
Algoritmusok és adatszerkezetek I. 

5. előadás 



Táblázat 

A táblázat olyan halmazféleség, amelyben az elemeket kulcs-

értékkel azonosítjuk. A szokásos halmazműveletekből azonban 

csak néhányat definiálunk rá: 

 Üres: Táblázat 

 Beilleszt(Táblázat,Elem): Táblázat  {NemDef} 

 Töröl(Táblázat,Kulcs): Táblázat  {NemDef} 

 Keres(Táblázat,Kulcs,Logikai,Elem): Elem 

Ez tulajdonképpen sorozatnak is felfogható lenne, ha nem 

sorszámmal, hanem kulccsal indexelnénk – de nincs sorrend, 

                                  nincs következőre lépési lehetőség. 
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Táblázat 

A műveletek specifikációja: 

Üres(T): ef: ─, uf: T={} 

Beilleszt(T,e): ef: T=S és eS, uf: T=S{e} 

Töröl(T,k): ef: T=S és eS és e.kulcs=k, uf: T=S-{e} 

Keres(T,k,van,e): ef: T=S, uf: van=( eS és e.kulcs=k) és 

                                T=S és van eS és e.kulcs=k 
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Táblázat 

2016.03.11. 8:05 Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 

Kitérő: Keresési idők különböző módszerekre 
Módszer Sorozatféle Speciális       Hasonlítás-szám 
    T L Fs Fd   feltétel       sikeres    sikertelen 

Lineáris 
keresés     I   I   I   I        —       N/2           N 

Lineáris 
kiválasztás     I   I   I   I   a keresett      N/2                 —  

Lineáris    gyakoriság sze-  
keresés     I   I   I   I   rint rendezve   (N+2)/3              N 

Logaritmikus  
 keresés     I  N  N  I rendezettség          [log2(N)]-1      [log2(N)]+1 

Fibonacci 
 keresés     I  N  N  I rendezettség        <[log2(N)]-1    >[log2(N)]+1 

Interpolációs  
 keresés     I  N  N  I rendezettség  log2 (log2(N))    log2(N) 

T=Tömb; L=Lista; Fs =Szekvenciális file; Fd=Direkt file 
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Táblázat 

Kérdés: 

 Lehet olyan keresés, amelynek az ideje konstans? 

Válasz: 

 Igen, ha tudjuk, hogy hol van a keresett elem! 

A probléma: honnan tudhatnánk? 
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Táblázat 

A megvalósítás ötlete: 

 vegyünk egy tömböt a táblázat elemei tárolásához, 

 a tömb elemei rekordok, amelynek egyik mezője a rekordot 

egyértelműen azonosító kulcs (de lehetne kulcsot kiszámító 

függvény is); 

 kell egy ún. kulcstranszformációs függvény, ami a lehetséges 

kulcsértékeket leképezi a tömb indextartományára; 

 ennek a függvénynek egyértelműnek kellene lennie (azaz 

különböző kulcsokhoz különböző indexet rendeljen)! 

2016.03.11. 8:05 Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 6/37 

http://ikportal.inf.elte.hu:8080/ELTEInformatikaiKar/elte_ik_2.html


Táblázat 

Születésnap-paradoxon: ha 23 ember összegyűlik 

ünnepelni, akkor ~0,5073 annak az esélye, hogy lesz 

közöttük legalább kettő, aki azonos napon született. 

(Pl. az 1999-es informatika tanári évfolyam-létszámmal, 

a 103-mal: ~0,999 999 884, , azaz „kémikusul mondva” 

6 kilences pontossággal biztos esemény!) 
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Táblázat 

Kulcstranszformációs (index-/hash-/hasító/tördelő) függvény: 

h: K → I 

ahol 

K = kulcshalmaz (ahova képez a kulcsfüggvény, ami az egyes 

elemekhez hozzárendeli azt az információt - a kulcsot -, amely 

alapján kikereshető a táblázatból). 

