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Előszó 

A kedves olvasó kezében tartott jegyzet hét többé-kevésbé kidolgozott, kisebb-nagyobb, a programozással 

kapcsolatos esettanulmányt villant fel. A példák kidolgozásának szintje a célkurzustól is függ, a BSc alsóbb 

évfolyamos tárgyainál (például Magas szintű programozási nyelvek 1-2) jellemző a részletesebb 

kidolgozás, a magasabb évfolyamos kurzusokban (például C, C++ esettanulmányok, Programozás 

GNU/Linux környezetben, Java esettanulmányok vagy Mobil programozás) inkább a feladatok 

specifikálása a domináns. Ezek az esettanulmányok témáikat tekintve elég széles spektrumban szóródnak: 

hiszen a tervek szerint lesz itt C, C++, Java, Python és AspectJ alapú példa is. A jegyzet már ezért sem 

tekinthető egy programozott bevezetést adó szűkebb szakterületi kalauznak. 

Vegyük például az első témát, a MINIX rendszerrel kapcsolatosat! Ennek megértése, sikeres feldolgozása 

természetesen feltételezi, hogy a hallgató, a kedves olvasó (az operációs rendszer kurzus szervezésében vagy 

önálló érdeklődéséből) szoros viszonyt ápol a kapcsolódó [OS] tankönyvvel. Ebben az említett esetben 

olyannyira szoros a jelen jegyzet és az említett tankönyv közötti kapcsolat, hogy maga az esettanulmány nem 

más, mint az [OS] könyv egyik feladott feladatának kidolgozása. 

Más esetekben nem lesz ilyen direktben szoros a viszony az általában vett szakirodalom és a jegyzet között, de a 

jegyzet környezetében tipikusan találni fogunk hasonlóan szoros kapcsolatokat. Konkrét példát említve: az 

eredeti terveket árnyalva ebben a jegyzetben csak nagyon röviden vázoljuk az Agent2D nevű igen híres RCSS 

csapat szerkezetét, nagy hangsúlyt fektetünk viszont egy olyan saját RCSS csapat elkészítésére, amely 

kialakításánál az rcssserver-beli sampleclient pthread-es párhuzamosításából indulunk ki, de már például saját 

lexert alkalmazunk. Ezt a finomhangolást a jegyzet írásával párhuzamosan futó célkurzusok élő tapasztalatai 

indokolták/indokolják, de a hatás-ellenhatás elve alapján szervezve a jegyzet környezeténekMesterséges 

intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci 

programozásbahttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf, [MIRC] részében az 

innen átcsoportosított Agent2D csapat szerkezetének bemutatása is megtalálható. 

Ugyanígy például a Hetedik Szem-es Java példa kidolgozásánál a jelen jegyzetben spórolhatunk, hiszen az a 

jegyzet környezeténekMobil programozás, Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon 

Téged!http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf, [MOBP] részében hangsúlyosan 

jelen van, itt elég a szóban forgó példának a célkurzusokban történő aspektusaira kitérni. 

Az első gondolatokat zárva azt még megemlíthetjük, hogy a jelen jegyzet témáiban, s egyben címében is a 

Programozó Páternoszter[PP] folytatásának tekinthető. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf
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1. fejezet - Bevezetés 

Nem vagyunk nehéz helyzetben, amikor bevezetést kell írnunk ehhez a jegyzethez, hiszen jó múzsánk lehet a 

Programozó Páternoszterhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf, [PP], ahol is a 

bevezető fejezet az Éric Lévénez-féle idővonalakat említi. Speciálisan az operációs rendszer témájúakat, hiszen 

a PP írásakor leginkább ilyen laborokat tartott a szerző. Azóta már aktuálisabb lenne a programozási nyelvek 

specifikus grafikonokat említeni, ám a következő oldalakon egy kicsit patetikusabb bevezetőt próbálunk adni, 

szemben a [PP] minimalista stílusával. 

„Facebook is not your friend.” 
—Richard Stallman stallman.org/facebook.html 

1. A Programozó Páternoszter 

„A lot of people misinterpret that, as if I don't care about revenue or profit or any of those 

things. But what not being just a company means to me is not being just that — building 

something that actually makes a really big change in the world.” 
—Mark Zuckerberg [FBB] David Kirkpatrick: The Facebook Effect: The Inside Story of the 

Company That Is Connecting the World 

A páternoszter elnevezés mögött egyrészt az a metafóra áll, hogy bárki beszállhat és mehet rajta néhány 

emeletet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az érdeklődő olvasó a jegyzet széles tartalmi spektrumából csemegézve 

kiválaszt egy feladatot és reprodukálja annak megoldását a PP segítségével. 

Másrészt nyilvánvaló, hogy a Páternoszter elnevezésnek vallási felhangjai is vannak, hiszen a latin Pater 

noster (kiejtése ) azt jelenti, a Mi Atyánk. Szűkebb értelemben pedig azt az imát, amelyet maga Jézus tanít az 

Újszövetségben, s amelyet sokan el is mondunk nap mint nap. 

Még rá is játszunk erre az irányra, amikor a laborgyakorlatokon azt kérdezzük, hogy „ki tudná celebrálni ezt a 

forráskódot”, vagy a befagyasztott (a 0.0.247 verziószámú) PP adott oldalszámára evangéliumi mintára a PP 

oldalszám formában hivatkozunk, analógiájára annak, amikor a templomban pointereznek a doksiban azt 

mondva például, hogy Mt 6, 9-13. Tehát abban az értelemben páternoszter a PP, hogy a programozó minden 

nap programozzon! 

De van itt még valami más is... a deduktív szakmák nagyjai az emberiség olyan intuitív fogalmait tették 

egyértelművé mint például a 

• változás (Newton, 1643-1727, matematika, fizika) 

• végtelen (Cantor, 1845-1918, matematika) 

• idő, tér (Einstein, 1876-1955, fizika). 

• (ki)számítás (algoritmus) (Turing, 1912-1954, informatika). 

Vannak olyan óriások, mint Richard Stallman, Mark Zuckerberg vagy Linus Torvalds, de vajon ki tud majd az 

Ő vállukról olyan messze látni, mint az említett Cantor, Newton, Einstein vagy Turing? Vagy mi lesz a 

fogalom? A szeretet fogalmánál Jézus említendő, de a deduktív megalapozás szempontjából ez a fogalom azért 

közel nem lerágott csont (legalábbis a fennmaradt doksik - például evangéliumok - alapján nem az). Szerintem a 

képzelet és a valóság fogalmak a legígéretesebb várományosok. Ezért is szerepel a [PP] utolsó programozási 

részeként a kvantum informatika bevezetés és konkrétan a Penrose-Hameroff OrchOR alapú tudatmodelljének 

említése. 

Sok programozó ismeri az érzést, hogy kéne valami jó programot írni (ennek az érzésnek egy felpuhított 

változata olvasható a [MIRC] könyv előszavában, sőt magam is ismerem az érzést, de sajnos még nem írtam 

semmi ilyen programot). Lehetne valami igazán nagy dolgot programozni? Van egy olyan érzésem, hogy a 

programozók jó messzire láthatnak a következő nagy fogalmi dobáshoz. Ám a szubjektív érzésem senkit nem 

érdekel, hacsak nincs olyan példa, amelyből az táplálkozhat. Gondoljunk csak a véletlen fogalmára, ez már a 

fenti Cantor-Newton-Einstein-Turing skálán van azért. Speciálisan a Knuth könyv (A számítógép-programozás 

művészete/Szeminumerikus algoritmusok) 30 oldalon boncolja, mit jelent véletlen sorozatnak (érmefeldobás az 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf
http://www.levenez.com/unix/
http://www.levenez.com/lang/
http://stallman.org/facebook.html
https://www.wordkiwi.com/hu/kiejt%C3%A9se-Paternoster
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miaty%C3%A1nk
http://video.xfree.hu/?n=etel31%7c071b1302f563d7227af2ec06c9de7d3b
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
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idők végezetéig) lenni, egy programozó ebben a konkrét kérdésben ugyanezt a teljesítményt a Turing gép és a 

Kolmogorov bonyolultság felhasználásával egy fél a4-es oldalban már példástól le tudja adni (lásd például a 

második Magas szintű programozási nyelvek 2 előadás elejét). 

2. A jegyzetről 

2.1. A jegyzet környezete 

Ez a könyv több társával együtt finomodik, s ennek alapján együttesen egy egységesnek tekinthető környezetet 

alkotnak meg, amelyben egymás példáit, gyakorlatait háttértudással, know-how-val támogatják, de számos 

esetben megalapozzák vagy tovább fejlesztik egymás feladatait. Ebbe a szóban forgó környezetbe tartozónak 

tekinthetjük a következő jegyzeteket: 

• Bátfai Norbert: Programozó Páternoszterhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf, 

[PP]. 

• Bátfai Norbert, Juhász István: Javát tanítok, Bevezetés a programozásba a Turing gépektől a CORBA 

technológiáighttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat, [JAVATTANITOK]. 

• Bátfai Norbert: Mobil programozás, Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon 

Téged!http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf, [MOBP]. 

• Bátfai Norbert: Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci 

programozásbahttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf, [MIRC]. 

• Bátfai Norbert: Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-szálak, 

OpenMPhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf, [PARP]. 

• Bátfai Norbert: Programozó Páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python és AspectJ 

esettanulmányokhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf (ez a jelen könyv). 

• Bátfai Norbert: Paternoster of Programmers Reloaded: C, C++, Java, Python and AspectJ Case 

Studieshttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/POPR/popr.book.xml.pdf, [POPR]. 

• Bátfai Norbert et al.: The Yearbook of the Programmers of University of 

Debrecenhttp://sourceforge.net/projects/udprog/, [UDPROG]. 

Az említett jegyzetekben sok a közös téma. Egy példát említve: robotfoci csapat építésével foglalkozunk a 

MIRC könyvben Java alapon, C++ alapon a PROP könyvben, de a csapat párhuzamos működésének szervezése 

a PARP könyvbe is bekerült. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a MIRC könyv robotfocit bevezető részét 

duplikáltuk a többiben, hanem arra csak hivatkozunk, hiszen az összes szóban forgó könyv szabadon elérhető. A 

példánál maradva ez azt is jelenti, hogy egy adott csapat csak egy adott jegyzetben szerepel tételesen 

kidolgozva. 

A könyvek között a legerősebb kapcsolat a PP és a PROP illetve a PP és a PARP könyvek között van. Hiszen 

előbbi már címében is annak újrafogalmazása. Ám az eredeti PP-ben nem volt például kernel programozás, a 

PROP több más, de immár nagyobb esettanulmány mellett immár ilyen részeket is tartalmaz. A PP erős volt 

párhuzamos programozásban, ezt az irányt erősíti fel a PARP. Nézzük itt például a Mandelbrotos méréseket! A 

PARP-ban nem foglalkozunk az algoritmussal, azt megismerhetjük a JT könyvből. 

Annyit még megjegyezhetünk, hogy a PP csak informális jegyzet volt, a JT már valódi TÁMOP könyv, de 

mindkettő fejlesztése jóideje be van fagyasztva. Előbbi azért, mert számos helyen hivatkozunk fix 

oldalszámaira, utóbbit pedig gyakorlatilag nem volt lehetőség módosítani. A mostanában elkészült (MOBP, 

MIRC) illetve most készülő aktív (PARP, PROP, POPR) könyveket folyamatosan tervezzük karban tartani. Ha 

máshogy nem lenne lehetséges akkor akár úgy is, hogy duál licencelve forkolunk belőle és az open source 

(GNU FDL) változatot tartjuk karban a továbbiakban. 

A direkt redundáns részeket tehát igyekeztünk elkerülni a könyvekben, de például ez a pont kivételt képez, ezt 

egy az egyben megjelentetjük az aktív szerkesztésű MOBP, MIRC, PARP és PROP könyvekben is. 

2.1.1. A jegyzet környezetének kvintesszenciája 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Prog1_2.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/POPR/popr.book.xml.pdf
http://sourceforge.net/projects/udprog/
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A MOBP Java ME platformon erős, de piacot figyelve (például a Gartner elemzéseit olvasva, vagy végzett 

hallgatóink munkaerőpiaci visszajelzéseire alapozva) folyamatosan erősítjük majd az Android szerepét. 

A MIRC egyrészt a robotfociba ad egy bevezetést, másrészt a Java platformon történő munkát alapozza meg 

némi valódi feladatokba oltott Maven-JUnit-AspectJ gyakorlattal a konkrét Java alapú csapatok tekintetében. 

A PARP könyv a klasszikusok (például OpenMP) mellett számos további párhuzamos programozási 

paradigmába (például NVIDIA CUDA vagy Hadoop Map-Reduce) ad konkrét tapasztalatokat mellékletként, de 

legizgalmasabb vonása a debreceni szuperszámítógép használata! 

A PROP könyv számos kisebb-nagyobb esettanulmányt tartalmaz, melyek közül a leginkább a szóban forgó 

környezetünkbe illőek a C++ alapú RCSS robotfoci csapatok, amelyekre akár már a további, például a 

mesterséges intelligencia tárgyak is effektíve ráépülhetnek. 

Oktatási kísérlet, avagy feszegetni kezdjük a programozás 

oktatásának módszertani kérdéseit 

Ennek a jegyzetnek a tárgyától független, de igen érdekes kutatási kísérletbe kezdtünk, amely akár a 

jegyzet környezetének kiterjesztéseként is interpretálható: egy évkönyv formájában 100 fejlesztő 

nagyságrendben közösen dolgozzunk a Programozás 1 kurzus jegyzetén: ez a fenti környezetben már 

listázott UDPROG projekt. Az alábbi videó intuitívan mutatja be ezt a közös, egészen pontosan 

valóban közösségi munkát: http://youtu.be/Xkdbly0ySJ8 (videos/gource_udprog_ppm.mp4). 

2.2. A jegyzet kurzusai 

2.2.1. Magas szintű programozási nyelvek 1 

A kurzus laborján a teljesítés feltétele két sikeres védés. A félév közepén mindenkinek a humán genom 2. 

kromoszómáját feldolgozó C++ programot kell védenie. A félév végi záróvédésnél több a mozgástér, a hallgató 

védheti a saját RCSS robotfoci csapatának vázát, vagy az rcssserver és rcsslogplayerassr alatti módosítását. Ez 

utóbbi kettőt részletesen tárgyaljuk a jelen jegyzet C++ esettanulmányok részében, az előbbiről pedig majd 

részben teszünk említést a Java esettanulmányok részben. 

2.2.1.1. WEB 2.0 diákok WEB 2.0 tanárok 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán a programozás oktatásának továbbfejlesztését megcélzó 

erőfeszítéseinket a WEB 2.0 diákok WEB 2.0 tanárok című előadásunkban mutattuk be az Informatika a 

felsőoktatásban 2011 konferencián. Az előadáshoz tartozó cikk a konferencia kiadványában (a 451. oldaltól) 

tekinthető meg. 

A programozással kapcsolatos kurzusaink szervezésének alapja egy országos blog, a http://progpater.blog.hu/, 

amelynek posztjai adják a a laborgyakorlatok és az önálló hallgatói munka szervezésének alapját. A jelen 

jegyzethez kapcsolható posztok a következők: 

Az élő jegyzet 

Miért fontosak ezek a posztok? Mert, ha gondod adódik a jegyzet olvasgatásakor - és amiben biztos 

vagyok, adódni fog - akkor ezeknek a posztoknak a végén próbálkozhatsz on-line kérdéssel. Van olyan 

poszt, amelynél nincs hozzászólás. de olyan is akad, ahol több száz. Mindenesetre annyi bizonyos, 

hogy ha kommentelsz, akkor legalább a jelen jegyzet szerzője értesül erről egy mailben. 

• „A félév záróvédése”http://progpater.blog.hu/2012/04/27/a_felev_zarovedese, 

• „Minket az Isten is egymásnak teremtett”http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese, 

• „Közösségi háló reloaded”http://progpater.blog.hu/2011/03/11/kozossegi_halo_reloaded. 

• „Gyönyör a tömör”http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor, 

• „Labormérés otthon, avagy hogyan dolgozok fel egy 

pédát”http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_pedat, 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
http://youtu.be/Xkdbly0ySJ8
videos/gource_udprog_ppm.mp4
http://progpater.blog.hu/2012/04/10/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_4
https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcssserver/
https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcsslogplayer/
https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcsslogplayer/
http://nodes.agr.unideb.hu/if2011/dokumentum/IF2011_CD_Kiadvany.pdf
http://progpater.blog.hu/
http://progpater.blog.hu/2012/04/27/a_felev_zarovedese
http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese
http://progpater.blog.hu/2011/03/11/kozossegi_halo_reloaded
http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_pedat
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• „Imádni fogják a C++-t, egy emberként, tiszta szívből 

(*)”http://progpater.blog.hu/2011/03/31/imadni_fogjatok_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol, 

• „Imádni fogják a C++-t, egy emberként, tiszta szívből 2 

(*)”http://progpater.blog.hu/2011/04/01/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_2, 

• „Imádni fogják a C++-t, egy emberként, tiszta szívből 3 

(*)”http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3, 

• „Imádni fogják a C++-t, egy emberként, tiszta szívből 4 

(*)”http://progpater.blog.hu/2012/04/10/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_4/, 

• „Együtt támadjuk meg (**)”http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg, 

• „A tizedik (tizenegyedik) labor”http://progpater.blog.hu/2011/04/17/a_tizedik_tizenegyedik_labor, 

• „There is no spoon***”http://progpater.blog.hu/2011/03/05/there_is_no_spoon, 

• „A nagytestvér beleszőtt egy aspektust a 

csapatomba”http://progpater.blog.hu/2011/12/04/a_nagytestver_beleszott_egy_aspektust_a_csapatomba, 

1 

A jegyzet és forráskódjai elérhetőségéről 

A „Release Early, Release Often” [KATEDRALIS] szellemében a jegyzetből készített aktuális 

nyomtatható pdf-et, böngészhető html-t és elektronikus könyvolvasóra tölthető epub konverziókat 

szinte napi gyakorisággal frissítjük a szerző lapján a tankönyv fejlesztésének ideje alatt. S 

természetesen annak befejeztével is elérhető lesz itt. 

A jegyzetben szereplő források kapcsán úgy jártunk el, a forrásokat tipikusan a jegyzetből emeljük ki a 

kipróbáláshoz, így a források esetleges különbözőségéből következő hibákat kiküszöbölhejük. S eleve 

a jegyzetben minden forráskód kapcsán bemutatjuk annak használatát is. 

Lesznek hosszabb kódok, illetve olyanok is, amelyeket máshol (például a Páternoszterben [PP] ) már 

leírtunk. Redundánsan a szereplő kódok egy részét a lapon is karbantartjuk. Sőt a VirtualBox OSE-vel 

készítettünk egy virtualizált 32-bites Fedora 16 rendszert is, amely a szerző egyetemi lapjáról 

letölthető, erre a gépre a példákat is feltelepítettük, főleg, hogy segítsük hallgatóink sikeres 

labormunkáját. 

A jegyzet környezetének jelen jegyzetében foglalkozunk a MINIX rendszerrel, ezért ide egy virtualizált 

MINIX3.2 rendszert telepítettünk, amely innen letölthető: 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/MINIX3.2.ova, s amely rendszeren természetesen megtalálható a 

szereplő esettanulmányos példa megoldása. 

Végül a kódok legtöbbje a 2005-ös porton futó hallg-os SVN tárolóból is elérhető, de ez csak az 

egyetemi tűzfalon belülről (viszont időszakonként ennek az SVN-nek a tartalmát a lapra is kitesszük, 

ez bárhonnan elérhető). 

A jegyzetben számos helyen, evangéliumi mintára (ennek kapcsán lásd még ezt a kapcsolódó részt [3]) 

használjuk majd a PP szám alakú hivatkozást, itt a PP a Programozó Páternosztert [PP], a szám, a 

Páternoszter 0.0.247 verziójának pdf alakjában az oldalszámot jelöli (ez a változat 2006 óta változatlan, 

ami persze informatikai jegyzet esetén egyben azt is jelenti, hogy a példák ha csak üzeneteket dobnak a 

fordításkor, az még a szerencsés eset). 

A jegyzet evolúciója 

Jegyzetünk egy informatikai jegyzet, ezért alaptermészete a sok online erőforrásra történő hivatkozás, 

amelyek idővel változnak, így a szerző honlapján (ahogy erőnkből tellik) folyamatosan karbantartunk 

                                                           
1*: „Imádni fogják a légiót, egy emberként, tiszta szívből”, http://www.imdb.com/title/tt0126388/ **: A Klónok Háborúja, *** : 
http://www.imsdb.com/scripts/Matrix,-The.html 

http://progpater.blog.hu/2011/03/31/imadni_fogjatok_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol
http://progpater.blog.hu/2011/04/01/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_2
http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3
http://progpater.blog.hu/2012/04/10/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_4/
http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg
http://progpater.blog.hu/2011/04/17/a_tizedik_tizenegyedik_labor
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/there_is_no_spoon
http://progpater.blog.hu/2011/12/04/a_nagytestver_beleszott_egy_aspektust_a_csapatomba
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/parpsource
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Batfai_Prog1.ova
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/MINIX3.2.ova
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/MINIX3.2.ova
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/MINIX3.2.ova
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/
paterhiv
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/ProgramozoPaternoszter.pdf
http://www.imdb.com/title/tt0126388/
http://www.imsdb.com/scripts/Matrix,-The.html
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egy legfrissebb (szerzői kiadás) verziót: http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/, ahol nemcsak 

ezt, hanem az összes jegyzetünket gondosan gondozni igyekszünk. 

2.2.2. A jegyzet felhasználása további kurzusokon 

A jegyzet példái természetes módon kerülnek feldolgozásra a következő most indított című tárgyakon. 

• C, C++ esettanulmányok (PTI, GI MSc labor), 

• Programozás GNU/Linux környezetben (PTI, GI MSc előadás és labor), 

• Java esettanulmányok (PTI, GI BSc labor), 

• XML, HTML (PTI BSc labor), 

illetve a PTI BSc-n már létező tárgy, csak a GI BSc-n új 

• Mobil programozás (PTI, GI BSc labor). 

Továbbbá a reguláris 

• Magas szintű programozási nyelvek 2 (PTI, MI, GI BSc előadás és labor) 

kurzusban néhány esettanulmány e jegyzetbe eső része (mint például az alternatív tabella vagy a haladó C++ 

alapú robotfocis csapatok programozásának adott részei) kerül ma is felhasználásra. 

Képzők képzése 

A jegyzet készítése alatt a szerző részt vett a jegyzetpályázatot kísérő „Képzők képzése” programban, 

konkrétan a Tananyagfejlesztés egyetemi oktatók részére című tréningprogramjában. A tréninget 

megelőzően a szerzőben volt kétely, hogy szabad-e adott programozási esettanulmányokat feladatok 

formájában tálalni a kedves olvasók felé... mely feladatok bár bizonyos vonatkozásaikban 

megegyeznek az előző, vagy több előző esettanulmánnyal, de mégis megjelenik bennük valami, a 

jegyzet tematikáját tekintve új elem (például egy számítás folyamatokkal, majd szálakkal történő közös 

megvalósítása után az OpenMP alapú megoldást már nem megoldott konzervként, hanem feladatként 

tálalva). 

A tréning nyugtatta meg a szerzőt, hogy ez a módszertan: az induktív példák egy gyümölcsözően 

választható módszertan. 

2.3. A szerzőről 

 

Bátfai Norbert gimnáziumi éveit a Magyar Honvédség szervezésében Balassagyarmaton töltötte, tanulmányait a 

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán folytatta, ahonnan őrmesterként szerelt le, majd 1996-ban szerzett 

programozó matematikusi, illetve 1998-ban kitüntetéses programtervező matematikusi oklevelet a Debreceni 

Egyetemen. 1998-ban megnyerte a Java Szövetség Java Programozási Versenyét. 

Mobil információtechnológiai cége, az Eurosmobil, második helyezést ért el 2004-ben a Motorola JavaJáték 

Versenyén, ugyancsak az Eurosmobil 2004-ben a Sun és a Nokia közös Mobil Java Fejlesztői Versenyén a „Ha 

hívsz, támadok!” (H.A.H) hálózati (Java EE™ szerver, Java ME™ kliens) játéksorozattal első díjat nyert. A 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/
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mobil játékfejlesztés elmélete és gyakorlata és a kék (JSR 82) játékok címmel előadott az Eurosmobillal a Sun 

Java Fejlesztői Konferencián 2005-ben. 

Társszerzője a Fantasztikus programozás[JAVACSKA] című ismeretterjesztő kalandregény sorozatnak, illetve a 

2007-ben megjelent Javát tanítok[JAVATTANITOK] digitális szakkönyvnek. Szerzője a Nehogy már a 

mobilod nyomkodjon Téged![NEHOGY] című könyvnek és a Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon 

Téged![MOBP] és a Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci programozásba[MIRC] 

című digitális szakkönyveknek. 

Közel 10 évig volt a Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 

Tanszékének munkatársa. Oktatási tapasztalata az alábbi előadásokon: Magas szintű programozási nyelvek 1, 

Magas szintű programozási nyelvek 2, Operációs rendszerek, Operációs rendszerek 2; illetve az alábbi tárgyak 

gyakorlatain alapul: Java esettanulmányok, J2SE hálózatok, Java appletek, CORBA, Programozás, Hálózatok, 

Formális nyelvek és automaták, Algoritmuselmélet, Bevezetés az informatikába, Operációs rendszerek, 

Alkalmazások fejlesztése WWW-re, XML-HTML, Objektumorientált programozás a középiskolában, Mobil 

programozás, Internettartalom menedzsment, Tartalomszolgáltatás, Magas szintű programozási nyelvek 1, 

Magas szintű programozási nyelvek 2. 

A VISZ (Vezető Informatikusok Szövetsége) a 2008-as évben az Év Informatikai Oktatójának választotta. 

2011-ben szerzett PhD doktori fokozatot informatikából. Jelen pillanatban a Debreceni Egyetem 

Információtechnológiai Tanszékének adjunktusa. Érdeklődése most a gépi tudatosságra irányul [COP]. 

2012-ben Pollák-Virág díjat kapott A Debreceni Egyetem labdarúgást szimuláló szemináriumának bemutatása 

című cikkért [DEIKFOCI] a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettől. 

2.4. A szakmai lektorról 

Keszthelyi András PhD, kea@turul.banki.hu, Óbudai Egyetem. 

2.4.1. A szakmai lektor vélekedése a könyvről 

Nehéz helyzetben van a lektor, mert tiszta elismerést írni jóval körülményesebb, mint adatszerűen felsorolható 

tévedéseket és hiányosságokat kritizálni. A Programozó páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python és 

AspectJ esettanulmányok (dr. Bátfai Norbert) azt a reményt erősíti az olvasóban mint ugyancsak oktató 

kollégában, hogy nincs még veszve minden a felsőoktatásban. 

Ha egy ilyen sokoldalú és magas színvonalú feladatgyűjteményre van igény és fogadókészség hallgatói oldalról, 

az azt jelenti, hogy Neumann János hazájában – minden nehézség ellenére – igen komoly szakmai és oktatói 

munka folyik. 

Mi tetszik a könyvben az ugyancsak informatikus lektornak? 

A látványos és összetett, életszerű gyakorlati példák sora, amelyek az élet széles körét lefedik, a sporttól a 

közösségi tudat hálóján keresztül a nyelvészeti érintettségű feladatokkal bezárólag. 

Az, hogy a példák, feladatok egymásra épülnek, az egyszerűbb (vagy annak látszó) feladatok alapján egyre 

összetettebbek és életszerűbbek bontakoznak ki, s még azok is továbbfejleszthetők. Itt szólal meg a lektorban a 

kisördög: vajon a robotfoci átalakítható robotkézilabdára is? 

Az életszerűség. Hogy messze túllép a hagyományos (földhözragadt?) papírízű zárthelyi feladatok szintjén, mer 

nagyot álmodni, s bízni benne, hogy a hallgatók követik. Hogy változatos környezetekbe kell beilleszkednie az 

érdeklődőknek, mind a példák témái, mind a munkaeszközök vonatkozásában. Akár a négybetűs életben majd, 

ott sem formális és egyszerű zh-feladatokat kell – többnyire – megoldani. („...az első feladatom az volt, hogy 

értsek meg egy 200000 soros FORTRAN programot, és gyorsítsam fel a kétszeresére” – Az igazi programozó.) 

