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Gyorsrendezés * 

A rendezések a komplex programok nélkülözhetetlen részei. Igen sokféle  rende-
zési módszer létezik. Ennek a sokféleségnek  több oka is van. Egyik maga az a tény, 
hogy a rendezés olyan általános probléma, amely számítógépes programjaink jelentős 
részében megtalálható. Másik ok, hogy rendezni sokszor nem számokat, hanem szö-
vegeket, esetenként nagyon hosszú rekordokat kell, ez pedig sok szempont együttes 
figyelembevételét  igényli. Azt, hogy konkrét f  eladat esetén melyik algoritmust alkal-
mazzuk, igen sok körülmény határozhatja meg. 

A megfelelő  eljárás kiválasztásakor fontos  tényező lehet a módszer tárigénye, a 
végrehajtási idő, az eljárás során végrehajtott összehasonlítások, illetve mozgatások, 
cserék száma és természetesen az adott gépi környezet. Minden feladat  esetében meg 
kell találnunk az adott körülmények között számunkra valamilyen szempontból opti-
málisnak tűnő eljárást. Abszolút értelemben vett, minden igényt maradéktalanul ki-
elégítő, tökéletes rendezési eljárás nem létezik. Nekünk kell eldöntenünk, hogy az 
adott probléma megoldásához a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül melyiket 
részesítjük előnyben a többivel szemben. 

A következőkben egy olyan rendezési módszert szeretnék bemutatni, amelynek 
algoritmusa nem tartozik a legegyszerűbbek közé, de nagyon gyors és hatékony. Le-
gyen A egy egész vagy valós számokból álló, N  elemű, (N  természetes szám) tömb. A 
feladatunk  az, hogy ezt a tömböt növekvő sorrenbe rendezzük. A rendezés alapja egy 
olyan eljárás, amely a tömb egy résztömbjének első elemét elhelyezi a résztömbben 
neki megfelelő  helyre úgy, hogy a nála kissebb elemek előtte, a nála nagyobbak utána 
legyenek. Konkrétabban: az eljárás a.z(A(e)A(e+l),.-A(  u) ) résztömb első (A(e)) 
elemét a résztömb elemeinek felcserélgetésével,  szétválogatásával a K-adik helyre 
teszi úgy, hogy fennálljon  az A(s)<A(K)<A(j),  ahol se{e,e+l,...,K-l}  és 
j e{K+l,...,u}.  Legyen az eljárás neve Szétválogató (Ah,Fh,k),  ahol Ah (alsó határ) 
és Fh  (felső  határ) bemenő paraméterek a résztömb határindexei, K  kimenő paramé-
ter adja meg a résztömb első elemének szétválogatás utáni indexét. Erre az eljárásra 
építjük a rendező algoritmust, amely a DIVIDE ETIMPERA módszer alapján műkö-
dik. Először a teljes rendezendő tömbre alkalmazzuk a szétválogató eljárást; amely-
nek során az első elem a .K-adik helyre kerül. Ezután az {A(e),A{e+l  ),...,A(K-b)  } és 
az{A(K+1)A(K+2),-A(u)  } (elsőszétválogatáskor e=l és u=N)  résztömbökre (az 
A(K)  előtti és A(K) utáni résztömbökre) alkalmazzuk a szétválogató eljárást, feltéve 
hogy az előbbi résztömböknek van legalább két elemük. A szétválogatás után az adott 
résztömb első eleme a végső helyére kerül a tömbben, ez azt jelenti, hogy a rendezés 
során többé nem kell elmozdítani. Ebben áll az algoritmus lényege. 

Az egyszerűség kedvéért a Szétválogató eljárás működését a 
{...,9,3,2,5,7,8,1,6,4,...} résztömbre alkalmazva mutatjuk be: 

* A Firka-pályázaton díjazott dolgozat 



Válasszuk ki a résztömb első elemét, " vegyük ki" a résztömbből és tároljuk egy 
másik (például "a") változóban - a helye * üres" (– ) marad. 

