
ALGORITMUSOK 
I. Alapvető fogalmak és utasítások 

Az algoritmus pontos, minden kétséget kizáró leírása egy adott feladat 
megoldásának. Algoritmussal nap mint nap találkozunk, még akkor is amikor 
ezt nem tudatosítjuk. Amikor a háziasszony főz, ezt jól meghatározott algorit-
mus szerint teszi. Amikor iskolába megyünk, az utat szintén egy algoritmus 
szerint tesszük meg, persze anélkül, hogy annak részleteire, lépéseire külön 
figyelnénk. 

Fontos, hogy az algoritmus végrehajtható legyen, véges számú lépés 
után eredményt szolgáltasson, minden pillanatban pontosan határozza meg a 
következő lépést. 

Példaként nézzük meg, hogyan számíthatjuk ki két természetes szám 
legnagyobb közös osztóját. Legyen ez a két szám a és b. Könnyen beláthat-
juk, hogy ha a nagyobbik számból kivonjuk a kisebbiket, az így kapott két 
szám (a különbség és a kisebbik szám) legnagyobb közös osztoja megegye-
zik az eredeti két szám legnagyobb közös osztójával. így a kivonást mindad-
dig ismételve, amíg a két szám egyenlővé nem válik, megkapjuk a legnagyobb 
közös osztót, ami nem más, mint a közös szám. Ha a=24 és b=16 akkor 
24-16=8, a két új szám 16 és 8. Továbbá 16-8=8, tehát 8 és 8 a megmaradt 
két szám, ezért az eredeti két szám (24 és 16) legnagyobb közös osztója 8. 

Afennebb vázolt algoritmust röviden és szemléletesebben a következő-
képpen írhatjuk le: 

Adottak a,b 
Amíg a * b végezd el 

Ha a > b akkor a := a-b 
különben b := b-a 

Eredmény a 

A fenti leírásban a := az értékadás jele. Azt jelenti, hogy a baloldalán 
lévő jel fölveszi a jobboldalán lévő kifejezés értékét. Tehát az a:=a-b hatása 
az, hogy az a új értéke egyenlő lesz azzal, amit úgy kapunk, hogy az eredeti 
értékét b-vel csökkentjük. Az Amíg ... és a Ha ... szerkezeteket utasításoknak 
nevezzük, melyek az algoritmus alkalmazóját (egy személyt, esetleg egy 
számítógépet) valamilyen művelet elvégzésére utasítják. 

Jelen esetben, ha a x b akkor vagy a vagy b új értéket kap, majd ezeket 
ismét összehasonlítjuk, azután újra a Ha utasítás következik, s ez folytatódik 
mindaddig amíg egyszer az újonnan kapott két érték egyenlő, s ez az ered-
mény. Igy a leírásban eredményként írhattunk volna a helyett b-t is. 

Bonyolultabb algoritmus esetében nehéz lenne eldönteni a fenti utasítá-
sok hatáskörét, ezért célszerű, ha valamilyen módon megjelöljük mindegyik 
utasításnak a végét is. Ezt egyszerűen úgy oldhatjuk meg, hogy az utasítás 
kezdő szavát zárójelbe tesszük, és melléírjuk a 'vége' szót. Igy az előbbi leírás 
így módosul: 

Adottak a,b 
Amíg a * b végezd el 

Ha a > b akkor a := a-b 
különben b := b-a 

(Ha)vége 
(Amíg) vége 
Eredmény a 



Miután megadtunk egy algoritmust, meg kell vizsgálni, hogy jól műkö-
dik-e. Az előbbi esetben eleve feltételeztük, hogy az a és b természetes 
számok. De a megadott algoritmus még ez esetben sem fog mindig helyes 
eredményt szolgáltatni. Mi történik például ha a= 10 és b= 0 ? Algoritmusunk-
ban az Amíg utasítás feltétele sohasem válik hamissá, tehát ebből a ciklusból 
nem jutunk ki soha. Ha azt akarjuk, hogy algoritmusunk helyesen működjék, 
akkor a nem megfelelő adatokat ki kell zárnunk. Jelen esetben ezt úgy 
tehetjük meg, hogy az első sorhoz megjegyzést fűzünk, amelyben megadjuk, 
hogy az algoritmus milyen bemenő adatokra érvényes. Ekkor a leírás első 
sora így alakul: 

Adottak a,b {a és b nullától különböző természetes számok} 
Ha az a és b különbsége nagy, a fenti algoritmus igen lassú. 