A külső forrásokra és munkatapasztalatokra való hivatkozások, amelyek a tágabb környezetbe való 

beilleszkedést, az ahhoz való alkalmazkodást, mások eredményeinek megismerését és konstruktív módon való 

felhasználását igénylik. 

http://www.mvisz.hu/index/visz-dij.html
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/opensource/
http://arxiv.org/abs/1108.2865
http://hiradastechnika.hu/data/upload/file/2011/2011_01_01magyar/batfain.pdf
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A gyakorlati haszon. Új látásmódot ad, illetve feltételez: az önállóan gondolkodni tudó, elemző-szintetizáló 

megközelítésen alapuló problémamegoldás áll a középpontban, a legváltozatosabb területeken. A példák 

bármelyike, illetve azok továbbgondolása kiválóan alkalmas a hatékony csapatmunka gyakorlására is. 

Az, hogy nem kőbe vésett, lezárt végeredményt ad készen. Az érdeklődő, tanulni vágyó és dolgozni tudó, akaró 

hallgatóknak szól, helyenként finoman jelzi a szálak elvarrásánál vagy ártatlannak tűnő apró kérdésekkel, hogy 

az útnak nincs vége, az út megy tovább, sőt elágazások is vannak. Csak tessék megtenni a következő lépést. 

Irigylése méltók a hallgatók, akik ilyen környezetben készülhetnek jövendő hivatásukra. És irigylésre méltó a 

kolléga, akinek vannak ilyen hallgatói. A jövő záloga pedig a tanulni akaró és tudó ifjúság által megszerzett, 

majd kreatívan alkalmazott tudás. 

Mi nem tetszik a könyvben? Hiányolom belőle az adatbázisokat – személyes érdekeltségem okán –, bár 

elismerem, hogy a világ nem csak adatbázisokból áll. És igen, sajnos nagyon rövid – s ez egyben újabb előnye: 

további fejtörésre és további munkára készteti az érdeklődő olvasót, valamennyiünk hasznára. Köszönet érte a 

szerzőnek! 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

I. rész - C esettanulmányok 

Ebben a részben az alábbi három C nyelvű esettanulmánnyal ismerkedünk meg. Az első kettő kernel 

programozás, a harmadik a rendszer programozás kategóriájába sorolható. 

• A MINIX kernel módosítása. 

• Egy Linux kernel modul készítése. 

• Egy párhuzamos, osztott memóriás IPC-t használó, multiplexelt szerver írása. 
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2. fejezet - MINIX kernel hacking: a 
mikrokernel IPC-jének elemzése 

Ebben a fejezetben a csodálatosan egyszerű (legalábbis abban a néhány részében, amelyet magam is olvastam) 

és szerethető kernellel, a MINIX mikrokernellel kötünk életre szóló barátságot. A Tanenbaum-Woodhull 

Operációs rendszerek tankönyv egyik feladatát oldjuk meg: 

• először a mikrokernel proc.h-beli PCB részének módosításával, 

• majd másodjára egy saját rendszerhívás elkészítésével. 

Mindezek előtt persze feltelepítünk egy Minixet és megnézzük, hogyan tudod a kernelt lefordítani. 

„Re 2: your job is being a professor and researcher: That's one hell of a good excuse for some of the brain-

damages of minix.” 
—Linus Benedict Torvalds Linus-Tanenbaum vita 

1. Bevezetés: a MINIX mint az open source detonátor 

Eric Steven Raymond (esr) 1998-ban cserélte a free software kifejezéseket az open source-ra a The 

Cathedral and the Bazaar-ban. Ezért nyilván a több mint 10 évvel korábban, az 1987-ben megjelenő MINIX 

még nem volt open source (a GNU GPL első verziója 1989-ben jelent meg egyébként, s 1991-ben már ez alatt 

jött ki az első Linux, ma a MINIX egyébként BSD licenccel van ellátva). De az kétségtelen, hogy a operációs 

rendszerek kurzusokról a piaci célok miatt kiszoruló, korábban C forrásban rendelkezésre álló UNIX-ok 

eltűnése hívta életre Tanenbaum billenytűzetéből a forráskódban immár újra elérhető UNIX típusú rendszert, a 

MINIX-et, ami pedig napjaink open source zászlóshajójának, a Linuxnak az őse. Így végső soron az a 

folyamat játszódott le, amelyre a [OS3] is rámutatott, hogy a forráskód bezárása hozta a forráskód megnyitását. 

1.1. A MINIX mikrokernel és a MINIX IPC 

Az IPC (Inter-Process Communication) az a mód, ahogyan két program kommunikál egymással. Számos IPC 

mechanizmus létezik a pipe-októl kezdve az anonim, lokális vagy hálózati socket-eken keresztül az osztott 

memória használatáig (ezek közül a jegyzet harmadik esettanulmányában a szemafortömbökkel és az osztott 

memóriával fogunk dolgozni). A MINIX IPC üzenetküldés alapú. Hogy ne kelljen az üzeneteket pufferelni, az 

üzenetküldés két megfelelően szinkronizált (randevú elv) folyamat között valósul meg [OS], [OS3] a következő 

ábrák szerint. 

2.1. ábra - A SEND és a RECEIVE üzenetküldési primitívek. 

 

2.2. ábra - A küldő blokkolódik, amíg nem áll készen a fogadó. 

http://oreilly.com/catalog/opensources/book/appa.html
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.html
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.html
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2.3. ábra - Az üzenetet váró blokkolódik, amíg üzenet nem érkezik. 

 

2. A MINIX3 rendszer telepítése 

Nagy élmény (a sebesség szerelmeseinek kimondottan az) egy natívban, elsődleges partícióra feltett MINIX, de 

az első találkozás egyszerűbb, ha virtuális. Ezért most VirtualBox-ban rántunk fel egy MINIX3 rendszert. 

Válasszuk mondjuk a 3.2.1 fejlesztői image-t, amelyet lemezre kellene írnunk a natív telepítéshez, de virtuálisan 

CD meghajtóként majd magát ezt az iso-t is felcsatolhatjuk. 

2.1. Telepítés a VirtualBox-ban 

2.4. ábra - A virtuális MINIX nevének megadása. 

 

http://www.minix3.org/
http://www.minix3.org/iso/minix3_2_1_ide_20120621_f8c6b27.iso.bz2
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A virtuális gép elkészítése a VirtualBox-ban nyilván szükséges, de meglehetősen szimpla részfeladat. Itt OS 

típusként láthatóan nem az elegáns Other/Other opciókat adtam meg, mert azokkal értelmezhetetlen hibák jöttek 

például a kernel fordításkor, viszont az ábra mutatta Linux választással ezek elmaradtak. Ez nyilván akkor lehet 

érdekes az olvasónak, ha beleesik ebbe a gödörbe. 

Az említett OS Type elfogadása után a felkínált alapértelmezéseket elfogadva néhány kattintás után indíthatja is 

a kedves olvasó a virtuális MINIX rendszerét. 

2.5. ábra - A virtuális MINIX indítása. 

 

Az első indításkor kell megadni, hogy honnan akarunk telepíteni. Nincs más dolgunk, mint kitallózni az imént 

lementett és kicsomagolt CD iso képet, most éppen a minix3_2_1_ide_20120621_f8c6b27.iso állományt. 

2.6. ábra - A telepítés indítása. 

 

Innen megint számos értelemszerű lépés következik a Regular MINIX 3 választása után 

2.7. ábra - A rendszer betöltése lemezről. 
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követnünk kell a megjelenő instrukciókat: root felhasználói névvel belépve, majd a setup parancsot kiadva indul 

a telepítés. 

2.8. ábra - A „kulcscsomó az enterre” telepítés. 

 

A „kulcscsomó az enterre” telepítés (azaz buzgó Enter gombbal alapértelmezés elfogadása) után lecsatolva a 

Devices/CD/DVD Device menüpont alatt a bemountolt telepítő lemezt máris a virtuális gép wincseszteréről 

fogad minket a friss virtuális MINIX rendszerünk boot menedzsere. 

2.9. ábra - Immár lemezről indul a MINIX. 

 

Vegyük is birtokba nyomban a következő pontban! 

2.2. Az első MINIX kernel hacking 

Kötelező feladat az első kernel fordítás, ezt teljesítjük most. A cd /usr/src paranccsal lépjünk be a kernelfát is 

tartalmazó jegyzékbe! Majd nyissuk ki a vi paranccsal a kernel/main.c forrásállományt. Nem mazohizmus ez, 

egyelőre nincs más elérhető szövegszerkesztő a frissen feltett rendszerünkben. 

2.10. ábra - A kernel/main.c forrásállomány nyitása a vi-al. 
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Ebben keressük meg az announce() függvényt, s bővítsük ki az alábbiak szerint! 

/*===========================================================================* 

          * announce * 

          *===========================================================================*/ 

          static void announce(void) { /* Display the MINIX startup banner. */ 

          printf("\nMINIX %s.%s. " #ifdef _VCS_REVISION "(" _VCS_REVISION 

          ")\n" #endif "Copyright 2012, Vrije Universiteit, Amsterdam, The 

          Netherlands\n", OS_RELEASE, OS_VERSION); printf("MINIX is open 

          source software, see http://www.minix3.org\n"); printf("nORBi a 

          kernelben\n"); printf("%c%s",0x1B,"[47;30m"); } 

2.11. ábra - A kernel/main.c forrásállomány announce() függvényének bővítése. 

 

Annyit csináltunk, hogy a bootoláskor kiíratjuk a nORBi a kernelben üzenetet is, illetve a terminál videó 

módját megváltoztatjuk, hogy szürke háttéren fekete betűkkel írjon ki, aki nem ismerné „bevinfóból” az ANSI 

escape szekvenciák jelen használatát, az például ezen a Wiki lapon tudja felfrissíteni. 

A forrás mentése (vi = Shift+ZZ) után a make install paranccsal fordítjuk le a kernelt, majd a shutdown -r 

paranccsal indíthatjuk újra a rendszert, miután 

2.12. ábra - A most lefordított kernel bootolása. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
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a most fordított kernelt bootolva láthatjuk üzenetünket a kernelből és természetesen a videó mód megváltozása 

is (szemet pihentetően) észrevehető: 

2.13. ábra - Üzenet a kernelből. 

 

Csomagok telepítése 

A csomagok, s így a csomagok kezelés mindig változik... eleinte a Minix3-ban a packman paranccsal 

tudtunk telepíteni, s volt mondjuk csomagból emacs. Jelen pillanatban a pkgin a csomagkezelő és 

emacs csomagból éppen nincs. Az elérhető csomagok listázása előtt ki kell adnunk a pkgin update 

parancsot, ami után már csemegézhetünk pkgin av|more az elérhető csomagok között. 

2.14. ábra - A csomagkezelés első lépése. 

 

Szeretgessük Minixünket! 
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Meghálálja. Magam például szeretek bash shellt használni, annak is PS1 változóját úgy beállítani, hogy 

mutassa, éppen hol dolgozok. Ezt a .profile végén az alábbi sorok beírásával szoktam beállítani. 

export PS1="\[\033[47;30m\][minix@\u]\w > " clear bash 

            exit 

Ha már a kernelben állítottuk a videó módot, akkor a shellre itt ugyanazt megtesszük, bár 

megjegyezhetjük, hogy ennek robosztusabb módja is van, hiszen ezt sok program felül fogja bírálni. 

Illetve ha már robosztusság, akkor a .profile szerkesztése helyett érdemesebb az említett bash shell 

kapcsán egy .bashrc 

 export 

            PS1="\[\033[47;30m\][minix@\u]\w > " clear  

állományt létrehozni, hogy túléljünk vele egy make world parancsot. 

3. A MINIX3 mikrokernel IPC-jének elemzése 

Ennek a pontnak a feladata a Tanenbaum könyv [OR] tankönyv 168. oldalának, 38. feladata, egészen pontosan 

idézve a következő: „Egészítse ki a MINIX kernelt egy olyan programrésszel, amelyik számolja, hogy hány 

üzenetet küld az i processzus (vagy taszk) a j processzusnak (vagy taszknak). Az F4 billentyű lenyomására 

nyomtassa ki ezt a mátrixot!” 

Tipikus feladatként használtuk a Debreceni Egyetem mérnök informatikus BSc Operációs rendszerek tárgya 

kapcsán több féléven keresztül a 2008/2009 és 2009/2010 tanévekben. Akkoriban (a MINIX 3.1 környékén) az 

alábbi laborméréssel segítettük a hallgatókat ennek a feladatnak a kapcsán: 

DEIK_MIPPOS_2008tavasz_BN_KiemeltOttoni_OR168_38.pdf. A jelen megoldásunkhoz is ezt a mérést 

használjuk szamárvezetőnek. De ne feledjük a MINIX élő rendszer, változik a kódja! Ezért számos olyan dolgot 

láthatunk az imént belinkelt dokumentumban, amelyeket az aktuális kódban már nem. Bizonyára ismerős ez a 

jelenség a kedves olvasónak, akár speciálisan a MINIX esetén is, hiszen olvasgatva a Tanenbaum könyvet remek 

dolgokat ismerhetünk meg például a processzuskezelés környékén a büntető pontokról, amelyek valóban (C 

forrásban) meg is nézhetők a könyv melléklet CD-jén, de az aktuális élő rendszer kódjában már nem találjuk 

meg ezeket a büntetőpontokat. Ebből a szempontból tehát a könyvet ne tekintsük élőnek. 

3.1. A feladat megoldása a PCB módosításával 

A MINIX 3.2.1 rendszerrel dolgozunk. A jelen jegyzet írásakor ez az aktuális, amit éppen most tettünk fel a 

MINIX telepítéséről szóló pontban. 

A PCB (Process Control Block) a rendszer folyamatainak absztrakciója, tipikusan egy C struktúra, a MINIX 

rendszerben hagyományosan a struct proc, amelynek pontos definícióját a kernel/proc.h állományban 

találjuk meg. A MINIX-ben egyszerű az élet: a processztábla egy struktúra tömb, NR_TASKS + NR_PROCS darab 

PCB-nek a tömbje. 

Rutinszerzés 

Javaslatom, hogy ha még soha nem dolgoztál korábban a MINIX rendszerrel, akkor a feladat 

megoldását szakítsd most meg a következő néhány bevezető jellegű példa megvalósításával! 

Feladat: 300 processz 

 

Ha belépsz a rendszerbe, indul egy folyamat, a shelled, amelyben, ha kiadsz egy parancsot: indul egy 

gyermekfolyamat. Adott webes kiszolgáló egy kliens kezelésére elindít egy folyamatot, s sorolhatnánk. Ám csak 

annyi folyamat lehet, amennyi elfér a fix darabszámot hordozni képes processz táblában. Ezért indokolt lehet a 

következő kis feladat: állítsd 300-ra (256-ról) a rendszer lehetséges folyamatainak a számát! 

 

http://wiki.minix3.org/en/DevelopersGuide/RebuildingSystem
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/os/DEIK_MIPPOS_2008tavasz_BN_KiemeltOttoni_OR168_38.pdf
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Az include/minix/sys_config.h állományban állíthatjuk be a NR_PROCS értékét, amelynek kiíratását 

pedig az imént, az első MINIX kernel hacking pontban leírtak alapján tehetjük meg például. 

1. A NR_PROCS értékét állítsuk a szereplő 256 értékről 300-ra! 

2.15. ábra - Az NR_PROCS állítása. 

 

2. A NR_PROCS értékének módosítása után lehet érdekes a PCB és a processztábla méretének kiíratása, amit 

az első MINIX kernel hacking pontunk mintájára teszünk meg. 

2.16. ábra - A PCB és a processztábla méretének kiíratása. 

 

2.1. példa - Processzek száma 

Magunk is elvégezzük ezt a feladatot. 

A fenti két lépés végrehajtása után leolvashatjuk, hogy a PCB mérete 1664 bájt, a processztábláé pedig 507520 

(=1664*(5+300)). Ha a kedves olvasó maga is megoldja ezt a példát, azt fogja tapasztalni, hogy más a PCB 

mérete. Ennek oka, hogy a mi PCB-nk már kicsit bővebb. Egy olyan vektort is tartalmaz már, amelynek az 

elemszáma a NR_PROCS értékétől is függ. Egészen pontosan az ábrán látható az a PCB, amellyel azt a példát 

futtattuk. Ám most elég arra figyelni, hogy a processztábla mérete a PCB méretének NR_TASKS + NR_PROCS 

szorosa. 

2.17. ábra - Olvassuk le a PCB és a processztábla méretét! 
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2.2. példa - PCB mérete 

Írasd ki a kernelből PCB és a processztábla méretét! 

Ezt feladatot az előző példa implicit részeként oldottuk meg. 

Visszatérve a feladathoz: a MINIX PCB-t bővítjük most egy olyan egészekből álló (uzenetszam nevű) tömbbel, 

amelynek elemei tárolják, hogy az adott processz hány üzenetet küldött a többi processznek. Egészen pontosan a 

minden PCB-be bevezetendő uzenetszam tömb i. elemének értéke megmondja, hogy az adott PCB-jű processz 

hány üzenetet küldött az i. processznek. 

2.18. ábra - A MINIX PCB bővítése. 

 

Elvben már tudjuk hol számolni a küldött üzenetek számát, most programozzuk be magát a számolást. 

 

          ++(caller_ptr->uzenetszam[dst_ptr->p_nr + NR_TASKS]); 

           

A hívó folyamat (caller_ptr) PCB-jében lévő uzenetszam vektorának a hívott (dst_ptr) folyamatnak 

megfeleltetett indexű elemét inkrementáljuk. Szükséges a + NR_TASKS rész a megfelelő index előállításánál, 

mert a folyamatok számozása a -NR_TASKS értéktől indul. 

Nem bonyolítjuk, első megközelítésben ezt egyszerűen a mini_send függvény elejére írjuk be a 

kernel/proc.c állományban. 

2.19. ábra - Az üzenetek számlálása. 

 

Említettük, hogy a folyamatok számozása a -NR_TASKS értéktől indul, ezt nem csupán a forrásokból tudhatod 

meg, hanem a futó kernelben is megnézheted, ha nyomsz egy F1-et. 

2.20. ábra - A kernel processz táblázata. 
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A GNU/Linux rendszerekben a futó kernel monitorozására a /proc virtuális fájlrendszer szolgál. A Minix 

kernelben ilyen nincs, a futó kernelről a mikrokernel szerver részében található információs szerveren (is) 

keresztül nyerhető ki információ. Tehát, ha ki akarjuk íratni az „IPC mátrixunkat”, akkor az is-t kell 

használnunk. A servers/is/dmp.c állományban tudjuk a nyomkövető függvényünket egy funkció 

billentyűhöz kötni, most éppen az F4-hez. 

2.21. ábra - A nyomkövető függvény funkció billentyűhöz kötése. 

 

A nyomkövető uzenetszam_dmp függvényben először egy a processztábla nem üres slotjaiban található 

processzek nevei alkotta fejlécet nyomtatunk ki. Vegyük észre, hogy ebben a forrásban a kernelfa szerver 

rétegében vagyunk, azaz a mikrokernel szerver rétegbeli információs szerverében, ahol a sys_getproctab 

rendszerhívással elkértük a processztábla másolatát, s ezzel dolgozunk a függvényben. Hiszen a mikrokernel 

legalsó (kernel) részét innen nem látjuk. 

2.22. ábra - Az uzenetszam_dmp függvény eleje. 

 

majd képernyősoronként nyomtatjuk a nem üres PCB-k vektorait. 

2.23. ábra - Az uzenetszam_dmp függvény közepe. 
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A mátrix kiíratásának végén léptetjük a mennyitol nevű változót, amivel egyfajta lapozást valósítunk meg az 

„IPC mátrix” kinyomtatásához (tk. F4 nyomásonként a mennyitol növekvő értékétől mindig egy 22x9-es 

részmátrixot printelünk ki a főátlóból kezdve). 

2.24. ábra - Az uzenetszam_dmp függvény vége. 

 

Mivel a servers/is/dmp_kernel.c állományon kívül is használjuk az uzenetszam_dmp függvényt, így a 

servers/is/proto.h fejlécállományban megadjuk a prototípusát. 

2.25. ábra - Az uzenetszam_dmp függvény prototípusa. 

 

Ezek után nincs más dolgunk, mint lefordítanunk a kernelt és az elkészített új kernelt bebootolni, majd a 

loginolás után az F4 megnyomására ezt a nyomkövető képernyőt kapjuk (az Alt+F1-es konzolon). 

2.26. ábra - Az „IPC mátrix” első megoldásbeli megjelenítése. 
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2.3. példa - Nem üres slotok 

Írasd ki az F1 lenyomására (azaz az is információs szerveren keresztül) a processztáblából a nem üres slotokat 

[processz neve]-[p_quantum_size_ms]-[p_cpu_time_left] formában! Természetesen a feladat megoldása közben 

nézz utána a Minix PCB kernel részében (a kernel/proc.h állományban a struct proc struktúrában) a PCB 

p_quantum_size_ms és p_cpu_time_left tagjának! 

2.27. ábra - A nem üres slotok listája a processztáblából. 

 

3.2. A feladat megoldása új rendszerhívás bevezetésével 

Az előző pont megoldásában a PCB-t módosítottuk, majd a mikrokernel szerver rétegbeli információs 

szerverében elkértük a processztábla másolatát a rendelkezésre álló sys_getproctab rendszerhívással. A jelen 

megoldásban a PCB-n kívül hozunk létre egy adatszerkezetet, egy egész elemű mátrixot az „IPC mátrix” 

tárolásához, amely eléréséhez egy saját rendszerhívást készítünk majd. 

Egy (NR_TASKS + NR_PROCS)*(NR_TASKS + NR_PROCS) méretű tömböt veszünk fel a PCB kernelbeli részén 

(tehát a struct proc-on) kívül. 

2.28. ábra - Tömb az „IPC mátrix” tárolásához. 

 

Az IPC üzenetek számolását ugyanúgy végezzük, mint az előző esetben, de most nem a PCB-n keresztül érjük 

el, hanem közvetlenül immár az uzenetszam tömböt. 
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2.29. ábra - Az uzenetszam tömb megfelelő elemének inkrementálása. 

 

A kernelbeli uzenetszam tömböt a szerver szinten is felvesszük megegyező névvel. 

2.30. ábra - Az uzenetszam tömb a szerver szinten. 

 

Használjuk az újonnan létrehozandó sys_getmatrix rendszerhívást a kernelbeli mártix szerver szintre 

másolásához. 

2.31. ábra - A létrehozandó sys_getmatrix rendszerhívás használata. 

 

A mátrix kiíratása alig változik az előző megoldáshoz képest, csupán a következő egyetlen sorban. 

printf("%7d|", uzenetszam[rp->p_nr + 

          NR_TASKS][i]); 

2.32. ábra - A mátrix kiíratása. 
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Az include/minix/syslib.h állományban készítsük el a sys_getmatrix makrót, amely majd a munkát 

valójában végző do_getinfo rendszerhívás kissé komplexebb formájának egyszerűbb leírhatóságát segíti. 

2.33. ábra - A sys_getmatrix rendszerhívás hívásának makrója. 

 

A sys_getmatrix rendszerhívás makrójában használt GET_MATRIX konstanst az include/minix/com.h 

állományban adjuk meg, ugyancsak egy makróban, értékét 255-nek választjuk. 

2.34. ábra - A GET_MATRIX megadása. 

 

Még annyi a dolgunk, hogy a felmásolást végző do_getinfo rendszerhívást kiegészítsük, hogy kezelje a 

sys_getmatrix hívásokat. 

2.35. ábra - A do_getinfo rendszerhívás kiegészítése. 
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Ezzel készen is volnánk, jöhet a kernel fordítása, majd az új kernel bebootolása után az F4 lenyomására 

élvezhetjük munkánk gyümölcsét. 

2.36. ábra - Az „IPC mátrix” második megoldásbeli megjelenítése. 

 

E második megoldásunkat érdemes összevetni az elsővel! Átgondolni például, hogy mi történik, ha egy processz 

létrejön, majd meghal, megint létrejön stb. 

Az esettanulmány elérhetősége: egy virtualizált MINIX 3.2 rendszer 

Az iménti képeken szereplő (hozzáírt) kódokat, kódcsipetek érdemes kézzel bevinni, de természetesen 

begépelve is elérhetővé tettük. A VirtualBox-os virtualizált Minix gépen mindent megtalál a kedves 

olvasó. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/MINIX3.2.ova
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3. fejezet - GNU/Linux kernel hacking: 
bejegyzés a /proc virtuális 
fájlrendszerbe 

Ebben a fejezetben a csodálatosan összetett és (legalábbis abban a néhány részében, amelyet magam is 

olvastam) szerethető kernellel, a Linux monolitikus (és/vagy moduláris) kernellel, kötünk életre szóló 

barátságot, az alábbi lépésekben: 

• először - aki még sosem csinálta, most pótolja jelleggel - fordítunk egy saját kernelt, 

• majd elkészítünk egy egyszerű nyomkövető, a /proc virtuális fájlrendszerbeli bejegyzést elvégző kernel 

modult. 

„LINUX is obsolete” 
—Andy Tanenbaum (ast) Linus-Tanenbaum vita 

1. A Linux monolitikus kernele 

„<odd>.x.x: Linus went crazy, broke absolutely _everything_, and rewrote the kernel to be a 

microkernel using a special message-passing version of Visual Basic.” 
—Linus Torvalds RFD: Kernel release numbering (Linux Kernel Mailing List) 

Az előző MINIX rendszeres esettanulmányban közelebbről is tapasztalatokat szereztünk a különböző rétegekbe 

szervezett mikrokernel üzeméről. A jelen példa ennek a spektrumnak a másik vége felé, a monolitikus jellegű 

kernelek irányába fog elvezetni bennünket, ahol is a GNU/Linux rendszerek monolitikus szervezésű kernelével 

fogunk tapasztalatokat szerezni. Mit jelent a gyakorlatban a mikro és mit a monolitikus? Gondoljon a kedves 

olvasó az iménti MINIX példára, ahol a PCB-ben létrehozott vektorhoz (a kernelfában kernel/proc.h) 

hozzáfértünk a kernel legalsó szintjéről (például a kernel/proc.c vagy a kernel/main.c forrásokból), 

viszont a magasabb szinten, a kiíratásnál (servers/is/*) már nem ezzel az adatszerkezettel dolgoztunk, hanem 

annak egy másolatával, amelyet egy rendszerhívásban ténylegesen fel is másoltunk egy magasabb szintre, a 

szerverek szintjére. Az elhíresült Linus-Tanenbaum vitában Linus Torvalds a monolitikus irányba történő váltás 

mellett éppen az adott esetekbeli (a monolitikus UNIX-okra egyébként hagyományosan jellemző) 

teljesítménynövekedést említi. A történelmi mesébe nem belemenve azért annyit meg kell említenünk, hogy a 

Linux a Helsinki Egyetemen a BSc operációs rendszerek kurzust lehallgató diák billentyűzetéből született. S itt 

azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez az említett kurzus (immár újra) a C forráskódban történő oktatáson 

alapult, amire éppen a MINIX adott lehetőséget. 

Az emberiség ismert történetében számos olyan példát találhatunk, amikor tömegek fogtak össze, vagy 

tömegeket fogtak össze valamilyen célok elérésére. Ilyen lehetett például a piramisok építése, vagy a 18. század 

tömeghadseregei. Ellenben, ha tisztán intellektuális célokkal rendelkező példákat akarunk megnevezni, akkor 

már koránt sem vagyunk a bőség zavarában. Ami könnyen beugrik, az az LHC (Large Hadron Collider), 

amelyben 10.000 ember alkotott. Az LHC-vel összemérhető a (10 évvel később induló) Linux kernel azzal a 

közel 8000 fejlesztővel, aki eddig hozzájárult a fejlesztéséhez [KERNELDEV]. S gyanítom, hogy ha nem csak a 

Linux kernelre, hanem az egész GNU/Linux környezetre (a szövegszerkesztőktől a böngészőkön át a játékokig) 

vonatkozóan vizsgálódnánk, akkor a 10.000 főt magasan meghaladó számot kapnánk. 

