
2010. 12. 09. Definiáljon függvényeket a következő feladatokra:
1. megkeresi két karaktersorozat első különböző karakterének pozícióját.

#include <string.h>
int fgv(char *a, char *b) {

int mereta=0, meretb=0, i=0;
mereta = strlen(a);
meretb = strlen(b);
for(i=0; i<((mereta<meretb) ? mereta : meretb); i++) 

if(a[i] != b[i])
return i+1;

if (i == ((mereta<meretb) ? mereta : meretb))
return 0;

}

2. kiszámolja a valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek harmonikus átlagát (az elemek 
reciprokának összege osztva az elemek számával)

double fgv(double *p, int N) {
int i=0;
double reciprok_osszeg = 0.0, seged = 0.0;
for(i=0; i<N; i++) {

if (*(p+i) != 0) {
seged = 1.0 / *(p+i);
reciprok_osszeg += seged;

}
}
return reciprok_osszeg / N;

}

3. a harmadfokú polinom adott helyen vett helyettesítési értékének meghatározása (a polinom 
együtthatóit alkalmas tömbben adjuk át.)

#include <math.h>
double fgv(double *p, double hely) {

double seged = 0.0;
int i = 0;
for(i=0; i<4; i++)

seged += *(p+i) * pow(hely,3-i);
return seged;

}

4. eldönti, hogy egy, a síkban megadott (x,y) koordinátájú pont belül van-e az origó 
középpontú egységsogarú körön.

int fgv(double x, double y) {
if(x * x + y * y < 1)

return 1;
else

return 0;
}

5. meghatározza egy valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek közül az abszolút értékben 
legkisebbet.

# include <math.h>
double fgv(double *p, int N) {



int i=0;
double abszolut_legkisebb = 0.0;
abszolut_legkisebb = fabs(*p);
for(i=1; i<N; i++)

if (fabs(*(p+i)) < abszolut_legkisebb)
abszolut_legkisebb = fabs(*(p+i));

return abszolut_legkisebb;
}

6. meghatározza egy adott text típusú fájlban található A, H, K, X karakterek számát külön-
külön.

void fgv (void) {
int dbA=0, dbH=0, dbK=0, dbX=0;
char c;
FILE *f;
f = fopen("proba.txt", "r");
if (f == NULL)

return;
while (!feof(f)) {

c = fgetc(f);
switch (c) {

case 'A': dbA++,
break;

case 'H': dbH++,
break;

case 'K': dbK++,
break;

case 'X': dbX++,
break;;

}
}
fclose(f);
printf(" \"A\" karakter: %d darab\n", dbA);
printf(" \"H\" karakter: %d darab\n", dbH);
printf(" \"K\" karakter: %d darab\n", dbK);
printf(" \"X\" karakter: %d darab\n", dbX);
return;

}


