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Ellenőrzött adatok bevitele
Már ismerjük a scanf függvényt, amely formázott (típusos) adatbevitelt biztosít
– egész (inum) szám esetén: scanf("%d", &inum);

– valós (fnum) szám esetén: scanf("%f", &fnum);

A feladatok során jellemzően egy adott zárt intervallumban lévő adatokkal (halmazok) dolgozunk. Az 
intervallum alsó határát jelölje (ah), a felső határát (fh). Az alábbi lehetséges megoldás szöveges algoritmus 
leírással adja meg egy tetszőleges típusú szám ellenőrzött beolvasását.

ELJÁRÁS GetNumber(szoveg, ah, fh)

CIKLUS
KI: szoveg, ah, fh
BE: szam
HA (szam<ah vagy fh<szam) AKKOR

KI: "Hibás adat, adja meg újra!"
AMÍG (szam<ah vagy fh<szam)

…

ELJÁRÁS VÉGE

A megoldások ANSI C kódja
Ellenőrzött valós szám beolvasása [AH-FH] intervallumban:

#include <stdio.h>

float getfloat(char s[], float ah, float fh) {
float value;

do {
printf("%s [%.2f-%.2f]: ", s, ah, fh);
scanf("%f", &value);
if (value<ah || fh<value) {

printf("\nHibas adat, adja meg ujra!");
}

} while (value<ah || fh<value);
return (value);

}

Ellenőrzött egész szám beolvasása [AH-FH] intervallumban:

#include <stdio.h>

int getint(char s[], int ah, int fh) {
int value;

do {
printf("%s [%d-%d]: ", s, ah, fh);
scanf("%d", &value);
if (value<ah || fh<value) {

printf("\nHibas adat, adja meg ujra!");
}

} while (value<ah || fh<value);
return (value);

}

Véletlen számok
A számítógépek képesek arra, hogy véletlen értékű számokat hozzanak létre (generálás). A számolótábla 
programok (Microsoft Excel, Libre Office) is rendelkeznek olyan beépített függvényekkel, amelyek feladata egy 
véletlen érték generálása. Az Excel-ben ez a VÉL() függvény. Feladata, hogy a ]0-1[ nyitott intervallumban 
hozzon létre valós értékeket. Vagyis sem 0, sem 1 értéket nem generál.



Az ANSI C standard függvényei között a rand() függvény teszi ugyan ezt. A függvény pszeudó véletlen 
számokat generál 0 és RAND_MAX értékek között. A pszeudó azt jelenti, hogy minden program futtatása során 
ugyan abban a sorrendben generál a függvény értékeket. A függvény és a RAND_MAX érték az stdlib.h 
függvénygyűjteményben van deklarálva.

Az alábbi program 5 darab véletlen számot generál:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define DB 5

int main(void) {
int i;

for (i=0; i<DB; i++) {
printf("\n%d. szam: %8d", i+1, rand());

}
return (0);

}

A programot többször is futtatva, láthatjuk, hogy mindig ugyan azokat a számokat kapjuk eredményül (pszeudó).
Ezért kell egy olyan megoldás, amely valóban véletlen számokat generál. Azaz minden futás során más és más 
eredményt generáljon a program. Ehhez a számítógép órájának állapotát (time) fogjuk használni, valamint egy 
függvényt, amelynek feladata a generátor kezdőértékének (srand) beállítása.

A módosított program ennek megfelelően:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define DB 5

int main(void) {
int i;
time_t t;

t = time(&t); // óra lekérdezése
srand((int) t); // kezdő érték beállítása
rand(); // véletlen szám generálása

for (i=0; i<DB; i++) {
printf("\n%d. szam: %8d", i+1, rand());

}
return (0);

}

A Microsoft Excel VEL() függvénye
A rand függvény 0-RAND_MAX között generál értékeket. Ha ezeket 0-1 intervallumba lévő valós számokká 
szeretnék "konvertálni" (transzformálni), akkor nincs más dolgunk, mint a kapott számot RAND_MAX értékkel 
osztanunk kell. Vagyis a program kiíró részén az alábbi módosítást kell alkalmaznunk:

for (i=0; i<DB; i++) {
printf("\n%d. szam: %.6f", (float) rand()/(float) RAND_MAX);

}

Véletlen számok generálása zárt intervallumban
Legyen egy zárt intervallum [AH-FH] alsóhatára AH, felsőhatára FH.
1. a rand() függvény egész számot generál a 0…RAND_MAX tartományban.
2. a (float) rand()/(float) RAND_MAX kifejezés valós számot generál a 0…1 intervallumban.



Ezt kell transzformálni az AH-FH tartományba.
Ezt két lépésben tudjuk megoldani.
(1) 0…1 tartomány nyújtása az FH-AH tartománynak megfelelően, így jön létre a 0…(FH-AH) tartomány.
(2) Ez utóbbi tartományt el kell tolni az AH kezdőértékre.

Alábbi ANSI C programrészlet ezt a feladatot oldja meg:

vel = (float) rand() / (float) RAND_MAX; // 0…1 intevallum
vel *= (fh - ah); // 0…(FH-AH) intervallum
vel += ah; // AH…FH intervallum

Az eddigiek alapján elkészíthető egy függvény, amely tetszőleges intervallumban képes valós számokat 
generálni. A függvény alapvetően két részből kell, hogy álljon. Az első része a generálás feltételeinek egyszeri 
beállítását kell, hogy biztosítsa, a másik része pedig, AH és FH közötti valós véletlen számot generál minden 
függvényhívás esetén.

A megfelelő ANSI C kód:

float veletlen(float ah, float fh) {
static int f = 0;
float vel;

// beallito programresz (csak egyszer fut le)

if (f == 0) {
srand((int) time(NULL));
rand();
f = 1;

}

// veletlen szam generator AH-FH tartomanyban

vel = (float) rand() / (float) RAND_MAX;
vel = ah + vel * (fh - ah);

return (vel);
}

Véletlen számokat generáló függvények
A függvények két csoportban készülnek el. Az egyik csoport a valós számok, a másik csoport az egészszámok 
halmazán biztosítja a véletlen számok generálását. A csoportok mindegyike az alábbi műveleteket hajtja végre:

rnd… egyetlen véletlen szám generálása AH-HF tartományban
rnd…arr N elemű, A[] tömb felöltése AH-FH tartományba eső véletlen számokkal
rnd…arrunq N elemű, A[] tömb felöltése AH-FH tartományba eső egyedi értékű véletlen számokkal

rnd – véletlen szám
… – int/float a generálandó számok típusának megfelelően
arr – tömb (array angol szóból)
unq – egyedi (unique angol szóból)

Házi feladat
Készítse el az adatbekérés további függvényeit, amelyek egész és valós számokat olvasnak be tömbökbe. Legyen
egy N elemű A[] tömb, amelybe egész/valós számokat kell beolvasni egy megadott zárt intervallumban. Az 
intervallum alsó- (AH), illetve felső határával (FH) kerül megadásra!