I = indexhalmaz (amellyel a reprezentációbeli tömböt in-

dexelni fogjuk). 
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Táblázat 

Az elvárások gyengítése a kulcstranszformációs függvénnyel 

szemben: 

 legyen K a lehetséges kulcsok halmaza , 

 értékkészlete a teljes I={0..M–1} halmaz, 

 véletlenszerűen szórja szét (még a közel azonos) kulcsokat is 

(egyenletesség), 

 kevés ütközést produkáljon, 

 egyszerűen kiszámolható legyen! 

Lemondunk az egyértelműség mindenáron teljesítéséről. 

2016.03.11. 8:05 Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 

A nem egyértelműség következménye: 

a kulcsütközés! 
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Táblázat 

Kulcstranszformációs függvény variációk: 

a) Osztó módszer        h(k):=k  Mod  M {h(k):=k  Div  M???} 

b) Szorzó módszer        h(k):=Közepem(A*k) 

(a középső m számjegy)  

c) Számjegyes módszer  

d) Jel-kód módszerek  

2016.03.11. 8:05 Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 
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Táblázat 

A kulcsütközés megoldási módszerei: 

 Túlcsordulási terület módszere 

 Láncolt altáblák módszere 

 Lineárisan szétszórt altáblák vagy nyílt címzés módszer 

 Másodlagos kulccsal, más néven kettős hash-eléssel 

 Hierarchikus módszer 

 Blokkolt altáblák, láncolt blokkokkal 

Ezekből az első hármat fogjuk vizsgálni! 
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Táblázat 

A táblázat típus megvalósítási lehetőségei: 

 Táblázattípus=Tömb(0..Méret-1: TElem) 

 Elemtípus=Rekord(kulcs: Kulcstípus, egyéb: ???) 

 Függvény –  Kulcs: Elemtípus → Kulcstípus 

 Függvény –  Hash: Kulcstípus → 0..Méret-1 

Megjegyzés: a TElem típus megvalósítás-függő, de 

biztosan van benne Elemtípus típusú rész. 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

Konstans TúlcsMéret, Méret: Egész 

Típus TJellemző=(üres,foglalt,törölt) 

          TElem=Rekord(elem: Elemtípus, attr:TJellemző) 

 TTábla=Tömb(0..Méret-1:TElem) 

 TTulcsTer=Tömb(0..TúlcsMéret-1:Elemtípus) 

Változó ft: TTábla, tt: TTulcsTer   [„fő”-, túlcsordulási tábla] 

             db: Egész   

             hiba: Logikai 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

Üres(t): 

  Ciklus kk=0-tól Méret-1-ig 

    t.ft(kk).attr:=üres 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

A beillesztés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, betehető oda. 

 Ha foglalt és nem ő van ott, akkor a túlcsordulási területre 

teendő: 

 Ha a túlcsordulási területen nincs még, akkor a végére 

tehető. 

 Ha már ott van, akkor az hiba! 

 Ha foglalt és ő van ott, az hiba! 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

Beilleszt(t,e): 

  kk:=Hash(e.kulcs) 

  Ha t.ft(kk).attr{üres,törölt} 
     akkor t.ft(kk):=(e,foglalt)             * 

  különben ha t.ft(kk).elem.kulcs≠e.kulcs 

 akkor Keresés(t.tt,e.kulcs,van,melyik) 

           Ha van vagy t.db=TulcsMéret-1  

              akkor t.hiba:=igaz 

   különben t.tt(t.db):=e; t.db:=t.db+1 

  különben t.hiba:=igaz 

Eljárás vége. 
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*: ellenőrizni lehetne, hogy a túlcsor-

dulási területen van-e. 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

A törlés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a főtáblában és a túlcsordu-

lási területen sem lehet, a törlés hibás. 

 Ha foglalt és ő van ott, akkor törölhető. 

 Ha törölt vagy nem ő van ott, akkor jön a túlcsordulási 

terület: 

 Ha ott van, törölhető (az utolsó a helyére tehető). 

 Ha nincs ott, akkor az hiba! 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

Töröl(t,k): 

  kk:=Hash(k) 

  Ha t.ft(kk).attr≠üres akkor 

 Ha t.ft(kk).attr=foglalt és  

                             t.ft(kk).elem.kulcs=k  

        akkor t.ft(kk).attr:=törölt 

     különben Keresés(t.tt,k,van,melyik) 

              Ha van akkor t.db:=t.db-1 

                           t.tt(melyik):=t.tt(t.db) 

              különben t.hiba:=igaz 

  különben t.hiba:=igaz 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

A keresés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a főtáblában és a túlcsordu-

lási területen sem lehet, nem találtuk meg. 

