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Programozás alapjai

Leszámoló rendezés
Elve: a rendezett listában a j-ik kulcs pontosan j-1 kulcsnál lesz nagyobb. 

(Ezért ha egy kulcsról tudjuk, hogy 27 másiknál nagyobb, akkor a neki 
megfelelő rekord sorszám a rendezés után a 28 lesz.)

A kulcsokat minden lehetséges párosításban össze kell hasonlítani, és 
megszámolni, hogy az éppen vizsgált kulcsnál hány kisebb van. Variációk:
1. Hasonlítsuk össze Kj-t Ki-vel     1 ≤ j ≤ N esetén, ha 1 ≤ i ≤ N.

De! Felesleges minden számot önmagával is összehasonlítani
Ka-t Kb-vel, majd utána Kb-t Ka-val összehasonlítani

2. Hasonlítsuk össze Kj-t Ki-vel     1 ≤ j ≤ i esetén, ha 1 ≤ i ≤ N
Fontos! Az algoritmus nem jár együtt a rekordok mozgatásával, inkább a 

címtáblázat-rendezéshez hasonlít. Futási ideje: 13 N + 6 A + 5 B - 4, ahol:

N = a rekordok száma, A =          , B =N
2

az olyan indexpárok száma, 
amelyekre    j < i, és    Kj > Ki



Beszúró rendezés (1)
(„Bridzsező módszer”)

Feltétel: Az Rj rekord vizsgálata előtt a megelőző R1, …, Rj-1 rekordok már 
rendezettek. Ekkor az Rj rekordot beszúrjuk az előzőleg már rendezett 
rekordok közé. Változatok:
Közvetlen beszúrás, v. szitáló technika:

Tegyük fel, hogy 1 < j ≤ N , és hogy R1, …, Rj rekordok
rendezettek úgy, hogy K1 ≤ K2 ≤ … ≤ Kj-1. Ekkor a Kj kulcsot
összehasonlítjuk a Kj-1, majd a Kj-2 kulcsokkal mindaddig, míg Rj
be nem szúrható Ri és Ri+1 közé.

Bináris beszúrás:
Nem sorosan, hanem binárisan kell megkeresni az Rj rekord helyét
a már rendezett rekordok között. (N > 128 esetén már (!) nem javasolt)

Előnye: kevesebb összehasonlítás
Hátránya: megtalált hely esetén továbbra is nagy mennyiségű

rekordot kell megmozgatni a beszúráshoz.



Beszúró rendezés (2)
Kétirányú beszúrás:

Bináris kereséssel a hely megkeresése, majd beszúrásnál abba az
irányba mozgatjuk a már rendezett rekordokat, amerre kevesebbet
kell mozgatni. (Jellemzője a nagyobb memória igény!).

SHELL (v. fogyó növekményes) rendezés:
Eddig a rekordok rendezéskor rövid lépésekkel kerültek helyükre.
Most: rövid lépések helyett hosszú ugrások legyenek. Megalkotója:
Donald L. Shell. (1959. július).
Elve: A rekordokat először (pl.) kettesével csoportokba osztjuk.

Ezeket a rekord csoportokat rendezzük (a két elem vagy jó
sorrendben követi egymást, vagy felcseréljük őket). Ezután
négyesével képezzük a csoportokat és rendezzük, majd
újabb csoportokat képzünk, rendezzük, …, míg a végén
már csak egy csoport lesz, a teljes rekordhalmaz. Addigra
az már rendezett részhalmazokból áll.
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Beszúró rendezés (3)
Shell rendezés folyt: minden közbenső fázisra igaz, hogy vagy

viszonylag kicsi a csoport, vagy viszonylag jól
rendezett, ezért a rekordok gyorsan mozognak végső
helyük felé.

Hatékonysága nagy mértékben függ az alkalmazott növekmé-
nyek sorozatától. Erre táblázatban találhatók meg a javasolt
növekménysorozatok. Ha ez nincs kéznél, akkor:

n1=1, …, ns+1 = 3 × ns + 1 és akkor legyen vége, ha:
ns+2  > N
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Lista beszúró rendezése
(A közvetlen beszúrás javítása.)
Az alapalgoritmus 2 alapvető műveletet alkalmaz:

- rendezett file átnézése adott kulcsnál kisebb vagy egyenlő kulcs megtalálása
céljából.

- új rekord beszúrása a rendezett file meghatározott helyére
Kérdés: melyik az az adatszerkezet, amely erre a legalkalmasabb?

