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1 A C++ alapjai. 

A C++ magasszintű-, fordítóprogram alkalmazását igénylő nyelv. A forrásprogramot valamely 
szövegszerkesztőben megírva, majd a fordítóval (compiler) a lexikális-, szintaktikai és alapvető 

szemantikai elemzést elvégeztetve tárgykódot generál. A tárgykódot a szerkesztő (editor) alakítja 
futtatható programmá. Érdemes olyan megoldást alkalmazni, amiben a szövegszerkesztő, a fordító és a 

szerkesztő, együtt megtalálható. A programok tesztelésére a Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup -ot 
használtam. 
A forrásszöveg fordítása, futtatható program elkészítése, technikai kérdés. A programozási nyelv 
tulajdonságainak vizsgálata a programnyelvek osztályozása körébe tartozik. A C++ programozási 

nyelv jellemzői alapján az imperatív nyelvek objektumorientált alcsoportjába tartozik. Az ilyen 
nyelvek programfelépítése algoritmuskódolás, ez működteti a processzort, amit utasítások sorozatával 

old meg. A program értékhordozója a változó, ami értéket kaphat a programozótól és a memóriából, 
illetve ugyan ezeknek értéket adhat. 

1.1 A program felépítés 

A C++ program felépítése az objektumok egymás közötti-, algoritmust megvalósító, kapcsolatán 

alapszik, ahol az egyes objektumok felépítése strukturált. A strukturált programozás alapja az eljárás, 

aminek szekvenciális felépítése tartalmazza az utasításokat, ezek lehetnek értékadó-, vezérlő-, be/ki- 
és egyéb utasítások. 
Első lépésként a programvázat ismertetem, ami a legegyszerűbb C++ program. A főprogram a 

strukturált programozásból ismert alprogram felépítésű. 

Szerkezete fej, törzs és vég. A főprogram fejrésze  
int main () 

de jelentése szerint így is kezdhettem volna, 
integer main () 

A main változó egész típus megadását végeztem el az int main 
összerendelésével. A fordító a rövidített int változatot fogadja el. 

A fejrész kerek zárójele a paraméterek helye. A főprogram befejezése után paraméterként értéket kap, 
aminek 0 értéke kell, hogy legyen, ami a hiba nélküli lefutás visszajelzése, ezért utolsó utasításként 

erről a törzsben kell gondoskodni. return 0. 
A törzs a két kapcsos zárójel {} van. Itt helyezzük el azokat az utasításokat, amelyek az algoritmust 
megvalósítják. A főprogram végét a kapcsos zárójel alsó tagja jelenti. 

A főprogramon kívül helyezzük el azokat a kiegészítőket, amit program futásakor felhasználunk, vagy 
hivatkozunk rá. 
Az 1. program futtatásának eredményét nem látjuk, mivel nem csinál semmit, ellenben fordítható és 

futtatható. További kiegészítéseket 2.program tartalmaz. A főprogramon kívül más, szükséges 
információval is kiegészítettem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A forráskódot az 2. program tartalmazza, a fordítás követő futtatás eredményét a szürke hátterű 
négyszögben láthatjuk, amit későbbiekben hasonló módon alkalmazom. 

// első "C++" programom 

#include <iostream> 

     using namespace std; 

 
int main () 

   { 

cout << "Hello C++"; 
return 0; 

  } 

2. program 

Hello C++ 

int main () 
  { 

  } 

 

1. program 
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A főprogram előtt három sort találunk. Első sora egy kettős perjellel kezdődő megjegyzés, ami nincs 
hatással a program futására, informális jelentése van.  

// első "C++" programom 

Minden ilyen // jellel kezdődő sor megjegyzésként viselkedik a programban. A megjegyzést bárhol 

elhelyezhető a programban, a programozó, a program értelmezéséhez, információt ad a 
felhasználónak. Második sora a hash (#) direktívával kezdődik. 

#include <iostream> 

ami a fordítónak szól. A hashmark (#) utasítja a fordítót, hogy tartalmazza (include) a < > direktíva 

között megadott fájlt. Most az iostream fájlt hívtam meg, ahol az io jelentése input/output 
(be/kimenet), a stream ( folyam) kapcsolatot jelenti és utasítja a fordítót, hogy illessze be az io 
szolgáltatások deklarációit a program végrehajtása érdekében. Az így meghívható fájlok egy 
könyvtárban vannak, ezt standart könyvtárnak hívjuk, most az iostream a standart be/kimenet 
funkcióit használjuk fel. Ahhoz, hogy a standard könyvtár io be/kimenetét tudjuk használni 
utasításban meg kell adni, mely névteret használjuk. A standard (std) névtér (namespace) utasításszerű 

meghatározását a 

using namespace std; 

sor tartalmazza. A névtérből a foglalt neveket (kulcsszó) használunk. Egyes nevek túlterheltek, több 
névtér is használja, ezért kell pontosítani.  

Az  

int main () 

sor a főprogram fejrésze.. A fejrész az integer (egész) és a main (fő) kulcsszavak, valamint az ezeket 
követő kerek zárójelből () áll.  Az ezután következő utasítások hajtódnak végre először. Minden C++ 

programnak kell, hogy legyen egy főprogramja. Az utasítás végén találhat zárójelek () –k a 
paraméterlista helye, függvények esetén nincs. A főprogramot függvényként kell kezelni.  
A program törzse {} kapcsos zárójel közötti utasítások. Benne két sort találunk, az első 

cout << "Hello C++"; 

utasítás, ami két operandusból és egy operátorból áll. A cout a konstans (c) kimenet (out), amit a 

standard könyvtár névteréből használunk, már azonosítottuk. A másik operandus a „Hello C++” 
karakterlánc, amit a <<  operátor beír cout operandusba. Az utasítás végét a ; (pontos vesző) zárja le. 
A kiírás formázására is van lehetőség, ha a szöveg végén backslash-t (\) alkalmazunk. Pl n betűvel 
beállítjuk a kurzor, utasítás végrehajtása utáni helyét, ami a következő sor eleje. 

cout << "Hello C++\n"; 

A főprogram utolsó sora  

return 0; 

A hiba nélküli programfutás befejezésének helyét adja meg. Ha az utasítássor lefut, akkor a 
programfutás a főprogramban hiba nélkül befejeződött. 

A program írásakor látható volt, hogy a C++ forrásprogram az utasításon kívül sortöréseket, //, # ,(), 
{}, ; elhatároló jeleket is tartalmaz. Mi lett volna, ha egy sorban írtuk  

int main () { cout << "Hello C++"; return 0; } 

volna le a főprogramot? A C++ engedélyezi ezt a forráskód írási megoldást.  

Utasítások ismétlésének bemutatására készült a következő két program. 
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A 3. program két cout utasítás hajt végre, eredményként egymást követő a kiírás. 
A C++ programozás ismerete azt jelenti, hogy a forrásszöveg szintaktikailag (formai) és 
szemantikailag (működés) megtanult, ezért programozni csak úgy lehet, ha a nem kevés nyelvi 

eszközöket ismerjük. A következőkben ezeket nézzük át. 

1.2 A programozás eszközei 

Itt áttekintem azokat az eszközöket, amelyek a C++ program írásakor alkalmazhatunk. 

1.2.1 A megjegyzés (comment) 

A megjegyzés nem része a programnak, a programozó a program magyarázatához használhatja, vagy 

csak informális jellege ad a felhasználónak. A C++ formailag két megjegyzést engedélyez, az 

egysoros é a többsoros megjegyzést. 

 Egysoros megjegyzés: két egymást követő perjel után, sortörés nélkül írt szöveg. Például: 

// második C++ programom 

 Blokk, vagy többsoros megjegyzés: a megjegyzés /*-al kezdődik, a szöveget */-el zárjuk le. 

/*második C++ programom 

blokk kommenttel*/ 

 
Ha a megjegyzést szeparáló karaktereket // ,/* */ egy programon belül vegyesen használjuk, lehet a 
fordító hibaüzenetet küld. Ezért érdemes vagy a blokk, vagy az egysorost alkalmazni.  

1.2.2 Változó 

Minden változó igényel egy olyan azonosítót, ami megkülönbözteti a másiktól. Az azonosítóval 

szemben támasztott követelmény: betűkből, írásjelekből és számjegyekből épülhet fel. Egy vagy több 

karaktert tartalmaz, de nem kezdődhet számjeggyel. Több karakterből felépített azonosító nem lehet a 

nyelv saját azonosítója, vagyis kulcsszó. A C++ kulcsszavai: 

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete,do, double, 

dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto,if, inline, int, long, 
mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register, reinterpret_cast, return, 
short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template,this, throw, true, try, typedef, typeid, 
typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while 

Egyes karaktersorokat operátorként használunk, így ezeket sem lehetnek azonosítók. 

and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq 

Illetve a fordítóprogram által használt szavak 

// második C++ programom 

#include <iostream> 

          using namespace std; 
int main () 
  { 

cout << "Hello C++ "; 

cout << "Ez a C++ programom"; 
return 0; 

  } 

Hello C++ Ez a C++ programom 

3. program 
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A változó azonosítóját a változó nevének nevezzük. A változó nevén kívül további komponense van ez 

a típusa. A típust jellemzi a mérete és a tartománya, a C++ típusait a 1. táblázat -ban foglaltam össze. 

1.2.2.1 Változó deklarációja 

A változó deklarációját a C++-ban a változó típuával kezdjük, majd megadjuk a változó azonoítóját. 

Általánosan megfogalmazva 

típus azonosító; 

Konkrét példával élve 

int a; 
float szam; 

Ahol az int a deklarációban int a típus a, a változó azonosítója, vagyis a neve. A második 

deklarációban float a típus, szam az azonosító. 

Több, azonos típusú változó deklarációját elvégezhetjük külön-külön 

int a; 

int b; 
int c; 

vagy csoportos deklarációt alkalmazva. 
int a,b,c; 

A változókat egymástól vesszővel választjuk el. 
Az egésztípusú változókat, mint a char, short, long és int típusokat meg lehet adni előjelesen illetve 

előjel nélkül. Előjeles számok megadásakor mind a pozitív, mind a negatív számok lehetnek a változó 

értékei, előjel nélküli esetben a nulla és a pozitív számok. 

Például egy rövid egész értékű változó előjel nélküli deklarációja 

unsigned short int szam; 

Ahol az előjelnélküli hivatkozást az unsigned kulcsszó a rövid egész típust a short int, a változó nevét 

a szam tartalmazza. Tartományát az 1. táblázat előjelnélküli értéke adja.  

Előjeles egésztípusú változók deklarációja 
signed int ertek; 

Ami egyenértékű az 

int ertek; 

deklarációval. Ez azt jelenti, hogy a fordító úgy kezeli az utóbbi deklarációt, mintha azt előjelesen 
hoztuk volna létre. 
A char típusú változónak, értelmezés szempontjából, több deklarációja lehet. Az első az előjel nélküli, 
ami lehet: a karakteres (betű, szánjegy és írásjelek), vagy szám. A második az előjeles szám. 

A short (rövid) é a long (hosszú) egész típusok deklarációja lehet 

short int a; 

short b; 

A két deklaráció egyenértékű, a fordító elfogadja az int nélküli deklarációt. 
További lehetőség, hogy az előjelnélküli egész értéknél használható az 

unsigned szam; 
unigned int ertek; 

Mind a két változó előjel nélküli int típusú. 
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Most nézzünk egy mintaprogramot az egészértékű deklarációra 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 A változó hatásköre 

Egy változó hatáskörét az dönti el, hogy hívásakor honnan látható, létezőnek vagy nem létező 

// program: a változók deklarációja 
#include <iostream> 
      using namespace std; 

int main () 
 { 

    // deklaráció 

int a, b; 

int kivon; 
   // a program 

a = 5; 
b = 2; 

a = a + 1; 
kivon = a - b; 

   // a kivon változó értékének kiíratása 
cout << kivon; 

  // a program vége 
return 0; 

} 

4 

4. program 

// program: a változók deklarációja 
#include <iostream> 

using namespace std; 
// globális deklaráció 

int egesz; 

string szo; 
int main () 
{ 
// lokális deklaráció 

int a, b; 
int kivon; 

// a program 
szo = "A kivonás eredménye: "; 
a = 5; 
b = 2; 
egesz = a + 1; 
kivon = egesz - b; 

//a szo változó szövegének kiírása 
cout<<szo; 

// a kivon változó értékének kiíratása 
cout << kivon; 

// a program vége 
return 0; 

} 

A kivonás eredménye: 4 

5. program 
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változónak tekinti a hívott helyen. Láthatóság szerint két változót különböztetünk a lokális és globális 
változót. Ha a változót programegységben deklarálom és ott is használom fel, akkor az lokális változó, 

ha a programegységen kívül deklaráltam de itt használom fel akkor az globális változó. Az 5. program 
erre mutat be egy példát. Globális változó az egesz és a szo, lokális változó a,b és a kivon. A lokális 
változó felhasználható más programegységben is, erre a későbbiekben írok példát.  

