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Azonos felsorolóra 
támaszkodótételek 

szekvenciában

Párhuzamosan 
futó tételek egy 
ciklusba vonása

Egyszerű egyedi 
felsoroló

Tételt használó 
egyedi felsoroló
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• Meg kell találni a fájlban az első negatív számot, 

azt követően indulhat a számlálás, a fájl végéig.

• Lehet, hogy nem lesz negatív szám a fájlban.

• Milyen tétellel dolgozzuk fel a fájl első részét?

• Lineáris keresés

• Kiválasztás



„elem”-ben lesz az első
negatív, ha találtunk
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A tétel ciklusa eggyel 

tovább olvas!

A folytatásnak fel kell dolgoznia 

az előre olvasott elemet, és a fájl 

maradék részét!

 1  3  4  -1 2 -2  1  4  3 

l=true; elem=-1
e’=2

x’ – a fájl hátralévő
része
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Fontos!

Számlálásban nincs 

előreolvasás!

first() elmarad



„e”-ben lesz az első negatív, 

ha találtunk
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A tétel ciklusa leáll, 

amikor negatívat olvasott

A folytatás feldolgozza a fájl 

maradék részét.

 1  3  4  -1 2  -2  1  4  3 

e=-1 x’ – a fájl hátralévő
része
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Fontos!

Tovább kell olvasni, hogy az első
negatív utáni számmal 

kezdhessen a számlálás.
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• A fájlban lévő első negatív elem a „vízválasztó”.

• Előtte lévő és utána következő fájl részeket kell 

tétellel feldolgozni.

• Első lépés: feltétel fennállásáig tartó számlálás.

• Negatív elemet „átlépjük”.

• Utána a fájl végéig egy újabb számlálás.
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Tételek közötti átmenet: e-ben az 

első negatív van (ha van negatív 

szám a fájlban), így tovább kell 

olvasni.

Mi van, ha nem 

volt negatív a 

fájlban?

Ha üres a fájl?
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• A fájlban lévő első negatív elem előttiek tartoznak 

az első számláláshoz.

• Első lépés: feltétel fennállásáig tartó számlálás.

• Utána a fájl végéig egy újabb számlálás.

• Negatív elemet a második számlálás fel kell 

dolgozza! 
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Nincs first() / 

next(), mivel 

az „előre 

olvasott” 

elemet is fel 

kell dolgozni!

Nincs 

negatív/üres 

fájl?
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Kvíz/2
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Üres fájl?

1 vagy 2 adatot tartalmazó 

fájl?
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Ötlet: Soroljuk fel az eredménybe szánt rekordokat, és másoljuk output fájlba őket. 

(Sejthető: összegzés tételre kell majd visszavezetni.)

UF ???
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Feladat megoldása az egyedi felsorolón
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next() művelet
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t.next()

Kvíz/3



27



Tervezzünk különböző, alkalmas felsorolót a feladathoz: Kvíz/4

UF ???
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Feladat megoldása az egyedi felsorolón
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Kvíz/5
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t.next()