1.1. Kernelfordítás 

A kernel lefordítása bármilyen informatikusnál egy alapélmény kell legyen, amellyel, ha a kedves olvasó esetleg 

még nem gazdagabb, akkor most pótoljuk be ennek az (informatikával lehetőleg az első ismerkedésekkor 

megszerzendő) élménynek az átélését. 

Maga a kernel fordítás egy általában veszélytelen művelet, de mégis az a defenzív taktika, hogy az első 

tapasztalatokat (főleg, ha módosítgatunk is a kernelen) virtualizálva tegyük meg. Ezért a kernelfordítás menetét 

a Prog1 kurzusunk támogatására készített virtualizált gépen mutatjuk be. 

http://oreilly.com/catalog/opensources/book/appa.html
https://lkml.org/lkml/2005/3/2/247
https://groups.google.com/forum/!#topic/comp.os.minix/wlhw16QWltI
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://go.linuxfoundation.org/who-writes-linux-2012
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Batfai_Prog1.ova
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A Linux kernel egy nagy C program, amelynek a lefordításához először is kell a forrása. Az aktuálisat rántsuk le 

a kernel.org-ról! Kezdetben a források (minor számának) számozásának páros/páratlan volta mutatta, hogy 

fejlesztői vagy stabil kernelről van-e szó, de ez túl „matematikai” volt, ezért ma már ettől eltérő a verziók 

számozás. 

A kernel verzió számozása 

Tréfát félretéve a számozás átgondolását maga Linus Torvalds vetette fel az RFD: Kernel release 

numbering tárgyú levelében, amelyből kiindulva 2 nap alatt több, mint száz üzeneten keresztül ment is 

a csevej. 

Majd a 2.6-os kernelek már tipikusan úgy számozódtak, hogy major.minor.revision-re 

major.minor.revision.patchlevel-el jöttek a stabilak, ahol a patchlevel mutatta a szükséges 

biztonsági javításokat, bugfixeket, az ezzel párhuzamos ágon futó major.minor.revision+1"-rc-

patchlevel" pedig a fejlesztői ág volt, ahol az újdonságok jelentek meg, amelyből idővel indult 

mindig az újabb stabil ág, a major.minor.revision+1 számozással. 

A Linux 20. szülinapjával ugrott egy nagyot a számozás a 2.6-ról a 3.0-ra, most a javításokat a revision 

mutatja, a fejlesztésnél pedig marad az rc előtag. 

Most a legfrissebbet a 3.5-ös (3.5.0) teljes kernelfát választottuk. A teljes kernel olyan 70-80 mega (tehát ne a 

csak kilobájtos patch-et töltsük le), kicsomagolva olyan fél giga, de figyelem: a teljes lefordításakor 

beleszaladunk az 5-6 gigába! Tehát a wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-3.5.tar.bz2 

paranccsal lerántjuk a kernelforrást. 

3.1. ábra - A kernel beszerzése. 

 

A kicsomagolt kernelfa gyökerében található README állomány szerint járunk el a kernel lefordításakor. Az 

iménti kép kicsomagoló bzip2 -dc linux-3.5.tar.bz2 | tar xvf - parancsát is innen másoltuk, de megtette volna 

egy sima tar xvjf linux-3.5.tar.bz2 parancs is, de így jobb összhangot talál majd a kedves olvasó az említett 

README fájllal. 

A kernel lefordítását kernelfa egy .config nevű állomány vezérli (ez a futó rendszerről is beszerezhető), 

amelyet most a make menuconfig parancs kiadása után egy karakteres felületen állíthatunk össze.1 

3.2. ábra - A .config összeállítása a make menuconfig-al. 

                                                           
1Ha már nem az első fordításunkat csináljuk, akkor a make mrproper parancsot érdemes kiadni, ez takarít: törli a korábbi fordítások object 

fájljait, a .config állományt. A make menuconfig paranccsal készített alapértelmezett .config állománnyal a fordítás időben kitart 

egy hosszú ebédig, amelyben süti és kávézás is van. Érdemes másolni egy meglévő .config állományt a rendszerből (kérni a futó 

kerneltől, keresni a /boot alatt) és a make oldconfig paranccsal az újdonságok be/nem be/mobulba illesztéséről dönteni. 

http://kernel.org/
https://lkml.org/lkml/2005/3/2/247
https://lkml.org/lkml/2005/3/2/247
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Egy egész napos mulatozás elolvasgatni, hogy mi mindent fordíthatunk be/vehetünk ki a kernelbe/kernelből. 

Most csupán egy dolgot mutatunk: a General setup alatt beállítjuk a Kernel .config support opciót, aminek 

hatására az élő kerneltől is el lehet majd kérni a konfigurációs állományát. 

3.3. ábra - A Kernel .config support beállítása. 

 

Következhet a kernel lefordítása a make parancs kiadásával. (A most következő make parancsok kiadásánál 

annyiban eltérünk a README iránymutatásától, hogy nem használjuk a O=output/dir kapcsolót, amellyel a 

fordítás eredményét egy külön build könyvtárba tehetnénk.) 

3.4. ábra - A kernel fordításának indítása. 

 

Itt a fordítás már kész, most átjelentkezve rendszergazdába a telepítést kell elvégezni a make modeules_install 

install parancs kiadásával. 

3.5. ábra - A kernel telepítésének indítása. 
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Írassuk ki az éppen futó kernel verzióját az uname -a paranccsal! 

3.6. ábra - Az éppen futó kernel verziója. 

 

Majd bootoljunk újra! Láthatóan a telepítés még a grub menüjét is megfelelően módosította: 

3.7. ábra - A GRUB menüje az újraindítás után. 

 

S láthatjuk, hogy immár a friss kernelünk vezérli a gépünket: 

3.8. ábra - Az új kernel verziója. 
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1.2. Kernelmodulok 

Az iménti fordítás során nyilván számos esetben, de a bemutatott Kernel .config support beállítása kapcsán 

a kedves olvasó bizonyára látta, hogy a csillaggal az opció befordul a kernelbe, üresen hagyva nem fordul be, az 

M hatására pedig modulként kerül be. 

A konfigurációs fájl elkészítésekor arra is lehetőségünk van, hogy tisztán monolitikus kernelt fordítsunk, modul 

támogatás nélkül. 

3.9. ábra - Az Enable loadable modul support kikapcsolása. 

 

Ekkor láthatóan jóval nagyobb kernel képfájl készül, amit listázzunk most ki is (az újabb kernel bebootolása 

után) a ls -l /boot/vmlinuz-`uname -r` paranccsal! 

 [norbert@BatfaiProg1 ~]$ ls -l /boot/vmlinuz-`uname -r` 

          -rw-r--r--. 1 root root 25532624 Jul 31 15:50 /boot/vmlinuz-3.5.0 

           

3.10. ábra - A vmlinuz fájlok mérete. 
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2. Bejegyzés a /proc virtuális fájlrendszerbe 

Első lépésben bemutatjuk a feladat teljes megoldását, majd celebráljuk a forrást. 

2.1. A modul a VirtualBox-ban 

A megoldást a jegyzethez virtualizált gépen mutatjuk be. (Az erősorrendben felépített modulok példák a 

virtualizált rendszer PP_peldak könyvtárában találhatóak, itt a jelen példa alapja a negyedik modul. Ugyanezen 

példák korábbi változatai már a [PP]-ben is szerepeltek, de módosítás nélkül, a Linux PCB időközbeni 

változásai miatt azok már nem fordulnak. Az erősorrendben felépített modulok példák a virtualizált rendszer 

PP_peldak könyvtárában találhatóak, itt a jelen példa alapja a negyedik modul. Ugyanezen példák korábbi 

változatai már a [PP]-ben is szerepeltek, de módosítás nélkül, a Linux PCB időközbeni változásai miatt azok 

már nem fordulnak.) 

Feladat: bejegyzés a /proc-ba 

 

Készíts egy olyan kernelmodult, amely a rendszer processzeiről nyomkövető információkat ír ki a /proc 

virtuális fájlrendszer alá! 

 

Ahogy már említettük ez a példa már a klasszikus PP-ben [PP] is szerepelt (PP 177). További háttéranyagokat 

találhatunk a feladat megoldásához a [LDD], [KMGUIDE] könyvekben és speciálisan a következő 

• Randy Dunlap: Linux kernel seq_file HOWTO 

• Driver porting: The seq_file interface 

cikkekben. 

1. Elkészítjük a modult, amely a virtualizált rendszeren a 

PROP_peldak/sajat_bejegyzes_modul/sbejegyzes.c állományban található meg. 

#include <linux/init.h> 

                #include <linux/module.h> #include 

                <linux/kernel.h> #include <linux/sched.h> #include 

                <linux/list.h> #include <linux/proc_fs.h> #include 

                <linux/stat.h> #include <linux/seq_file.h> 

                MODULE_DESCRIPTION ("Ez a sajat bejegyzes (PROP konyv) kernel 

                modul"); MODULE_AUTHOR ("Bátfai Norbert (nbatfai@gmail.com)"); 

                MODULE_LICENSE ("GPL"); static int taszk_lista (struct 

                seq_file *m, void *v) { int i = 0; struct task_struct *task; 

                struct list_head *p; // a kernel/sched/core.c-ben latott modon 

                iratjuk ki // a betut (szemben a fs/proc/array.c-ban 

                lathatoval) // stat_nam[task->state ? __ffs(task->state) 

                + 1 : 0] static const char stat_nam[] = 

                TASK_STATE_TO_CHAR_STR; seq_puts (m, "sajat taszk lista 

                (negyedik kernel modul, PROP konyv)\n"); seq_printf (m, "%-9s 

                %-16s %-6s %-12s %-6s %-3s\n", "#", "CMD", "PID", "FLAGS", 

                "ST1", "ST2"); list_for_each (p, current->tasks.next) { 

                task = list_entry (p, struct task_struct, tasks); seq_printf 

                (m, "%-9i %-16s %-6i %-12u %-6li %-3c\n", ++i, task->comm, 

                task->pid, task->flags, task->state, 

                stat_nam[task->state ? __ffs (task->state) + 1 : 0]); } 

                return 0; } static int sajat_open (struct inode *inode, struct 

                file *file) { return single_open (file, taszk_lista, NULL); } 

                static struct file_operations sajat_fajl_muveletek = { .owner 

                = THIS_MODULE, .open = sajat_open, .read = seq_read, .llseek = 

                seq_lseek, .release = single_release }; static struct 

                proc_dir_entry *sajat_proc; static int sbejegyzes_init_module 

                (void) { struct proc_dir_entry *sajat_proc_fajl; if 

                (!(sajat_proc = proc_mkdir ("sajat", NULL))) { 

                remove_proc_entry ("sajat", NULL); printk (KERN_NOTICE 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Batfai_Prog1.ova
http://www.xenotime.net/linux/doc/seq_file_howto.txt
http://lwn.net/Articles/22355/
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                "/proc/sajat/ letrehozas sikertelen\n"); return -1; } printk 

                (KERN_NOTICE "/proc/sajat/ letrehozva\n"); if 

                ((sajat_proc_fajl = create_proc_entry ("taszk_stat", S_IFREG | 

                S_IRUGO, sajat_proc))) { sajat_proc_fajl->proc_fops = 

                &sajat_fajl_muveletek; printk (KERN_NOTICE 

                "/proc/sajat/taszk_stat letrehozva\n"); return 0; } else { 

                remove_proc_entry ("taszk_stat", sajat_proc); 

                remove_proc_entry ("sajat", NULL); printk (KERN_NOTICE 

                "/proc/sajat/taszk_stat letrehozas sikertelen\n"); return -1; 

                } } static void sbejegyzes_exit_module (void) { 

                remove_proc_entry ("taszk_stat", sajat_proc); printk 

                (KERN_NOTICE "/proc/sajat/taszk_stat torolve\n"); 

                remove_proc_entry ("sajat", NULL); printk (KERN_NOTICE 

                "/proc/sajat torolve\n"); } module_init 

                (sbejegyzes_init_module); module_exit 

                (sbejegyzes_exit_module); 

2. A make parancs kiadására elkészül a modul az sbejegyzes.ko állományba. 

[norbert@matrica sajat_bejegyzes__modul]$ make make -C 

                /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` modules make[1]: 

                Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.42.12-1.fc15.x86_64' 

                CC [M] 

                /home/norbert/kernelfa/sajat_bejegyzes__modul/sbejegyzes.o 

                Building modules, stage 2. MODPOST 1 modules CC 

                /home/norbert/kernelfa/sajat_bejegyzes__modul/sbejegyzes.mod.o 

                LD [M] 

                /home/norbert/kernelfa/sajat_bejegyzes__modul/sbejegyzes.ko 

                make[1]: Leaving directory 

                `/usr/src/kernels/2.6.42.12-1.fc15.x86_64' 

Az alábbi, szokásos (például a mindekori kernelfa Documentation/kbuild/modules.txt állományából 

megismerhető) Makefile meglétét feltételezve. 

obj-m += sbejegyzes.o all: make -C /lib/modules/`uname 

                -r`/build M=`pwd` modules clean: make -C /lib/modules/`uname 

                -r`/build M=`pwd` clean rm *~ 

3. Az elkészített modult rendszergazdaként az insmod sbejegyzes.ko parancs kiadásával töltjük be. 

[root@matrica sajat_bejegyzes__modul]# insmod 

                sbejegyzes.ko 

4. A saját bejegyzésünket a /proc/sajat alatt kell látnunk, lássuk! Kiadjuk például a more 

/proc/sajat/taszk_stat parancsot, s íme a kimenete: 

[root@matrica sajat_bejegyzes__modul]# more 

                /proc/sajat/taszk_stat sajat taszk lista (negyedik kernel 

                modul, PROP konyv) # CMD PID FLAGS ST1 ST2 1 systemd 1 4202752 

                1 S 2 kthreadd 2 2149613632 1 S 3 ksoftirqd/0 3 2216722496 1 S 

                4 migration/0 6 2216722496 1 S 5 watchdog/0 7 2216722752 1 S 6 

                migration/1 8 2216722496 1 S 7 ksoftirqd/1 10 2216722496 1 S 8 

                watchdog/1 12 2216722752 1 S 9 migration/2 13 2216722496 1 S 

                10 ksoftirqd/2 15 2216722496 1 S 11 watchdog/2 16 2216722752 1 

                S 12 migration/3 17 2216722496 1 S 13 ksoftirqd/3 19 

                2216722496 1 S 14 watchdog/3 20 2216722752 1 S 15 cpuset 21 

                2216722496 1 S 16 khelper 22 2216722496 1 S 17 kdevtmpfs 23 

                2149613888 1 S 18 netns 24 2216722496 1 S 19 sync_supers 25 

                2149613632 1 S 20 bdi-default 26 2157969472 1 S 21 kintegrityd 

                27 2216722496 1 S 22 kblockd 28 2216722496 1 S 23 ata_sff 29 

                2216722496 1 S 24 khubd 30 2149580864 1 S ... 

3.1. példa - A PCB tagjai 

Van még hely néhány oszlopban, szemezgess ide az include/linux/sched.hstruct task_struct 

struktúrájából! 

2.1.1. A modul forrásának celebrálása 



 GNU/Linux kernel hacking: 

bejegyzés a /proc virtuális 

fájlrendszerbe 

 

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A modul tartalmi munkáját, azaz a /proc-beli saját bejegyzés tartalmi feltöltését a taszk_lista függvény végzi. 

Az i változóban számoljuk majd a rendszerbeli processzeket (PCB-ket), a processzeken való lépkedéshez 

felveszünk egy struct task_struct * típusú változót, pontosabban a lépkedéshez egy struct list_head * típusút, 

mert a PCB oda-vissza léncolásának eszköze struct list_head a következő ábra szerinti szervezésben. 

3.11. ábra - A PCB-k láncolása a Linux kernelben. 

 

A kernelben sem láncolt listázgatnak 

Hanem a linux/list.h makróit használva kezelik egységesen a PCB-k oda-vissza láncolt listáját. E 

lista szervezésének alapja a linux/types.h fejlécben definiált list_head struktúra 

struct list_head { struct list_head 

              *next, *prev; }; 

amely a PCB része, ezt a linux/sched.h állományban látható struktúra tagként történő tartalmazást 

próbálta szemléltetni az iménti ábra. 

struct task_struct { volatile long 

              state; /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */ ... struct 

              list_head tasks; 

A példa modulban mi a linux/list.h fejlécben megadott 

list_for_each(pos, head) 

 /** * list_for_each - iterate over a 

            list * @pos: the &struct list_head to use as a loop cursor. * 

            @head: the head for your list. */ #define list_for_each(pos, head) 

            \ for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next) 

             

makrót haszáljuk, amely kernelből most kimásolt doksija szerint az első paramétereként kapott posstruct 

list_head pointert végigiterálja a listán a második paraméterként megadott fejtől kezdődően (de 

megjegyezhetjük, hogy a C kód jobban olvasható, mint a komment doksija, vagy a mi jelen mondatunk). 

A current makró 

Vegyük észre, hogy a 

 

              list_for_each (p, current->tasks.next) {  

ciklusban fejnek a current, az aktuálisan végrehajtás alatt álló processz mutatta processzt vesszük. De 

mi is ez a current makró? Egy kernel browser sokat segíthet ennek utánajárni, de röviden: az asm-
generic/current.h 

 #define get_current() 

              (current_thread_info()->task) #define current get_current() 
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makróin keresztül a current_thread_info implementációját a 

(arch/x86/include/)asm/thread_info.h-ban találjuk, miszerint 

 #ifndef 

              __ASSEMBLY__ /* how to get the current stack pointer from C */ 

              register unsigned long current_stack_pointer asm("esp") __used; 

              /* how to get the thread information struct from C */ static 

              inline struct thread_info *current_thread_info(void) { return 

              (struct thread_info *) (current_stack_pointer & 

              ~(THREAD_SIZE - 1)); } #else /* !__ASSEMBLY__ */ /* how to get 

              the thread information struct from ASM */ #define 

              GET_THREAD_INFO(reg) \ movl $-THREAD_SIZE, reg; \ andl %esp, reg 

               

a kernelben a processz memóriaterületének az alján van a thread_union unió, ami 8 kiló, a 

veremmutató lefelé csökken, így ha elvben teljesen telepakolnánk a vermet, azaz alsó 13 bitje a 

veremmutatónak nulla lenne, akkor teljesen felülírtuk volna a thread_union unió területét. Így ha az 

éppen futó processz struct thread_info-jának címét könnyen magkaphatjuk, ha a veremmutató alsó 13 

bitjét kinullázzuk. Ezt láthatjuk az iménti (arch/x86/include/)asm/thread_info.h-beli csipet C 

részében: current_stack_pointer & ~(THREAD_SIZE - 1), ahol THREAD_SIZE értéke a 

(arch/xtensa/include/)asm/thread_info.h alapján 

 #define THREAD_SIZE 8192 

              //(2*PAGE_SIZE)  

Láthatóan a thread_union címe egyben a thread_info címe is 

 union thread_union { struct thread_info 

              thread_info; unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)]; }; 

               

ahonnan struct thread_infotask tagja pedig már rámutat a processz PCB-jére. 

 struct thread_info { struct task_struct *task; /* 

              main task structure */  

ennek kapcsán lásd még a fejezet végi megoldott feladatot is! 

Visszatérve az aktuális csipetre, a list_for_each végigiterál a PCB-k listáján, s minden PCB-t elér a 

list_entry(ptr, type, 

            member) 

makróval, amelynek a doksija, megintcsak a linux/list.h fejlécből idézve a következő. 

 /** * list_entry - get the struct 

            for this entry * @ptr: the &struct list_head pointer. * @type: 

            the type of the struct this is embedded in. * @member: the name of 

            the list_struct within the struct. */  

Annyiban színesebb még ez a kódcsipet (a [PP]-ben korábbi harmadik modulhoz képest), hogy nem egyszerűen 

a printk-val írunk ki kernel üzeneteket (amelyeket azután a jó esetben a dmesg paranccsal listázhatunk, vagy a 

tail -f /var/log/messages paranccsal követhetünk nyomon folyamatosan, kicsit rossz esetben pedig az összeomló 

lefagyott karakteres felületen láthatunk...) hanem a /proc virtuális fájlrendszer egy bejegyzése alá írjuk. Nem 

lényeges, de további eltérés, hogy a kernel/sched/core.c forrásban látott mintára az éppen vizsgált processz 

állapotát mutató, a linux/sched.h fejlécben összeszedett 

 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR 

            "RSDTtZXxKW"  

betűjelét is feltüntetjük. 

 static int taszk_lista (struct 

            seq_file *m, void *v) { int i = 0; struct task_struct *task; 

            struct list_head *p; // a kernel/sched/core.c-ben latott modon 

            iratjuk ki // a betut (szemben a fs/proc/array.c-ban lathatoval) 

            // stat_nam[task->state ? __ffs(task->state) + 1 : 0] static 

            const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR; seq_puts (m, 
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            "sajat taszk lista (negyedik kernel modul, PROP konyv)\n"); 

            seq_printf (m, "%-9s %-16s %-6s %-12s %-6s %-3s\n", "#", "CMD", 

            "PID", "FLAGS", "ST1", "ST2"); list_for_each (p, 

            current->tasks.next) { task = list_entry (p, struct 

            task_struct, tasks); seq_printf (m, "%-9i %-16s %-6i %-12u %-6li 

            %-3c\n", ++i, task->comm, task->pid, task->flags, 

            task->state, stat_nam[task->state ? __ffs (task->state) + 

            1 : 0]); } return 0; }  

A /proc alatti bejegyzést a linux/proc_fs.h alábbi két függvényének hívásával végezzük el: 

extern struct proc_dir_entry 

            *create_proc_entry(const char *name, umode_t mode, struct 

            proc_dir_entry *parent); extern struct proc_dir_entry 

            *proc_mkdir(const char *,struct proc_dir_entry 

            *); 

Az érdekesebb az állomány létrehozása. 

if ((sajat_proc_fajl = 

            create_proc_entry ("taszk_stat", S_IFREG | S_IRUGO, 

            sajat_proc))) 

A S_IRUGO például, a linux/stat.h tanulsága szerint 

 #define S_IRUGO 

            (S_IRUSR|S_IRGRP|S_IROTH)  

olvasási jog a tulajdonosnak (USR), a csoportnak (GRP) illetve mindenki másnak (OTH), s valóban: 

 # ls -l /proc/sajat/taszk_stat 

            -r--r--r--. 1 root root 0 Aug 10 17:42 /proc/sajat/taszk_stat 

             

3.2. példa - Játék a current makróval 

Módosítsd úgy a harmadik példa modult, hogy írasd ki a current makró által adott értéket és a korábban 

részletezett módon, az (arch/x86/include/)asm/thread_info.h-beli csipet alapján a veremmutató alsó 13 

bitjének alacsonyra állításával nyert, struct thread_info *-ra kasztolt mutatóról indirekcióval elért task tagot! 

#include <linux/init.h> 

              #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> 

              #include <linux/sched.h> #include <linux/list.h> 

              #include <linux/thread_info.h> MODULE_DESCRIPTION ("Ez a 

              harmadik kernel modulom - modositasa"); MODULE_AUTHOR ("Bátfai 

              Norbert (nbatfai@gmail.com)"); MODULE_LICENSE ("GPL"); static 

              int current_and_sp (void) { struct task_struct *task; struct 

              list_head *p; struct thread_info *ti; register unsigned long esp 

              asm ("esp"); ti = (struct thread_info *) (esp & ~(sizeof 

              (union thread_union) - 1)); list_for_each (p, 

              current->tasks.next) { task = list_entry (p, struct 

              task_struct, tasks); printk (KERN_NOTICE "nORBi a kernelben: 

              %p\n", ti->task); printk (KERN_NOTICE "nORBi a kernelben, 

              current: %p\n", current); printk (KERN_NOTICE "%s %i %u %li\n", 

              task->comm, task->pid, task->flags, task->state); } 

              return 0; } static int harmadik_init_module (void) { return 

              current_and_sp (); } static void harmadik_exit_module (void) { 

              current_and_sp (); } module_init (harmadik_init_module); 

              module_exit (harmadik_exit_module); 

A modul fordítása és betöltése/törlése nyomán ezt látjuk a kernel naplójában: 

[ 8379.261436] nORBi a kernelben: f0f49920 [ 

              8379.261438] nORBi a kernelben, current: f0f49920 [ 8379.261440] 

              systemd 1 4202752 1 [ 8379.261441] nORBi a kernelben: f0f49920 [ 

              8379.261442] nORBi a kernelben, current: f0f49920 [ 8379.261443] 

              kthreadd 2 2129984 1 [ 8379.261444] nORBi a kernelben: f0f49920 

              [ 8379.261444] nORBi a kernelben, current: f0f49920 [ 

              8379.261445] ksoftirqd/0 3 69238848 1 [ 8379.261446] nORBi a 

              kernelben: f0f49920 . . . [ 8379.261848] nORBi a kernelben: 
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              f0f49920 [ 8379.261849] nORBi a kernelben, current: f0f49920 [ 

              8379.261850] kworker/0:1 2486 69238880 1 [ 8379.261851] nORBi a 

              kernelben: f0f49920 [ 8379.261852] nORBi a kernelben, current: 

              f0f49920 [ 8379.261853] flush-253:1 3846 10485824 1 [ 

              8379.261853] nORBi a kernelben: f0f49920 [ 8379.261854] nORBi a 

              kernelben, current: f0f49920 [ 8379.261855] kworker/1:1 6477 

              69238880 1 [ 8379.261856] nORBi a kernelben: f0f49920 [ 

              8379.261857] nORBi a kernelben, current: f0f49920 [ 8379.261858] 

              insmod 6913 4202752 0 [ 8393.314942] nORBi a kernelben: f0d28000 

              [ 8393.314945] nORBi a kernelben, current: f0d28000 [ 

              8393.314947] systemd 1 4202752 1 [ 8393.314948] nORBi a 

              kernelben: f0d28000 [ 8393.314949] nORBi a kernelben, current: 

              f0d28000 [ 8393.314951] kthreadd 2 2129984 1 [ 8393.314952] 

              nORBi a kernelben: f0d28000 [ 8393.314953] nORBi a kernelben, 

              current: f0d28000 [ 8393.314955] ksoftirqd/0 3 69238848 1 [ 

              8393.314956] nORBi a kernelben: f0d28000 . . . [ 8393.315565] 

              nORBi a kernelben: f0d28000 [ 8393.315566] nORBi a kernelben, 

              current: f0d28000 [ 8393.315567] bash 1733 4202496 1 [ 

              8393.315569] nORBi a kernelben: f0d28000 [ 8393.315570] nORBi a 

              kernelben, current: f0d28000 [ 8393.315571] kworker/0:1 2486 

              69238880 1 [ 8393.315572] nORBi a kernelben: f0d28000 [ 

              8393.315573] nORBi a kernelben, current: f0d28000 [ 8393.315574] 

              flush-253:1 3846 10485824 1 [ 8393.315575] nORBi a kernelben: 

              f0d28000 [ 8393.315576] nORBi a kernelben, current: f0d28000 [ 

              8393.315578] kworker/1:1 6477 69238880 1 [ 8393.315579] nORBi a 

              kernelben: f0d28000 [ 8393.315580] nORBi a kernelben, current: 

              f0d28000 [ 8393.315582] rmmod 6915 4202752 0 

3.3. példa - Kézi memória dump rajzolása 

Skicceld le az előző példa task_union struktúráját adott processz esetére! Segít az [ULK] könyv 3-2-es jelzésű 

ábrája, hasonló ábrát készíts, de a fenti példa számaival! 
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4. fejezet - Berkeley socket API, Sys V 
IPC, IO multiplexelés 

Ebben a fejezetben egy olyan programot gyúrunk össze a [PP] példáiból, amelyekben találkozni fog a kedves 

olvasó 

• a Berkeley socket API-val, konkrétan egy TCP/IP-s klienssel és szerverrel 

• ahol a szerver munkáját multiplexeléssel (a select() rendszerhívás használatával) szervezzük meg 

• a jelentkező kliensek kiszolgálását párhuzamos (forkolt) processzek végzik majd 

• akik konkurens módon hozzá akarnak férni egy közös (IPC osztott memóriával megvalósított) erőforráshoz 

• amelyet IPC szemafortömbök felhasználásával védünk majd. 

„Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján 

a Földnek - ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes 

ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen - ismeretség - alapon,” 
—Karinthy Frigyes Láncszemek 

1. Berkeley socket API, Sys V IPC, IO multiplexelés 

2. Hálózati vegyérték 

Ennek a példának az első forrásai a Magas szintű programozási nyelvek 1laborokra készültek, egyszerűen 

a [PP] kapcsolódó kódcsipeteinek az összefércelésével. A kliens.c kliens az egyszerűbb, az a PP 133 (IPv4-es 

socket kliens) és a PP 40 (a fork tipikus használata) összefésülése azza kiegészítve, hogy parancssorában egy 

összeadás- vagy egy kivonásjelet (pontosabban vagy akármit) vár. 

A szerver.c szerver komplexebb, a PP 123 (párhuzamos, IO multiplexelt szerver) az alapja, amely maga is 

egy korábbi példa, a PP 106 (folyamatokkal párhuzamos szerver) szülötte. De a PP 123-ban nem csupán a 

multiplexelés jelenik meg, hanem jelkezelése már POSIX alapú, szemben a PP 106 még BSD jellegűjével. 

Tartalmi szempontból a PP minden szervere (kivéve persze az olyan célfeladatokat, mint a Pi elosztott számítás 

szervezése például) egy szimpla echo jellegű szerver. A mostani példa annyiban több, hogy a szerver egy 

számot is dédelget, amelyet a kapcsolódi kliensek változtatnak, lekérdeznek. Miközben mi majd azt vizsgáljuk, 

hogy elromlik-e ennek a dédelgetett számnak az értéke. 

A szerver.c és a kliens.c (egy korábbi említett verziójának az) alapvető használatát például ez a 

http://youtu.be/J--bRSmNjZg, 

 
videó mutatja be. 

2.1. A kliens oldal 

A kliens teljes kódja, azaz a kliens.c forrásállomány a következő. 

#include <stdio.h> #include 

          <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <string.h> 

          //#include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> 

          #include <netinet/in.h> #define SZERVER_PORT 2012 #define 

          BUFFER_MERET 256 int kliens (char b) { int kapu, olvasva; struct 

          sockaddr_in szerver; char buffer[BUFFER_MERET]; memset ((void *) 

          &szerver, 0, sizeof (szerver)); szerver.sin_family = AF_INET; 

          inet_aton ("127.0.0.1", &(szerver.sin_addr)); szerver.sin_port = 

          htons (SZERVER_PORT); if ((kapu = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 

          IPPROTO_TCP)) == -1) { perror ("socket"); return -1; } if (connect 

          (kapu, (struct sockaddr *) &szerver, sizeof (szerver)) == -1) { 

          perror ("connect"); return -1; } write(kapu, &b, 1); while 

http://mek.niif.hu/07300/07367/html/01.htm
http://progpater.blog.hu/2011/03/06/halozati_vegyertek
http://youtu.be/J--bRSmNjZg


 Berkeley socket API, Sys V IPC, IO 

multiplexelés 
 

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

          ((olvasva = read (kapu, buffer, BUFFER_MERET)) > 0) write (1, 

          buffer, olvasva); close(kapu); return 0; } int main (int argc, char 

          *argv[]) { int gyermekem_pid; int statusz; int i; char b = '+'; if 

          (argc == 2) b = argv[1][0]; for (i=0; i<4; ++i) if 

          ((gyermekem_pid = fork()) == 0) { kliens(b); } else if 

          (gyermekem_pid > 0) { kliens(b); // wait(&statusz); } else { 

          exit(-1); } return 0; } 

A main-ben megnézzük, hogy kapott-e a program az indításakor legalább egy parancssor argumentumot. Ha 

igen, akkor annak első betűjét megjegyezzük a b változóba (ezt a betűt küldjük majd a szerverre, ha nincs 

megadva, akkor alapértelmezésben egy összeadás jelet). 

Megpróbáljuk „lehengerelni” a szervert, ezért nem egyszerűen TCP kapcsolatba lépünk vele, hanem számos 

processzt készítünk, amelyek mind-mind kapcsolódnak majd a szerverhez párhuzamosan. Egészen pontosan 

ennek a programnak a futtatásakor 30 alkalommal fog lefutni a kliens függvény (azaz 30 kvázi-párhuzamos 

klienst enged rá a szerverre). Miért? Ne menj tovább addig, amíg a következő feladatot nem tudod magabiztosan 

megoldani! 

for (i=0; i<4; ++i) if 

          ((gyermekem_pid = fork()) == 0) { kliens(b); } else if 

          (gyermekem_pid > 0) { kliens(b); wait(&statusz); } else { 

          exit(-1); } 

4.1. példa - 30 processz - egy rajzolós feladat papírra, ceruzára 

Ezt a kis ellenőrző feladatot tényleg papírra skiccelve szeretem kérni a hallgatóktól. Persze, aki programmal 

válaszolja meg, azt is üdvözölni szoktam, hiszen a-priori ellensége vagyok a programozásban a bármilyen „írj 

olyan programot” erre a papírra... jellegű számonkéréseknek. Tehát rajzold most le, hogy adja ki az iménti 

kódcsipet a 30 processzt! Mikor helyes a rajzod? Ha könnyen le tudod róla olvasni, hogy 30=2+4+8+16. A 

kliens kódjának „végrehajtási fáját” rajzold le, miközben feltételezd, az alábbi kis bekommentezett módosítást: 

for (i=0; i<4; ++i) if 

            ((gyermekem_pid = fork()) == 0) { kliens(b); } else if 

            (gyermekem_pid > 0) { kliens(b); // wait(&statusz); } else 

            { exit(-1); } 

amivel jóval egyszerűbb és jobban áttekinthető fát fogsz kapni. (Így tipikusan nem 2 párhuzamos kérésenként 

fognak menni a szerver felé a kérések, hanem szépen kettő növekvő hatványaiban.) 

A szerverhez kapcsolódást és a kommunikációt teljes egészében a kliens függvénybe rejtve bonyolítjuk. A 

man 7 ip kézikönyvlapon ismerheted meg a struct sockaddr_in stuktúrát, amely arra szolgál, hogy 

kényelmesen le tudjuk vele írni a socketes kommunikációs végpontot. Ezen a szinten tipikus (az előző két példa 

kernel szintjénél feljebb, olyan rendszerprogramozás szinten), hogy a programozó olvassa a kézikönyv lapokat, 

ezért próbáljuk a kapcsolódóakat folyamatosan megnevezni és szükséges is fellapoznod. Íme a most aktuálisan 

említett részlet man 7 ip hetedik szintről: 

struct sockaddr_in { sa_family_t sin_family; /* address 

          family: AF_INET */ in_port_t sin_port; /* port in network byte order 

          */ struct in_addr sin_addr; /* internet address */ }; /* Internet 

          address. */ struct in_addr { uint32_t s_addr; /* address in network 

          byte order */ }; sin_family is always set to AF_INET. This is 

          required; in Linux 2.2 most networking functions return EINVAL when 

          this setting is missing. sin_port contains the port in network byte 

          order. The port numbers below 1024 are called privileged ports (or 

          some‐  

Esetünkben tehát felveszünk egy ilyen struktúrát, töröljük a területét, beállítjuk a szükséges értékre a protokoll 

családot, megadjuk a szerver IP-jét (ami most ugyanezen a gépen lesz, ezért localhost) és hálózati 

bájtsorrendben a 2012-es portot: 

struct sockaddr_in szerver; memset 

          ((void *) &szerver, 0, sizeof (szerver)); szerver.sin_family = 

          AF_INET; inet_aton ("127.0.0.1", &(szerver.sin_addr)); 

          szerver.sin_port = htons (SZERVER_PORT); 
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Ha ismeretlen rendszerhívással találkozol, akkor nyilván már mondani sem kell, a jegyzet böngészésével 

párhuzamosan add ki egy terminálablakban mondjuk most a szóba jöhető man 3 htons parancsot! 

A kézikönyvlapok szervezése 

Nyilván már feltünt, hogy a kézikönyv lapok különböző szintekbe vannak szervezve. 

• 1.szint – Felhasználói parancsok (Linux User's Manual/User Commands/User utilities) man 

w/who/passwd 

• 2.szint – Rendszerhívások (Linux Programmer's Manual) man 2 read 

• 3.szint – Könyvtári függvények (Linux Programmer's Manual) man 3 printf 

• 4.szint – Eszközök man 4 stdin 

• 5.szint – Formátumok, protokollok man 5 passwd 

• 6.szint – Játékok man 6 fortune 

• 7.szint – Egyéb man 7 hier 

• 8.szint – Rendszeradmin man 8 shutdown 

Gyönyörűen látszik az a BSD rendszerek lapjain, erre egy példát láthatsz a Magas szintű 

programozási nyelvek 11. előadásának 85. fóliáján (Linuxokon kevésbé szépen, néhány esetet a 

szinteknél zárójelben feltüntettem az ott adott kézikönyvlapról). 

Általában a szintekkel való ismerkedéshez add ki a man szint száma (1-8) intro parancsot! 

Majd a socket rendszerhívással elkészítjük a kommunikációs végpont absztrakcióját, amelyet a connect 

rendszerhívással az elkészített címhez kapcsolunk. Közben vegyük észre, hogy a socket által visszaadott 

„misztikus kicsi egész szám” egy fájldeszkriptor, ennek kapcsán, aki itt nem értette a tréfát, érdemes elolvasni a 

poént a Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-szálak, 

OpenMPhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf, [PARP] könyvben. 

Lényeg, hogy erre a fájlleíróra küldünk egy bájtot a write rendszerhívással, majd ugyanefölött a deszkriptor 

fölött olvassuk a szerver válaszát a read rendszerhívással, ameddig csak tudjuk, majd a beolvasott adatokat 

kiíratjuk a sztenderd outputra is a write-al. 

write(kapu, &b, 1); while ((olvasva 

          = read (kapu, buffer, BUFFER_MERET)) > 0) write (1, buffer, 

          olvasva); 

A példa hordozhatósága 

A nem GNU/Linux rendszerekben, vagy a szerző által használttól eltérő GNU/Linux rendszereken 

előfordulhat, hogy a példa fordításakor üzeneteket kapunk a fordítótól. Az ilyen esetek legtöbbször 

orvosolhatóak a megfelelő fejlécállományok beolvasásával. Erre utalva hagytuk az iménti kódban 

bekommentezve a sys/types.h beépítését, a következő, a man 2 socket kézikönyvlapról idézett 

megjegyzésnek megfelelően. 

NOTES POSIX.1-2001 does not require the inclusion of 

            <sys/types.h>, and this header file is not required on 

            Linux. However, some historical (BSD) implementations required 

            this header file, and portable applications are probably wise to 

            include it. 

2.2. A szerver oldal 

A szerver teljes kódja, azaz a szerver.c forrásállomány a következő. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/Prog1_1.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf
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// szerver.c // // "forkos, socketes, 

          multiplexelt, szemaforos, osztott memóriás" állatorvosi // szerver 

          ló a laborra Programozó Páternoszter // // Copyright (C) 2011, 2012 

          Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu // // This program is free 

          software: you can redistribute it and/or modify // it under the 

          terms of the GNU General Public License as published by // the Free 

          Software Foundation, either version 3 of the License, or // (at your 

          option) any later version. // // This program is distributed in the 

          hope that it will be useful, // but WITHOUT ANY WARRANTY; without 

          even the implied warranty of // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

          PARTICULAR PURPOSE. See the // GNU General Public License for more 

          details. // // You should have received a copy of the GNU General 

          Public License // along with this program. If not, see 

          <http://www.gnu.org/licenses/>. // // Ez a program szabad 

          szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a // Free Software 

          Foundation által kiadott GNU General Public License // 

          dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) 

          késõbbi // változata szerint. // // Ez a program abban a reményben 

          kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, // de minden egyéb GARANCIA 

          NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA // VALÓ 

          ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. // 

          További részleteket a GNU General Public License tartalmaz. // // A 

          felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General // 

          Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor // tekintse 

          meg a <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. // // // Version 

          history: // // 0.0.1 

          http://progpater.blog.hu/2011/03/06/halozati_vegyertek // 0.0.2 

          előkészítés a PARP könyvhöz #include <stdio.h> #include 

          <stdlib.h> #include <string.h> #include 

          <netinet/in.h> #include <sys/socket.h> #include 

          <time.h> #include <arpa/inet.h> #include 

          <unistd.h> #include <fcntl.h> #include 

          <sys/select.h> #include <signal.h> #include 

          <errno.h> #include <sys/sem.h> #include 

          <sys/shm.h> #include <sys/wait.h> #define SZERVER_PORT 

          2012 #define SZERVER_SOR_MERET 10 #define CTIME_BUFFER_MERET 128 int 

          kiszolgal (int kliens, int szemafor, int *osztott_memoria_terulet) { 

          char buffer[CTIME_BUFFER_MERET] = ""; time_t t = time (NULL); char 

          *ts = ctime_r (&t, buffer); char buffer2[256] = ""; int ertek, 

          nkliens; struct sembuf zar, nyit; zar.sem_num = 0; zar.sem_op = -1; 

          zar.sem_flg= SEM_UNDO; nyit.sem_num = 0; nyit.sem_op = 1; 

          nyit.sem_flg= SEM_UNDO; int olvasott = read (kliens, buffer2, 10); 

          write (kliens, buffer2, olvasott); if (semop (szemafor, &zar, 1) 

          == -1) { perror ("semop zar"); exit (EXIT_FAILURE); } 

          ++*(osztott_memoria_terulet+1); if (buffer2[0] == '+') 

          ++*osztott_memoria_terulet; else --*osztott_memoria_terulet; ertek = 

          *osztott_memoria_terulet; nkliens = *(osztott_memoria_terulet+1); if 

          (semop (szemafor, &nyit, 1) == -1) { perror ("semop nyit"); exit 

          (EXIT_FAILURE); } olvasott = snprintf(buffer2, 50, "Ertek=%d 

          Kliensek=%d\n", ertek, nkliens); write (kliens, buffer2, olvasott); 

          return write (kliens, ts, strlen (ts)); } void zombi_elharito (int 

          sig) { while (wait (NULL) > 0); } int main (void) { int 

          kapu_figyelo, kapcsolat, kliensm, sockoptval = 1, s, gyermekem_pid, 

          szemafor; fd_set kapu_figyelok; int osztott_memoria; int 

          *osztott_memoria_terulet; struct timeval timeout; struct sockaddr_in 

          szerver, kliens; struct sigaction sa; sa.sa_handler = 

          zombi_elharito; sigemptyset (&sa.sa_mask); sa.sa_flags = 

          SA_RESTART; memset ((void *) &szerver, 0, sizeof (szerver)); 

          szerver.sin_family = AF_INET; inet_aton ("127.0.0.1", 

          &(szerver.sin_addr)); szerver.sin_port = htons (SZERVER_PORT); 

          if ((kapu_figyelo = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == 

          -1) { perror ("socket"); exit (EXIT_FAILURE); } setsockopt 

          (kapu_figyelo, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *) &sockoptval, 

          sizeof (sockoptval)); fcntl (kapu_figyelo, F_SETFL, fcntl 

          (kapu_figyelo, F_GETFL) | O_NONBLOCK); if (bind (kapu_figyelo, 

          (struct sockaddr *) &szerver, sizeof (szerver)) == -1) { perror 

          ("bind"); exit (EXIT_FAILURE); } if (listen (kapu_figyelo, 

          SZERVER_SOR_MERET) == -1) { perror ("listen"); exit (EXIT_FAILURE); 

          } printf ("%s:%d\n", inet_ntoa (szerver.sin_addr), ntohs 

          (szerver.sin_port)); if ((szemafor = semget (ftok (".", 42), 1, 

          IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) { perror ("semget"); exit 

          (EXIT_FAILURE); } printf ("szemafor: %d\n", szemafor); fflush 
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          (stdout); if (semctl (szemafor, 0, SETVAL, 1)) { perror ("semctl"); 

          exit (EXIT_FAILURE); } if ((osztott_memoria = shmget (ftok (".", 

          44), 2*sizeof(int), IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) { perror 

          ("shmget"); exit (EXIT_FAILURE); } if ((osztott_memoria_terulet = 

          (int *)shmat (osztott_memoria, NULL, 0)) < 0) { perror ("shmat"); 

          exit (EXIT_FAILURE); } *osztott_memoria_terulet = 42; 

          *(osztott_memoria_terulet+1) = 0; sigaction (SIGCHLD, &sa, 

          NULL); FD_ZERO (&kapu_figyelok); for (;;) { FD_SET 

          (kapu_figyelo, &kapu_figyelok); timeout.tv_sec = 3; 

          timeout.tv_usec = 0; if ((s = select (kapu_figyelo + 1, 

          &kapu_figyelok, NULL, NULL, &timeout)) == -1) { // perror 

          ("select"); // Interrupted system call/ EINTR - SIGCHLD // exit 

          (EXIT_FAILURE); } else if (!s) { printf ("vartam...\n"); fflush 

          (stdout); } else { if (FD_ISSET (kapu_figyelo, &kapu_figyelok)) 

          { memset ((void *) &kliens, 0, (kliensm = sizeof (kliens))); if 

          ((kapcsolat = accept (kapu_figyelo, (struct sockaddr *) &kliens, 

          (socklen_t *) & kliensm)) == -1) { perror ("accept"); exit 

          (EXIT_FAILURE); } printf (" <-> %s:%d\n", inet_ntoa 

          (kliens.sin_addr), ntohs (kliens.sin_port)); if ((gyermekem_pid = 

          fork ()) == 0) { close (kapu_figyelo); if (kiszolgal (kapcsolat, 

          szemafor, osztott_memoria_terulet) == -1) { perror ("kiszolgal"); } 

          close (kapcsolat); exit (EXIT_SUCCESS); } else if (gyermekem_pid 

          > 0) { // wait(&statusz); e miatt kezeljuk a SIGCHLD jelet, 

          // l. a Zombik fejezetet (PP)! // 

          http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/#pp close (kapcsolat); } else { 

          close (kapcsolat); perror ("fork"); exit (EXIT_FAILURE); } } } } 

          } 

2.2.1. A szerver oldal kódjának tárgyalása: a kapcsolatok kezelésének 
szervezése processzekkel 

A main elejének több eleme lehet ismerős a kliensből. A szerveroldali kommunikációs végpont címének 

előállítását ugyanúgy csináljuk, a kliens esetében egyelőre csak a struktúrát vesszük fel. 

struct sockaddr_in szerver, kliens; 

            memset ((void *) &szerver, 0, sizeof (szerver)); 

            szerver.sin_family = AF_INET; inet_aton ("127.0.0.1", 

            &(szerver.sin_addr)); szerver.sin_port = htons 

            (SZERVER_PORT); 

Funkcionális bontásban a main elejének következő része a program (POSIX) jelkezelésével kapcsolatos. 

Néhány sorran lejebb látjuk majd, hogy a SIGCHLD jelet a zombi_elharito függvény fogja feldolgozni 

(tipikusan fog menni a select rendszerhívás, amikor a korábbi kiszolgáló folyamatok a kliensek kiszolgálása 

után véget érnek és kapjuk ezt a jelet). 

struct sigaction sa; sa.sa_handler = 

            zombi_elharito; sigemptyset (&sa.sa_mask); sa.sa_flags = 

            SA_RESTART; 

Az osztott_memoria majd az osztott memória azonosítására szolgál (lásd a kliensnél tett megjegyzést az ilyen 

misztikus kicsi egész számokról), a osztott_memoria_terulet nevű mutató a megosztott területre mutat majd 

(ne keverjük össze egy sima mutatóval, ez ki fog mutatni a processz címtartományából, azaz a kiszolgáló 

processzek mind látni fogják a felcsatolt közös memóriát, ahová majd ez a mutató mutat). 

int osztott_memoria; int 

            *osztott_memoria_terulet; 

A main elejének maradék 

int kapu_figyelo, kapcsolat, kliensm, 

            sockoptval = 1, s, gyermekem_pid, szemafor; fd_set kapu_figyelok; 

            struct timeval timeout; 

részében a kapu_figyelo a szerver socket (misztikus kicsi szám fájlleírója) lesz, a kapcsolat a kliens socket, 

a kliensm teljesen technikai, a kliens sockaddr_in méretét tárolja majd. A sockoptval szinén technikai, de 

célszerű használni, mert hiányában, azaz például az alábbi sorral 
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 setsockopt (kapu_figyelo, 

            SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, NULL, 0);  

elég kényelmetlenné tud válni a fejlesztés, mert mindig várni kell majd a szerver újraindítgatásánál, hogy 

felszabaduljon a port: 

 

            vartam... ^C [norbert@matrica halozati]$ ./szerver bind: Address 

            already in use  

A gyermekem_pid a PP fork-os példáitól hagyományosan örökölt elnevezéssel a fork rendszerhívás által 

visszaadott érték (a szülőben a gyermek folyamat PID-je, a gyermekben nulla). A szemafor az 

osztott_memoria-hoz hasonlóan az IPC erőforrást azonosítja. A kapu_figyelok és a timeout a select 

rendszerhívás kellékei, hamarosan tárgyaljuk őket. 

Megintcsak a kliensnél már látott módon elkészítjük a socketet. 

if ((kapu_figyelo = socket (PF_INET, 

            SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == -1) { perror ("socket"); exit 

            (EXIT_FAILURE); } 

A most elkészített sockethez hozzákötjük (lásd még man 2 bind) a megelőzően már összeállított címet (ami 

ugye a 127.0.0.1:2012 volt). 

if (bind (kapu_figyelo, (struct 

            sockaddr *) &szerver, sizeof (szerver)) == -1) { perror 

            ("bind"); exit (EXIT_FAILURE); } 

Majd elkezdjük figyelni a kapcsolatfelvételi kérelmeket (lásd még man 2 listen). 

if (listen (kapu_figyelo, 

            SZERVER_SOR_MERET) == -1) { perror ("listen"); exit 

            (EXIT_FAILURE); } 

S elvben már kezdhetnénk is feldolgozni a klienseket az accept hívásával 

if ((kapcsolat = accept 

            (kapu_figyelo, (struct sockaddr *) &kliens, (socklen_t *) 

            & kliensm)) == -1) 

de most jóval szofisztikáltabb kóddal dolgozunk, így majd magát az accept hívását is később találjuk a kódban, 

beágyazva a select rendserhívásba, hogy akkor akarjunk olvasni, ha valóban lesz mit. Tekintsük át a mostani 

logikai sorból kimaradt kódcsipeteket! 

A szerver socketet nem blokkolóra állítjuk. Először lekérdezzük fcntl (kapu_figyelo, F_GETFL) hívással a 

socket flag-jét, majd a visszakapott érték nem blokkódást jelző bitjet magasra állítva visszaírjuk immár nem 

blokkolódóra. 

fcntl (kapu_figyelo, F_SETFL, fcntl 

            (kapu_figyelo, F_GETFL) | O_NONBLOCK); 

A következő eddig nem tárgyalt sorban a szemafortömböt készítjük el. A semget első paramétere (man 2 

semget) a tömböt azonosító kulcs, amelyet a ftok (man 3 ftok) segítségével az aktuális könyvtárból és a 42 

mágikus számból generáltatunk le. 

if ((szemafor = semget (ftok (".", 

            42), 1, IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) { perror 

            ("semget"); exit (EXIT_FAILURE); } 

Nem értem, hogy miért nem értem... 

Minden IPC erőforrást hasonló rendszerhívással készítünk el (semget - szemafortömb, shmget - 

osztott memória, msgget - a kernel üzenetsorai), ahol tipikusan az erőforrást azonosító kulcs 

generálásához az ftok könyvtári függvényt használjuk. Tegyük fel, hogy tesztelünk! Ha először megy 

a programunk, aztán nem megy, gondoljunk arra, hogy a program ugyanazzal az azonosítóval akar 

dolgozni (ami tehát az említett esetekben vagy a mágikus 42 vagy a munkakönyvtár megváltoztatásával 

orvosolható). 
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A második paraméter a tömb szemaforjainak száma, ami most egyetlen egy. Ez elegendő, hiszen a közös 

erőforrásokhoz (2 darab szám) történő hozzáférést tartalmazó kódrészlet kölcsönös kizárásos védelmét akarjuk 

megvalósítani, ehhez, azaz egy ilyen kritikus tartomány megvédéséhez, egy bináris szemafor megteszi. A 

harmadik paraméter a fájlok esetén jól megszokott jogosultságok, amelyeket könnyen láthat is a kedves olvasó 

az ipcs parancs kiadásával a parancs kimenetének szemafortömbökkel foglalkozó részében. 

nbatfai@morse:~$ ipcs ------ Shared Memory Segments 

            -------- key shmid owner perms bytes nattch status 0x2c0003f5 

            32769 nbatfai 600 8 16 ------ Semaphore Arrays -------- key semid 

            owner perms nsems 0x2a0003f5 294921 nbatfai 600 1 ------ Message 

            Queues -------- key msqid owner perms used-bytes messages 

ahol is az egyetlen szamafort tartalmazó tömbünk látható, illetve egyébként az a szituáció van elkapva, amikor 

16 párhuzamos kliens kiszolgálása miatt a 16 kiszolgáló folyamat csatolta fel a 8 (2 x int, ez az ipcs egy 32 bites 

rendszeren volt kiadva) bájtos közös memória területet. 

Térjünk vissza a kód kihagyott részeinek folytatásához! A szemafor azonosította tömb 0. (azaz egyetlen) 

szemaforának értékét (SETVAL parancs) az 1 kezdőértékre állítjuk, azaz a szemafor kezdetben szabadot jelez. 

if (semctl (szemafor, 0, SETVAL, 1)) 

            { perror ("semctl"); exit (EXIT_FAILURE); } 

A szemafortömbhöz teljesen hasonlóan készítjük el az osztott memóriát (s ugyanígy járnánk el a harmadik, most 

hiányzó IPC mechanizmus, az üzenetsorok esetében is). Annyi az adott IPC specifikus eltérés, hogy az előző 

esetben a tömbbeli szemaforok számát adtuk meg, most pedig a kívánt terület méretét, ami kétszer az int mérete, 

mivel két számot akarunk majd a párhuzamosan jövő klienseket kiszolgáló folyamatok között megosztani. 

if ((osztott_memoria = shmget (ftok 

            (".", 44), 2*sizeof(int), IPC_CREAT | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1) { 

            perror ("shmget"); exit (EXIT_FAILURE); } 

A közös memóriaterületet felcsatoljuk. 

if ((osztott_memoria_terulet = (int 

            *)shmat (osztott_memoria, NULL, 0)) < 0) { perror ("shmat"); 

            exit (EXIT_FAILURE); } *osztott_memoria_terulet = 42; 

            *(osztott_memoria_terulet+1) = 0; 

Erre azért van szükség, mert a forkolt gyermekfolyamatok ezt a felcsatolást öröklik, ahogyan ezt a man 2 shmat 

kézikönyvlapon olvashatjuk: 

After a fork(2) the child inherits the attached shared 

            memory segments. After an execve(2) all attached shared memory 

            segments are detached from the process. Upon _exit(2) all attached 

            shared memory segments are detached from the process. 

A következő sor a SIGCHLD jel kezeléséhez a korábban elkészített sigactionsa struktúrát rendeljük. 

sigaction (SIGCHLD, &sa, 

            NULL); 

Zombi szerver 

Mi történik, ha a szerver kódjából kikommentezzük ezt a sort? 

[norbert@matrica halozati]$ ps -p `echo $(pgrep -u 

              norbert szerver)`|tee zombik| wc 30 178 1388 [norbert@matrica 

              halozati]$ more zombik PID TTY STAT TIME COMMAND 12885 pts/2 S+ 

              0:00 ./szerver 12892 pts/2 Z+ 0:00 [szerver] <defunct> 

              12893 pts/2 Z+ 0:00 [szerver] <defunct> 12894 pts/2 Z+ 

              0:00 [szerver] <defunct> 12895 pts/2 Z+ 0:00 [szerver] 

              <defunct> 12897 pts/2 Z+ 0:00 [szerver] <defunct> 

              12899 pts/2 Z+ 0:00 [szerver] <defunct> 

Vagy például a sa.sa_flags = SA_RESTART; sort? 
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Következik a multiplexelés, amelynek során általában állományleírók halmazait kezeljük. Most először üresre 

állítjuk (FD_ZERO), majd hozzáadjuk (FD_SET) a szerver socketet. 