1.2.2.3 Változó kezdőértéke (inicializálás) 

A változó deklarációjával, az azonosító megadásával egy időben a változóhoz hozzárendelünk egy 

tárcímet. A hozzárendelt tárcímben valamilyen bitkombináció van, amit a fordító (általában) nulláz. 

Ha a változót a programozó az algoritmus kezdete előtt értékkel látja el, akkor azt a változó 

kezdőértékének, inicializálásának nevezünk. 

A változó kezdőértéke lehet a C nyelvből ismert a változó nevének és az értéknek egyenlőségjellel 

történő összekapcsolása. Általánosan 

típus név = érték; 

A deklarációval együtt tehát megadhatunk egy kezdőértéket pl: 

int a =5; 

A másik kezdőérték megadási forma, amikor a típusmeghatározás mellett kerek zárójelben 

hozzárendeljük a változó értékét. 

típus név (érték); 

konkrét példa: 

int a (5); 

A C++-ban mind a két kezdőérték egyenértékű deklarációt szolgál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6. programban mindkét esetre íródott egy példa. 

1.2.3 A string kezelési módszerek. 

A változó, amely képes tárolni, nem numerikus adatként, egynél több karaktert, string típusnak 

nevezzük. A C++ -ban létrehoztak egy string osztályt, ami nem alapvető típus, de úgy használható. 

Használatához a fejrészben direktívaként tartalmaznia kell a string fájlt. 

// változó kezdőértéke 
    #include <iostream> 

using namespace std; 
int main () 
   { 

int a = 5;  // a értéke = 5 
int b(2);  // b értéke = 2 

int kivon;  // különbség nincs megadva 
a = a + 3; 

kivon = a - b; 
cout << kivon; 
return 0; 

    } 

6 

6. program 
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#include <string> 

Amit a standard névtérrel össze kell rendelni. 

using namespace std; 

A gyakorlati megvalósítása a 7. programban látható. 

A string értékadását az egészértékű hozzárendeléssel megegyezően végezhetjük el. A következő két 

formáció lehetséges. 

Az első egyenlőség jellel 
string szoveg = "Ez egy szöveg"; 

A második kerek zárójelben 

string szo ("Ez is szöveg"); 

Feladatként ez így jelentkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiíratás soremelését az << endl; utasítás végzi. A további részleteket a string osztály tárgyalásánál 

taglalom. 

 

// az első string kiírása 
   #include <iostream> 
   #include <string> // a sztring állomány meghívása 

     using namespace std; // a standard névtér hozzárendelése 
int main () 
  { 

string szoveg = "Ez csak egy szöveg"; 
cout << szoveg; 
return 0; 

  } 

Ez csak egy szöveg 

7. program 

// szring kezelése 
#include <iostream> 
#include <string> 
    using namespace std; 
int main () 

   { 

string szoveg = " Ez egy szöveg"; 
cout << szoveg<< endl; 

string szo ("Ez is szöveg"); 
cout << szo << endl; 
return 0; 

  } 

Ez egy szöveg 

Ez is szöveg 

8. program 
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1.2.4 Konstans 

A konstans a programban jelentkező állandók, kifejezések és rögzített értékek.  

1.2.4.1 Literál kontans 

Literál konstans a programozónak lehetőséget ad, hogy deklaráció nélkül értéket vigyen be a 

programjába. Két komponense van a típus és az érték. Típusát szintaktikai eszközzel határozza meg a 

programozó, értékét a megadott számsor határozza meg. 

1.2.4.1.1 Egészszámok: 

Az egészszámok literál konstansként azt a karaktersort jelenti, amit leírunk, pl: 

1561 
403 

-55 
A példában leírt értékek decimális pozitív és negatív egész értékek, amelyek annyi értéket 

képviselnek, amennyit számjegyei meghatároznak. Tehát értékét a számjegyei és helyértéke hordozza.  

Szükségünk lehet további számrendszerbeli értékekre, ezt a következő módon adhatjuk meg. 

75  // decimális 
0113  // oktális 
0x4b  // hexadecimális 

Mind a három érték 75 decimális értéknek felel meg. A decimális érték megadása az előzőek szerint 

történt, az oktális szám esetén a legnagyobb helyértékre 0-t írunk, a hexadecimális értéknél a 

legnagyobb két helyértéket a 0x foglalja el. 

A literál konstansok alapvetően int típusúak, de meg lehet adni, hogy hoszú (long) egész- vagy előjel 

(unsigned)nélküli legyen. 

75   // egész 
75u  // előjel nélküli egész 

75l  // hosszú egész 
75ul  // előjel nélküli hosszú egész 

A megkülönböztetés megadható kis- és nagybetűkkel. 

1.2.4.1.2 Lebegőpontos számok. 

A lebegőpontos nem egész számok az igen kis és igen nagy értékű számok megadását teszi lehetővé. 

Követi a tizedes értékkel rendelkező-, valamint a normálalakos ábrázolást.  

3.14159  // 3.14159,   pí értéke 
6.02e23  // 6.02 x 10^23,  Avogadró szám 
1.6e-19  // 1.6 x 10^-19,  az elektron töltése 

3.0  // 3.0,    egész érték lebegőpontban 

Normálalakban az e engedélyezet E-nek. Az ábrázolásban mindig van egész és tizedes érték, amit 

egymástól ponttal választunk el. A normál alakban a mantissza értéke is egész és tizedes tartamú, tőle 
a karakterisztikát e választja el, ami 10-nek valamely + vagy – hatványa.  
A lebegőpontos ábrázolás explicit megadása van lehetőség, ha a konstans után megadjuk f(loat) 

jelülést. Valamint kiterjeszthetjük,  a hosszú kétszeres pontosságú egész l(ong double) jelzéssel.   

3.14159L   // long double 
6.02e23f   // float 
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1.2.4.1.3 Karakter és sztring literálok 

Léteznek nem numerikus konstansok, amihez egy karakter vagy sztring tartozik. 

'a' 
'c' 
"Hello C++" 

"Mizu?" 
A példa első két sora egy-egy karaktert tartalmaz aposztrófok (’ ’) között, míg az azt követő két sztring 

literálok (ami több karakter) idézőjelek (”  ”) között vannak. A karakter vagy sztring literál, mindig 

aposztróf vagy idézőjel között van, ha elhagyjuk, akkor változónak tekinti a fordító.  

A karakterek és sztring literálokhoz soroljuk a kilépési kódokat tartalmazó speciális jelentéssel bíró 

jeleket. Ezek a speciális karakterek. Elsősorban a megjelentett szöveg szerkesztését teszi lehetővé. A 
speciális karaktereket a 3. táblázat tartalmazza. 

A speciális karakterek programbeli megadás módjait egy programban vizgálom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A programban a \ utáni karaktert a fordító szöveg formázásként értelmezi, így a \n sortörést 
eredményez a szoveg változóban, míg a szo változó \t szimbóluma egy vízszintes tabulálást végez. 
A karakter megadható ASCII kódjával, oktális vagy hexadecimális számmal az \ jelet követően. 

Oktális szám esetén a \ jel után azonnal követi a betű oktális értéke, hexadecimális kódérték esetén a \ 
jel után x-el kell kezdeni a hexa értékét. PL. oktális \101 az ’A’ értéke. Az ’ablak’ hexadecimális 

értéke ”\x61\x62\x6C\x61\x6B", beépítve egy sortörést, kapjuk a következő programot. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

// speciális karakterek 

    #include <iostream> 
    #include <string> 
         using namespace std; 
int main () 
   { 

string szoveg =” egy\nkettes\nhat\n"; 

cout << szoveg; 

string szo ("le\t ugrik"); 
cout << szo; 
return 0; 

} 

egy 
kettes 
hat 

le ugrik 

9. program 

// speciális karakterek 

      #include <iostream> 
      #include <string> 
          using namespace std; 
int main () 

    { 

char betu ='\101'; 
cout<<betu; 

string szo ="\n\x61\x62\x6C\x61\x6B"; 
cout << szo; 
return 0; 

} 

A 

ablak 

10. program 
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A 10. program -ban a sortörést megtehetjük a betu változóban is, csak akkor már nem char típusú, 
hanem string-nek kell legyen. 

string betu = ”\101\n” 
a szo változóból törölhető a sortörés 

string szo ="\x61\x62\x6C\x61\x6B" 
Ha a sztring hosszabb, mint egy sor, ekkor e sorvéget \ jellel kel lezárni. Pl. a szo string így változhat 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program megengedi a szóközök, tabulátorok, soremelést elhelyezését egy sztringen belül, ezeket 

felfűzi és így írja a képernyőre. 

string szo ="lementem " "a "  "boltba\n"  "vettem "  "egy "  "kenyeret" ; 

Az idézőjelben lévő szóközöket figyelembe veszi, azon kívül nem. 

Végül nézzünk meg egy széles karakter felhasználását, 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
A char_t betűtípust akarunk megvalósítani, akkor azt, prefix módon kell létrehozni. A 

konstanskarakter értéke kiegészül egy L direktívával. 

1.2.4.1.4 Boolen literál 

Két logikai értéke van, igaz vagy hamis. A logikai literálokat a bool típussal tudjuk megvalósítani, 

kiértékelése igaz vagy hamis értéket vehet fel. Programozáskor felhasználhatjuk két mennyiség 

// speciális karakterek 
    #include <iostream> 
    #include <string> 
         using namespace std; 
int main () 

   { 

string szo ="alabalabennevana\ 

bambula"; 
cout << szo; 
return 0; 

  } 

alabalabennevanabambula 

11. program 

// speciális karakterek 
    #include <iostream> 
    #include <string> 

         using namespace std; 
int main () 
   { 

char betu (L'N'); 
cout << betu; 
string szo ("agy"); 

cout <<szo; 
return  0; 

} 

Nagy 

12. program 
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egyenlőségének vizsgálatára. Például két egészérték összehasonlításának eredménye látható a 13. 

programban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program a változó értékét hasonlítja össze, a billentyűzetről bevitt b értékével, 

cin>>b; 

Eddig nem tárgyalt vezérlési szerkezettel oldottam meg, amit a strukturált programozásból már ismert 

elágazásnak nevezünk. Ott majd részletesebben, most három  logikai értékre íródott a program. Ha az 

első állításunk logikai értéke  

if (b==a) 

igaz, akkor az ”a azonos b-vel” felírat kiírása jelenik meg, és hasonlóan értelmezhető tovább. 

Az egészérték logikai vizsgálatán túl, a függvények visszatérési értékének meghatározására é mutatók 

vizsgálatára alkalmazható. 

1.2.4.2 Konstansok defíniálása  

1.2.4.2.1 Deklaráció #define direktívával. 

Nevesített konstansok, melyeket az előfordítónak szóló direktívával hozunk létre. Előnye,  hogy nincs 

memóriaigénye. Két komponense van, neve és értéke. Az értéket a fordító, a név programbeli 

felhasználásakor behelyettesíti és így készíti el a tárgykódot. A létrehozásának általános alakja 

#define név érték 

Gyakorlati megvalósításban a következő példák szolgáltatnak. 

# define ujsor ’\n’ 
#define pi 3.14 

// logikai 
#include <iostream> 

using namespace std;  

 
int main () 
  { 

int a=5; int b; 

cin>>b; 
     if (a==b) 

cout<<"a azonos b-vel"; 
else if (a<b) 

cout << "a kisebb b-nél"; 

else 
cout << "a nagyobb b-nél";  

return 0; 

} 

a azonos b-vel 

a kisebb b-nél 

a nagyobb b-nél 

13. program 
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Az első példasor, az ujsor konstanst felhasználásakor egy soremelés jön létre, a másodikban pi értéke 
3.14 lesz. 

 
 
Gyakorlati példánkban számoljuk ki egy kör kerületét. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

A programban  sugar és a korker kétszerespontosságú lebegőpontos típusú változók. A deklaráció 
érdekessége, hogy a nevesített konstans nem igényli a sorvégi pontosvesszőt, a fordító ettől 
függetlenül végig összerendeli a nevet (pi vagy ujsor) az értékkel (3.14159 vagy ’\n’). 

1.2.4.2.2 Deklaráció const előtaggal 

A const előtaggal deklarált konstansnak három komponense van név, típus és érték. Általános 
deklarációja 

const típus név = érték; 

Ahol a const után a típus a C++ valamely típusa, a név egy azonosító, érték a típushoz rendelhető 
érték. Gyakorlati példaként 

const double sugar = 2.0; 

Ha a 14 program-ban a sugar változót konstansra akarom változtatni, akkor az előző sort kell a 
programba behelyettesíteni. A változás után a sugar értékét nem tudjuk megváltoztatni, míg 
változóként igen. 

1.2.5 Operátorok 

A C++ operátorainak zömét a matematikában használatos műveleti jelek egyedi vagy csoportos 

felhasználásával alakították ki. Ezért igen egyszerű megtanulni, mert ismert műveleti jelekről van szó.  

