
Programozás C és C++ -ban 
 

 
 

1.  Különbségek a C nyelvhez képest 
 
Több alapvető különbség van a C és a C++ programozási nyelvek szintaxisában. A 
programozó szempontjából ezek a különbségek könnyítik a programozó feladatát. 
A különbségek közül néhányat az alábbiakban foglalunk össze. 

1.1 Változók deklarálása 
A változókat a C nyelvhez hasonlóan kell definiálni, de bárhol definiálhatjuk őket. 
Például C-ben csak egy blokk elején lehet: 
 
{ 
  double c; 
  double b; 
 
  b = 2.14; 
  c = b + 4.5; 
} 
 
addig C++ -ban bárhol: 
 
{ 
  double b; 
 
  b = 2.14; 
 
  double c; 
 
  c = b + 4.5; 
} 
 
Ez a deklarálás lehetővé teszi, hogy a változókat ott definiáljuk ahol szükségünk van 
rá vagy például ne kelljen mindig egy blokk elejére ugrani hogy megnézhessük egy 
változó típusát. 

1.2 Függvények deklarálása és definiálása 
A függvények deklarálása is hasonló a C nyelvhez  
 
int func(int a, int b); 
 
A fenti deklaráció egy függvényt definiál, melynek két argumentuma van, két egész 
szám (integer). A függvény visszatérési értéke is egész szám. A függvény definíciója 
pedig 
 
int func(int a, int b) 



{ 
  int c; 
  c = a + b; 
  return c; 
} 
 
Ugyanakkor van egy lényeges különbség. A C++ másképpen kezeli azt az esetet 
amikor a függvény deklarációban nem adunk meg argumentumokat 
 
int func(); 
 
C-ben ez azt jelenti, hogy egy függvény, melynek bármennyi argumentuma lehet. 
C++ -ban viszont, ahol erős a típus ellenőrzés, ez a definíció azt mondja, hogy ez egy 
függvény melynek nincs argumentuma!!! 
 

1.3 Include file-ok 
Egy C programban ha valamilyen külső függvényt használunk, például printf, scanf, 
akkor ezeknek a függvényeknek a deklarációját egy include file-ból lehet beemelni.  
Erre szükség is van, hogy a C fordító (compiler) ellenőrizni tudja, hogy elegendő 
argumentumot és megfelelő típusú argumentumot adtunk-e meg.  
 
Meg kell jegyezni, hogy a C programozási nyelv „megengedő” nyelv, mert ez a 
függvény deklaráció el is hagyható. Ilyenkor a fordító feltételez valamit és 
figyelmeztetést ad, de ettől még a fordítást végrehajtja. Ha mégsem egyezik a 
függvény deklarációja és az a mód ahogyan a függvényt meghívtuk akkor furcsa 
hibákat kaphatunk. 
 
A C nyelvben egy include file megadása a következőképpen történik: 
 
#include <stdio.h> 
 
Ugyanakkor a C++ -ban a kiterjesztés nélkül adjuk meg az include file-t (és persze a 
nevük is más lesz). Ez azért van hogy bizonyos file névre vonatkozó korlátok ne 
jelenjenek meg. Például a régi DOS rendszerekben a file neve maximum 8 karakter 
hosszú lehet és a kiterjesztés pedig maximum 3 karakter. Más rendszereken, más 
korlátok vannak/voltak. Ezek elkerülésére vezették be ezt a formátumot: 
 
#include <iostream> 
 
A C programozási nyelv include file-jai is használhatók persze C++ -ban. Ebben az 
esetben a kiterjesztést nem tesszük ki és egy c betüt teszünk a név elé. Így a korábban 
tanult változat C-ben: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
a következő lesz C++ -ban: 
 
#include <cstdio> 



#include <cstdlib> 
 

1.4 Az iostream „csomag” 
 
Az „iostream” include file tartalmazza az általános input-output függvények 
deklarációját, melyek folyamatosan képesek olvasni és írni egy folyamból (stream). 
Minden programhoz tartozik két alapvető folyam (stream): 

• Egy kimeneti folyam (stream): „egy általános célú hely, általában a képernyő 
valamely vagy teljes része, ahova ki lehet nyomtatni eredményeket, adatokat”. 
Ilyen lehet a DOS prompt vagy Command Prompt vagy egy shell ablak. 

• Egy bemeneti folyam (stream): például ezen keresztül tud egy program adatot 
beolvasni a billentyűzetről. 

 
Az „iostream” csomag definiál egy kimeneti folyamot, csatornát ez a: cout . 
Ahhoz hogy ebbe a folyamba „bele írjunk” a << jeleket kell használni. Ezek a jelek a 
C programozási nyelvben a bitek balra tolását jelentették, de ebben az esetben, ha a 
cout változóval használjuk akkor az új értelmét kell figyelembe venni! Például egy 
szöveg kinyomtatása a képernyőre a következőképpen lehetséges: 
 
cout << ”Szia”; 
 

1.5 Névtartományok (namespace) 
 
Egy nagy C programban előfordulhat hogy ugyanazt a nevet akarjuk adni két 
különböző függvénynek. Ez a probléma igen könnyen elkerülhető C++ -ban mivel itt 
minden egyes definíciót egy névtartomány vesz körül. Ez azt jelenti, hogy habár két 
függvénynek ugyanaz a neve, de ha két különböző névtartományba tartoznak, akkor 
nem lesz “névütközés”, és mindkét függvény használható. (A névtartományokra még 
visszatérünk.) 
 
Mivel C++ -ban minden definíciót egy névtartomány vesz körül ezért fontos hogy erre 
emlékezzünk és használjuk őket, különben nagyon furcsa, érthetetlen hibaüzeneteket 
kapunk. 
 
Mivel a szabványos C++ könyvtárat (Standard C++ library) fogjuk használni ezért a 
legtöbb esetben a következőt kell kiadni: 
 
using namespace std; 
 
A fenti sor azt jelenti, hogy használni szeretnénk (“using”) azokat a defincíciókat 
melyek a szabványos (“std”) névtartományban (“namespace”) vannak. Ezután a 
szabványos C++ könyvtárból minden elérhető függvény és változó használható. 
 
Meg kell jegyezni, (bár lehet hogy csak félreértést okoz, így aki nem érti az ugorja át), 
hogy az include file-ok megadási módja és a névtartományok között is kapcsolat van. 
Az alábbi két kifejezés egyenértékű: 
 



#include <iostream.h> 
 
és 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 

1.6 Megjegyzések 
Egy programba megjegyzéseket lehet és kell is elhelyezni. A C stílusú megjegyzést 
két jel közé kell tenni, például 
 
/* megjegyzes */ 
 
C++ -ban lehetőség van egy soros megjegyzésre is. Ebben az esetben két per jelet kell 
kiadni egymás után. A két per jeltől a sor végéig megjegyzésnek számít minden. 
Például: 
 
int a; // ez egy megjegyzes 
 

1.7 A Hello World program 
Ezután mézzük meg a szokásos, legegyszerűbb C++ programot: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main()  
{ 
  cout << "Hello World! I am " << 8 << " Today!" << endl; 
  return 0; 
} 

hello.cpp 
 
A cout folyamba, mint a szabványos kimenetbe, „bele lehet tölteni” több adatot a << 
jel segítségével. Ezeket az adatokat balról jobbra veszi figyelembe a program és 
ebben a sorrendben is fogja kinyomtatni. Az is észrevehető, hogy különböző típusú 
adatokat is igen egyszerűen ki lehet nyomtatni. Nincs szükség a formátum megadásra 
mint a printf függvénynél. Az “endl” kulcsszó a sor végén azt jelenti hogy egy új sor 
karaktert (‘\n’) kell kinyomtatni majd a buffert üríteni kell (flush buffer). C++ -ban is 
fontos hogy egy parancsot a pontosvesszővel kell lezárni. 
 
Ugyanez a program másképpen is leírható, a különbség ki van emelve: 
 
 
#include <iostream.h> 
 
int main()  
{ 



  cout << "Hello World! I am " << 8 << " Today!" << endl; 
  return 0; 
} 
 
Nézzünk egy másik lehetséges módot a program leírására. A fenti programokban a 
teljes névtartományt “beillesztettük”, de az is lehetséges hogy csak egy-egy függvényt 
használunk a névtartományból: 
 
#include <iostream> 
 
int main()  
{ 
  std::cout << "Hello World! " << std::endl; 
  return 0; 
} 
 
A kettő darab kettőspont a ‘scope’ operátor mellyel egy változó vagy objektum 
érvényességi tartományát lehet megadni. (Később erre még visszatérünk.) 
 
Ugyanúgy mint a C nyelvben a C++ neylvben is lehetséges egy nyomtatást több 
részre osztani és a nyomtatást több lépésben végrehajtani: 
 
#include <iostream> 
 
int main()  
{ 
  std::cout << "Hello World! I am "; 
  std::cout << 8; 
  std::cout << " Today!" << std::endl; 
  return 0; 
} 
 

1.8 Az iostream “csomag” használata 
 
Előfordulhat, hogy mégis kontrollálni szeretnénk, hogy hogyan nyomtasson ki egy 
adatot a program. Ezt C++ -ban is megtehetjük. Nézzük a következő programot: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  cout << "egy decimalis szam: " << dec << 15 << endl; 
  cout << "egy oktalis szam: " << oct << 15 << endl; 
  cout << "egy hexadecimalis szam: " << hex << 15 << 
endl; 
  return 0; 
} 



stream1.cpp 
 
A program azt mutatja hogy egy egész számot hogyan lehet decimális, oktális és 
hexadecimális (10-es, 8-as és 16-os alapú) számrendszerben kinyomtatni. A szám 
előtt a számrendszernek megfelelő kulcsszót kell „betölteni” a cout-ba. 
 

1.9 Beolvasás 
Az iostream “csomag” nem csak szabványos kimenetet, hanem szabványos bementi 
(input) csatornát is biztosít. Ez a cin. Ebből a csatornából a >> jelek segítségével 
lehet beolvasni. Nagyon fontos, hogy a beolvasott adattípus a >> jelek utáni 
változó típusától függ. A program azt is mutatja, hogy a cout-ba való betöltés akár 
több sorba is írható. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main () 
{ 
  int number; 
  cout << "Adj meg egy decimalis szamot: "; 
  cin >> number; 
  cout << "a szam oktalis erteke = 0" 
    << oct << number << endl; 
  cout << "a szam hexadecimalis erteke = 0x" 
    << hex << number << endl; 
 
  return 0; 
} 

input1.cpp 
 

1.10 Szövegek, sztringek 
A szöveg vagy sztring karakterek sorozatából áll. C-ben egy karaktertömböt értettünk 
egy sztring alatt. Ugyanakkor ennek a karaktertömbnek a kezelése egy picit nehézkes 
C-ben, hiszen mindig biztosítani kell hogy megfelelő méretű hely álljon rendelkezésre 
és a szöveg manipulációt is csak függvényekkel lehet megoldani. 
 
A szabványos C++ könyvtár tartalmaz egy sokkal könnyebben kezelhető adattípust 
melynek neve: string. Ezt használva az implementációs részletek el vannak rejtve és 
természetes módon használhatjuk a szövegeket a programban. E adattípus 
használatához a <string> include file-t kell használni. 
 
#include <string> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 



{ 
  string s1, s2;              // ures szovegek 
  string s3 = "Hello World."; // szoveg kezdeti ertekkel 
  string s4("I am");          // van kezdeti ertek 
  s2 = "Today";               // Ertekadas 
  s1 = s3 + " " + s4;         // Szovegek osszefuzese 
  s1 += " 8 ";                // 
  cout << s1 + s2 + "!" << endl; 
 
  return 0; 
} 

string1.cpp 
 
 
A programban s1 és s2 üres sztringek, míg s3 és s4 azt mutatja hogyan lehet kezdeti 
értéket rendelni a sztring típusú változókhoz. Ami újdonságként hathat az az a sor 
melyben az s2 változónak értéket adunk. Ez teljesen eltér a C felfogástól, de C++ -ban 
helyesen működik és sokkal természetesebb kifejezése a programozói akaratnak.  
Szintén újdonság, hogy két sztring összefűzését a plusz (+) jel segítségével lehet 
elvégezni és nem kell foglalkozni a memória foglalással. Egy szöveghez hozzáfűzni a 
(+=) jelek segítségével lehet. Ráadásul a cout csatorna tudja hogy mit kell csinálni a 
string típusú adatokkal így egyszerűen csak bele kell tölteni a kinyomtatáshoz. 
 

1.11 C típusú szövegek 
A C nyelvben használt szövegek a C++ programozási nyelvben is használhatók. Itt is 
használhatók a strlen, strcpy, strcat és strcmp függvények. Például 
 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
 
char name[30];   
 
int main(  ) 
{ 
    strcpy(name, "Sam"); 
    cout << "The name is " << name << '\n'; 
    return (0); 
} 
 
A fő probléma a C típusú szövegek kezelésével, hogy nem biztonságos. Ez azt jelenti, 
hogy senki nem ellenőrzi, vajon a program nem másol-e be több adatot a 
memóriahelyre mint amekkora rendelkezésre áll. Például a következő illegállis: 
 
char name[5]; 
//... 
strcpy(name, "Oualline");   
 
A két szöveg típus (C és C++) egymásba konvertálható: 



• A C++ -os string típusú szöveg C típusú szöveggé alakítása a c_str 
függvény segítségével lehetséges: 
char c_style[100]; 
string a_string("Something"); 
.... 
strcpy(c_style, a_string.c_str()); 
A c_str függvény előveszi a string típusból magát a karakter sorozatot és ezt 
használja az strcpy függvény. 

 
• A C típusú szöveg C++ -os string típusú szöveggé alakítása egyszerűbb: 

a_string = c_style; 
 
A szövegekre még visszatérünk egy későbbi fejezetben. 

1.12 File-ok olvasása, írása 
File-ok olvasásához és írásához a <fstream> include file-t kell beilleszteni a 
program elejére. Ebben az esetben a file-ok olvasására az ifstream és írására az 
ofstream „csatornák” használhatók Az ifstream csatorna úgy működik mint a 
cin és az ofstream csatorna hasonlít a cout csatornához. Ez azt jelenti, hogy a 
<< és a >>  jelek használhatók írásra és olvasásra. 
 
Egy sor beolvasásához a getline függvényt lehet használni. Ez egy 
karaktersorozatot olvas be, amíg egy új sor karaktert (’\n’) el nem ér. Az új sor 
karaktert nem tárolja le a sztring típusú argumentumában. 
 
#include <string> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  ifstream in("test.dat");     // Megnyitas olvasasra 
  ofstream out("testout.dat"); // Megnyitas irasra 
  string s; 
 
  while(getline(in, s))        // Olvassunk be egy sort 
    out << s << "\n";          // irjuk ki a masik fileba 
  return 0; 
} 

file1.cpp 
 
Amint látható a megnyitandó file nevet a deklarációnál kell megadni. A program 
feltételezi hogy létezik egy “test.dat” file, melyben szöveg van soronként. (Érdekes, 
hogy a program nem hal le, ha a file nem létezik, csak leáll.) A getline függvény 
egészen addig igaz értékkel fog visszatérni, amíg sort tud beolvasni. Ha elértük a file 
végét hamis értékkel fog visszatérni. A beolvasott sort egy sztring típusú változóba 
fogja letárolni. (Itt is megfigyelhető a jelentős eltérés a C-hez képest, mivel nem kell 
azzal foglalkozni, hogy a beolvasott sor milyen hosszú, a program képes kezelni 
mindenféle esetet!) 



 
 
 

Gyakorlatok 
• Írjon programot mely beolvas egy számot, mely a kör sugara és kinyomtatja a 

kör területét. 
• Írjon programot mely beolvas egy file-t soronként, majd minden sort 

kinyomtat, de eléírja a sor számát.  
 

Tanácsok 
• Sok programozó azt szereti ha az egyes változókat külön-külön sorba írjuk, így 

könnyű a sor végére megjegyzést tenni a változóról. 
• C++ -ban elvileg bármilyen hosszú változó nevet használhatunk, de egyes 

implementációk tartalmazhatnak bizonyos korlátozásokat. A problémák elkerülése 
véget a legjobb az ha maximum 31 karakter hosszú változókat használunk. 

• Ha olyan változó neveket használunk, melyek utalnak a használatukra, akkor a 
program szinte önmagát dokumentálja. Ebben az esetben egy másik ember is 
könnyebben olvassa a programot, anélkül hogy egy külső dokumentációt kellene 
megnézni, hogy melyik változó mit jelent. 

• Ne használjunk olyan változókat melyek egy vagy két aláhúzás karakterrel 
kezdődnek, mivel bizonyos C++ fordítók ilyen neveket használnak. 



Programozás C és C++ -ban 
 

 
 

2. További különbségek a C és C++ között 

2.1 Igaz és hamis 
A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: 

• char 
• int 
• float 
• double 

 
Ugyanakkor egy új adattípus is megjelent a C++ -ban az igaz és hamis értékek 
reprezentálására: bool. 
 
Emlékeztető: C nyelvben egy kifejezés értéke hamis ha nullával egyenlő. Minden más 
esetben igaz a kifejezés értéke. 
 