FD_ZERO (&kapu_figyelok); for 

            (;;) { FD_SET (kapu_figyelo, &kapu_figyelok); 

A korábban felvett timevaltimeout struktúra tagjait a man 2 select kézikönyv lapjáról ismerhetjük: 

The timeout The time structures involved are defined in 

            <sys/time.h> and look like struct timeval { long tv_sec; /* 

            seconds */ long tv_usec; /* microseconds */ }; 

Ennek megfelelően esetünkben 3 másodperc és 0 mikroszekundum lesz az az időkorlát, amekkora 

időintervallumonként a select rendszerhívás visszatér. 

timeout.tv_sec = 3; timeout.tv_usec = 

            0; if ((s = select (kapu_figyelo + 1, &kapu_figyelok, NULL, 

            NULL, &timeout)) == -1) 

Ugyancsak a man 2 select kézikönyv lapon láthatjuk a select paramétereit. 

int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, 

            fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout); 

amelyek közül most mi a writefds és a exceptfds halmazzal nem foglalkozunk, hanem csak a szerver 

sockettel, ahol a bejövő klienseket akarjuk multiplexálni, a kialakított kapcsolat felett pedig már majd a 

kliensenként indított külön processzek bonyolítják a kommunikációt: az olvasás-írást a megkapott kliens 

kapcsolat (misztikus kicsi egész szám - fájlleíró) felett. Ennek megfelelően a readfds formális paraméterhez 

kapu_figyelok halmazt adjuk meg aktuális paraméternek. A manuál iránymutatása alapján az nfds-nek 

aktuális paraméter a legnagyobb figyelni szándékozott leíró +1, azaz kapu_figyelo + 1. Az utolsó paraméter 

pedig az az időtúllépés, amikor a select visszatér (amit nyilván majd folyamatosan hívunk egy végtelen 

ciklusból). 

Ha a select hibával tér vissza, annak több oka lehet. Ilyenkor a globális errno ad felvilágosítást. Esetünkben a 

tipikusat (EINTR - jött egy szignál) kommentezve jeleztük is. 

A nulla visszatérési értékből tudjuk meg, hogy semmi nem történt az adott időkorlát tétlen kitöltése alatt. 

if ((s = select (kapu_figyelo + 1, 

            &kapu_figyelok, NULL, NULL, &timeout)) == -1) { // perror 

            ("select"); // Interrupted system call/ EINTR - SIGCHLD // exit 

            (EXIT_FAILURE); } else if (!s) { printf ("vartam...\n"); fflush 

            (stdout); } 

Érdekesebb a nem negatív és nem hulla visszatérés. Ez az írásra vagy olvasásra kész leírók száma, esetünkben 

egészen pontosan az olvasásra és megintcsak pontosan a szerver socket, amelyről azért - a defenzív taktikának 

megfelelően - meggyőződünk, hogy valóban a kapu_figyelo leírónk benne van-e az olvasásra nem blokkolódó 

leírók halmazában: 

else { if (FD_ISSET (kapu_figyelo, 

            &kapu_figyelok)) { 

S így már tudhatjuk, hogy az accept hívása nem fog blokkolódni, íme: 

if ((kapcsolat = accept 

            (kapu_figyelo, (struct sockaddr *) &kliens, (socklen_t *) 

            & kliensm)) == -1) { perror ("accept"); exit (EXIT_FAILURE); 

            } 

miután némi nyomkövető infót kiírunk a szerver ablakába, forkolunk. 

printf (" <-> %s:%d\n", 

            inet_ntoa (kliens.sin_addr), ntohs (kliens.sin_port)); if 

            ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) { 

A villa gyermek ága 
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if ((gyermekem_pid = fork ()) == 0) { 

            close (kapu_figyelo); if (kiszolgal (kapcsolat, szemafor, 

            osztott_memoria_terulet) == -1) { perror ("kiszolgal"); } close 

            (kapcsolat); exit (EXIT_SUCCESS); } 

zárja a szerver socketet, de a kliensre nyitott leíróval megkezdi annak kiszolgálását. Majd a kiszolgálás után azt 

is zárja. 

A villa szülő ága 

else if (gyermekem_pid > 0) { // 

            wait(&statusz); e miatt kezeljuk a SIGCHLD jelet, // l. a 

            Zombik fejezetet (PP)! // http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/#pp 

            close (kapcsolat); } 

a kliens kapcsolatot törli és máris megy vissza, hogy jöhessen a következő kliens kapcsolatfelvételi kérelmének 

feldolgozása (a zombi elhárítást a jelkezeléssel oldjuk meg, lásd a korábbi részben). 

2.2.2. A szerver oldal kódjának tárgyalása: a processzek közös memóriájának 
védelme 

A kliensek kiszolgálását végző függvény paraméterként kapja a kliens socket leíráját, a szemafortömb 

azonosítáját és egy mutatót a közösen (a kiszolgal függvényt tartalmazó programok által) felcsatolt területre. 

int kiszolgal (int kliens, int 

            szemafor, int *osztott_memoria_terulet) { 

A buffer egy klaszikus PP hálózati példa örökség, azért használjuk, hogy az időt sztringgé konvertáló 

(reetráns, például ctime_r) függvények ezt használják belső saját munka pufferjükként az említett konverziók 

elvégzése során. A többi definiált változó is hasonlóan technikai jellegű. 

char buffer[CTIME_BUFFER_MERET] = ""; 

            time_t t = time (NULL); char *ts = ctime_r (&t, buffer); char 

            buffer2[256] = ""; int ertek, nkliens; 

Érdekesebb a szemafortömb egyetlen szemaforával kapcsolatos két sembuf adatszerkezet elkészítése. 

struct sembuf zar, nyit; zar.sem_num 

            = 0; zar.sem_op = -1; zar.sem_flg= SEM_UNDO; nyit.sem_num = 0; 

            nyit.sem_op = 1; nyit.sem_flg= SEM_UNDO; 

A korábbi (szülőprocessz részben) addig jutottunk el, hogy a most megkapott szemafortömb egyetlen 

szemaforjának értkét 1-re, azaz nyitottra állítottuk. A jegyzet környezeténekPárhuzamos programozás 

GNU/Linux környezetben: SysV IPC, P-szálak, 

OpenMPhttp://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf, [PARP] című könyvében 

részletesen foglalkozunk ennek az esettanulmánynak a szemaforkezelésével, ennek megfelelően itt sekélyebben 

tárgyaljuk a kapcsolódó kódcsipeteket. 

Elolvassuk, mit üzen a kliens, de maximum 10 bájtot, s majd ennek is csak az első bájtját nézzük meg. 

int olvasott = read (kliens, buffer2, 

            10); write (kliens, buffer2, olvasott); 

A közös erőforrások második osztott_memoria_terulet+1 egész számán azt számoljuk, hány kliens 

dolgozott eddig a közös területtel. Most éppen eggyel több, mint eddig: 

++*(osztott_memoria_terulet+1); 

illetve ha a klienstől kapott protokoll parancs a + jel volt, akkor a közös erőforrások első egész számát növeljük, 

különben pedig csökkentjük az alábbi kódcsipet szerint: 

if (buffer2[0] == '+') 

            ++*osztott_memoria_terulet; else 

            --*osztott_memoria_terulet; 

Ez az iménti két rész a kritikus tartomány, azt akarjuk, hogy erre a részre egy időben csakis egyetlen processz 

léphessen be. Így akarjuk biztosítani, hogy nem romlik el a közös két szám értéke. Ezért ide csak az léphet be, 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PARP/parp.book.xml.pdf
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aki megszerzi a szemafort, aki nem, annak addig várakoznia kell, amig a szemafor szabad jelzést nem mutat. A 

következő kódcsipet lecsapja a szemafort, ha az előtte szabad volt: 

if (semop (szemafor, &zar, 1) == 

            -1) { perror ("semop zar"); exit (EXIT_FAILURE); 

            } 

illetve szabaddá teszi, ha éppen kilép a kritikus szakaszból: 

if (semop (szemafor, &nyit, 1) == 

            -1) { perror ("semop nyit"); exit (EXIT_FAILURE); 

            } 

A kritikus szakaszban még másolunk egy-egy példányt a közös erőforrásokból, hogy vissza tudjuk majd írni a 

kliensnek a szerver által dédelgetett két változó értékét. 

ertek = *osztott_memoria_terulet; 

            nkliens = *(osztott_memoria_terulet+1); 

A kliens kiszolgálásának vége, visszaírjuk neki a közös erőforrásokat és a PP hálózatos példáinak 

hagyományosan rendszeridejét. 

olvasott = snprintf(buffer2, 50, 

            "Ertek=%d Kliensek=%d\n", ertek, nkliens); write (kliens, buffer2, 

            olvasott); return write (kliens, ts, strlen (ts)); 

            } 

2.3. A kiens-szerver példa tesztelése 

2.3.1. Tesztelés a localhost-on 

2.3.1.1. A szerver fordítása és futtatása 

[norbert@matrica halozati]$ gcc szerver.c -o szerver 

              [norbert@matrica halozati]$ ./szerver 127.0.0.1:2012 szemafor: 

              98305 vartam... vartam... <-> 127.0.0.1:55055 <-> 

              127.0.0.1:55056 . . . <-> 127.0.0.1:55079 <-> 

              127.0.0.1:55080 <-> 127.0.0.1:55081 <-> 

              127.0.0.1:55082 <-> 127.0.0.1:55083 <-> 

              127.0.0.1:55084 vartam... ^C 

2.3.1.2. A kliens fordítása és futtatása 

[norbert@matrica halozati]$ gcc kliens.c -o kliens 

              [norbert@matrica halozati]$ ./kliens +Ertek=43 Kliensek=1 Sat 

              Aug 4 16:18:49 2012 +Ertek=44 Kliensek=2 Sat Aug 4 16:18:49 2012 

              +Ertek=45 Kliensek=3 Sat Aug 4 16:18:49 2012 . . . +Ertek=69 

              Kliensek=27 Sat Aug 4 16:18:49 2012 +Ertek=70 Kliensek=28 Sat 

              Aug 4 16:18:49 2012 +Ertek=71 Kliensek=29 Sat Aug 4 16:18:49 

              2012 +Ertek=72 Kliensek=30 Sat Aug 4 16:18:49 2012 

Nem szükségszerűen, de az utolsó előtti sor +Ertek=72 Kliensek=30 mutatja, hogy nem romlott el a 42 érték, 

mert 30 növelés után rendben 72. 

2.3.1.3. Zavar az erőben 

A szemaforos védelem kommentezésével fordítsuk, majd futtassuk újra a szervert! 

/* if (semop (szemafor, &zar, 

              1) == -1) { perror ("semop zar"); exit (EXIT_FAILURE); } */ 

              ++*(osztott_memoria_terulet+1); if (buffer2[0] == '+') 

              ++*osztott_memoria_terulet; else --*osztott_memoria_terulet; 

              ertek = *osztott_memoria_terulet; nkliens = 

              *(osztott_memoria_terulet+1); /* if (semop (szemafor, &nyit, 

              1) == -1) { perror ("semop nyit"); exit (EXIT_FAILURE); } 

              */ 
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Az alábbi paranccsal kicsit agresszívebben futtatjuk a klienseket (6x a 30 egyre párhuzamosabbat). A lényeg, 

hogy a mágikus 42-nek nem szabadna változni, mert ugyanannyit csökkentettük, mint töveltük... 

[norbert@matrica halozati]$ ./kliens +& ./kliens 

              -& ./kliens +& ./kliens -& ./kliens +& ./kliens 

              -& ./kliens +& ./kliens -& ./kliens +& ./kliens 

              -& ./kliens +& ./kliens -& ./kliens +& ./kliens 

              -& ./kliens +& ./kliens -& ./kliens +& ./kliens 

              -& 

A kliensek biztos lefutását kivárva ránézek a szerverre mondjuk a + paranccsal, hogy lekérdezzem az értékét: 

[norbert@matrica halozati]$ telnet localhost 2012 Trying 

              ::1... telnet: connect to address ::1: Connection refused Trying 

              127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. + 

              + Ertek=47 Kliensek=514 Sat Aug 4 16:38:20 2012 Connection 

              closed by foreign host. 

Védelem hiányában jól látható, hogy a párhuzamosan kiolvasott/változtatott/visszaírt változó(k) elromlottak! A 

védelmet visszírva jön a megnyugtató eredmény: 

[norbert@matrica halozati]$ telnet localhost 2012 Trying 

              ::1... telnet: connect to address ::1: Connection refused Trying 

              127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. + 

              + Ertek=43 Kliensek=541 Sat Aug 4 16:47:31 2012 Connection 

              closed by foreign host. 

mert ugye egyrészt, ha 42 volt az ellenőrző + jeles kérésem előtt, így lett 43 itt a kimenete és 18x30+1 az 

ellenőrző lekérdezéssel az a szereplő 541 éppen. 

2.3.2. Tesztelés két gépen 

Az alábbi módosításokat kell elvégezned a kliens és a szerver kódjában, ha még izgalmasabb, két gépes 

mérésekre akarod őket felhasználni, íme: a szerver kódjában 

//inet_aton ("127.0.0.1", 

            &(szerver.sin_addr)); szerver.sin_addr.s_addr = 

            htonl(INADDR_ANY); 

használd a wildcard címet a localhost helyett, s ennek megfelelően a szerver IP számát (/sbin/ifconfig parancs 

biztosan kiírja) használd a kliens kódjában: 

//inet_aton ("127.0.0.1", 

            &(szerver.sin_addr)); inet_aton ("193.6.135.21", 

            &(szerver.sin_addr)); 

2.3.2.1. Hordozhatóság 

A hordozhatásággal kapcsolatos megjegyzésünk köszön máris vissza, amikor egy másik rendszeren akarjuk a 

fordítást elvégezni: 

nbatfai@morse:~$ gcc szerver2.c -o szerver szerver2.c: 

              In function ‘main’: szerver2.c:158: error: ‘S_IRUSR’ undeclared 

              (first use in this function) szerver2.c:158: error: (Each 

              undeclared identifier is reported only once szerver2.c:158: 

              error: for each function it appears in.) szerver2.c:158: error: 

              ‘S_IWUSR’ undeclared (first use in this function) 

át kell gondolnunk a fejlécállományokat. A man 2 stat lapon találjuk meg a S_IRUSR és a S_IWUSR 

makrókat, ennek megfelelően a headerek közé felvesszük a sys/stat.h fejlécállományt. Eztán már csont 

nélkül megy a fordítás, s a futtatás során sem támad zavar az erőben: 

[norbert@matrica halozati]$ telnet morse 2012Trying 

              193.6.135.21... Connected to morse. Escape character is '^]'. + 

              + Ertek=43 Kliensek=541 Sat Aug 4 17:30:00 2012 Connection 

              closed by foreign host. 

2.3.2.2. Tesztelés a virtualizált gépen 
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Ebben a pontban három pillanatfelvételen felvillantjuk a kliens és a szerver tesztelésének imént tárgyalt lépéseit 

a kurzushoz használt virtuális gépen. 

4.1. ábra - A kliens és a szerver fordítása. 

 

4.2. ábra - A kliens és a szerver futtatása. 

 

4.3. ábra - Az eredmények ellenőrzése. 

 

A hálózati példák további behatóbb tanulmányozásához a következő könyveket ajánljuk, amelyet magunk is 

felhasználtunk és használunk: [UNP], [LINUXPROG]. A [LINUXPROG] elegáns magyar terminológiájában a 

szerver socket és kliens socket kifejezéseket használja, ennek hatására már itt-ott ezek felbukkannak a fenti 

folyó szövegekben. A mi kevésbé elegáns terminológiánkban a kapu_figyelo (szerver socket) és a kapcsolat 

(kliens socket) beszédes nevű változók ezek megfelelői. 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

II. rész - C++ esettanulmányok 

Ebben a részben a Magas szintű programozási nyelvek 1 labor záróvédését támogatjuk az alábbi 

feladatok részletes kidolgozásával 

• az rcssserver/sampleclient bemutatása és módosítása 

• egy saját ágens vázának kidolgozása 

• az rcssserver és rcsslogplayerassr alatti módosítása, amely letehővé teszi a monitorban a Brillinger potenciál 

[BRILLPOT] folyamatos kirajzolását. 

https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcssserver/
https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcsslogplayer/
https://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcsslogplayer/
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5. fejezet - 2D RCSS robotfoci 

Ebben a fejezetben növekvő erősorrendben a következő Bolyongó SE, Bolyongó FC++, Debreceni Lobogó 

FC++, Debreceni Egyetértés FC++, Debreceni Hivatásos FC++rcssserver/sampleclient alapú csapatokat 

készítjük el. 

„A végén ott leszünk a legjobbak között. Egész egyszerűen azért, mert a számunkra a futball maga az élet. Az 

élet, ahogy mi, magyarok éljük. A futball a mi játékunk.” 
—Orbán Viktor A futball a mi játékunk: www.miniszterelnok.hu, pfla.hu. 

1. Robotfoci 

A robotfocit részletesen bevezettük a Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci 

programozásba[MIRC] könyvben, ezért itt ezt természetesen nem duplikáljuk. Csak annyit közlünk 

általánosságban, amennyi a következő példák megértéséhez, feldolgozásához szükséges. 

2. A világklasszis japán Agent2D csapat 

A [MIRC] könyvben ugyancsak felvázoltuk a [HELIOS] C++ alapú Agent2D csomag alapvető szerkezetét. Ez a 

csomag az alapja a HELIOS (2007-ben és 2008-ban harmadik, 2009-ben és 2011-ben második, 2010-ben 

világbajnok) japán csapatnak. 

Az Agent2DRCSS kliens [HELIOS] a GNU GPL v3 licenc engedélye alatt van terjesztve. A fejlesztők TDP 

[HELIOS], [HELIOS2011]-jei külön kiemelik, hogy kezdő csapatoknak tökéletes lehet a RoboCup-on való 

sikeres induláshoz ennek a csapatnak a felhasználása. S valóban ez a csomag szinte együtt finomodik a 

versennyel. Óriási programozási/fejlesztői munkát vehet le az újonnan belépni vágyó szereplők válláról, ha ezt 

használva „csak” a foci tudást, azaz a játékosok helyzetét, helyezkedését, taktikáját stb. meghatározó új 

algoritmusaikat kell beprogramozniuk. A 2011-es RoboCup világbajnokság résztvevői közül az alábbiak épültek 

erre a csomagra: [HELIOS2011], EdInferno.2D [EDINFERNO2D], ParaNoid [PARANOID], NADCO-2D 

[NADCO2D], AUA2D [AUA2D] és a Photon [PHOTON]. 

Mi viszont egyelőre nem a „focira”, hanem a keretekre, az ágens alapvető programozására koncentrálunk a 

következő pontokban. Arra, hogy hogyan vehetjük fel a kapcsolatot a futball szimulációs környezetet biztosító 

rcssserverRCSS UDP szerverrel, attól hogyan vehetjük át az ágens érzeteit és vissza a szerver felé hogyan 

továbbíthatjuk az ágensnek az érzetekre adott reakcióit. 

Tettük ezt a hangsúlyáthelyezést azért, mert a jegyzet esettanulmányainak tervezésénél koránt sem voltunk 

biztosak abban, hogy a kurzus kereteiben tudunk majd saját csapatokat fejleszteni (hiszen a MIRC könyvben 

csupán egy „parancsküldő” saját kliensünk volt, ami maximum a parancsokkal történő próbálkozásokat tudta 

támogatni, csapatunk csakis az Atan interfészen keresztül funkcionált). Annyi látszott biztosnak, hogy a MIRC 

könyvbenben elkezdett Agent2D források bemutatása alapján azokon tudunk módosítani. Ám evés közben jött 

meg az étvágy és kiderült, hogy az rcssserver-re (egészen pontosan az rcssserver/sampleclient-re) alapozva 

tudunk csapatokat fejleszteni, sőt más (sporttudományi) motivációval még akár az rcssserver magát is 

módosítani. S e tapasztalataink nagy része már a Magas szintű programozási nyelvek 1 kurzus keretében 

született. Ezek a tapasztalatok hangolták tehát át azt az eredeti tervet, hogy ennek az esettanulmánynak az 

irányában csak az Agent2D forrásait módosítsuk, arra, hogy készítsünk egy új (az RCSS protokolljának 

fellazításával előálló, sporttudományi motivációjú) rcssserver változatot, ehhez olyan rcssserver/sampleclient 

alapú saját csapatot, amely természetesen a klasszikus mellett már ezt a „lájtosított” protokollt is tudja kezelni, s 

nem utolsó sorban (megintcsak sporttudományi ihletéssel) az rcsslogplayer megjelenítőt is kibővítsük. 

3. Az rcssserver/sampleclient telepítése forrásból 

A http://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcssserver/15.0.1/ lapról letölthető rcssserver forrásai között 

találhatjuk a client.cpp állományt, amely a sampleclient program forrása. Ez nem egy önálló program, hanem 

az rcssserver részeit is képező komponensekre (ilyen például az rcssserver socket kezelése) épül. Segítségével a 

sztenderd bemenetről adhatunk parancsokat az rcssserver programnak, ahogyan azt az [RCSSMANUAL] a 77-

79 oldaláig részletesen be is mutatja. 

http://www.miniszterelnok.hu/interju/a_futball_a_mi_jatekunk_
http://pfla.hu/?q=news/2996
http://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcssserver/15.0.1/
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Első lépésként élesszük fel forrásból sampleclient programot! A tartalmazó rcssserver csomagot letöltjük, majd 

kicsomagolva 

[norbert@matrica prog1]$ mv 

        ~/Downloads/rcssserver-15.0.1.tar.gz . [norbert@matrica prog1]$ gunzip 

        rcssserver-15.0.1.tar.gz [norbert@matrica prog1]$ tar xvf 

        rcssserver-15.0.1.tar 

konfiguráljuk a GNU autoconf-os rcssserver csomagot 

[norbert@matrica prog1]$ cd rcssserver-15.0.1 [norbert@matrica 

        rcssserver-15.0.1]$ ./configure 

A robotfoci beizzítása 

http://youtu.be/U_9G6BAgKr0, 

 
. 

Sikertelen a konfigurációs szkript futtatása 

Bizonyára több hallgatótársunk fog ebben a cipőben járni, ekkor tipikusan az a gond, hogy hiányzik 

valamilyen csomag. Ennek neve a konfigurációs szkript hibaüzenetéből kiderül, ami alapján a 

csomagkezelőből a hiányzó szoftver könnyen feltehető. Ha a hibát nem sikerül felszámolni, akkor a 

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci programozásba[MIRC] könyvben a 

szoftverek telepítésével foglalkozó részt javasoljuk elolvasni. Ha ez sem segít, akkor pedig kérjünk 

online segítséget a Programozó Páternoszter blogon! 

aminek sikeres lefutásával elkészül at rcssserver forrásainak fordítását vezérlő Makefile. A fordítást a make 

parancs kiadásával kezdhetjük meg. 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1]$ make 

A make parancs sikeres forítása után elkészül az src/rcssserver futtatható bináris, amelyet most el is 

indítunk 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1]$ src/rcssserver 

        rcssserver-15.0.1 Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 

        Electrotechnical Laboratory. 2000 - 2011 RoboCup Soccer Simulator 

        Maintenance Group. Simulator Random Seed: 1335509550 CSVSaver: Ready 

        STDOutSaver: Ready Using simulator's random seed as Hetero Player 

        Seed: 1335509550 wind factor: rand: 0.000000, vector: (0.000000, 

        0.000000) Hit CTRL-C to exit 

s láthatjuk, hogy elindult a szerver, futását a szokásos Ctrl+C kombinációval szakíthatjuk meg. 

3.1. A sampleclient/client.cpp tárgyalása 

Említettük, hogy a sampleclient bemutatásával a [RCSSMANUAL] a 77-79 oldala részletesen foglalkozik. Mi 

most néhány mondat erejéig az src/client.cpp forrásába is bekukkantunk. 

Kezdjük a main függvényében! 

int main ( int argc, char **argv ) { 

          if ( std::signal( SIGINT, &sig_exit_handle) == SIG_ERR || 

          std::signal( SIGTERM, &sig_exit_handle ) == SIG_ERR || 

          std::signal( SIGHUP, &sig_exit_handle ) == SIG_ERR ) { std::cerr 

          << __FILE__ << ": " << __LINE__ << ": could 

          not set signal handler: " << std::strerror( errno ) << 

          std::endl; std::exit( EXIT_FAILURE ); } std::cerr << "Hit 

          Ctrl-C to exit." << std::endl; 

Lerágott csont ez már a kurzusban, sőt a laborkártyánk mutatta kódcsipetek még elegánsabbak is. Mindegy, 

végeredményben beállítja a program a jelkezelőket, s közli is, hogy Ctrl+K kombóval kell őt lelőni, amire a 

jelkezelő függvénye majd törli a kliens objektumot és szépen kilép. 

http://sourceforge.net/projects/sserver/files/rcssserver/15.0.1/
http://youtu.be/U_9G6BAgKr0
http://progpater.blog.hu/
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void sig_exit_handle( int ) { 

          std::cerr << "\nKilled. Exiting..." << std::endl; if ( 

          client ) { delete client; client = static_cast< Client * >( 0 

          ); } std::exit( EXIT_FAILURE ); } 

A main vége beszédesebb: 

std::string server = "localhost"; int 

          port = 6000; for ( int i = 0; i < argc; ++i ) { if ( std::strcmp( 

          argv[ i ], "-server" ) == 0 ) { if ( i + 1 < argc ) { server = 

          argv[ i + 1 ]; ++i; } } else if ( std::strcmp( argv[ i ], "-port" ) 

          == 0 ) { if ( i + 1 < argc ) { port = std::atoi( argv[ i + 1 ] ); 

          ++i; } } } client = new Client( server, port ); client->run(); 

          return EXIT_SUCCESS; } 

mert az opcionális parancssor argumentumok egyszerű átvétele után példányosít a kliens objektumból és 

meghívja annak run metódusát, amiben semmi más nincs csak a messageLoop hívása. 

void run() { messageLoop(); 

          } 

ahol a tényleges munka folyik, mert végtelen ciklusban itt olvas a program IO multiplexeléssel, azaz egyszerre 

figyeli a sztenderd inputot és a robotfocival felépített UDP kapcsolatot, s ahonnan tud, onnan olvas. Ha az stdin-

ről tud, akkor azt meg is teszi a fgets hívásával, s a beolvasott parancsot küldi is tovább a M_transport-

>write( buf, len + 1 ); sorban a robotfoci szervernek. 

// read from stdin if ( FD_ISSET( in, 

          &read_fds ) ) { if ( std::fgets( buf, sizeof( buf ), stdin ) != 

          NULL ) { size_t len = std::strlen( buf ); if ( buf[len-1] == '\n' ) 

          { buf[len-1] = '\0'; --len; } M_transport->write( buf, len + 1 ); 

          M_transport->flush(); if ( ! M_transport->good() ) { if ( 

          errno != ECONNREFUSED ) { std::cerr << __FILE__ << ": " 

          << __LINE__ << ": Error sending to socket: " << 

          strerror( errno ) << std::endl << "msg = [" << buf 

          << "]\n"; } M_socket.close(); } std::cout << buf 

          << std::endl; } } 

Ha a robotfoci szervertől, azaz a socket-ről tudna olvasni, akkor azt teszi meg a int len = M_socket.recv( buf, 

sizeof( buf ) - 1, from ); sorban, majd a kapott adatokat a processMsg függvénynek átadva, az tovább proxizza 

a parseMsg függvénynek 

// read from socket if ( FD_ISSET( 

          M_socket.getFD(), &read_fds ) ) { rcss::net::Addr from; int len 

          = M_socket.recv( buf, sizeof( buf ) - 1, from ); if ( len == -1 

          && errno != EWOULDBLOCK ) { if ( errno != ECONNREFUSED ) { 

          std::cerr << __FILE__ << ": " << __LINE__ << 

          ": Error receiving from socket: " << strerror( errno ) 

          << std::endl; } M_socket.close(); } else if ( len > 0 ) { 

          M_dest.setPort( from.getPort() ); M_socket_buf->setEndPoint( 

          M_dest ); processMsg( buf, len ); } } 

aki már valóban feldolgoz(hatja)za a kapott protokoll parancsokat, de leginkább csak kiírja a sztenderd outra. 

std::cout << std::string( msg, 

          len - 1 ) << std::endl; 

3.1.1. A sampleclient kipróbálása 

Megintcsak futtassuk (az éppen most fordított) szervert a src/rcssserver parancs kiadásával: 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ 

            src/rcssserver 

miközben futtassunk egy megjelenítőt, most az rcssmonitor programot. Ezzel is dolgozhatunk forrásból, de most 

egyszerűbb a rendszeredben fent lévőt indítani. 

