
Adatstruktúrák, 
algoritmusok 

vizsga 
Feladatlap: 5 

 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 Fogalmazza meg az Alsó korlát összehasonlító rendezésre tételt (1)! 
Bizonyítsa be a tételt (1)! 
Alsó korlát összehasonlító rendezésre - Bármely n elemet rendező döntési fa magassága  T(n)= Ω ( n log n) 

 

 

2 Adjon példát T(n) = aT(n/b)+ f(n) alakú rekurzív egyenletre, melyben a mester tétel értelmében az f(n) 
függvény reguláris! Bizonyítsa be, hogy reguláris (2)! 

 

 

3 Definiálja a stabil rendező algoritmus fogalmát (1)! Nevezzen meg egy ilyet (1)! 
Azt a rendező eljárást, melynek végén az azonos értékű kulcsok sorrendje megegyezik az eredetivel. stabil eljárásnak 
nevezzük. Pl.: Buborékrendezés 
 

 

 

4 Definiálja a gráf fogalmát (1)! Mit nevezünk teljes gráfnak (1)? 
A G = (V , E) gráf csúcsok egy V halmazával es a csúcsok közötti élek E halmazával adható meg. 
Teljes gráf, melyben bármely két csúcs szomszédos. (Minden lehetséges él benne van.)  
 

 

 

5 Definiálja a diszjunkt halmazok adatstruktúrát (1)! Adja meg az Összefüggő komponensek pszeudokódot 
(1)! 
A diszjunkt halmazok adatszerkezet dinamikus halmazok S = ( S1, S2, …, Sk ) együttese. Mindegyik halmazt egy képviselője 
azonosít, mely eleme a halmaznak. Általában lényegtelen, hogy melyik ez az elem. A halmazok elemei objektumok.  
 

 

 

6 Mennyi a minimális elem megkeresési ideje binomiális kupacban (1)? Ugyanez mennyi bináris kupacban 
? 
Bináris: a futási idő legrosszabb esetben:Θ ( n ). Binomiálisnál :logaritmikus bonyolultságú 
 

 

 

7 Definiálja a prefix kód fogalmát (1)! Mi az a (bináris) kódfa (1)? 
Prefix kódnak nevezzük a kódot, ha egyik kódszó sem eleje semelyik másik kódszónak.dekódolható kód. 
kódfa :egy bináris fa, levelei a kódszavak és a kódszó a gyökértől levélhez vezető útból olvasható ki. Ha balra lépünk, akkor 0, 
ha jobbra lépünk, akkor 1 íródik a kódszóhoz. 
 

 

 

8 Fogalmazza meg a kiválasztási problémát (1)! Definiálja a medián fogalmát (1)! 
Legyen adott egy A halmaz ( n különböző szám ), és egy i index 1<=i<=n. Meghatározandó az A halmaz azon x eleme, 
amelyre nézve pontosan i-1 darab tőle kisebb elem van az A halmazban. 
Mediánnak nevezzük az adatsor azon elemét, amely a rendezett sorban a középső helyet foglalja el. Ha páratlan számú elem 
van az adatsorban, akkor n=2k-1 és így a medián indexe a rendezés után k. Ha páros számú elem van az adatsorban, akkor 
n=2k, és ekkor két középső elem van, a k és a k+1 indexű a rendezés után. ( Alsó és felső medián. ) 

 

 

 
 