A C++ -ban az igaz érték a ‘true’ a hamis a ‘false’ értéknek felel meg. Mivel 
nagyon sok program még mindig a C konvenciót használja, ezért a fordító az integer 
értéket bool típusúvá konvertálja. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  bool felt; 
  int  a; 
 
  felt = false; 
  if(felt) // ez hamis lesz 
    a = 1; 
  else 
    a = 2; // ez a rész hajtódik végre 
 
  cout << a << endl; 
  return 0; 
} 
 

2.2 A ‘typedef’ kulcsszó 
A typedef kulcsszó C++ -ban is használható típusok deklarálására, de nem 
szükséges a struct, union és enum definíciók esetén. Vegyük a következő 
definíciót: 
 



struct valami 
{ 
  int     a; 
  double  d; 
  char    string[80]; 
}; 
 
Ezt a struktúrát egyszerűen használhatjuk a C++ -ban: 
 
valami what; 
 
what.d = 3.1415; 
 
Ennek a szintaktikai elemnek még lesz jelentősége az objektum-orientált programozás 
során. 

2.3 Mutatók, pointerek 
Nézzünk egy példát, mely kinyomtatja több változó és egy függvény címét. (Ez azért 
lehetséges, mivel minden program részlet a memóriában van és így van címe.) 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int dog, cat, bird, fish; 
 
void f(int pet)  
{ 
  cout << "pet id number: " << pet << endl; 
} 
 
int main()  
{ 
  int i, j, k; 
  cout << "f(): " << (long)&f << endl; 
  cout << "dog: " << (long)&dog << endl; 
  cout << "cat: " << (long)&cat << endl; 
  cout << "bird: " << (long)&bird << endl; 
  cout << "fish: " << (long)&fish << endl; 
  cout << "i: " << (long)&i << endl; 
  cout << "j: " << (long)&j << endl; 
  cout << “k: “ << (long)&k << endl; 
  return 0; 
} 

poiner1.cpp 
 
A kiiratásnál a (long) kifejezés egy cast-olás, mely megmondja hogy a változónak ne 
az eredeti típusát vegye figyelembe, hanem konvertálja long típusúvá és csak utána 
nyomtassa ki. 
Az eredmény a következő lesz: 
 



f(): 4198875 
dog: 4683580 
cat: 4683576 
bird: 4683588 
fish: 4683592 
i: 1245052 
j: 1245048 
k: 1245044 
 
Látható hogy az “egy helyen” deklarált változók címe közel kerül egymáshoz. 
 
Bár C programozási nyelvből ismert, érdemes átismételni, hogy a függvények közötti 
paraméter átadás érték szerint történik. Ezt mutatja be a következő példa, melynél 
látható, hogy az f függvényen belüli változás nem tükröződik a main függvény 
változóiban, hiszen az f függvény minden változója lokális és nem hivatkoznak külső 
változókra. 
 
 
 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void f(int a) 
{ 
  cout << "a = " << a << endl; 
  a = 5; 
  cout << "a = " << a << endl; 
} 
 
int main()  
{ 
  int x = 47; 
  cout << "x = " << x << endl; 
  f(x); 
  cout << "x = " << x << endl; 
  return 0; 
} 
 
Ha lefuttatjuk a fenti példát akkor az eredmény: 
 
x = 47 
a = 47 
a = 5 
x = 47 
 
Ha azt szeretnénk, hogy az f függvényben történő változások hatással legyenek a 
külső változókra, akkor nem érték, hanem referencia szerinti paraméter átadást kell 
használni, vagyis mutatókat (pointereket) kell használni. Erre is nézzünk egy példát: 
 



#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void f(int *a) 
{ 
  cout << "a = " << *a << endl; 
  *a = 5; 
  cout << "a = " << *a << endl; 
} 
 
int main()  
{ 
  int x = 47; 
  cout << "x = " << x << endl; 
  f(&x); 
  cout << "x = " << x << endl; 
  return 0; 
} 
 
Ha lefuttatjuk a fenti példát akkor az eredmény: 
 
x = 47 
a = 47 
a = 5 
x = 5 
 

2.4 C++ referenciák 
A mutatók nagyjából ugyanúgy működnek C++ alatt is ahogy ezt az előző 
bekezdésben láthattuk. Ugyanakkor a C++ bevezette a referenciák fogalmát. Bár 
elvileg referenciák nélkül is lehetne dolgozni C++ -ban, de néhány helyen fontos lesz. 
A referenciák esetében a szintaxis tisztább lesz, és csak a hívott függvénynél jelenik 
meg, hogy referencia szerinti értékátadás történik! 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void f(int &a) 
{ 
  cout << "a = " << a << endl; 
  // itt közvetlenül a változóba írunk, nem a címére !!! 
  a = 5;  
  cout << "a = " << a << endl; 
} 
 
int main()  
{ 
  int x = 47; 
  cout << "x = " << x << endl; 
  f(x); 



  cout << "x = " << x << endl; 
  return 0; 
} 

reference1.cpp 
 
A példában látható, hogy ahelyett hogy az f függvény argumentumát mutatónak 
deklarálnánk (int *), referenciaként deklaráljuk (int &). Itt van egy másik fontos 
különbség is hiszen az ’f’ függvényen belül az ‘a’ változóra hivatkozunk. Ha az ’a’ 
változó egy mutató, akkor ’a’ értéke egy memória cím lesz és a fenti értékadás 
érvénytelen hiszen ki tudja mi van az 5-ös memória címen melyre az ’a’ változónak 
hivatkoznia kell. Ezzel szemben a fenti példában az ’a’ változó manipulációja során 
egy olyan változórol van szó, amelyre az ’a’ változóra referál. 
 
Ezek után az eredmény: 
 
x = 47 
a = 47 
a = 5 
x = 5 
 

2.5 A << jelek több értelme  
Az alábbi példa azt fogja mutatni, hogy a << és >> jeleknek több értelme is van a C++ 
programozási nyelvben. (Magyarázattal egy picit később szolgálunk.) 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void PrintBinary(const unsigned char val) 
{ 
  for(int i = 7; i >= 0; i--) 
  { 
    if(val & (1 << i)) 
      cout << "1"; 
    else 
      cout << "0"; 
  } 
} 
 
int main() 
{ 
  int a; 
  unsigned char b; 
 
  cout << "Adj meg egy 0 es 255 kozotti szamot"; 
  cin >> a; 
  b = a; 
 
  PrintBinary(b); 
  cout << endl; 



 
  return 0; 
} 
 

2.6 C-ben írt függvények használata 
Arra is lehetőség van hogy olyan függvényeket használjunk, melyet valaki a C 
programozási nyelvben írt meg, és egy C fordítóval és linkerrel egy könyvtárrá 
szerkesztett. 

2.6.1 A cplusplus makró 
Először is minden C++ fordító mely követi az ANSI/ISO szabványt definiálja a 
 
__cplusplus 
 
szimbólumot. Ez lényegében azt jelenti, mintha minden forrás file legtetején az alábbi 
makró definíció állna: 
 
#define __cplusplus 
 

2.6.2 A függvények deklarálása 
A C programozási nyelvben írt függvények esetén (melyet C++ -ban is szeretnénk 
használni) deklarálni kell hogy C függvényről van szó, például: 
 
extern "C" void *xmalloc(unsigned size); 
 
A deklaráció teljesen azonos a C nyelvben megszokott definícióval, de elé kell írni az 
extern "C" kifejezést. 
 
Ha több deklarációt szeretnénk egybe fogni, a következő használható: 
 
extern "C" 
{ 
  #include <valami.h> 
 
  int *fvg(int a); 
} 
 
Bár ez a két módszer használható, de van egy ennél elterjedtebb módszer. 

2.6.3 C és C++ include file-ok 
Ha a __cplusplus makrót és az extern "C" kifejezést együtt használjuk olyan 
include, header file-okat hozhatunk létre melyek használhatók a C és a C++ 
programozási nyelvben is. Egy ilyen include file szerkezete a következő szokott lenni: 
 
 
 



#ifdef __cplusplus 
extern "C" 
{ 
#endif 
  // a függvények és változók ide jönnek, például: 
 
  void *xmalloc(unsigned size); 
 
#ifdef __cplusplus 
} 
#endif 
 
Figyeljük meg, hogy a feltételes fordítási direktívák segítségével hogyan ellenőrizzük 
hogy C vagy C++ típusú fordításra van-e szükség. A szabványos include file-ok, 
például az stdio.h is ilyen módon van megszerkesztve és ezért használható mind a 
két nyelvben! 

2.7 Függvény definiálás C++ -ban 
Az emberi kommunikációban egy szónak gyakran több jelentése van. Ugyanakkor a 
programozási nyelvekben egy függvénynek vagy tevékenységnek nevet kell adni, és 
csak egy neve lehet. Ez sajnos problémához vezethet. Például ha három különböző 
típusú változónk van és ezeket ki akarjuk nyomtatni általunk definiált függvényekkel, 
akkor három különböző függvényt kell deklarálni a C nyelvben, például: 
print_int, print_char, print_double. Ugyanakkor mind a három 
függvény ugyanazt csinálja ezért szeretnénk elkerülni, hogy három függvény nevet 
kelljen megjegyezni és azt szeretnénk, hogy csak egy függvény nevet kelljen 
megjegyezni.  
Ennek a problémának a megoldására vezették be a “function overloading”, függvény 
overloading lehetőségét a C++ -ban. (A kifejezést szokták függvény túlterhelésnek is 
fordítani, de szerintem ez nem teljesen fedi a jelentést. Ezért inkább az overloading 
angol szót fogom használni, mint magyar kifejezést.) Az overloading általánosan azt 
jelenti, hogy az adatokon valamilyen operáció végrehajtását végző szimbólumhoz 
(például függvényazonosítóhoz, operátorhoz) több, különböző típusra vonatkozó 
különböző jelentést rendelünk. (Ezt a mondatot olvassuk el többször is és próbáljuk 
meg megérteni!) Hogy egy adott adathoz egy művelet milyen értelmezése tartozik, az 
az adott adat típusától, vagy pontosabban a fogalmazva az adott függvény paraméter 
szignatúrájától függ. A paraméter szignatúra itt azt jelenti, hogy egy függvénynek 
mennyi és milyen típusú paramétere van, illetve a paraméterek milyen sorrendben 
követik egymást. Tehát attól függően, hogy egy függvényt milyen típusú 
paraméterekkel aktivizálunk, mindig az  aktuális paraméterekkel megegyező 
szignatúrájú függvényváltozat hívásának megfelelő kódot generál a C++ fordító. 
Ebből is talán látható, hogy az overloading nem átdefiniálást jelent, hiszen amikor az 
overloading által egy szimbólumhoz egy újabb jelentést rendelünk az eredeti 
jelentések nem vesznek el. 
 
 
 
 
 
 



Nézzük a fenti problémát C++ -ban: 
 
#include <stdio.h> 
 
void show(int val) 
{ 
  printf("Integer: %d\n", val); 
} 
 
void show(double val) 
{ 
  printf("Double: %lf\n", val); 
} 
 
void show(char *val) 
{ 
  printf("String: %s\n", val); 
} 
 
int main() 
{ 
  show(12); 
  show(3.1415); 
  show("Hello World\n!"); 
} 
 
A fenit kódrészletben három darab show függvény van melyek csak a 
paramétereikben vagy argumentumaikban különböznek. Fontos megjegyezni, hogy 
bár a forráskódban azonos nevek szerepelnek, de amikor a C++ fordító dolgozik 
ezekkel a függvényekkel, akkor teljesen más neveket kapnak a fordítás és linkelés 
idejére. Azt a folyamatot amely a forrás file-ban szereplő nevet belsőleg használatos 
névvé konvertálja „name mangling”-nek szoktuk nevezni. Például a C++ fordító a 
fenti példában a void show(int) függvénynek a @@showI nevet adja, míg a 
void show(char *) függvénynek a @@showCP nevet. (A különböző C++ 
fordítók különböző „name mangling” eljárást alkalmaznak, de mindegyik valamilyen 
módon belekódolja a névbe a paraméter lista tipusait.) Ezek a belső nevek nem 
különösebben fontosak a programozó szempontjából, de azért fontosak lehetnek 
például ha egy C++ -os függvény könyvtár tartalmát listázzuk ki. 
 

2.7.1 Megjegyzések 
• Ne használjuk a függvény átdefiniálást abban az esetben ha két függvény teljesen 

különböző dolgokat csinál. A fenti példában a különböző show függvények 
nagyon hasonlóak voltak. 

• A C++ azt nem engedi meg hogy két függvény csak a visszatérési érték típusában 
különbözzön! Ennek az oka a következő, például: 

 
printf(”Hello World\n”); 

 



A fenti kódrészlet semmilyen információt nem ad a visszatérési értékről, hiszen a 
programozónak nem kötelező figyelembe vennie a visszatérési értéket. Így ha két 
printf függvény létezik, melyek csak a visszatérési értékükben különböznek, a 
fordító nem tudná eldönteni hogy melyiket kell használni. 

• A függvény overloading néha meglephet bennünket. Például a fenti példa esetén 
ha az alábbi függvény hívást használjuk 

 
show(0); 

 
akkor melyik függvény hívódik? A nulla lehet egész szám, valós szám és a NULL 
pointernek is megfelel. Ebben az esetben az egész számot nyomtató függvényt 
hívja meg a C++, de lehet hogy nem ezt vártuk, vagy nem ezt akartuk. 

 

2.8 Alap függvény argumentumok 
A C++ nyelvben a függvény overloading-on kívül van még egy lehetőség mellyel 
azonos nevű, de különböző argumentum számú függvényt lehet használni. Ez a 
lehetőség az, hogy a függvényeknek lehet alap argumentuma. Az alap 
argumentumot úgy lehet megadni, hogy az argumentum alapértékét a 
függvénydeklarációban megadjuk. 
Például: 
 
#include <stdio.h> 
 
void showstring(char *str = "Hello World!\n"); 
 
int main() 
{ 
  showstring("Ez egy explicit argumentum.\n"); 
 
  showstring();  // valójában ez: 
                 // showstring("Hello World!\n"); 
} 
 
Ez a lehetőség, hogy bizonyos argumentumokat nem kell megadni a C++ fordító egy 
kényelmi szolgáltatása, ettől a kód nem lesz rövidebb és nem lesz hatékonyabb. 
Természetesen egy függvénynek több alap argumentuma is lehet: 
 
void two_ints(int a = 1, int b = 4); 
 
int main() 
{ 
  two_ints();            // argumentumok:  1, 4 
  two_ints(20);          // argumentumok: 20, 4 
  two_ints(20, 5);       // argumentumok: 20, 5 
} 
 



Amikor a two_ints függvényt használjuk, akkor a fordító nulla, egy vagy két 
argumentumot ad meg, attól függően hányat nem adott meg a programozó. Fontos 
viszont, hogy a 
 
two_ints(,6) 
 
kifejezés hibás, argumentumot elhagyni csak a jobb oldalról lehet! 
 
Az alap argumentumokról a C++ fordítónak tudnia kell, ezért általában a függvény 
deklarációnál szoktuk megadni őket. Például az include file tartalma: 
 
// az include file 
extern void two_ints(int a = 1, int b = 4); 
 
és a hozzátartozó implementáció: 
 
void two_ints(int a, int b) 
{ 
  ... 
} 
 
 



Programozás C és C++ -ban 
 

3. Hogyan jutunk el egy C programtól egy C++ 
programig 

3.1 Egy pici C könyvtár 
A továbbiakban egy kis C könyvtárat fogunk kidolgozni, majd átalakítani. E példán 
keresztül kerül bemutatásra, hogy a C++ nyelv mennyiben és hogyan különbözik a C 
nyelvtől. 
 
Először definiáljunk egy include vagy header file-t. Ez a file csak a deklarációkat 
tartalmazza, melyet majd más C programok fognak felhasználni, beilleszteni. A 
könyvtár egy verem adatstruktúrát valósít meg. 
 
#define VEREM_SIZE 100   // verem maximum merete 
 
// a verem 
typedef struct _verem 
{ 
  int size;              // elemek szama a veremben 
  int data[VEREM_SIZE];  // az elemek, egesz szamok 
} 
verem; 
 
void init(verem *a_verem); 
void push(verem *a_verem, int item); 
int  pop(verem *a_verem); 
int  count(verem *a_verem); 
void final(verem *a_verem); 

verem.h 
 
Az include/header file-ban egy új struktúra típust deklaráltunk. A struktúra tárolja a 
veremben található adatok számát (size) és az adatokat (data). 
 
