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Előszó 

A C++ programozási nyelv egy általános célú, magas szintű nyelv. A nyelv elterjedtségét és 
létjogosultságát támassza alá, hogy szinte minden operációs rendszer alá létezik C++ fordító. A C++ nyelv 
elsajátításához szükséges a C nyelv ismerete is, mivel a C++ általánosságban a C nyelv szintaxisára és 
koncepcióira épül, annak kiterjesztése. A C++ programozási nyelv szabványának aktuális, 2003-as 
változatának kódjelzése ISO/IEC 14882:2003. A nyelv törekszik a könnyebben megírható, karbantartható 
és újrahasznosítható kód előállítására, mely helyes alkalmazása középszintű programozási ismereteket 
kíván. 

 
E könyv a C++ nyelven történő objektumorientált szoftverfejlesztést megismertető sorozat első kötete, 

mely sorozat gyakorlati példákon keresztül segíti a nyelv elsajátítását. A könyv segítséget kíván nyújtani a 
programozók számára a nyelv megismerésében, kiemelve azokat a jellegzetességeket, amikre figyelniük 
kell a kódolás során, valamint nyelv pontos ismeretével egyben azt is, hogy miként lehet csökkenteni a 
hibalehetőségeket, megelőzni a helytelen működést a nyelv megfelelő alkalmazásával. A könyvben 
található példák továbbá segítséget nyújtanak az átlátható kód készítésében is. 

 
A sorozat a C++ nyelven történő programozás elsajátítását nem a legelejétől kívánja ismertetni, hanem 

támaszkodik egyrészt a C nyelv, az alapvető adatstruktúrák (dinamikus tömbök, láncolt listák, bináris fák) 
és algoritmusok (keresés, rendezés) ismeretére, valamint alapszintű programozói tudásra (például a 
vezérlési szerkezetek).  

 
Bízunk benne, hogy azok, akik végigolvassák a könyvet, és kidolgozzák a példákat, azok alkalmazás 

szintjén megismerik a C++ nyelvi elemei által adott lehetőségeket, a nyelv logikáját, az átláthatóbb szoftver 
készítését elősegítő funkcióját és mélyebben elsajátítják az objektumorientált szemlélet alapjait, mely a 
hatékonyan szoftverfejlesztéshez elengedhetetlen. A bemutatott ismeretek gyakorlati példákkal 
illusztráltak, melyek a megértést és az alkalmazás elsajátítását is nagymértékben segítik. 

 
Úgy gondoljuk, hogy ez a könyv nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy különböző szakemberek 

vagy akár középiskolai diákok is bővíteni tudják meglévő programozói ismereteiket. A C++ nyelv 
megismerése, a programozói tudás bővítése a munkaerőpiacon is igen nagy előnyt jelent. 

 
Jelen kötet az objektumorientált szoftverfejlesztés alapjait mutatja be, ezen belül az objektumorientált 

programozás módszertanát, legfontosabb alapfogalmait, osztály, öröklés, példányosítás, objektum és más 
fontos fogalmakat, továbbá röviden bemutatja a szoftver modelleket és egy projekten keresztül lépésről-
lépésre a Visual Studio Community fejlesztőkörnyezet használatát, melyben a bemutatott mintapélda 
implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható.  

 
Köszönettel tartozunk a kézirat lektorának, Dr. Fauszt Tibornak szakmai tanácsaiért és módszertani 

javaslataiért. 
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Objektumorientált szoftverfejlesztés 

A számítógépes program a körülöttünk lévő világ elemeihez illeszkedik, valamilyen gyakorlati feladatot 
old meg. Programozás alatt egy adott a feladat megoldási algoritmusának egy bizonyos programozási 
nyelven történő megvalósítását értjük. Azonban a szoftverfejlesztés alatt ennél sokkal többet értünk, az 
magában foglalja mindazon módszereket és eszközöket, amelyek célja a hatékony és megbízható program 
kód készítése. Magát a programozást, mint implementációt, vagyis egy algoritmus megvalósulását, a 
szoftverfejlesztés egyik lépéseként kezelik. A szoftverfejlesztés lényegében a követelményspecifikációt, 
programtervezést (programszerkezet, használandó eszközök), forrásprogram elkészítését, vagyis a 
kódolást/implementációt, tesztelést és a dokumentáció elkészítését foglalja magában.   



