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Regionális forduló 

2009. november 28. 

A 11-13. és a 8-13. oszt{lyosok feladata 

Egy menedzser típusú j{ték kezelőrendszerét kell elkészítenetek. 

A j{ték egy atlétikai vil{gversenyhez kapcsolódik. A j{tékosoknak (a későbbiekben 

menedzsereknek) a versenyen részt vevő atlét{kra kell fogadniuk. Minden, a j{tékba 

benevező menedzser 200 indulókupont kap. A j{ték az atlétikai verseny előtt és alatt 

folyamatosan zajlik, a j{tékban résztvevők a rendelkezésükre {lló keretből b{rmikor 

fogadhatnak, ha az adott versenysz{mra a fogad{si hat{ridő még nem j{rt le. 

(Fogad{si hat{ridő: a versenysz{mban rendezett verseny előtti nap, ekkor még lehet 

fogadni.) 

A menedzserek a fogad{sok eredményei alapj{n nyereménykuponokat szerezhetnek. 

A j{ték célja a lehető legnagyobb nyeremény megszerzése. 

A fogad{si díjak versenysz{monként különböznek, a j{ték kezdetén a menedzserek 

az indulókuponokból egyenlíthetik ki őket. A menedzserek a versenysz{m fogad{si 

hat{ridején belül egy kor{bban – adott versenysz{mra és azon belül versenyzőre  – 

tett fogad{sukat visszavonhatj{k, ilyenkor azonnal visszakapj{k az érte kifizetett 

kupont, így az adott összegért új fogad{st köthetnek. Az egyes versenysz{mok 

versenyeit követő napon jóv{írj{k a nyereményeket. (A jóv{írt nyeremény a versenyt 

követő napon m{r felhaszn{lható.) Azok a menedzserek, akiknek m{r jóv{írt 

nyereményük is van, az ezért kapott kupont is felhaszn{lhatj{k új fogad{sokra.  

Ha fogad{skor nyereménykuponnal (is) fizet a menedzser, és ezt követően vissza 

akarja vonni azt, akkor nem kaphatja vissza a fogad{sért kifizetett összeget. (Ebben 

az esetben az indulókuponok sem j{rnak vissza.) 

A csak indulókuponokból tett fogad{s összege visszavon{s esetén akkor is visszaj{r, 

ha azt követően m{r nyereménykuponnal is történt fogad{s. Ebben az esetben 

azonban a visszakapott kuponok a nyereménykuponokkal azonos feltételekkel 

haszn{lhatóak fel. 

A j{tékban a menedzserek egym{stól függetlenül vesznek részt, így ugyanabban a 

versenysz{mban ugyanarra a sportolóra többen is fogadhatnak, de mindenki csak 

egyszer. Ha egy versenysz{mban több sportoló is indul, akkor ak{r mindegyikükre is 

lehet fogadni. Egy fogad{s {ra mindig egy adott versenysz{m adott versenyzőjére 

vonatkozik, és megegyezik a versenysz{m {r{val. 



DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2009/2010 

 

 2 

A nyereménykuponok sz{mít{sa 

A fogad{sban megtett sportoló a versenysz{mban elért eredménye alapj{n 0-7 pontot 

kap. A menedzser nyereménykuponjainak a sz{ma a versenyző pontsz{m{nak és a 

versenysz{m {ra alapj{n meghat{rozott szorzónak a szorzata lesz. 

Versenysz{m {ra Szorzó  Helyezés Pont 

 5 – 15 kupon 50  1. hely (aranyérem) 7 

16 – 25 kupon 40  2. hely (ezüstérem) 5 

26 – 35 kupon 30  3. hely (bronzérem) 4 

36 – 45 kupon 20  4. hely 3 

46 – 60 kupon 10  5. hely 2 

   6. hely 1 

Példa: ha egy menedzser 20 kuponos versenysz{mban v{laszt versenyzőt, aki a 

versenyen 4. helyezett lesz, akkor 120 nyereménykupont kap, így 100 kupon lesz a 

nyeresége. 

