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Bevezetés 

A programozás az informatikaoktatás egyik fontos része. A számítástechnika szakos elsős 

egyetemi hallgatók számára azonban a programozás és algoritmikus gondolkodás elsajátítása 

az egyik legnehezebb feladat. 

Az algoritmusok olyan folyamatokat írnak le, amely absztraktak és dinamikusak, azonban 

a módszerek, melyekkel az algoritmusok oktatva vannak nem azok. Az animációk segítségével 

való oktatás segíthet ezen, hiszen követik az alábbi helyesnek tartott feltételezéseket: 

 a grafikus szemléltetés jobb, mint a szöveges magyarázat; 

 a dinamikus grafika jobb, mint a statikus. 

Azonban az eddig elvégzett pedagógiai kísérletek ezt nem minden esetben támasztják alá 

(Hansen, Narayanan, & Hegarty, 2002; Hundhausen, Douglas, & Stasko, 2002). 

Young a kutatásai során foglalkozott a diákok által tanulással eltöltött, tanítási órákon 

kívüli idővel is. Publikációjában leírta, hogy a mai diákok annyira hozzászoktak a figyelmük 

eltereléséhez (pl. médiákban megjelenő reklámokkal, képekkel, videókkal), hogy a múltbeli 

diákokhoz képest nehezebben tudnak koncentrálni (Young, 2002). A vizualizációkkal 

támogatott oktatás egyik előnye az is lehet, hogy segítségükkel  a diákok jobban oda tudnak 

figyelni az animációkban szemléltetett folyamatokra (Grissom, McNally, & Naps, 2003). 

A gondosan megtervezett animációk és vizualizációk növelik a hallgatók motiváltságát, a 

tanulást élvezetesebbé teszik, segítik a diákokat az új, rövid és hosszú távú ismeretek 

megszerzésében, továbbá csökkentik a hallgatók lemorzsolódását az egyetemeken (Urquiza-

Fuentes & Velazquez-Iturbide, 2013). 

A munka célkitűzései 

A több éves programozás oktatás során szerzett saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy 

az első éves egyetemi diákoknak a legnagyobb gondot az algoritmusok megértése, az 

algoritmikus gondolkodás elsajátítása és fejlesztése okozza. Az algoritmusok megértésének 

megkönnyítésére próbáltunk különböző vizualizációkat és animációt alkalmazni az oktatásban, 

köztük néhány saját fejlesztést is. Az e téren szerzett előzetes tapasztalatainkat és 

eredményeinket folyamatosan publikáltuk: (Stoffa & Végh, 2006a, 2006b, 2014; Stoffová & 

Végh, 2007, 2010, 2014; Végh, 2006a, 2006b, 2010a, 2010b).  

A doktori értekezés és a hozzá kapcsolódó kutatás célja, hogy összegezze az elektronikus 

tananyagba beágyazható, interaktív algoritmus-animációk tanulásra való hatását, ezek 

elkészítéséhez javasolt elveket, majd felmérje az animációk oktatásban való 

felhasználhatóságát a kezdő, programozást tanuló diákok (elsős informatika szakos hallgatók) 

körében. Konkrét céljaink: 



 Azon elvek és módszertani javaslatok összefoglalása különböző irodalomforrásokból, 

amelyek alkalmazásával létrehozhatók jó minőségű, oktatásban sikeresen felhasználható 

interaktív animációk. 

 A programozás-oktatás lehetőségeinek felmérése virtuális világokban, oktatásra 

felhasználható virtuális tér kialakítása Second Life környezetben, néhány rendezési 

algoritmus interaktív animációs modelljének létrehozása ebben a környezetben. 

 Egy saját, többnyelvű internetes portál létrehozása, majd annak feltöltése olyan algoritmus-

animációkkal és vizualizációkkal, melyek beágyazhatók elektronikus tananyagba és 

megfelelnek az irodalomforrásokból összefoglalt elvek többségének. A portál 

elképzeléseink szerint hasznos kiindulópont lehet úgy a hallgatóknak, mint az oktatóknak. 

A diákok böngészhetnek az összegyűjtött animációk között, míg a tanárok azokat 

beágyazhatják saját elektronikus tananyagaikba, weboldalaikba. 

 Olyan játék alapú interaktív animációk létrehozása, melyek segítségével a diákok 

hétköznapi objektumok (pl. kártyalapok, dobozok) segítségével megérthetik az 

algoritmusokat, felfedezhetik azok jellemző vonásait és a köztük levő különbségeket, 

azonban a részletekbe nem mennek bele. A diákok játékos módon hozhatják létre a 

megoldás menetét (algoritmust), ezzel fejlesztve az algoritmikus gondolkodásukat. 

