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fejlesztésben, és a kelet-európai országok (számítógépes) együttműködésében (Riad és mini-
számítógépek). 1969-ben az ITC-ben megalakult az első szoftverfejlesztő és -kutató osztály, 
és így megtörtént az első kísérlet a román szoftveripar megindítására. 1968 és 1989 között az 
ITC nagy és miniszámítógépeket, operációs rendszereket, valamint fordítóprogramokat fej-
lesztett. Számos alkalmazói program is készült (...) 

Ezzel megérkeztünk az ipari számítástechnika világába, ami már egy egészen más 
történet. 

 
A MECIPT-1 számítógép 

 
Tiberiu Popoviciu akadémikus 

 
A kolozsvári Pákey-villa (Majális/Republicii utca 37),  

ahol az egykori, Popoviciu Tiberiu által létrehozott  
Számítási Intézet működött 

Kása Zoltán 
 

Egyszerű programok kezdőknek  

IX. rész 

Bináris rendezés 
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 jobboldali részfának nevezzük. Grafikusan a bináris fát a következő-
képpen ábrázoljuk: 
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Megfigyelhetjük, hogy a bináris fának két alapve-
tően elkülöníthető része van: a terminális elemek vagy 
levelek, amelyekből már nem indulnak ki további rész-
fák, illetve a nem terminális elemek vagy belső csomópontok. 

 
A memóriában a bináris fákat lista segítségével 

ábrázolhatjuk. Például C-ben így:  struct csomopont 
{ 
   int adat; 
   csomopont *bal, *jobb; 
}; 

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-gyökér-jobb bejárás. 
c.) Postorder: bal-jobb-gyökér típusú bejárás. 
 

Az előbbi példa a három bejárás szerint így nézne ki: 
a.) 1 2 4 5 3 6 
b.) 4 2 5 1 3 6 
c.) 4 5 2 6 3 1 
 

Legyen a feladat a következő: 
Olvassunk be a billentyűzetről egy n természetes számot, majd n darab különböző természetes 

számot, amelyeket egy bináris fába rendezünk a következő elv alapján: 
 Az első beolvasott szám legyen a fa gyökere 
 A többi szám mindegyikére pedig: 

o Ha a beolvasott szám kisebb, mint a gyökér, akkor balra írjuk be a fába 
o Ha a beolvasott szám nagyobb, mint a gyökér, akkor jobbra írjuk be a fába 

 

Járjuk be a fát a három típusú bejárással, és mondjuk meg, hogy mit eredményez az inorder bejárás! 
A fenti elvek alapján létrehozott bináris fa az úgy-

nevezett bináris keresőfa, amellyel később még találkozni 
fogunk a keresés feladatának megoldásakor. 

A bináris fa például a 6 7 4 2 8 9 5 bemeneti ada-
tokra a következőképp fog kinézni (n = 6, és hat beol-
vasott számból építettük fel a bináris keresőfát): 

Ez a példa a három bejárás szerint így nézne ki: 
 

d.) 7 4 2 5 8 9 
e.) 2 4 5 7 8 9 
f.) 2 5 4 9 8 7 
 

Azonnal megfigyelhetjük, hogy az inorder bejárás szerint a számsorozat növekvő sor-
rendbe lesz rendezve, vagyis az itt bemutatott algoritmus (bináris fa felépítési elve és az 
inorder bejárása) tulajdonképpen egy rendezési algoritmussal ér fel – nevezzük el ezt bi-
náris rendezésnek. 

A bináris fát a következő eljárással hozzuk létre: 
csomopont *beszur(csomopont *gyoker, int adat)  
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{ 
  if(gyoker==NULL)       /* ha üres, létrehozzuk */ 
  { 
     csomopont *uj = 
(csomopont*)malloc(sizeof(csomopont)); 
     uj->bal = NULL; 
     uj->jobb = NULL;    /* levél lesz a csomópont 
*/ 
     uj->adat = adat; 
     return uj;          /* visszatérítjük */ 
    } 
    /* rekurzív építkezés balra vagy jobbra */ 
    if(adat < gyoker->adat) gyoker->bal = 
beszur(gyoker->bal, adat); 
    else if (adat > gyoker->adat) gyoker->jobb = 
beszur(gyoker->jobb, adat); 
    else ; /* benne van már*/ 
    return gyoker; 
} 

 

Az inorder bejárás kódja a következő: 
void inorder(csomopont *gyoker) 
{ 
  if(gyoker->bal != NULL) inorder(gyoker->bal); 
  printf("%3i", gyoker->adat); 
  if(gyoker->jobb != NULL) inorder(gyoker->jobb); 
} 

 

Természetesen a preorder és a postorder csupán annyiban tér el ettől, hogy az elsőnél a 
printf az első if előtt van, míg a másodiknál a második if után. 

Végül nem marad más hátra, mint a program elejére beírni a megfelelő include-
okat: 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 

 

és megírni a főprogramot: 
int main() 
{ 
  int i, n, adat; 
  csomopont *fa = NULL; 
  scanf("%i", &n); 
  for(i = 0; i < n; ++i) 
  { 
    scanf("%i", &adat); 
    fa = beszur(fa, adat); 
  } 
  inorder(fa); 
  return 0; 
} 

 

Máris kész egy rendezőprogram! – a bináris keresőfákra azonban még visszatérünk 
más alkalmazás során is. 

Kovács Lehel István 