Gyorsabban megkereshetjük ket szám legnagyobb közös osztóját az ún. 
euklideszi algoritmus segítségével. Ez abban áll, hogy a nagyobbik számot 
osztjuk a kisebbikkel, ha a maradék nulla, akkor az eredmény az osztó, ha 
nem akkor az eljárást folytatjuk, mégpedig az osztóval és a maradékkal. 
Vagyis : 

Adottak a,b {a és b nullától különböző természetes számok} 
Amíg b > 0 végezd el 

m := a - [a/b] b {a-nak b-vel való osztási maradéka} 
a := b 
b := m 

(Amíg) vége 
Eredmény a 

Leírásunkban [x] az x szám egészrészét jelöli. Ezért [a/b] az a-nak b-vel 
való osztási hányadosa. Ezt szorozva b-vel, majd az eredményt a-ból kivonva 
megkapjuk a maradékot. 

Megfigyelhető hogy algoritmusunk akkor is helyesen működik, ha b= 0, 
de a F= 0. 

Ellenőrizzük algoritmusunkat a következő két számra: 
a= 10, b= 24. A lépéseket a következő táblázat tartalmazza: 

a b a/b hányadosa m (a/b maradéka) 

10 24 0 10 

24 10 2 4 

10 4 2 2 

4 2 2 0 Eredmény 2. 

Amint látjuk, nem feltétlenül fontos, hogy kezdetben az a nagyobb 
legyen b-nél. Ha a < b, akkor a két szám az első lépésben fölcserélődik. 

Az eddig használt utasítások általánosan így írhatók fel: 

Ha feltétel akkor u1 különben u2 (Ha) vége 

Jelentése: Ha az adott feltétel igaz akkor az u1 utasítást, ha pedig hamis 
az u2 utasítást hajtjuk végre. Az u1 és u2 helyén  egynél  több utasítás  is 



szerepelhet, ez nem okoz bonyodalmat, mivel az akkor és a különben, 
valamint a különben és a (Ha)vége jól elhatárolják ezeket. Akár u1-et, -akár 
u2-t végezzük el, utána a (Ha)vége utáni utasítás következik. Ha a feladat 
olyan, hogy az u2 helyén semmilyen utasításnak sem kell szerepelnie, akkor 
a különben ág elhagyható. A következő esetben 

Ha f akkor u1 (Ha)vége u2 
ha f igaz akkor először az u1, majd az u2 kerül végrehajtásra, ha pedig f 

hamis, akkor csak az u2. 

Amíg feltétel végezd el u (Amíg)vége 

Jelentése: Ha a feltétel igaz akkor elvégezzük az u utasítást (esetleg 
utasításokat), majd ismét megvizsgáljuk a feltételt, ha még mindig igaz ismét 
elvégezzük u-t. Mindezt addig folytatjuk, amíg a feltétel hamissa nem válik. 
Ekkor áttérünk az (Amíg)vége utáni utasításra. Ha a feltétel már az első 
teszteléskor hamis, akkor egyáltalán nem végezzük el az u utasításokat, 
hanem tovább megyünk az (Amíg)vége utáni utasításra. Mivel bizonyos uta-
sításokat ismételten végrehajtunk, az Amíg utasítást ciklusutasításnak is ne-
vezzük. A ciklus magvat az u utasítások képezik. Általában nem lehet előre 
tudni, hogy a ciklus magvát hányszor kell elvégezni. A gyakorlatban sok olyan 
feladat van, amelyek esetében az ismétlések száma előre ismert. Ilyen példá-
ul a következő: 

Számítsuk ki az x i , xa x n számok összegét! 
Ime a megoldás: 
Adottak n, Xj, i=1,2,...,n 
S := 0 
Minden i := 1,2,...,n -re végezd el 

S := S + XÍ 
(Minden)vége 
Eredmény S 
Afentl leírásban a Minden utasítás azt jelenti, hogy az utasítás magvaként 

szereplő utasításokat (jelen esetben az egyetlen értékadást) végrehajtjuk 
először az i=1 értékre, majd az i=2 értékre, és így tovább egészen addig amíg 
i fölveszi az utolsó értéket (az n-et). Mivel kezdetkor S értéke 0, az első lépés 
után S = x-i, majd a második után S = xí + xa, és így tovább. 

Az utasítás kezdősorában elegendő kiírni a ciklusváltozó (ami itt most az 
i) kezdő és végső értékét. Tehát: 

Minden i := 1,n -re végezd el 

és ez alatt pontosan azt értjük, mint fennebb, tehát az i elindulva az 1-ről 
sorra felveszi a 2, 3, ..., n értékeket. 