 Mikro-szintű interaktív animációk létrehozását elősegítő JavaScript könyvtár fejlesztése, 

majd segítségével az elemi algoritmusokat, tömbműveleteket és rendezési algoritmusokat 

részletesen bemutató animációk létrehozása. Az ilyen interaktív animációk segítségével a 

diákok részleteiben (alacsonyabb absztrakciós szinten), az algoritmusok forráskódjaival 

vagy pszeudokódjaival együtt ismerhetik meg a bemutatott algoritmusokat.  

 A munka további célja felmérni a hallgatók véleményét és viszonyulását az ilyen interaktív 

animációk használatához az algoritmusok és a programozás oktatásánál. 

Alkalmazott módszerek 

A doktori értekezés első részében összegeztük az algoritmus-animációk készítéséhez 

felhasználható, irodalomforrásokból merített ismereteket, elveket és javaslatokat. Ezek egyrészt 

az animációk grafikus megjelenésére, másrész az interaktivitásra fókuszálnak. 

Ezek után kialakítottunk egy oktatásra felhasználható virtuális teret Second Life virtuális 

világban. A kialakított térben többek között megtalálható néhány rendezési algoritmus 

animációs modellje is, ezeket azonban később továbbfejlesztettük és a hallgatók számára 

könnyebben elérhető formába alakítottuk át (weboldalba beágyazva). 

A doktori munka további részében algoritmusok tanításához és tanulásához felhasználható 

animációk gyűjteményét hoztuk létre, amely saját fejlesztésű interaktív animációkat is 



tartalmaz. A létrehozott animációk oktatásban való felhasználhatóságát, az elsajátított 

ismeretekre való hatásait pedagógiai kísérletek és ezek eredményeinek feldolgozása alapján 

értékeltük: 

 Az „interaktív kártyarendezés” (http://anim.ide.sk/kartyarendezes.php) animációkkal 

kapcsolatos pedagógiai kísérlet során a diákok tudását elő- és utóteszteléssel mértük fel. Az 

eredményeken páros előjelpróbákat és McNemar-próbákat végeztünk el.  

 Az „ládák rendezése” (http://anim.ide.sk/ladakrendezese.php) didaktikai játékkal 

kapcsolatos pedagógiai kísérlet során a diákok egyrészt kitöltöttek egy kérdőívet, másrészt 

a diákok által végzett kísérletezések eredményeit MySQL adatbázisba is elmentettük. A 

diákok feladata egy olyan saját rendezési algoritmus megalkotása volt (a rendezési 

algoritmusok hatékonyságával kapcsolatos előzetes tudás és az O(n.log2n) bonyolultságú 

rendezési algoritmusok ismerete nélkül), amely minél kevesebb felesleges mérést végez. 

Az adatbázisból kiszűrt adatokon Friedman tesztet végeztünk, majd a diákok kérdőívben 

megadott válaszait is elemeztük. 

 A mikro-szintű animációk könnyebb elkészítéséhez egy JavaScript könyvtárt hoztunk létre. 

Ennek felhasználásával elkészítettük különböző rendezési algoritmusok interaktív 

animációit. A pedagógiai kísérlet során az egyik csoport ezen animációk segítségével, míg 

a másik csoport grafikus ábrák segítségével ismerték meg az algoritmusokat. Mindkét 

csoportban a tananyag részletes elmagyarázása és megbeszélése után a diákok kitöltöttek 

egy-egy tesztet a szerzett tudás felméréséhez. A két csoport eredményeinek 

összehasonlításához Mann-Whitney U teszteket végeztünk. 

Eredmények összefoglalása 

A doktori munka hozadékát a következő pontokban fogalmaztuk meg: 

 Összegeztük az irodalomforrásokból összegyűjtött javaslatok, módszerek és elvek, 

melyek hasznos segítségként szolgálhatnak az algoritmusok oktatásánál hatékonyan 

felhasználható interaktív animációk fejlesztéséhez és használatához (Végh, 2011a).  

Majd felmértük a megfogalmazott hipotézisek érvényességét. 

 A hallgatók véleményére vonatkozó hipotézis: 

Hipotézis 1: A megkérdezett informatika szakos hallgatók többsége szívesebben 

tanulnak informatikai algoritmusokat animációk segítségével, mint statikus ábrák vagy 

szöveges magyarázat segítségével. 

http://anim.ide.sk/kartyarendezes.php
http://anim.ide.sk/ladakrendezese.php


A hallgatók véleményét kérdőív segítségével mértük fel. A kérdőívet a Selye János 

Egyetem informatika szakos hallgatói töltötték ki a 2014/15-ös akadémiai év téli 

szemeszterében. A felmérés teljesen önkéntes volt, összesen 56 diák vett részt benne. 

A eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók szignifikáns többsége (85,7%) szívesebben 

tanulna algoritmusokat animációk segítségével, mint statikus képek vagy szöveges 

magyarázat alapján, χ2(2, N = 56) = 70.107, p < 0.0005 (SPSS Statistics, 2013) (Végh & 

Stoffová, 2016). 

 A Second Life virtuális világban kialakítottunk egy oktatási teret 

(http://luckstonesuli.blogspot.com). A kérdőíves felmérés eredményei és a 

tapasztalataink azt mutatják, hogy a diákok szívesen tanulnak virtuális világokban (Végh, 

2012, 2014b, 2016d; Végh & Turcsányi-Szabó, 2017). A virtuális térben kialakítottuk 

néhány rendezési algoritmus modelljét is („kártyák rendezése”), melyeket később 

továbbfejlesztettük weboldalba beágyazható formába. 

 Létrehoztuk az algoritmusok oktatására felhasználható animáció-gyűjteményét 

(http://algoanim.ide.sk). A portál nagy segítséget nyújthat a diákoknak az informatikai 

algoritmusokkal való ismerkedésük során (Végh, 2016a, 2016b). A gyűjtemény több, saját 

fejlesztésű animációt is tartalmaz, melyekkel kapcsolatos pedagógiai kutatásokat az alábbi 

pontokban ismertetjük. 

 Az általunk elkészített „kártyák rendezése” (http://anim.ide.sk/kartyarendezes.php) 

interaktív animációkkal kapcsolatos hipotézis: 

Hipotézis 2: A „kártyák rendezése” interaktív animációk segítségével a diákok képesek 

felismerni az egyszerű rendezési algoritmusok lényeges lépéseit és az azok közti 

különbségeket. 

Az interaktív animációk segítségével pedagógiai kísérletet végeztünk a Selye János 

Egyetemen a 2014/15-ös és 2015/16-os akadémiai év nyári szemeszterében az 

„Algoritmizáció és programozás” óra keretén belül. A kísérletben 2014/15-ben 39, 

2015/16-ban 53 elsős informatika szakos hallgató vett részt. 

A kutatást kérdőívek (tesztek) segítségével valósítottuk meg. Az első kérdőívet a hallgatók 

az animációkkal való kísérletezés előtt töltötték ki (előzetes tudás felmérése céljából), a 

második kérdőívet az animációkkal való kísérletezés után (Végh, 2016e; Végh & Stoffová, 

2017; Végh & Takáč, 2017). 

A kérdőívek első része 35 algoritmus-állítás kombinációt tartalmazott (7 állítás x 5 

rendezési algoritmus), melyek közül a diákoknak be kellett jelölniük azokat, amelyek 

igazak. A tesztelés során helyesen megjelölt igaz algoritmus-állítás kombinációk száma 

53,1%-al növekedett 654-ről (54,7%-ról) 1001-re (83,7%-ra). A helytelenül megjelölt 

http://luckstonesuli.blogspot.com/
http://algoanim.ide.sk/
http://anim.ide.sk/kartyarendezes.php


hamis algoritmus-állítás kombinációk száma 335-ről (18,2%) 202-re (11,0%-ra) csökkent, 

ami 39,7% csökkenést jelent. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a helyes 

válaszok növekedése és a helytelen válaszok csökkenése szignifikáns-e, a diákok által 

megjelölt algoritmus-állítás kombinációk számán páros előjelpróbát végeztünk. 

Az elő- (medián: 7) és utótesztelés (medián: 11) során bejelölt helyes válaszok száma közti 

különbségek mediánja 4 válasz, z = 8.087, p < 0.0005 (SPSS Statistics, 2013).  

Az elő- (medián: 4) és utótesztelés (medián: 2) során bejelölt helytelen válaszok száma 

közti különbségek mediánja -1 válasz, z = -4.037, p < 0.0005 (SPSS Statistics, 2013). 

A kérdőívek második részében megkértük a diákokat, hogy próbálják meg az egyes 

rendezési algoritmusok neveit hozzápárosítani a pszeudokódjaikhoz. A tesztekből kapott 

adatokon McNemar-próbákat végeztünk (SPSS Statistics, 2013), melyek nem mutattak ki 

szignifikáns változást (simplesort: N = 88, 2(1) = 2.370, p = 0.124; bubblesort: N = 89, 

2(1) = 0.000, p = 1.000; insertion sort: N = 87, p = 1.000; minsort: N = 88, p = 1.000; 

maxsort: N = 89, p = 1.000). 