1.2.5.1 Értékadó operátor  = 

Az = jel az értékadó operátor. A kifejezésnek két oldala van bal és jobb, a kettőt egymástól az értékadó 

operátor választja el. A baloldal az érték felvevő, a jobboldal az érték hordozó. Általánosságban 

felírható 

balérték = jobbérték 

#include <iostream> 
         using namespace std; 

#define pi 3.14159 

#define ujsor '\n' 
   int main () 
    { 

double sugar=2.0;  

double korker; 
korker = 2 * pi * sugar; 
cout << korker; 
cout << ujsor; 

return 0; 
    } 

12.5664 

14. program 
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Legyen a balérték az a változó, a jobbérték pedig 8. Ha felírjuk az 

a=8; 

értékadó utasítást, akkor a felveszi a 8 értéket. Mi történik, ha felírjuk, hogy  

b=c; 

A program lefutása után b felveszi c értékét, előző b érték elvész, azonban c új értéke esetén b értéke 

nem változik. Ahhoz, hogy változzon, újra ki kell adni az értékadó utasítást.  

A gyakorlati példában ez gy jelentkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különösebben nem kell részletezni a 15.program-t, mert értékcserét hajt végre az a és b változókon.  

A C++ programozási nyelv lehetőséget ad arra, hogy a jobbérték kifejezést tartalmazzon, illetve az 

összetett jobbértékben értékadó utasítás is lehet. Legyen az értékadó operátor balértéke a, jobbértéke 

1+(b+5), akkor az értékadó utasításunk   

a=1+(b=5); 

épül fel. 

Az értékadó utasítás egy kifejezés, aminek kiértékelése a jobbérték kiértékelésével kezdődik, annak is 

a jobbra lévő tagjával (b=5), amit még zárójellel megkülönböztettünk. A b=5 jelenti, hogy b felveszi 

az 5 értéket, majd az 1-hez hozzáadjuk b-t. A művelet eredményeként a balértéke 6 jobbérték lesz. 

Lehetőég van csoportos értékadásra. Legyen a, b, c int típusú változó, akkor az 

a=b=c=5; 

utasítással az a, b é c változó értéke 5 lesz.  

1.2.5.2 Aritmetikai operátorok (+,-,*,/,%) 

A C++ nyelvben az aritmetikai operátorok a matematikából ismert összeadás (+), kivonás (-), szorzás 

(*), és osztási (/) műveleteknek felel meg. A moduló (%) kíván magyarázatot, ami az osztás 

eredményeként jelentkező maradékértéket adja vissza. pl  

// értékadó operator 
#include <iostream> 

using namespace std; 

  int main () 
    { 

int a, b, c;   // a:?, b:?,c:? 

a = 8;    // a:8, b:? 
b = 4;    // a:8, b:4 
c = a;   //a:8,b:4,c:8 
a = b;    // a:4, b:4,c:8 
b = c;    // a:4, b:8,c:8 
cout << "a:"; 

cout << a; 
cout << " b:"; 

cout << b; 
return 0; 

      } 

a:4 b:8 

15. program 
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a = 7 % 4 

Értékadó utasításban az a típus lehet egész vagy lebegőpontos. Az a értéke 3 lesz, mivel 7/4=1 és a 
maradék 3. 

1.2.5.3 Összetett értékadó operátorok (+=, -=, *=, /=, %=, >>=, <<=, &=,^=, |=) 

Három részre bontottam a besorolt összetett operátor típusokat, ezek az aritmetikai-, a maradékképzés- 
és a bitműveletek operátorai. 
Aritmetikai műveletek értékadással, az összeadás (+), kivonás (-), szorzás(*) és osztás(/) 
mellérendelünk egy értékadó operátort (=). 
Az operátor egy műveleti- és az értékadó operátorból áll. pl. az 

a += 5; 

összetett operátor jelenti, hogy az a értékét megnöveljük 5-tel, azaz 

a=a+5; 

Gyakorlati megvalósítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maradékképzés értékadással, a moduló(%) az osztás utáni értéket veszi (=) fel a változó. 

 

Az a 8 értékét elosztva maradékként 3-at kapunk, ami az a új értéke. 

// értékadó operator 
#include <iostream> 
using namespace std; 
  int main () 

    { 
int a=8;int b=5;    

a %= b; 
cout << "a:"; cout << a; 
return 0; 

      } 

a:3 

17. program 

// összetett értékadó operatorok 
#include <iostream> 
       using namespace std; 

  int main () 
    { 

int a=3;int b=8;int c=4; int d=6; 

 a += 2; 

b -= 5; 

c *=3; 

d /= 2;   
cout << "a:"; cout << a; 
cout << " b:"; cout << b; 
cout << " c:"; cout << c; 
cout << " d:"; cout << d; 
return 0; 

      } 

a:5 b:3 c:12 d:3 

16. program 
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Bitműveletek (>>=, <<=, &=,^=, |=) operátorai 
Léptetés jobbra >>=, értékadással. 

A következő egyszerű programban 16 bites egészértéken ábrázolt számot vizsgálunk. 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Léptessük a értékét két helyértékkel jobbra, akkor  

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

A jobbra léptetés értékét b változó hordozza. A forráskód a következő, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program a típusa 2byte (16 bit), értéke 101(2) kettes számrendszerben, két helyértékkel jobbra 

mozgatva alulcsordulás jön létre, így a 2
0
-on helyen van 1 érték, akkor az 1 decimális érték. 

Léptetés balra <<=, értékadással. 

A programban csak az operátort változtattam, így 16 biten két helyértékkel balra toljuk el a-nak, 5 
értékét. A kiindulási állapot egyező az előzőekkel. 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

jobbra léptetve a kapott érték. 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Átalakítás menete a 10-es számrendszerre, a következőket írhatom. 

 10
2401234 20222020212021a   

 

 

A program a következő. 

// bitléptetés jobbra operator 
#include <iostream> 
      using namespace std; 
  int main () 
    { 

short a=5;short b=2;   

a >>= b; 
cout << "a:"; cout << a; 
return 0; 

   } 

a:1 

18. program 
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Bitenkénti és kapcsolat &= értékadással  

A művelettel a változónak egy adott helyértékén megnézhetjük, hogy ott 0 vagy 1 az értéke. A logikai 

és kapcsolat igazságtáblázata megadja, hogy legalább két mennyiség és kapcsolata akkor 1, ha 

kapcsolat minden elemének értéke 1. 

Legyen a következő 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

két short méretű egész érték, a =10 és b=3. A programunk az azonos helyértéken lévő értékeket 

hasonlítja össze. Ott ahol minkét érték 1, a kiértékelés is 1, egyébként 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

A program lefutása után 10(2) vagyis a 2
1
 helyértékű 1azonoság miatt 2(10) értéket vesz fel. 

Kizáró vagy kapcsolat  ^ = értékadással 

Kizáró vagy kapcsolat (XOR) kiértékelésekor, az eredmény akkor 0-ha a két érték azonos, illetve 

akkor 1 ha különböző. 

Legyen a következő a és b érték 

// bitléptetés balra operator 
#include <iostream> 

     using namespace std; 
  int main () 
    { 

short a=5;short b=2;   

a <<= b; 
cout << "a:"; cout << a; 

return 0; 

      } 

a:20 

19. program 

// bitenkénti és kapcsolat operatora 
#include <iostream> 
       using namespace std; 
  int main () 
    { 

short a=10;short b=3;   

a &= b; 
cout << "a:"; cout << a; 
return 0; 

      } 

a:2 

20. program 
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a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

és 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Tehát a=10 (10) és b=3(10), decimális értékeken bitenként elvégezve a xor elemzést, a program lefutása 

után kapjuk a új értékét. 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

A kapott eredmény 9(10) 

 

 

 

 

 

 

 

Vagy kapcsolat | = értékadással 

Bitenkénti kiértékelés a vagy kapcsolat igazságtáblázatának alkalmazásával. A kiértékeléskor a kapott 

érték akkor 0, ha mindkét érték 0, egyébként 1. Maradjanak az eddigi értékek. 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

és 

 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

A kapott eredmény a program lefutása után, 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Azaz a=11(10) 

// bitenkénti  xor operatora 
#include <iostream> 
        using namespace std; 

  int main () 
    { 

short a=10;short b=3;     

a ^= b; 
cout << "a:"; cout << a; 
return 0; 

      } 

a:9 

21. program 
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1.2.5.4 Inkrementálás és dekrementálás (++,--) 

Inkrementálás (++) operátora a változó értékének 1-el való növelését jelenti. A C++-ban rajta kívül az 

értéknövelés megoldására alkalmazható az a+= 1 vagy az a=a+1 utaítások. A szóban forgó a++ is ezt 

a problémát oldja meg, a három megoldás egymással ekvivalens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekrementálás (--) operátora a változó értékének 1-el való csökkentését végzi. Hasonlóan az 

inkrementáláskor írtakkal, az a-=1 vagy az a=a-1 utasításokkal ekvivalens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

// bitenkénti vagy kapcsolat operatora 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
  int main () 

    { 
short a=10;short b=3;   

a |= b; 
cout << "a:"; cout << a; 
return 0; 

      } 

22. program 

a:11 

// inkrementálás operatora 

#include <iostream> 
      using namespace std; 
  int main () 
    { 

int a=5;  // a:5 

a++ ;   // a=a+1 

cout << "a:"; 
cout << a; 
return 0; 

      } 

a:6 

23. program 

// dekrementálás operatora 
#include <iostream> 
using namespace std; 
  int main () 
    { 

int a=5;   // a:5 

a-- ;   // a:=a-1 
cout << "a:"; 
cout << a; 
return 0; 

      } 

24. program 

a:4 
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A kifejezésben alkalmazott mindkét operátor, lehet a változónak előtagja (prefix) és lehet utótag 

(suffix), de a két alkalmazás eredménye nem azonos. Összevonva, egy programban a két műveletet 

nézzük a különbséget. Először az inkrementálást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programban a kezdő állapota a=0 és b=3, az inkrementálás (++) operátora b változó és az operátor 
prefix kapcsolatban van. A kifejezés 

a= ++b ; 
 kiértékelésekor, első lépésként b értéke növekedik 1-el, majd a növelt értéket felveszi a. Az operátor 
suffix kapcsolatban 

a=b++ 
először a felveszi b értékét, ami 3, majd azt növeli 1-el, így lesz b értéke 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// prefix-, suffix operator 
#include <iostream> 
       using namespace std; 
  int main () 
    { 

int a=0; int b=3; //kezdő állapot   

a= --b ;   //ha az operátor prefix  
cout << "a:";  
cout << a;    
cout << " b:"; 
cout<<b; cout<<'\n'; 
a=0;b=3;  //kezdő állapot  

a=b--;   //ha az operátor suffix 
cout<< "a:"; 
cout<<a; 
cout<< " b:"; 
cout<<b; 
return 0; 

      } 

// prefix-, suffix operator 

#include <iostream> 

       using namespace std; 
  int main () 
    { 

int a=0; int b=3; //kezdő állapot   

a= ++b ;   //ha az operátor prefix  
cout << "a:";  

cout << a;    
cout << " b:"; 
cout<<b; cout<<'\n'; 
a=0;b=3;  //kezdő állapot  

a=b++;  //ha az operátor suffix 
cout<< "a:"; 

cout<<a; 
cout<< " b:"; 
cout<<b; 

return 0; 
      } 

a:4 b:4 

a:3 b:4 

25. program 

26. program 

a:2 b:2 

a:3 b:2 
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A 26. programban a dekrementálás vizsgálatakor az operátort először prefix formában (--b) helyezzük 

el. Az  

a=--b; 

 kifejezés kiértékelésekor először 1-el csökken b értéke majd értékét átveszi a változó. Így a=2 és b=2. 

Második esetben suffix kapcsolatban a értéke felveszi b kezdőértékét, majd csökkent b értékét 1-el. Az 

eredmény a=5 b=2. 

1.2.5.5 A reláció operátorai (==, !=, >, <, >=, <=) 

A reláció művelete két vagy több mennyiség összehasonlítását végzi, amiben kiértékelése logikai 

értéket ad. A kapott logikai művelet értéke igaz vagy hamis, attól függően, hogy állításunk a 

kiértékeléssel egyező vagy sem. A C++-ban alkalmazott reláció operátorok felsorolásszerűen a 

következők: egyenlő (==), nem egyenlő (!=), nagyobb (>), kisebb (<), nagyobb egyenlő (>=), 

kisebb egyenlő (<=). 

Programban kifejezésként jelenik meg, ahol a kifejezés kiértékelésétől függően folytatódik a program 

futása, ezért mondhatjuk azt, hogy a programvezérlésére alkalmazzák. Minden operandus (változó, 

konstans) felhasználható relációműveletben. A programban a következőként jelenik meg.  

Literál konstans esetén 

(8==5)  8 egyenlő 5-tel    értéke hamis 
(7>3)  7 nagyobb 3-nál   értéke igaz 
(4!=1)  4 nem egyenlő 1-el   értéke igaz 
(9>=9)  9 nagyobb vagy egyenlő 9-el  értéke igaz 

(2<2)  2 kisebb 2 –nél    értéke hamis 

Változókkal kiegészítve 

(a==8) kiértékelés hamis, ha a értéke nem 5, ellenben igaz, ha a értéke 5. 