A forráskód egy kicsit hosszabb lesz mert a fenti függvények implementációját, 
megvalósítását tartalmazza: 
 
#include <iostream> 
#include "verem.h" 
#include <cassert> 
using namespace std; 
 
void init(verem *a_verem) 
{ 
    a_verem->size = 0; // nincs adat a veremben 
    cout << "Inicializalva" << endl; 
} 
 



void push(verem *a_verem, int item) 
{ 
    assert((a_verem->size >= 0) && 
           (a_verem->size < VEREM_SIZE)); 
 
    // egy adat beillesztese felulre 
    a_verem->data[a_verem->size] = item; 
    // noveljuk a veremben levo elemek szamat 
    ++a_verem->size; 
} 
 
int pop(verem *a_verem) 
{ 
    // csokkentjuk az elemek szamat, ez lesz az index is 
    --a_verem->size; 
 
    assert((a_verem->size >= 0) && 
           (a_verem->size < VEREM_SIZE)); 
 
    // visszaadjuk az elemet 
    return (a_verem->data[a_verem->size]); 
} 
 
int count(verem *a_verem) 
{ 
    return a_verem->size; 
} 
 
void final(verem *a_verem) 
{ 
  assert(a_verem->size == 0); 
} 

verem.cpp 
 
A fenti kód csak egy könyvtár. Ez például azt jelenti, hogy nincs main függvény, 
tehát ez a kód közvetlenül nem futtatható le. Ezt a könyvtárat egy másik programba 
kell majd „beilleszteni”, belinkelni. 
 
Megjegyzés: A megértéshez esetleg érdemes a fenti kódrészletet kinyomtatni és úgy 
olvasni a lenti magyarázatot. 
 
Az init függvény a függvénynek átadott struktúra elemeit állítja alapértékre. Alap 
esetben nincs semmilyen adat a struktúrában, így a tárolt adatok száma (size) zérus. 
 
A push függvény hozzáad a veremhez egy új elemet. A függvény először ellenőrzi, 
hogy van-e elem a veremben (az elemek száma nagyobb-e mint zérus) és hogy az új 
elem belefér-e még a verembe. Az ellenőrzés módja az assert használata. Az 
assert használatához a cassert include file-t be kell illeszteni. Az assert 
"függvény" lényegében ellenőrzi, hogy a megadott kifejezés igaz-e. Ha igen akkor a 
program futása folytatódik. Ha a kifejezés nem igaz, akkor a program azonnal leáll 



(minden további kérdés nélkül) és egy hibaüzenetet ad, jelölve hogy melyik kifejezés 
nem teljesült. 
 
Megjegyzés: Az assert-t általában akkor használjuk amikor olyan feltételt akarunk 
ellenőrizni, mely nem megengedett és biztosan hibához vezet. De mivel az assert 
nem függvény hanem makró ezért később kikapcsolható, és a végleges programból 
így ezek az ellenőrzések már kivehetők, ha már nem szükségesek! 
 
A pop függvény kivesz egy elemet a veremből és visszaadja az értéket. Ez a 
függvény is ellenőrzi, hogy a verem mérete megfelelő-e. 
 
A count függvény egyszerűen megadja, hogy hány elem van a veremben. 
 
Valakiben felmerülhet, hogy minek a count függvényt deklarálni, hiszen azt az egy 
sort, mely megállapítja a struktúrában tárolt adatok számát, a programba is 
beleírhatnánk.  
Ugyanakkor ha később megváltoztatjuk a struktúra implementációját problémába 
ütköznénk, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a megváltozott implementációban is 
hasonló módon lehet lekérdezni a tárolt adatok méretét. Így egyszerűbb most egy 
függvényt deklarálni és használni, hogy később megváltoztathassuk az 
implementációt. 
 
A final függvénynek nincs más dolga, mint hogy ellenőrizze hogy a verem üres-e. 
 

3.2 Egy C program mely a könyvtárat használja 
 
Nézzük a programot mely a fenti C könyvtárat használja. A program deklarál egy 
vermet, majd beletesz három értéket. Ezután kiírjuk a verem méretét, majd kivesszük 
az elemeket egymás után. 
 
#include "verem.h" 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    verem a_stack;       // Egy verem 
 
    init(&a_stack); 
 
    // tegyunk harom erteket a verembe 
    push(&a_stack, 1); 
    push(&a_stack, 2); 
    push(&a_stack, 3); 
 
    cout << "Verem merete: " << count(&a_stack) << '\n'; 
 
    // vegyunk ki harom erteket a verembol 



    cout << "Vart ertek a 3 ->" << pop(&a_stack) << '\n'; 
    cout << "Vart ertek a 2 ->" << pop(&a_stack) << '\n'; 
    cout << "Vart ertek a 1 ->" << pop(&a_stack) << '\n'; 
 
    final(&a_stack); 
    return (0); 
} 

veremtest.cpp 
 

3.2.1 A fenti C könyvtár kritikája 
A fenti példával több probléma is lehet: 

• Mi van ha a felhasználó nem inicializálja a struktúrát az init() 
függvénnyel. Ez általában nagyon nagy probléma! 

• Mi történik ha egy másik könyvtárat is használunk és abban is van egy 
init() függvény mely valós számokat kezel és nem egész számokat. A C 
programozási nyelvben ez fordítási hibához vezet. Az egyik megoldás az 
szokott lenni, hogy a függvény neve azt is tartalmazza, hogy milyen adatot 
kezel vagy milyen könyvtárból való. Például a init() függvény helyett 
init_integer() függvény lesz. 

 

3.3 A C++ -os megoldás 
Nézzük meg, hogy a C++ programozási nyelv milyen megoldást nyújt a fenti 
problémákra. Változtassuk meg az include file-t. 
 
#define VEREM_SIZE 100   // verem maximum merete 
 
// a verem 
struct verem 
{ 
  int size;              // a verem elemek szama 
  int data[VEREM_SIZE]; // az elemek 
 
  void init(); 
  void push(int item); 
  int  pop(); 
  int  count(); 
  void final(); 
}; 

cpplib.h 
Több dolgot is észre lehet venni: 

• Eltünt a typedef a struktúra defincíció elől. A C++ mégis ezt egy új típussá 
fogja konvertálni. 

• A függvény definíciók bekerültek a struktúrába!!! 
• A függvények első argumentuma eltünt, mely a struktúra mutató volt. 

Ezeknek a változásoknak az az egyik következménye, hogy például az init 
függvény nem fog összeütközni egy másik init függvénnyel egy másik 
könyvtárból. Ugyanakkor az init függvény implementációjánál meg kell mondani, 



hogy ez a függvény melyik struktúrához tartozik. Ezt a C++ -ban a :: operátorral 
lehet megtennie (két darab kettőspont). Tehát a verem struktúrához tartozó init 
függvény definíciója így fog kezdődni: 
 
verem::init (int item); 
 
Ezek után nézzük a konkrét megvalósítást: 
 
#include <iostream> 
#include "veremcpp.h" 
#include <cassert> 
using namespace std; 
 
void verem::init() 
{ 
  size = 0; 
  cout << "Inicializalva" << endl; 
} 
 
void verem::push(int item) 
{ 
  assert((size >= 0) && (size < VEREM_SIZE)); 
  data[size] = item; 
  ++size; 
} 
 
int verem::pop() 
{ 
  --size; 
  assert((size >= 0) && (size < VEREM_SIZE)); 
  return (data[size]); 
} 
 
int verem::count() 
{ 
  return size; 
} 
 
void verem::final() 
{ 
  assert(size == 0); 
} 

veremcpp.h 
 
Itt is több különbséget is lehet megállapítani a C és a C++ -os megvalósítás között: 

• Míg a C nyelvben nem kötelező a C++ -ban kötelező a függvények 
deklarálása! Ez biztosítja, hogy a C++ -os fordító mindig tudja ellenőrizni, 
hogy a függvényt korrekt módon használjuk. 

• A függvények neve előtt megjelent a verem:: , mely jelzi hogy mely 
struktúrához tartoznak a függvények. 



• A függvényeken belül eltünt a hivatkozás a struktúrára, például: a_stack-> 
. Így az a_stack->item = a; helyett item = a; -t írtunk. Valójában a 
hivatkozás létezik, de csak a fordító tudja és automatikusan kezeli ezt 
számunkra. Honnan tudja a fordító, hogy egy struktúra elemről vagy egy 
függvényen belüli változóról van-e szó? A fordító ha lát egy változót, először 
mindig megnézi, hogy van-e olyan nevű elem a struktúrában. Ha van akkor a 
struktúrán belüli nevet használja. Ha nincs akkor a függvényben keres majd a 
globális értelemben keres. 

 
Mi van akkor ha mégis szeretnénk a struktúra címét meghatározni, használni egy 
függvényen belül? Erre alkalmas a this kulcsszó. Ez lényegében egyenértékű a C 
nyelvű implementációban használt ’s’ struktúra mutatóval. Tehát ha mégis C módon 
akarjuk leírni a kifejezéseinket akkor ezt is írhatnánk: 
 
this->item = a; 
 
A C++ fordító által generált kód ugyanaz lesz, így ezt a gyakorlatban nem szokták 
használni. 
 
Megjegyzés: Van még egy nagyon fontos különbség a C és a C++ nyelv között. 
Vegyük a következő kód részletet: 
 
int i = 10; 
void *vp = &i; 
int *ip = vp; 
 
Az első két sor mind a két programozási nyelvben megengedett, de a harmadik sor 
csak a C programozási nyelvben elfogadott. A C++ nem engedi meg a harmadik sor 
lefordítását, mert ebben az esetben nem tudna megfelelő típus ellenőrzést 
végrehajtani. (Ha a C++ megengedné a harmadik sor lefordítását akkor például a 
fordítót át tudnánk verni és olyan függvényt meghívni, mely valójában nem is a 
struktúra része.) 
 

3.4 A C++ -os program 
Most nézzük meg azt a programot mely a fenti C++ -os könyvtárat használja. 
 
#include "veremcpp.h" 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    verem a_stack;       // Egy verem 
 
    a_stack.init(); 
 
    // tegyunk harom erteket a verembe 



    a_stack.push(1); 
    a_stack.push(2); 
    a_stack.push(3); 
 
    cout << "Verem merete: " << a_stack.count() << '\n'; 
    // vegyunk ki harom erteket a verembol 
    cout << "Vart ertek a 3 ->" << a_stack.pop() << '\n'; 
    cout << "Vart ertek a 2 ->" << a_stack.pop() << '\n'; 
    cout << "Vart ertek a 1 ->" << a_stack.pop() << '\n'; 
 
    a_stack.final(); 
    return (0); 
} 

cpplibtest.c 
 
A legfontosabb változás, hogy amikor egy struktúra függvényére akarunk hivatkozni, 
akkor először leírjuk a változó nevét (melynek a típusa megfelel az adott 
struktúrának), majd egy pontot és utána a függvény nevét. Ezzel az eljárással 
hivatkozunk a struktúrába ágyazott függvényekre. 
(Emlékezzünk a C nyelv szintaxisára. Látható hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, ahol is 
a struktúra egy elemére hivatkoztunk.) 
 

3.5 Mi az az objektum? 
Egy pillanatra álljunk meg és nézzük meg mi is történt. A C nyelvben egy struktúra 
többféle adatot kapcsolt össze melyeket egyben tudunk kezelni. Ugyanakkor a 
struktúrához kapcsolódó függvények valahol máshol vannak. Ezzel szemben a C++ 
ban a függvények is bekerültek a struktúrába, ezzel valami új dolgot létrehozva. Ez az 
új dolog már nem csak azt tudja leírni hogy milyen (a befoglalt adatok típusát) hanem 
viselkedését is (az adatokkal milyen műveleteket lehet végrehajtani. Ezt a dolgot lehet 
objektumnak is nevezni. 
 
Azt a képességet, hogy egy objektum nem csak az adatokat, hanem az adatokon 
végrehajtható műveleteket is tartalmazza, egységbezárásnak (encapsulation) hívjuk. 
 
Az objektumot úgy is "definiálhatjuk" hogy az lényegében egy új adattípus. Ezt a 
fenti példában is láthattuk, hiszen a struktúránkat úgy definiáltuk, mint bármilyen más 
változót: 
 
float a; 
verem b; 
 
Ugyanakkor rögtön látszik ha egy objektumot kezelünk, mivel objektumok esetén a 
műveleteket általános esetben a következőképpen lehet megadni: 
 
objektum.függvény(argumentumlista); 
 
Ezt a műveletet objektum-orientált környezetben úgy is szokták nevezni, hogy 
üzenetet küldünk az objektumnak. 
 



3.6 Néhány megjegyzés 
A fenti könyvtárak kifejlesztésénél include vagy header file-okat használtunk. Ezek a 
file-ok deklarálták a struktúrákat és a függvényeket. A C++ nyelvben az include file-
ok nagyon fontosak, mert ezek biztosítják a fordítót arról, hogy például egy függvényt 
hogyan kell meghívni. Az include file tulajdonképpen egy szerződés a felhasználó és 
a fordító között, melyben a felhasználó biztosítja a fordítót, hogy például a függvényt 
hogyan kell használni. 
 
Egy másik szabály, hogy include file-ba csak deklarációkat tegyünk. Programkódot 
ne! 
 
A C++ -os programozás közben gyakran előfordul, hogy egy include file többször is 
beillesztésre kerül. (Például két különböző include file-ba van be"include"-olva egy 
könyvtár include file-ja, majd ezeket az include file-okat mi használjuk, illesztjük be a 
kódunkba. Ebben az esetben a könyvtár include file-ja kétszer lenne beillesztve a mi 
programunkba.)  
Az include file-ok többszöri beillesztése nem megengedett C++ -ban, hiszen így egy 
struktúrát többféleképpen is deklarálhatnánk és így nem lehetne eldönteni hogy 
melyik a helyes a szintakszis ellenőrzés során. Ennek a problémának az elkerülésére 
makrókat szoktak használni. Például: 
 
#ifndef SIMPLE_H 
#define SIMPLE_H 
 
struct Simple 
{ 
  int i; 
  int j; 
  initialize() { i = 0; j = 0 } 
}; 
 
#endif // #ifndef parja 
 
Nézzük meg mi történik ha a fenti include file-t többször is beillesztésre kerül. Első 
esetben az #ifndef makró (if-not-defined = ha nincs deklarálva) megnézi hogy a 
SIMPLE_H definiálva van-e. Mivel ez az első eset és ez a név egyedi így a 
SIMPLE_H nincs deklarálva és így "belépünk" az include file-ba. A második sorban 
deklaráljuk a SIMPLE_H –t, majd egy struktúrát. Ha ez az include file másodszor is 
beillesztésre kerül akkor az #ifndef makró azt fogja találni, hogy a SIMPLE_H 
már deklarálva van és így az egész include file-t "átugorja", a definíciókat nem hajtja 
végre még egyszer. Az #ifndef makró párja az #endif mely lezárja azt. Az 
"átugrás" azt jelenti, hogy az #endif makró utáni sorra ugrik a fordító. Az #endif 
makrót mindenképpen ki kell adni, mert az zárja le az #ifndef makrót. 
 
Mindez azt jelenti, hogy az alábbi kódrészlet nem fog problémát okozni: 
 
#include "simple.h" 
#include "simple.h" 
#include "simple.h" 



 

3.7 Struktúrák egymásba ágyazása 
Arra is van lehetőség hogy struktúrákat egymásba ágyazzunk. Nézzük ezt meg egy 
másik verem implementációján keresztül, melyet kapcsolt listaként implementálunk: 
 
#ifndef STACK_H 
#define STACK_H 
 
struct Stack 
{ 
  struct Link 
  { 
    void *data; 
    Link *next; 
    void initialize(void *dat, Link *nxt); 
  }* head; 
   
  void initialize(); 
  void push(void *dat); 
  void *pop(); 
  void cleanup(); 
}; 
 
#endif 

stack.h 
 
#include "stack.h" 
#include <cassert> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
void Stack::Link::initialize(void* dat, Link* nxt)  
{ 
  data = dat; 
  next = nxt; 
} 
 
void Stack::initialize()  
{  
  head = NULL; 
} 
 
void Stack::push(void* dat) 
{ 
  Link* newLink = new Link; 
  newLink->initialize(dat, head); 
  head = newLink; 
} 



 
void* Stack::pop()  
{ 
  if(head == NULL) return NULL; 
  void* result = head->data; 
  Link* oldHead = head; 
  head = head->next; 
  delete oldHead; 
  return result; 
} 
 
void Stack::cleanup()  
{ 
  assert(head == NULL); 
} 

stack.c 
 
A beágyazott struktúra a Link, mely tartalmaz egy mutatót a tárolandó adatra és egy 
mutatót a következő Link objektumra. A verem feje (head) lesz a beágyazozott 
Link struktúra. A verem struktúra tartalmaz még a viselkedését leíró függvényeket 
mely: inicializálja, "lezárja a verem működését", berak egy elemet a verembe, kivesz 
egy elemet a veremből. 
 
A stack.c file-ban az első deklaráció (Stack::Link::initialize) érdekes 
lehet, mert megmutatja, hogy hogyan lehet kezelni beágyazott struktúrákat. 
 
A Stack::initialize függvény beállítja, hogy a verem kezdetben üres, vagyis 
a vermet reprezentáló lista feje egy NULL pointer (üres lista). 
 