.... 9 3 2 5 7 8 1 6 4 
a = 9 ....– 3 2 5 7 8 1 6 4 

A résztömb végéről indulva keresünk egy, a kiválasztottnál kisebb elemet. Ha 
találunk, azt betesszük az előbb felszabadult  helyre. Most a " lyuk " ott keletkezik, 
ahonnan ezt az elemet kivettük. A mi esetünkben a 4 lesz az elmozdítandó elem, mivel 
ez az első olyan elem a résztömb végéről indulva ami kisebb mint a kiválasztott elem. 
Ezután a lyuk előző helyétől a résztömb vége fele  haladva keresünk egy, a kiválasztott-
nál nagyobb elemet. Ha találunk, beillesztjük, ha nem az azt jelenti, hogy oda éppen a 
kiválasztott elem illik. 

a = 9 ....4 3 2 5 7 8 1 6 – .... 
.... 4 3 2 5 7 8 1 6 9 .... 

A konkrét példában a résztömböt most nem sikerült két részre osztani, mert a 9 
éppen a legnagyobb elem, ezért alkalmazzuk még egyszer a szétválogatást a résztömb-
re. Most a 4-et emeljük ki a résztömb elejéről és hátulról haladva keresünk egy nála 
kisebb elemet. A résztömb a következőképpen alakul (a"," a lyuk előző helyét jelöli): 

a = 4 .... – 3 2 5 7 8 1 6 9 .... a lyuk helyére az 1 kerül 

a = 4 .... 1 , 3 2 5 7 8 – 6 9 .... most a ","-tői haladunka 
résztömb vége fele  és az 5 
kerül a lyuk helyére 

a - 4 ....1 3 2 – 7 8 , 5 6 9.... már nincs egy 4-nél 
kisebb elem sem a lyuk 
után, tehát az üres helyre 
beüleszthetjük a 4 -est. 

a = 4 ....1 3 2 4 7 8 5 6 9 . . . . 

A 4 most a végleges helyére került. 

A Szétválogató eljárás algoritmusa: 

Eljárás Szétválogató (Ah1Fh1K) 

K=Ah 
a =A(Ah) 
CUdus amig K<Fh 

Ciklus amig (K<Fh) és (a<=A(Fh)) 
Fh-Fh-I 

Ciklus vége 
Ha K <Fh akkor 

A(K)=A(Fh) 
K=K+1 
Ciklus amig (K<Fh) és (A(K)<=a) 

Ah =Ah +1 



Ciklus vége 
HaKxFh akkor 

A(Fh)=A(K) 
Fh=Fh-I 

Ha vége 
Ha vége 

Ciklus vége 
A(K) =a 
Eljárás vége 

Minden egyes szétválogatás után legalább egy elem, de az is lehet, hogy egyszerre 
kettő vagy három kerül a végleges helyére, tehát addig végezzük a szétválogatást amíg 
minden elem a helyére kerül. , , 
"~Min t már említettük, az eljárást először a teljes tömbre, majd az így kettevagott 
tömb mindkét felére  alkalmazzuk. 

A rendezés algoritmusa: 

Eljárás Gyorsrendezés (Ah1Fh) 
Szétválogató (Ah1Fh1K) 
Ha K-1 >Ah akkor Gyorsrendezés (Ah,K-1) 
Ha K+1 <Fh akkor Gyorsrendezés (K+1 ,Fh) 

Eljárás vége 

A rekurzív megoldás sok esetben nem valósítható meg, ezért a rekurziót egy ve-
remmel helyettesíthető, úgy, hogy a pillanatnyilag figyelmen  kívül hagyott másik 
résztömb elemeire jellemző mutatókat egy verembe tesszük, hogy később a folytatás-
hoz elővehessük őket. Ebben az esetben a rendezési eljárás addig tart amíg a verem ki 
nem ürül. 

Megjegyzés:  a verem egy olyan adatstruktúra amely adatok sorozatát tartalmaz-
za, de csak egyik végéhez (a tetejéhez) férhetünk  hozzá. Tehetünk a tetejére, illetve 
elvehetünk a tetejéről. A verembe a PUSH (X) nevű eljárás teszi be az X változót, a 
POP (X) nevű eljárás adja meg a verem legfelső  elemét az X változóban (és ki is veszi 
azt belőle). Jelen esetben a verem tartalmát a V tömbben tároljuk, a P változóval pedig 
a veremben levő elemek számát jelöljük. 

