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ciós lámpa a legnagyobb élettartamú és a legjobb hatásfokú fényforrásnak tekinthető,
nyugodtan mondhatjuk, hogy a jövő fényforrása. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ezen a
területen a kutatások és a bejelentett részmegoldásokra vonatkozó szabadalmak száma
nagymértékben megnövekedett.

Ugyanakkor jelentkeznek a globalizációs korszakunknak ezen a területen mutatkozó
visszahúzó tendenciái. Az indukciós lámpákat kifejlesztő nagy multinacionális cégeknek
hosszútávon nem bizonyul jó befektetésnek ezeknek a lámpáknak a gyártása és további
fejlesztése. Ugyanis egy indukciós lámpa napi 4-5 órai üzemelés esetén 30-35 évig mű-
ködőképes és a jövőben minden bizonnyal ezt még tovább lehet fokozni. Egy ilyen
típusú lámpán az igen magas ár ellenére sem keresne annyit a gyártó cég, mint ezen idő
alatt a többi típusú lámpák eladásából. Az indukciós lámpák bevezetésével a lámpagyá-
rakban sok munkahely válik feleslegessé. Tehát az indukciós lámpa kérdése a XXI.
századunk sajátos problematikájára is rávilágít, amelyet úgy fogalmazhatunk meg, hogy
minden forradalmian új felfedezés a társadalomban súlyos gazdasági és társadalmi
problémákat vethet fel, és kérdés, hogy ezekre a kihívásokra kellő időben tud-e megol-
dást találni az emberiség?

Puskás Ferenc

Absztrakt adatstruktúrák
A bináris fák

Bináris fának egy, véges számú csomóponttal
rendelkező absztrakt adatstruktúrát nevezünk, ahol
a csomópontok vagy üresek, vagy két bináris fa
ágazik ki belőlük. Ezt a két részfát bal-, illetve jobbol-
dali részfának nevezzük. Grafikusan a bináris fát a
következőképpen ábrázoljuk:

Megfigyelhetjük, hogy a bináris fának két alapvetően elkülöníthető része van: a ter-
minális elemek, vagy levelek, amelyekből már nem indulnak ki további részfák, illetve a
nemterminális elemek, vagy belső csomópontok.

A memóriában a bináris fákat lista segítségével ábrázolhatjuk:
type

PRoot = ^TRoot;
TRoot = record

Data: DataType;
Left,Right: PRoot;

end;

A bináris fák létrehozását rekurzívan végezhetjük el legegyszerűbben. Így járunk el a
bejárásuknál is. Háromféle bejárás ismeretes:

a.) Preorder: Gyökér - bal - jobb típusú bejárás.
b.) Inorder: Bal - jobb - gyökér típusú bejárás.
Az előbbi példa a három bejárás szerint így nézne ki:
a.) – * + a b - c d / a b
b.) a + b * c - d - a / b
c.) a b + c d - * a b / -
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Két szempont szerint tárgyaljuk a bináris fákat. Az első szempont a bináris fák, mint
adattárolásra és keresésre szolgáló adatszerkezetek - szimbólumtáblák megvalósítására, a
második szempont a bináris fák, mint a kifejezések kiértékelését elősegítő, postfix
struktúrák.

A beszúrás művelete
A fa kezdetben üres, egyetlen elemet sem tartalmaz. Az első elem beolvasásakor te-

hát először a gyökérelemet építjük fel. Az első elem fogja képezni a fa gyökerét. A ké-
sőbbi elem beszúrása kereséssel jár: megkeressük, hogy a beolvasott elem már benne
van-e a fában, ha igen, akkor a régi adatokat egyszerűen lecseréljük az új adatokra.
Ha a beolvasott elem nincs benne a
fában, akkor a keresés visszaadja az
ehhez legközelebb álló (közvetlenül
kisebb vagy nagyobb) gyökérelemet a
fából. Összehasonlítjuk a beolvasott
elemet ezzel az elemmel, ha kisebb
nála, akkor a gyökérelem baloldali
levelét, ha pedig nagyobb nála, akkor
a jobboldali levelét hozzuk létre, és
ide szúrjuk be az adatokat.