A Stack::push függvény először létrehoz egy új Link objektumot melyet a lista 
elejére fogunk helyezni. A függvényben a new –t használjuk a memória foglalásra. 
(Emlékezzünk hogy a C nyelvben a malloc függvényt használtuk. Itt is lehetne, de a 
new –nak van néhény tulajdonsága mely jobban illeszkedik a C++ nyelvhez.) Ennek a 
függvénynek azt kell megmondani, hogy milyen típusú adatnak akarunk memóriát 
foglalni és esetleg ebből mennyit. A fenti példa azt mutatja, hogy egy Link 
objektumnak foglalunk helyet. A new általános szintaxisa: 
 
new tipus; 
 
melyben a tipus megadja a lefoglalandó változó típusát. Így például ezt is tehetnénk, 
bár igen ritkán szoktuk: 
 
new int; 
 
A new visszaadott értéke egy mutató, mely a megadott típusú. 
Ezután a Stack::push függvény inicializálja ezt az új objektumot és végül a lista 
feje ez az objektum lesz. Más szavakkal a függvény betesz egy elemet a verembe. 
 



A Stack::pop függvény először megnézi hogy üres-e a verem (lista). Ha üres a 
verem akkor rögtön visszatér a NULL pointerrel. Ezután a lista fejében levő 
objektumból kiveszi a felhasználó adatát és eltárolja időszakosan. A lista fejét is 
eltárolja időszakosan egy változóban. A következő lépés, hogy a lista fejét 
megváltoztatjuk, vagyis a lista feje által mutatott következő eleme lesz mostantól a 
lista feje. (Ezért is kellett eltárolnunk a lista fejét az előző lépésben, hiszen most 
felülírtuk a head változó értékét.) A régi lista fejet fel kell szabadítani, ezt teszi a 
delete függvény következő sorban. Végül a felhasználó adatával visszatérünk, 
melyet a lokálisan deklarált változónk megörzött. 
 
A Stack::clean függvény most nem csinál semmit, csak ellenőrzi, hogy a verem 
üres-e. 

3.7.1 Az új verem (stack) könyvtár használata 
 
#include "stack.h" 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  Stack sorok; 
 
  // egy file tartalmat olvassuk be 
  ifstream in("test.dat"); 
 
  sorok.initialize(); 
  string line; 
  while(getline(in, line)) 
  { 
    string *line2store; 
    line2store = new string(line); 
    sorok.push(line2store); 
  } 
 
  string *s; 
  while((s = (string *)sorok.pop()) != NULL) 
  { 
    cout << *s << endl; 
    delete s; 
  } 
  sorok.cleanup(); 
 
  return 0; 
} 

stacktest.cpp 
 



A verem könyvtár használatának néhány részlete talán magyarázatra szorul. Az első 
while cikluson belül azért van szükség egy új string objektum létrehozására, 
mert a verem tulajdonképpen a változó címét fogja eltárolni. Ha azt írtuk volna, hogy 
 
sorok.push(line); 
 
akkor tulajdonképpen a line változó címét tárolnánk el többször! A fenti megoldás 
biztosítja, hogy a beolvasott sor egy másolatát illesztjük be a verembe. 
 
A másik megjegyzés a pop műveletre vonatkozik. Mivel a pop függvény void 
mutatóval tér vissza így kénytelenek vagyunk cast-olni a következő kifejezéssel: 
 
s = (string *)sorok.pop() 
 

Gyakorlatok 
• Írja át a stack könyvtárat double (valós) számokkal. Olvasson be 5 valós 

számot, tárolja a Stack struktúrában, majd nyomtassa ki a számok négyzetét. 
 
 
 



Programozás C++ -ban 
 

4. Bevezetés az osztályokba 

4.1 Az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése 
Egy C programban a struktúrák minden része mindig elérhető. Ugyanakkor ez nem a 
legkedvezőbb helyzet. Több szempontból is hasznos ha a felhasználót "távol tudjuk 
tartani" a struktúra belső részleteitől. Például a felhasználót nem fogja zavarni és nem 
kell újraírnia a programját ha a struktúra belső felépítése megváltozik. 
 
A C++ lehetővé teszi hogy korlátozzuk, vagy megengedjük a belső részeihez való 
hozzáférést. A C++ három kulcsszót deklarál: 

• public: A kulcsszó jelentése, hogy minden további deklaráció a 
struktúrában szabadon elérhető. 

• private: A kulcsszó jelentése, hogy a további deklarációk mások számára 
nem elérhetőek, csak a struktúra létrehozója látja, tudja használni. 

• protected: A kulcsszó jelentése hasonló a private kulcsszóhoz egy fontos 
különbséggel, mely később nyer értelmet. 

 
Ezt a típusú hozzáférés ellenőrzést az objektum-orientált környezetben a 
implementáció elrejtésének (implementation hiding) szokták hívni. 
 
Az egységbezárás és a hozzáférés ellenőrzés tulajdonképpen már jóval több mint egy 
C struktúra. Ebben az esetben már az objektum-orientált területen járunk és ezt az új 
típusú dolgot osztálynak (class) nevezik.  
 

4.1 Az osztály (class) 
A C++ -ban a struktúrák és az osztályok szinte azonosak, egy fontos tulajdonságot 
kivéve. Az osztály (class) elemei alapesetben private jellegűek, míg a struktúra 
(struct) elemei alapesetben public jellegűek. 
 
Nézzünk egy egyszerű összehasonlítást. 
 
struct A  
{ 
  private: 
    int i, j, k; 
  public: 
    int f(); 
    void g(); 
}; 
 
int A::f()  
{ 
  return i + j + k; 
} 

class B  
{ 
    int i, j, k; 
  public: 
    int f(); 
    void g(); 
}; 
 
 
int B::f()  
{ 
  return i + j + k; 
} 



 
void A::g()  
{ 
  i = j = k = 0; 
} 

 
void B::g()  
{ 
  i = j = k = 0; 
} 

 
Az osztályt a C++ -ban a class kulcsszóval jelöljük.  
 

4.2 Egy példa az osztályokra 
Módosítsuk az előző fejezetben deklarált verem struktúrát olyan módon hogy most 
mint osztályt deklaráljuk. A struktúrába foglalt adatok privát adatok lesznek. Ebben 
az esetben az adatszerkezet implementációja anélkül változtatható meg, hogy az 
adatszerkezetet használó programokat módosítani kellene. 
 
#ifndef STACK_H 
#define STACK_H 
 
#define VEREM_SIZE 100 
 
class verem 
{ 
  private: 
    int size;               // a verem elemek szama 
    int data[VEREM_SIZE];   // az elemek 
  public: 
    void init(); 
    void push(int item); 
    int  pop(); 
    int  count(); 
    void final(); 
};                     // a pontosvessző fontos !!!! 
 
#endif STACK_H 
 

4.3 Inicializálás és takarítás 
Az egyik legnagyobb probléma a C nyelven írt könyvtárakkal, illetve a könyvtárakban 
deklarált függvényekkel az, hogy gyakran a felhasználó elfelejti inicializálni a 
könyvtárat, a változót vagy elfelejti felszabadítani a változó memóriáját. A C++ 
programozási nyelvben ez a hiba nagyon könnyen elkerülhető. 
 
Az előzőekben megismert két adatstruktúra, a verem és a Stack, tartalmazott egy 
inicializáló függvényt. A név jelzi, hogy azelőtt kellene ezt a függvényt meghívni 
mielőtt elkezdjük használni a struktúrát. Ez könnyen elfelejthető. Mivel a C++ 
programozási nyelv minnél kevesebb hibalehetőséget akar engedni, az inicializálás és 
felszabadítás (takarítás) feladatát az osztályt kitaláló, deklaráló személyre bízza, 
hiszen Ő ismeri és tudja, hogy hogyan kell ezeket a feladatokat végrehajtani. 
 



Egy osztály inicializálást garantálni lehet egy konstruktor (constructor) függvénnyel. 
Ha egy osztályban deklarálva van egy konstruktor, akkor ez még azelőtt 
végrehajtódik, mielőtt az osztályt használó személy használni tudná az osztályt. 
A függvény lefutása nem opcionális, mindenképpen lefut! 
 
A konstruktor függvény neve ugyanaz mint az osztály neve és nincs típusa! Ez nem 
azt jelenti hogy a függvénynek void típusa van. Egyszerűen nincs típusa! Ez egy 
speciális eset. Ugyanakkor argumentumokat is megadhatunk a konstruktornak, amint 
ezt majd a példákban látni fogjuk. 
 
A konstruktor párja a desktruktor mely megszünteti az objektumot. Például 
felszabadítja a memóriát, stb. A szintaxisa hasonló a konstruktoréhoz, neve 
megegyezik az osztály nevével, de a neve előtt egy tilde (~) van. A desktruktornak 
nincs típusa és nincs argumentuma! A destruktor is automatikusan hívódik meg, 
amikor az objektum megszűnik, például a definiálásának hatóköre megszünik. (A 
definiálás hatóköre megszűnik, amikor már többé nem érvényes. Például egy 
objektum csak a nyitó és a záró kapcsos zárójelek között érvényes. Amikor a program 
futása eléri a záró kapcsos zárójelet az objektum megszűnik.) 
 

4.4 Stack objektum konstruktorral 
Nézzük meg a korábban látott Stack objektumot konstruktorral és destruktorral. 
 
#ifndef STACKOBJ_H 
#define STACKOBJ_H 
 
class Stack  
{ 
  struct Link 
  { 
    void* data; 
    Link* next; 
    Link(void* dat, Link* nxt); 
    ~Link(); 
  }* head; 
 
  public: 
    Stack(); 
    ~Stack(); 
    void push(void* dat); 
    void* peek(); 
    void* pop(); 
}; 
 
#endif 

stackobj.h 
 
 
 
 



#include "stackobj.h" 
#include <iostream> 
#include <cassert> 
using namespace std; 
 
// ez egy konstruktor 
Stack::Link::Link(void* dat, Link* nxt) 
{ 
  data = dat; 
  next = nxt; 
} 
 
// ez egy destruktor 
Stack::Link::~Link() { } 
 
// ez egy masik konstruktor 
Stack::Stack() 
{  
  head = 0; 
} 
 
void Stack::push(void* dat) 
{ 
  head = new Link(dat, head); 
} 
 
void* Stack::peek() 
{ 
  assert(head != NULL); 
  return head->data; 
} 
 
void* Stack::pop() 
{ 
  if(head == NULL) return 0; 
  void* result = head->data; 
  Link* oldHead = head; 
  head = head->next; 
  delete oldHead; 
  return result; 
} 
 
// ez egy masik destruktor 
Stack::~Stack() 
{ 
  assert(head == 0); 
} 

stackobj.cpp 
 



A Link::Link konstruktor egyszerűen csak inicializálja a data és next 
változókat, így amikor a Stack::push függvény végrehajtja a  
head = new Link(dat, head);  
sort nem csak egy új objektumot hoz létre de a változók rögtön inicializálódnak is. 
 
Felmerülhet az a kérdés is hogy a Link destruktora miért nem szabadítja fel a benne 
tárolt adatot. Az egyik probléma hogy a delete függvény nem tud void pointer 
adatot felszabadítani (illetve ez nem engedélyezett C++ -ban). A másik probléma, 
hogy kié az adat melyet a Stack tárol. Valójában a tárolt adat egy külső adat és nem 
a Stack vagy a Link objektum dolga azt felszabadítani. Ezt azzal is mutatjuk, hogy 
a Stack destruktora ellenőrzi hogy a Stack üres-e. 
 
Az alábbi példa pedig azt mutatja, hogy mennyivel egyszerűsíti az objektum-
orientáltság a korábbi test programot. A példa azt is mutatja, hogy a program 
argumentumai C++ -ban ugyanúgy használhatók argc és argv paraméterek egy 
program argumentumainak megállapítására mint C-ben. Figyeljük meg mennyivel 
egyszerűsödött a kód és hogy nem kell foglalkoznunk az inicializálással és a 
felszabadítással. 
 
#include "stackobj.h" 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cassert> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  assert(argc == 2); 
  // az elso argumentumban megadott file-t nyitjuk meg 
  ifstream in(argv[1]); 
 
  Stack textlines; 
  string line; 
 
  // file sorainak beolvasasa 
  while(getline(in, line)) 
    textlines.push(new string(line)); 
 
  string* s; 
  while((s = (string*)textlines.pop()) != 0)  
  { 
    cout << *s << endl; 
    delete s; 
  } 
 
  return 0; 
} 

stackobjtest.cpp 
 



A fenti program áttekintése után valaki azt is mondhathja, hogy minek ez a felhajtás a 
C++ programozási nyelv körül, ez ugyanaz mint a C programozási nyelv. Részben 
igaza lenne, de van két nagyon fontos különbség. A C++ nyelv olyan programozási 
nyelv mely a programozót akarja kiszolgálni és egyszerűbb, biztonságosabb 
programozást akar lehetővé tenni. Mivel a C++ nyelv vezeti be az objektum-orientált 
koncepciót ezért egy új absztrakció áll a programozó rendelkezésére. A továbbiakban 
erről lesz szó. 
 

Gyakorlatok 
• Egészítsük ki a verem objektumot konstruktorral és destruktorral. 
• Írjon egy osztályt, Simple, melynek egy konstruktora van és kiírja amikor 

meghívják. A main függvényben deklaráljunk egy Simple objektumot. 
Próbáljuk ki ezt az egyszerű programot. 

• Az előző példában deklarált objektumot egészítsük ki egy destruktorral, mely 
szintén csak egy üzenetet ír ki. Ezt a programot is próbáljuk ki. 

• Módosítsuk az előző példát olyan módon, hogy az objektumban deklarálunk 
egy egész változót. A konstruktornak egy argumentuma legyen egy egész 
szám, melyet eltárol a változóban. Mind a konstruktort, mind a destruktort 
módosítsuk olyan módon, hogy kinyomtatja az objektum változóját. 
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5. Osztályok és objektumok 
 

5.1. Function overloading 
Az emberi kommunikációban egy szónak gyakran több jelentése van. Ugyanakkor a 
programozási nyelvekben egy függvénynek vagy tevékenységnek nevet kell adni, és 
csak egy neve lehet. Ez problémához vezethet. Például ha három különböző típusú 
változónk van és ezeket ki akarjuk nyomtatni általunk definiált függvényekkel, akkor 
három különböző függvényt kell deklarálni: print_int, print_char, 
print_double. Ez az egyik oka annak hogy a C++ programozási nyelvben 
bevezették a function overloading-ot. A másik indok, hogy mivel a kontruktor neve 
mindig azonos az objektum nevével, de előfordulhat, hogy többféle módon akarjuk az 
objektumot inicializálni így lehetővé kell tenni hogy ugyanazzal a névvel, de más 
argumentummal lehessen a konstruktort meghívni. 
 

5.1.1 Egy példa 
A következő példában egy objektumot definiálunk személyekre, mely tárolja a 
személy nevét és telefonszámát. Az objektumnak két konstruktora van: 

• Az egyik konstruktorral meg lehet adni a személy nevét és telefonszámát. 
• A másik konstruktorral csak a személy nevét lehet megadni és nincs 

telefonszáma. 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class person  
{ 
  public: 
    string name;      // Name of the person 
    string phone;     // Person's phone number 
  public: 
    person(string i_name, string i_phone); 
    person(string i_name); 
 
    string getName(); 
}; 
 
person::person(string i_name, string i_phone) 
{ 
  name = i_name; 
  phone = i_phone; 
} 
 
person::person(string i_name) 



{ 
  name = i_name; 
  phone = "Nincs telefonszam"; 
} 
 
string person::getName() 
{ 
  return (name); 
} 
 
int main(  ) 
{ 
  person sam("Sam Jones", "555-1234"); 
  person joe("Joe Smith"); 
 
  cout << sam.getName() << " itt volt!" << endl; 
  cout << joe.getName() << " szinten itt volt!" << endl; 
  return 0; 
} 

overload1.cpp 
 

5.2. Alap argumentumok 
A C++ nyelvben az operátor overloading-on kívül van még egy lehetőség mellyel 
azonos nevű, de különböző argumentum számú függvényt lehet használni. Ez a 
lehetőség az, hogy a függvényeknek lehet alap argumentuma. Az alap argumentumot 
úgy lehet megadni, hogy az argumentum alapértékét a függvénydeklarációban 
megadjuk. Például ha a konstruktor: 
 
valami(int size, int quantity = 0); 
 
akkor a következő két definíció egyenértékű: 
 
valami A(100), B(100, 0); 
 
Ugyanaz a konstruktor kerül végrehajtásra, de az A objektum esetén a második 
argumentumot a fordító automatikusan behelyettesíti. 
 
Az alapérték használata tulajdonképpen azért nagyon hasznos, mert bár ugyanazt 
értük el mint a function overloading-al, de ebben az esetben nincs szükség arra hogy 
kétszer implementáljuk ugyanazt a függényt. 
 
Az alapparaméter értékét csak a függvény definíciónál kell megadni! 
 

