
Adatstruktúrák, 
algoritmusok 

vizsga 
Feladatlap: 4 

 Név (nyomtatott nagybetűk)  

 Név (sajátkezű aláírás)  

 NEPTUN kód……………..:  

 Dátum……………………..:  

 Értékelés…………………..:  

 
Elméleti kérdések 

Zárójelben az adható pontszámok. A pontszámok tovább részpontokra nem bonthatók. 
Max 16 pont                 :Értékelés: 0-4 elégtelen, 5-6 elégséges, 7-8 közepes, 9-11 jó, 12-16 jeles 

 

1 Definiálja a közös osztó fogalmát (1) és a legnagyobb közös osztó fogalmát (1)!  
Ha a, b, c egész számok és c osztója a-nak és cosztója b-nek akkor c a és b közös osztója. 
Lnko:  d*=(def) lnko(a,b)= 0, ha a=0 és b=0 max d egyébként  d|a  d|b 
 

 

 

2 Aliz üzen Bobnak az RSA módszert használva. Az üzenet M az aláírás Q. Aliz privát kulcsa (eA,nA), 
Bobé (eB,nB). Aliz titkos kulcsa (dA,nA), Bobé (dB,nB). Adja meg az üzenet kódja valamint az aláírás kódja 
kiszámításának formuláját (1+1)! 
 

 

 

3 Ismertesse szavakkal az összefésülő rendezést (1) és adja meg a pszeudokódot (1)! 
Az összefésülő rendezés alapelve az összefésülés műveletén alapszik, amely két rendezett tömbből egy új rendezett tömböt 
állít elő.Az összefésülő rendezés oszd meg és uralkodj típusú algoritmus, melynek  
az egyes fázisai:  

Felosztás:  A tömböt két 2n elemű részre osztjuk  
Uralkodás:  Rekurzív összefésüléses módon mindkettőt rendezzük. (Az 1 elemű már rendezett)  

Egyesítés:  A két részsorozatot összefésüljük.  
 

 

 

4 Definiálja a teljes bináris fa fogalmát (1)! Adja meg a teljes bináris fa belső csúcsainak a számát a 
magasság függvényében (1)! 
Bináris fa, melyben a csúcsok fokszáma kettő, kivéve a leveleket, melyeké 0. , valamint az összes levél azonos szinten 
helyezkedik el.  Teljes bináris fa belső csúcsainak száma: 2h-1 ( h: magasság )  
 

 

 

5 Definiálja a binomiális kupac fogalmát (1)! Fogalmazza meg a tételt a binomiális kupac fáinak maximális 
számára, ha n kulcs van a kupacban (1)! 
Egy H binomiális kupac binomiális fák olyan halmaza, mely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal: 

- H minden binomiális fája rendezett, azaz minden csúcs kulcsa nagyobb vagy egyelő, mint a szülőjének a kulcsa. 
- Bármilyen fokszámot tekintünk, H-ban legfeljebb egy olyan binomiális fa van, amelyikben a gyökércsúcs fokszáma a 

tekintett fokszám. 

Egy binomiális fában legfeljebb   12log +n db fa állhat. 

 

 

6 Adja meg a bináris keresőfában a minimum keresés pszeudokódját (1)! Mennyi az algoritmus időigénye a 
magasság függvényében (1)? 
T(n) = Θ(n) 

 

 

7 Definiálja a piros-fekete fa fogalmát (1)! Fogalmazza meg a fa magasságára vonatkozó becslés tételét 
(1)!  
A piros-fekete fa olyan bináris keresőfa, melynek minden csúcsa egy extra bit információt tartalmaz (a csúcs színét, amely 
piros, vagy fekete) és rendelkezik a piros-fekete fa tulajdonságokkal: 1. Minden csúcs színe piros, vagy fekete.  2. Minden 
levél (NIL) színe fekete, a levél nem tartalmaz kulcsot. 3. Minden piros csúcsnak mindkét fia fekete. 4. Bármely két, azonos 
csúcsból induló, levélig vezető úton ugyanannyi fekete csúcs van. 
Bármely n belső csúcsot tartalmazó piros-fekete fa magassága legfeljebb  2 log (n+1) 

 

 

8 Milyen feladat megoldására szolgál a Bellman-Ford algoritmus (1) ? Milyen feladat megoldására szolgál 
a Dijsktra algoritmus (1)? 
A Bellman-Ford algoritmus az i-edik iterációban minden csúcshoz (kivéve kezdő csúcsot), megtalálja a minimális költségű, 
legfeljebb i hosszúságú utat egy irányított gráfban. Negatív élköltségek is lehetségesek a gráfban. Feltétel hogy a gráf nem 
tartalmazhat negatív kört. 
Dijkstra algoritmus - Egy mohó algoritmus, amivel irányított gráfokban lehet megkeresni a legrövidebb utakat egy adott 
csúcspontból kiindulva. 

 

 



 
Megoldandó feladatok  

Zárójelben az adható pontszámok. A pontszámok tovább részpontokra nem bonthatók.  
Az egyes kérdésekre adott számszerű választ írja be a kérdés sorában a jobbszélső cellába.  
Max 8 pont.                               Értékelés: 0-2 elégtelen, 3 elégséges, 4 közepes, 5-6 jó, 7-8 jeles 
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=  rekurzív egyenlet. 

a. Határozza meg az egyenlet aszimptotikus megoldását (1) ? 

b. Mi lenne a megoldás, ha a jobboldalon az n2 helyett n állna (1) ? 

2 
 

Adott a 65535 és a 255 két szám. 

a. Határozza meg a két szám legnagyobb közös osztóját (1)!  

b. Állítsa elő a legnagyobb közös osztót a két szám legkisebb pozitív 
lineáris kombinációjaként. Adja meg rendre az első és a második 
szám együtthatóját (1)! 

3 Készítsen a 256, 128, 384, 64, 448, 480 kulcsokból egy piros-fekete fát üres fából kiindulva 
a kulcsokat egyenként beszúrva a fába a megadott sorrend szerint! 

a. Melyik kulcs van a gyökérben a műveletek befejeztével (1)? 

b. Hány forgatás volt (1)? 

4 A Prim algoritmust használva határozzon meg egy minimális feszítőfát az alábbi hálózatban! 
Induljon ki az 1-es csúcsból! Minden élt csak egy helyen adunk meg a szomszédsági 
listában, zárójelben az él hossza (súlya) áll. 
 

1→ 2(3), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6); 4→ 5(5), 6(6); 
2→ 3(3), 4(4), 5(5), 6(6); 5→ 6(6); 
3→ 4(4), 5(5), 6(6);  

 

a. Hány él alkotja a kapott minimális feszítőfát (1)? 

b. Melyik csúcs a szülője a 6-os csúcsnak a kapott minimális 
 feszítőfában (1)? 
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