
Funkcionális programozás
10. gyakorlat

Magasabb rendű függvények

1. Definiáld a map függvényt!

map' (\n -> n + 2) [] == []
map' (\n -> n + 2) [2,3,4] == [4,5,6]
map' even [2,3,4] == [True, False, True]

2. Definiáld a filter függvényt!

filter' (\n -> n > 5) [] == []
filter' (\n -> n > 5) [1,2,5,6,0] == [6]
filter' even [1,2,5,6,0] == [2,6,0]
filter' (elem 0) [[5,6],[4,1,2,0],[0,5]] ==

[[4,1,2,0],[0,5]]

3. Definiálj egy upperToLower nevű függvényt, mely minden nagy-
betűt kisbetűvé alakít, a többit eldobja!

upperToLower "" == ""
upperToLower "Hello World!" == "hw"
upperToLower "haSKell" == "sk"

4. Definiáld az all függvényt!

all' (\n -> n > 0) []
all' (\n -> n > 0) [1,2,9,6]
not (all' (\n -> n > 0) [1,2,-4,9,6])
not (all' even [4,6,8,2,3,0])

5. Definiáld az any függvényt!

not (any' (\n -> n == 2) [])
not (any' (\n -> n == 2) [1,5,9,0,3])
any' (\n -> n == 2) [1,5,9,2,0,3,2]
any' even [1,2,5,9,2,0,3,2]

6. Definiálj egy hasLongLines nevű függvényt, mely megvizsgálja,
hogy egy fájl sorai között van-e legalább 3 szóból álló!

not (hasLongLines "elso\nmasodik\nharmadik")
hasLongLines "elso\negy nagy alma\nharmadik"

Tipp: itt jól jöhet a lines és words.

7. Definiáld újra az elem függvényt, mely megnézi, hogy egy elem
része-e egy listának! Használj magasabb rendű függvényt!

elem' :: Eq a => a -> [a] -> Bool

elem' 'n' "Finn"
elem' 'H' "Harry"
not (elem' 'h' "Harry")
elem' True [False, False, True]
not (elem' True [False, False, False])

8. Definiáld a hasAny függvényt, mely megvizsgálja, hogy egy lista
elemei közül valamelyik előfordul-e egy másik listában!

hasAny :: Eq a => [a] -> [a] -> Bool

hasAny "abc" "I like Haskell"
hasAny [5,9] [4, 3, 2, 0, 9]
not (hasAny ["haskell", "python"] ["c", "java"])

9. Definiáld a takeWhile függvényt!

takeWhile' (\n -> n > 5) [] == []
takeWhile' (\n -> n > 5) [6,7,9,5,2,1] == [6,7,9]
takeWhile' odd [6,7,9,5,2,1] == []
takeWhile' odd [7,9,5,2,1] == [7,9,5]

10. Definiáld a dropWhile függvényt!

dropWhile' (\n -> n > 5) [] == []
dropWhile' (\n -> n > 5) [6,7,9,5,2,1] == [5,2,1]
dropWhile' odd [6,7,9,5,2,1] == [6,7,9,5,2,1]
dropWhile' odd [7,9,5,2,1] == [2,1]

11. Definiálj egy dropWord nevű függvényt, mely eldobja az első
szót egy szöveg elejéről!

dropWord "" == ""
dropWord " fa" == " fa"
dropWord "alma fa" == " fa"
dropWord "almafa" == ""

12. Adott egy felhasználónév, illetve egy adatbázis felhasználókat
tároló adattáblája, benne felhasználónévvel és jelszóval. Nézd
meg, hogy a felhasználónév szerepel-e az adattáblában!

users :: [(String, String)]
users = [ ("mrbean", "4321"), ("admin", "s3cr3t")

, ("finn", "algebraic")]

doesUserExist "admin" users
doesUserExist "finn" users
not (doesUserExist "darth_vader" users)
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