5.2.1 Példa 
Nézzük meg a fenti példát a személyekkel, de most csak egy konstruktort definiálunk 
egy alap argumentummal 
 



#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class person  
{ 
  public: 
    string name;      // Name of the person 
    string phone;     // Person's phone number 
  public: 
    person(string i_name, string i_phone = "No Phone"); 
    string getName(); 
}; 
 
person::person(string i_name, string i_phone) 
{ 
  name = i_name; 
  phone = i_phone; 
} 
 
string person::getName() 
{ 
  return (name); 
} 
 
int main(  ) 
{ 
  person sam("Sam Jones", "555-1234"); 
  person joe("Joe Smith"); 
 
  cout << sam.getName() << " itt volt!" << endl; 
  cout << joe.getName() << " szinten itt volt!" << endl; 
 
  return 0; 
} 

overload2.cpp 
 

5.3. Tömbök objektumokból 
 
C++ -ban természetesen objektumok tömbjeit is lehet deklarálni. A szintaxis ugyanaz 
mint bármilyen más adattípusra. 

5.1.1. Többszörös inicializálás 
Előfordulhat, hogy nem csak egy objektumot, hanem egyszerre többet is inicializálni 
kell. Nézzük először azt az esetet amikor egy objektumot inicializálunk és az 
objektum minden eleme public, vagyis mindenki számára elérhető és nincs 
konstruktor: 
 
struct X  



{ 
  int i; 
  double f; 
  char c; 
}; 
X x1 = { 1, 2.2, 'c' }; 
 
A fenti példában 1 az i változóhoz, 2.2 az f változóhoz és 'c' a c változóhoz 
rendelődik. A C++ fordító itt is figyel arra, hogy megfelelő típusú változókkal 
inicializáljuk az objektumot. 
 
Abban az esetben, ha objektumok tömbjeit deklaráljuk és inicializáljuk egyszerre 
hasonlóan lehet eljárni: 
 
X x2[3] =  
{ {1, 1.1, 'a'}, 
  {2, 2.2, 'b'}  
}; 
 
Néhány dolgot azért meg kell jegyezni: 

• Az értékeket sorrendben fogja a program az egyes objektumok változóihoz 
rendelni 

• Nem szükséges annyi inicializáló adatot megadni, ahány objektumot 
deklarálunk, mert a maradék objektumok változóihoz zérust vagy azzal 
egyenértékű értéket rendelünk. 

• Ez a módszer csak akkor működik, ha az objektum minden tagja public és 
nincs konstruktor definiálva 

• Bár nincs konstruktor definiálva, de valójában a fordító létrehoz egy alap 
konstruktort, mely a fenti inicializálást végrehajtja. 

 
Ha egy objektum bármely tagja private, vagy egy konstruktor definiálva van akkor 
az inicializálás csak a konstruktorral lehetséges. 
 
Például egy objektum konstruktorral: 
struct Y 
{ 
  float f; 
  int i; 
  Y(int a); 
}; 
 
és az inicializálás az alábbi módon lehetséges: 
 
Y y1[] = { Y(1), Y(2), Y(3) }; 
 
Ezután nézzük meg, hogy hogyan néz ez ki egy komplex példán: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 



 
class Z  
{ 
    int i, j; 
  public: 
    Z(int ii, int jj); 
    void print(); 
}; 
 
Z::Z(int ii, int jj) 
{ 
  i = ii; 
  j = jj; 
} 
 
void Z::print() 
{ 
  cout << "i = " << i << " j = " << j << endl; 
} 
 
int main()  
{ 
  Z zz[4] = { Z(1, 2), Z(3, 4), Z(5, 6), Z(7, 8) }; 
  for(int i = 0; i < 4; i++) 
    zz[i].print(); 
 
  return 0; 
} 

multiconstr.cpp 
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5.4 inline függvények 
A C programozási nyelvben a programozók gyakran használnak makrót mely úgy néz 
ki mintha függvény lenne. Ezzel a módszerrel azt lehet elérne hogy egész 
kódrészleteket tudunk beilleszteni egy programba.  
 
Például ha ellenőrizni akarjuk hogy egy szám 5 és 10 között van akkor definiálhatunk 
egy makrót: 
 
#define TARTOMANY(x) (((x)>5 && (x)<10) ? (x) : 0) 
 
Ezt makrót egy programban meghívhatjuk: 
 
int main() 
{ 
  int y; 
  int a = 6; 
 
  y = TARTOMANY(a); 
} 
 
Tulajdonképpen ez ekvivalens az alábbi kódrészlettel: 
 
int main() 
{ 
  int y; 
  int a = 6; 
 
  y = (((a)>5 && (a)<10) ? (a) : 0); 
} 
 
Felmerülhet a kérdés, hogy miért jó ez nekünk? Az az igazság, hogy amikor a fordító 
lefordít egy függvényt a tárgykódba nem csak annyi kerül bele mint amit 
leprogramoztunk, hanem a fordító kiegészíti azt. Erre a kiegészítésre szükség van, 
mivel biztosítani kell hogy az argumentumokat a függvény megkapja, illetve a 
visszatérési értéket visszaadja. Ez a kiegészítés ugyanakkor extra kódot jelent, melyet 
a számítógépnek le kell futatnia, így a kód lassabb lesz. A fenti megoldást használva, 
ugyanakkor mivel nem függvényt hajtunk végre, hanem a lefuttatandó kód 
közvetlenül benne van a kódban, nincs tárgykód kiegészítés, így a kód elvileg 
gyorsabb lesz. 
 
A C++ programozási nyelv erre a problémára más megoldást biztosít. Lehetőségünk 
van közvetlenül megmondani a fordítónak hogy a függvényt be kell illeszteni. Ezt a 
függvény előtt deklarált inline kulcsszóval lehet megtenni. 
 
inline int plusOne(int x) { return ++x; } 
 



Egy osztályon belül ugyanakkor az inline kulcsszót nem kell kitenni a fordító 
automatikusan feltételezi ezt az állapotot. 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class Point 
{ 
  int i, j, k; 
public: 
  Point(): i(0), j(0), k(0) {} 
  Point(int ii, int jj, int kk) : i(ii), j(jj), k(kk) {} 
  void print(const string& msg = "") const { 
    if(msg.size() != 0) cout << msg << endl; 
      cout << "i = " << i << " " << "j = " << j << " " 
           << "k = " << k << endl; 
  } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Point p, q(1, 2, 3); 
  p.print("value of p"); 
  q.print("value of q"); 
 
  return 0; 
} 

inline.cpp 
 
A fenti példában mind a két konstruktor és a print függvény is be van illesztve 
(inline) az osztályba. Az is megfigyelhető, hogy amikor a main függvényben a 
print tag függvényt használjuk nem vehető észre hogy inline vagy nem-inline 
függvényről van-e szó. 
 
Ezt az inline technikát a leggyakrabban az osztály változóinak elérésére definiált 
függvényeknél használjuk, hiszen ezek a függvények nagyon rövidek és egyszerűek. 
 
class Access  
{ 
  int i; 
public: 
  int read() const { return i; } 
  void set(int ii) { i = ii; } 
}; 
 
int main()  
{ 
  Access A; 
  A.set(100); 



  int x = A.read(); 
} 
 
A fenti példa előnye, hogy az osztály felhasználója soha nem kerül érintkezésbe a 
privát változókkal. A gyakorlatban nem csak az osztály változókat lekérdező de az 
átállító függvényeket is be szokták illeszteni az osztályba. Például definiáljunk egy 
négyzet (rectangle) osztályt, melynek a méretei megváltoztathatóak: 
 
class Rectangle  
{ 
  int width, height; 
public: 
  Rectangle(int w = 0, int h = 0) : width(w), height(h) 
  {} 
  int getWidth() const { return width; } 
  void setWidth(int w) { width = w; } 
  int getHeight() const { return height; } 
  void setHeight(int h) { height = h; } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Rectangle r(19, 47); 
  // változtassuk meg a méreteket 
  r.setHeight(2 * r.getWidth()); 
  r.setWidth(2 * r.getHeight()); 
} 
 
Természetesen az inline függvényeknek nem kell ilyen egyszerűnek lenniük, 
nyugodtan használhatunk bonyolultabb logikát a függvényekben. 
 

5.4.1 Egy példa 
Az alábbi példa a korábban megismert Stack osztály egy újabb változata, melybe 
minden eddigi ismeretünket belesűrítjük. Látható, hogy most a teljes osztályt, minden 
definíciójával együtt egy include file-ban definiálni tudjuk. 
 
#ifndef STACKINLINE_H 
#define STACKINLINE_H 
 
#include <cassert> 
 
class Stack 
{ 
  struct Link 
  { 
    void* data; 
    Link* next; 
    Link(void* dat, Link* nxt) : data(dat), next(nxt) {} 
  }* head; 



 
public: 
  Stack() : head(0) {} 
  ~Stack() 
  { 
    assert(head == 0); 
  } 
   
  void push(void* dat) 
  { 
    head = new Link(dat, head); 
  } 
 
  void* pop() 
  { 
    if(head == 0) return 0; 
    void* result = head->data; 
    Link* oldHead = head; 
    head = head->next; 
    delete oldHead; 
    return result; 
  } 
}; 
 
#endif 

stackinline.h 
 
A program használata nem változott: 
 
#include "stackinline.h" 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cassert> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[])  
{ 
 
  assert(argc > 1); 
  ifstream in(argv[1]); 
 
  Stack textlines; 
  string line; 
 
  while(getline(in, line)) 
    textlines.push(new string(line)); 
 
  string* s; 
  while((s = (string*)textlines.pop()) != 0) 



  { 
    cout << *s << endl; 
    delete s; 
  } 
 
  return 0; 
} 

stackinline.cpp 
 

5.4.2. Megjegyzések 
Tudni kell, hogy a fordító nem minden körülmények között végzi el a beillesztést 
(inlining). Például ha a függvény nagyon komplex vagy a függvény címére szükség 
van implicit vagy explicit módon akkor a fordító nem végzi el a beillesztést. Az inline 
kulcsszó csak tanács a fordító számára nem kötelező azt végrehajtania. 
 
Azt is fontos megjegyezni, hogy nem szükséges mindent beilleszteni az osztályba 
mert csak "szeméttel" töltjük fel az osztály definíciót. Ez azt jelenti, hogy túlságosan 
sok mindent zsúfolunk bele az osztályba pedig nincs értelme. A probléma úgy is 
megoldható, hogy a függvényeket az osztályon kívűl definiáljuk. 
 
class Rectangle  
{ 
  int width, height; 
public: 
  Rectangle(int w = 0, int h = 0); 
  int getWidth() const; 
  void setWidth(int w); 
  int getHeight() const; 
  void setHeight(int h); 
}; 
 
inline Rectangle::Rectangle(int w, int h) : width(w), 
  height(h) {} 
 
inline int Rectangle::getWidth() const  
{ 
  return width; 
} 
 
inline void Rectangle::setWidth(int w) 
{ 
  width = w; 
} 
 
inline int Rectangle::getHeight() const 
{ 
  return height; 
} 
 



inline void Rectangle::setHeight(int h)  
{ 
  height = h; 
} 
 
int main() 
{ 
  Rectangle r(19, 47); 
  int iHeight = r.getHeight(); 
  r.setHeight(r.getWidth()); 
  r.setWidth(iHeight); 
} 
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6. Konstansok 
A C nyelvben konstansokat makróval is deklarálhatunk. Ebben az esetben mindenhol 
ahol a makró előfordul a fordító a definiált értéket behelyettesíti a makró helyére. Erre 
láthattunk példát amikor a verem objektumot deklaráltuk: 
 
#define VEREM_SIZE 100 
 
int a[VEREM_SIZE]; 
 
Ezt a technikát használjuk a C++ nyelvben is de nevesített konstansokat is 
használhatunk a C++ programozási nyelvben. A nevesített konstansok változók, de 
ezeket a változókat nem lehet megváltoztatni! Ha megpróbáljuk a fordító hibaüzenetet 
fog küldeni. Példa a deklarációra: 
 
const int x = 10; 
 
A deklarációnak mindig kell tartalmaznia egy értékeadást is! 
 
A C++ fordító általában nem foglal helyet a nevesített konstansnak, hanem csak egy 
szimbólum táblában tárolja, így ha később kell, akkor ebből a táblából előveheti az 
értékét. 
 
A const kulcsszó használata nem csak a #define makrók helyettesítésére 
alkalmas, hanem akkor is használhatjuk ha azt akarjuk deklarálni, hogy egy változó 
értéke nem változhat meg. Ez egy jó programozási technika, mert így a fordítót is 
értesítjük arról hogy a változó nem változhat és ha mégis megpróbáljuk akkor szól 
róla. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
const int i = 100;    // Tipikus konstans 
const int j = i + 10; // ertek egy konstansbol 
 
int main() 
{ 
  cout << "type a character & CR:"; 
  const char c = cin.get(); 
  const char c2 = c + 'a'; 
  cout << c2; 
 
  return 0; 
} 

const.cpp 
 



Az i változó egyértelműen egy konstans, ugyanakkor a j változó deklarálásánál úgy 
tűnik, hogy megsértjük azt a szabályt, hogy a változó értéke nem változhat. Ez nincs 
így, mivel a definiálás során az értéket kiszámíthatjuk. Ugyanez látható, amikor a c 
változót deklaráljuk, hiszen az értékét a felhasználótól olvassuk be. 
 

6.1 Mutatók is lehetnek konstansok 
Amikor egy mutató esetén használjuk a const kulcsszót, két lehetőség van. Az egyik 
esetben az érték amire a mutató mutat lesz konstans, a másik esetben az érték címe, 
tehát maga a mutató lesz konstans. 
 
Ugyanakkor a const kulcsszó több helyre is elhelyezhető a definícióban. Tehát 
hogyan értelmezzük a különböző definíciókat? A szabály az, hogy belülről kifelé kell 
haladni és mindig a legközelebbi elemhez tartozik. Például: 
 
const int *u; 
 
ezt úgy is olvashatjuk, hogy definiálunk egy "u mutatót mely egy konstans egészre 
mutat". Itt nincs szükség inicializálásra, mivel u bárhova mutathat, de ahova mutat az 
nem változhat. 
 
Itt sajnos lehet egy kis félreértés. Esetleg úgy gondolhatjuk, hogy ha a const 
kulcsszót az int túloldalára mozgatjuk, akkor kapunk egy konstans mutatót: 
 
int const *v; 
 
Sajnos ebben az esetben is a const az int-hez csatlakozik, így ez ugyanaz mint az 
előző írás. A helyes írás: 
 
int d = 1; 
int * const u = &d; 
 
Ekkor a következőképpen lehet értelmezni: u egy mutató amelyik konstans és egy 
egész számra mutat. Mivel most már a mutató konstans, ezért nem változhat az értéke, 
és így kötelező értéket adni neki a deklarálás során. Persze ahova mutat a mutató az 
változhat: 
 
*u = 2; 
 
Végül nézzük meg, hogy hogyan lehet egy konstans mutatót deklarálni mely egy 
konstans értékre mutat: 
 
int d = 1; 
int const * const x = &d; 
 



6.2 Konstans függvény argumentumok és visszatérési értékek 
Ha a függvénynek érték szerinti argumentum átadásnál specifikáljuk a const 
kulcsszót, akkor a konstans tulajdonság csak a függvényen belül érvényes. Ez azt 
jelenti, hogy a függvényen belül az argumentum nem változhat meg. A függvényen 
kívül a const kulcsszónak nincs hatása. 
 
void f1(const int i) 
{ 
  i++;  // Ez illegalis !!! 
} 
 
Ha a visszatérési érték egy felhasználó által definiált típus akkor jelentősége van 
annak hogy a visszatérési értéket const –nak definiáljuk vagy sem. Vegyük a 
következő példát: 
 
class X 
{ 
    int i; 
 
  public: 
    X(int ii = 0); 
    void modify(); 
}; 
 
X::X(int ii) { i = ii; } 
 
void X::modify() { i++; } 
 
X f5()  
{ 
  return X::X(); 
} 
 
const X f6() 
{ 
  return X::X(); 
} 
 
int main() 
{ 
  f5() = X(1);     // OK 
  f5().modify();   // OK 
  // fordítási hibát fog adni 
  //!  f6() = X(1); 
  //!  f6().modify(); 
 
  return 0; 
} 
 



Az f5 függvény nem konstans értékkel míg az f6 függvény konstans értékkel tér 
vissza. Amint az látható csak a nem const visszatérési érték használható "bal 
értékként" vagyis egy értékadás bal oldalán.  
 

6.3 Időleges objektumok 
Van olyan eset, hogy a fordítónak időlegesen létre kell hoznia egy objektumot ahhoz 
hogy a kifejezést ki tudja értékelni. Ezeket az objektumokat is létre kell hozni és fel 
kell szabadítani. Ezeket az objektumokat a felhasználó soha nem látja, nem tudja 
használni és csak a fordító dönt róluk. Ugyanakkor minden időleges objektum const 
jellegű! Így ha a fenti példában definiálunk egy f7 függvényt: 
 
void f7(X &x) 
{ 
  x.modify(); 
} 
 
akkor a következő kifejezés fordítási hibát fog adni: 
 
f7(f5()); 
 
A fordítónak egy időleges objektumot kell létrehoznia hogy az f5 függvény 
visszatérési értékét tárolni tudja és az f7 függvénynek át lehessen adni. Ezzel nincs 
probléma ha az f7 függvény érték szerint venné az argumentumot, de a definícióban 
referencia szerinti argumentum átadás van. Mivel f7 nem const –ként veszi át az 
argumentumot így joga van megváltoztatni. A fordító ugyanakkor tudja, hogy az 
átadott argumentum egy időleges objektum amely a kifejezés kiértékelése után 
azonnal megszünik. Ha ezt engednénk módosítani nagyon nehezen megtalálható 
hibákat generálhatnánk, így a fordító automatikusan const jellegűvé teszi az 
időleges objektumokat és a fenti kifejezést nem engedi lefordítani. 
 