 

 

Objektumorientált programozási módszertana 

A szisztematikus programtervezés alkalmazása során egy információfeldolgozási probléma két oldalról 
közelíthető meg: az algoritmusok, illetve az adatok oldaláról. A feladatok jellegétől függően egyik vagy 
másik oldal nagyobb hangsúlyt kaphat. A programozás során egy adott megoldandó feladat leképzéséhez 
célszerű olyan modellt alkalmazni, amely leírásában illeszkedik a környező világ építőelemeihez, leírja 
azok tulajdonságait és viselkedését. Ezt az elvet valósítja meg az objektumorientált (object-oriented 
programming, röviden OOP) programozási módszertan. Ellentétben más, korábbi programozási 
módszertanokkal, nem a műveletek megalkotása áll a középpontban, hanem az egymással kapcsolatban 
álló programegységek hierarchiájának megtervezése. Az objektum orientált módszertan alkalmazásával a 
kifejlesztendő rendszert együttműködő objektumokkal modellezzük. Ebben a modellben egyedi 
objektumok halmazával és azok kapcsolataival, viselkedésével, együttműködésével, adatstruktúrájával és 
aktuális állapotával, adatainak aktuális értékével írjuk le magát a folyamatot (1. ábra).  

Az objektumorientált programozási módszer alkalmazásával a programok bonyolultsága csökkenthető, 
a megbízhatóság és a hatékonyság növelhető. Az objektumorientált nyelvekben a feladat 
megfogalmazásában és a megoldásában részt vevő objektumok osztályokba sorolhatók. Az egy osztályba 
tartozó objektumoknak a viselkedése hasonló, de az adattartalmuk eltér.  

 
 
 

 
1. ábra: Objektumorientált programozás modellje 

Az objektumorientált programozást három fontos dolog jellemez: 

• Egységbezárás: az adatstruktúrákat és az azokat kezelő függvényeket (metódusokat) egy 
egységként kezeljük, és elzárjuk őket a külvilág elől. Az így kapott egységet az objektum, mely 
állapota csak a műveletein keresztül módosítható. 

• Öröklés: a meglévő objektumokból leszármaztatott újabb objektumok öröklik a definiálásukhoz 
használt ős objektumok egyes adatstruktúráit és függvényeit, ugyanakkor újabb tulajdonságokat 
is definiálhatnak, vagy az ős objektumét újraértelmezhetik. 

• Polimorfizmus (többalakúság): egy metódus azonosítója közös lehet egy adott objektum 
hierarchiában, de a hierarchia minden egyes objektumában az implementációja az adott 
objektumra nézve specifikus lehet. 
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Az objektumorientált modellezés alapján egy repülő felfogható a Jármű osztály egy tagjaként, annak 
egy objektumaként. Minden jármű objektum rendelkezik a járművekre jellemző általános tulajdonságokkal 
(pl.: mozgás módja, szállítható dolgok, szállítható mennyiség, mozgás sebessége stb.), illetve feladat 
végrehajtási képességgel, funkcióval, amely járművek esetén a szállítás. Az objektum orientált 
programozásban fontos az öröklődés, amely az osztályok egymásból való származtatása, például a Repülő 
osztály származhat a Jármű osztályból, így megörökli a Jármű osztály tulajdonságait és képességeit, de 
akár ki is bővítheti vagy felülbírálhatja azokat az adott repülőgép tulajdonságaival, képességeivel. 



 

 

Objektumorientált programozással kapcsolatos alapfogalmak 

Az 1. Táblázat összefoglalóan tartalmazza az objektumorientált programozással kapcsolatos fontosabb 
alapfogalmak rövid leírását, melyek magyarázata későbbiekben kerül részletezésre. 

 
1. Táblázat Objektumorientált programozással kapcsolatos fontosabb alapfogalmak 
 

Fogalom Leírás 
Osztály (class) Metódusok, mezők és jellemzők egy egységbe 

zárt csoportja, illetve ennek (típus)deklarációja. 
Osztály definíció, 
implementáció 

Az osztály deklarációjának egy megvalósítása. 