(a*b>=c) 
a kiértékelése igaz, ha a szorzat eredménye nagyobb vagy egyenlő c értékénél, egyébként  

hamis 

b+5>a*c igaz, ha az összeg eredménye nagyobb a szorzat eredményénél, egyébként hamis.  

b==2=a igaz, ha a értéke is 2 egyébként hamis. 

A reláció operátorait tartalmazó kifejezések jobb és balértékre oszthatók fel, amit bonyolult 

kifejezések is alkothatnak. A reláció kiértékelése előtt először a jobb és balérték meghatározódnak, 

majd ezután értékelődik ki a reláció. A reláció kiértékelésekor a jobb és balérték nem változik meg, 

azok értékei egymással csak összehasonlításra kerülnek. 

1.2.5.6 Logikai operátorok (!, &&, || ) 

A logikai műveletek a tagadás (!), az és (&&) és a vagy (||) műveletek. A logikai operátorokkal 

vizsgáljuk a jobb és balértéket adó relációk kiértékelésének eredményeit. A relációk kiértékelése igaz 

vagy hamis értéket adnak, az így kapott értékeket logikai műveletekhez tartozó igazságtáblázat (2. 

táblázat) szerint vizsgáljuk. 

A tagadás (!) logikai operátor esetén nincs balérték, a jobbértéket adó kifejezés kiértékelésének 
eredményét tagadja.  
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Például: 
!(7==7)   az érték hamis, mert a kifejezés kiértékelése igaz  (7==7) 

!(6<=3)   az érték igaz, mert a kifejezés kiértékelése (6<=3) hamis 
! true   hamis, mert az igaznak tagadása. 
! false   igaz, mert a hamis tagadása. 
 

Az ÉS (&&) logikai operátort tartalmazó jobb és balérték kiértékelése a logikai és kapcsolat 
igazságtáblázata szerint megy végbe. A kiértékelése akkor igaz, ha jobb és balérték relációkapcsolata 

igaz, egyébként hamis. 
Például, 
((4>2)&&(5<3)) a kiértékelés hamis, mert a jobbérték hamis 

((1<=3)&&(9>7)) a kiértékelés igaz, mert a balérték és a jobbérték is igaz 

A VAGY (||) logikai operátort tartalmazó kifejezés kiértékelése a logikai vagy kapcsolat kiértékelése 
szerint megy végbe. A kiértékelés csak akkor hamis, ha a jobb és balérték relációkapcsolata hamis, 

egyébként igaz. 

((4>2)||(5<3))  a kiértékelés igaz, mert legalább az egyik oldal értéke igaz. 

((6<=4)||(6==7))  a kiértékelés hamis, mert mindkét oldal értéke hamis. 

1.2.5.7 Feltételes operátor (?) 

A feltételes operátor a balértéket adó relációkapcsolat kiértékelése után a jobbérték két értéke közül 

választ attól függően, hogy a balérték relációja igaz vagy hamis értékű.  

 
6==4? 7:5  a visszaadott érték 5, mert 6 nem egyenlő 5-el 
6==4+2 ? 7:5  a visszaadott érték 7, mert 6 egyenlő 4+2-vel 
6>4 ? a:b  az a értékét adja vissza, mert 6 nagyobb 4-nél 
a<b?a:b  a értékét adja vissza, ha a kisebb mint b, egyébként b. 

Az utóbbi operátorra egy egyszerű példa. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
A programban három változót deklaráltam, a c-t a visszaadásra használtam fel. A balérték reláció 
értéke hamis, mert a nem nagyobb b-nél, így a visszaadott érték a b értéke, azaz 9. 

1.2.5.8 A vessző operátor (,) 

A vesszőoperátor az értékadást és a kifejezést határolja el egymástól. Alkalmazása lehet a bal és 

jobbértékben. Általános szintaktikai követelmény  

(értékadás, kifejezés) 

// feltételes operator 
#include <iostream> 
     using namespace std; 

  int main () 
    { 

int a,b,c;    

a=6; b=9; 
c= a>b ? a:b;    
cout << "c:";  
cout << c;  

 return 0; 

      } 

c:9 

27. program 
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Az értékadás az eredményt nem befolyásolja, a kifejezés változóinak adhatunk értéket. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.5.9 Bitműveletek operátorai (~,&, |, ^, ) 

A bitműveletek operátoraival már foglalkoztam, az értékadó operátorokkal kapcsolatban  kézültek el a 

20.-, 21.- és 22. programok. A bitműveletek értékadó operátorai és a most tárgyalt bitműveletek 

operátorai szintaktikai különbsége, hogy az előzőt tömör formának a most tárgyaltat hagyományos 

formának nevezzük, szemantikailag a kifejezés kiértékelésében található eltérés. 

Nem foglalkozom a tárolás módjával, mivel minden bevitt adat ugyan olyan formátumban tárolt, így 
az adaton végzet művelet eredménye tárolástól független. A magyarázathoz és a jobb érthetőség miatt 
előjel nélküli 16 biten elhelyezhető (unsigned short int) helyérték helyesen ábrázolt értékeket 
használok a művelet bemutatására. Előjeles ábrázolásnál 2-es komplemens ábrázolás van, 
bitműveletek esetén a várhatóérték képzésnél ezt figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb helyértékű 

bit az előjelbit. 

Bitenkénti tagadás(~) 
A művelet minden egyes helyértéken lévő bitet ellenkező értékre álltja át, ott ahol 0- volt 1-re, ahol 1 
volt ott 0-ra. A műveletet egyes komplemens képzésnek is nevezhetjük. Legyen 16 bites ábrázolásban 

egy szám. 

változó bináris hexadecimális decimális 

a 0001 0001 1100 1010 11CA 4554 

~a 1110 1110 0011 0101 EE35 60981 

 

A megvalósított program a következő, 

 

 

 

 

 

 

 

 

// vessző operator 
#include <iostream> 
       using namespace std; 

  int main () 
    { 

int a,b,c,d;    

(c=4,a)=(b=9,d=-5,b+c+d);  
cout << "a:";  
cout << a;    

return 0; 

      } 

a:8 

28. program 

// bitenkénti tagadás operatora 
#include <iostream> 
      using namespace std; 
  int main () 

    { 
unsigned short int a ; 
a=0x11ca;  

cout<<"a:";cout<<a; 

a=~a; 
cout << " a:"; cout << a;

 return 0; 

      } 

a:4554 a:60981 

29. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés a C++ programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 
 

25 
 

 

Bitenkénti ÉS operátor (&) 

Előzőekben már vizsgáltuk a bitenkénti műveleteket, amit értékadással egészítettünk ki, azt a formát 

tömör formának nevezzük. A most tárgyalt operátor és operandus kapcsolat a hagyományos forma. 

Alkalmazható két vagy több logikai és kapcsolat feltételes vizsgálatához, pl. legyen a következő 

feladat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az és kapcsolatot a kiírásban értékadás nélkül jelenítettem meg, ez az úgynevezett hagyományos 

forma. A b értékét billentyűzetről kérem be. (cin>>b). A továbbiakban is ezt a mintaprogramot 

használom a bitműveletekre. 

Bitenkénti vagy kapcsolat ( | ) 

A 30. programban lévő & műveletet | műveletre cserélem fel. Billentyűzetről ugyan azt az értéket 

viszem be, mint ott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A két érték bitjeinek vagy kapcsolati eredménye 6123(10). 

Kizáró vagy kapcsolat (^) 
A kizáró vagy kapcsolat igazságtáblázat szerinti kiértékelése eredményezi a két operandus egyezősége 

esetén 0, különbözősége esetén 1 értékét. 

// bitenkénti és operator 

#include <iostream> 
      using namespace std; 
  int main () 
    { 

unsigned short int a,b ; 
a=0x11CA; cin>>b; 

cout<<"a:";cout<<a; 
cout<< " a&b:"; cout << (a&b); 
return 0; 

      } 

5673 

a:4554 a&b:4104 

30. program 

// bitenkénti vagy operatora 
#include <iostream> 
      using namespace std; 

  int main () 
    { 

unsigned short int a,b ; 
a=0x11CA; cin>>b; 
cout<<"a:";cout<<a; 
cout<< " a|b:"; cout << (a|b); 

return 0; 

      } 

5673 
a:4554 a|b: 6123 

 

31. program 
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Először nézzük a programot 

 

 

 

 

 

 

 

Az a változó értéke 

változó bináris hexadecimális decimális 

a 0001 0001 1100 1010 11CA 4554 

b 0001  0110 0010 1001 1629 5673 

a^b 0000 0111 1110 0011 7E3 2019 

A kiértékelésből látható, hogy az azonos helyértéken egyező biteknél 0, különbözőeknél 1 értéket 

kapunk. 

Léptetés balra (<<) 
A legegyszerűbb példát ismertetve, felhasználva az előző programot kiértékelem a kapott eredményt, 

ha b=1. 

 

 

 

 

 

 

 

További b értékek egyértelműsítik, hogy b, a helyérték számát adja meg, tehát a balra eltolás az adott 

szám 2
b
-edik szorzását jelenti. 

változó bináris hexadecimális decimális 

a 0001 0001 1100 1010 11CA 4554 

a<<b ha b=0 0001  0001 1100 1010 11CA 4554 

a<<b ha b=1 0010 0011 1001 0100 2394 9108 

a<<b ha b=2 0100 0111 0010 1000 4728 18216 

// bitenkénti xor operatora 
#include <iostream> 
      using namespace std; 
  int main () 

    { 
unsigned short int a,b ; 
a=0x11CA; cin>>b; 
cout<<"a:";cout<<a; 
cout<< " a^b:"; cout << (a^b); 
return 0; 

      } 

5673 
a:4554 a^b: 2019 

 

32. program 

// bitenkénti léptetés balra operatora 
#include <iostream> 
      using namespace std; 

  int main () 
    { 

unsigned short int a,b ; 
a=0x11CA; cin>>b; 
cout<<"a:";cout<<a; 
cout<< " a<<b:"; cout << (a<<b); 

return 0; 

      } 

1 

a:4554 a<<b:9108 

33. program 
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Az első három b értékét táblázatban foglaltam össze. Igazolva látszik, hogy b2a  értéket 

eredményezi. 

Léptetés jobbra (>>) 

A balra léptetés a szám 2 hatványaival való szorzását jelent, akkor a jobbra léptetés az osztását adja. A 

programmal ezt fogom illusztrálni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Az elemzés táblázata, 

változó bináris hexadecimális decimális 

a 0001 0001 1100 1010 11CA 4554 

a>>b ha b=0 0001 0001 1100 1010 11CA 4554 

a>>b ha b=1 0000 1000 1110 0101 8E5 2277 

a>>b ha b=2 0000 0100 0111 0010 472 1138 

Az osztás az 
b

b

2

a
2a    képlettel számolható. 

Végezetül megjegyzem, hogy a C++ programozásban a számok megadása vagy decimális, vagy 

hexadecimális formában lehetséges, bináris formátumban nem. 

1.2.5.10 Explicit típuskonverzió 

Az explicit típuskonverziót a programozó végzi utasítás formájában. A C++-ban két formája létezik, 

az egyik a C programozási nyelvből örökölt, a másik a C++ sajátja. 

A C nyelvből ismert az a módszer, ahogy a lebegőpontos számból egészértékű számot alakítunk át. 

Legyen i változó egy int típusú, a float f = 3,14 pedig lebegőpontos, akkor a típuskonverzió 

alkalmazásával, lebegőpontosból egész értéket az i= (int)f; utasítással végezhetem el. Az előző 

utasítás az f értékét átalakítja, int típusra, i értéke 3 lesz, a tört értéke elvész. 

A C++-ban kifejlesztett megoldás, ha az egészértékű i változó értékadással felveszi a lebegőpontos f 

változó egész értékét. Ezt a következő módon jelöljük. i= int (f); .Tehát, megadom a konverzió típusát, 

és zárójelben a változó nevét. 

 

// bitenkénti léptetés jobbra operatora 
#include <iostream> 
      using namespace std; 

  int main () 
    { 

unsigned short int a,b ; 
a=0x11CA; cin>>b; 
cout<<"a:";cout<<a; 
cout<< " a>>b:"; cout << 

(a>>b); 
return 0; 

      } 

1 

a:4554 a>>:2277 

34. program 
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Egy közös példát nézzünk az alkalmazásokra, ahol a különbség az elhatárolásban van, a C nyelviben a 

típust (int), a C++-ban a változót (f) tesszük zárójelbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programfutás eredményül ugyanazt adja. 

1.2.5.11 A sizeof() operátor 

Az operátor egy paraméteren keresztül megkapja a változó típusának méretét. Összetett típusoknál az 

elemei száma szerinti méretet adja vissza. Vizsgáljuk meg az alábbi rövid programot.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Egy háromelemű char típusú tömböt vizsgálunk, aminek memóriában elfoglalt mérete 3x8 bit, vagyis 

3 byte. Az utasítás paraméter értéke a bájtok darabszámát adja vissza. Ha a tomb más típus lenne, 
akkor is a bájtok darabszámát kapjuk meg. 

