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Programozás alapjai 2. (inf.) 1. ZH 2018.03.26.  lab. hiányzás: REF!+0 E/REF! 

 ABC123 IL.305/4. kZH: 0  E: 014 

Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! Készíthet piszkozatot, de 

csak a feladatlapra írt megoldásokat értékeljük! Jelölje a táblázatban, ha oldott meg IMSC 

feladatot. Ezt csak az alapfeladatok 75%-os teljesítése mellett értékeljük. 

A megoldások során feltételezheti, hogy minden szükséges input adat az előírt formátumban 

rendelkezésre áll. A feladatok megoldásához csak a letölthető C, C++ és STL összefoglaló 

használható. Elektronikus eszköz (pl. tablet, notebook, mobiltelefon) nem használható. A 

feladatokat figyelmesen olvassa el, megoldásukhoz ne használjon fel STL tárolót, kivéve, ha 

a feladat ezt külön engedi/kéri! Ne írjon felesleges függvényeket ill. kódot! 

Az első feladatban minimum 5 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a többi feladatot értékeljük. 

1. feladat: Σ 10 pont 

a) Valósítsa meg C++ nyelven az alábbi osztálydiagramon szereplő osztályokat úgy, hogy minden adattagnak legyen határozott 

kezdőértéke! Írjon kódrészletet, ami létrehoz egy objektumot a B osztályból! Adja meg, hogy mely konstruktorok és milyen 

sorrendben futottak le! (3p) 

 
class C {  

  int id; 

public: 

  C() : id(0) {}  

}; 

 

class A : public C 

{ 

  int data; 

                         public: 

                          A() :data(0) {}  

                        };

class B {  

   C c;  

}; 

 

{ B b; }   // C::C() és B::B()  

 

 

 

 

b) Definiáljon C++ osztályt időpont (ora, perc) tárolására! Az osztálynak (Ido) legyen olyan konstruktora, amivel mindkét adattag 

megadható. Legyen lekérdezhető az óra és a perc külön-külön! Az adattagok kívülről közvetlenül ne legyenek elérhetők! Egy 
kódrészletben hozzon létre az osztályból egy iitIdo nevű példányt ora=14 és perc=1 értékkel! (2p) 

Egy lehetséges megoldás: 
class Ido { 

  int ora, perc;  

public: 

  Ido(int o=0, int p=0) :ora(o), perc(p) {} 

  int getOra() const { return ora; } 

  int getPerc() const { return perc; } 

}; 

  Ido iitIdo(14, 1); 

 

c) A b) feladatban feladatban készített osztályt egészítse ki olyan másoló konstruktorral, ami kiírja, hogy „masol”, és az adattagokat 

is lemásolja! Ne írja le az egész osztályt újból, csak a másoló konstruktor definícióját adja meg! (2p) 

Egy lehetséges megoldás: 
  Ido(const Ido& i) :ora(i.ora), perc(i.perc) { std::cout << ”masol”; } 

 

d) Jelölje (pl. karikázza be), hogy az állítás igaz (I), vagy hamis (H) a C++ nyelvre! Minden bejelölt válasz 0.5 pont, ha helyes, -0.5p 

pont, ha hibás! Az esetleges negatív eredmény is összeadódik a többi feladatra kapott pontokkal. (3p) 

Az implicit deklarált másoló konstruktor nem csinál semmit az adattagokkal. I H 

Absztrakt osztálynak nem kell, hogy legyen virtuális tagfüggvénye. I H 

Konstans típusú, nem statikus tagváltozó csak inicializáló listán inicializálható. I H 

Privát (private) adattagot a származtatott objektumból nem lehet elérni közvetlenül. I H 

A destruktor nem hívja meg a tartalmazott objektumok destruktorait. I H 

A konstruktor előbb hívja a tartalmazott objektumok konstruktorait. és csak ezután hajtja végre a programozott törzset I H 

 

f. max. elért jav. 

1. 10   

2. 10   

3. 10   

4. 10   

Σ 40   

IM. 10   

Van megoldott IMSC:    
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2. Feladat  10 pont 

Tételezze fel, hogy az 1b) feladatban elkészült osztály (Ido) tökéletesen működik, van paraméter nélkül hívható konstruktora is és ki 

lehet írni, illetve be is lehet olvasni a szokásos operátorokkal. Készítsen maximum M darab valódi tört tárolására alkalmas indexelhető 

tárolót (Tarolo)! Az M értékét a konstruktorban adjuk meg, melynek alapértelmezett értéke 100. A létrehozás és megszüntetés mellett 

meg kell valósítani az alábbi műveleteket: 

operator[]  Egy adat direkt elérése (indexelés). Nincs indexhatár ellenőrzés. 
size() Megadja a vektor méretét (M) 