Persze itt is van egy kivétel, mert időleges objektumot át lehet adni olyan 
függvénynek mely "const referenciaként" veszi át argumentumát. Ez azért van, mert a 
"const referencia" típussal azt igérjük meg a fordítónak, hogy a függvényen belül nem 
fogjuk megváltoztatni.  
 

6.4 Osztályok és konstansok 
A const kulcsszó egy osztályon belül egy picit mást jelent: "ez egy konstans érték 
amíg az objektum létezik". Ugyanakkor az érték különböző lehet minden 
objektumban. Ez viszont azt jelenti, hogy az osztály definíciójában nem tudunk a 
konstans változónak értéket adni, ezt a konstruktorban kell megtenni. De ez 
ellentmondáshoz vezet, mert amint belépünk a konstruktorba már inicializálva kell 
lennie a konstans változónak. Ilyenkor a konstruktor argumentumai után, de még a 
nyitó kapcsos zárójel előtt egy konstruktor inicializálási listát adhatunk meg.  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 



 
class Fred 
{ 
  const int size; 
public: 
  Fred(int sz); 
  void print(); 
}; 
 
Fred::Fred(int sz) : size(sz) {} 
void Fred::print() { cout << size << endl; } 
 
int main()  
{ 
  Fred a(1), b(2), c(3); 
  a.print() 
  b.print() 
  c.print(); 
} 
 
A fenti példa mutatja a konstruktor inicializálási lista használatát. Úgy tűnik, mintha a 
size változó is egy objektum lenne és a kettőspont után egy konstruktorral 
inicializáljuk. Ez majdnem igaz, annyi történt, hogy a C++ nyelvben a konstruktor 
fogalmát kiterjesztették az alap adattípusokra is, mint például char, int, float, 
double. Erre is nézzünk egy kódrészletet: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  float pi(3.14159); 
  cout << pi << endl; 
  return 0; 
} 
 
 
Ez a lehetőség új távlatokat nyit, mivel így alap adattípust is helyettesíthetünk 
objektummal. Ez gyakran nagyon hasznos lehet, hiszen így biztosíthatjuk hogy 
inicializálódjon a kezdeti érték. Erre mutat példát a következő kódrészlet: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class Integer 
{ 
  int i; 
public: 
  Integer(int ii = 0); 
  void print(); 
}; 



 
Integer::Integer(int ii) : i(ii) {} 
void Integer::print() { cout << i << ' '; } 
 
int main() 
{ 
  Integer i[100]; 
  for(int j = 0; j < 100; j++) 
    i[j].print(); 
} 
 
A fenti program lefuttatása során azt fogjuk látni, hogy az Integer tömb  elemei 
automatikusan inicializálódnak zérussal. 
 

6.4.1 Osztályonként egy konstans 
Vegyük azt az esetet, hogy egy verem struktúrát deklarálunk és egy változót mely 
minden deklarált vermet nyilvántart. Hogyan néz ez ki? 
 
static int stack_count = 0; 
 
class stack { 
    private: 
        int size; 
        int data[VEREM_SIZE] 
    public: 
        stack(); 
        ~stack(); 
}; 
 
A kód hasonlóan működik, mint a C nyelvben, vagyis a stack_count változót a 
program csak egyszer definiálja és csak egyszer ad neki értéket.  Akár ez is elég 
lehetne, de jó volna ha a stack_count változót az objektumba be tudnánk tenni és 
azzal együtt kezelni. Uugyanakkor ha a változót bevisszük az objektumba, akkor az 
minden objektumba létrejönne. Ezt elkerülendő a static kulcsszó az objektumban 
is használható: 
 
class stack { 
      static int stack_count; 
    private: 
        int size; 
        int data[VEREM_SIZE] 
    public: 
        stack(); 
        ~stack(); 
}; 
 
Ami még hiányzik, hogy ezt hogyan lehetne inicializálni: 
 



int stack::stack_count = 0; 
 
Ezután a fenti definíció pontosan úgy fog viselkdeni, mint amikor a stack_count 
változót az objektumon kívül definiáltunk. Így ha két vermet definiálunk: 
 
stack a_stack; 
stack b_stack; 
 
akkor az a_stack.stack_count és a b_stack.stack_count ugyanaz lesz. 
 
Ebben az esetben az alábbi kód nem működik: 
 
class stack { 
        static int stack_count; 
        ... 
    public: 
        int get_count(); 
        ... 
}; 
 
int get_count() 
{ 
  return (stack_count); 
} 
 
A stack_count változó eléréséhez két lehetőségünk van. Az első esetben egy időleges 
stack objektumon keresztül érjük el a változót vagy static függvényt deklarálunk. 
 
Az első megoldás: 
class stack { 
        static int stack_count; 
        ... 
    public: 
        int get_count(); 
        ... 
}; 
 
int get_count() 
{ 
  stack temp; 
  return (tamp.stack_count); 
} 
 
A második megoldás: 
 
class stack { 
        static int stack_count; 
        ... 
    public: 



        static int get_count(); 
        ... 
}; 
 
static int get_count() 
{ 
  return (stack_count); 
} 
 
A második megoldás ugyanakkor korlátozott abban az értelemben, hogy egy static 
függvény az objektumból csak static változókat és static függvényeket 
használhat! 
 

6.4.2 static 
A fentiekből látható, hogy a static kulcsszónak több jelentése is van. Ezt foglalja 
össze az alábbi táblázat 
 
Hogyan használjuk? Értelme 
Minden függvényen 
kívül egy változó előtt 

A változó csak a file-ben érvényes, csak onnan érhető el. 

Egy függvényen belül 
egy változó előtt 

A változó permanens módon létezik és csak egyszer 
inicializálódik. A változó megörzi értékét két 
függvényhívás között. 

Egy függvény 
deklaráció előtt 

A függvény csak a file-ben érvényes, csak onnan érhető el. 

Egy osztály változója 
előtt 

Egy változó jön létre az egész osztályra és nem per 
objektum 

Egy osztály függvénye 
előtt 

A függvény csak static elemeket érhet el az objektumban. 

 

6.5 Konstans objektumok 
Az objektumok is lehetnek konstansok. Ezeket az objektumokat lehet inicializálni, de 
nem lehet módosítani az elemeit. Definiálásuk hasonló mint az alap adattípusoknál, 
hiszen láttuk, hogy az alap adattípusok és az objektumok hasonló módon 
inicializálódhatnak: 
 
const int a = 2; 
const blob b(2); 
 
A konstans objektumokat csak konstans függvények kezelhetnek és ezt már a 
definíciójuk során ki kell nyilvánítani. Ezt speciális módon tesszük meg, hiszen ha a 
const kulcsszót a függvény elé tesszük akkor az a visszatérési értékre vonatkozik: 
 
class X 
{ 
  int i; 
public: 



  X(int ii); 
  int f() const; 
}; 
 
X::X(int ii) : i(ii) {} 
int X::f() const { return i; } 
 
int main()  
{ 
  X x1(10); 
  const X x2(20); 
  x1.f(); 
  x2.f(); 
} 
 

6.5.1 Konstans de módosítható objektum 
Előfordulhat, hogy nem akarjuk megengedni  hogy egy objektumot egészében 
lehessen módosítani, de egy részét igen. Ilyenkor a mutable kulcsszóval mondjuk 
meg, mely rész módosítható: 
 
class Z  
{ 
  int i; 
  mutable int j; 
public: 
  Z(); 
  void f() const; 
}; 
 
Z::Z() : i(0), j(0) {} 
 
void Z::f() const  
{ 
  //! i++; // ERROR 
  j++;     // OK 
} 
 
int main()  
{ 
  const Z zz; 
  zz.f(); // változás! 
} 
 

6.6 volatile 
Bár ritkán használjuk érdemes tudni, hogy van még egy módosító kulcsszó: 
volatile. Ez a kulcsszó azt mondja meg a fordítónak, hogy a változó értéke úgy is 
megváltozhat, hogy a fordító nem szerez róla tudomást. (Például több szálú, 
threading, programfuttatás során.) 



Programozás C++ -ban 
 

7. Másoló konstruktor 
 
Az egyik legnehezebben érthető fogalom C++ -ban a másoló konstruktor, vagy 
angolul "copy-constructor". Ez a konstruktor fontos szerepet játszik az argumentum 
átadásban és a visszatérési érték használatában. Ez annyira fontos, hogy a fordító 
automatikusan létrehoz egy másoló konstruktort, hacsak nem definiálunk egyet. 
 
Először vizsgáljuk meg hogy a C programozási nyelv hogyan kezeli az 
argumentumok és visszatérési értékek kezelését: 
 
int f(int x, char c); 
int g = f(a, b); 
 
Honnan tudja a fordító, hogy az argumentumokat hogyan kell átadni? Az egyszerű 
válasz az, hogy a fordító csak tudja a beépített típusokra. Nézzük meg a generált 
assembly-kódot (psudo kód): 
 
push  b 
push  a 
call  f() 
add  sp, 4 
mov  g, ax 
 
A C programozási nyelvben az argumentumokat a fordító a stack-re helyezi, majd 
meghívja a függvényt. A hívó függvény feladata lesz majd a stack-en a takarítás is, ez 
az add sp,4 kódnak felel meg. Az látható hogy a fordító az argumentumokat 
egyszerűen felmásolja a stack-re, és tud róluk mindent, a méretűket, stb. Hasonló 
módon a visszaadott értékről is mindent tud a fordító és azt egy regiszteren (ax) 
keresztül adja vissza, amit egyszerűen bemásol a g változóba. 
 
De mi történik ha egy felhasználó által definiált típusról van szó. Például létrehozunk 
egy osztályt és ezt akarjuk érték szerint átadni egy függvénynek. Mivel ez nem egy 
beépített típus így a fordító honnan tudná hogy mit kell csinálni? 
 
struct Big { 
char buf[100]; 
int i; 
long d; 
} B, B2; 
 
Big bigfun(Big b)  
{ 
  b.i = 100; 
  return b; 
} 
 



int main()  
{ 
  B2 = bigfun(B); 
} 
 
A generált assembly-kód elég bonyolult lenne, de a következőt látnánk: 

• A main függvényben a fordító a B objektum teljes tartalmát felmásolja a 
stack-re. 

• Még egy új dolgot észrevehetünk, hogy a B2 objektum címe is felkerül a 
stackre, mielőtt a függvény hívás megtörténik. Ez azért furcsa mert a B2 nem 
argumentuma bigfun függvénynek. 

 
Nézzük meg miért kell a B2 értékét is felmásolni. 

7.1. Függvényhívás 
 
Amikor meghívunk egy függvényt a fordító a függvény paramétereit felmásolja a 
stack-re. Ide kerül a visszatérési cím is. A visszatérési cím alatt azt a memória címet 
értjük, ahol a programnak folytatnia kell a futtatást miután a függvény befejezte a 
működését. A visszatérési cím után a fordító helyet foglal a lokális változóknak. A 
stack a következőképpen néz kí egy függvény hívása után: 
 

Argumentumok 
Visszatérési cím 
Lokális változók 

 
Tehát hogy tudnánk visszaadni egy értéket a hívó függvénynek. Gondolhatnánk, hogy 
másoljuk fel a visszatérési értéket a stack-ra. Ezzel az a probléma, hogy amikor a 
függvény visszatér, akkor a stack-en nem lehet más mint a visszatérési cím. Ez azt 
jelenti hogy a lokális változókat töröljük, egészen a visszatérési címig. Tehát 
próbáljuk meg a visszatérési értéket a visszatérési cím alatt tárolni. Ezzel is probléma 
van, mivel egy számítógépen van úgynevezett megszakítás vezérlő (Interrupt service 
controller). A megszakítás vezérlő bármikor felfüggesztheti a program futását és 
felmásolhatja a saját visszatérési címét a stack-re. Nézzük meg mi történik tehát ha 
éppen a visszatérés pillanatában lép be a megszakítás vezérlő. Sajnos a megszakítás 
vezérlő csak a hagyományos stack elrendezést ismeri, vagyis hogy a visszatérési cím 
alatt már nincs semmi ebben a pillanatban és így a megszakítás vezérlő is a 
felfüggesztett függvény visszatérési címe alá másolja a saját visszatérési címét. Ez azt 
is jelenti , hogy a stack-en tárolt visszatérési értékünket a megszakítás vezérlő 
felülírhatja. 
 
Használhatnánk egy globális változót is a visszatérési érték tárolására de rekurzió 
esetén problémánk lenne, hiszen a függvény újbóli belépése esetén az előző 
visszatérési érték elveszne. 
 
Az egyetlen biztonságos lehetőség, hogy a visszatérési értéket egy regiszteren 
keresztül adjuk át. Ilyenkor persze felmerül az a probléma, hogy hogyan lehetne 
kezelni a felhasználó által definiált nagy objektumokat. 
 



A jó megoldás az, hogy a visszatérésként használt objektum címét is a függvény 
argumentumok után másoljuk fel, majd csak ezután a visszatérési címet. Ebben az 
esetben a visszatérésként használt objektum cím által megadott memória pozícióba be 
tudjuk másolni a visszatérési értéket a meghívott függvényben.  
 

7.2. Bitenkénti másolás vagy inicializálás 
 
A fent leírtak alapján így lehetőségünk van nagy objektumok argumentumként vagy 
visszatérési értékként történő átadásra. Azt is láttuk, hogy a megadott címre csak be 
kell másolni az adatot. Ez a megoldás a C programozási nyelvben megfelelő, de C++ -
ban már összetettebb objektumok is vannak és néha nem elég csak bitenként 
átmásolni az objektumokat. Nézzük az alábbi példát: 
 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
ofstream out("HowMany.out"); 
 
class HowMany 
{ 
  static int objectCount; 
public: 
  HowMany() { objectCount++; } 
  static void print(const string& msg = "") 
  { 
    if(msg.size() != 0) out << msg << ": "; 
    out << "objectCount = " << objectCount << endl; 
  } 
  ~HowMany() 
  { 
    objectCount--; 
    print("~HowMany()"); 
  } 
}; 
 
int HowMany::objectCount = 0; 
 
HowMany f(HowMany x) 
{ 
  x.print("x argument inside f()"); 
  return x; 
} 
 
 
 
 
 
 
 



int main()  
{ 
  HowMany h; 
  HowMany::print("after construction of h"); 
   
  HowMany h2 = f(h); 
  HowMany::print("after call to f()"); 
 
  return 0; 
} 

 
A HowMany osztály tartalmaz egy változót (objectCount) mely megszámolja, 
hány ilyen osztályba tartalmazó objektumot hozunk létre. (A static kulcsszó ezért 
kell a változó elé, hogy minden objektumban ugyanaz a változó legyen. Lásd előző 
fejezet ahol a static kulcsszót tárgyaltuk.) A konstruktor megnöveli ezt a változót a 
desktruktor csökkenti ezt a vátlozót, míg a print függvény kinyomtatja az aktuális 
értékét. 
 
Nézzük meg, hogy mi lenne a futtatás eredménye: 
 
after construction of h: objectCount = 1 
x argument inside f(): objectCount = 1 
~HowMany(): objectCount = 0 
after call to f(): objectCount = 0 
~HowMany(): objectCount = -1 
~HowMany(): objectCount = -2 
 
Az eredmény nem igazán mint amit vártunk. A h objektum létrehozása után még 
minden jó, de az f() függvény hívása után valami nagyon nem jó, mivel az 
objectCount változó értéke 0 lesz, pedig a h2 objektum is létrejött már. Ez abból 
is látszik, hogy végül két destruktor hívódik meg. 
 
Mi is történik itt? Az f() függvénynek van egy argumentuma ahol érték szerinti 
paraméter átadás történik. A függvény meghívása során a h objektum bitenkénti 
másolással belekerül az x lokális változóba. Ezt mutatja a kimenet második sora. Ezt 
követően, amikor az f függvényből kilépünk a destruktor hajtódik végre, ami 
csökkenti eggyel az objectCount változó értékét. Szintén a visszatérés során a 
lokális objektumot bitenkénti másolással bemásoljuk a h2 objektumba. Ennek az a 
következménye, hogy az f függvény hívása után a változó értéke nulla lesz, pedig már 
két létező objektumunk van, így a helyes érték 2 kell legyen. Ebből is látható, hogy a 
bitenkénti másolás nem mindig megfelelő, itt az objektumokat inkább inicializálni 
kellene az érték szerinti átadásnál is! 
 

