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21. A kultúra az emberi létezés alapközege. Mint létforma, a kultúra az ember életének 
megvalósítását szolgáló képződményeket foglalja magába: a nyelv; erkölcsi normák; 
viselkedési minták; az érzelmek kifejezési módja; szociális szervezetek; szerepek és 
játékszabályok; a jog és a politika intézményei; a gazdaság és a munka eszközei; a 
technika, intézmények (művészetek, tudományok); a társas önkifejezés különböző
formái (sport, ünnepek); vallási kultuszok.  

22. Lecke. Az iskolai oktatás alapvető szervezési formája. 
 

Kovács Zoltán 
 

A Borland termékeket – Delphi, Kylix, Borland C++ Builder stb. – használók szá-
mára hasznos lehet az a komponensgyűjtemény, amely a Delphi Super Page-en található:  

http://delphi.icm.edu.pl/. 
A termékenkénti és verziószámonkénti csoportosítás freeware, illetve shareware ka-

tegóriákban tartalmazza a különböző osztályokba sorolt komponenseket. 
A honlapot Robert M. Czerwinski hozta létre 1995-ben és azóta folyamatosan fris-

sül. 
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A keresőkkel és adatbázissal ellátott lengyel honlap számos díjat kapott: Spirit of 
Delphi '98, Delphi Community Award, Poland on the Internet, Golden Bagel Award stb. 

Az itt megtalálható komponenseket nemcsak használni lehet, hanem fel is lehet 
tenni a saját, nyilvános használatra szánt – jól működő – komponenseinket. 

 
Jó böngészést! 
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Érdekes informatika feladatok  

XVI. rész 
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Szabályos szerkezetű speciális mátrixok tárolása 
A cikksorozat ezen részében a szabályos szerkezetű speciális mátrixok tárolási mód-

szereit mutatjuk be. A specialitás abban rejlik, hogy a mátrixok csak hézagosan vannak 
kitöltve, az elemek nagyrésze zérós. A szabályos szerkezet pedig abban rejlik, hogy a zé-
rós elemek szabályosan helyezkednek el a mátrixban. 

Ilyen mátrixok a: 
− ritka mátrixok 
− háromszögmátrixok 
− szimmetrikus mátrixok 
− szalagmátrixok, sávmátrixok 

 
Ritka mátrixok 
Azokat a mátrixokat, amelyeknek legtöbb eleme 0-val, vagy valamilyen más, előre 

ismert elemmel egyenlő, ritka mátrixoknak nevezzük. 
 
Egy n × m-es mátrix memóriaigénye, amelynek minden egyes eleme h byte memóriát 

igényel: n × m × h.
Ha ténylegesen csak k elem hordoz értékes információt, akkor a memóriaigény k × h.

Ritka mátrixok például a permutációs mátrixok. A P permutációs mátrix minden sorá-
ban és minden oszlopában pontosan egy 1-es áll, a többi elem 0. Az elnevezés onnan 
származik, hogy egy vektort ilyen mátrixszal szorozva a vektor elemeinek egy permutá-
cióját kapjuk. 

Példa permutációs mátrixra: 
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