskor meg kell 

váltanunk az utazásunkhoz szükséges buszjegyet. Ekkor a vezetőnek 5,10,20,50,100,200 

forintosokkal tudunk fizetni. A vezető a kapott pénzt beleteszi az adott érme 

gyűjtődobozkájába (stack-ébe) és visszajáró esetén megnyomja az adott dobozka legfelső 

érméjét és alul kiesik a pénz. ezeket a dobozkákat az alábbi módon képzelhetjük el. 

  5 Ft-osok        10 Ft-osok   20 Ft-osok   50 Ft-osok      100 Ft-osok        200 Ft-osok 

  

 

 

   OO…O              OO..O             OO..O            OO..O              OO..O              OO..O     RENDEZETT 

A         egy hash függvény  (Az 50 Ft-osok a 4. helyen találhatóak) 

 

 

  



Speciális kulcsok 

I. Osztatlan kulcs (= 1 mezőből álló kulcs) 

Példák: 

1.                                   

2.                                      véletlen szám 

II. Több mezőt tartalmazó kulcs 

Példák: 

1.                                             

2.                       

Hasítás:                            

hasító függvény            kulcs        

 

I. Osztatlan kulcs (= 1 mezőből álló kulcs) 

A.          

Leszámoló rendezés 

                

   input            rendezett output 

                    

segéd tömb (hisztogram szerű), amelyben egyes kulcsok gyakoriságát 

számoljuk     [Új Algoritmusok c. könyv 159.-161. oldal] 

Például:      

 

    3  6  4  1  3  4  1  4 

                                                                         -n végigmenve számoljuk az  

                                                                 egyes kulcsok gyakoriságát. 

                                                                         

                                       -ben a kulcsok elhelyezésének jobb széle 

                                                      (A fentebbi   adott helyétől balra levő  

                                                       gyakoriságokat összegezzük és beirjuk az adott 

                                                       helyre) 

                                                 Hova kell elhelyezni a kulcsokat. 

                                              A  -k elhelyezkedése   alapján 

 

 

 

 

 

 



Összességében: 

Első lépésben felírjuk az inputot. Második lépésben megalkotjuk   segéd 

tömböt, melynek mérete megegyezik az inputban található legnagyobb kulcs 

értékével. (d = 6 esetén a tömb mérete 6). Ennek a tömbnek az adott helyére 

betesszük az adott kulcs gyakoriságát. (k = 1 kulcs gyakorisága a H tömb első 

helyére kerül. k = 2 kulcs gyakorisága a H tömb második helyére stb… ) 

Ezek után módosítjuk a H tömbünket úgy, hogy az adott kulcs gyakoriságának 

a helyére a tölre balra levő kulcsgyakoriságok összegét helyezzük el. 

Negyedik lépésként pedig létrehozzuk az outputot az előbb kialakított H 

segédtömb alapján úgy, hogy megnézzük a kulcskészletünket. 

Jelen példában 1,3,4,6-oskulcsunk volt. Továbbá az utóbbi H tömb alapján 

tudjuk, hogy az adott kulcsot melyik helyre kell tennünk. (1-es kulcs esetén 

megnézzük az utóbbi H tömb 1. helyén található értéket, ami a jelenlegi 

feladatunkban a 2   Az első kulcsot az output (B tömb) 2. helyére beírjuk) 

Ezek után a tömbben levő értékből levonunk egyet. Majd ezt a módszert 

folytatjuk a többi kulcsunkra. Amennyiben a végére érünk, úgy (mivel     ) 

az outputban fellelhető üres helyek tovább töltjük az újonnan kapott H tömb 

beli értékek alapján. (Mivel mindegyikből levontunk egyet azon a helyen, ahol 

az inputban található kulcsunk „adatait” jegyeztük, így ez lett az új H 

tömbünk). Ezt addig folytatjuk, ameddig a maradék üres hely is betellik és 

készen vagyunk. 