Példányosítás Egy osztályt létrehozása után példányosítani 
kell, hogy használhatóvá váljanak a benne lévő 
rutinok. Példányosításkor hívódik meg az 
osztály konstruktora. 

Objektum Az osztály egy példánya. 
Ősosztály Az az osztály, amelytől egy másik osztály 

örököl. 
Leszármaztatott 
osztály 

Az az osztály, amelyik egy másik osztálytól 
örököl. 

Osztály- vagy 
objektumhierarchia 

Az osztályok között az öröklési viszonyok 
meghatározásának következtében kialakuló 
(család)faszerkeszet. 

Konstruktor Az osztály példányosításakor meghívott, az 
adott objektumpéldányt alapállapotba állító, 
kezdőértékeit megadó (inicializáló) speciális 
metódus. 

Destruktor Az objektumpéldány megszüntetésekor, 
megsemmisítésekor meghívásra kerülő speciális 
metódus, mely felszabadítja az objektum által 
lefoglalt erőforrásokat. 

Metódus Egy adott osztályhoz tartozó, az osztályon vagy 
az adott típusú objektumpéldányon műveletet 
végző függvény vagy eljárás. 

Mező Egy adott osztály részét képező, objektumok 
között nem megosztott (minden példány külön-
külön mezőkészlettel rendelkezik) független 
adatmező. 

Osztálymetódus Olyan metódus, amely nem egy konkrét 
objektumpéldányon, hanem magán az osztályon 
végez műveleteket. Az osztálymetódusok az 
osztály példányosítása nélkül is meghívhatók. 
Természetesen nem érhetik el és nem hívhatják 
meg az osztályban deklarált nem osztály 
mezőket/metódusokat (azok csak egy-egy 
objektumpéldányon belül léteznek).  

Osztálymező Az osztálymezők az osztály egyetlen mezői, 
amelyeket az osztálymetódusok is elérnek. 
Olyan speciális mező, amely az adott osztály – 
és a belőle leszármazott osztályok – minden 



 

 

objektumpéldánya között megosztásra kerül, a 
globális változókhoz hasonló szerepet tölt be 
(azaz ha egyikük változtat rajta, az összes többi 
példány osztálymezője is tükrözni fogja a 
változtatást). 

Jellemző Olyan speciális osztályelem, amely mező ill. 
változó módjára viselkedik, de olvasása és írása 
speciális olvasó (getter) és/vagy író (setter) 
metódusokkal történik, mellyel ellenőrzés is 
végezhető. 

Hozzáférhetőség 
(láthatóság) 

Public: Az objektumot használó bármely kód 
számára közvetlenül hozzáférhető. 
Protected: Közvetlenül nem hozzáférhető, de a 
származtatott osztályok használhatják. 
Private: Csak abban az osztályban érhetők el, 
amelyikben meghatározták őket (ill. friend osz). 

 
Osztály létrehozása a class kulcsszóval történik, az osztály neveit nagybetűvel szokás kezdeni. Az 

osztályok adattagokból és tagfüggvényekből épülnek fel. A hatókör (::) operátor lehetővé teszi, hogy a 
statikus, a konstans adattagokat illetve tagfüggvényeket elérjük. Ezekhez a tagokhoz való hozzáférést 
korlátozhatjuk, általánosan elfogadott szabály, hogy az osztály adattagjai private, amíg a különböző 
feladatok végrehajtásáért felelős tagfüggvények public hozzáférésűek.  

A this objektumreferencia mindig az aktuális objektumpéldányra mutat. A this kulcsszó jelentősége 
akkor mutatkozik meg, ha a konstruktor paraméterlistájának a neve megegyezik az osztály adattagjainak az 
azonosítóival, ekkor a fordító a this referenciamutató segítségével dönti el, hogy melyik az osztály 
adattagja, ami az aktuális objektumhoz tartozik, illetve melyik az argumentumlistabeli változó. 