1.2.5.12 A nem említett operátorok 

A későbbiekben, az adott helyen lesz kiértékelve. 

1.2.5.13 Az operátorok precedencia értéke 

A 4. táblázat operátorok végrehajtásának sorrendjét tartalmazza, a kisebb precedencia értékű operátor 

előbb végrehajtódik, mint a nagyobb.  

// C és C++ konverzió 
#include <iostream> 

      using namespace std; 
  int main () 
    { 

int i; float f = 3.14; 

i= (int)f;  //C nyelvi megoldás 

cout<<"i:";cout<<i; 
cout<< "\nf:"; cout << f; 
i= int (f);  //C++ nyelvi megoldás 
cout<<"\ni:";cout<<i; 
cout<< "\nf:"; cout << f; 

return 0; 

      } 

i:3 
f:3.14 

i:3 

f:3.14 

35. program 

//méret meghatározása 
#include <iostream> 
       using namespace std; 

int main() 

    { 
char tomb[]={1,34,255}; 
cout<< sizeof(tomb); 
return 0; 

    } 

tomb: 3 

36. program 
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1.2.6 A standard be-, kimenet 

A kommunikációt teszi lehetővé a számítógéppel. A standard bemenet (input) a billentyűzet, a 

standard kimenet a nyomtatás monitorra.  

1.2.6.1 A standard kimenet (cout) 

A standard kimenet mindig a képernyő. A képernyőre írást a cout kulcsszóval tehetjük meg úgy, hogy 

a << (kettős kisebb) jelet kell tenni a megjelenteni kívánt tartalom közé. Általános esetben 

cout << megjelenített tartalom 

A tartalom megjelenítésének szintaktikai követelménye van. A monitorra íráskor meg  kell 

különböztetni, ha szöveget vagy a változó valamely komponensének tartalmát íratjuk ki.  

 

 

 

 

 

 

A szöveg kiírását a képernyőre úgy tudatom a kimenettel, hogy azt idézőjel közé teszem. Idézőjel 
nélkül, annak memóriaértékét fogja a képernyőre kiírni. A 37. program mind a két esetre mutat egy 
példát úgy, hogy az a kiírás sorrendje szerint láncolt. 
A kiíratás formázott, ha a nyomtatást a képernyőre speciális karakterekkel egészítjük ki. Ilyen a 
sortörés alkalmazása \n vagy endl utasítás. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
A két utasítás között annyi a különbség, hogy kiíratás után az endl utasítás frissíti a kimeneti puffert, 

míg a sortörés \n nem. Frissítéskor az endl utasítást követő szövegrész marad a pufferban. 

1.2.6.2 A standard bemenet (cin) 

A szabványos bemenet a billentyűzet. A billentyűzet meghívása a >> (kétszer nagyobb) jellel tesszük, 

és a bevitt adatot egy típussal rendelkező változó tárolja.  

 

//standard output 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main() 
    { 

int a =1000; 

cout<< " 1m ="<<" "<< a <<" mm"; 
return 0; 

    } 

1m = 1000 mm 

37. program 

//standard output 
#include <iostream> 
        using namespace std; 
int main() 

   { 
cout<< "Egyes mondat\n" <<"Kettes mondat\n"; 
cout<< "Egyes mondat"<<endl<<"Kettes mondat"; 
return 0; 
} 

Egyes mondat 
Kettes mondat 

Egyes mondat 

Kettes mondat 

38. program 
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Számok bevitele. 
Például, legyen, int szam a változó, akkor a billentyűzetről a cin>>szam utasítással tudjuk értékkel 

feltölteni. 

 

 

 

 

 

 

 

A billentyűzetről bevitt adat programjának beszédesnek kell lennie, hogy vezesse a felhasználót abban, 

amit tennie kell. A 39.program egy billentyűkezelést valósít meg. A bevitel előtt meg kell adni a 

változó típusát, most egy 4 bájtos előjeles egész. A maximálisan bevihető érték -2 147 483 648-tól 

+2 147 483 647-ig. A program futtatásakor megjelenik a DOS ablakban a Kérem a számot:szöveg. A 

bevitel az Enter billentyű leütéséig tart. Minden billentyűt le lehet ütni, de a 0-tól 9-ig terjedő 

számjegyekhez rendel értéket, egyébként nulla, vagy nem fogadja el. 

Több változó esetén a bevitel láncolható, pl.: legyen int a,b akkor a forráskódban írható cin>>a>>b; 

Az előzőekből már következtetni lehet, hogy meg kell különböztetni a számokat, a betűktől. A számok 

lehetnek egészek és nem egészek, a karakterekkel lehet sztring és sztring folyamot bevinni. 

Szöveg beolvasása szavakként 

A szöveg beolvasása szavakként, ki kell egészíteni a forráskódunkat a <string> fejállománnyal, ahol a 

meglévő string típussal saját szöveges változót hozhatunk létre, ami fogadja a billentyűzetről érkező 

karaktereket. Ha a billentyűzeten szóköz (space) billentyűt leütjük, akkor azt úgy fogadja, mintha az 

eddig begépelt karakterek egy szót alkotnának, a további karaktereket nem veszi figyelembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//standard input 

#include <iostream> 
        using namespace std; 
int main() 
   { 

int szam; 
cout<< "Kérem a számot:"; 
cin>> szam; 
cout<< "\nA gépelt szám:"<<szam; 
return 0; 

   } 

Kérem a számot:45 

A gépelt szám:45 

39. program 

// bevitel szavakként 
#include <iostream> 

#include <string> 
      using namespace std; 
int main () 
     { 

string szo; 

cout << "Mi a neved? "; 

cin>> szo; 
cout << "Szia " << szo << ".\n"; 
return 0; 

      } 

Mi a neved? Zimmermann József 

Szia Zimmermann 

40. program 
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Szöveg beolvasása soronként 
Alkalmazva a <string> fejállományt, soronként vihetjük be az adatokat a getline () függvény 

segítségével. A függvénynek paraméterként kell megadni a bevitelt cin és a string típusú változót, 

egymástól veszővel elhatárolva. Általánosságban írható, hogy 

getline (cin,változó) 

Nézzük az előző programot, most már szóköz alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiírásban a szóköz utáni szövegrész nem veszett el. 

1.2.6.3 A szövegfolyam (stringstream) 

A folyamon (stream) egy olyan információs csatornát értünk, ami rendelkezik egy adóval, ez a forrás, 
egy útvonallal, amiben az információ átmeneti tárolása és különböző műveletei mehetnek végbe és a 
vevővel, ami a cél állomás, ez fogadja a számára szükséges jeleket.  

A szövegfolyam standard bemenete a billentyűzet és/vagy egy string típusú változó, aminek kezelését 

a <ssteam> szabványos fejállománya által létrehozott stringstream osztály végzi, ami lehetővé teszi 

egy sztring alapú változó folyamszerű kezelését. Segítségével a szövegen elvégezhetünk szerkesztést 

és beillesztést és karakter-számkonverziót és visszaalakítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

// bevitel soronként 
#include <iostream> 

#include <string> 
        using namespace std; 
int main () 
     { 

string szo; 

cout << "Mi a neved? "; 

getline (cin,szo); 
cout << "Szia " << szo << ".\n"; 
return 0; 

    } 

Mi a neved? Zimmermann József 

Szia Zimmermann József 

41. program 

//konverzió  
#include <iostream> 
#include <string> 

#include <sstream> 
         using namespace std; 
int main () 
       {  

string szov ("869"); 
int szam; 

stringstream(szov) >> szam; 
cout<<szam*2; 
return 0; 

     } 

42. program 

1738 
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A 42.program-ban deklaráltam egy string típusú szov nevű változót, ami a ”869” karaktersort 
tartalmazza. Az egész érték hordozója az int típusú szam nevű változó. A meghívott stringstream 

osztályt, most konstruktorként használom, ami elvégi a szov karaktersor konverzióját számmá, majd 
elhelyezem azt az egész típusú szam nevű változóba. Kiíratáskor még egy 2-vel való szorzást is 
alkalmaztam. 
A következő program változói a billentyűzetről kapják az adatokat. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

A billentyűzetről kapott adatok string típusok, amit mindenkor a bevisz változóba tettem. Az egységár 

(ar) nem egészérték (float) típus a mennyiség (mennyi) egész értékű (int) típus. A bevitelt soronként 

tesszük (getline), a stringstream konstruktorral végezzük el a karakter-érték konverziót. A végén az 

endl segítségével szabadítjuk fel a felhasznált puffert. 

1.2.7 Programvezérlés és szerkezetek. 

Az eljárás orientált nyelvek algoritmus szerinti utasítás végrehajtását a program vezérlésének 

nevezzük. A három lehetséges forma mellett, a szekvencián, a szelekción és az iteráción, kívül 

ismertek az ugró utasítások. 

1.2.7.1 A szekvencia(sorrendiség) 

A C++-ban minden megírt program tartalmaz egy főprogramot. A program algoritmus tagolása 

utasításokra bontott. Az 1. program a főprogram vázát adja meg, ahol a kapcsos 

zárójelek között kell megvalósítani az algoritmust, szekvenciális felépítésben, C++ 

utasításoknak megfelelően. A fordító, a forráskódot a szövegolvasási szabályoknak 

megfelelően, a felső kapcsos zárójeltől kezdve, balról jobbra haladva, a legközelebbi 

pontosvesszőig lezárva, utasításonként értelmezve lép a következőre. Az utasítást 

elhatároló pontosvessző az őt követő utasítása lehet, tőle jobbra, vagy alatta, a 

következő sorban. A programnak vége, ha az alsó kapcsos zárójelet elérte a fordító. 

A szekvenciális program felépítését az 1. ábra mutatja be. A szekvencia az utasítás 

1- től…utasítás n –ig tart és növekvő érték szerint megy végbe.  

// stringstream 
#include <iostream> 
#include <string> 

#include <sstream> 
       using namespace std; 
int main () 
      { 

string bevisz; 
float ar=0; 

int mennyi=0; 
cout << "Egységár x.yy forma: "; 
getline (cin,bevisz); 
stringstream(bevisz) >> ar; 
cout << "Mennyiség db: "; 
getline (cin,bevisz); 

stringstream(bevisz) >> mennyi; 
cout << "Fizetendő ár: " << ar*mennyi << 
endl; 
return 0; 

     } 

43. program 

Egységár x.yy forma:4.58 

Mennyiség db:6 

Fizetendő ár:27.48 

int main () 

{ 

utasítás 1; 

utasítás 2; 

. 

utaítás n; 

}  

 
1. ábra 
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A főprogram mellett, minden alprogram és programegyég felépítése is szekvenciális. Az algoritmus 

megvalósításakor szükségünk lehet némely utasítás kihagyására vagy többszöri elvégzésére, vagy egy 

bizonyos utasítássor vagy csoport megkeresésére. 

1.2.7.2 Szelekció(elágazás) 

A szelekció egy feltételes utasításszerkezet, aminek rövidalakú általános felépítése 

if (feltétel) {utasítás 1; ….. utasítás n;} utasítás n+1; 

 

 
A program futását az if kulcsszóhoz érve 
választás elé álltjuk, hogy melyik utasítást hajtsa 
végre? A kiválasztást a feltétel írja le, egy logikai 

kifejezés formájában. A logikai kiértékeléstől 
függően választ az {utasítás 1; …. utasítás n} 

végrehajtásáról. Ha a feltételben lévő kifejezés 
igaz, akkor az {utasítás 1;…utasítás n}  
végrehajtódnak és a program az utasítás n+1;-re 
lépve azt is végrehajtja. Ha a feltétel kiértékelése 
hamis, akkor az {utasítás 1; … utasítás n} nem 

lesz végrehajtva, a program az utasítás n+1;-en 
folytatja futását. 
Az elmondottak alapján a 2. ábra tartalmazza a 
feltételes elágazás folyamatábráját. Az ábra az 
elmondottakhoz képest egy új elemet tartalmaz, a 

szimbólumú, összegzés elemet, ami a 

folyamatábra ábrázolásához szükséges. 
Az igaz ág utasításcsoportja állhat egy 
utasításból, akkor a kapcsos zárójelek 
elhagyhatók. 
Ezek után nézzünk egy C++ programot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if 

feltétel 

{utasítás 1; 

utasítás n;} 

utasítás n+1; 

igaz 

hamis 

2. ábra 

// rövid feltételes elágazás 
#include <iostream> 
#include <string> 

   using namespace std; 
int main () 
  { 
      int be,a; 
      cin>>be; 
      if (be== 100)  

{ 
   cout<< "Bevitel igaz, be+2:" ; 
   a=be+2; 
   cout <<a; 
} 

     cout<<"\nBevitel: "<<be; 

return 0; 
} 

44. program 

100 
Bevitel igaz, be+2: 102 

Bevitel: 100 
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Összehasonlítva a 2. ábrát a 44. program -mal, a folyamatábra elemei fellelhetők a programban. A 

feltételnek a (be==100) felel meg, az igaz ág {utasítás 1…utasítás n} csoportnak a  

{ 
   cout<< "Bevitel igaz, be+2:" ; 
   a=be+2; 
   cout <<a; 
} 

programrész. Az utasítás n+1- ek  

cout<<"\nBevitel: "<<be; 

A szürkehátterűnek szimbolizált DOS ablakban látottak, akkor jelenik meg, ha bevitel 100, ezzel 

teljesül az igaz ág. Hamis ág, a100-tól eltérő bevitt érték adja, csak ez jelenik meg kísérőszöveggel 

együtt. 

