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Rendezés maximumkiválasztással 
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sorba kell rendeznünk. Eddigi ismereteink alapján erre ugyan felhasználhatjuk a 
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True-ra állításával automatikusan rendezi, de érdemesebb inkább önállóan 
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használni. 
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ezt a továbbiakban nem vizsgáljuk, stb. 
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��magban egy maximumkiválasztás, valamint egy csere 
szerepel: 

 
Eljárás Rendezés maximumkiválasztással 
 Ciklus j=n-�����-ig 
  ����	
�����	�����	�	��	�� 
  Csere (v(j), maxh) 
 Ciklus vége 
Eljárás vége 
 

Mivel mind a MaxKer, mind a Csere algoritmusa ismert, ezért ezeket újra 
beírni az eljárásba fölösleges. 
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A buborékmódszer talán a legközismeretebb rendezési eljárás, bár a módszer 

viszonylag lassú, az eljárás könnyen megvalósítható. 
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harmadik elemét, s ��� ������������������ ��	��
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amíg végig nem érünk a vektoron. Látható, hogy ekkor a vektor legnagyobb 
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Sajnos ez a többi elemre nem feltétlenül teljesül, tehát ahhoz, hogy a máso-
dik legnagyobb elem a helyére kerüljön, ismét el kell indulnunk a vektor 
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utolsó már a helyére került. 
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'����	��	�������	��������������ik legnagyobb elemet tesszük a helyére, 
és így tovább; a ciklust tehát lényegében annyiszor kell lefuttatnunk, ahány 
eleme van a vektorunknak. 

 
Eljárás Buborékrendezés 
 Ciklus i = n-����2-ig, –1-esével 
  Ciklus j = 1-����–1-ig 
   Ha v(j)>v(j+1) akkor Csere (v(j), v(j+1)) 
  Ciklus vége 
 Ciklus vége 
Eljárás vége 
 

 

Feladatok 

1.  Eladási adatok 
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szeretnénk meghatározni: éves összbevétel, átlagos havi bevétel, volt-e olyan 
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2.  Eldöntés és kiválasztás 
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a) ha csak azt szeretnénk meghatározni, hogy van-e a v vektornak adott tulaj-
donságú eleme (eldöntés)? 
b) ha tudjuk, hogy van a v��	�������������� ��
��������/�	
	�	�������	
��� �
�	��
indexét szeretnénk meghatározni (kiválasztás)? 

3.  Kiválogatás 
Készítsünk algoritmust, amely a v vektor összes adott tulajdonságú elemét 
átmásolja az u vektorba! 

4.  Rekurzív rendezés 
Készítsük el a buborékmódszer rekurzív változatát! 

5.  Logaritmikus keresés 
A v� �	�������� 
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Keressük meg, hogy szerepel-e benne egy adott elem! (Segítség: A korábban 
megírt számkitaláló esetében hogyan tudtunk olyan eljárást készíteni, ami a 
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6.  Feltételes maximumkeresés 
A v vektor egész számokat tartalmaz. Keressük meg a páros számok közül a 
legnagyobbat! Készítsük el a megoldás leírását többféle módon is! 


