
3. Összetett feladatok

1. Adott az egészszámokattartalmazó� vektor. Válogas-
sukki az � sorozatbaavektorpozitívelemeit!

2. Adott kétvektorbanegy angol-latinszótár:azegyik vek-
tor � -edik elemetartalmazzaa másikvektor � -edik ele-
méneka jelentését.Válasszukki egy vektorbaazokataz
angol szavakat, amelyekszóalakjanem egyezik meg a
latin megfelelőjével.

3. Adott egy � sorozat,amiegy vállalatdolgozóinakadata-
iból áll. Egydolgozórólakövetkez̋o adatokattudjuk:

� azonosítószám
� születésiadatok(idő, hely, anyja neve)
� lakcím
� iskolai végzettség
� a munkaviszony kezdete
� beosztás
� fizetés

Adott még az � sorozat, ami azonosítókattartalmaz.
Mindkét sorozatazazonosítószámszerintrendezett.Ad-
juk meg a � sorozatbanazoknaka dolgozóknakaz ada-
tait, akiknekazazonosítójaszerepel� -banésamunkavi-
szonyuk kezdeteegy adottévnélrégebbi!

4. Az � szekvenciális file (megengedett művelet az�����
	��������������	 ) egy vállalat dolgozóiról a következ̋o
adatokattartalmazza:

� a dolgozóazonosítószáma
� vezet̋o beosztásbanvan-e
� legmagasabbiskolai végzettsége

Válasszukki a � sorozatbaazoknaka dolgozóknakaz
adatait,akik vezet̋o beosztásbanvannak,a � sorozatba
azoknakazazonosítóit,akik vezet̋o beosztásbanvannak,
ésnemérettségiztek!

5. Az � szekvenciális file (megengedett művelet az�����
	��������������	 ) földrengésekadataittartalmazza.Egy
elema következ̋okből áll:

� azészleléshelyénekkoordinátái
� a rengéserőssége
� a rengésidőtartama
� a földrészazonosítója
� a rengéstelőrejelezték-e

Válasszukki a � sorozatbaaz előre nemjelzett földren-
gésekészlelésihelyeit,a � sorozatbapediga ��� másod-
percnélhosszabbföldrengésekadatait!

6. Adott a keresztnevek és a virágnevek file-ja, mind-
kettő abc-sorrendbenrendezett(megengedettműveletaz�����
	��������������	 ). Határozzukmeg azokata keresztneve-
ket,amelyeknemvirágnevek!

7. Adott egy egészszámokattartalmazófile. Haafile tartal-
mazpozitív elemet,akkor keressükmeg a legnagyobbat,
különbena legkisebbet!

8. Egy file-ban (megengedettművelet a  "!$#%!$# extremális
elemmel)adottakaz egyeskaktuszfajtákról a (név, ős-
haza,virágszín,méret)adatok.Válogassukki egy file-ba
amexikói, egy másikbaapirosvirágúkaktuszokat!

9. Adott egy fileban (megengedettművelet az �����&	'����(�
������	 ) egy OTP nyilvántartás(név, összeg) párokalakjá-
ban.Adjuk meg annakanevét,akineknincstartozása,de
a legkisebba betétállománya(havanilyen).

10. Az � szekvenciálisfile egészszámokattartalmaz(megen-
gedettműveletaz �����
	��������������	 ). Keressünkafile-ban
lokális maximumot,vagyis olyan értéket, ami mindkét
közvetlenszomszédjánálnagyobb!

11. Adottaz � vektorésaz � szekvenciálisfile, amelynekele-
mei egyarántpozitív egészszámok. � -benés � -banegy
számlegfeljebbegyszerfordul elő, ésmindkettő növek-
vőenrendezett.Az � egy olyanszekvenciálisfile, amire
csaka  )!$#%!$# műveletmegengedett,ésafile végétegy ne-
gatívszámjelzi. Állítsuk elő a rendezett� sorozatot,ami� és � elemeittartalmazza.

12. Adottakaz � szekvenciálisfile-ban(megengedettműve-
let az �����
	����
�*��������	 ) egy évfolyamhallgatóinakadatai.
Egy elema hallgatónevét, csoportszámát,éstíz db osz-
tályzatot(a nulla azt jelöli, hogyazosztályzathiányzik)
tartalmaz.A file acsoportszámokszerintnövekvőenren-
dezett.Állítsuk elő az � sorozatot,amiahallgatóknevét,
csoportszámátésátlagáttartalmazza.

13. Az � sorozategy szövegettartalmaz.Tömörítsüka szö-
vegetúgy, hogymindenüttaholtöbbszóközvanegymás
mellett,csakegy szóközthagyjunkmeg!

14. Adott egy szöveg, ami mondatokbóláll, ésa mondatok
végénpontvan. Módosítsuka szövegetúgy, hogy min-
denmondatvégétjelző pontotpontosvessz̋orecserélünk!
A mondatokbanlehetnekidézetek,ésaz idézetekis tar-
talmazhatnakidézeteket tetsz̋olegesmélységben(azidé-
zetetegykezd̋oidéz̋ojel vezetibeésegy záróidéz̋ojel jelzi
a végét).Azok a pontok,amelyekegy idézetbelsejében
vannak,nemjelentik amondatvégét!Feltesszük,hogya
szövegbenazidéz̋ojelekkiegyensúlyozottak.