Példa: A 4-es illetve a 8-as elemek beszúrása egy
már meglévő fába:

A keresés művelete
A bináris fa kezelésének egyik alapművelete a keresés.
Az algoritmus leírása:

tmp := gyökér
amig szimbólum <> tmp^.Data végezd el

ha szimbólum > tmp^.Data akkor
ha tmp^.Right üres akkor stop (ha) vége
tmp := tmp^.Right

(ha) vége
ha szimbólum < tmp^.Data akkor

ha tmp^.Left üres akkor stop (ha) vége
tmp := tmp^.Left

(ha) vége
(amig) vége
ha szimbólum = tmp^.Data akkor megtaláltam (ha) vége

Így bejárva tehát a bináris fát vagy megkapjuk a keresett szimbólumot, vagy a hozzá
legközelebb álló szimbólumot kapjuk vissza.

A kiegyensúlyozás művelete
Az adatstruktúra létrehozásakor fennállhatnak olyan ese-

tek, amikor a keresés részlegesen vagy teljesen szekvenciális
lesz. Ez olyan esetekben állhat fenn, mikor az elemek növek-
vő sorrendben követik egymást. Ekkor a beszúrás miatt a fa
eltolódhat egy irányba, lineáris struktúrává válhat.

Ahhoz, hogy visszaállítsuk a fa struktúráját, ki kell ezt egyen-
súlyozzuk. Fa kiegyensúlyozására nagyon sok algoritmus isme-
retes. Itt csak egyet szeretnénk említeni. Ez a következő:

Például:
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1.) Inorder bejárással bontsuk le a bináris fát. Így egy lis-
tát kapunk, amelyben az elemek ábécé sorrendbe vannak
rendezve: 1 2 3 4 5.

2.) A listából felezéssel építsük vissza a bináris fát. Ez azt
jelenti, hogy megkeressük a lista középső elemét, az lesz a fa
gyökere, így két listát kapunk. Az első lista fogja képezni a
baloldali részfát, a második pedig a jobboldali részfát. A felezési
algoritmust addig ismételjük, ameddig a lista üres nem lesz.

Példaul:

Ez a módszer egyszerű, lényegesen javít a keresés sebességén (most már bináris ke-
resés lesz), és a bináris fa visszaépítésénél fel tudjuk használni a beszúrás algoritmusát is.

Kifejezések ellenőrzésére és kiértékelésére szolgáló bináris fák
A kifejezések olyan programelemek, amelyekkel számítási folyamat írható le. Szin-

taktikai szempontból egy kifejezés operátorokból és operandusokból áll, amelyek leírják ezt
a számítási folyamatot. Egy kifejezés kiértékelésének célja egy adott változó értékének a
kiszámítása. Ez a kiszámítás a kiértékelés folyamatának az igénybevételével valósul meg. A
kifejezések osztályozásában a következő kritériumok játszanak fontos szerepet:
•  a műveletek száma
•  a műveletek operandusokhoz viszonyított pozíciója
•  a kiértékelés eredményének típusa
•  a kifejezés szintaxisa

Példák kifejezésekre: (x+y)*(y-z), not B, (x = y) or (x <> z).

Műveletek
Az operandusok száma mérvadóan jellemző egy operátorra nézve. Ilyen szempont-

ból beszélhetünk unáris műveletekről, amelyeknek egyetlen operandusuk van (Pl. +, -
, not), bináris (két operandusú) műveletekről (Pl. +, -, *, /, and, or, xor) és
általában n-áris műveletekről.

Az operátorok és operandusok helyétől függően beszélhetünk infix, postfix és prefix
kifejezésekről. Ha kifejezésekből bináris fákat építünk fel, akkor a kifejezések ilyen
típusú osztályozása a felépített bináris fa bejárási módjaival egyenértékű (inorder,
postorder és preorder).