 Ha foglalt és ő van ott, akkor megtaláltuk. 

 Ha törölt vagy nem ő van ott, akkor jön a túlcsordulási 

terület: 

 Ha ott van, akkor megtaláltuk. 

 Ha nincs ott, akkor nem találtuk meg. 
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Táblázat típus:  

túlcsordulási terület módszere 

Keres(t,k,van,e): 

  kk:=Hash(k) 

  Ha t.ft(kk).attr=üres akkor van:=Hamis 

  különben ha t.ft(kk).attr=foglalt és 

                             t.ft(kk).elem.kulcs=k   

              akkor van:=igaz; e:=t.ft(kk).elem 

  különben Keresés(t.tt,k,van,melyik) 

           Ha van akkor e:=t.tt(melyik) 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  

láncolt altáblák módszere 

Konstans Méret: Egész 

Típus  TTábla=Tömb(0..Méret-1: Lista(Elemtípus)) 

Változó tab: TTábla 

             hiba: Logikai 

Üres(t): 

  Ciklus i=0-tól Méret-1-ig 

    Üres(t.tab(i)) 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  

 láncolt altáblák módszere 

A keresés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a táblában nem lehet, nem 

találtuk meg. 

 Ha nem üres, akkor megkeressük a listában. 

 Ha ott van, akkor megtaláltuk. 

 Ha nincs ott, akkor nem találtuk meg. 
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Táblázat típus:  

 láncolt altáblák módszere 

Keres(t,k,van,e): 

  kk:=Hash(k); van:=hamis 

  Ha nem üres?(t.tab(kk)) akkor  

    Elsőre(t.tab(kk)) 

    Ciklus amíg nem utolsó?(t.tab(kk)) és 

                Érték(t.tab(kk)).kulcs≠k 

      Következőre(t.tab(kk)) 

    Ciklus vége 

    Ha Érték(t.tab(kk)).kulcs=k  

       akkor van:=igaz; e:=Érték(t.tab(kk)) 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  

 láncolt altáblák módszere 

A beillesztés elve: 

 Ha a kiszámolt hely egy lista, amibe az elemet be kell szúrni! 

Beilleszt(t,e): 

  kk:=Hash(e.kulcs) 

  BeszúrElejére(t.tab(kk),e) 

Eljárás vége. 

Megjegyzés: ellenőrizni lehetne, hogy az új elem szerepel-e már 

az adott listában, mert akkor nem szúrjuk be még egyszer. 
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Táblázat típus:  

 láncolt altáblák módszere 

A törlés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a táblában nem lehet, a törlés 

hibás. 

 Ha nem üres, akkor meg kell keresni az adott listában 

 Ha ott van, törölhető. 

 Ha nincs ott, akkor az hiba! 
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Táblázat típus:  

 láncolt altáblák módszere 

Töröl(t,k): 

  kk:=Hash(k) 

  Ha üres?(t.tab(kk)) akkor t.hiba:=igaz 

  különben 

    Elsőre(t.tab(kk)) 

    Ciklus amíg nem utolsó?(t.tab(kk)) és 

                Érték(t.tab(kk)).kulcs≠k 

      Következőre(t.tab(kk)) 

    Ciklus vége 

    Ha Érték(t.tab(kk)).kulcs=k  

      akkor Kihagy(t.tab(kk)) különben t.hiba:=igaz 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus:  lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

Konstans Méret: Egész 

Típus  TJellemző=(üres,foglalt,törölt) 

          TElem=Rekord(elem: Elemtípus, attr:TJellemző) 

          TTábla=Tömb(0..Méret-1:TElem) 

Változó tab: TTábla 

             hiba: Logikai 

 

Megjegyzés: feltesszük, hogy van üres elem a táblázatban. 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

A keresés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a táblában nem lehet, nem 

találtuk meg. 

 Ha foglalt és ő van ott, akkor megtaláltuk. 