15. Adott az � sorozat,ami egy szöveget tartalmaz.Másol-
juk át � -eta � sorozatbaúgy, hogyakerekzárójelekközé
írt szövegetelhagyjuk!(A zárójelekkel együtt.)

16. Az � vektorcsaka � és + értékeket tartalmazza.Transz-
formáljuk � elemeinekértékétúgy, hogy ��, �"-/.0� legyen,
ha az � -edik elemésaz 12�435+76 -edik elemmegegyezett,
különben�4, �8-9.5+ teljesüljön!

17. Egy szekvenciális file (megengedett művelet az�����
	�����:�����7��	 ) szövegettartalmaz,melybenaszavakat
szóközök(esetleg többszóköz)választjákel. Számoljuk
meg, hány ; jelnél rövidebbszóvana szövegben!

18. Adott egy szekvenciális file (megengedettművelet az�����
	�����:�����7��	 ), amiegy banktranzakcióittartalmazza:
egy ügyféladataittartalmazórekordutánolyanrekordok
következnek,amelyekazügyfél tranzakcióitírják le.
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� Ügyfél= (Azonosító,Számlaösszege)
� Tranzakció= (Kivét-betét,Összeg)

Állítsuk elő azt a file-t, ami az ügyfelekneka bankban
levő pillanatnyi összegeit tartalmazzaügyfél típusúre-
kordokban!

19. Adott egy karakterekb̋ol álló szekvenciálisfile (megen-
gedettművelet az �����&	'����<�=������	 ). Számoljukmeg,
hogy a szöveg hány szóbóláll, ha a +7� jelnél hosszabb
szavakat két szónaktekintjük! (A szavakat tetsz̋oleges
számúszóközválaszthatjael.)

20. Adott az � szekvenciálisfile (megengedettművelet az�����
	�����>�?������	 ), amelyegy szöveget tartalmaz. Álla-
pítsukmeg, hogy hány olyan szóvan a szövegben,ami
tartalmaz"R" bet̋ut!

21. Adott az � szekvenciálisfile, melynekelemeiegy veze-
téknevet ésegy keresztnevet tartalmaznak.A file a ke-
resztnevek szerintrendezett.Gyűjtsükki a file-ból a kü-
lönböz̋o keresztneveket, ésazt, hogy hányszorszerepel-
nek!

22. Az � sorozategy szövegettartalmaz,aholaszavakategy
vagy több szóközválasztjael. Számoljukmeg, hogy a
sorozatbanhány @ bet̋unélhosszabbszóvan!

23. Adott egy évfolyamnyilvántartásnévsorszerintakövet-
kez̋o adatokkal: név, csoportszám,átlag. Félévenként
módosítjáka nyilvántartást,ekkor az alábbi változások
történhetnek:

� jöhetnekúj hallgatókazévfolyamra
� elmehetnekhallgatók(törölni kell a nyilvántartás-

ból)
� változhata hallgatóátlaga
� megváltozhatahallgatócsoportszáma

A változásokis névsorszerintrendezettfile-banvannak.
Végezzükel azadatokfrissítését.

24. Végezzükel egy áruházosztályainkintlévő árukészlet
nyilvántartásánaknapi frissítését. Az adatbázisbanaz
árukrólnyilván vantartvamelyik osztályonárusítják,mi
aneve,mennyi azára,éshány dbvanbelőleaboltban.A
nyilvántartásosztályokszerint,azonbelül árunévszerint
rendezett. Egy módosítófiletartalmazzaugyanígyren-
dezve a napi fogyást,egy másikaz új szállítmányt, egy
harmadikpedigazárváltozásokat.

25. Adott egy raktárnyilvántartás(áru, mennyiség) adatok-
kal, névsorszerintrendezve. Mindennapérkezik három
file:

� agyártótól:szállítás;melyik árubólmennyit hozott
� aboltból: igénylés;melyik árubólmennyit rendela

bolt
� a főnökt̋ol: selejtezés;csakáruneveket tartalmaz,

amiket törölni kell a nyilvántartásból

Végezzükel azadatokmódosítását.Ha nincsannyi áru
amennyit a bolt igényel, akkor ezt jelezzük,deamennyit
lehetadjunkki a boltnak. Ha egy áru mennyisége0-ra
csökken,akkor töröljükki anyilvántartásból.Haagyártó
olyan árut hoz, amilyenmégnincs,azt fel kell venni a
nyilvántartásba.

26. Adott a virágokrólegy nyilvántartás(virágnév, szín,ma-
gasság)adatokkal,virágnévszerintnövekvőenrendezve
egy � fileban. Adott továbbáháromugyanilyenszerke-
zet̋u módosítófile ( �A�&B��
C ). Végezzükel az � file frissíté-
sétakövetkez̋ok szerint:

� Ha egy virág bennevan � -ban,akkor szúrjukbe � -
be.

� Ha egy virág bennevan B -ben, akkor módosítsuk� -eta B -beli rekorddal.
� Haegy virágbennevan C -ben,akkor töröljük � -böl.

Haegy rekordaz �A�&B��&C file-ok közül többenis bennevan,
akkor a módosításokata fenti sorrendbenkell elvégezni
(először� , majd B és C ).
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