Az egész j{ték végén a menedzserek sz{ml{j{ról levonnak 200 kupont, és az ezut{n 

megmaradó összeget fizetik ki. Akinek 200 kuponn{l kevesebb van a sz{ml{j{n, 

annak 0 kupont írnak jóv{. 

Olyan programot kell készítenetek, amelyik feldolgozza a j{tékhoz tartozó adatokat. 

Bemeneti adatok 

A feladat megold{s{hoz szükséges bemenő adatok szöveges {llom{nyokban {llnak 

rendelkezésre. Az {llom{nyok nem tartalmaznak ékezetes karaktereket. 

Versenysz{mok 

Az atlétikaverseny versenysz{mainak adatait a verseny.txt f{jl tartalmazza. 

Minden versenysz{mhoz négy adat (négy sor) tartozik: 

a versenysz{m neve (mindig egy szó); 

a verseny ideje (a hónap és a nap neve két-két karakter sz{mjegyekből, közöttük 

ponttal és egy szóközzel, a d{tum végén is egy pont tal{lható); 

a versenysz{m {ra; 

a versenyszámban szereplő versenyzők adatait tartalmazó fájl neve. 

A verseny időtartama: 2009. 11. 10 ─ 2009. 11. 25. 

Fogad{sokat 11. 01-től lehet kötni. 
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Minta: 

verseny.txt 

diszkoszvetes 

11. 11. 

20 kupon 

verseny1.txt 

gerelyhajitas 

11. 14. 

30 kupon 

verseny2.txt 

sulylokes 

11. 16. 

25 kupon 

verseny3.txt 

Maximum 10 versenysz{mot rendeznek a versenyen. 

Versenyzők adatai 

Az egyes versenysz{mokban szereplő versenyzők adatait a verseny.txt-ben megadott 

versenyN.txt nevű szövegf{jlokban tal{lj{tok. Minden versenyzőhöz h{rom adat 

(h{rom sor) tartozik: 

név (feltételezzük, hogy a vezetéknév és a keresztnév is egy-egy szó); 

születési év; 

a versenyző eddigi eredményei (egy sorban szerepelnek pontosvesszővel elv{lasztva). 

Minta: 

verseny1.txt 

Gipsz Jakab 

1988 

olimpiai aranyerem 2008; VB ezusterem 2007 

Toth Laszlo 

1989 

olimpiai ezusterem 2004 

verseny2.txt 

Kovacs Lajos 

1988 

VB ezusterem 2007 

Kiss Gergely 

1987 

olimpiai 5. hely 2008 

Egy versenysz{mban maximum 10 versenyző indulhat. 

A menedzserek műveletei 

A menedzserek fogad{sainak adatai a fogadK.txt f{jlokban tal{lhatóak. Egy fogadK.txt 

f{jl több fogad{s adatait is tartalmazhatja, de csak egy menedzserhez tartozhat. Egy 

menedzser tetszőleges sz{mú fogadK.txt f{jlban szerepelhet.  

A f{jl első sora a j{tékban részt vevő menedzser nevét (vezetéknév és keresztnév), a 

m{sodik a fogad{s idejét (hh. nn. form{tumban), a tov{bbi sorok pedig a megtett 

versenyzőkre vonatkozó adatokat tartalmazz{k. 



DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2009/2010 

 

 4 

Minden sor a „fogad” vagy a „vissza” szóval kezdődik. A „fogad” előtag azt jelenti, 

hogy az adott versenysz{mra és versenyzőre a menedzser fogad, a „vissza” pedig azt, 

hogy a kor{bbi fogad{st visszavonja. A sor tov{bbi részében a versenysz{m neve 

szerepel, ezt követi versenysz{mból v{lasztott versenyző, esetleg versenyzők neve. (A 

különböző típusú adatokat egy-egy szóköz v{lasztja el egym{stól.) 