 Ha törölt vagy nem ő van ott, akkor keresünk mögötte 

lineárisan az első üres helyig: 

 Ha ott van, akkor megtaláltuk. 

 Ha nincs ott, akkor nem találtuk meg. 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

Keres(t,k,van,e): 

  kk:=Hash(k) 

  Ha t.tab(kk).attr=üres akkor van:=Hamis 

  különben Ciklus amíg t.tab(kk).attr≠üres és 

                       t.tab(kk).elem.kulcs≠k   

             kk:=(kk+1) mod Méret 

           Ciklus vége 

           Ha t.tab(kk).elem.kulcs=k 

              akkor van:=igaz; e:=t.tab(kk).elem 

           különben van:=hamis 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

A beillesztés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres vagy törölt, akkor betehető oda. 

 Ha foglalt és nem ő van ott, akkor lineárisan keresünk helyet 

(üreset vagy töröltet). 

Megjegyzés: ellenőrizhetnénk, hogy benne volt-e a táblázatban. 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

Beilleszt(t,e): 

  kk:=Hash(e.kulcs) 

  Ha t.tab(kk).attr{üres,törölt} 
     akkor t.tab(kk):=(e,foglalt) 

  különben kk:=(kk+1) mod Méret 

           Ciklus amíg t.tab(kk).attr=foglalt  

             kk:=(kk+1) mod Méret 

           Ciklus vége 

           t.tab(kk):=(e,foglalt)  

Eljárás vége. 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

A törlés elve: 

 Ha a kiszámolt hely üres, akkor a táblában nem lehet, a törlés 

hibás. 

 Ha foglalt és ő van ott, akkor törölhető. 

 Ha törölt vagy nem ő van ott, akkor lineárisan megkeressük: 

 Ha ott van, törölhető. 

 Ha nincs ott, akkor az hiba! 
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Táblázat típus: lineárisan 

szétszórt altáblák módszere 

Töröl(t,k): 

  kk:=Hash(k) 

  Ha t.tab(kk).attr≠üres akkor 

 Ha Ciklus amíg t.tab(kk).attr≠üres és 

                       t.tab(kk).elem.kulcs≠k   

          kk:=(kk+1) mod Méret 

        Ciklus vége 

        Ha t.tab(kk).elem.kulcs=k 

              akkor t.tab(kk).attr:=törölt 

           különben t.hiba:=igaz 

  különben t.hiba:=igaz 

Eljárás vége. 
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Táblázat típus kiterjesztése 

Probléma: 

 A törölt elemek elszaporodása lassítja a műveleteket. 

 A túlcsordulási terület módszerénél csak a fő táblában 

keletkezhetnek törölt elemek. 

 A lineárisan szétszórt altáblák módszerénél bárhol 

keletkezhetnek. 

 Megoldás: a táblázat időnkénti újraszervezése – a tömb 

(tömbök) tetszőleges sorrendű bejárásával a megtalált 

elemeket beillesztjük egy új táblázatba. 
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Táblázat típus kiterjesztése 

További problémák: 

 Lehetne-e a táblázat elemeit sorban is bejárni? 

 A hash függvény mindenképpen szétszórja az elemeket, 

azaz ehhez valami más ábrázolás kellene (pl. bináris fa 

kitaposott úttal). 

 Lehet-e a táblázat halmaz helyett multihalmaz? 

 Ilyenkor a keresés az elsőt találná az azonos kulcsú elemek 

közül meg és innen sorban kellene bejárni a többi vele 

azonos kulcsút. 
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Táblázat típus kiterjesztése 

További problémák: 

 Használható-e a táblázattípus rendezésre? 

 Ha a kulcstranszformációs függvény monoton, akkor a 

láncolt altáblák módszerénél csak az egyes láncok sorba 

rendezésére van szükség. 

 Ha a kulcstranszformációs függvény monoton, akkor a 

lineárisan szétszór altáblák módszerénél olyan rendezésre 

van szükség, ami kihasználja, hogy az egyes elemek a 

végleges helyükhöz nagyon közel vannak. 
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Rendezésnél persze ki kell hagyni az 

üres és a törölt elemeket! 
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Algoritmusok és adatszerkezetek I. 

5. előadás vége 