A hosszúalakú utasítás kiegészül egy else (más) utasításcsoporttal. Akkor használhatjuk, ha a hamis 

ágban elhelyezett else-hez utasítás csoportot rendelünk. Általános alakja: 

if (feltétel) {utasítás i1;…utasítás in;} else {utasítás j1…utasítás jn;} 

 

 
 

 
 
 

 
A 3. ábra nem sokban tér el, a 2. ábrát tárgyaló 
folyamatábrától. A különbség az, hogy a hamis 
ágba beépült az else utasításcsoport. A működés 

ugyan az, mint az előbb, a feltétel teljesülése 

esetén lefut az igaz ág {utasítás i1;…utasítás in;}. 
A feltétel nem teljesülése esetén az else hamis ág 
utasításain fut végig a program.{utasítás 
j1…utasítás jn;}. 
A program mindkét esetben az utasítás k1-en 

folytatja futását. 

 

 

 

 

 

A hosszúalakú feltételes utasításra írt program a 44.program kibővítése. 

 

 

if 

feltétel 

{utasítás j1 
utasítás jn} 

 

{utasítás i1 

utasítás in } 

utasítás k1 

igaz 

hamis  else 

3. ábra 
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A programot további kiegészítéseknek vethetjük alá, ha több mindent megvizsgálunk, például, hogy 

pozitív vagy negatív esetleg nulla e az érték, a megadott szám többlettel vagy hiánnyal rendelkezik stb. 

Ezek megvalósítására hozhatunk létre 

úgynevezett összefűzött feltételes utasításokat. 

Összefűzött feltételes utasítások. Akár a rövid, 

akár a hosszú utasítást kiegészíthetjük újabb 

feltételes utasításokkal, a józanész határain 

belül. Az összefűzést vagy skatulyázást olyan 

mértékig tegyük, míg annak működését 

ellenőrizni tudjuk. Kialakulhat egy olyan 

helyzet, amikor már nem tudjuk melyik 

igazághoz melyik else tartozik. 

 

 

Az összefűzésre mutat példát a 13. program, 

ahol a hamis ágban egy újabb hosszú elágazást 

illesztettem. Az elágazás utasításainak 

elhelyezésével készült el a folyamatábra 

(4.ábra). 

 

 

// hosszú feltételes elágazás 
#include <iostream> 
#include <string> 
    using namespace std; 

int main () 
   { 
         int be; 
         cin>>be; 
         if (be== 100) 

{ 

    cout<< "Bevitel igaz, be+2:" ; 
      be=be+2; 
      cout <<be; 
  } 

else  
     { 

          be=100-be;  
          cout<<"\nA bevitelből hiányzik: "<<be; 
      } 

        return 0; 

   } 

45. program 

100 

Bevitel igaz, be+2:102 

76 

A bevitelből hiányzik: 24 

4. ábra 

 

if 

a==b 

a<b 

a azonos 
b-vel 

a kisebb 
b-nél 

a nagyobb 

b-nél 

i 

h    else 

i 

h   else 

if 
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1.2.7.3 Iteráció struktúrái (ciklusszervezés) 

A ciklus a programozásnak egy eleme, ami megadja, hogy a programnak a kijelölt tevékenységet 
bizonyos számú alkalommal, vagy a feltétel teljesüléséig meg kell ismételnie. 

A ciklus felépítése, a fej, mag és vég. A ciklus feje vagy vége tartalmazza az ismétlésre vonatkozó 

információt, a ciklus magja az ismételt tevékenységet. Minden ciklus tartalmaz legalább egy 
ciklusváltozót, aminek kezdő és végértéke létezik. A ciklusváltozó kezdőértékét a belépés előtt kell 
beállítani, a ciklusból való kilépés akkor valósul meg, ha értéke a feltételnek nem felel meg vagy elérte 
a meghatározott értéket. 
A C++-ban feltételes és előírt lépésszámú ciklust használhatunk.  

A feltételes ciklus az ismétlésre vonatkozó feltétel teljesülésekor fut le. Két megoldási forma alakult 

ki, az előfeltételes és végfeltételes. 

A while ciklus: 

Általános felépítése 

while (kifejezés) {utasítás1…utasítás n} 

A ciklusban a kifejezés kiértékelése logikai értékű, addig ismétli meg az utasításokat, amíg értéke  igaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciklus felépítése látható, a fej 
while (x>0) 

Ahol while a ciklust jelző kulcsszó, (x>0) a feltétel. A feltétel a fejben van, ezért a ciklus előfeltételes 

ciklus. A ciklus magja, 

{ 
cout <<x ; 
if (x>1) cout<< ", "; 

--x; 
} 

Több utasítás esetén kapcsos zárójelbe kell tenni. A ciklus vége külön nincs jelölve. A ciklusváltozót 
(x) belépés előtt, a billentyűről kért értékkel (cin >>x) beállítottam. A ciklus magban az aktuális 

//dekrementáló ciklus 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 
  { 
     int x; 

    cout << "Kérem a kezdőértéket: "; 
    cin >>x; 
    while (x>0) { 

cout <<x ; 
if (x>1) cout<< ", "; 
--x; 

} 
    cout << " Vége!\n"; 
   return 0; 

 } 

Kérem a kezdőértéket: 5 
5, 4, 3, 2, 1 Vége! 

 

46. program 
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ciklusváltozó érték kerül kiírásra, közte veszővel, addig, míg értéke nagyobb 1-nél. A ciklusváltozó 
csökkenését a, --x; utasítás végzi. 

 
 
 
Általánosítva összeállíthatjuk a ciklus szemantikáját. Ha a 

feltétel igaz, akkor a ciklus lefut, visszalép a fejre, újra 
megvizsgálja a feltételt, ha továbbra is igaz, újra lefut. Ha a 

feltétel kifejezés értéke hamis, a ciklus mag nem fut le, kilép 
a ciklusból. Normál működés esetén a ciklus legalább 
egyszer lefut, de létezik szélsőséges eset, ilyen, ha a feltétel 

az első esetre hamis, akkor a ciklus egyszer sem fut le, ezt 
nevezzük üres ciklusnak. A másik eshetőség, ha a feltétel 
kiértékelése mindig igaz, vagyis a ciklusból nem lehet 

kilépni, ezt nevezzük végtelen ciklusnak. Ez akkor 
lehetséges, ha a ciklusváltozó értéke nem változik, ezért a 

magban mindig gondoskodni kell arról, hogy a ciklusváltozó 
elérje a befejezéshez rendelt értéket. 
 

 

 

Az előfeltételes ciklusnak megszerkeszthető a folyamatábrája, amiben a valósidejű programfutást 

követhetjük le 5. ábra. 

 A do while ciklus: 

   Általános felépítése 

do {utasítás 1;…utasítás n;} while (feltétel); 

A ciklus általános felépítése a do a fej, az  {utasítás 1;…utasítás n;} a mag és a while (feltétel) a vég. 

Az előző feladatot áttehetjük erre a típusú ciklusra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

//dekrementáló ciklus 
#include <iostream> 
     using namespace std; 

int main () 
  { 
       int x; 

       cout << "Kérem a kezdőértéket: "; 
       cin >>x; 
    do { 
 cout <<x ; 
 if (x>1) cout<< ", "; 
 --x; 

          } 
          while (x>0); 
    cout << " Vége!\n"; 
     return 0; 

 } 

Kérem a kezdőértéket: 5 

5, 4, 3, 2, 1 Vége!  

47. program 

 

 

 

 

 

i 

h feltétel 

utasítás 1 

utasítás n 

utasítás n+1 

while 

5. ábra 
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Ezt a típusú ciklust végfeltételes ciklusnak nevezzük, 

mert a feltétel a ciklus végén van. A ciklusnak 
mindhárom része egyértelműen beazonosítható. A 

ciklus szemantikája, az, hogy a mag lefut a végben 
elhelyezett feltétel kiértékelődik és, ha az igaz, akkor 
újra lefut. A ciklusnak akkor van vége, ha a feltétel 

nem teljesül. A szemantika szerint, a ciklusra jellemző, 
hogy egyszer mindenképen lefut, tehát nem lehet üres 
ciklus. Végtelen ciklust megvalósíthatunk, ha a 

ciklusváltozó nem teljesíti a kilépéshez szükséges 
feltételt. 

A két feltételes ciklus közötti tulajdonság abban tér el, 

hogy az előfeltételes ciklussal előállíthatunk üres 

ciklust, míg a végfeltételes ciklussal nem. Az üres 

ciklus lehetőséggel gépi idő megtakarítást nyerhetünk, 

míg a végfeltételes ciklussal hardver vagy szoftver 

felügyeletet láthatunk el. 

A végfeltételes ciklus folyamatábrája a 6. ábra, ami követi a ciklus felépítését és szemantikáját. 

A for ciklus: 

Előírt lépésszámú ciklus, aminek általános felépítése 

for (kezdőérték;feltétel;léptetés;){utasítás 1;…utasítás n;} 

A ciklusra jellemző tulajdonág megtalálható, így a fej, for (kezdőérték;feltétel;léptetés;),a mag, 
{utasítás 1;…utasítás n;},és a vég, ami külön nincs jelölve. 

Az előző ciklusban kidolgozott feladat megoldható a for ciklussal, ha értékbevitel helyett megadjuk a 

ciklusváltozó kezdőértékét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

//for ciklus 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 
  { 
        for (int x=5;x>0;x--) 

{ 

  cout <<x ; 
  if (x>1) cout<< ", "; 
 } 
        cout << " Vége!\n"; 
        return 0; 

  } 

5, 4, 3, 2, 1 Vége! 

48. program 

i 

h 

do 

utasítás 1 

utasítás n 

while 

feltétel 

6. ábra 
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A fejben, for kulcsszó után zárójelben kell megadni a ciklusváltozóra vonatkozó információkat, a 

magban lévő utasításokat kapcsos zárójellel foglaljuk egy egységbe. Az előírt lépésszámú ciklus 

ciklusváltozó állapota fogja meghatározni a ciklus menetét, ezért a rá vonatkozó ellenőrzést minden 

mag lefutása előtt vagy után le kell tesztelni. Attól függően, hogy ezt a fejben vagy a végben végezzük 

el, ismerünk előtesztelő vagy hátul tesztelő előírt lépésszámú ciklust. A C++ for ciklusa előtesztelő.  

 

 

 

Szemantikája a következő, az első lefutás előtt a 

rendszer megvizsgálja a ciklusfejet, hogy a 

megadott tartományban létezik e ciklusváltozó 

érték, ha nincs, akkor nem fut le, üres ciklus. Ilyen 

üres ciklust akkor hozunk létre, ha a 48. program 

ciklusváltozóját így állítjuk be (x=5; x>6;x++), 

mert a kezdőérték nem része a feltételezett 

tartománynak. Ha van, felveszi az értéket és lefut, 

visszatér a fejhez, beálltja a következő ciklusváltozó 

értéket, kiértékeli a feltétel kifejezését, ha az igaz, 

akkor lefut. Ezt mindaddig megteszi, míg talál 

felvehető értéket, ha nem akkor a ciklusnak vége. 

 

 

 

A 48. programban a ciklusváltozó x, a ciklusfejben adtam meg a típusát és kezdőértékét, int x=5, ez 

után a feltételt tartalmazó logikai kifejezést x>0, majd a lépésközt, ami az x--utasítással 1és a léptetés 
iránya csökkenő. A sorrendiség fontos, az nem cserélhető fel. Az első lépésben mindhárom adat 
kiértékelésre kerül, a kezdőérték csak ekkor, a feltétel, lépésköz, irány minden lefutás kezdetén.  

A for ciklus folyamatábrája a 7. ábra. A kezdőérték az első belépéskor kerül vizsgálatra, értékét a 

feltétel megvizsgálja, ha az a tartományban van, akkor az i (igaz) ágon keresztül az utasítások lefutnak. 

Ha a kezdőérték tartományon kívüli, akkor a h (hamis) ágon kilép és vége a ciklusnak. Ezt nevezzük 
üres ciklusnak. Feltételezve, hogy a kezdőérték tartományon belüli, akkor a fejből az i ágon az 
utasítások lefutnak és visszalép a fejbe, ahol megtörténik a ciklusváltozó léptetése. Ha a ciklusváltozó 
felvett értéke tartományon belüli, akkor i ágon keresztül újra lefut addig, míg tartományon belül van, 
ha kikerül, akkor a h ágon vége a ciklusnak. 

