
Programozás alapjai vizsgazárthelyi dolgozat 2011. január 5.

1. Mutatók és alkalmazásuk.

2. C preprocesszor direktívák, makrószimbólumok és makróeljárások.

Definiáljon függvényeket a következő feladatokra:

a) Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott A egész típusú, N elemű tömb elemei 
nagyság szerint csökkenő sorrendben vannak, különben 0.

#include <stdio.h>

int afeladat(int A[],int N){

int i,j;
for(i=0,j=1;i<N,j<N;i++,j++)

if(A[i]<A[j])
return 0;

return 1;
}

main(void){
int A[5]={10,5,4,3,0};
if(afeladat(A,5)==1)
printf("Csökken");
else
printf("Nem Csökken");
getchar();
getchar();

}

b) Visszatérő értéke a paraméterként megadott X és Y hosszú egész típusú, N ill. M elemű 
tömbök közös (mindkét tömbben szereplő) elemeinek száma.

int bfeladat(long int x[],long int y[],int N,int M){

return N+M; //???
}

//B feladatot nem értettem

c. Visszatérő értéke a paraméterként megadott SZ karaktersorozat karaktereinek száma. 
Könyvtári függvényt nem használhat.

int cfeladat(char *SZ){

int i=0,db=0;
while(*(SZ+i)!='\0'){
i++;
db++;}
return db;
}



d) Kiírja a standard outputra a paraméterként megadott előjel nélküli hosszú egész szám (E) 
valódi osztóit. Visszatérő értéke nincs.

#include <stdio.h>
#define MAX 100
void dfeladat(unsigned long int E){

int i=0,k=0,oszt=2;
int tmp[MAX];
while((oszt+1)!=E && oszt<E){
if(E%oszt==0)
{

tmp[k]=oszt;

oszt++;

k++;

}
else

oszt++;
}

for(i=0;i<k;i++)
printf("\n%lu",tmp[i]);
return;
}

main(void){
unsigned long int E;
printf("Adjon meg egy számot aminek a valódi osztóját szeretné tudni: ");
scanf("%lu",&E);
dfeladat(E);
getchar();
getchar();

}

e) Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott 3*3-as egész elemű tömb elemei bűvös 
négyzetet alkotnak, különben 0. A bűvös négyzet minden sorában és oszlopában az elemek 
összege ugyanakkora.

#include <stdio.h>
int efeladat(int t[3][3]){
int a,b,c,d,e,f;

a=(t[0][0]+t[0][1]+t[0][2]);
b=(t[1][0]+t[1][1]+t[1][2]);
c=(t[2][0]+t[2][1]+t[2][2]);
d=(t[0][0]+t[1][0]+t[2][0]);
e=(t[0][1]+t[1][1]+t[2][1]);
f=(t[0][2]+t[1][2]+t[2][2]);

if((a==b)&&(a==c)&&(a==d)&&(a==e)&&(a==f))
printf("VARÁZSKOCKA BMEG");

else



    printf("KURVÁRA NEMAZ!");

/*printf("\n\t%d",a);
printf("\n\t%d",b);
printf("\n\t%d",c);
printf("\n\t%d",d);
printf("\n\t%d",e);
printf("\n\t%d",f);*/

}

main(void){
int t[3][3]={{101,5,71},{29,59,89},{47,113,17}}; //átirod r-re
int r[3][3]={{43,1,67},{61,37,13},{7,73,31}}; //átirod t-re
int i,j;
/*for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)
{
printf("Kérem az %d. sor %d. számát: ",i+1,j+1);
scanf("%d",&t[i][j]);
}*/

efeladat(t);
getchar();
getchar();
}
//jah E feladatba returnolni kell printf helyett csak már idegesített

f) A paraméterként megadott X, Y és Z dupla pontosságú változók értékét rendre 
megszorozza 2-vel, 3-mal ill. 4-gyel, visszatérő értéke nincs.

void ffeladat(double *x,double *y,double *z){

*x=*x * 2;
*y=*y * 3;
*z=*z * 4;
return;
}

egy másik megoldás

1. Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott A egész típusú, N elemű tömb elemei 
nagyság szerint csökkenő sorrendben vannak, különben 0.

int fgv (int *p, int N) {
int i=0, visszatero_ertek=0;
for(i=1; i < N; i++) {

if (*(p+i-1) >= *(p + i))
visszatero_ertek = 1;

else {
visszatero_ertek = 0;
break;

}
}



return visszatero_ertek;
}

2. Visszatérő értéke a paraméterként megadott X és Y hosszú egész típusú, N ill. M elemű 
tömbök közös (mindkét tömbben szereplő) elemeinek száma.

