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Érdekes informatika feladatok  
XIII. rész 

 

Szorzó algoritmusok 
 
Milyen egyszerű két számot összeszorozni! Előkapjuk a számológépet, bepötyögtet-

jük az elsőt, megnyomjuk a × gombot, bepötyögtetjük a másodikat és megnyomjuk a = 
gombot. És kész, megvan az eredmény. Vagy megtanuljuk a szorzótáblát: 1 × 1 = 1, 1 
× 2 = 2, ..., 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, ..., 10 × 9 = 90, 10 × 10 = 100, és alkalmazzuk. 
Ilyen táblázatokat lehet látni sokszor a vidéki üzletekben is, ahová a kasszagép még nem 
jutott el: 1 tojás 0,35 lej, 2 tojás 0,7 lej, 3 tojás 1,05 lej, ..., 10 tojás 3,5 lej.  

De valljuk be, több számjegyből álló szám esetén, ha papíron akarjuk elvégezni a 
szorzást, bizony kínlódunk. 

Ez a cikk egy pár szorzási algoritmust tekint át a klasszikustól kezdve a bonyolul-
tabbakig. 

 

A klasszikus szorzás 
Legyen a, b ∈ N. Számítsuk ki a és b szorzatát! 
Nézzük át az írásbeli szorzás menetét: az első szám (szorzandó) minden számjegyét 

megszorozzuk a második szám (szorzó) éppen soron következő számjegyével. Az 
eredményt pedig leírjuk a szorzandó alá, megfelelő helyértékkel eltolva. Az esetleges 
maradékot pedig először ,,megjegyezzük”, majd a következő két számjegy szorzásánál 
az eredményhez adjuk. A szorzó számjegyeit a legnagyobb helyérték felől indulva vesz-
szük, és ilyenkor a részszorzatokat mindig eggyel jobbra tolva írjuk le (természetesen le-
het a legkisebb felől is indulni, de ekkor balra kell tolni a részszorzatokat). Végül ezeket 
a számokat összeadjuk az írásbeli összeadás szabályai szerint. Végighaladunk az oszlo-
pokon, jobbról balra, és minden oszlopban a számok összegének utolsó jegyét leírjuk, a 
maradékot a következő helyértékhez adjuk. 

Szorozni úgy is tudunk, hogy kihasználjuk a szorzás összeadásra vonatkozó disztri-
butivitását. Például 623×4 = (600 + 20 + 3)×4 = 600×4 + 20×4 + 3×4 = 2400 + 80 + 
12 = 2492, vagy 254×121 = (200 + 50 +4)×(100 + 20 + 1) = 200×100 + 50×100 + 
4×100 + 200×20 + 50×20 + 4×20 + 200×1 + 50×1 + 4×1 = 20000 + 5000 + 400 + 
4000 + 1000 + 80 + 200 + 50 + 4 = 30734. 

Írjunk Pascal programot, amely két stringben ábrázolt számot összeszoroz a klasszikus szorzás 
algoritmusát használva. 

 

A gelosia-módszer 
Az arab országokban, Indiában, valamint Kínában jelent meg a középkor kezdete 

táján a szorzás elősegítésére a gelosia-módszer. Ez a módszer jelent meg az első aritmetiká-
ról szóló Trevisoban (Olaszország) nyomtatott könyvben, 1478-ban. A módszert Euró-
pában Fibonacci (Pisai Leonardo) honosította meg, aki Észak-Afrikában mór matema-
tikusoktól tanulta. Nevét a korai olasz építészet osztott rácsos ablakkereteiről kapta, 
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mert az osztott négyzetrács elkészítése a módszer lényege. A szorzat egyik tényezőjét a 
legfelső sorba kell írni, a másikat pedig a jobb szélső oszlopba, a táblázat maradék ré-
szén pedig a cellákat átlósan kétfelé kell osztani. Ezekbe írjuk az adott oszlop tetején és 
az adott sor jobb végén álló számjegy szorzatát úgy, hogy a tízeseket az átló fölé, az 
egyeseket az átló alá. Ezután az átlók mentén összeadjuk a számjegyeket. A jobb alsó 
sáv adja az eredmény legkisebb helyértékű számjegyét, a bal felső sáv pedig a legna-
gyobbat. Ha egy sávban az összeg két számjegyű, akkor az első számjegyet a felette (és 
tőle balra lévő) sáv összegéhez adjuk. 