Lehetőség van több ciklusváltozó alkalmazására. Vannak olyan feladatok, melyeket csak akkor lehet 

megoldani, ha több ciklusváltozót alkalmazunk. Akár a feltételes, akár az előírt lépésszámú ciklusban, 
alkalmazhatunk több ciklusváltozót. A következőben ugyan azt a feladatot kivitelezem három 
különböző ciklusban.  

Legyen a következő feladat, mozgassunk ellentétes irányba egyenként két ciklusváltozót. A ciklus 
akkor érjen véget, ha a x nem nagyobb y-nál 

for 

léptetés 

feltétel 

utasítás 1 

utasítás n 

kezdőérték 

h 

i 

7. ábra 
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A 49. és 50.-s programokban a feltételes ciklusokra láthatunk egy-egy megvalósított példát. A for 

ciklusra az 51. program vonatkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feltételes ciklusok és a for ciklus közötti kiírásban a bekérés szövegének megjelentése a különbség.  

A megjelenítésen kívül a feltételes ciklusokban a ciklusváltozónak már belépéskor kezdőértékkel kell 

rendelkeznie, a magban gondoskodni kell annak változásáról. A for ciklusban mindezeket a fejben 

adjuk meg, több azonos információt vesszővel elhatárolva. Ilyen például a kezdőérték, vagy a léptetés. 

Mindhárom ciklusra vonatkozóan kijelenthetjük, hogy a kezdőérték és a ciklusváltozó típusa lehet 

egész vagy valós,  

 

//előfeltételes két ciklusváltozóval 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 

  { 
     int x,y=0; 

    cout << "Kérem x értékét: "; 
    cin >>x; 
    while (x>y)  

       { 
cout <<" x:";cout<<x; x--; 
cout <<" y:"; cout<<y;y++; 

       } 
    cout << " Vége!\n"; 
   return 0; 

} 

50. program 

//végfeltételes két ciklusváltozóval 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 

  { 
       int x,y=0; 

       cout << "Kérem x értékét: "; 
       cin >>x; 
    do { 

 cout <<" x:";cout<<x; x--; 
cout <<" y:"; cout<<y;y++; 

          } 

          while (x>y); 
    cout << " Vége!\n"; 
     return 0; 

 } 

50. program 

//for két ciklusváltozóval 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 
  { 

        for (int x=5,y=0;x>y;x--,y++) 
{ 

     cout <<" x:";cout<<x; 
     cout <<" y:"; cout<<y; 
 } 
        cout << " Vége!\n"; 

        return 0; 

  } 

x:5 y:0 x:4 y:1 x:3 y:2 Vége! 

51. program 

Kérem x értékét: 5 

x:5 y:0 x:4 y:1 x:3 y:2 Vége! 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés a C++ programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 
 

41 
 

 

1.2.7.4 Programvezérlők 

Itt tárgyalom a break, continue, goto, exit és switch utasításokat. Ezekkel az utasításokkal végezhetünk 

el a programon belüli szekvenciától eltérő mozgásokat. 

A break utasítás 

A break utasítás a programfutás leállítására szolgál. A ciklusból (while, do while, for) és a többszörös 

elágazásból (switch) való kilépésre használható, ha meg akarjuk akadályozni a végtelen ciklus 

kialakulását, vagy a végrehajtott elágazásból lépünk ki. A ciklusba beépíthetünk egy kilépési feltételt, 

teljesülésekor a ciklusnak vége és rákényszerítjük annak elhagyására. A többszörös elágazásra később 

látunk egy példát. 

Készítsünk programot, ahol a billentyűzetről bevitt egész értékre 10-ig fut a ciklus. Ha a bevitt érték 

kisebb, mint 6, akkor 6-nál a ciklus megszakad, további esetekre tízig fut le vagy egyszer sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciklust, a feltétel szerint 6-nál kell elhagyni, ha a bevitt érték kisebb, mint hat. A programfutás a 

return 0-nál folytatódik. Ha a bevitt érték nagyobb, mint 6, akkor a ciklus 10-ig fut, a ciklusváltozó 

értéke 11 lesz és kiírja a ciklus utáni, a feltételben lévő szöveget.  

 

 

//program megszaktás 

#include <iostream> 

     using namespace std; 

int main () 

  { 

     int x; 

     cout<<"Kérem x értékét! "; 

  cin >>x; 

    do  

 { 
     cout<<x <<", "; 
     if (x==6)  
        { 
  cout<< "A ciklus 6-nál vége\n"; 

  break; 
        } 
 x++; 

} 
 while (x<10); 

    if (x>6)cout << "x: "<<(x-1)<<" nagyobb 6-nál\n"; 

   return 0; 
 } 

Kérem x értékét! 3 

3, 4, 5, 6, A ciklus 6-nál vége 

Kérem x értékét! 7 

7, 8, 9,  x:9 nagyobb 6-nál 

52. program 
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A continue utasítás 

A ciklus típusa meghatározza a continue utasítás hatását. A while és a do-while ciklus esetén  az 

utasítás hatására a mag nem fut le, a vezérlés a ciklusfejre ugrik vissza. A ciklusváltozó nem változik, 

mert annak beálltása a mag végén van, ezért mindíg teljesül a continue-  ra vonatkozó feltétel, kialakul 

egy végtelen ciklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A for ciklus esetén, a feltételes ciklusokkal szemben, az előírt lépésszám lefut, egy kivételével, ez az 

ami feltétele a continue lefutásának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A for ciklusban a continue feltételeként megadott 5 kimarad, mert a ciklus magja nem fut le, hanem 

újraindul. 

Az exit funkció 
Az exit egy függvény, aminek meghatározása a cstdlib könyvtárban van. Hatására az aktuális program 

befejeződik és közben generál egy kilépési kódot. A függvény viselkedése megegyezik ai int main () 

//continue utasítás 
#include <iostream> 
     using namespace std; 
int main () 

  { 
       int x=10; 

       do  
{  
    if (x==5) continue; 

    cout <<" x:";cout<<x; x--; 
 } 

       while (x>0); 

       cout << " Vége!\n"; 
       return 0; 

   } 

x:10 x:9 x:8 x:7 x:6 

53. program 

// continue utasítás 
#include <iostream> 
    using namespace std; 
int main () 

    { 
for (int x=10; x>0; x--)  
   { 
      if (x==5) continue; 

                  cout << x << ", "; 
                } 

cout << "Vége!\n"; 
return 0; 

} 

10, 9, 8, 7,  6, 4, 3, 2, 1, Vége! 

54. program 
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függvénnyel abból a szempontból, hogy ha függvényként típusnélkülit deklarálunk. A deklarációt a 
void kulcsszóval tehetjük meg.  

Általános alakja 
void exit (int exitcode); 

Akkor az 55.program kiemelt sora  

void exit () -re 
módosúl. 
Ha szükségünk van visszatérési értékre akkor a az  

exit (exitcode) 

paraméterként generált kilépésikód (exitcode) egészértékét (int) kapjuk. Hibamentes kilépés esetén 1, 
amikor  az operációs rendszer kapja meg a vezérlést.   ha ettől eltérő, akkor az értéktől függően a hibát 

kezlni kell. Az 55.programnak két futási eredménye van, ez a billenytűzetről bevitt érték függvénye, 

ha 12, akkor a feltétel igaz ága teljesül, ha eltér, akkor az elágazást követő utasítást hajtja végre.  

Többszörös elágazás, switch 

Az egymásba szerkesztett elágazásnak felel meg és azt helyettesíti. Választó kapcsolóként 
működtethető, az a címkét követő utasításcsoport teljesül, aminek értéke egyező a kulcsszó utáni 

zárójelben lévő kifejezés értékével. Általános felépítése 

switch (kifejezés) 

   { 
    case1: 

utatások1; 

   break; 
    case2: 

       utatások2; 

       break; 
. 

. 
    hamis: 

utasítás_ 
   } 

/* exit példa */ 
#include <iostream>       
#include <string>  
#include <stdlib.h> /* exit, EXIT_FAILURE */ 
using namespace std; 

int main () 

  { 
   int szam ; 
   cout << "Kérem adja meg a számot: "; 
   cin >> szam;  
     if (szam==12) 

        { 
           cout << "a bevitel helyes!"; 

           exit (EXIT_FAILURE); 
        } 
    cout << "a bevitel helytelen!"; 
    return 0; 

  } 

55. program 

a bevitel helyes! 

a bevitel helytelen! 
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A többszörös elágazás általános felépítése a switch kulcsszóval kezdődik, ezt felfoghatjuk az elhatárolt 
egység fejének, és egy törzs részre, amit {} jelben kell elhelyezni, ami az utasítások határai. Ezt a 

törzset további  két nagy csoportra tagolhatjuk, az egyik a felvehető értékek csoportja, ezek a case jelű 
címkék, a másik a hamis értékek csoportja. Minden címke utáni csoportban a case után el kell helyezni 
a kifejezés egész értékét, illetve a break programfutást megszakító utasítást, mert a címke kiválasztása 
után (csak egy ilyen van) a törzsből ki kell lépni. 

A hamis utasítás megléte a hosszú feltételes elágazásra hasonlít. de elhagyható. Az elágazás hamis ága 
nem tartalmazza a break utasítást, mert a szekvencia miatt ez az utólsó utasítás és ezért egyébként is 

kilép az elágazásból.  

A megvalósított programban további lehetőséget kihasználva alkalmaztam a switch utasítást. A 
kifejezés egy összeadás, aminek értékét x veszi fel. A továbbiakban x értékét vizsgálja az elágazás, 
ettől függően azt az ágat hajtja végre, amivel megegyezik. 

1.2.7.5 Program szerkezetek 

Az eddig írt, több mint félszáz példaprogram programalgoritmusait szekvenciálisan hajtotta végre. A 

szekvenciális felépítéssel az algoritmus kezdetét összerendeljük a programkezdéssel, ahogy halad a 

probléma megoldása, úgy halad, soronként folyamatosan, a programunk. A strukturált programozás 

szekvenciális felépítéstől eltérő, úgynevezett programegységek szerkezetét is kialakította. A C++ 

nyelvben az alprogramok kerültek kialakításra, ezek a függvények több formája ismert. Minden 

függvény egy programegység, ami akkor aktivizálódik, amikor a program valamely pontjáról 

meghívják. 

Függvény I (function I) 

Általános felépítése 

típus név (paraméter1. paraméter2…) {utasítások} 

ahol: 

 típus   a függvény által visszaadott adattípus típusazonosítója. 

/*t_elágazás*/ 

#include <iostream>       

#include <string>  
using namespace std; 
int main () 
  { 

   int x,a,b; 
   cout << "Kérem adja meg a számokatt: "; 

   cin >> a; cin >> b; 
   switch (x=a+b) { 
 case 1: 
 case 2: 

 case 3: 
  cout << "x értéke 1, 2 vagy 3"; 

  break; 
 default: 
  cout << "x értéke nem 1-től 3-ig érték"; 

 } 
    return 0; 
   } 

56. program 

x értéke 1, 2 vagy 3 

x értéke nem 1-től 3-ig érték 
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 név  a függvény azonosítója, amivel a programban hívható. 

 paraméterek formális paraméter lista, egy adattípusból és egy azonosítóból áll, 

ami a függvényen belül lokális változó, híváskor lehetővé teszi a 

paraméterátadását, a formális paramétereket egymástól vesszővel 

választjuk el. 

 törzs  a függvényben elhelyezett utasítások, amit {} zárójellel határolunk. 

 környezet az alprogram környezetét a formális paramétereken kívüli külső  

kapcsolata jelenti, amit a globális változók alkotják. 

 

Nézzük az első példát. 

 
 

A direktívák után programunk két részből áll, először az alprogram, majd a főprogram látható. Az 
alprogram fejrésze az  

int szumma (int a, int b) 

utasítássor, ahol az int a függvény típusa, ami a visszatérési értéktípus, szumma a függvény 
azonosítója, a függvény neve, a függvényre evvel az azonosítóval hivatkozhatunk a főprogramban, a 

zárójelben lévő (int a, int b) két (a,b) változóként deklarált formális paraméter. 

A kapcsos zárójelben lévő utasítások a függvény törzse. 

       { 
int r; 
r=a+b; 
return (r); 

       } 

A törzsben az összeadás művelethez szükséges utasítássorok találhatók, kiegészítve a függvény 

tulajdonságával. Az int r deklarációval létrehozott lokális változó az összeadás eredményének 

értékhordozója r=a+b;. A törzsnek tartalmaznia kell azt az utasítást, amikor az összeg eredménye r, 
visszatérési értékként jelenik meg. Ezt az összerendelést végzi a return (r); utasítás. A formális 
paraméterként deklarált a, b –t lokális változóként használjuk a függvényen belül. 
 