A veremkezelő eljárások algoritmusai: 

Eljárás PUSH(X) 
P=P+1 
V(P)=X 

Eljárás vége 

Eljárás POP(X) 
X=V(P) 
P=P-I 

Eljárás vége 

A rendezés algoritmusa verem segítségével: , 

Eljárás Gyorsrendezés 
P = O 
PUSH(I) 
PUSH(N) 

Ciklus amíg P>0 /* amíg a verem nem üres */ 
POP(Fh) 



POP(Ah) 
Szétválogató (Ah1Fh1K) 
HaK+l<Fh akkor 

PUSH(Kt-I) 
PUSH(Fh) 

Ha vége 
Ha K-l>Ah akkor 

PUSH(Ah) 
PUSH(K-I) 

Ha vége 
Ciklus vége 

Eljárás vége 

Egy konkrét példa: 

N=9,  e= 1, «=9, a feldolgozandó  tömb pedig, a már tárgyalt A =(9,3,2,5,7,8,1,6,4). 
A Szétválogató eljárás első meghívásakor a 9 helyet cserél a 4-gyei: 

A(I) ~ A ( 9 ) , 
a K  9 lesz, míg a/A =(4,3,2,5,7,8,1,6,9). A táblázat a tömb további alakulását szemlelteti. 

A feldolgozandó 
résztömb 

A szétválogatás 
eredménye 

A szétválogatással 
nyert K értéke 

A verem aktuális 
tartalma 

(1.9) 4,3,2,5,7,8,1,6,2 9 (1,8) 
(1,8) 1,3,2,4,7,8,5,6 4 (5,8), (1,3) 
(1,3) 1,3,2 1 (5,8), (2 ,3) 
(2,3) 2,2. 3 (5,8) 
(5,8) 6,5,2,8 7 (5.6) 
(5,6) 5,6 6 0 

(STOP) 

Egy-két gondolat a rendezési módszerről 

Egy ideális rendezési módszer az volna amely egy elemet egyből a végleges helyére 
tenne, ez azomban nem lehetséges mivel előre nem tudhatjuk, hogy melyik is ez a hely. 
A megfelelő  helyre még csak nem is következtethetünk az egész rendezendő tömb 
megvizsgálása nélkül. Ez az algoritmus általában sokkal gyorsabban rendez mint a 
Kiválasztásos, Buborék os vagy Beillesztéses rendezés, de kis elemszámú vagy szinte 
rendezett tömb esetén a z utóbbiak a gyorsabbak. 

A rendezés alatt a legtöbb időt egy adott résztömb szétválogatása igényli. Egy 
eljárás végrehajtása során a résztömb első elemét a résztömb összes többi elemével 
össze kell hasonlítani, ezért a Szétválogató eljárás futási  ideje (Fh-Ah+1  ) nagyság-
rendű. Ha az A tömb már a bemenetkor növekvő sorrendbe rendezett, akkor a Szét-
válogató eljárást az (1,N},(2,N),...,(N-ItN)  résztömbökre hívjuk meg.. Ez 
(N-l)+(N-2)+...+2+l=N*(N-l)/2  összehasonlítást igényel, ehhez még hozzáadó-
dik az ebben az esetben szükséges 2*(N-1) mozgatás, tehát legrosszabb esetben a 
futási  idő N*N  -el arányos (  T(N)=0(N*N)  ). 

A szétválogató eljárás általában két olyan résztömbre osztja fel  a tömböt, ame-
lyeknek elemszáma körülbelül fele  az eredeti tömb elemszámának. Ezek szerint a 
gyors rendezés általában ln(n) szinten rendez, egyszerre nem több mint n elemet. 
Tehát az átlag futási  idő  N*ln(N)-el  arányos (T(N)=0(N*ln(N))  T  a futási  idő). 

