
Programozás I. gyakorlat

Fájl kezelés
Láncolt listák



Fájl kezelés

#include <stdio.h>

int main() {
int a;
scanf("%d", &a);
printf("%d", a);
return 0;

}

#include <stdio.h>
int main() {

FILE * fd;
int a;
fd = fopen("be.txt", "r");
if (fd == NULL) {

perror("Hiba");
return 1;

}
fscanf(fd, "%d", &a);
fclose(fd);
printf("%d", a);
return 0;

}



Fájl kezelés

● Írás a fájlba:

Hozzáfűzés:

fd = fopen("ki.txt", "w");
fprintf(fd, "Ez megy a fileba\n");

fd = fopen("ki.txt", "a");
fprintf(fd, "Ez lesz a masodik sor");



Láncolt lista

● Statikus tömb: A program írásakor tudjuk 
mekkora tömb kell

● Dinamikus tömb: Futásidőben derül ki mekkora 
tömb szükséges

● Láncolt lista: A tárolandó adatok mennyisége 
folyamatosan változik



Láncolt lista

fej

Üres lista



Láncolt lista: első elem 
hozzáadása

adat  következő

fej

Az új elemet létrehozzuk



Láncolt lista: első elem 
hozzáadása

adat  következő

fej

Beállítjuk a fejet: 1 elem a 
listában



Láncolt lista: beszúrás első 
elem elé

adat  következő

fej

1.: Új elem létrehozása

adat  következő



Láncolt lista: beszúrás első 
elem elé

adat  következő

fej

2.: új elem az aktuális elsőre 
mutat

adat  következő



Láncolt lista: beszúrás első 
elem elé

adat  következő

fej

3.: A fej az új elemre mutat

adat  következő



Láncolt lista: beszúrás az utolsó 
elem után

adat  következőfej

1.: Az új elemet létrehozzuk

adat  következő adat  következő



Láncolt lista: beszúrás az utolsó 
elem után

adat  következőfej

2.: Az aktuális utolsó az új 
elemre mutat

adat  következő adat  következő



Láncolt lista: beszúrás két elem 
közé

adat  következőfej

1.: Az új elemet létrehozzuk

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: beszúrás két elem 
közé

adat  következőfej

2.: Az új elem „következő” 
mezőjét beállítjuk

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: beszúrás két elem 
közé

adat  következőfej

3.: Az előző elem „következő” 
mezőjét beállítjuk

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: utolsó elem törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: utolsó elem törlése

adat  következőfej

1.: Az utolsó elem 
felszabadítása

adat  következő
adat  következőcc



Láncolt lista: utolsó elem törlése

adat  következőfej

2.: Az új utolsó elem NULL-ba 
mutat

adat  következő
adat  következőcc



Láncolt lista: első elem törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: első elem törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő

1.: Az első elem 
felszabadítása

cc



Láncolt lista: első elem törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő

2.: A fej a következőre mutat

cc



Láncolt lista: közbülső elem 
törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő



Láncolt lista: közbülső elem 
törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő

1.: Az előző elem mutasson a 
törlendő utáni elemre



Láncolt lista: közbülső elem 
törlése

adat  következőfej

adat  következő
adat  következő

2.: Felszabadítjuk a törlendő 
elemet

cc



Láncolt lista a gyakorlatban

● Adatszerkezetek:

struct elem {
struct elem * kov;
int adat;

};

struct lista {
struct elem * fej;
struct elem * aktualis;

};



Inicializálás

void init(struct lista * l) {
l->fej = 0;
l->aktualis = 0;

}

int main() {
struct lista l;
init(&l);
return 0;

}



Elem beszúrása üres listába, vagy 
aktuális után

void beszur(struct lista * l, int adat) {
struct elem * uj;
uj = (struct elem*)malloc(sizeof(struct elem));
uj->adat = adat;
uj->kov = NULL;
if (l->fej == NULL) {

l->fej = uj;
l->aktualis = l->fej;

} else {
uj->kov = l->aktualis->kov;
l->aktualis->kov = uj;
l->aktualis = uj;

}
}



Elem beszúrása első elem elé

void beszur_elsonek(struct lista * l, int adat) {
struct elem * uj;
uj = (struct elem*)malloc(sizeof(struct elem));
uj->adat = adat;
uj->kov = l->fej;
l->fej = l->aktualis = uj;

}



Léptetés

void elsore(struct lista * l) {
l->aktualis = l->fej;

}

int elore(struct lista * l) {
if (l->aktualis) {

l->aktualis = l->aktualis->kov;
return 1;

}
return 0;

}



Lekérdezés

int ures(struct lista * l) {
return l->fej == NULL;

}
int vege(struct lista * l) {

return l->aktualis == NULL;
}
int utolso(struct lista * l) {

return l->aktualis && l->aktualis->kov == NULL;
}
int adat(struct lista * l) {

if (l->aktualis)
return l->aktualis->adat;

return 0;
}



Lista kiíratása

void kiir(struct lista * l) {
if (ures(l)) {

printf("Ures lista\n");
return;

}
struct elem * temp = l->aktualis;
elsore(l);
while (!vege(l)) {

printf("%d ", adat(l));
elore(l);

}
l->aktualis = temp;
printf("\n");

}



Adott indexű elem keresése

int keres(struct lista * l, int index) {
l->aktualis = l->fej;
int i = 0;
while (l->aktualis && i < index) {

l->aktualis = l->aktualis->kov;
i++;

}
return l->aktualis != NULL;

}



Aktuális utáni elem törlése

void torol(struct lista * l) {
if (l->aktualis == NULL || 

l->aktualis->kov == NULL)
return;

struct elem * temp = l->aktualis->kov->kov;
free(l->aktualis->kov);
l->aktualis->kov = temp;

}



Első elem törlése

void torol_elso(struct lista * l) {
if (l->fej == NULL)

return;
struct elem * temp = l->fej;
l->fej = l->fej->kov;
l->aktualis = l->fej;
free(temp);

}



Adott indexű elem törlése

void torol_index(struct lista * l, int index) {
struct elem * temp = l->fej;
struct elem * prev = 0;
int i = 0;
while (temp && i < index) {

prev = temp;
temp = temp->kov;
i++;

}



Adott indexű elem törlése

if (temp == NULL)
return;

if (prev == NULL) {
l->fej = l->fej->kov;
l->aktualis = l->fej;
free(temp);

} else {
prev->kov = temp->kov;
l->aktualis = prev->kov;
free(temp);

}
}



Láncolt lista felszabadítása

void felszabadit(struct lista * l) {
l->aktualis = l->fej;
struct elem * temp;
while (l->aktualis) {

temp = l->aktualis->kov;
free(l->aktualis);
l->aktualis = temp;

}
l->fej = NULL;
l->aktualis = NULL;

}



Feladat

● Láncolt lista segítségével valósítsd meg a 
verem adatszerkezetet!

● Bővítsd ki a láncolt listát kétszeres láncolt 
listává!


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37
	Dia 38