Kifejezések típusa
A szimbolizált művelet természete szerint az operátorok lehetnek:

•  aritmetikai
•  relációs
•  logikai
•  halmaz
•  karaktersorozat

•  bit
•  referencia
•  feltételes
•  értékadási műveletek

Egy kifejezés típusa a benne szereplő műveletek és operandusok típusából határoz-
ható meg. Attól függően, hogy melyek a domináns operátorok, a kifejezés típusa a fent
felsorolt operátortípusok egyike lehet.

Aritmetikai kifejezések
Aritmetikai műveleteket használunk az aritmetikai, numerikus kifejezések felépítésé-

re. Lássuk például a Pascal aritmetikai műveleteit:
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Operátor Művelet Típus Eredmény Osztály
+ összeadás egész

valós
egész
valós

bináris

- kivonás egész
valós

egész
valós

bináris

* szorzás egész
valós

egész
valós

bináris

/ osztás egész
valós

egész
valós

bináris

div egész osztás egész egész bináris
mod maradékosztály egész egész bináris
+ pozitív előjel egész

valós
egész
valós

unáris

- negatív előjel egész
valós

egész
valós

unáris

Az aritmetikai kifejezések tehát összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradék-
számítás bináris műveleteket és a két unáris előjelt (pozitív, negatív) használhatják. A
műveletek mellett azonosítókat vagy konstansokat adhatunk meg operandusokként,
valamint használhatjuk a zárójeleket is a műveletvégzési sorrend meghatározására.

Példák aritmetikai kifejezésekre: (x+y) * (alpha--beta), 12+35*4, 15*-delta/(2+4.8).
Aritmetikai kifejezések kiértékelése
- a kifejezést fordított lengyel formára hozzuk egy bináris fa segítségével.
- a fordított lengyel formában ábrázolt kifejezést kiértékeljük egy verem segítségével.
Fordított lengyel alaknak nevezzük a következő ábrázolásmódot:

a.) Egy operandus fordított lengyel alakban lévő kifejezés.
b.) Ha K1 és K2 két fordított lengyel alakban lévő kifejezés és o egy operátor,

akkor K1 K2 o fordított lengyel alakú.
c.) Bármely fordított lengyel alakú kifejezés az a.) és b.) szabályok segítségé-

vel származtatható.

Példák:
Kifejezés Fordított lengyel forma

a+b a b +
(c-d) c d -

(a+b)*(c-d) a b + c d - *
a+b*c-d a b c * + d -

Ha ismerjük az operátorok prioritását, a kifejezések nagyon egyszerűen átalakítható-
ak bináris fává, a következő szabályok betartásával:

a.) A műveletek nem terminális csomópontok.
b.) Bármely terminális elem egy változó vagy egy konstans.
c.) Bármely nem terminális csomópontnak a bal- illetve a jobb részfája a mű-

velet két operandusát jelenti.
d.) A fa gyökere az utolsó elvégzendő művelet.

Először rögzítenünk kell egy prioritási sorrendet. A bináris fává alakításhoz változó
prioritást használunk. Ez azt jelenti, hogy adott egy általános prioritás és ezt változtatjuk
a megfelelő szimbólumokra. Két tömböt kell tehát használnunk, az egyikben tároljuk az
eredeti kifejezést, amelyből kiszűrjük a zárójeleket, a másikban tároljuk a prioritásokat.
Legyen a prioritásszámoló szabály a következő:
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- Legyen pr az általános prioritás, e a kifejezéstömb, p a prioritástömb és s a be-
olvasott szimbólum.

- pr kezdetben 0.
- Ha s konstans vagy változó, akkor a prioritása 1000 és ezt beírjuk p-be,

s-et pedig beírjuk e-be.
- Ha s nyitó zárójel (‘(‘), akkor növeljük pr-et 100-al.
- Ha s - (negatív előjel), akkor p-be beírunk pr + 100-at, e-be pedig beírunk vala-

milyen s-et szimbolizáló jelt (pl. _).
- Ha s csukó zárójel (‘)’), akkor csökkentjük pr-et 100-al.
- Ha s + vagy - (bináris), akkor p-be kerül pr + 1, e-be pedig s.
- Ha s * vagy /, akkor p-be kerül pr + 10, e-be pedig s.
Így tehát a rendelkezésünkre áll két tömb, az egyik a zárójelek nélküli kifejezést, a

másik a kifejezésben szereplő szimbólumok prioritását tartalmazza. E két tömb segítsé-
gével, rekurzívan, bináris fát építünk fel.