Ez az állítás matematikailag is bebizonyítható: 



Az összehasonlítások átlag számának kiszámítását vezetjük le, mivel a többi mű-
veletek azonos nagyságrendűek. 

Jelöljük T(n)-el,  egy n elemű résztömb rendezése során elvégzett összehasonlítá-
sok számának középértékét. A résztömb szétválogatása során, annak első eleme a 
résztömb bármelyik helyére kerülhet. Feltételezve, hogy (V) i e {1,2,...,n} -re egyfor-
mán fennáll  annak a valószínűsége, hogy a résztömb első eleme annak i-edik helyére 
kerül, a következő egyenlőséget kapjuk: 

Tudjuk, hogy a T(I)  = T(O)=0,  mivel 0 illetve 1 elemű tömb rendezésekor, nem kell 
összehasonlítást végezni. Az(I) összefüggést  n-el megszorozva és kifejtve  kapjuk a: 

innen: 

n*T(n) - n*(n-l) + [T(0)+T(n-l)+T(l)+T(n-2)+...+T(n-l)+T(0) ] 

Ezt az összefüggést  felírjuk  n-1 -re: 

Majd a két összefüggést  kivonjuk egymásból: 

végigosztunk n*(n+1) -el: 

-et felírhatjuk  úgy mint: tehát: 

ahol: 

ezt behelyettesítve a (2) összefüggésbe: 

-t a következő összefüggést 

kapjuk: 

Behelyettesítve -



Megjegyzés:  azokban a programozási nyelvekben, amelyek támogatják a dinami-
kus adatszerkezetek használatát, írható olyan rendező algoritmus, amelynek futási 
ideje a legroszabb esetben is n*ln(n+1) -el arányos. 

A mozgatások száma monoton növekvő előrendezettség esetén 2*(N-1), monoton 
csökkenő esetén 2*N+(N-4)/2. Véletlenszerű előrendezettség mellett pedig az ösz-
szehasonlítások számának körülbelül a fele. 

A módszer tárigénye N+4+2*(N-l) egység, ebből N az A tömb részére, 4 a P, Ah, 
Ri és K változóknak, ezenkívül helyet kell foglalni  egy 2*(N-1) méretű veremnek is. A 
verem tárigényét csökkenthetjük, ha nem csak úgy pakoljuk bele az indexeket ahogy 
jönnek, hanem mindig a nagyobb elemszámú résztömb index mutatóit tároljuk és a 
kisebb elemszámú résztömbbel folytatjuk  tovább a rendezést. 

Az (1,2,3,4) tömb összes permutációjának gyorsrendezéssel történő rendezése 
során kiderült, hogy a legrövidebb idő alatt rendezett permutáció a (2,1,3,4), ami 13 
megf  eleltetéssel és 20 összehasonlítással, azaz 3 3 lépésből rendeződött, a leghosszabb 
idő alatt rendezett permutáció a (4,1,2,3), amelynek rendezéséhez 21 megfeleltetésre 
és 33 összehasonlításra, azaz 54 lépésre volt szükség. Az átlaglépésszám 41. 

Az (1,2,3,4,5,6,7,8) tömb összes permutációjának a rendezéséből látható, hogy a 
legrövidebb idő alatt rendezett permutáció a (4,1,3,2,6,5,7,8), amit 32 megfeleltetései 
és 52 összehasonlítással, azaz 84 lépésből rendezett, a leghosszabb idő alatt rendezett 
permutáció pedig a (8,1,2,3,4,5,6,7), amit 63 megfeleltetései  és 105 összehasonlítás-
sal, azaz 168 lépésből rendezett az eljárás. Az átlaglépésszám 115. 

Megjegyzés:  egy lépésnek, egy adott időegység alatt végrehaj tott műveletet neve-
zünk. Jelen esetben mind a megfeleltetés,  mind pedig az összehasonlítás egy-egy lé-
pésnek felel  meg. 

Egyed-Zsigmond Előd, 
Bolyai Farkas Líceum XII. osztály, Marosvásárhely 
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tudjuk, hogy T(1) = 0, ha össze-

vonjuk a két összeget azt kapjuk, hogy: 

Tehát 