[norbert@matrica ~]$ rcssmonitor 

Ez egy Qt-s program, egy ilyesmi ablakot fog nyitni 
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5.1. ábra - Az rcssmonitor program. 

 

ahol már a középkezdésnél a labda, a két csapat ágensei viszont még nem csatlakoztak, illetve szerver ablakában 

látni fogod a naplózást, hogy egy monitor program csatlakozott. 

A new (v4) monitor connected. 

Most indítsuk el az rcssserver-el együtt forduló sampleclient programot az src/rcssclient parancs kiadásával: 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ src/rcssclient 

            Hit Ctrl-C to exit. 

Csatlakoztassuk a sampleclient „ágensét” a 2D RCSS robotfoci (init Prog1 (version 14)) parancsával. Ami 

egyszerűen a kliens programba gépelt és elküldött parancsot jelenti. 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ src/rcssclient 

            Hit Ctrl-C to exit. (init Prog1 (version 14)) 

válaszul a szerver máris naplózza a (v14-es verziójú) kliens ágens csatlakozását, s ezzel egyetemben a 

megjelenítő is megjelöli a szóban forgó játékost. 

A new (v4) monitor connected. A new (v14) player (Prog1 1) 

            connected. 

A sampleclient ablakában viszont látszólag elszabadult a pokol, pedig csak a „Mátrix” dekódolatlan adatait 

látod, ahogy jönnek nyersen a szimulált valóságból, azaz a futball mérkőzésből. Ne törődj most vele, see és 

sense_body protokoll parancsok jönnek, ezek tulajdonképpen azok az érzetek, amelyeket majd az ágensnek kell 

feldolgoznia, intuitíven azt tartalmazzák, hogy mit lát az ágens (a protokoll részletes ismertetését lásd az 

[RCSSMANUAL] doksiban vagy a Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci 

programozásba[MIRC] könyvben). 

(see 0 ((f r t) 55.7 3) ((f g r b) 70.8 38) ((g r) 66.7 

            34) ((f g r t) 62.8 28) ((f p r c) 53.5 43) ((f p r t) 42.5 23) 

            ((f t 0) 3.6 -34 0 0) ((f t r 10) 13.2 -9 0 0) ((f t r 20) 23.1 

            -5) ((f t r 30) 33.1 -3 0 0) ((f t r 40) 42.9 -3) ((f t r 50) 53 

            -2) ((f r 0) 70.8 31) ((f r t 10) 66 24) ((f r t 20) 62.8 16) ((f 

            r t 30) 60.9 7) ((f r b 10) 76.7 38) ((f r b 20) 83.1 43)) 

            (sense_body 0 (view_mode high normal) (stamina 8000 1 130600) 

            (speed 0 0) (head_angle 0) (kick 0) (dash 0) (turn 0) (say 0) 

            (turn_neck 0) (catch 0) (move 0) (change_view 0) (arm (movable 0) 

            (expires 0) (target 0 0) (count 0)) (focus (target none) (count 

            0)) (tackle (expires 0) (count 0)) (collision none) (foul (charged 

            0) (card none))) 



 2D RCSS robotfoci  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A sampleclient ablakában tehát vakon kell gépelned annak sztenderd bemenetére, add is ki a (move -35 -19) 

protokoll parancsot1 

5.2. ábra - Az 1-es ágens helyezkedjen a balhátvéd pozíciójába! 

 

Kezdődhet a mérkőzés! A monitor program grafikus felületén nyomj egy Ctrl+K kombót, ez a középkezdés, 

aminek hatására a szerver elkezdi a mérkőzést. A megjelenítő alján az eredményjelzőn pörgő szám azt idő. Azt 

mutatja, hogy hányadik szimulációs ciklusban van éppen a mérkőzés. 0-tól 2x3000 = 6000-ig megy, ez 10 

perces meccset jelent, mivel egy szimulációs ciklus 100 milliszekundum, azaz másodpercenként 10 szimulációs 

ciklus történik. 

3.2. A sampleclient/client.cpp módosítása 

Ebben a pontban elkezdjük megoldani az egyik (a könnyebb) záróvédési feladatot, amelyet a következőképpen 

szövegezhetnénk meg. 

5.1. példa - A könnyebb záróvédési feladat 

Készíts olyan 2D RCSS ágensekből álló robotfoci futball csapatot, amely képes valamilyen felismerhető 

tevékenységet végezni a pályán! Például betömörülni a saját tizenhatosára, elmenni a pálya széléig és vissza, s 

ezt ismételgetni; vagy követni a labdát stb. Sőt még azt is „felismerhető tevékenységnek” tekintjük, ha 

egyszerűen bolyonganak a pályán. 

Ha a megoldásunkat a sampleclient/client.cpp módosítására szeretnénk alapozni, akkor választhatjuk az 

igényes és az igénytelen utat, mindkettő megteszi. Az utóbbin az rcssserver/sampleclient telepítése forrásból 

című pont sikerrel telepítése után csak annyi a dolgunk, hogy a saját kódunkat a meglévő src/client.cpp 

állományba programozzuk be. Az igényesek pedig magát az autoconf-os csomagot módosítják. Ez a gyökérben 

található configure.ca és Makefile.am, illetve az src/Makefile.am fájlok módosítását (működik a „brute 

force” módszer, hogy az rcssclient részekből duplikálsz rcssclientprog1-re például) jelenti, amelyből majd jöhet 

a configure szkript legenerálása. 

Korábban tárgyaltuk a sampleclient működését, most mindössze annyi a feladatunk, hogy ezt a funkcionalitást 

meghagyva a program magától is küldjön parancsokat a szerver felé és ne csak a sztenderd bemenetről olvassa 

azokat. A „magától küldés” képességét egy párhuzamos programszálba építjük be. Hiszen a socket kezelést és 

az alapvető kommunikációt a Client osztály már eleve biztosítja. A párhuzamos szállal erre ülnénk rá és a 

sztenderd inputról olvasást mellőzve magunk küldenénk a parancsokat önállóan a programból. 

Mi jöhet szóba egy ilyen szálas megoldás megvalósítására? Elvben használhatnánk Boost-ot, de 

tanulmányainkban még nem tartunk itt. A QThread osztállyal már van tapasztalatunk a kurzusban és a 

használata is könnyű, viszont nem akarjuk Qt alapokra áthelyezni a programunkat. Maradnak a már jól 

                                                           
1Ez a parancs csak a középkezdés előtt fejti ki hatását, a játék során hatástalan, lásd az [RCSSMANUAL] dokumentációt vagy a Mesterséges 
intelligencia a gyakorlatban: bevezetés a robotfoci programozásba[MIRC] könyvet! 
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megismert P-szálak. Ezek C++ alapú használatára a [LINUXPROG] könyv (158. oldal) mutatta megoldást 

használjuk, miszerint a pthread_create függvény párhuzamosan végrehajtandó függvényeként a Client 

osztály egy új statikus függvényét adjuk meg. Továbbá a pthread_create utolsó paraméterként (ami a kurzus 

eddigi példáiban a szálat azonosító egészre állított void * volt tipikusan) az aktuális példányra állítjuk, így ezen 

keresztül majd a párhuzamosan végrehajtott statikus függvényből is hozzáférünk az aktuális példányhoz 

tagjaihoz, például a sockethez, amelyen keresztül kommunikálunk a szerverrel 

Visszatérve az igénytelen útra, ott annyi a dolgunk a P-szálak használata esetén, hogy az src/Makefile.am 

fájlban szerepeltetjük a P-szálak linkelését a -lpthread kapcsoló beírásával az LDFLAGS alatt. 

rcssclient_SOURCES = \ client.cpp rcssclient_LDFLAGS = \ 

          -L$(top_builddir)/rcssbase/net \ -L$(top_builddir)/rcssbase/gzip 

          rcssclient_LDADD = \ -lpthread \ -lrcssnet \ -lrcssgz \ 

          $(BOOST_FILESYSTEM_LIB) $(BOOST_SYSTEM_LIB) -lz 

A szóban forgó szálkezelést a src/client.cpp állományba írjuk be, azaz átírjuk ezt a korábbi osztályt. 

Fordítani, futtatni ugyanúgy kell, mint ahogyan az rcssserver/sampleclient telepítése forrásból pont alatt tettük. 

Magunk a jegyzetben az igényesebb úton fogunk járni, de ez az olvasó számára csak annyiban jelenik meg, 

hogy mi nem a meglévő src/client.cpp, hanem az újonnan létrehozott src/clientprog1.cpp állományban 

dolgozunk. 

A Client osztályba tagként felvesszük a prog1thread szálat. 

class Client { private: 

          rcss::net::Addr M_dest; rcss::net::UDPSocket M_socket; 

          rcss::net::SocketStreamBuf * M_socket_buf; rcss::gz::gzstreambuf * 

          M_gz_buf; std::ostream * M_transport; int M_comp_level; bool 

          M_clean_cycle; #ifdef HAVE_LIBZ Decompressor M_decomp; #endif 

          pthread_t prog1thread; 

A meglévő run függvényt annyiban módosítjuk, hogy messageLoop hívása elé beszúrjuk a mi prog1Loop 

függvényünk hívását. 

void run() { prog1Loop(); 

          messageLoop(); } 

amelyben a szokásos módon a pthread_create hívásával elkészítjük a szálat. Illetve a [LINUXPROG] könyv 

158. oldalán látható ötletet felhasználva a sokat forgatott kézikönyvlap 

 

          PTHREAD_CREATE(3) Linux Programmer's Manual PTHREAD_CREATE(3) NAME 

          pthread_create - create a new thread SYNOPSIS #include 

          <pthread.h> int pthread_create(pthread_t *thread, const 

          pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine) (void *), void *arg); 

          Compile and link with -pthread.  

arg nevű változójának aktuális paramétereként a Client osztály aktuális példányát adjuk át. 

void prog1Loop() { 

          pthread_create(&prog1thread, NULL, prog1Thread, (void *)this); } 

          static void * prog1Thread(void * client) { Client * thisclient = 

          (Client *) client; thisclient->sndCmd("(init Prog1Vedes (version 

          15 ))"); usleep(100*1000); thisclient->sndCmd("(move -35 -19)"); 

          for (;;) { usleep(100*1000); thisclient->sndCmd("(turn 5)"); } 

          return 0; } }; 

miután ezzel majd a szálból vissza tudjuk hívni az aktuális példányt a thisclient segítségével. Most a szintén 

újonnan felvett, de kódjában a korábbi socket kommunikációs részt duplikáló sndCmd tagfüggvényt hívogatjuk 

vissza. 

void sndCmd(const char cmd[]) { 

          M_transport->write(cmd, std::strlen(cmd) + 1 ); 

          M_transport->flush(); if ( ! M_transport->good() ) { if ( 

          errno != ECONNREFUSED ) { std::cerr << __FILE__ << ": " 

          << __LINE__ << ": Error sending to socket: " << 

          strerror( errno ) << std::endl << "msg = [" << cmd 

          << "]\n"; } M_socket.close(); } } 
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Ennyi módosítás után nincs más dolgunk, mint a make parancs kiadásával fordítani 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ make . . . 

          make[3]: Entering directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1/src' g++ 

          -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I/usr/include -W -Wall -g -O2 -MT 

          clientprog1.o -MD -MP -MF .deps/clientprog1.Tpo -c -o clientprog1.o 

          clientprog1.cpp mv -f .deps/clientprog1.Tpo .deps/clientprog1.Po 

          /bin/sh ../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -W -Wall -g -O2 

          -L../rcssbase/net -L../rcssbase/gzip -L/usr/lib64 -o rcssclientprog1 

          clientprog1.o -lpthread -lrcssnet -lrcssgz -lpthread 

          -lboost_filesystem-mt -lboost_system-mt -lz -lm libtool: link: g++ 

          -W -Wall -g -O2 -o .libs/rcssclientprog1 clientprog1.o 

          -L../rcssbase/net -L../rcssbase/gzip -L/usr/lib64 

          /home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-

prog1/rcssbase/net/.libs/librcssnet.so 

          /home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-

prog1/rcssbase/gzip/.libs/librcssgz.so 

          -lpthread -lboost_filesystem-mt -lboost_system-mt -lz -lm -Wl,-rpath 

          -Wl,/usr/local/lib make[3]: Leaving directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1/src' make[2]: 

          Leaving directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1/src' Making all 

          in . make[2]: Entering directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1' make[2]: 

          Leaving directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1' make[1]: 

          Leaving directory 

          `/home/norbert/RoboCup/prog1/rcssserver-15.0.1-prog1' 

          [norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ 

majd a sikeres fordítás után következhet a tesztelés, indítsuk a szervert, a monitort és végül a most készített kis 

programot az src/rcssclientprog1 paranccsal (az igénytelen úton az src/rcssclient paranccsal) 

[norbert@matrica rcssserver-15.0.1-prog1]$ 

          src/rcssclientprog1 

Eredményként a monitorban azt kell látnunk, hogy az 1-es ágens a balhátvéd pozíciójában áll és forog 

egyfolytában! Ez egyértelműen látszik majd a megjelenítőkben, ahogyan a következő ábrákon fel is villantjuk. 

5.3. ábra - Öt fokonként forgás az rcssmonitor programban. 

 

5.4. ábra - Öt fokonként forgás a soccerwindow2 programban. 
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5.2. példa - A Mátrix lelövése, avagy ismerkedés a forrással 

Módosítsd úgy a Client osztályt (egyetlen sor bekommentezésével), hogy az init protokoll parancs után ne 

árassza el a terminált a see és a body_sense parancsokkal! 

5.3. példa - Csapatnév parancssorból 

Módosítsd úgy a client.cpp forrást, hogy az init protokoll parancs paramétereként küldendő csapatnevet 

parancssorból vegye át! 

3.2.1. Egy szekvenciális alternatíva 

Az iménti párhuzamos megoldással szemben a select nem blokkolódó IO multiplexelt működését 

kihasználhatjuk egy szekvenciális megoldáshoz, ha használjuk a kézikönyvlapról megismerhető utolsó timeval 

*timeout paraméterét. 

SELECT(2) Linux Programmer's Manual SELECT(2) NAME select, 

            pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchronous I/O 

            multiplexing SYNOPSIS /* According to POSIX.1-2001 */ #include 

            <sys/select.h> /* According to earlier standards */ #include 

            <sys/time.h> #include <sys/types.h> #include 

            <unistd.h> int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set 

            *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout); . . . The 

            timeout The time structures involved are defined in 

            <sys/time.h> and look like struct timeval { long tv_sec; /* 

            seconds */ long tv_usec; /* microseconds */ }; 

Ezt a természetes irányt a [RCSSMANUAL] is felveti, miszerint ha a select nem tud olvasni a bejövő 

fájlleírókról a megadott timeval időszeleten belül, akkor nullával fog visszatérni. Az időszeletet 100 

milliszekundumra állítva ezt arra használjuk ki, hogy a [RCSSMANUAL]-nek megfelelően ebbe az ágba 

programozzuk az ágens tevékenységét, még a korábban is használt ág, amelyben a select pozitívval tér vissza, 

lesz az érzékelésé. Ez esetben tehát semmi mást nem kell tennünk, mint a messageLoop függvényben 

végrehajtani az alábbi, // prog1 szekvenciálishoz kommentek között látható bővítéseket. 

A select rendszerhívás szekvenciális és párhuzamos programban 

A PP-ben mutatunk időkorlátos példát a select használatára, sőt olyat is, amelyben az általános TCP 

kliensek kapcsolódása és kiszolgálása párhuzamosan forkolt folyamatokban történik. 

void messageLoop() { fd_set 

            read_fds; fd_set read_fds_back; char buf[8192]; std::memset( 

            &buf, 0, sizeof( char ) * 8192 ); int in = fileno( stdin ); 

            FD_ZERO( &read_fds ); FD_SET( in, &read_fds ); FD_SET( 

            M_socket.getFD(), &read_fds ); read_fds_back = read_fds; // 

            prog1 szekvenciálishoz struct timeval timeout; timeout.tv_sec=0; 

            timeout.tv_usec=100*1000; // 1000 mikro = 1 mili és nekünk 100 
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            mili kell // prog1 szekvenciálishoz #ifdef RCSS_WIN int max_fd = 

            0; #else int max_fd = M_socket.getFD() + 1; #endif // prog1 

            szekvenciálishoz sndCmd("(init Prog1Vedes (version 15))"); // 

            prog1 szekvenciálishoz while ( 1 ) { read_fds = read_fds_back; int 

            ret = ::select( max_fd, &read_fds, NULL, NULL, &timeout); 

            if ( ret < 0 ) { perror( "Error selecting input" ); break; } 

            else if ( ret != 0 ) { // read from stdin if ( FD_ISSET( in, 

            &read_fds ) ) { if ( std::fgets( buf, sizeof( buf ), stdin ) 

            != NULL ) { size_t len = std::strlen( buf ); if ( buf[len-1] == 

            '\n' ) { buf[len-1] = '\0'; --len; } M_transport->write( buf, 

            len + 1 ); . . . std::cout << buf << std::endl; } } // 

            read from socket if ( FD_ISSET( M_socket.getFD(), &read_fds ) 

            ) { rcss::net::Addr from; int len = M_socket.recv( buf, sizeof( 

            buf ) - 1, from ); if ( len == -1 && errno != EWOULDBLOCK 

            ) { . . . M_socket.close(); } else if ( len > 0 ) { 

            M_dest.setPort( from.getPort() ); M_socket_buf->setEndPoint( 

            M_dest ); processMsg( buf, len ); } } // prog1 szekvenciálishoz } 

            else { // ret == 0 sndCmd("(turn 5)"); timeout.tv_sec=0; 

            timeout.tv_usec=100*1000; } // prog1 szekvenciálishoz } 

            } 

3.2.2. A Bolyongó SE 

Visszatérve a párhuzamos módosításhoz most elkészítjük a Bolyongó SE csapatot, amelynek tagjai a 

középkezdés után vagy fordulnak 15 fokot, vagy változó erővel mozognak abba az irányba, amelyben éppen 

állnak. 

A korábbi párhuzamos módosítást egészítsük ki az alábbi csipetekkel! Az osztályba felveszünk egy play_on 

nevű tagot, ez jelzi majd, hogy Ctrl+K kombinációt nyomtak a monitorban, azaz a mérkőzés elkezdődött. Ezt a 

konstruktor inicializációs listájában ezért hamisra állítjuk, továbbá a konstruktor törzsében inicializáljuk a 

randomszám generátort, amit majd a változó erősségű mozgás generálásakor használunk fel. 

class Client { private: 

            rcss::net::Addr M_dest; . . . pthread_t prog1thread; Client(); 

            Client( const Client & ); Client & operator=( const Client 

            & ); public: Client( const std::string & server, const int 

            port, const std::string & team ) : M_dest( port ), . . . 

            M_clean_cycle( true ), play_on( false ), // prog1 team(team) { . . 

            . // prog1 std::srand(std::time(NULL)); } 

A parseMsg függvény végén figyeljük, hogy elindult-e már a mérkőzés. 

void parseMsg( const char * msg, 

            const size_t len ) { . . . // prog1 if (! std::strncmp( msg, 

            "(sense_body", 11 )) { if (std::strncmp( msg, "(sense_body 0", 13 

            )) { play_on = true; } } } 

Párhuzamos static void * prog1Thread(void * client) szálunkban pedig megvalósítjuk az ágens 

tervezett viselkedését. 

// prog1 void prog1Loop() { 

            pthread_create(&prog1thread, NULL, prog1Thread, (void *)this); 

            } // prog1 static void * prog1Thread(void * client) { Client * 

            thisclient = (Client *) client; char buf[1024]; usleep(100*1000); 

            thisclient->sndCmd("(move -30 0)"); bool turn = true; for (;;) 

            { usleep(100*1000); if (thisclient->play_on) { if (turn=!turn) 

            thisclient->sndCmd("(turn 15)"); else { std::snprintf(buf, 64, 

            "(dash %d)\0", (int)(180.0 * std::rand() / (RAND_MAX + 1.0))); 

            thisclient->sndCmd(buf); } } else { 

            thisclient->sndCmd("(turn 5)"); } } return 0; } 

            }; 

Eddig még külön nem emeltük ki, de a messageLoop függvénybe tettük át az init RCSS protokoll parancs 

küldését 

std::snprintf(buf, 64, "(init %s 

            (version 15 ))\0", team.c_str()); sndCmd(buf); while ( 1 ) 

            { 
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ahol a parancssorból alább átvett csapatnevet fűztük be a parancsba. 

else if ( std::strcmp( argv[ i ], 

            "-team" ) == 0 ) { if ( i + 1 < argc ) { team = argv[ i + 1 ]; 

            ++i; } } } client = new Client( server, port, team ); 

            client->run(); 

A következő pillanatfelvétel mutatja, hogy az ágensek a várt módon viselkednek, itt persze nem csak egyet, 

hanem (2x)11 ágenst indítottunk a következő kis szkripttel (egyik ablakban a /start.sh, egy másikban pedig a 

/start.sh localhost 6000 Bcsapat parancsot kiadva). 

#!/bin/bash host=${1-localhost} 

            port=${2-6000} team=${3-Prog1Vedes} for ((i=0;i<11;++i)) do 

            src/rcssclientprog1 -host $host -port $port -team $team& sleep 

            1 done exit 0 

5.5. ábra - A Bolyongó SE a pályán a középkezdés előtt. 

 

5.6. ábra - A Bolyongó SE a pályán a középkezdés után. 

 

5.7. ábra - A Bolyongó SE a pályán a középkezdés előtt a Batfai_Prog1 virtuális gépen. 
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5.8. ábra - A Bolyongó SE a pályán a középkezdés után a Batfai_Prog1 virtuális gépen. 

 

A Bolyongó SE csipetek egyben 

A Bolyongó SE iménti csipeteinek összerekása már magában is jó gyakorlás, de íme itt az RCSS 

szervernél megszokott autoconf-os formában is megtalálható: 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.bolyongose.tar.bz2. 

3.2.3. A Bolyongó FC++ 

Fejlesszük tovább a Bolyongó SE csapatát, létrehozva a Bolyongó FC++ futball klubot! A Magas szintű 

programozási nyelvek 1 kurzus első sikeres laborvédői a saját csapatukban ügyesen olvasták és elemezték a 

szerver küldte RCSS protokoll parancsokat, például a see parancsba csomagolt adatokat. A jelen 

továbbfejlesztésben erre mutatunk egy elegánsabb megoldást annál, minthogy a számos sztringkezelő függvény 

kombinációjának használatával idővel egy spagetti kódot tartsunk karban. A félév elején a C-hez megismert 

Flex lexikai elemzőt fogjuk használni a protokoll parancsok elemzésére. 

A Flex használatára nem térünk ki, de felhasznált és ajánlott irodalomként a (lobogofcpp.ll és a 

lobogofcpp.h forrásokban is hivatkozott) következő olvasmányokat ajánljuk Don Blaheta: Project 2: Lexer, 

John R. Levine: flex & bison, O’Reilly, 2009, Lexical Analysis With Flex, Bison - GNU parser generator, A 

Complete C++ Example 1, A Complete C++ Example 2. 

Egy olyan osztályt fogunk készíteni, amelynek példánya tartalmazni fogja azokat az információkat, amelyeket 

az ágens érez. Mint már az RCSS protokollal szerzett tapasztalataink megmutatták, hogy ez a szerver által 

tipikusan küldött 

 

            (see 130 ((f c) 37 -10) ((f c b) 70.8 -8) ((f r b) 90 -44) ((f l 

            b) 86.5 29) ((f g l b) 66 43) ((f p r b) 69.4 -40) ((f p l b) 66 

            24) ((f p l c) 49.4 36) ((f b 0) 75.9 -8) ((f b r 10) 77.5 -15) 

            ((f b r 20) 79 -22) ((f b r 30) 83.1 -29) ((f b r 40) 87.4 -35) 

            ((f b r 50) 92.8 -40) ((f b l 10) 75.9 0) ((f b l 20) 78.3 7) ((f 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.bolyongose.tar.bz2
http://progpater.blog.hu/2012/04/27/a_felev_zarovedese/fullcommentlist/1#c16529837
http://torvalds.cs.longwood.edu/courses/cmsc445/s12/proj2.pdf
http://flex.sourceforge.net/manual
http://www.gnu.org/software/bison/manual/
http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/A-Complete-C_002b_002b-Example.html#A-Complete-C_002b_002b-Example
http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/A-Complete-C_002b_002b-Example.html#A-Complete-C_002b_002b-Example
http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/C_002b_002b-Parsers.html#C_002b_002b-Parsers
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            b l 30) 80.6 14) ((f b l 40) 84.8 20) ((f b l 50) 89.1 26) ((f l b 

            10) 72.2 44) ((f l b 20) 79 38) ((f l b 30) 86.5 34) ((b) 36.6 

            -10) ((l t) 3 84) ((l b) 71.5 84)) (sense_body 131 (view_mode high 

            normal) (stamina 8000 1 130600) (speed 0 -95) (head_angle 0) (kick 

            0) (dash 0) (turn 1) (say 0) (turn_neck 0) (catch 0) (move 0) 

            (change_view 0) (arm (movable 0) (expires 0) (target 0 0) (count 

            0)) (focus (target none) (count 0)) (tackle (expires 0) (count 0)) 

            (collision none) (foul (charged 0) (card none)))  

jellegű szöveges információk feldolgozását jelenti. Ezért természetes választás egy lexer osztály készítése, 

amelyet BolyongoLexer osztálynak nevezünk majd és a bolyongofcpp.h fejlécben fogunk definiálni. 

Példánytagjait pedig majd a következő Flex állomány tölti fel. De nézzünk egy konkrét példát! Ha az ágens látja 

a labdát, akkor a see szervertől kapott protokollparancs tartalmazni fog egy ilyen részt ((b) 36.6 -10, 

miszerint 36.6 méter távol, -10 fokos szög alatt látszik a labda éppen. Hogyan bányásszuk ki ezeket az 

információkat a flexerünkkel? Az alábbi résszel: 

 

            {BALL}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((b) %f %f", 

            &ball_dist, &ball_ang); see_ball_guard = true; } 

             

ahol talán túl elegánsan olyan kifejezést keresünk, amely a BALL="((b)" résszel kezdődik, egy vagy több 

szóközzel folytatódik (mindig eggyel, de az elegancia miatt fehér szóközt írtunk), majd jön a távolság, megint az 

elválasztó és újra egy szám, a szög. Ha az elemző ilyen részt talál az inputban, akkor ebből kiolvassa a számokat 

a BolyongoLexer osztály megfelelő ball_dist és ball_ang változóiba. Illetve igazra állítja a 

see_ball_guard változót, amelynek az a rendeltetése, hogy jelzi: látjuk vagy sem a labdát. (Pontosabban ezt 

nem ez jelzi, hanem majd a szimpla see_ball tagváltozó, de szinkronizációs megfontolásokból az érzékelések 

előtt a see_ball_guard változót nullázzuk. Hiszen ne feledjük, hogy az érzékeléssel párhuzamosan megy az 

ágens aktor szála is, amely nem veszi jó néven, ha ezeket a jelző tagváltozókat hamisra álligatjuk, mert azt 

annak tudja be, hogy nem látszik a zászló, pedig meglehet, hogy látszik, csak az érzékelés előtt tecnikai okból 

éppen nulláztuk...) 

