
ALGORITMUSOK 

2. Algoritmusok tervezése 
Bonyolultabb feladat esetében a megfelelő algoritmus leírása nem könnyű 

feladat. Ezért célszerű a megoldást előbb körvonalazni, s csak azután részletezni. 
Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy az első szinten csak a megoldás főbb lépéseit 
írjuk le. A következő szinten ezeket a lépéseket finomítjuk, s ez a lépésenkénti 
finomítás addig tart, amíg a megfelelő szintre nem jutunk, jelen esetben az előző 
részben ismertetett pszedokód utasításainak a szintjére. 

Az algoritmus tervezésének ezt a módját, amelyet lépésenkénti finomításnak 
nevezünk, a következő feladattal illusztráljuk. 

Készítsünk algoritmust egy n-ed rendű determináns kiszámítására! A jól ismert 
módszer szerint a determinánst átalakítjuk úgy, hogy a főátló alatt csak nullákat 
tartalmazzon. Ennek értéke a főátló elemeinek szorzata. Ha aij jelöli a determináns 
elemeit, d pedig a determináns értékét, akkor algoritmusunk, az első szinten, a 
következőképpen írható le: 

Adottak n, aij, i,j=1,2,...,n 
d:=1 
Minden i:=1,n-1 -re végezd el 

Ha an = 0 akkor CSERE 
(Ha)vége 
d:=d ap 
NULLÁZÁS 

(Minden)vége 
d:=d ann 
Eredmény d 

Az algoritmus minden főátló alatti elemet nullává alakít. Ezt úgy végzi el, hogy 
osztja az i-edik sort a főátlón lévő aij elemmel, majd megszorozza aji-vel, s kivonja a 
j-edik sorból (itt j változik i+1 -tői n-ig). Ha aji nulla akkor az i-edik sort fel kell cserélni 
egy másikkal, úgy hogy az aii-t helyettesítő elem nullától különbözzék. Ezt végzi el a 
CSERE neyű "utasítás". Az i- edik oszlopban a főátló alatti elemek nullává alakítását 
a NULLÁZÁS vécjzi el. Afeladat megoldása ebben a formában ,csak akkor helyes, 
ha a CSERE tenyleg felcserél  két sort úgy, hogy a NULLÁZÁS már nullátpl 
különböző elemet találjon az aij helyén. Irjuk át az algoritmust úgy, hogy a NULLÁ-
ZÁS csak akkor kerüljön végrehajtásra, ha az aij elem nullától különbözik. 

Adottak n, aij, i=1,2 n-1 
d:=1 
Minden i:=1,n-1 -re végezd el 

Ha aij = 0 akkor KERESÉS-CSERE 
(Ha)vége 

d:=d aij Ha a* * 0 akkor NULLÁZÁS 
(Ha)vége (Minden)vége 

d = d ann 
Eredmény d 

A KERESÉS-CSERE az i-edik oszlopban a főátló alatt nullától különböző 
elemet keres. Ha talál, felcseréli  a megfelelő két sort, ha nem talál, változatlanul 
hagyja a determináns elemeit. A NULLAZÁSt csak akkor hajtjuk végre, ha aij nem 
nulla. Ha aij nulla marad, tehát a főátló alatt minden elem nulla, akkor a determináns 



értéke is nulla, ezt meg is kapjuk miután d-t nullával szorozzuk. A további 
számítások fölöslegesek. Hogy ezt a fölösleges munkát elkerüljük, a ciklusunkat 
átalakítjuk, úgy, hogy vagy végigfusson az 1,2, ..., n-1 értékeken, vagy megálljon 
amikor kiderül, hogy a determináns értéke nulla. 

Adottak n, an, i=1,2,...,n-1 
d:=1 
i:=1 
Amíg (I > n) és (d * 0) végeid el 

Ha au = 0 akkor KERESES-CSERE 
(Ha)vége 
d:= d • aii 
Ha an * o akkor NULLÁZÁS 
(Ha)vége 
i := i+ 1 

(Amíg) vége 
d = d • a n n 
Eredmény d 

Lássuk, hogyan írható Ie a KERESÉS-CSERE algoritmusa! A lényege abban 
áll, hogy az i-edik oszlopban az aii alatti elemeket vizsgáljuk meg. Az első nem nulla 
elem esetében felcseréljük a megfelelő két sort. 