7.3. A megoldás 
 
A fenti probléma azért lép fel, mert a fordító feltételezi, hogy az objektumot hogyan 
kellene érték szerint átadni, vagyis a lokális objektumot létrehozni. Általában a 
bitenkénti másolás működik, de a fenti esetben vagy ha az objektumon belül egy 



mutató van akkor már nem. Szerencsére van megoldás, egy olyan függvényt kell 
definiálni, mely akkor hívódik meg ha egy létező objektumból egy újat akarunk 
létrehozni. Logikailag ez egy konstruktornak felel meg, melynek egy argumentuma 
van. Ugyanakkor az argumentumot nem adhatjuk át érték szerint, hiszen éppen ezt az 
esetet akarjuk kezelni, de mutatót sem használhatunk ugyanezen ok miatt, mert az 
érték szerinti átadást próbáljuk definiálni. Ilyenkor jönnek jól a referenciák és a 
másoló konstruktorok! 
 
Tehát ha létrehozunk egy másoló konstruktort akkor a fordító a mi függvényünket 
fogja használni amikor egy létező objektumból egy új objektumot hozunk létre. 
Nézzük meg a fenti példát még egyszer: 
 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
ofstream out("HowMany2.out"); 
 
class HowMany2  
{ 
  string name; // Objektum neve 
  static int objectCount; 
public: 
 
  HowMany2(const string& id = "") : name(id)  
  { 
    ++objectCount; 
    print("HowMany2()"); 
  } 
  ~HowMany2() 
  { 
    --objectCount; 
    print("~HowMany2()"); 
  } 
 
  // A masolo konstruktor: 
  HowMany2(const HowMany2& h) : name(h.name) 
  { 
    name += " copy"; 
    ++objectCount; 
    print("HowMany2(const HowMany2&)"); 
  } 
 
  void print(const string& msg = "") const  
  { 
    if(msg.size() != 0) 
      out << msg << endl; 
    out << '\t' << name << ": " << "objectCount = " << 
objectCount << endl; 
  } 
}; 
 



 
 
 
int HowMany2::objectCount = 0; 
 
// ertek szerinti atadas 
HowMany2 f(HowMany2 x) 
{ 
  x.print("x argument inside f()"); 
  out << "Returning from f()" << endl; 
  return x; 
} 
 
int main() 
{ 
  HowMany2 h("h"); 
  out << "Entering f()" << endl; 
  HowMany2 h2 = f(h); 
  h2.print("h2 after call to f()"); 
  out << "Call f() no return value" << endl; 
  f(h); 
  out << "After call to f()" << endl; 
} 
 
Néhány egyéb változtatást is tettünk a kódban. Egyrészt egy változót adtunk az 
objektumhoz, mely az objektum nevét tárolhatja. A konstruktornak van egy 
argumentuma, mely ebben a változóban tárolódik. Az alapértéke ennek a név 
változónak az üres szöveg: "". A másoló konstruktor inicializálja az új objektumot egy 
már létező alapján és az új objektum nevéhez hozzáfűzi az "copy" szót. A másoló 
konstruktorban is megnöveljük az objectCount változó értékét, ahogy egy 
normális konstruktorban. A print() függvény olyan módon lett módosítva, hogy nem 
csak az üzenetet és az objectCount változó értékét nyomtatja, ki hanem az 
objektum nevét is. Még egy fontos változtatás, hogy egy második függvény hívást is 
hozzáadtunk a main() függvényhez. Itt majd azt nézzük meg, hogy bár az f() 
függvénynek van visszatérése értéke, de nem vesszük figyelembe és ilyenkor mi 
történik. 
 
Ezek után a fenti program kimenete: 
 
 1) HowMany2() 
 2)   h: objectCount = 1 
 3) Entering f() 
 4) HowMany2(const HowMany2&) 
 5)   h copy: objectCount = 2 
 6) x argument inside f() 
 7)   h copy: objectCount = 2 
 8) Returning from f() 
 9) HowMany2(const HowMany2&) 
10)   h copy copy: objectCount = 3 
11) ~HowMany2() 



12)   h copy: objectCount = 2 
13) h2 after call to f() 
14)   h copy copy: objectCount = 2 
15) Call f() no return value 
16) HowMany2(const HowMany2&) 
17)   h copy: objectCount = 3 
18) x argument inside f() 
19)   h copy: objectCount = 3 
20) Returning from f() 
21) HowMany2(const HowMany2&) 
22)   h copy copy: objectCount = 4 
23) ~HowMany2() 
24)   h copy: objectCount = 3 
25) ~HowMany2() 
26)   h copy copy: objectCount = 2 
27) After call to f() 
28) ~HowMany2() 
29)   h copy copy: objectCount = 1 
30) ~HowMany2() 
31)   h: objectCount = 0 
 
Az első dolog ami történik, hogy a h objektumot definiáljuk (ez látható az első két 
sorban). Meghívjuk az f() függvényt (3. sor). Az f() függvény meghívása során, 
csendben meghívódik a másoló konstruktor (4. sor), mely a h objektumnak egy 
másolatát hozza létre (ezért szerepel az 5. sorban "h copy") és megnöveli az 
objectCount változó értékét. Az f() függvény a 8. sorban tér vissza. Ugyanakkor 
mielőtt a lokális x változóra meg lehet hívni a destruktort (hiszen az érvényessége 
megszűnik a függvény végén) a másoló konstruktornak le kell futnia, hiszen a 
visszatérési értéket be kell másolni a h2 objektumba. A másoló konstruktor működése 
látható a 9-10. sorban. Látható, hogy az objektum neve most már "h copy copy" lesz. 
Ekkor időlegesen az objectCount változó értéke három lesz, de rögtön lefut a 
destruktor, mely megszünteti a lokális x objektumot, a destruktor üzenetei a 11-12. 
sorban láthatók.  
 
A 13. sorban a függvény hívás után már csak két objektumunk van, h és h2. Ezt 
helyesen mutatja az objectCount változó. 
 

7.3.1. Időleges objektumok 
 
A 15. sorban ismét meghívjuk az f() függvényt, de a visszatérési értéknek nem adunk 
meg semmit. 16. sorban a másoló konstruktor látható, mely az argumentum átadásból 
következik, majd a 21. sorban ismét a másoló konstruktor látható mely a visszatérési 
értéket másolja. De hova is? Hiszen nem adtunk meg változót ahova be lehetne 
másolni. 
 
Az igazság az, hogy a C++ fordító bármikor létrehozhat időleges objektumot, ha egy 
kifejezés kiértékeléséhez szükség van rá. Ebben az esetben is ez történik, a fordító egy 
olyan időleges objektumot hoz létre melyet mi nem is látunk és nem tudunk elérni. Ez 
az időleges objektum azért kell hogy a függvényt ki lehessen értékelni és az f() 



függvény vissza tudja adni az értékét. Mivel nincs is szükség erre az objektumra ezért 
azonnal meg is szűnik. Először a lokális objektum destruktora fut le, ez a 23-24. 
sorban látható, majd az időleges objektum destruktora a 25-26. sorban. A h és h2 
objektum destruktora a 28-31. sorban fut le. 
 

7.4. Másoló konstruktor alternatívái 
 
Most hogy mindenki kellően össze van zavarodva felmerülhet az a kérdés, hogy eddig 
hogyan hozhattunk létre objektumokat másoló konstruktor nélkül. Ne felejtsük el, 
hogy másoló konstruktor csak akkor kell ha objektumokat érték szerint akarunk 
átadni. Persze a fordító mindig létrehoz egy másoló konstruktort. Hogyan lehet ezt 
elkerülni? 
 
Az elkerülő technika az, hogy egy private másoló konstruktort hozunk létre. Ebben az 
esetben ha a program mégis megpróbálja meghívni a másoló konstruktort, akkor hibát 
kapunk, hiszen private jellegű. Ráadásul a fordító nem tud létrehozni egy bitmásoló 
konstruktort, hiszen definiáltunk egy másoló konstruktort. Nézzünk egy példát: 
 
class NoCC 
{ 
  int i; 
  NoCC(const NoCC&); // definicio sem kell 
public: 
  NoCC(int ii = 0) : i(ii) {} 
}; 
 
void f(NoCC); 
 
int main() { 
  NoCC n; 
  //! f(n);         // HIBA! 
  //! NoCC n2 = n;  // HIBA! 
  //! NoCC n3(n);   // HIBA! 
} 
 
 
 
 
 
 



Programozás C++ -ban 
 

8. Dinamikus objektumok 
 
Ahhoz hogy általános prolémákat is meg tudjunk oldani, szükség van arra, hogy 
dinamikusan hozhassunk létre vagy szüntethessünk meg objektumokat. A C 
programozási nyelvben a malloc() és a free() függvényeket használtuk erre. A C++ 
programozási nyelvben ez nem működik. Egy objektum konstruktora nem engedi 
meg, hogy mi adjuk át neki az objektumnak lefoglalt memória helyet. Ha ezt 
megtehetnénk akkor a következőket is: 

• Például elfelejtjük mi meghívni a konstruktort a memóriával és így a C++ nem 
tudja garantálni az objektumok inicializálását. 

• Véletlenül valamilyen műveletet végzünk az objektummal mielőtt 
inicializálnánk. 

• Rossz méretű memóriát adunk át a konstruktornak. 
 
Még ha mi mindent jól is csinálunk, valaki más, aki módosítani akarja a programot 
elkövetheti a fenti hibák valamelyikét. Tahát hogyan lehet ezeket a problémákat 
elkerülni? Úgy, hogy a dinamikus objektum kezelést a nyelv részévé tesszük. A 
malloc() és free() külső függvények, helyettük a new és a delete operátort kell 
használni. 
 
Amikor egy C++ objektumot létrehozunk, két dolog történik: 

• A program memóriát foglal az objektumnak. 
• A konstruktor inicializálja az objektumot. 

 
Először nézzük meg, hogy hogyan lehetne C nyelvben objektumot dinamikusan 
létrehozni: 
 
#include <cstdlib> // malloc() es free() 
#include <cstring> // memset() 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class Obj  
{ 
  int i, j, k; 
  enum { sz = 100 }; 
  char buf[sz]; 
public: 
  void initialize() // Nem hasznalhatunk konstruktort 
  { 
    cout << "initializing Obj" << endl; 
    i = j = k = 0; 
    memset(buf, 0, sz); 
  } 
 
  void destroy() const  



  { 
    cout << "destroying Obj" << endl; 
  } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Obj* obj = (Obj*)malloc(sizeof(Obj)); 
  obj->initialize(); 
  // ... valamit csinalunk ... 
  obj->destroy(); 
  free(obj); 
} 
 
A fő problémát az sor obj->initialize(); jelenti, mivel nem automatikus, és 
könnyen elfelejthetjük. Azt is ellenőrizni, kell hogy a malloc() függvény tényleg 
tudott memóriát foglalni. Ha nem tud memóriát foglalni akkkor NULL-t ad vissza. 
Végül a legtöbb programozó nehezen birkízik meg a C nyelv dinamikus memória 
kezelésével. 
 

8.1 Operátorok 
 
A C++ -os megoldás, hogy minden objektum foglalást és inicializálást egyben 
intezünk el a new operátorral. Például: 
 
MyType *fp = new MyType(1, 2); 
 
A fenti kód lefoglal egy megfelelő memória területet, melynek méretét a MyType 
típus mérete határozza meg. Ezután az objektum konstruktora is meghívódik az (1, 2) 
argumentumokkal. A lefoglalt objektumhoz nem férünk hozzá egészen addig amíg ez 
mind meg nem történik. 
 
Ha a konstruktornak nincs argumentuma akkor a következő módon kell meghívni az 
operátort: 
 
MyType *fp = new MyType; 
 
Az objektum megszüntetéséhez, a desktruktor meghívásához a delete operátort kell 
meghívni. Például 
 
 
delete fp; 
 
A delete operátort csak olyan objektumra lehet meghívni, melyet a new operátorral 
foglaltunk le.  
 
 



8.2. new és delete használata objektum vektorokra 
 
A C++ -ban objektumokból álló vektorokat is létre lehet hozni. Egyetlen feltétele van 
az objektum vektornak, hogy az objektumnak legyen alap konstruktora, vagyis 
argumentum nélkül meghívható konstruktor. 
 
Például 100 darab MyType típusú objektum létrehozása: 
 
MyType *fp = new MyType[100]; 
 
Egy fontos dologra figyelni kell, hogy az így foglalt vektort másképpen kell 
felszabadítani: 
 
delete []fp; 
 
Ez nagyon fontos! Ha a delete fp; utasítást használnánk, akkor csak az első 
objektum destruktora hívodna meg a többi 99 objektumé nem. Azért annyi előnye van 
a delete operátornak hogy mindkét esetben mind a 100 objektum memóriáját 
felszabadítja.  
 

8.3. new és delete operátorok újradefiniálása 
 
Lehetőség van arra is hogy a new és delete operátorokat újradefiniáljuk. Erre több 
okból is szükség lehet, például egy kevés memóriával rendelkező gépen, speciális 
memória foglaló algoritmusra van szükség. Fontos megjegyezni, hogy csak a 
memória foglalást és felszabadítást definiáljuk újra a konstruktor mindenképpen 
meghívódik. 
 
Ha a globális vagy alap new és delete operátorokat definiáljuk újra akkor azok többé 
nem lesznek elérhetők a programban. Nézzünk erre egy példát: 
 
#include <cstdio> 
#include <cstdlib> 
using namespace std; 
 
void* operator new(size_t sz)  
{ 
  printf("operator new: %d Bytes\n", sz); 
  void* m = malloc(sz); 
  if(!m) puts("out of memory"); 
  return m; 
} 
 
void operator delete(void* m) 
{ 
  puts("operator delete"); 
  free(m); 
} 



 
class S  
{ 
  int i[100]; 
public: 
  S() { puts("S::S()"); } 
  ~S() { puts("S::~S()"); } 
}; 
 
int main() 
{ 
  puts("creating & destroying an int"); 
  int* p = new int(47); 
  delete p; 
  puts("creating & destroying an s"); 
  S* s = new S; 
  delete s; 
  puts("creating & destroying S[3]"); 
  S* sa = new S[3]; 
  delete []sa; 
} 
 
Arra is lehetőség van, hogy a new és delete operátorokat csak az adott osztályra írjuk 
felül. Az objektum vektort kezelő new és delete operátorokat külön-külön is újra kell 
definiálni. Például: 
 
#include <new> // Size_t definicio 
#include <fstream> 
using namespace std; 
ofstream trace("log.out"); 
 
class Widget 
{ 
  enum { sz = 10 }; 
  int i[sz]; 
public: 
  Widget() { trace << "*"; } 
  ~Widget() { trace << "~"; } 
 
  void* operator new(size_t sz) 
  { 
    trace << "Widget::new: " << sz << " bytes" << endl; 
    return ::new char[sz]; // globalis new 
  } 
 
  void operator delete(void* p) 
  { 
    trace << "Widget::delete" << endl; 
    ::delete []p;  // globalis delete 
  } 
  void* operator new[](size_t sz) 



  { 
    trace << "Widget::new[]: " << sz << " bytes" << endl; 
    return ::new char[sz]; 
  } 
 
  void operator delete[](void* p) 
  { 
    trace << "Widget::delete[]" << endl; 
    ::delete []p; 
  } 
}; 
 
int main() 
{ 
  trace << "new Widget" << endl; 
  Widget* w = new Widget; 
  trace << "\ndelete Widget" << endl; 
  delete w; 
  trace << "\nnew Widget[25]" << endl; 
  Widget* wa = new Widget[25]; 
  trace << "\ndelete []Widget" << endl; 
  delete []wa; 
 
  return 0; 
} 
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9. Öröklődés és kompozíció 
 
A C++ programozási nyelv egyik nagy előnye a kód újrafelhasználás támogatása. C-
ben csak azt lehetett tenni, hogy lemásoltuk a forráskódot majd módosítottuk. A C++ 
nyelv két új lehetőséget is biztosít a kód újrafelhasználás támogatására. A megoldások 
az osztály fogalmát használják. Úgy építünk fel új kódot hogy az eredeti kódhoz 
hozzá sem nyúlunk, hanem azt valamilyen módon újrahasznosítjuk. Az első lehetőség 
a kompozíció, ahol az új osztály már létező osztályokból áll. A második lehetőség 
ennél "árnyaltabb" megoldás ahol egy új típust hozunk létre és ahhoz adunk hozzá új 
kódot, de az eredeti kódhoz nem nyúlunk.  
 