Az osztály példányosítása történhet statikus, illetve dinamikus módon. C++–ban operátorok felelnek a 
dinamikus memóriakezelésért. Több statikus objektumpéldány definiálása során a memóriában csak az 
adattagok többszöröződnek, így minden egyes objektumpéldány saját memóriaterülettel rendelkezik. 
Azonban a metódusok számára a memória csak egyetlen példányban kerül lefoglalására, minden példány 
közösen használja azokat. Ha egy statikus objektumpéldányon keresztül szeretnénk elérni az osztály 
nyilvános adattagjait és tagfüggvényeit, akkor azt az objektum neve után megadott pont (.) operátorral 
tehetjük meg. Dinamikus objektumpéldány a new operátor segítségével hozható létre, mely a lefoglalt 
típusra mutató pointerrel tér vissza, ez objektumpéldány esetében a példányra mutató pointert jelenti. A 
dinamikusan létrehozott objektum esetén az osztály adattagjai és tagfüggvényei a nyíl (->) operátorral 
érhetőek el. A lefoglalt területet a delete (~) operátorral szabadíthatjuk fel. 

 
Az alábbi példák a fenti fogalmak C++ nyelven történő implementációját mutatják be, melyek a 

későbbiekben részletesen ismertetve lesznek: 
 
Osztály deklaráció:  

 
 

//osztálydeklaráció1
class1Jarmu1
{1

//adattagok1
private:1

float1fogyasztas;1
float1tankMeret;1

protected:1
int1maxUtas;1

1
//tagfüggvények1
public:1

Jarmu(int1maxUtas,1float1fogyasztas,1float1tankMeret);1
protected:1

float1MaximalisSzallitasiTavolsag();1
};11



 

 

Osztály definíció / implementáció: 

 
 
Az egyes változók inicializálása egyszerűen taginicializálással is megadhatóak az alábbi forma szerint: 
 

 
 

Példányosítás, objektum: 
 

 
 
Öröklés, ősosztály, leszármaztatott osztály: 

 
 

1
1

Konstruktor, destruktor: 

Jarmu::Jarmu(int1maxUtas,1float1fogyasztas,1float1tankMeret)1
{1

thisJ>maxUtas1=1maxUtas;1
thisJ>fogyasztas1=1fogyasztas;1
thisJ>tankMeret1=1tankMeret;1

}1
float1Jarmu::MaximalisSzallitasiTavolsag()1
{1

return1tankMeret/fogyasztas1*1100;1
}1

Jarmu::Jarmu(int1maxUtas,1float1fogyasztas,1float1tankMeret)1:1
maxUtas(maxUtas),1fogyasztas(fogyasztas),1tankMeret(tankMeret)1{}1
1
float1Jarmu::MaximalisSzallitasiTavolsag()1
{1

return1tankMeret/fogyasztas1*1100;1
}1

//objektumpéldány1(dinamikus)1
Jarmu*1jarmuObjektum1=1new1Jarmu(7,16.8,150.5);11

//leszármaztatás1
class1Repulo1:1public1Jarmu1
{1

private:1
float1maxFelszalloTomeg;1
float1repuloSzarazTomeg;1
float1tuzeloanyagTomeg;1

1
public:1

Repulo(int1maxUtas,1float1fogyasztas,1float1tankMeret,1float1
maxFelszalloTomeg,1float1repuloSzarazTomeg,1float1
tuzeloanyagTomeg);1
1

protected:1
float1SzallithatoRakomanyMaximalisTomege()1
{1

//pl.:11001kg1egy1utas1és1egy1poggyász1
return1maxFelszalloTomeg1J1repuloSzarazTomeg1–
tuzeloanyagTomeg1J1maxUtas1*11001

}1
};11

//objektumpéldány1(dinamikus)1
Repulo*1Boeing7371=1new1Repulo(141,1378.1,123817.0,156740.0,132881.0,1
12618.0);1
//oszályon1belüli1függvényhívás1
maximalisRakomany1=1PlaneJ>SzallithatoRakomanyMaximalisTomege();1
//ősosztályból1örökölt1függvényhívás1
hatoTavolsag1=1PlaneJ>MaximalisSzallitasiTavolsag();1