Minta: 

fogad1.txt 

Toth Veronika 

11. 09. 

fogad gerelyhajitas Kiss Gergely 

fogad diszkoszvetes Toth Laszlo Gipsz Jakab 

fogad2.txt 

Toth Veronika 

11. 10. 

vissza diszkoszvetes Gipsz Jakab 

A fogad{sokban maximum 100 menedzser vesz részt, a fogadK.txt f{jlok maxim{lis 

sz{ma 500 lehet. Egy fogadK.txt f{jlban összesen 20 fogad{s/visszavon{s lehet. 

Az egyes versenysz{mok eredményei az eredmN.txt f{jlokban tal{lhatóak. (Az 

eredmN.txt eredményf{jl a versenyN.txt versenysz{m eredményét adja.) 

Az eredmN.txt a versenysz{mban résztvevő versenyzők neveit tartalmazza a 

helyezésük sz{m{nak növekvő sorrendjében. (Előfordulhat, hogy ebben a f{jlban 

kevesebb név szerepel, mint a megfelelő versenyN.txt f{jlban. A versenysz{mba 

nevező, az eredmN.txt f{jlban nem szereplő versenyzők 0 pontot kapnak.) 

Minta: 

eredm1.txt 

Gipsz Jakab 

Toth Laszlo 

eredm2.txt 

Kiss Gergely 

Kovacs Lajos 

A program működése 

A program indít{sa ut{n ki lehet v{lasztani, hogy a programot egy menedzser vagy a 

fogadóiroda munkat{rsa haszn{lja-e. A menedzsereknek készített v{ltozatban a j{ték 

nagyon rövid leír{sa, majd a versenysz{mok list{ja jelenik meg a képernyőn (ha 

szükséges, lapozható form{ban). 

Minden versenysz{mhoz egy sor tartozik: 

1. diszkoszvetes 11. 10. 20 kupon 

2. gerelyhajitas 11. 14. 30 kupon 

3. sulylokes 11. 16. 25 kupon 

A j{tékba bekapcsolódó menedzser lehetőséget kap a versenyN.txt f{jl tartalm{nak 

megtekintésére. A kiv{lasztott versenysz{mban a sportolók adatai egy-egy sorban 

szerepelnek a képernyőn (ha szükséges lapoz{ssal). 
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A „diszkoszvetes” v{laszt{sakor (verseny1.txt) 

Gipsz Jakab 1988 olimpiai aranyérem 2008; VB ezüstérem 2007 

Toth Laszlo 1989 olimpiai ezüstérem 2004 

A menedzserek a versenysz{mok szorzóiról és a helyezésekért j{ró pontsz{mokról is 

a képernyőn kapnak t{jékoztat{st. 

A menedzser a szükséges inform{ciók birtok{ban a program fut{sa közben b{rmikor 

tehet vagy visszavonhat fogad{st. Ez a művelet egy újabb fogadK.txt f{jlban t{rolódik. 

A programnak sz{mon kell tartania a kor{bbi f{jlok sz{m{t (K), és az újabb fogad{st 

vagy visszavon{st a fogad(K+1).txt f{jlba kell elt{rolnia. (A program kiprób{l{s{hoz 

tesztf{jlként fogadK.txt f{jlok is tartozhatnak, ezeknek az indexelése minden esetben 

1-gyel kezdődik és folyamatos.) 

A bevitt adatok alapj{n olyan fogadK.txt f{jlnak kell elkészülnie, aminek a szerkezete 

megegyezik a kor{bban leírtakkal. 

A programnak ir{nyítania kell a fogad{st. A menedzser nevének és a d{tumnak a 

bekérése ut{n a fogad{si, ill. visszavon{si sz{ndékra vonatkozó adatokat is meg kell 

kérdeznie. 

A menedzser az egym{s ut{ni fogad{sok/visszavon{sok d{tum{t nem csökkenő 

sorrendben adhatja meg. 

Hib{s adatok esetén figyelmeztetésnek kell megjelennie a képernyőn. Pl. a 

menedzser nem fogadhat olyan versenyzőre, akire az adott versenysz{mban m{r 

fogadott. 