 

Műveletigény: 

                                  

(    :  Ha   jóval kisebb, mint   ) 

B.           véletlen számok egyenletes eloszlásból 

Edényrendezés (Új Algoritmusok c. könyv 164-165. oldal) 

KÉSŐBB! 

II. Összetett kulcs (több mezője van) 

A. 1. „Előre haladó irány” 

Ötlet: „nem algoritmus!” 

Például: 

A a 2.           A b 1. 

B a 1.           B a 2. 

A b 3.          B b 3. 

A c 2.           B c 2. 

Ha minden elem lecsúszna a jobb 

oldalt látható képzeletbeli 

csúszdán a számukra megfelelő 

módon, akkor rendezve lennének az elemek. Le lehetne programozni, de túl 

bonyolult és van jobb megoldás is. 



  2. Bináris számokra               (Radix előre) 

Példa: n = 7   d = 3 –ra 

 

                                                                                              (000 jönne, ha lenne) 

A  
 

A  A  A  

010 010 001 001 

100 011 011 010 

110 001 010 011 

001 110 101 100 

011 100 100 101 

111 111 111 110 

101 101 110 111 

 

 

A fentebb található nyilak, azt az oszlopot jelölik, ami alapján rendezünk 

Ha a fentebbi csúszdás módszerrel ábrázolnánk, akkor az alábbi elforgatott teljes binárisfával 

lehetne ábrázolni: 

 

Műveletigény: 

                       

 

 

 

 

 



B. „Vissza felé haladó irány” 

1. Listás edényrendezés „visszafele” 

Példa: Adott az alábbi összetett rekord: 

bcc,cba,aac,bbb,cab,acc,bca    - ezeket a rekordokat kellene 

rendeznünk. 

1) 3. pozíció alapján felfűzzük a,b,c listába 

(Szétfűzés, összefűzés) 

 

a:    cba,  bca 

 

b:    bbb, cab 

 

c:    bcc, aac, acc 

2) 2. pozíció alapján tegyük meg ugyan ezt 

(Szétfűzés, összefűzés) 

 

a:    cab,  aac 

 

b:    cba, bbb 

 

c:    bca, acc, acc 

 

Évszámok szerint szétfűzve már hónap/nap szerint rendezve 

van. 

3) 1. pozíció alapján tegyük meg ugyan ezt 

(Szétfűzés, összefűzés) 

 

a:    aac,  acc 

 

       b:    bbb, bca, bcc 

 

c:    cab, cba 

 

Output: aac, acc, bbb, bca, bcc, cab, cba    (Rendezett) 

Ezt az algoritmust használják Dátum jellegű adatok rendezésére. 

Műveletigény: 

                                     

 

 



2. Bináris számokra               (Radix visszafele) 

 

                                                                                   (Összefűzés) 

A       0 B  A  B  A 

010 010 100 001 001 

101 110 101 010 010 

011 100 001 011 011 

110 001 111 111 100 

111 111 011 110 101 

001 011 110 101 110 

100                  1 101 010 100 111 

 

A fentebb található nyilak, azt az oszlopot jelölik, ami alapján rendezünk 

Adott rendezés szerint egymással szembe futtatjuk az adott helyen [0]  és [1] elemeket 

tartalmazó számokat 

Műveletigény: 

                

 

Kérdés:  Összehasonlító rendezés vs. Edényrendezés 

Miért nem mindig az Edényrendezést használjuk, ha tisztában vagyunk vele, hogy minden 

kulcs felfogható bináris számként? (Azaz a Radix mindegyik ilyen kulcsra működik.) 

Válasz: 

Induljunk ki a tanultakból: Összehasonlító rendezés esetén      -es, míg Edényrendezés 

esetén    -s „paraméterünk” van a műveletigényük képletében. Abban az esetben, ha 

       , ránézésre látszik, hogy az edényrendezés kevésbé lesz hatékonyabb (rosszabb). 

Példa: 

n = 1000 

A rekord mérete legyen 500 bájt. 

A kulcs mérete 16 bájt   d = 128 

                       

                     

Láthatjuk, hogy az Összehasonlító rendezés jobb ebben az esetben. 

 