Követelmény, hogy az osztály legyen átadható érték szerint függvényparaméterként, és működjön helyesen a többszörös 

értékadás is. Feltételezhető, hogy az osztályból további osztályokat származtatunk. Valósítsa meg az osztályt C++ nyelven úgy, 

hogy az alábbi kódrészlet az elvárásoknak megfelelően működjön, és ne legyen memóriaszivárgás: 
    Tarolo v1(3), v2(140); // létrehoz egy 3 és egy 140 elemű tárolót 

    Tarolo *vp = new Tarolo[20]; 

    vp[3][0] = 5; 

    std::cout << vp[3].size(); // kiírja: 100; 

    v1[1] = Ido(14,45); 

    std::cout << v1[1]; // kiírja : 14:45 

    const Tarolo v0 = v1; 

    std::cout << v0.size(); // kiírja: 3; 

    std::cout << v0[1]; // kiírja: 14:45 

    Vektor v = vp[3]; 

    delete [] vp; 

    std::cout << v[0]; // kiírja: 5; 

 

Egy lehetséges megoldás: 
class Tarolo { 

    size_t siz; 

    Ido* pData; 

 public: 

    Tarolo(size_t n = 50) :siz(n), pData(new Ido[siz]) {} 

    Tarolo(const Tarolo& v) :pData(NULL) {  

        *this = v; 

    } 

    size_t size() const {  

        return siz;  

    } 

    Tarolo& operator=(const Tarolo& v) { 

        if (this != &v) { 

            delete[] pData; 

            siz = v.siz; 

            pData = new Ido[siz]; 

            for (size_t i = 0; i < siz; i++) 

                pData[i] = v.pData[i]; 

        } 

        return *this; 

    } 

    const Ido& operator[](size_t i) const {  

        return pData[i];  

    } 

    Ido& operator[](size_t i) {  

        return pData[i];  

    } 

    virtual ~Tarolo() { delete[] pData; } 

}; 
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A 2. feladatban elkészített tároló felhasználásával, annak módosítása nélkül készítsen olyan Verem osztályt, ami Ido objektumok 

verem szervezésű tárolására alkalmas, és rendelkezik a következő metódusokkal:  

void push(Ido&) – adat verembe helyezése, amennyiben a verem megtelik, kivételt dob 

void pop()      – verem legfelső elemének eldobása, amennyiben a verem üres, kivételt dob 

Ido& top()      – verem legfelső elemének elérése, amennyiben a verem üres, kivételt dob 

bool isEmpty()  – igaz értéket ad, ha a verem üres 

Legyen logikai értékre konvertáló operátora is, ami igaz értéket ad, ha a verem nem üres! 

A verem maximális méretét a konstruktorban lehet megadni. További követelmény, hogy az osztály legyen átadható érték szerint 

függvényparaméterként, és működjön helyesen a többszörös értékadás is. Valósítsa meg az osztályt C++ nyelven úgy, hogy az 

alábbi kódrészlet az elvárásoknak megfelelően működjön, és ne legyen memóriaszivárgás: 
    Verem st(10); 

    st.push(Ido(1,1)); 

    st.push(Ido(1,2)); 

    st.push(Ido(1,3)); 

    while (st) { 

        std::cout << st.top() << std::endl; 

        st.pop(); 

    } 

 

Egy lehetséges megoldás: 
class Verem : private Tarolo { 

    size_t vsiz; 

 public: 

    Verem(size_t n) : Tarolo(n), vsiz(0) {} 

    Verem(const Verem& v) :Tarolo(v), vsiz(v.vsiz) {} 

    bool isEmpty() {  

        return vsiz == 0; 

    } 

    Ido& top() { 

        if (isEmpty()) throw "Empty"; 

        return (*this)[vsiz-1]; 

    } 

    void pop() { 

        if (isEmpty()) throw "Empty"; 

        vsiz--; 

    } 

    void push(Ido& d) { 

        if (vsiz >= size()) throw "Empty"; 

        (*this)[vsiz++] = d; 

    operator bool() const {  

        return !isEmpty();  

    } 

}; 
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3. Feladat  10 pont 

a) Készítsen generikus algoritmust (Count) , ami megszámlálja egy paraméterként kapott indexelhető objektum azon elemeit, 

amelyek megfelelnek a predikátummal megadott feltételnek! A predikátum legyen megadható funktorral is!  

b) Készítsen olyan függvényt, ami predikátumként alkalmazható és képes eldönteni, hogy egy Idopont (Ido) nagyobb-e mint 14 óra! 