KERESÉS-CSERE: 

j := i+1 
Amig (j < = n ) ós (aji= 0) végezd el j :=j+ 1 
(Amíg) vége 
Ha j < = n akkor SORCSERE 
(Ha)vége 

Az Amíg utasításban a feltétel értékelése úgy történik, hogy amennyiben az első 
része (j < = n) hamis, a második részt ( ap 0) már nem is értékeljük, hisz ez az 
eredményt nem befolyásolja. Igy elkerüljük azt, hogy a második feltételben 
hibás indexre (j= n+ 1) hivatkozzunk. Megjegyezzük azonban, hogy a programo-
zási nyelvek a hasonló logikai kifejezések kiértékelését nem mindig így oldják 
meg. (Például a BASIC minden esetben teljesen kiértékeli a kifejezeseket, a 
Pascal azonban a fenti módszert követi). 

A SORCSERE az i-edik és j-edik sorok felcserélését jelöli. A megfelelő 
elemeket egy új változó, a t bevezetésével cseréljük fel. Tudjuk azt is, hogy 
sorcsere esetében a determináns értéke előjelet vált. Ime ennek leírása: 

SORCSERE: 

Minden k := 1,n -re végezd el 
t := aik 
aik := ajk 
ajk := t 

(Minden)vége 
d := -d 



A NULLÁZÁS kifejtése előtt lássuk miben is áll ennek a lényege. Amikor az 
i-edik sorhoz érünk, a determináns sorai a következőképpen néznek ki: 

a11 ... a1i... a1k ... a1n 

0 ... aii... aik... ain 

0 ... aji... ajk ... ajn 

0 ... ani ... ank ... ann 

Ahhoz, hogy az aji elemet nullázzuk, el kell osztanunk az i-edik 
sort aii-vel (ennek a sornak aik az általános eleme), majd meg kell szoroznunk 

aji-vel, és ezt azután ki kell vonnunk a j-edik sorból (ennek általános eleme az ajk). 
Ez képlettel kifejezve 

Ha ezt a képletet így írnánk be az algoritmusunkba, meglepetésünkre az 
eredmény nem lenne jó. Ennek az az oka, hogy ha k egyenlő i-vel, akkor aji a 
képletnek megfelelően nullává válik, és a következő értékadásnál ez az új érték 
szerepel a régi helyett. Ezt úgy lehet áthidalni, hogy vagy megőrizzük a régi 
értéket (esetleg aii-vel osztott értékét), s ezt használjuk a következőkben, vagy az 
aji új értékét ki sem számítjuk, tudván, hogy az nulla. Ez utóbbi esetben a fenti 
képletben k értékét csak i+1-től vesszük. Igy az átló alatti értékeket nem számít-
juk ki, de nullának tekintjük. Leírásunkban az első változatot használjuk. 

Lássuk ezek után a NULLÁZÁS pontos leírását! 

NULLÁZÁS: 

Minden j := i+ 1,n -re végezd el 

Minden k := i,n -re 
végezd el 
ajk := ajk - aik b 

(Minden)vége 
(Minden)vége 



A kifejtett részeket beleágyazva az eredeti algoritmusba, a következő leírást 
kapjuk: 

Adottak n, ay, i= 1,2,...,n 
d:= 1 
i:= 1 
Amíg (i < n) és (d * 0) végezd el 
Ha aü = 0 akkor 

j:= i+ 1 
Amíg (j < = n) és (aji= 0) végezd el j := j+ 1 
(Amig)vége 
Ha j < = nakkor 

Minden k := 1 ,n -re végezd el 
t := aik 

aik := ajk 
ajk := t 

(Minden)vége 
d := -d 

(Ha)vége 
(Ha)vége 
d:= d aü 
Ha aü x 0 akkor 

Minden j := i+1,n -re végezd el 

Minden k := i,n -re végezd el 
ajk := ajk - aik b 

(Minden)vége 
(Minden)vége 

(Ha)vége 
i := i+ 1 

(Amíg) vége 
d = d a n n 
Eredmény d 

Próbáljuk meg alkalmazni ezt a módszert mindig amikor bonyolultabb 
algoritmust kell megterveznünk! 

dr. Kása Zoltán 