Az elvégzett statisztikai tesztek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy bár az animációk 

segítettek az egyes algoritmusok lényeges lépéseinek megértésében, az algoritmusok 

részleteiben való elsajátításában azonban nem látható javulás (ez azonban nem is volt a 

célja az ilyen fajta, lényeges lépéseket bemutató animációk használatának). 

 Az általunk elkészített „ládák rendezése” (http://anim.ide.sk/ladakrendezese.php) 

interaktív animációval kapcsolatos hipotézis: 

Hipotézis 3: A „ládák rendezése” interaktív animációval a hallgatók képesek olyan 

rendezési algoritmust megalkotni, amelyben az eredetileg általuk megalkotott rendezési 

algoritmushoz képest lecsökken az összehasonlítások száma. 

A „ládák rendezése” didaktikai játék segítségével a 2014/15-ös és 2015/16-os akadémiai 

év nyári szemeszterében pedagógiai kísérletet végeztünk a Selye János Egyetemen, 

melyben 99 elsős informatika szakos hallgató vett részt: 50 a 2014/15-ös évben és 49 a 

2015/16-os évben. A kísérlet alatt végzett összehasonlítások számának elmentéséhez 

létrehoztunk egy MySQL adatbázist. A diákok továbbá egy kérdőívet is kitöltöttek, melyre 

ráírták a didaktikai játékban kapott azonosítójukat. Így össze tudtuk kapcsolni a kérdőívet 

a MySQL adatbázisba elmentett adatokkal.  

Az adatbázisból kinyert adatokból kiderült, hogy a diákoknak sikerült az első hat 

próbálkozás alatt lecsökkenteniük a felesleges mérések számát az animációval való 

kísérletezés során. Az adatbázisba elmentett adatokon Friedman tesztet végeztünk, 

melynek eredményéből kiolvasható, hogy az egymás utáni sikeres próbálkozások során 

végzett redundáns mérések számainak eloszlása egymástól szignifikánsan különbözik, 

http://anim.ide.sk/ladakrendezese.php


χ2(5) = 35.560, p < 0.0005 (SPSS Statistics, 2013). A post hoc analízis szignifikáns 

különbségeket mutatott ki az első (Mdn = 7) és ötödik (Mdn = 0) (p = 0.001), az első 

(Mdn = 7) és hatodik (Mdn = 1) (p < 0.0005), a második (Mdn = 3) és ötödik (Mdn = 

0) (p = 0.027), és a második (Mdn = 3) és hatodik (Mdn = 1) (p = 0.004) sikeres 

próbálkozások közötti felesleges mérések számában (SPSS Statistics, 2013). 

A kérdőívben adott válaszok elemzéséből azt is megállapítottuk, hogy a diákok milyen 

rendezési algoritmust használtak. A diákok szignifikáns többsége (47%) a 

buborékrendezés egy olyan módosított változatát használta, amely nem végez redundáns 

összehasonlításokat: χ2(3, N = 70) = 25.657, p < 0.0005 (SPSS Statistics, 2013). A 

hagyományos buborékrendezéssel 20 diák, a gyorsrendezéssel 13 diák, míg az összefésülő 

rendezés egy módosított változatával 4 diák próbálkozott (Végh, 2016e; Végh & Stoffová, 

2016). 

 Láncolt lista kialakítására szolgáló interaktív animáció (http://anim.ide.sk/lista.php): 

A láncolt lista kialakítására használható animáció segítségével a diákok könnyebben el 

tudják képzelni a memóriában lejátszódó folyamatokat.  

A 2014/15-ös akadémia évben kérdőív segítségével mértük fel a diákok animációval 

kapcsolatos véleményét. A felmérésben 55 diák vett részt a Selye János Egyetem 

„Algoritmusok és programozás” óra keretén belül. A diákok 5-fokozatú Likert-skálán 

értékelhették az alkalmazást különböző szempontok alapján. A hallgatók többsége 

pozitívan értékelte az alkalmazást, a kérdésekre átlagosan 3,75 - 4,58 közötti értékeléseket 

kaptunk. 