9.1 Kompozíció 
 
Valójáben eddig végig kompozíciót használtunk, csak az objektumot beépített 
típusokból építettük fel. Nézzük a következő egyszerű példát: 
 
class X 
{ 
  int i; 
public: 
  X() { i = 0; } 
  void set(int ii) { i = ii; } 
  int read() const { return i; } 
  int permute() { return i = i * 47; } 
}; 
 
class Y 
{ 
  int i; 
public: 
  X x; // beillesztett objektum 
  Y() { i = 0; } 
  void f(int ii) { i = ii; } 
  int g() const { return i; } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Y y; 
  y.f(47); 
  y.x.set(37); // a beillesztett objektum elerese 
} 
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A fenti példánál általánosabb eset az, amikor a beillesztett objektum nem publikus, 
hanem private és így a rejtett implementáció részévé válnak. Ebben az esetben az új 
osztály interface-e teszi elérhetővé a beillesztett objektumot. Például: 
 
class Y 
{ 
  int i; 
  X x; // private beillesztett objektum 
public: 
  Y() { i = 0; } 
  void f(int ii) { i = ii; x.set(ii); } 
  int g() const { return i * x.read(); } 
  void permute() { x.permute(); } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Y y; 
  y.f(47); 
  y.permute(); 
} 
 

9.2 Öröklődés 
 
Az öröklődéshez egy új szintakszist kell megtanulni. Az osztálynak ugyanúgy adunk 
nevet de utána egy kettős pontot és az alap osztályok neveit kell felsorolni. Az 
öröklődéssel azt mondjuk hogy "az új osztály olyan mint az alap osztály".  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class X 
{ 
  int i; 
public: 
  X() { i = 0; } 
  void set(int ii) { i = ii; } 
  int read() const { return i; } 
  int permute() { return i = i * 47; } 
}; 
 
class Y : public X  
{ 
  int i; // mas mint X-beli i 
public: 
  Y() { i = 0; } 
  int change() 
  { 
    i = permute(); // X-beli fuggveny 
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    return i; 
  } 
  void set(int ii) // ujradefinialt fuggveny 
  { 
    i = ii; 
    X::set(ii); // X-beli fuggveny 
  } 
}; 
 
int main() 
{ 
  cout << "sizeof(X) = " << sizeof(X) << endl; 
  cout << "sizeof(Y) = " << sizeof(Y) << endl; 
  Y D; 
  D.change(); 
  // X fuggveny interface-e 
  D.read(); 
  D.permute(); 
  // ujradefinialt fuggveny elrejti az alap fuggvenyt 
  D.set(12); 
} 
 
Az Y objektum az X objektumtól örökli az elemeit és a függvényeit. Ez olyasmi 
mintha az Y objektum tartalmazna egy X objektumot. Az X objektum private elemei 
még mindig private-ok, helyet foglalnak, de Y-ból nem elérhetők. Ha lefuttatjuk a 
programot az is látszik hogy Y mérete kétszer akkora mint mint az X méretet, vagyis 
Y-ban a két osztály elemei és függvényei is benne vannak. Az öröklés szintaxisánál az 
X előtt egy public kulcsszó van. Alap esetben az öröklés private módon működik, 
vagyis a public kulcsszó nélkül az alap osztály minden public része private lenne az új 
osztályban.  
 
A set() függvény újra van definiálva az Y osztályban és amikor használjuk akkor az Y 
osztály függvényét használjuk. Ezzel szemben amikor a read() és permute() 
függvényeket használjuk, akkor az X osztály függvényeit használjuk.  
 

9.3. Inicializálás 
 
A C++ nyelvben nagyon fontos hogy az objektumok mindig inicializálva legyenek a 
használatuk előtt. A C++ nyelv ezt meg is teszi mind a kompozíció, mind az 
öröklődés során. Eddig ez nem volt probléma mert az objektumnak mindig volt alap 
konstruktora. De mi történik, ha a beillesztett objektumnak nincs alap konstruktora 
vagy a konstruktor alap argumentumát meg akarjuk változtatni? Ez azért is probléma 
mert az új objektum konstruktorának nincs hozzáférése az alobjektum private 
elemeihez. 
 
A megoldás, hogy az alobjektum konstruktorát közvetlenül hívjuk meg. Ezt ugyanúgy 
kell végrehajtani mint ahogy korábban az osztály elemeit inicializáltuk a konstruktor 
lefutása előtt. Például ha a MyType osztályt a Bar osztályból származtattuk akkor a 
következőképpen lehetne inicializálni: 
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MyType::MyType(int i) : Bar(i) { ... 
 
ahol a Bar osztálynak azt a konstruktorát akarjuk végrehajtani amelynek van egy 
argumentuma. 
 

9.3.1. Beépített típusok inicializálása 
 
A konzisztens definíció miatt a beépített típusoknál is használható a konstruktor 
szintaxis. Például: 
 
class X 
{ 
  int i; 
  float f; 
  char c; 
  char* s; 
public: 
  X() : i(7), f(1.4), c('x'), s("howdy") {} 
}; 
 
Ez a konstruktor szintaxis az osztályon kívül is használható: 
 
int i(100); 
int* ip = new int(47); 
 

9.3.2. A konstruktorok végrehajtási sorrendje 
 
Fontos megjegyezni, hogy a konstruktorok és destruktorok nem öröklődnek, azokat a 
származtatott típushoz mindig újonnan kell létrehozni. 
 
A konstruktorok végrehajtási sorrendjére egy jó példa az alábbi kód: 
 
#include <fstream> 
using namespace std; 
ofstream out("order.out"); 
 
class Base1 
{ 
public: 
  Base1(int) { out << "Base1 constructor\n"; } 
 ~Base1 () { out << "Base1 destructor\n"; } 
}; 
 
class Member1 
{ 
public: 
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   Member1 (int) { out << "Member1 constructor\n"; } 
 ~ Member1 () { out << "Member1 destructor\n"; } 
}; 
class Member2 
{ 
public: 
   Member2 (int) { out << "Member2 constructor\n"; } 
 ~ Member2 () { out << "Member2 destructor\n"; } 
}; 
 
class Member3 
{ 
public: 
   Member3 (int) { out << "Member3 constructor\n"; } 
 ~ Member3 () { out << "Member3 destructor\n"; } 
}; 
 
class Member4 
{ 
public: 
   Member4 (int) { out << "Member4 constructor\n"; } 
 ~ Member4 () { out << "Member4 destructor\n"; } 
}; 
 
class Derived1 : public Base1  
{ 
  Member1 m1; 
  Member2 m2; 
public: 
  Derived1(int) : m2(1), m1(2), Base1(3)  
  { 
    out << "Derived1 constructor\n"; 
  } 
  ~Derived1() 
  { 
    out << "Derived1 destructor\n"; 
  } 
}; 
 
class Derived2 : public Derived1 
{ 
  Member3 m3; 
  Member4 m4; 
public: 
  Derived2() : m3(1), Derived1(2), m4(3) 
  { 
    out << "Derived2 constructor\n"; 
  } 
  ~Derived2()  
  { 
    out << "Derived2 destructor\n"; 



6 

  } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Derived2 d2; 
} 
 
A fenti kódban az is érdekes hogy mindegyik konstruktornak van argumentuma, tehát 
nem alap konstruktorok. Az argumentumoknál nincs változó név megadva, mert csak 
azt akarjuk elérni, hogy ne az alap konstruktort használjuk. 
 
A program kimenete a következő lesz: 
 
Base1 constructor 
Member1 constructor 
Member2 constructor 
Derived1 constructor 
Member3 constructor 
Member4 constructor 
Derived2 constructor 
Derived2 destructor 
Member4 destructor 
Member3 destructor 
Derived1 destructor 
Member2 destructor 
Member1 destructor 
Base1 destructor 
 
Érdemes végigkövetni és a forrsákóddal összevetni. 
 
Az látható, hogy az osztály hierarchia legtetején kezdődik az inicializálás, majd 
ezután következik a beillesztett objektumok inicializálása. Érdekes, hogy az 
inicializálási sorrendet nem befolyásolja a konstruktor utáni inicializálási listában 
megadott sorrend. Ha ez nem így lenne, akkor két különböző konstruktort tudnák 
definiálni különböző konstruktor sorrenddel, de ekkor a destruktor nem tudná, hogy 
milyen sorrendben kellene felszabadítani az objektumokat. 
 

9.4. Öröklődés vagy kompozíció 
 
Lényegében mindkét technika egy objektumot tesz egy másik objektumba. A fő 
különbség, hogy a kompozíciót általában akkor használjuk, amikor az alap osztály 
jellegzetességeire szükség van de az interface-re nem. Alapvetően a beillesztett 
objektum adja a szükséges tulajdonságokat és függvényeket, de a felhasználó csak azt 
az interface-t látja, amit a programozó definiál és nem az alap osztály interface-t.  
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9.5. Öröklődés aspektusai 

9.5.1. protected kulcsszó 
 
Egy objektum komponens mely privátnak van definiálva, mindig privát! Ugyanakkor 
pragmatikus megközelítése az öröklődési problémának, hogy egyes objektum 
komponenseket privátként akarunk kezelni az objektum felhasználó szempontjából, 
de a programozó szempontjából pedig publikussá akarjuk őket tenni. Például az 
öröklődés során a privátnak "tűnő" komponensek is használhatók lesznek. 
 
Például az alábbi példában az adatstruktúra még mindig privát, így az implementációt 
bármikor megváltoztathatjuk. De a protected kulcssszó használatával a függvényeket 
elérhetővé tesszük az öröklődés számára. 
 
 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
class Base 
{ 
  int i; 
protected: 
  int read() const { return i; } 
  void set(int ii) { i = ii; } 
public: 
  Base(int ii = 0) : i(ii) {} 
  int value(int m) const { return m*i; } 
}; 
 
class Derived : public Base 
{ 
  int j; 
public: 
  Derived(int jj = 0) : j(jj) {} 
  void change(int x) { set(x); } 
}; 
 
int main() 
{ 
  Derived d; 
  d.change(10); 
} 
 

9.5.2 Összefoglalva 
Az öröklés megadásának módja: 
 
class D : hozzáférés-módosító B { ... }; 
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Ha a hozzáférés-módosító private, akkor minden protected és public mező 
private lesz.  
 
Ha a hozzáférés-módosító public, akkor a származtatott típus változás nélkül örökli 
az alaptípus mezőhozzáférési szintjeit. Egy származtatott típus minden mezőjét, 
változóját örökli, de azok közül csak a public és a protected mezőket 
használhatja korlátozás nélkül. Az alaptípus private változóit a származtatott 
típusban direkt módon nem érhető el. 
 
Alapvetően egy osztály minden része öröklődik kivéve a konstruktor és 
destruktor és az értékadó (=) operátor. 
 

9.6. Többszörös öröklés 
 
Általában igaz: Többszörös öröklést csak akkor próbáljunk meg használni, ha már 
régóta programozunk C++ nyelven, ráadásul egyszerű örökléssel is megoldható a 
legtöbb probléma. 
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Programozás C++ -ban 
 

 

10. Virtuális függvények 
 
Vegyük az alábbi kódrészletet: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
enum note { middleC, Csharp, Eflat }; // Stb 
 
class Instrument { 
public: 
  void play(note) const 
  { 
    cout << "Instrument::play" << endl; 
  } 
}; 
 
// Wind objektumnak ugyanaz az interface mint 
// az Instrument objektumnak 
class Wind : public Instrument { 
public: 
  void play(note) const 
  { 
    cout << "Wind::play" << endl; 
  } 
}; 
 
void tune(Instrument& i) 
{ 
  i.play(middleC); 
} 
 
int main()  
{ 
  Wind flute; 
  tune(flute); 
} 
 
A fenti kód részletben a tune függvény elfogad egy Instrument típusú objektumot 
mint argumentumot vagy bármilyen objektumot amit az Instrument objektumból 
származtattunk. Ez látható a main függvényen belül is, hiszen a Wind objektumot is 
elfogadta a függvény. A probléma a kód futása során derül ki. Az eredmény: 
 
Instrument::play 
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lesz. Igazából nem ezt vártuk, hiszen egy Wind objektumot adtunk meg 
argumentumnak.  
 

10.1. Függvényhívás 
 
Egy függvény hívásnak meg kell feleltetni egy függvény deklarációt. Ezt a folyamatot 
összeillesztésnek (binding) nevezzük. A gyakorlatban ezt a compiler teszi meg a 
program futása előtt. Ez a korai illesztés (early binding). 
 
A fenti probléma megoldása a kesői illesztés (late binding). Ez azt jelenti hogy a 
függvény híváshoz szükséges függvény vagy nem áll rendelkezésre, vagy nem 
akarjuk eldönteni hogy melyik függvény legyen az, a fordítás során, hanem majd csak 
a futás során például az objektum típusa alapján döntjük el, hogy melyik függvény a 
helyes. 
 

10.2. virtual kulcsszó 
 
A késői illesztéshez a virtual kulcsszót kell a függvény deklarációja elé tenni, a 
definíció elé nem! Csak az alaposztályban kell a virtuális kulcsszót kitenni, a további 
objektumokban nem, ha ugyanaz a szignatúrája az objektumnak mint az alap 
objektumnak.  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
enum note { middleC, Csharp, Cflat }; 
 
class Instrument 
{ 
public: 
  virtual void play(note) 
  { 
    cout << "Instrument::play" << endl; 
  } 
}; 
 
class Wind : public Instrument  
{ 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Wind::play" << endl; 
  } 
}; 
 
void tune(Instrument& i) 
{ 
  i.play(middleC); 
} 
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int main() 
{ 
  Wind flute; 
  tune(flute); 
} 
 
Ebben az esetben az eredmény: Wind::play. 
 

Kiterjesztés 
 
Vegyük az alábbi példát, ahol több származtatott objektumot is létrehozunk: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
enum note { middleC, Csharp, Cflat }; 
 
class Instrument { 
public: 
  virtual void play(note) 
  { 
    cout << "Instrument::play" << endl; 
  } 
  virtual char* what() 
  { 
    return "Instrument"; 
  } 
  // Feltetelezzuk, hogy ez is modositja az objektumot 
  virtual void adjust(int) {} 
}; 
 
class Wind : public Instrument { 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Wind::play" << endl; 
  } 
  char* what() { return "Wind"; } 
  void adjust(int) {} 
}; 
 
class Percussion : public Instrument { 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Percussion::play" << endl; 
  } 
  char* what() { return "Percussion"; } 
  void adjust(int) {} 
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}; 
 
class Stringed : public Instrument { 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Stringed::play" << endl; 
  } 
  char* what() { return "Stringed"; } 
  void adjust(int) {} 
}; 
 
class Brass : public Wind { 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Brass::play" << endl; 
  } 
  char* what() { return "Brass"; } 
}; 
 
class Woodwind : public Wind { 
public: 
  void play(note) 
  { 
    cout << "Woodwind::play" << endl; 
  } 
  char* what() { return "Woodwind"; } 
}; 
 
void tune(Instrument& i) 
{ 
  i.play(middleC); 
} 
 
// Uj fuggveny 
void f(Instrument& i) { i.adjust(1); } 
 
 
int main() 
{ 
  Wind flute; 
  Percussion drum; 
  Stringed violin; 
  Brass flugelhorn; 
  Woodwind recorder; 
  
  tune(flute); 
  tune(drum); 
  tune(violin); 
  tune(flugelhorn); 
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  tune(recorder); 
  f(flugelhorn); 
} 
 
A fenti példából az látható, hogy akárhágyszoros öröklést hozunk létre a virtuális 
függvény mechanizmus helyesen működik. Az adjust függvényt nem deklaráljuk a 
Brass és Woodwind objektumokban, de a fordító az öröklésen keresztül biztosítja, 
hogy a "legközelebbi" adjust függvény az osztályban rendelkezésre álljon. Így mindig 
létezik egy függvény amely illeszkedik a függvényhíváshoz. Ez fontos, hiszen e 
nélkül végzetes hiba lépne fel a függvényhívás során. 
 

10.3. Absztrakt alap osztályok és tiszta virtuális függvények 
 
Egy objektum-orientált rendszer tervezése során előfordulhat az a helyzet is, hogy egy 
olyan objektumot akarunk deklarálni amelyik csak az interface-t adja meg, de konkrét 
implementációt nem tartalmaz. Ezt megoldhatjuk egy absztrakt osztály deklarálással, 
amelyben legalább egy tiszta virtuális függvényt deklarálunk. Egy tiszta virtuális 
függvény alakja: 
 
virtual típus függvény_név (argumentumok ...) = 0; 
 
Fontos a végén az "egyenlő zérus" rész.  
 
Ezzekkel a tiszta virtuális függvényekkel lehetőségünk van arra, hogy olyan 
függvényt deklaráljunk amelyik megjelenik a származtatott objektumokban. 
Ugyanakkor az alap osztályban nem kell implementálnunk a függvényt, hiszen lehet 
hogy abban az esetben még nincs is értelme.  
 
Ráadásul absztrakt osztály típusú objektum nem hozható létre! 
 
class Shape { // absztrakt osztaly 
public: 
  virtual void rotate(int) = 0; 
  virtual void draw() = 0; 
  virtual bool is_closed() = 0; 
  // ... 
}; 
 
Shape s; // !!!!! HIBA !!!!! 
 
class Point { ... } 
 
class Circle : public Shape { 
public: 
  void rotate(int) { ... } 
  void draw() { ... } 
  bool is_closed() { return true; } 
 
  Circle(Point p, int r); 
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private: 
  Point center; 
  int radius; 
}; 
 
class Polygon : public Shape { 
public: 
  bool is_closed() { return true; } 
  // draw es rotate nincs feluldefinilva 
  // igy ez meg mindig absztrakt osztaly 
}; 
 
Polygon b; // !!!!! HIBA !!!!! 
 
class Irregular_polygon : public Polygon { 
  Point *p; 
public: 
  void draw(); 
  void rotate(int); 
}; 
 
 
 
 
 
 