Ha azt szeretnénk elérni, hogy a ciklusváltozó értéke ne egyesével 
növekedjék, akkor ezt a kezdősorban egy harmadik érték, a lépés megjelölé-
sével megtehetjük. 

Ennek a ciklusutasításnak az általános alakja a következő: 

Minden i := k,v,l -re végezd el u (Minden)vége 

Jelentése: 1) Ha l> 0, akkor a ciklus magvát képező u utasításokat elvé-
gezzük sorra az I= k, k+l, k+ 21,..., értékekre, de csak abban az esetben, ha 
i nem nagyobb v-nél. Az első alkalommal, amikor i > v, már nem végezzük el 
u-t, hanem áttérünk (Minden)vége utáni első utasításra. 



2) Ha k 0, akkor a ciklus magvát a fenti i értékekre csak akkor 
végezzük el , ha i nem kisebb mint v. Tehát, ha már i < v, akkor a ciklust 
befejezzük. 

A két esetet egybefoglalhatjuk, ha használjuk a sgn(x) jelet, amely 
szignum x-ként olvasandó, és az x előjelét jelenti, tehát sgn(x)= 1 ha x> 0, és 
sgn(x) = -1 ha x > 0. A ciklusban az i sorra felveszi a k, k+l, k+ 21,... értékeket. 
Egy adott i-re a ciklus magvát (az u utasításokot) végrehajtjuk, ha 

(v-k) sgn(l) & 0 
Az első esetben, amikor ez nem következik be, a ciklus végrehajtása 

befejeződik. Amennyiben I= 1, elhagyhatjuk a ciklus kezdősorából. 
Lássunk még egy példát ennek az utasításnak az alkalmazására. 

Számítsuk ki az x i , X2, ..., x n véges számsorozat pozitív tagjainak a számtani 
középarányosát! Megvizsgáljuk sorra a számokat, összeadjuk a pozitíva-
kat, majd az összeget osztjuk a pozitív számok számával. Jelölje k a pozitív 
számok számát, S pedig az összeget. 

Adottak n, XÍ, i= 1,2,...,n 
S := 0 
k := 0 
Minden i := 1 ,n -re végezd el 

Ha XÍ > 0 akkor S := S + xi 
k := k + 1 

(Ha)vége 
(Minden)vége 
S := S/k 
Eredmény S 

Ez az algoritmus csak akkor lesz eredménytelen, ha a sorozat egyetlen 
pozitív tagot sem tartalmaz. Ajánlatos ezt a leírásban megvizsgálni, és az 
eredményteleséget jelezni. A megoldás tehát így írható: 

Adottak n, Xj, i= 1,2,...,n 
S := 0 
k := 0 
Minden i := 1 ,n -re végezd el 

Ha XÍ > 0 akkor 
S := S + xí 
k := k + 1 

(Ha)vége 
(Minden)vége 
Ha k> 0 akkor 

S := S/k 
Eredmény S 

különben 
Eredmény uA sorozatban nincsenek pozitív számok" 

(Ha)vége 

A ciklusutasítások harmadik változata hasonló az elsőhöz, azzal a fő 
különbséggel, hogy a feltételt nem a ciklus elején, mint az Amíg esetében, 
hanem annak végén ellenőrizzük. Ennek általános alakja: 

Ismételd u ameddig feltétel 



Jelentése: Végrehajtjuk az u utasításokat, majd ellenőrizzük a feltételt, ha 
ez hamis, akkor visszatérünk a ciklus elejére, és megismételjük az u végrehaj-
tását. Mindezt addig folytatjuk, ameddig a feltétel igazzá nem válik. Ha a 
feltétel igaz, akkor áttérünk a következő utasításra, amely a feltétel utáni első 
utasítás. Itt fölösleges lenne külön jelölni a ciklus végét, hisz ezt nagyon jól 
megteszi maga a feltétel. Jegyezzük meg: az Amíg ciklus esetében akkor 
végezzük el a ciklusmagot ha a feltétel igaz, és ezt a ciklus elején ellenőrizzük, 
míg az Ismételd ciklus esetében a ciklusmagot egyszer mindenképpen elvé-
gezzük, majd azután már csak akkor ha a feltétel hamis. 

Példaként nézzük meg, hogyan rendezhetünk növekvő sorrendbe egy 
adott számsorozatot. A sorozat tagjait páronként összehasonlítjuk (az elsőt a 
másodikkal, majd a másodikat a harmadikkal, és így tovább). Ha egy adott 
számpár esetében az első nagyobb mint a második, a két számot felcseréljük 
egymás között, különben mindegyik a helyén marad. Ha egyszer végighalad-
tunk a sorozaton, és elvégeztük a megfelelő cseréket, még nem lehetünk 
biztosak abban, hogy a sorozat rendezett. Újra és újra meg kell vizsgálnunk a 
sorozatot, s csak akkor hagyjuk abba, amikor egy teljes vizsgálat (tehát a 
sorozat elejétől a végéig) egyetlen cserét sem eredményez. Ekkor a sorozat 
rendezett. 