/* * Bolyongó FC++ * bolyongofcpp.ll 

            * 2012.05.04, "A Bolyongó FC++" * * This is a flex definition file 

            for the "Bolyongó FC++". It is used in * our Programming 

            laboratory exercises at the University of Debrecen. * For details, 

            see the books "Dr. Bátfai * Norbert: Programozó Páternoszter 

            újratöltve: C, C++, Java, Python és * AspectJ esettanulmányok" * 

            http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf * 

            and * "Dr. Bátfai Norbert: Mesterséges intelligencia a 

            gyakorlatban: bevezetés * a robotfoci programozásba" * 

            http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf * 

            * Norbert Bátfai, PhD * batfai.norbert@inf.unideb.hu, 

            nbatfai@gmail.com * IT Dept, University of Debrecen */ /* * This 

            program is free software: you can redistribute it and/or modify * 

            it under the terms of the GNU General Public License as published 

            by * the Free Software Foundation, either version 3 of the 

            License, or * (at your option) any later version. * * This program 

            is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT 

            ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * 

            MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU 

            General Public License for more details. * * 

            http://www.gnu.org/licenses/gpl.html */ /* * References * 

            Felhasznált és ajánlott irodalom: * * Don Blaheta: Project 2: 

            Lexer * 

            http://torvalds.cs.longwood.edu/courses/cmsc445/s12/proj2.pdf * * 

            John R. Levine: flex & bison, O’Reilly, 2009 * * Lexical 

            Analysis With Flex * http://flex.sourceforge.net/manual * * Bison 

            - GNU parser generator * www.gnu.org/software/bison/manual/ * A 

            Complete C++ Example * 

            http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/A-Complete-C_002b_002b-

Example.html#A-Complete-C_002b_002b-Example 

            * 

            http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/C_002b_002b-

Parsers.html#C_002b_002b-Parsers 

            */ %option c++ %option noyywrap %{ #define YY_DECL int 

            BolyongoLexer::yylex() #include "bolyongofcpp.h" #include 

            <cstdio> %} SEE "(see" INIT "(init" BALL "((b)" FC "((f c)" 

            FCT "((f c t)" FCB "((f c b)" GR "((g r)" WS [ \t]* WORD [^-:\n 
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            \t()]{2,} INT2 [0123456789]{1,2} INT4 [0123456789]{1,4} FLOAT 

            [-.0123456789]+ %% {INIT}{WS}("l"|"r"){WS}{INT2}{WS}{WORD}")" { 

            std::sscanf(yytext, "(init %c %d", &lr, &squad_number); } 

            {SEE}{WS}{INT4} {; std::sscanf(yytext, "(see %d", &time); } 

            {BALL}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((b) %f %f", 

            &ball_dist, &ball_ang); see_ball_guard = true; } 

            {FC}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((f c) %f %f", 

            &fc_dist, &fc_ang); see_fc_guard = true; } 

            {FCT}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((t c t) %f 

            %f", &fct_dist, &fct_ang); see_fct_guard = true; } 

            {FCB}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((f c b) %f 

            %f", &fcb_dist, &fcb_ang); see_fcb_guard = true; } 

            {GR}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} {; std::sscanf(yytext, "((g r) %f %f", 

            &gr_dist, &gr_ang); see_gr_guard = true; } . {;} %% int 

            yyFlexLexer::yylex(){return -1;} 

A már említett BolyongoLexer osztály kódja a következő. Ez gyakorlatilag az ágens érzékelését reprezentáló 

adatok csokra, ahol a látás parancs feldolgozását olyan logika mentén szervezzük, hogy a látás feldolgozás előtt 

egy pre_see, feldolgozása után egy post_see hívást kell megejtenünk. Ennek az a célja, hogy a feldolgozás 

alatt a jelző változók (például amelyik azt mondja meg, hogy látom-e labdát) megtartják az értéküket. Mert 

vizsgáljunk két egymást követő szimulációs ciklust! Tegyük fel, hogy az ágens mindkettőben látja a labdát. Az 

első után az ezt jelző változó értéke igaz lesz, de a következő érzékelés előtt azt a jelzőt hamisra állítjuk, hogy 

az érzékelés vagy így hamisan hagyja, vagy igazra állítja. De láthatóan a két igaz között lett egy technikai 

hamis, s meglehet, hogy az aktor szál éppen ezt olvassa ki. De nem akarjuk szinkronizációval lassítani az ágenst, 

ezért használjuk a *_guard tagokat, illetve a felxelés pre_see, post_see közötti hívását. 

/* * Bolyongó FC++ * bolyongofcpp.h 

            * 2012.05.04, "A Bolyongó FC++" * * This agent, called "Bolyongó 

            FC++", is a simple threaded version of * rcssserver/client.cpp It 

            is used in our Programming laboratory exercises * at the 

            University of Debrecen. For details, see the books "Dr. Bátfai * 

            Norbert: Programozó Páternoszter újratöltve: C, C++, Java, Python 

            és * AspectJ esettanulmányok" * 

            http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/PROP/prop.book.xml.pdf * 

            and * "Dr. Bátfai Norbert: Mesterséges intelligencia a 

            gyakorlatban: bevezetés * a robotfoci programozásba" * 

            http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf * 

            * Norbert Bátfai, PhD * batfai.norbert@inf.unideb.hu, 

            nbatfai@gmail.com * IT Dept, University of Debrecen */ /* * This 

            program is free software: you can redistribute it and/or modify * 

            it under the terms of the GNU General Public License as published 

            by * the Free Software Foundation, either version 3 of the 

            License, or * (at your option) any later version. * * This program 

            is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT 

            ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * 

            MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU 

            General Public License for more details. * * 

            http://www.gnu.org/licenses/gpl.html */ /* * References * 

            Felhasznált és ajánlott irodalom: * * Don Blaheta: Project 2: 

            Lexer * 

            http://torvalds.cs.longwood.edu/courses/cmsc445/s12/proj2.pdf * * 

            John R. Levine: flex & bison, O’Reilly, 2009 * * Lexical 

            Analysis With Flex * http://flex.sourceforge.net/manual * * Bison 

            - GNU parser generator * www.gnu.org/software/bison/manual/ * A 

            Complete C++ Example * 

            http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/A-Complete-C_002b_002b-

Example.html#A-Complete-C_002b_002b-Example 

            * 

            http://www.gnu.org/software/bison/manual/html_node/C_002b_002b-

Parsers.html#C_002b_002b-Parsers 

            */ #ifndef BOLYONGOFCPP_H #define BOLYONGOFCPP_H #ifndef 

            __FLEX_LEXER_H #include <FlexLexer.h> #endif #include 

            <iostream> #include <sstream> #include <cstring> 

            class BolyongoLexer : public yyFlexLexer { public: 

            BolyongoLexer(int time = 0, int squad_number=0, char lr = 'l'): 

            time(time), squad_number(squad_number), lr(lr) {}; virtual int 

            yylex (); friend std::ostream & operator<< (std::ostream 

            & os, BolyongoLexer & bl) { os << "time: " << 

            bl.time << std::endl; os << "squad_number: " << 

            bl.squad_number << std::endl; os << "lr: " << 
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            bl.lr << std::endl; if (bl.see_ball) { os << 

            "ball_dist: " << bl.ball_dist << std::endl; os 

            << "ball_ang: " << bl.ball_ang << std::endl; } 

            if (bl.see_fc) { os << "fc_dist: " << bl.fc_dist 

            << std::endl; os << "fc_ang: " << bl.fc_ang 

            << std::endl; } if (bl.see_fct) { os << "fct_dist: " 

            << bl.fct_dist << std::endl; os << "fct_ang: " 

            << bl.fct_ang << std::endl; } if (bl.see_fcb) { os 

            << "fct_dist: " << bl.fct_dist << std::endl; os 

            << "fct_ang: " << bl.fct_ang << std::endl; } if 

            (bl.see_gr) { os << "gr_dist: " << bl.gr_dist << 

            std::endl; os << "gr_ang: " << bl.gr_ang << 

            std::endl; } return os; } int get_time() const { return time; } 

            char get_lr() const { return lr; } int get_squad_number() const { 

            return squad_number; } float get_ball_dist() const { return 

            ball_dist; } float get_ball_ang() const { return ball_ang; } bool 

            get_see_ball() const { return see_ball; } float get_gr_dist() 

            const { return gr_dist; } float get_gr_ang() const { return 

            gr_ang; } bool get_see_gr() const { return see_gr; } void 

            pre_see() { see_ball_guard = false; see_fc_guard = false; 

            see_fct_guard = false; see_fcb_guard = false; see_gr_guard = 

            false; } void post_see() { see_ball = see_ball_guard; see_fc = 

            see_fc_guard; see_fct = see_fct_guard; see_fcb = see_fcb_guard; 

            see_gr = see_gr_guard; } private: int time; // init int 

            squad_number; char lr; // ball float ball_dist; float ball_ang; 

            bool see_ball, see_ball_guard; // flag center float fc_dist; float 

            fc_ang; bool see_fc, see_fc_guard; // flag center top float 

            fct_dist; float fct_ang; bool see_fct, see_fct_guard; // flag 

            center bottom float fcb_dist; float fcb_ang; bool see_fcb, 

            see_fcb_guard; // flag goal right float gr_dist; float gr_ang; 

            bool see_gr, see_gr_guard; }; #endif 

A flexert az ágens kódjából hívjuk. Ez a parseMsg alábbi módosítását jelenti, illetve a flexelés indítása 

konkrétan az új tagfüggvényként bekerülő parseSeeCmd és parseCmd metódusokból történik. Utóbbinál nem 

használjuk az említett elő- és utófeldolgozást, mert ezzel nem a see parancsokat dolgozzuk fel, hanem például 

init parancsra kapott választ, amelyből kiderül, hogy az ágens melyik térfélen játsziuk vagy milyen a mezszáma. 

void parseSeeCmd(char buf[], 

            BolyongoLexer & bl) { std::istringstream data(buf); 

            bl.switch_streams(&data); bl.pre_see(); bl.yylex(); 

            bl.post_see(); } void parseCmd(char buf[], BolyongoLexer & bl) 

            { std::istringstream data(buf); bl.switch_streams(&data); 

            bl.yylex(); } void parseMsg( const char * msg, const size_t len ) 

            { if ( ! std::strncmp( msg, "(ok compression", 15 ) ) { int level; 

            if ( std::sscanf( msg, " ( ok compression %d )", &level ) == 1 

            ) { setCompression( level ); } } else if ( ! std::strncmp( msg, 

            "(sense_body", 11 ) || ! std::strncmp( msg, "(see_global", 11 ) || 

            ! std::strncmp( msg, "(init", 5 ) ) { M_clean_cycle = true; } // 

            prog1 /* A Bolyongó SE így figyelte e ajáték megkezdését: * avagy 

            mikot lett a sense_body után következő idő * zérustól különböző? 

            Ha igen, megvolt a kirúgás. * if (! std::strncmp( msg, 

            "(sense_body", 11 )) { if (std::strncmp( msg, "(sense_body 0", 13 

            )) { play_on = true; } } */ //std::cout << msg << 

            std::endl; char buf[8192]; std::strncpy(buf, msg, 8192); if (! 

            std::strncmp( msg, "(see", 4 )) { parseSeeCmd(buf, bl); } else { 

            parseCmd(buf, bl); } /* tesztelj így egy adott, a monirotban vagy 

            a soccerwindow-ban * megfigyelt ágenst: * if 

            (bl.get_squad_number() == 3 && !bl.get_see_ball()) { 

            std::cout << msg << std::endl; std::cout << bl 

            << std::endl; } */ } 

nem maradt más hátra, mint az ágens aktor szálának módosítása, ahol majdnem minden (eddig a flexer fájlba 

beépített) információt felhasználunk, konrétan a a mezszámot, a labda és a jobb oldali kapu közepzászójának 

láthatóságát, távolságát és szögét. 

// prog1 static void * 

            prog1Thread(void * client) { Client * thisclient = (Client *) 

            client; char buf[1024]; // középkezdési felállás int 

            formation[][2] = { // Goalie, kapus {-51, 0}, // Attackers, 

            támadók {-4, 10}, {-1, 1}, {-3, -11}, // Midfielders, 

            középpályások {-18, -16}, {-17, 2}, {-18, 17}, // Defenders, védők 
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            {-35, -19}, {-33, -10}, {-34, 12}, {-35, 24} }; usleep(100*1000); 

            // minden játékos a saját pozíciójába a középkezdéskor int 

            squad_number = thisclient->bl.get_squad_number() -1; 

            std::snprintf(buf, 64, "(move %d %d)\0", 

            formation[squad_number][0], formation[squad_number][1]); 

            thisclient->sndCmd(buf); for (;;) { usleep(100*1000); // ha 

            látja a lasztit if (thisclient->bl.get_see_ball()) { // és 

            olyan közel, hogy meg tudja rúgni if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < 0.8) { // akkor a jobb 

            oldali kapu if (thisclient->bl.get_see_gr()) { // felé rúgja ha 

            látja std::snprintf(buf, 64, "(kick 100 %f)\0", 

            thisclient->bl.get_gr_ang()); thisclient->sndCmd(buf); } 

            else { // ha azt nem látja, akkor becsúszik std::snprintf(buf, 64, 

            "(kick 80 %f)\0", 90+thisclient->bl.get_ball_ang()); 

            thisclient->sndCmd(buf); } } else if 

            (std::abs(thisclient->bl.get_ball_ang()) > 15.0) { 

            std::snprintf(buf, 64, "(turn %f)\0", 

            thisclient->bl.get_ball_ang()); thisclient->sndCmd(buf); } 

            else if (thisclient->bl.get_ball_dist() < 10.0) { 

            thisclient->sndCmd("(dash 100)"); } else if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < 20.0) { 

            thisclient->sndCmd("(dash 70)"); } else if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < 30.0) { 

            thisclient->sndCmd("(dash 40)"); } else { 

            thisclient->sndCmd("(dash 5)"); } } else { // ha nem látja a 

            labdát thisclient->sndCmd("(turn 55)"); } } // for (;;) return 

            0; } }; 

A kód további érdekessége, hogy minden játékost saját pozícióba helyez a középkezdéskor. 

5.9. ábra - A Bolyongó FC++ felállása a középkezdésnél. 

 

5.10. ábra - A Bolyongó FC++ : Bolyongó FC++ 13:1 (6:1) mérkőzés egy (nem ön)gólja. 

 

A Bolyongó FC++ csipetek egyben 
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A Bolyongó FC++ iménti csipeteinek összerekása már magában is jó gyakorlás, de íme itt az RCSS 

szervernél megszokott autoconf-os formában is megtalálható: 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.bolyongofc.tar.bz2. 

A Bolyongó FC++ lexikális elemzőjének OO kapcsolódása 

Vedd észre, hogy a BolyongoLexer osztály egy yyFlexLexer osztály, hiszen annak gyermeke. A 

BolyongoLexer osztályt a bolyongofcpp.h állományban definiáltuk, de tagjait használjuk a 

bolyongofcpp.ll állományban, amelyből a Flex generálja automatikusan a bolyongofcpp.cc 

állományt. Itt találod az int BolyongoLexer::yylex() függvény implementációját, ennek részei - 

amely részek tipikusan használják az osztály tagváltozóit - automatikusan állnak elő a 

bolyongofcpp.ll alapján. Így jól láthatóan azért használhatóak, mert tulajdonképpen a 

BolyongoLexer osztályon belül vagyunk a bolyongofcpp.ll, azaz a bolyongofcpp.cc 

forrásállományban. 

3.2.4. A Debreceni Lobogó FC++ 

Fejlesszük tovább a Bolyongó FC++ csapatot, megalakítva a Debreceni Lobogó FC++ futball klubot! A csapat 

névadását az ihlette, hogy a lobogofcpp.ll szintaktikus elemzőnk már az összes zászlót figyeli. Sőt a látott 

zászlók alapján a csapat ágensei megpróbálják megbecsülni helyzetüket a pályán. 

A BolyongoLexer osztályt átneveztük LobogoLexer osztályra és beépítettük az összes (55 darab) zászló 

figyelését. A zászlók könnyebb kezelhetőségét biztosítják a Flag osztály konstansai, ahol a zászlók neve adja a 

konstansok nevét, amelyek értéke pedig a LobogoLexer::flags zászlók SeenFlag típusú tömbjének indexe. 

class LobogoLexer : public 

            yyFlexLexer { public: LobogoLexer(int time = 0, int 

            squad_number=0, char lr = 'l'): time(time), 

            squad_number(squad_number), lr(lr) { flags = new 

            SeenFlag[Flag::NOF] { // halfway line // kozepvonal // 0: "f c b" 

            see the constants of the class Flag {0.0, 34.0}, // 1: "f c" {0.0, 

            0.0}, // 2: "f c t" {0.0, -34.0}, // right (east) goal line // 

            keleti golvonal {52.5, 7.0}, {52.5, 0.0}, {52.5, -7.0}, . . 

            . 

A tömb használata feleslegessé tette a zászlók látásának beállításánál a korábban használt *_guard 

segédváltozós (hogy ne a megfelelő példánytagokat kapcsolgassuk a pre_see metódusban) technikát, de ebben 

a csapatban még redundánsan ezt is meghagytuk. 

Ugyancsak a BolyongoLexer osztályban helyeztük az ágens helymeghatározását segítő positioning és gps 

függvényeket, amelyeket a [MIRC] könyv Mighty Magyars csapatából vettünk át. A positioning függvényt 

annyiban most módosítottuk, hogy nem az időben két legfrissebben látott két zászló alapján dolgozik a gps 

függvény, hanem az időben legfrissebbek közül az ágens már korábban becsült pozíciójához két legközelebbi 

zászlót választjuk: 

 // See the book "Bátfai Norbert: Mesterséges 

            intelligencia a gyakorlatban: bevezetés // a robotfoci 

            programozásba" 

            http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.pdf 

            void positioning() { int itime = time; int smallest = 1000; int 

            secondsmallest = 1000; float long_dist = 100000.0, dist, secdist = 

            100000.0, x, y; int time_stamp; for (int i = 0; i < Flag::NOF; 

            ++i) { time_stamp = flags[i].get_time_stamp(); x = 

            flags[i].getX(); y = flags[i].getY(); if (itime - time_stamp < 

            2) { dist = (estx - x) * (estx - x) + (esty - y) * (esty - y); if 

            (dist < long_dist) { long_dist = secdist; secdist = dist; 

            secondsmallest = smallest; smallest = i; } } } if (secondsmallest 

            != 1000) { gps(flags[smallest].getX(), flags[smallest].getY(), 

            flags[smallest].getDist(), flags[secondsmallest].getX(), 

            flags[secondsmallest].getY(), flags[secondsmallest].getDist()); 

             

A helymeghatározás hívását közvetlenül a parseSeeCmd visszatérése után hívjuk a Client osztály parseMsg 

függvényében. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.bolyongofc.tar.bz2
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.html#id549166
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3.2.4.1. A Debreceni Lobogó FC++ helymeghatározásának tesztelése 

5.11. ábra - A Debreceni Lobogó FC++ helymeghatározásának tesztelése. 

 

[seen flags [2171 ] [3 2171] [4 2171] ] Estimated 

              position of the player 1 = (40.1157, -0.622855) Estimated 

              position of the player 1 = (40.1157, -0.622855) [seen flags 

              [2172 ] [3 2172] [4 2172] ] Estimated position of the player 1 = 

              (40.4252, -0.779994) Estimated position of the player 1 = 

              (40.4252, -0.779994) Estimated position of the player 1 = 

              (40.4252, -0.779994) [seen flags [2174 ] [3 2174] [4 2174] ] 

              Estimated position of the player 1 = (41.304, 

              -0.299282) 

5.12. ábra - A Debreceni Lobogó FC++ ágensének valódi pozíciója. 

 

[seen flags [591 ] [1 591] [2 591] ] Estimated position 

              of the player 1 = (30.2198, -15.95) Estimated position of the 

              player 1 = (30.2198, -15.95) Estimated position of the player 1 

              = (30.2198, -15.95) [seen flags [593 ] [1 593] [2 593] ] 

              Estimated position of the player 1 = (29.4992, -15.5382) 

              Estimated position of the player 1 = (29.4992, 

              -15.5382) 

5.13. ábra - A Debreceni Lobogó FC++ helymeghatározásának tesztelése más zászlókra. 
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5.14. ábra - A Debreceni Lobogó FC++ ágensének valódi pozíciója. 

 

A Debreceni Lobogó FC++ csipetek egyben 

A Debreceni Lobogó FC++ iménti csipeteinek összerekása már magában is jó gyakorlás, de íme itt az 

RCSS szervernél megszokott autoconf-os formában is megtalálható: 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.lobogo.tar.bz2. 

5.4. példa - Vonal feladat 

Bővítsd úgy a Debreceni Lobogó FC++ csapatot, hogy az [RCSSMANUAL] 46. oldalán látható see parancs 

vonalakra vonatkozó 

 

                ObjName ::= (p "Teamname" UniformNumber goalie) | (g [l|r]) | 

                (b) | (f c) . . . | (l [l|r|t|b])  

(l [l|r|t|b]) részét is feldolgozza! 

3.2.5. A Debreceni Egyetértés FC++ 

A Debreceni Egyetértés FC++ futball klub megalakításával fejlesztjük tovább a Debreceni Lobogó FC++ 

csapatát. A névadás háttere, hogy az új csapat tagjai látják a társakat, így tudnak például passzolni. 

A LobogoLexer osztályt tovább használjuk, de megjegyezzük, hogy az előző csapatnál említett redundáns 

részek kigyomlálásával a kód mérete nagyon nagy arányban csökkenthető lenne. Ekkor persze az aktor szálban 

nem azt kellene írnunk, hogy 

if (thisclient->bl.get_see_gr() 

            && thisclient->bl.get_gr_dist() < 25.0) 

            { 

hanem a (látott) zászlók tömbjét használva ezt: 

if 

            (thisclient->bl.get_flag(Flag::GR).get_time_stamp() < 2 

            && thisclient->bl.get_flag(Flag::GR).getDist() < 

            25.0) { 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.lobogo.tar.bz2
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Azt is megjegyezhetjük, hogy ebben a fejlesztési fázisban más fájlokat, osztályokat sem nevezünk át. 

Ennek megfelelően a lobogofc++ Flex állományban feldolgozzuk a „játékosok látása” jellegű információkat, ez 

a az [RCSSMANUAL] 46. oldalán látható see protokoll parancs 

 ObjName 

            ::= (p "Teamname" UniformNumber goalie)  

sorának feldolgozását jelenti, amelyet a következő sorokkal oldunk meg 

PLYR "((p" . . . 

            {PLYR}{WS}{WORD}{WS}{INT2}")"{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} { 

            std::sscanf(yytext, "((p %s %d) %f %f", teamname_buffer, 

            &squadnumber_buffer, &dist_buffer, &ang_buffer); 

            if(!std::strncmp( teamname_buffer+1, team.c_str(), 

            strlen(teamname_buffer)-3)) 

            own_team[squadnumber_buffer-1].setDistAng(time, dist_buffer, 

            ang_buffer); else 

            other_team[squadnumber_buffer-1].setDistAng(time, dist_buffer, 

            ang_buffer); } . . . 

ahol a LobogoLexer osztályba most bevezetett SeenPlayer * own_team; és SeenPlayer * other_team; 

tömbök megfelelő elemeinek tulajdonságait (mikor láttuk, milyen messze, milyen szög alatt) állítjuk be. 

5.5. példa - Közös ős feladat 

A lobogofcpp.h kódjában, a SeenFlag és SeenPlayer osztályok definícióiban jól látható, hogy alig 

különböznek. Ezért vezess be egy ősosztályt és a közös dolgaikat ott implementáld, a két jelen osztály pedig ezt 

a közös őst terjessze ki! 

Már látott játékosok tömbjével felszerelkezve már rendelkezünk azzal az absztrakcióval, amely a passzolás 

megvalósításához szükséges. Ezt demonstrálandó egy a legtávolabbi játékostársnak passzoló viselkedéssel 

ruházzuk fel a LobogoLexer osztályt a következő pass_to_farthes függvény személyében 

int pass_to_farthes(void) { int 

            itime = time; int farthes = -1; float small_dist = 0.0001, dist; 

            int time_stamp; for (int i = 0; i < 11; ++i) { time_stamp = 

            own_team[i].get_time_stamp(); if (itime - time_stamp < 2) { 

            dist = own_team[i].getDist(); if (dist > small_dist) { 

            small_dist = dist; farthes = i; } } } return farthes; 

            } 

ahol egyszerűen végigzongorázunk a látott játékosok tömbjén és megnézzük, hogy melyik közülük az, akit a 

legtávolabbinak láttunk, illetve a -1 értékkel jelezzük, ha nincs kinek leadni a passzt. 

Nincs más dolgunk, csupán a pass_to_farthes függvény meghívása, ezt az aktor szálban tesszük meg: 

// ha látja a lasztit if 

            (thisclient->bl.get_see_ball()) { // és olyan közel, hogy meg 

            tudja rúgni if (thisclient->bl.get_ball_dist() < 0.8) { // 

            akkor a jobb oldali kapu (feltéve, hogy jobb oldali az ellen kapu) 

            int to; // if (thisclient->bl.get_see_gr() && 

            thisclient->bl.get_gr_dist() < 25.0) { if 

            (thisclient->bl.get_flag(Flag::GR).get_time_stamp() < 2 

            && thisclient->bl.get_flag(Flag::GR).getDist() < 

            25.0) { // felé rúgja ha látja std::snprintf(buf, 64, "(kick 100 

            %f)\0", thisclient->bl.get_gr_ang()); 

            thisclient->sndCmd(buf); // ha nincs elég közel, akkor próbál 

            passzolni } else if ((to = thisclient->bl.pass_to_farthes()) != 

            -1) { std::snprintf(buf, 64, "(kick 100 %f)\0", 

            thisclient->bl.get_own_player(to).getAng()); 

            thisclient->sndCmd(buf); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " passes to " 

            << to+1 << std::endl; // ha nem tud passzolni és közel 

            a saját kapu, akkor (feltéve, hogy bal oldali a saját kapu) } else 

            if (thisclient->bl.get_see_gl() && 

            thisclient->bl.get_gl_dist() < 25.0) { // ha azt nem látja, 

            akkor becsúszik std::snprintf(buf, 64, "(kick 80 %f)\0", 

            90+thisclient->bl.get_ball_ang()); thisclient->sndCmd(buf); 
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            } else { thisclient->sndCmd("(turn 15)"); } } else if 

            (std::abs(thisclient->bl.get_ball_ang()) > 15.0) { 

            std::snprintf(buf, 64, "(turn %f)\0", 

            thisclient->bl.get_ball_ang()); 

            thisclient->sndCmd(buf); 

3.2.5.1. A Debreceni Egyetértés FC++ passzolásának tesztelése 

5.15. ábra - 7 passes to 1. 

 

5.1. táblázat - Pillanatképek a kilogolt 7 passes to 1 üzenet környékéről 
 

5.16. ábra - 1129. 

 

5.17. ábra - 1130. 

 

5.18. ábra - 1131. 

 

5.19. ábra - 1132. 

 

5.20. ábra - 1133. 

 

5.21. ábra - 1134. 

 

5.22. ábra - 1135. 

 

5.23. ábra - 1136. 

 

5.24. ábra - 1137. 

 

5.25. ábra - 1138. 5.26. ábra - 1139. 5.27. ábra - 1140. 



 2D RCSS robotfoci  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

   

5.6. példa - Távolsághoz-erő feladat 

Az iménti pillanatfelvételeken jól látható, hogy a hetes ágens jól látja meg az egyest a passzhoz, de túlságosan 

nagy erővel továbbítja felé. Készíts egy olyan (távhoz-erő) függvényt, amely paraméteréül egy távolságot kap, 

válaszul pedig egy erőt ad vissza a hívójának, amellyel megrúgva a labdát a bemutatott túlrúgások terén 

némiképpen javul a helyzet (komolyabb a feladat, ha nemcsak a távolságot, de a megcélzott csapattárs mozgását 

is figyelembe veszi). 

A Debreceni Egyetértés FC++ csipetek egyben 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.egyetertes.tar.bz2. 

3.2.6. A Debreceni Hivatásos FC++ 

A Debreceni Hivatásos FC++ futball klub megalakításával fejlesztjük tovább az iménti pont Debreceni 

Egyetértés FC++ csapatát. Ezzel az új társulattal immár ki is nőjük majd a Debreceni Lobogó FC++ szerkezete, 

kódszervezése biztosította, az eddigi pontig felhasznált kereteket. Olyannyira, hogy az ezt követő, Debreceni 

Hivatásos FC++ épülő csapat már a MIRC könyben kerül tárgyalásra. 