Az alábbi példán 3981-et szorzunk meg 231-gyel a gelosia-módszer szerint. 
 

Szorzás kézen 
Ez a módszer az 5 fölötti számok szorzására alkalmazható, az 5 alatti számokra saj-

nos meg kell tanulni a szorzótáblát. 
A módszer leírása a következő: egyik kezedet zárd össze, számolj el rajta addig, 

ameddig el nem érsz a szorzandó számig. Ötig nyitod az ujjaidat, öt fölött pedig lezá-
rod. Ha pl. 9-t akarsz megszorozni, és jól csináltad, egyik kezeden lesz négy csukott, és 
egy nyitott ujj. Szorozzuk meg ezt, pl. 6-tal. Most a másik kezeden ugyan ezen elv alap-
ján egy csukott, és négy nyitott ujjad lesz. 

A nyitott ujjaid által látott számokat kell összeszoroznod (1×4), így 4-et kapsz. Eh-
hez kell hozzáadnod, a két kezeden látható, lezárt ujjaid szor tizet. Esetünkben (4 + 
1)×10, azaz 50-et, így kapod a végeredményt: 54. 

Ha így, olvasva, nehéz megérteni, próbáld azonnal ki. Egyszerű. Ha pedig jó a vizuá-
lis képzelőerőd, nincs szükség az ujjaidra sem, csak elképzeled a műveleteket. 

 

Az orosz szorzás 
A nehezen kiolvasható, más formátumban ábrázolt számok (például római számok) 

összeszorzására fejlesztették ki a következő módszert, amelyet orosz módszernek neveznek. 
Legyen a, b ∈ N. Számítsuk ki a és b szorzatát! 
Az orosz paraszt (muzsik) csak a következő műveleteket tudja elvégezni: 
− el tudja dönteni, hogy egy szám páros vagy páratlan; 
− össze tud adni két számot; 
− össze tud hasonlítani egy számot 0-val; 
− felezni tud egy számot (elosztani 2-vel). 
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A módszer a következő: egymás mellé írjuk a két összeszorzandó számot. Az egyi-
ket (célszerűen a nagyobbikat) duplázzuk. A másikat felezzük (ha lenne maradék, azt el-
hagyjuk). Ezt addig végezzük (és írjuk egymás alá a kapott számokat), amíg a felezéssel 
el nem jutunk 1-ig (ezért célszerűbb a kisebbiket felezni – gyorsabb az algoritmus). Ez-
után megnézzük, melyik felezéses oszlopban látunk páros számot. Ezeket a sorokat át-
húzzuk. A megmaradt számokat a duplázással kapott oszlopban összeadjuk, és az ösz-
szeadás eredménye a kérdéses két szám szorzata lesz. 

 
Például 34×26 
 

34 26
17 52 
8 104
4 208
2 416
1 832 

A megoldás: 52 + 832 = 884 (34×26 = 884) 
 
A Pascal program így néz ki (ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy megnézi a és b közül 

melyik a kisebb, és azzal végzi a felezést): 
 

var 
a, b, sz: word; 

begin 
write('a = '); readln(a); 

 write('b = '); readln(b); 
 sz := 0; 
 while a > 0 do 

begin 
if odd(a) then sz := sz + b; 

 a := a div 2; 
 b := b*2; 
 end;
writeln('A szorzat: ', sz); 

end.

Feladat: Gyűjtsünk még érdekes szorzó algoritmusokat! 
 

Kovács Lehel István 
 