Tételezze fel, hogy az 1b) feladatban elkészült Ido osztály tökéletesen működik, beolvasható, kiírható, valamint vannak relációs 

operátorai is! 

c) Írjon kódrészletet, melyben beolvas maximum 140 db időpontot a 2. feladatban elkészített tárolóba, majd az a) feladatrészben 

elkészített függvénysablon és a b) feladatrészben elkészített predikátum segítségével kiírja, hogy a beolvasott időpontok közül hány 

darab nagyobb, mint 14 óra! 

d) Írjon kódrészletet, melyben beolvas maximum 100 egész számot egy tömbbe, majd az a) feladatrészben elkészített 

függvénysablon segítségével kiírja, hogy a beolvasott számok közül hány szám páros! 

 

Egy lehetséges megoldás: 
template <typename T, typename P> 

int Count(const T& t, int n, P pred) { 

    int db = 0; 

    for (int i = 0; i < n; i++) 

        if (pred(t[i])) 

            db++; 

    return db; 

} 

 

 

bool isgt(const Ido& d) { return d > Ido(14, 0); } 

 

 

Tarolo v(140); 

int db = 0; 

while (db < 140 && std::cin >> v[db]) 

    db++; 

std::cout << Count(v, db, isgt); 

 

 
bool isEven(int i) { return i % 2 == 0; } 

 

int it[100]; 

int db = 0; 

while (db < 100 && std::cin >> it[db]) 

    db++; 

std::cout << Count(v, db, isEven); 
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4. Feladat  10 pont 

Feladatunk, hogy nyilvántartsuk járműveket (Jarmu). Egy járműnek van típusa (tipus, string, ”autó”), és életkora (kor, long, 0). Ezek 

az attribútumok konstruktorban állíthatók, a zárójelben megadott típussal és kezdőértékkel rendelkeznek és kívülről közvetlenül nem 

elérhetők. A típus lekérdezhető (getTipus), az életkor állítható is (getKor, setKor). Az utóbbi dobjon kivételt, ha az értéke csökken!  

A rendszerben a helikoptereket is nyilván kell tartani (Heli). A Heli is Jarmu (teljes mértékben kompatibilis vele, de a típusa mindig 

„helikopter” és az életkorát a konstruktorban meg kell adni, nincs default kezdőértéke), ezen kívül tudja, hogy hány rénszarvast bír 

el (ren, short, kezdőérték: 1),. Ehhez egyetlen lekérdező/módosító függvény tartozik (mennyi). Ha a helikopternek lekérdezzük a 

korát, akkor a visszaadott érték a valódi kor és a rénszarvas-bírás különbsége.  

A rendszert később újabb osztályokkal bővítjük, ezért úgy tervezze meg a Jarmu osztályt, hogy ez ne vezessen akaratlanul is 

memóriaszivárgáshoz!  

a)Rajzoljon a feladathoz osztálydiagramot (metódusok és attribútumok nélkül)! 

b) Definiálja a két osztályt C++ nyelven, a szövegben megjelenő metódusokat inline definiálja! Minden attribútum legyen privát 

láthatóságú! Az alábbi kódrészlet fusson hibátlanul: 
 Jarmu* j1 = new Jarmu ("vonat"); 

 const Jarmu j2("metro", 40); 

 Heli* j3 = new Heli(6, 2); 

 cout << j2.getTipus() << ": " << j2.getKor() << endl; 

 j1->setKor(20); 

 cout << j1->getTipus () << ": " << j1->getKor() << endl; 

 j3->mennyi() = 6; 

 cout << j3->getKor() << "," << j3->mennyi() << endl; 

 delete j1; 

 delete j3; 

c) Egy rövid kódrészletben idézzen elő olyan esetet, amikor egy Jarmu objektum kivételt generál! A kódrészlet mutassa be a 

keletkező kivétel lekezelését! 

Egy lehetséges megoldás: 

 
class Jarmu { 

 String tipus; 

 long kor; 

public: 

 Jarmu(String n = "auto", long k = 0) : tipus(n), kor(k) {} 

 String getTipus() const { return tipus;  } 

 virtual long getKor() const { return kor;  } 

 void setKor(long k) { 

  if (k < kor) throw String("Jajajajaj!!!"); 

  kor = k; 

 } 

 virtual ~Jarmu() {} 

}; 

 

class Heli : public Jarmu { 

 short ren; 

public: 

 Heli(int k, short r) : Jarmu("helikopter", k), ren(r) {} 

 long getKor() const { return Jarmu::getKor() - ren; } 

 short& mennyi() { return ren; } 

}; 

 

    try { 

        Jarmu j("vonat", 10); 

        j.setKor(9); 

    } catch (String) { 
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        cout << "megvagy!\n"; 

    } 