int fgv (double *x, double *y, int N, int M) {
int i=0, j=0; kozos=0;
for(i=0; i < N; i++) {

for(j=0; j < M; j++)
if (*(x + i) == *(y + j))

kozos++;
}

return kozos;
}

3. Visszatérő értéke a paraméterként megadott SZ karaktersorozat karaktereinek száma. 
Könyvtári függvényt nem használhat.

int fgv (char *p) {
int i=0;
for(i=0;  ; i++)

if(*(p+i) == ’\0’)
break;

return i;
}

4. Kiírja a standard outputra a paraméterként megadott előjel jélküli hosszú egész szám (E) 
valódi osztóit. Visszatérő értéke nincs.

void fgv (unsigned long int szam) {
int i=0;
printf(”A %d számnak az alábbiak a valódi osztói:\n”, szam);
for (i = 1; i <= szam; i++)

if(szam % i == 0)
printf(”%d\t”, i);

printf(„\n”);
return;

}

5. Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott 3 * 3-as egész elemű tömb elemei 
bűvös négyzetet alkotnak, különben 0. A bűvös négyzet minden sorában és oszlopában az 
elemek összege ugyanakkora.

int fgv (int *p) {
int i=0, osszeg[6]; 

/*0 1 2*/
for( i=0; i < 6; i++) 

/*3 4 5*/
osszeg[i] = 0; 

/*6 7 8*/
osszeg[0] = *p + *(p + 1) + *(p + 2);
osszeg[1] = *(p + 3) + *(p + 4) + *(p + 5);
osszeg[2] = *(p + 6) + *(p + 7) + *(p + 8);
osszeg[3] = *(p) + *(p + 3) + *(p + 6);
osszeg[4] = *(p + 1) + *(p + 4) + *(p + 7);
osszeg[5] = *(p + 2) + *(p + 5) + *(p + 8);



for(i=1; i < 6; i++)
if (osszeg[0] != osszeg[i])

break;
if (i == 6)

return 1;
return 0;

}

6. A paraméterként megadott X, Y, Z dupla pontosságú változók értékét megszorozza 2-vel, 
3-mal ill. 4-gyel, visszatérő értéke nincs.

void fgv (double *x, double *y, double *z) {
*x = *x * 2.0;
*y = *y * 3.0;
*z = *z * 4.0;
return;

}

Elmélet:

- Mutatók és alkalmazásuk

- C preprocesszor direktívák, makrószimbólumok és makróeljárások

3. feladatban

if-ben az == jel után aposztróf visszaperjel nulla aposztróf és zárójel bezár lelle,

csak vmiért a citromail szarul jeleníti meg :)

Köszönjük szépen :)

Annyit fűznék hozzá, hogy a 4. feladatban az E szám valódi osztóit kérdezi a feladat (az 
összes osztó, kivéve 1 és maga a szám)

tehát      for (i = 1; i <= szam; i++)  helyett      for (i = 2; i < szam; i++) .

A 2. feladat megoldása akkor jó így, ha feltételezzük, hogy egy-egy tömbön belül nincs 
ismétlődés. Ha viszont pl. a tömbök elemei:

x={2,3,2,1,4}

y={2,3,3}

akkor azt kapjuk, h kozos=4 mert mindegyiket összehasonlítottuk mindegyikkel, pedig csak 2 
közös elem van....



ezt így lehet áthidalni:

int fgv (double *x, double *y, int N, int M) {
int i=0, j=0; kozos=0, tmp=0;
for(i=0; i < N; i++) {

for(j=0; j < M; j++)
if (*(x + i) == *(y + j)){

kozos++;
tmp = *(y + j);
*(y+j) = *(y+M-1);
*(y+M-1) = tmp;
M--;
break;

}
}
return kozos;

}

Tehát ha "párt találunk" az x egyik eleméhez y-ban, akkor a talált elemet felcseréljük az y 
legutolsó elemével, ezután 1-gyel csökkentjük M értékét, vagyis a ciklus következő 
lefutásakor már nem vesszük figyelembe azokat az elemeket, amiket már "pároztattunk". A 
break utasítás kilép a belső forciklusból, tehát ha egy x-beli elemhez találtunk párt, akkor már 
nem keresünk hozzá másikat.

Mondjuk szerintem ez a legkevesebb, és simán megelégszenek az egyszerűbbik 
változattal :)

A 4. feladathoz (E valódi osztói) annyit hozzá tennék még én is, hogy elég így: for(int i = 2 ; i 
< (szam / 2) + 1 ; i++).Mivel, ha belegondolsz a számnak a felénél nagyobb osztója nem 
lesz. Tehát a legnagyobb osztó ami lehet neki az a fele abban az esetben a páros. 

//110105 not verified