Kimenet 

A fogadóiroda munkat{rsa is haszn{lhatja a programot. Az ő sz{m{ra azt kell 

biztosítani, hogy az atlétikai verseny időtartama alatt tetszőleges napon meg tudja 

hat{rozni az összes menedzser aktu{lis kuponjainak sz{m{t, (az induló- és 

nyereménykuponokat külön egym{s ut{n) egy kimeneti f{jlban (a f{jl neve: 

nap????.txt, ahol a ?-ek helyén a hónap és nap {ll két-két karakterrel). A vegeredm.txt 

f{jl a verseny befejezése ut{n (a legkésőbb megrendezett versenysz{m versenyét 

követő napon) ugyancsak a fogadóiroda sz{m{ra adja meg a menedzserek nevét a 

sz{ml{jukon szereplő összegek csökkenő sorrendjében, az összegek megjelenítésével. 

Mindkét kimeneti f{jltípus (nap????.txt ill. vegeredm.txt) esetében egy-egy sorban kell 

megjeleníteni az egyes menedzserek adatait. 

A vegeredm.txt és a nap????.txt f{jlokban szereplő adatokat a képernyőn nem kell 

kilist{zni. 

A vegeredm.txt f{jlt a program haszn{lat{nak befejezése előtt akkor is el kell készíteni, 

ha azt a felhaszn{lói felületről nem kérik. 
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Minta: 

nap1113.txt 

Toth Veronika 150 200 

vegeredm.txt 

Toth Veronika 360 

A kimeneti f{jlok elkészítését is ir{nyítania kell a programnak úgy, hogy felkín{lja a 

v{laszt{s lehetőségét, és (ha szükséges) a d{tum megfelelő form{tumú beír{s{t. 

Beadandó 

Beadandó a program forr{skódja (a programoz{si környezettől függően a forr{skód 

több f{jl is lehet, esetleg mapp{k is tartozhatnak hozz{) és a lefordított {llom{ny. 

A bemeneti adatokat tartalmazó f{jlok mindig az aktu{lis (fejlesztői környezetben az 

alapértelmezett) könyvt{rban tal{lhatóak. A kimeneti f{jlokat is ide kell menteni. (A 

program kódja nem tartalmazhat abszolút elérési útvonalat.) 

Feltételezzük, hogy a bemeneti f{jlokban szereplő adatok minden esetben helyesek. 

Kódol{si konvenciók 

A feladatmegold{s része a forr{skód minőségi elkészítése. 

Ir{nyelvek: 
 egységes kódol{si konvenciók az azonosítókra 

o a v{ltozók egységes elnevezése (kis- és nagybetűk vagy m{s speci{lis 

karakterek haszn{lata), 

o az oszt{lyok egységes elnevezése (objektum-orient{lt programnyelv esetén, 

pl. C++), 

o a függvények, ill. elj{r{sok egységes elnevezése, 

o a programkód egységes struktur{lts{ga, tagolts{ga (indent{l{sa), 

 kód minősége (könnyen – emberek sz{m{ra – érhető, ill. karbantartható kód) 

o {ttekinthető, lehetőség szerint rövid elj{r{sok, függvények, f{jlok, 

o beszédes, ill. tömör elnevezésű azonosítók, 

o objektum-orient{lt nyelveknél glob{lis v{ltozók mellőzése, 

Kommentezés: 

 A kommentezés elsődleges célja, hogy a programban, a miért? kérdésre adjon v{laszt. 

(A mit? kérdésre az azonosítók megfelelő elnevezése és a megfelelően struktur{lt 

kód, a hogyan? kérdésre pedig az {ttekinthető forr{skód ad v{laszt,) 

 A túlz{sba vitt kommentezés csökkenti az {ttekinthetőséget, a túl kevés komment 

nehezíti a megértést. 

Elv{r{s a v{ltozók, oszt{lyok, függvények és elj{r{sok szerepének rövid, 

értelemszerű kommentezése. 

Elérhető pontsz{m: 150 pont (Ebből a helyes dokument{l{s – kommentezés  –  15 

pont) 

Jó munk{t kív{n a Versenybizotts{g! 