A file egy lineáris lista, amelyet ez az algoritmus szekvenciálisan kezel, ezért

minden beszúrási művelethez átlagosan a rekordok felét kell megmozgatni.
Beszúráshoz az ideális adatszerkezet a láncolt lista, mivel csak néhány címet kell

átírni a beszúráshoz. Ehhez elegendő az egyirányú láncolt lineáris lista.
Várható futási ideje: 7B+14N-3A-6 időegység, ahol N = a rekordok száma

A = a jobbról-balra maximumok száma, B = az eredeti permutációban levő
inverziók száma (kb. 1/4 N2)
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Címszámító rendezés
Elve: könyvek vannak a padlón. Ezeket kell „abc” sorrendben egy 

polcra helyezni.
Meg kell becsülni a könyv végső helyét. Ezzel lecsökkenthető 
az elvégzendő összehasonlítások száma, valamint a rekord 
beszúrásához szükséges mozgatások száma.

Hátránya: általában N-nel arányos további tárterületet igényel 
azért, hogy a szükséges mozgatások száma lecsökkenjen.
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Cserélő rendezések
Buborék rendezés:

Elve: hasonlítsuk össze K1, K2 kulcsokat. Helytelen sorrend esetén
cseréljük fel R1, R2 rekordokat, aztán ugyanezt hajtsuk végre
R2, R3 , majd R3, R4, majd R4, R5 , … rekordokkal.

Az eljárás az RN, RN-1, RN-2, ... rekordokat juttatja a megfelelő helyre.
Függőleges ábrázolás esetén látható, hogy a nagy számok fognak először

„felbuborékolni” a helyükre.
Más neve: cserélve kiválasztás v. terjesztés.
Futási ideje: 8A + 7B + 8C +1, ahol 

A = a menetek száma, B = a cserék száma, 
C = az összehasonlítások száma

Max értéke: 7.5 N2 + 0.5 N + 1 (N2 -tel arányos idő…)
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A buborék rendezés algoritmusa
(Nem azért mert jó, hanem mert elterjedt…)

Lépések:

1. Legyen korlát = N (korlát a legnagyobb index, amelyhez tartozó rekordról nem
tudjuk, végső helyén van-e.

2. t = 0. Végezzük el a 3. lépést a j = 1, 2, …, korlát-1 értékekre, aztán menjünk a 
4. lépésre. (Ha korlát = 1, akkor közvetlenül a 4. lépésre)

3. Rj és Rj+1 összehasonlítása. Ha Kj > Kj+1 , akkor cseréljük fel Rj -t  Rj+1 -gyel,
és legyen t = j. (Ez jelzi, hogy volt csere…)

4. Történt-e csere? Ha t = 0, akkor nem, és az algoritmusnak így vége. Egyébként
korlát = t, és visszatérni a 2. lépésre.

(A közvetlen beszúrással összehasonlítva, kétszer lassúbb!!)
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Batcher párhuzamos módszere
(Leginkább a Shell-rendezéshez hasonlítható.)

Elve: összehasonlításra ne szomszédos párokat válasszunk ki, hanem 
általánosan felírva:

Ki+1 -et Ki+d+1 -gyel,

ahol d meghatározására van(!) algoritmus.
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Kiválasztó rendezés
Elve:

1. Keressük meg a legkisebb kulcsot. A neki megfelelő rekordot tegyük
a kimenő területre, majd helyettesítsük kulcsát végtelennel.

2. Ismételjük meg az 1. lépést. Ekkor a 2. legkisebb kulcsot találjuk
meg, mivel az elsőt végtelennel helyettesítettük.

3. Az 1. lépést ismételni mindaddig, míg az összes N rekord
kiválasztásra nem került.

Feltétel: a rendezés megkezdése előtt minden elem jelen legyen.
Hátránya:

- a végső sorozatot egyesével generálja
- minden egyes elem kiválasztásához N-1 összehasonlítást végez el.
- külön output területet igényel.
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Nem vesszük (sajnos...)
• gyorsrendezés (Quicksort)
• kupacrendezés
• „legnagyobb be, első ki”
• összefésülés
• szétosztó rendezés

(De aki gondolja, utánanézhet)
Házi feladat:
Tessék megpróbálni megkeresni a cserélve történő kiválasztás 

helyét a tanult rendezési alapelvek között! (vajon cserélő, 
vagy kiválasztó-e?)
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