 Interaktív animációk létrehozását segítő JavaScript könyvtár (http://inalan.ide.sk/): 

Az általunk fejlesztett JavaScript könyvtár olyan függvényeket tartalmaz, amely 

segítségével könnyebben kialakíthatók egydimenziós tömbökön végzett műveleteket 

bemutató interaktív animációk (Végh, 2016c). A könyvtár használatával létrehoztunk 

különböző mikro-szintű algoritmus-animációkat, melyek segítségével a következő pontban 

bemutatott pedagógiai kísérleteket végeztünk el. 

 A rendezési algoritmusokat mikro-szinten szemléltető interaktív animációikkal 

(http://ani.ide.sk/) kapcsolatos hipotézis: 

Hipotézis 4: Az általunk elkészített interaktív animációkat használó hallgatók jobb 

eredményeket érnek el a teszteken, mint a statikus grafikus szemléltetést használó 

társaik. 

A kísérletben a Selye János Egyetem 71 elsőéves hallgatója (négy gyakorlati csoport) vett 

részt a „Programozás és algoritmusok” óra keretén belül a 2015/16-os akadémiai évben.  

http://anim.ide.sk/lista.php
http://inalan.ide.sk/
http://ani.ide.sk/


A pedagógiai kísérlet előtt a diákok kitöltöttek egy tesztet, amely segítségével az eddigi 

ismereteiket próbáltuk meg felmérni.  

A kísérlet folyamán két gyakorlati csoportban animációk segítségével (35 diáknak), a 

másik két gyakorlati csoportban pedig statikus grafikus szemléltetés segítségével (36 

diáknak) magyaráztunk el különböző rendezési algoritmusokat. Az oktatás során az 

interaktív animációkat használó csoportok a http://ani.ide.sk/ weboldal, míg a grafikus 

szemléltetést használó csoportok a http://gra.ide.sk/ weboldal segítségével ismerték meg a 

rendezési algoritmusokat. 

Az algoritmusok azon részeit, melyek az első magyarázat után a diákoknak nem voltak 

világosak, részletesen is elmagyaráztunk. A magyarázat a grafikus szemléltetéseket 

használó csoportoknál valamivel tovább tartott, mint az animációkat használó 

csoportoknál. Miután a diákoknak már nem volt több kérdésük, kitöltöttek egy-egy tesztet. 

Az egyes rendezési algoritmusok megértésének felmérésére fókuszáló tesztek eredményein 

Mann-Whitney-Wilcoxon rangösszeg próbákat végeztünk, az eredményeket az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

Rendezési 
algoritmus 

INTERAKTÍV 
ANIMÁCIÓKAT  
használó csoport 

GRAFIKUS 
SZEMLÉLTETÉST 
használó csoport Eredmény 

Simplesort mean rank = 40.19 mean rank = 27.62 U = 350, z = -2.715, p = 0.007 

Bubblesort mean rank = 38.76 mean rank = 29.09 U = 399, z = -2.115, p = 0.034 

Bubblesort2 mean rank = 43.29 mean rank = 23.62 U = 208, z = -4.245, p < 0.0005 

Insertsort mean rank = 37.03 mean rank = 29.32 U = 402, z = -1.713, p = 0.087 

Insertsort2 mean rank = 40.05 mean rank = 26.57 U = 308, z = -2.913, p = 0.004 

Minsort mean rank = 34.75 mean rank = 24.37 U = 280, z = -2.365, p = 0.018 

Maxsort mean rank = 32.91 mean rank = 26.56 U = 339, z = -1.467, p = 0.142 

Quicksort mean rank = 32.37 mean rank = 20.00 U = 184, z = -2.964, p = 0.003 

Az összefésülő rendezés (mergesort) megértésének felmérésére fókuszáló teszt 

eredményein független mintás t-próbát végeztünk (mivel itt mindkét csoport esetében 

megközelítőleg normál eloszlás volt megfigyelhető). A független mintás t-próba 

eredményéből kiderült, hogy a mergesort interaktív animációt használó diákok jobb 

eredményeket értek el a teszten (70,25 ± 20,32), mint a grafikus szemléltetést használó 

diákok (51,74 ± 22,90). A statisztikailag szignifikáns különbség 18,51 (95% CI, 5.71-től 

31.32-ig), t(45) = 2.912, p = 0.006. 

Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy a kilenc rendezési algoritmus közül hétnél 

volt észlelhető szignifikáns különbség a tudás-teszteredmények összehasonlítása során, 

minden esetben az interaktív animációkat használó csoport javára. Két algoritmusnál 

(insertsort, maxsort) nem volt kimutatható szignifikáns különbség a csoportok között 

(Végh, 2016c). 

http://ani.ide.sk/
http://gra.ide.sk/
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