// függvény példa 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int szumma (int a, int b) 

 { 
int r; 
r=a+b; 
return (r); 

 } 
int main () 

{ 
int z; 
z = szumma  (5,3); 
cout << "Az eredmény: " << z; 
return 0; 

} 

57. program 

Az eredmény:8 
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A következőkben a főprogramot látjuk 

{ 
int z; 

z = szumma  (5,3); 
cout << "Az eredmény: " << z; 
return 0; 

} 
A főprogramot az int z változó deklarációjával kezdődik, majd a következő sorban egy kifejezésben 

hívom meg a szumma (5,3) függvényt.  

z = szumma  (5,3); 

A zárójelben lévő 5,3 literál konstans az aktuális paraméter értéke, amit a függvény meghívásakor a 

formális paraméter vesz fel és átadja z változónak. Ezt a z értéket íratom ki a DOS ablakba 

kísérőszöveggel együtt a 

cout << "Az eredmény: " << z; 

utasítással. A return 0; utasítással kilépek a programból és a vezérlés visszakerül az operációs 
rendszerhez. A főprogram kapcsos zárójellel fejeződik be. 
A törzset még egyszerűbben meg lehet írni, ha a következő utasításokat alkalmazzuk a törzsben. 

int main () 
  { 

cout << "Az eredmény: " << szumma(5,3); 

return 0; 
  } 

Itt közvetlen a kiíratásban hívtam meg a függvényt, ami a z változó törlésével memória megtakarítást, 

egyes utasítások elhagyásával futási idő csökkenést kaptam. 

A jelenlegi példaprogram lehetővé teszi a függvény további előnyeinek kiemelését. Általánosságban 

megfogalmazhatjuk, hogy a függvény I a negyedik generációs programoknál megfogalmazott 

alprogramok követelményeit teljesíti. Az első és legfontosabb az adatcsoport leképezés (procedurális 

absztrakció). A leképezés a programban többször ismétlődő programozási feladat kiemelése egy 

általános érvényű megoldás elkészítése, lehetőséget megteremtve annak, hogy a programban felmerült 

igény szerint meghívva, maradéktalanul teljesítse a rá előírt követelményeket. A leképezés egy 

általánosabb megoldás annál, mintha a program szükségpontjaira íródott volna. Az általánosságot 

biztosítja a formális paraméterlista. A függvény és annak paraméterei a szükségpontokon 

hivatkozással meghívható és aktivizálható. A bevezetőben írt általános felépítést a szakirodalom az 

alprogramok komponenseinek nevezi. Mivel a függvény I teljesíti az alprogramra írt feltételeket ezért 

tekinthetjük annak, valamint a függvénytulajdonsága, hogy egyetlen egy értéket képez és ez a 

visszatérési érték, amit a függvény neve hordoz. 

A függvény hívásakor megtörténik a paraméterkiértékelése. A paraméter kiértékelése egy folyamat, 

ami akkor zajlik, amikor a függvény hívásakor a formális- és az aktuális paramétert egymáshoz 

rendeljük. Ekkor kontrol alá kerülnek azok az információk, amelyek az adatcseréhez szükségesek. A 

függvény hívásakor a függvény formális paramétere aktivizálódik, és hozzárendelődnek az aktuális 

paraméterek. Formális paraméterlistából egy van, ez az alprogram specifikációs részében jelenik meg, 

int szumma (int a, int b) 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés a C++ programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 
 

47 
 

a példaprogramban (int a, int b) zárójelben lévő deklarált változók. Mindig a formális 
paraméterlistához rendelődnek az aktuális paraméterek. A programon belül aktuális paraméterlistából 

több van, attól függ, hogy hányszor hívjuk meg a függvényt. Az 57. program hívását a  

z = szumma  (5,3); 

sor végzi ahol az aktuális paraméter (5,3) a zárójelben lévő literál konstansok. A függvény hívását 

csak kifejezésben tehetjük meg. 
A paraméter kiértékelésekor fontos tudni, hogy az aktuális paraméter melyik formális paraméterhez 
kötődik. A C++ a sorrendi kötést követi 

  
 

 
 
 

 

 

Az aktuális paraméter 5 értéke az a formális paraméterhez, 3 értéke a b paraméterhez kötődik. Az 
ilyen kötést sorrendi kötéstnek nevezzük. Az összerendelés igen fontos része, az aktuális- és formális 
paraméter darabszámának egyezősége. Függvényhíváskor annyi aktuális paramétert kell megadni, 
ahány formális paraméter van. További követelmény az aktuális paraméter típusának megadása. Azt 
láttuk, hogy a függvény megírásakor megadott formális paraméter sorrendje, darabszáma, típusa a 

továbbiakban nem váltotik.Az aktuális paraméter típusának kiválasztására a típusegyenértékűség 
vonatkozik. A jelenlegi program szerint csak egész típusok választhatók aktuális paraméternek.  
Megvizsgálandó még, hogy a hívó és hívott program mely területén milyen irányban mozog a 
paraméter értéke. A jelenlegi hívó oldalon az aktuális paraméterek literál konstansok, aminek típusa és 
értéke van. A formális paraméterek deklarált változók. A változóknak négy komponensük van a C++-
ban, név , típus, tárcím és érték. Ebben a programban a formális paraméternek van tárcím (röviden 

cím) komponense. Az aktuális paraméternek van értékkomponense. Híváskor az aktuális paraméterben 
aktivizálódik az értékkomponens, majd átkerül a hívott függvény formális paraméterének 
címkomponensébe. A formális paraméter csak az alprogram területén használhatja címértékét, ezért itt 
felhasználhatjuk (a,b) lokális változóként. Az ilyen paraméterátadást érték szerinti 
paraméterátadásnak nevezzük.A paraméterátadás akkor is így zajlik, ha az aktuális paraméter 

nevesített konstans, vagy változó. 

 
A föprogramban és az alprogramban deklarált változók 
hatásukat, láthatóságukat csak a delkaráció helyén fejtik 
ki, ezért ezek a változók lokális változók. Ilyen lokális 
változó a főprogramban a z, az alprogramban r. 

Léteznek a fő és alprogram helyén is látható változók, 
ezeket globális változónak nevezzük. Az 58.program 

erre mutat példát. Az r globális változó, mert 
deklarációja a főprogram és alprogramon kívül történt 
meg. Felhasználása a fő és alprogramban is megtörtént. 

Ezt nevezzük a függvény környezetének, mivel a 
függvényre a saját paraméterein kívül egy globális 
változó hatása is fellelhető. Minél több, a globális 

változó annál nagyobb a környezete, ezért nehezebb a 
függvény bezártságát biztosítani.  

 
 
 

 

 

                    (int a, int b)   formális paraméterlista 
 

 

                        (5,3);  aktuális paraméterlista 

 

 

// függvény példa 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int r; 

int szumma (int a, int b) 
 { 

 r=a+b; 
 return (r); 
 } 
int main () 

{ 
 szumma  (5,3); 

 cout << "Az eredmény: " << r; 
 return 0; 
} 

58. program 
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Nézzünk egyy olyan példát, ami bemutatja a paraméterátadást formális paramétereket létrehozva 
különböző programozási eszközökkel.(pl konstan, változó) 

 
A függvényt négyszer hívtam meg, különböző formában, bemutatva a meghíváskor is adódó 

lehetőségeket. 

A típus nélküli függvény, a void használata. 

Emlékeztetőül a függvény általános alakja, vagyis deklarációjának szintakszisa,  

típus név (paraméter1. paraméter2…) {utasítások} 

A bekezdés címe nem pontos abban az értelemben, hogy típus nélküli függvényről van szó, mert a 

függvény típusa és paramétere is void, vagyis üres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// függvény példa 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int kivon (int a, int b) 
{ 

 int r; 
 r=a-b; 
 return (r); 
} 
int main () 

{ 

 int x=5, y=3, z; 
 z = kivon (7,2); 
 cout << "Első eredmény " << z << '\n'; 
 cout << "Második eredmény" << kivon (7,2) << '\n'; 
 cout << "Harmadik eredmény" << kivon (x,y) << '\n'; 
 z= 4 + kivon (x,y); 

 cout << "Negyedik eredmény " << z << '\n'; 
 return 0; 

} 

Első eredmény 5 
Második eredmény 5 

Harmadik eredmény 2 

Negyedik eredmény 6 

59. program 

// void függvényre példa 
#include <iostream> 
using namespace std; 
void kiirat(void) 

  { 
       cout << "Ez egy eljárás!"; 

  } 
int main () 
  { 

       kiirat (); 
       return 0;  

  } 

Ez egy eljárás! 

60. program 
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A függvény általános deklarációjára írhatjuk 

void név (void) {utasítások} 

ahol a paraméterek helyén lévő void kulcsszó elhagyható. Akkor a deklaráció ez lesz. 

void név () {utasítások} 

A léírt típusnélküli függvény valójában egy eljárás, mert nem rendelkezik a függvény visszaadott 

értékének tulajdonságával. Többszöri feladatmegoldásokat emelhetünk ki így a programból és írhatjuk 

le alprogram formájában. 

A típusnélküli függvény megtartotta a függvényeknél látott paraméterátadást, sőt azt ki is terjesztette. 
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Típustáblázat 

Típus Típusleírás Méret Tartomány 

char karakter vagy kis egész 1 byte 
előjeles: -128 –tól +127-ig 

előjel nélküli: 0-tól 255-ig 

short int  rövid egész, de megadható short- ként 2 byte 
előjeles:-32 768-tól+32 767-ig 

előjel nélküli: 0-tól 65 535-ig 

int egész 4 byte 

előjeles:-2 147 483 648-tól 

+2 147 483 647-ig 

előjel nélküli:0-tól 4 294 967 295 

long int hosszú egész, de megadható long- ként 4 byte 

előjeles:-2 147 483 648-tól 

+2 147 483 647-ig 

előjel nélküli:0-tól 4 294 967 295 

bool 
logikai érték, igaz vagy hamis értéket vesz 

fel 
1 byte igaz vagy hamis 

float lebegőpontos szám 4 byte +/-3.4E+/-38 (7 digit)* 

double kétszerespontosságú lebegőpontos szám 8 byte +/-1.7E+/-308 (15 biten) 

long 

double 

hosszú kétszerespontosságú lebegőpontos 

szám 
8 byte +/-1.7E+/-308 (15 biten) 

char_t széles karakter 
2 vagy 4 

byte 
1 széles karakter 

1. táblázat 
 

Speciális karakterek 
karakter jelentése 

\ n új sor 

\ r kocsi vissza 

\ t tabulátor 

\ v függőleges tabulátor 

\ b backspace 

\ f lap behívás 

\ a riasztás 

\ ’ aposztróf 

\” idézőjel 

\? kérdőjel 

\\ backslash 

                3. táblázat 
 

Igazságtáblázat 

ért. tart. tagadás ért.tart. ÉS ért.tart VAGY 

a !a a b a&&b a b a||b 

i h h h h h h h 

h i h i h h i i 

  i h h i h i 

  i i i i i i 

  2. táblázat 
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Precedencia Operátor Rövid leírás Kiértékelés iránya 

1  :: Hatókör-operátor nincs 

2 

() 
[] 

-> 
. 
++ 
-- 

Függvényhívás 
Tömbindexelés 

Mutatón keresztüli tag-elérés 
Objektumon keresztüli tag-elérés 
Posztfix növelés 
Posztfix csökkentés 

Balról jobbra 

3 

 ! 

~ 
++ 

-- 
- 
+ 

* 
& 
(típus) 

sizeof 

Logikai tagadás 

Bitenkénti negálás 
Prefix növelés 

Prefix csökkentés 
Előjel - 
Előjel + 

Dereferálás 
Objektum címe 
Konverzió típusra 

Méret 

Jobbról balra 

4 
->* 

.* 

Tagkiválasztás mutatón 

Tagkiválasztás objektumon 
Balról jobbra 

5, 6 

* 
/ 
 % 

+ 

- 

Szorzás 
Osztás 
Maradékszámítás 

Összeadás 

Kivonás 

Balról jobbra 

7 
<< 

>> 

Bitenkénti eltolás balra 

Bitenkénti eltolás jobbra 
Balról jobbra 

8, 9 

< 
<= 

> 
>= 
!= 
== 

Kisebb 
Kisebb-egyenlő 

Nagyobb 
Nagyobb-egyenlő 
Nem egyenlő 
Egyenlő 

Balról jobbra 

10 & Bitenkénti ÉS Balról jobbra 

11 ^ Bitenkénti kizáró VAGY Balról jobbra 

12 | Bitenkénti megengedő VAGY Balról jobbra 

13 && Logikai ÉS Balról jobbra 

14 || Logikai megengedő VAGY Balról jobbra 

15  ?: feltételes (if-then-else) operátor Jobbról balra 

16 = Értékadás Jobbról balra 
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+= 
-= 
*= 
/= 
 %= 

&= 
^= 
|= 
<<= 
>>= 

Összeadás és értékadás 
Kivonás és értékadás 
Szorzás és értékadás 
Osztás és értékadás 
Maradékképzés és értékadás 

Bitenkénti ÉS és értékadás 
Bitenkénti kizáró VAGY és értékadás 
Bitenkénti megengedő VAGY és értékadás 
Eltolás balra és értékadás 
Eltolás jobbra és értékadás 

17 , Szekvencia operátor Balról jobbra 

4. táblázat 

 