Hogy egy teljes vizsgálat során volt vagy nem csere, azt egy külön változó 
(leírásunkban k) mutatja meg. Ennek értékét minden vizsgálatkezdéskor nul-
lára állítjuk, minden csere alkalmával pedig 1-re állítjuk át. Igy a vizsgálatokat 
mindaddig folytatjuk ameddig k értéke nulla nem marad. 

Adatok n, xí, 1=1,2,...,n 
Ismételd 

k := 0 
Minden i := 1 ,n-1 -re végezd el 

Ha XÍ > XÍ+ 1 akkor 
felcseréljük xi-t Xj+i -gyei 
k := 1 

(Ha)vége 
(Minden)vége 

ameddig k= 0 
Eredmény XÍ, i= 1,2,...,n 

Két szám felcserélését egy ujabb változó beiktatásával végezhetjük el, 
a következőképpen: 

t := X i 

XÍ := XJ+1 
XÍ+1 := t 

Vagyis t megőrzi az XI értékét, ekkor XÍ felveti az XÍ+I értékét, majd XÍ+I a 
t-ben őrzött érteket, ami tulajdonképpen az XÍ eredeti értéke. 

Kövessük algoritmusunk lépéseit a következő példán: 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi 5 4 10 25 3 2 13 14 50 25 



Az algoritmus részeredményeit alább közöljük: 

k i Xi>Xj+1? Xi értékei 

0 1 5 >2? igen csere 4 5 10 25 3 2 13 14 50 25 

1 2 5 >10 ? nem nincs csere 4 5 10 25 3 2 13 14 50 25 

1 3 10 >25? nem nincs csere 4 5 10 25 3 2 13 14 50 25 

1 4 25 > 3 ? igen csere 4 5 10 3 25 2 13 14 50 25 

1 5 25 >2? igen csere 4 5 10 3 2 25 13 14 50 25 

1 6 25 > 13? igen csere 4 5 10 3 2 13 25 14 50 25 

1 7 25 > 14? igen csere 4 5 10 3 2 13 14 25 50 25 

1 8 25 > 50 ? nem 4 5 10 3 2 13 14 25 50 25 

1 9 50 > 25 ? igen csere 4 5 10 3 2 13 14 25 25 50 

Mivel k= 1, ezt az eljárást tovább folytatjuk. A második teljes vizsgálat 
után a sorozat elemei a 4, 5, 3, 2,10, 13,14, 25, 25, 50 sorrendben helyezked-
nek el. Mivel k még mindig 1, hiszen volt csere, a ciklus folytatódik. A ciklus-
mag ismételt elvégzése utan a sorrend a következő: 4, 3, 2, 5, 10, 13, 14, 25, 
25, 50. Még mindig volt csere. A következő teljes vizsgálat után : 

3, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 25, 25, 50. Ez utan csupán egyetlen cserével a 
sorozat rendezett lesz. Megfigyelhető, hogy az első teljes vizsgálat után 
legalább az utolsó tag a helyére kerül, és a ciklusmag minden újabb végrehaj-
tása után, jobbról balra haladva újabb tagok kerülnek a megfelelő helyre. 
Ezért, ha az első lépésnél az i ciklusváltozo (n-1)-ig megy, akkor a következő 
lépésekben ez a felső érték mindig legalább eggyel csökkenthető, de erre 
most nem térünk ki. Lássuk most a teljes algoritmust! 

Adatok n, xí, i= 1,2,...,n 
Ismételd 

k := 0 
Minden i := 1 ,n-1 -re végezd el 

Ha XÍ > XÍ+I 
akkor t := Xi 

xí := XÍ+I 
Xj+i := t 
k := 1 

(Ha)vége 
(Minden)vége 

ameddig k= 0 
Eredmény XÍ, i=1,2,...,n 

Az ismertetett utasítások segítségével nagyon sokféle feladat megoldá-
sát szemléltethetjük. Ez a módszer sokkal alkalmasabb algoritmusok leírásá-
ra, mint például a közismert folyamatábrás módszer. Mivel tekinthetjük tágabb 
értelemben vett "programozási nyelvnek", gyakran szokás pszeudonyelvnek 
vagy pszeudokódnak is nevezni. 

Kása Zoltán 