A rekurzív algoritmushoz a következő információkra van szükségünk:
- a két tömbre,
- két értékre, az alsó és a felső határra, amely megadja, hogy momentán a két

tömb melyik részével dolgozunk, kezdetben az alsó 1, a felső pedig a tömbök
hossza.

Az algoritmus:
Input: A két tömb, alsó, felső.
Output: A felépített bináris fa.

Módszer:  1.) Az alsó - felső résztömbben megkeressük a legkisebb prioritású mű-
veletet, legyen ez az i-edik (jobbról - balra).

2.) Létrehozzuk az új csomópontot.
3.) Az új csomópont adata az 1.)-nél megkapott művelet lesz.
4.) Ha alsó = felső, akkor a csomópont bal illetve jobboldali részfája üres lesz.
5.) Különben ha a művelet unáris, akkor rekurzívan felépítjük a jobboldali részfát

i+1-re és felsőre.
6.) Ha a művelet bináris, akkor rendre felépítjük a baloldali részfát alsóra és i-1-re

valamint a jobboldali részfát i+1-re és felsőre.

Példa:
Legyen a kifejezés: (a+b)*(c-d)
A zárójelek nélküli kifejezés és a prioritástömb a

következő:
e: a + b * c - d
p: 1000 101 1000 100 1000 101 1000

A felépített bináris fa:

A bináris fa postorder bejárása
A bináris fát postorder módon szintén rekurzívan fogjuk bejárni. A bejárt csomó-

pontokból kiolvasott adatokat egy flf tömbben tároljuk. Kezdetben ez a tömb üres. Az
algoritmushoz még szükségünk van az aktuális csomópontra, legyen ez R, és kezdetben
a fa gyökere.

Az algoritmus:
Input: R, flf
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Output: flf
Módszer:
1.) ha R nem üres, akkor
2.) rekurzívan hívjuk az algoritmust R baloldali részfájára és flf-re.
3.) rekurzívan hívjuk az algoritmust R jobboldali részfájára és flf-re.
4.) flf-be beírjuk R adatát.
A bejárás után flf-ben megkapjuk fordított lengyel formában a kifejezést. Ezt a ki-

fejezést postfix kifejezésnek nevezzük.

Példa:
A fenti bináris fa a következő fordított lengyel formában lévő kifejezést eredménye-

zi a postorder bejárás után:
flf: a b + c d - *

Megfigyelhetjük, hogy a bináris fában már nincs szükség a zárójelekre, a műveletek
sorrendje egyértelműen eldönthető.

Fordított lengyel alakban ábrázolt kifejezéseket nagyon könnyű kiértékelni. A kiér-
tékeléshez egy veremre van szükségünk, és a következő algoritmus szerint járunk el:

a.) Elindulunk a fordított lengyel ábrázolásmódban levő kifejezés bal oldaláról.
b.) Ha változót vagy konstanst találunk, akkor betesszük a verembe.
c.) Ha unáris műveletet találunk, akkor kivesszük a verem legfelső elemét, vég-

rehajtjuk rajta a műveletet, majd az eredményt visszahelyezzük a verembe.
d.) Ha bináris művelet kerül sorra, akkor a felső két elemet  vesszük ki a verem-

ből, a művelet végrehajtása után visszaírjuk az eredményt.
e.) Az eljárást addig folytatjuk, amíg a kifejezés végére érünk. A veremben ma-

radt adat a kifejezés értéke.

Példa:
A fenti a b + c d - * postfix kifejezés kiértékelésekor a verem így néz ki:

•  feltételezzük, hogy a változók a következő értékekkel rendelkeznek:
a = 1
b = 10

c = 100
d = 1000

•  a verem az algoritmus során így módosul:

A kifejezés értéke tehát -9900 lesz.
Kovács Lehel