A csapatot az után kereszteltük el, hogy képes figyelni a bíró által küldött üzeneteket, amelyekből tudja, hogy 

bedobás, szöglet, szabad és sorolhatnánk, hogy éppen milyen aktus történik a pályán. 

Tehát most utoljára használjuk a LobogoLexer osztályt, amelyet most egy felsorolásos taggal bővítettünk, 

amely majd az éppen aktuális játékállapotot hordozza. Amelyekből most csak néhányat soroltunk fel: 

enum RefereePlayMode { 

            before_kick_off, play_on, half_time, drop_ball, kick_off_r, 

            kick_off_l, corner_kick_r, corner_kick_l, free_kick_l, 

            free_kick_r, kick_in_l, kick_in_r, goal_l, goal_r 

            }; 

A játékállapot meghatározása a Flexer állomány segítségével történik az alábbiak szerint: 

HEAR "(hear" . . . 

            {HEAR}{WS}{INT4}{WS}{WORD}{WS}{WORD}")" { std::sscanf(yytext, 

            "(hear %d %s %s)", &time, sender_buffer, hear_buffer); if (! 

            std::strncmp(hear_buffer, "before_kick_off", 15)) play_mode = 

            before_kick_off; else if (! std::strncmp(hear_buffer, "play_on", 

            7)) play_mode = play_on; else if (! std::strncmp(hear_buffer, 

            "half_time", 9)) play_mode = half_time; else if (! 

            std::strncmp(hear_buffer, "drop_ball", 9)) play_mode = drop_ball; 

            else if (! std::strncmp(hear_buffer, "kick_off_l", 10)) play_mode 

            = kick_off_l; else if (! std::strncmp(hear_buffer, "kick_off_r", 

            10)) play_mode = kick_off_r; else if (! std::strncmp(hear_buffer, 

            "corner_kick_l", 13)) play_mode = corner_kick_l; else if (! 

            std::strncmp(hear_buffer, "corner_kick_r", 13)) play_mode = 

            corner_kick_r; else if (! std::strncmp(hear_buffer, "free_kick_r", 

            11)) play_mode = free_kick_r; else if (! std::strncmp(hear_buffer, 

            "free_kick_l", 11)) play_mode = free_kick_l; else if (! 

            std::strncmp(hear_buffer, "kick_in_l", 9)) play_mode = kick_in_l; 

            else if (! std::strncmp(hear_buffer, "kick_in_r", 9)) play_mode = 

            kick_in_r; else if (! std::strncmp(hear_buffer, "goal_l", 6)) 

            play_mode = goal_l; else if (! std::strncmp(hear_buffer, "goal_r", 

            6)) play_mode = goal_r; } 

Miután már tudjuk, hogy mi történik a pályán, kifinomultabb szervezését adhatjuk az ágens viselkedésének az 

aktor szálban. A korábban a labda látásán alapuló fő tevékenységet kiszerveztük a függvénybe és helyét a 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MIRC/mirc.book.xml.html#mightymagyarsfc
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.egyetertes.tar.bz2
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játákállapotok szerinti feldolgozásnak adtuk át. Ennek megfelelően jóval áttekinthetőbb megjelenésében 

olvashatjuk az aktor szál kódját: 

static void * prog1Thread(void * 

            client) { Client * thisclient = (Client *) client; char buf[1024]; 

            usleep(100*1000); for (;;) { usleep(100*1000); switch 

            (thisclient->bl.get_play_mode()) { case before_kick_off: 

            beforeKickOff(thisclient); break; case play_on: case kick_off_l: 

            case kick_off_r: playOn(thisclient); break; } } // for (;;) return 

            0; } }; 

5.7. példa - Bedobás és szöglet feladat 

A játékosok láthatóan „ledermednek”, ha nem folyamatos a játék, azaz például egy bedobásnál vagy szögletnél. 

Az eddigi csapatok fejlesztéseit felhasználva adj implementációt, amellyel a bedobást és a szögletet végre tudják 

hajtani a játékosaid! 

A Debreceni Hivatásos FC++ csipetek egyben 

A Debreceni Hivatásos FC++ iménti csipeteinek összerekása már magában is jó gyakorlás, de íme itt 

az RCSS szervernél megszokott autoconf-os formában is megtalálható: 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.hivatasos.tar.bz2. 

4. Egy teljesen „from scratch” saját csapat váza 

Az előző pontokban csapatunkat a sampleclient-re és ezzel egyben az rcssserver-re, azaz az azt támogató 

rcssbase csomagra alapoztuk. Most viszont „from scratch” fogunk dolgozni. Ám ez a rész bizonyosan nem kerül 

kidolgozásra a jegyzetnek a pályázatban leadott kiadásában, viszont ahogy a szerző ideje engedi, meg fog 

jelenni a szerzői kiadásban. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.0.1.hivatasos.tar.bz2
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6. fejezet - A 2D RCSS protokolljának 
felpuhítása 

„És nem is kétséges, hogy még nyugdíjas korom előtt ülök én még olyan mérkőzésen a lelátón, ahol a 

legmagasabb kategóriában jegyzett csapatot verünk majd el a válogatott szintjén is, és nem barátságos meccsen, 

hanem egy világversenyen.” 
—Orbán Viktor A futball a mi játékunk: www.miniszterelnok.hu, pfla.hu. 

1. Az RCSS MI alapú szimulációs modelljének 
kiherélése 

A FerSML gyökerű projektekben kezdetben érdeklődésünk fókusza a professzionális labdarúgást megcélzó, 

szimuláció alapú döntéstámogató szakértői rendszer megalapozására irányult. Egy ilyen fejlesztés természetesen 

nem nélkülözheti valódi futball csapatok és az azoknál használt analitikai eszközök támogatását. Ennek 

szervezése egy ipari kutatás-fejlesztési projekt keretében már folyik. 

Motivációnk korábbi mobil focis játékfejlesztői tapasztalatainkban [FERSML] gyökerezik, itt a valódi futballal 

foglalkoztunk. Abban az időben a robotfoci szimulációs környezetének használata fel sem merült, mivel a 

robotfoci tisztán mesterséges intelligencia. Illetve esetünkben, szemben a robotfocival egy játékos, avagy a mi 

terminológiánkban egy avatár tökéletesen kész futballistának tekintett adott entitás a szimulációkban. Aminek 

következtében nem szükséges az absztrakcióját a semmiből, lépésről-lépésre felépíteni a futballpályán 

szükséges kognitív képességei birtoklásához. Jól illusztrálja a megközelítésünket, ha arra gondolunk, hogy a 

FerSML szimulációkban a játékos például teljes mértékben ismeri a saját pozícióját. Az avatárok triviálisan 

teljesen tudtában vannak a saját és a többi játékos vagy a játéktér részei pozícióinak jelentésével. Ellenben az 

RCSS szimulációkban a játékos ágenseknek maguknak kell a pozicionálást felépíteniuk. 

Ám időközben, várva az említett ipari projekt indulására, felmerült a kérdés, hogy nem lehetne-e mégis 

alkalmazni az RCSS eszközöket a FerSML platform sporttudományi célkitűzései érdekében? Konkrétan: 

használható lenne az rcssserver FerSML szimulációkhoz? Ez esetben persze klasszikus RCSS kliensekre nem 

lenne szükség, hiszen az rcssservert módosítanánk, hogy tudjon magasabb absztrakciós szinten megfogalmazott 

kliensekkel is dolgozni. Azaz például a FerSML kliensek képesek lennének hozzáférni közvetlenül az rcssserver 

adataihoz és korlátozás nélkül kommunikálni egymással a szimulációban. Jelen pillanatban nyitott kérdés az 

RCSS szoftver eszközöknek a FerSML céljaira törénő felhasználhatósága. 

1.1. Egy új pozícionáló parancs bevezetése az RCSS kliens 
protokollhoz 

Ebbe az esettanulmányban megvizsgáljuk az RCSS protokoll módosításának olyan lehetőségét, hogy az 

felhasználható legyen sporttudományi célokra. 

Bevezetünk új protokoll parancsokat azzal a céllal, hogy az ágensek alap mesterséges intelligenciabeli (például 

pozicionálás, a pálya, a labda vagy a társak kognitív érzékelése) feladatait minimalizáljuk, vagy teljesen 

elimináljuk. Ezzel természetesen a robotfoci alapvető MI feladatait felvizezzük (ennek megfelelően írjuk majd 

alább a módosított csomag nevébe a light részszót). Viszont érintetlen maradhat a szerverben a kifinomult 

vektoros foci szimuláció megvalósítása, ami most a célunk. 

Bevezetünk egy új (pos X Y power) kliens parancsot az ágensek vezérlésére, ahol az (X, Y) a játéktér olyan 

pozíciója, ahová a játékos törekedni fog mozogni. Itt a power paraméter ugyanaz, mint az eredeti (dash power) 

parancs paramétere. Ezzel a szerencsés választással így az új pos parancs elkészíthető a dash parancs 

implementációjának módosításával. 

1.1.1. Az újonnan bevezetett parancs tesztelése, a Light FC++ 

A teszteléshez a Debreceni Hivatásos FC++ csapatot módosítjuk Light FC++ néven, annyiban, hogy vezérlő 

szálban a játékban az újonnan felvett beforeKickOffwithPos függvényt hívjuk. 

http://www.miniszterelnok.hu/interju/a_futball_a_mi_jatekunk_
http://pfla.hu/?q=news/2996
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static void * prog1Thread(void * 

            client) { Client * thisclient = (Client *) client; char buf[1024]; 

            usleep(100*1000); for (;;) { usleep(100*1000); switch 

            (thisclient->bl.get_play_mode()) { case before_kick_off: 

            beforeKickOff(thisclient); break; case play_on: case kick_off_l: 

            case kick_off_r: //playOn(thisclient); 

            beforeKickOffwithPos(thisclient); break; } } // for (;;) return 0; 

            } 

Amelyben megadunk egy olyan felállást, hogy a játékosok ebbe a pozícióba törekedjenek a játék során. 

static void 

            beforeKickOffwithPos(Client * thisclient) { char buf[1024]; // 

            középkezdési felállás static int formation[][2] = { // Goalie, 

            kapus {-51, 0}, // Attackers, támadók {-4, 10}, {-1, 1}, {-3, 

            -11}, // Midfielders, középpályások {-18, -16}, {-17, 2}, {-18, 

            17}, // Defenders, védők {-35, -19}, {-33, -10}, {-34, 12}, {-35, 

            24} }; int squad_number = thisclient->bl.get_squad_number() -1; 

            std::snprintf(buf, 64, "(pos %d %d 40)\0", 

            formation[squad_number][0], formation[squad_number][1]); 

            thisclient->sndCmd(buf); 

Miközben, hogy könnyebben interpretálható lehessen a működés, az eredeti beforeKickOff felállását úgy 

módosítottuk, hogy egyszerűen egy vonalba sorakoztattuk a játékosokat: 

static void beforeKickOff(Client * 

            thisclient) { char buf[1024]; // középkezdési felállás static int 

            formation[][2] = { // Goalie, kapus {-10, 0}, // Attackers, 

            támadók {-12, 0}, {-14, 0}, {-16, 0}, // Midfielders, 

            középpályások {-18, 0}, {-20, 0}, {-22, 0}, // Defenders, védők 

            {-24, 0}, {-26, 0}, {-28, 0}, {-30, 0} }; // minden játékos a 

            saját pozíciójába a középkezdéskor int squad_number = 

            thisclient->bl.get_squad_number() -1; std::snprintf(buf, 64, 

            "(move %d %d)\0", formation[squad_number][0], 

            formation[squad_number][1]); 

            thisclient->sndCmd(buf); 

Az rcssserver kódjában, ahogyan korábban már említettük, a meglévő dash implementációját felhasználva 

valósítottuk meg az újonnan pos helyezkedő parancsot. Egyszerűen az implementáció elején kiszámoljuk az 

áhított pozíció szögét és az így számolt irányba „dash-eljük” az ágenst. Ez a szerver oldali módosítás nyilván 

nem érinti a már kész klienseket, hiszen ezt a parancsot a szerver kapja. Ám a szerver válaszába is beleszőttük a 

játékos ágens pozíciójának a visszaadását. Sok esetben ez nem okoz problémát, de például a Javás Atan alapú 

csapatoknál igen, ezek kivételt dobnak, mert olyan plusz információt érzékel az Atan parser, amely váratlanul 

éri; s például egy kivételt dob. Elvben nem probléma az Atan módosítása, az említett kivétel dobásának 

bekommentezése, de semmi esetre sem elegáns. Ezért a szervert úgy módosítottuk, hogy parancssorában a 

„light-os” válaszok bekapcsolhatóak: rcssserver server::light_response=true, illetve alapértelmezésben 

kikapcsoltak: 

[norbert@matrica rcssserver-15.1.0.light1]$ src/rcssserver 

            rcssserver-15.1.0.light1 Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 

            1999 Electrotechnical Laboratory. 2000 - 2012 RoboCup Soccer 

            Simulator Maintenance Group. Simulator Random Seed: 1341319832 

            CSVSaver: Ready STDOutSaver: Ready Using simulator's random seed 

            as Hetero Player Seed: 1341319832 wind factor: rand: 0.000000, 

            vector: (0.000000, 0.000000) Hit CTRL-C to exit Light response: 

            false 

6.1. ábra - A LightFC++ csapat középkezdéskori felállása a move parancs 

használatával. 
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6.2. ábra - A kirúgás után a játékosok a pos parancs használatával mozognak. 

 

A játékosok folyamatos mozgása jól megfigyelhetó a http://youtu.be/ZoANLujlt1A ( 

 
) videó felvételen. A programozás szubjektív érzete pedig nagyon hasonló a FerSML szimulációk 

programozásához, ami nem meglepő, hiszen ott központi szervező szerepet tölt be a pályán mozgó objektumok 

cél x és y koordinátája. 

A „lájtosított rcssserver” és a Light FC++ (15.1.0.light4) letöltése 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.1.0.light4.tar.bz2. 

1.1.2. A „lájtosított rcssserver” válasza 

Említettük már, hogy a módosított szerver válaszát a server::light_response parancssor argumentummal 

kapcsolhatjuk ki/be. Bekapcsolt állapotban a szerver kódjához hozzáadott sendLight függvénnyel írjuk az 

ágens saját pozícióját a see parancs elejére, azaz rcssserver csomagjának src/visualsenderplayer.cpp 

állományába. 

// light if 

            (ServerParam::instance().lightResponse()) sendLight(); 

            sendFlags(); sendBalls(); sendPlayers(); sendLines(); 

            serializer().serializeVisualEnd( transport() ); transport() 

            << std::ends << std::flush; } void 

            VisualSenderPlayerV1::sendLight() { 

            serializer().serializeVisualObject( transport(), "light", 

            self().pos().x, self().pos().y); } 

http://youtu.be/ZoANLujlt1A
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.1.0.light4.tar.bz2


 A 2D RCSS protokolljának 

felpuhítása 
 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A bekapcsolt állapotnak megfelelően pedig így fest a kliensnek küldött see parancs, ahogyan a LightFC++ látja 

például: 

(see 667 (light -35.0361 -19.0086) ((f c) 40 28) ((f c t) 

            38.1 -23) ((f r t) 89.1 -10) ((f r b) 102.5 31) ((f g r b) 90.9 

            17) ((g r) 90 12) ((f g r t) 88.2 8) ((f p r b) 81.5 29) ((f p r 

            c) 73.7 15) ((f p r t) 70.8 -1) ((F) 1.5 -130) ((f t 0) 40.4 -30) 

            ((f t r 10) 49.4 -24) ((f t r 20) 58.6 -20) ((f t r 30) 68 -17) 

            ((f t r 40) 77.5 -15) ((f t r 50) 87.4 -13) ((f t l 10) 32.1 -39 0 

            0.1) ((f b r 30) 87.4 42) ((f b r 40) 94.6 38) ((f b r 50) 102.5 

            34) ((f r 0) 94.6 12) ((f r t 10) 92.8 6) ((f r t 20) 92.8 -1) ((f 

            r t 30) 92.8 -7) ((f r b 10) 96.5 17) ((f r b 20) 100.5 23) ((f r 

            b 30) 104.6 28) ((b) 40.4 28) ((p "LightFC++") 40.4 43) ((p 

            "LightFC++") 40.4 30) ((p "LightFC++") 33.1 14) ((p "LightFC++" 5) 

            18.2 10 0 0 0 0) ((l r) 87.4 90)) 

2. A Debrecen Great Forest FC++ 

Most továbbfejlesztjük a korábbi Debreceni Hivatásos FC++ csapatunkat, hogy használja az imént kifejlesztett 

pos parancsot is. 

A Debreceni Hivatásos FC++ csapat kódjában még együtt élt a korábbi (az Atan szervezése ihlette 

*_guard/pre_see/post_see [62] alapú) érzékelés és a látott zászlók adminisztrálása. Ezt felszámoltuk még a 

labda tekintetében is, azaz a Debrecen Great Forest-ben már csak az objektumszemléletű érzékeléssel 

találkozunk. Ennek megfelelően a lobogofcpp.h-beli kód sokat rövidült, s ennek megfelelően persze a lexer is 

változott, az említett labda tekintetében például az alábbiak szerint: 

{BALL}{WS}{FLOAT}{WS}{FLOAT} { 

        std::sscanf(yytext, "((b) %f %f", &dist_buffer, &ang_buffer); 

        ball.setDistAng(time, dist_buffer, ang_buffer); } 

A lexert egyébként is bővítettük, még az olyan alapvető objektumok megfigyelésének kiegészítésével is, mint a 

labda, de számos újabb játék mód is bekerült, amelynek eredményeképpen most már a következő üzeneteket 

vesszük át a játékvezetőtől. 

enum RefereePlayMode { before_kick_off, 

        play_on, half_time, drop_ball, kick_off_r, kick_off_l, corner_kick_r, 

        corner_kick_l, free_kick_l, free_kick_r, kick_in_l, kick_in_r, goal_l, 

        goal_r, free_kick_fault_l, free_kick_fault_r, offside_l, offside_r 

        }; 

Érdemben a bedobással és a szöglettel foglalkozik a jelen kiadásunk, a középkezdés és a játékban lévő labda 

kezelése már eddig is szerepelt, előbbire a beforeKickOff függvénnyel, utóbbira a playOn függvénnyel 

reagáltunk. Azokhoz a játékmódokhoz, amelyekkel még mindig nem foglalkozunk (például lesállás, 

szabadrúgás) ugyancsak a playOn függvényt rendeljük. 

switch 

        (thisclient->bl.get_play_mode()) { case half_time: case goal_l: 

        case goal_r: case before_kick_off: beforeKickOff(thisclient); 

        //beforeKickOff_light_testing(thisclient); break; case play_on: case 

        kick_off_l: case kick_off_r: thisclient->bl.nof_kickin_quantums = 

        0; playOn(thisclient); //playOn_light_testing(thisclient); break; case 

        kick_in_l: if (thisclient->bl.get_lr() == 'l') kickIn(thisclient); 

        else playOn(thisclient); break; case kick_in_r: if 

        (thisclient->bl.get_lr() == 'r') kickIn(thisclient); else 

        playOn(thisclient); break; case corner_kick_r: if 

        (thisclient->bl.get_lr() == 'r') cornerKickAtt(thisclient); else 

        cornerKickDef(thisclient); break; case corner_kick_l: if 

        (thisclient->bl.get_lr() == 'l') cornerKickAtt(thisclient); else 

        cornerKickDef(thisclient); break; case free_kick_l: case free_kick_r: 

        case free_kick_fault_l: case free_kick_fault_r: case offside_l: case 

        offside_r: case drop_ball: playOn(thisclient); break; 

        } 

Kommentben itt még szerepel a két *_light_testing függvény, amelyek segítségével a lájtosítást teszteltük. 

A bedobásnál a kedvezményezett csapat ágenseinek adunk új viselkedést, a szögletnél pedig az alapértelmezett 

playOn-tól eltérő vezérlést kap majd mind a támadó, mind a védekező gárda. 

guardprepost
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2.1. A bedobás megvalósítása 

A [MIRC] könyvben is használt megoldást követjük, ott megkülönböztettük a bedobás végrehajtásához a 

bedobást elvégző játékos odamenetelét és magát a bedobás aktusát, amely magába foglalja olyan társ keresését, 

akinek le lehet adni a labdát. Ezeket az említett tevékenységeket most nem bontjuk külön függvényekre, hanem 

az alábbi kickIn függvényben gondoljuk át. 

static void kickIn(Client * 

            thisclient) { // http://youtu.be/HiaPWqSzYxk char buf[1024]; int 

            time = thisclient->bl.get_time(); int squad_number = 

            thisclient->bl.get_squad_number() -1; int lr = 

            thisclient->bl.get_lr(); // ha látja a lasztit if 

            (thisclient->bl.get_see_ball()) { // kinek kell majd dobni int 

            to; thisclient->coach.set_formation(Formations::F_4_4_2_F); int 

            tx = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_x(squad_number, 

            lr); int ty = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_y(squad_number); 

            if (thisclient->bl.get_ball_dist() < .8) { if ((1)(to = 

            thisclient->bl.pass_to_farthes(3)) != -1) { std::snprintf(buf, 

            64, "(kick %d %f)\0", 

            thisclient->bl.tavhozEro(thisclient->bl.get_own_player(to).getDist()), 

            thisclient->bl.get_own_player(to).getAng()); 

            thisclient->sndCmd(buf); std::cout << time << " " 

            << thisclient->bl.get_squad_number()<< " passz 

            (bedobas) " << to+1 << std::endl; } else { // ha nem 

            lát társat if (++thisclient->bl.nof_kickin_quantums > 10) { 

            // ha többen fogognak éppen nem látva egymást, (2)akkor ne a 

            játékvezetői beavatkozásig tegyék std::snprintf(2)(buf, 64, "(kick %d 

            %f)\0", 20, thisclient->bl.get_ball().getAng()); 

            thisclient->sndCmd(buf); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " vissza pocc a 

            palyara " << std::endl; } else { 

            thisclient->sndCmd("(turn 25)\0"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " kinek kene dobni? 

            ..." << thisclient->bl.nof_kickin_quantums <<  (2) 

            std::endl; } } // megy a labdára innen } else if 

            (std::abs(thisclient->bl.get_ball_ang()) > 20.0) { 

            std::snprintf(buf, 64, "(turn %f)\0", 

            thisclient->bl.get_ball_ang()); thisclient->sndCmd(buf); 

            std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< 

            "turn" << thisclient->bl.get_ball_ang() << 

            std::endl; } else if (thisclient->bl.get_ball_dist() < 30.0 

            && thisclient->bl.pass_to_farthes(2)==-1) { // 30-ról 

            is sprintel bedobni, ha nincs közelebbi társ 

            thisclient->sndCmd("(dash 100)"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyek dobni 100" 

            << std::endl; } else if (thisclient->bl.get_ball_dist() 

            < 40.0 && ((to=thisclient->bl.nof_seen_teammates()) 

            < 3)) { // 40-ról is jön bedobni, ha esetleg lá(2)t is társakat 

            (mert az előző ág nem teljesült) std::snprintf(buf, 64, "(dash 

            %f)\0", 100.0/(to + 1.0)); thisclient->sndCmd(buf); std::cout 

            << thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyUNK 

            dobni " << std::endl; } else { std::snprintf(buf, 64, "(pos 

            %d %d 30)\0", tx, ty); thisclient->sndCmd(buf); } } else { // 

            ha nem látja a lasztit thisclient->sndCmd("(tur(2)n 40)\0"); 

            std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< 

            "meccs van? ... (dobas)" << std::endl; } } 

1 Ha az ágens látja a labdát, akkor az számít első sorban, hogy milyen messze van attól, ennek megfelelően 
2 az alábbi szituációkat vizsgálja meg: 
3 Elég közel van a labda ahhoz, hogy megrúgja? 
4 Ha igen, akkor megkérdezni a pass_to_farthes függvénnyel, hogy kinek tudná adni. 
5 Ha senkinek, akkor attól függően, hogy ez a szituáció már sokszor előfordult-e, vagy belepöckölve elvégzi 

a berúgást, vagy 25 fokot fordulva keres társat, akinek remélhetőleg a következő szimulációs ciklusban 

már le tudja adni a labdát. 
6 Visszatérve a látott labda távolságától függő kérdésekhez: ha 20 foknál nagyobb szög alatt látja a labdát, 

akkor korrigálja nullára egy megfelelő fokú elfordulással. 



 A 2D RCSS protokolljának 

felpuhítása 
 

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7 Ugyanezen a behúzási szinten, ha 30 méternél közelebb van és egyébként ő az, aki a legközelebb áll a 

labdához, akkor sprintel elvégezni a dobást. Az utóbbi egyszerűen abból következik, ha a 

pass_to_farthes negatívval tér vissza, amivel ugye azt jelöltük, hogy nem lát társat az ágens. 
8 S ennek a szintnek az alapértelmezéseként, ha az eddigiek nem teljesültek, akkor a felállásnak megfelelően 

helyezkedni fog az ágens. 
9 Ha az ágens nem látja a labdát, akkor megkeresni: 40 fokos szögben elfordul. 

2.1.1. A bedobás tesztelése 

A tesztelésről készítettünk egy bemutató videót, amit az alábbi címen találhat meg a kedves olvasó: 

http://youtu.be/HiaPWqSzYxk, 

 

Néhány pillanatfelvétellel kommentezzük is az iménti kódcsipetet (a következő képek az imént belinkelt 

videótól független futtatásból származnak). 

6.3. ábra - A bedobás tesztelése: a 11-es játékossal kirúgatjuk a labdát 

 

A következő csipet viszi a 4-es játékost a labda felé. 

} else if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < 40.0 && 

            ((to=thisclient->bl.nof_seen_teammates()) < 3)) { // 40-ról 

            is jön bedobni, ha esetleg lát is társakat (mert az előző ág nem 

            teljesült) std::snprintf(buf, 64, "(dash %f)\0", 100.0/(to + 

            1.0)); thisclient->sndCmd(buf); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyUNK dobni " 

            << std::endl; 

6.4. ábra - A bedobás tesztelése: a 4-es játékos megindul a labda felé. 

 

Még egy-két szimulációs ciklus, mire a 4-es játékos 30 méternél közelebb ér, amikor az alábbi kódcsipet szerint 

már sprintben megy majd elvégezni a dobást. 

} else if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < 30.0 && 

http://youtu.be/HiaPWqSzYxk
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            thisclient->bl.pass_to_farthes(2)==-1) { // 30-ról is sprintel 

            bedobni, ha nincs közelebbi társ thisclient->sndCmd("(dash 

            100)"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyek dobni 100" 

            << std::endl; 

6.5. ábra - A bedobás tesztelése: közelebb 30 méternél. 

 

Miután a játékos odaér a labdához, fordulnia kell, hogy láthasson olyan társat, akihez dobhat. 

6.6. ábra - A bedobás tesztelése: a 4-es odaért a labdához. 

 

A 4-es megtalálja a 3-asban azt a társat, akinek dobhat. 

if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < .8) { if ((to = 

            thisclient->bl.pass_to_farthes(3)) != -1) { std::snprintf(buf, 

            64, "(kick %d %f)\0", 

            thisclient->bl.tavhozEro(thisclient->bl.get_own_player(to).getDist()), 

            thisclient->bl.get_own_player(to).getAng()); 

            thisclient->sndCmd(buf); std::cout << time << " " 

            << thisclient->bl.get_squad_number()<< " passz 

            (bedobas) " << to+1 << std::endl; 

6.7. ábra - A bedobás tesztelése: 4-es a 3-asnak. 
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6.8. ábra - A bedobás tesztelése: a dobás úton a 3-as játékos felé. 

 

2.2. A felállások bevezetése 

A Debrecen Great Forest FC++ igazi újdonsága a felállások bevezetése, amelyeket a Coach osztály példányai 

tudnak majd: 

class Coach { public: Coach(int formi 

          = 0):formi(formi) { if (formi >= Formations::NOF || formi <0) 

          formi = 0; formations = new Formation[Formations::NOF] { // (a +--os 

          megadásokkal már tisztára FerSML feeling) // 4_3_3 h {-51, 0, // att 

          -4, 10, -1, 0, -3, -11, // mid -18, -16, -17, 2, -18, 17, // def 

          -35, -19, -33, -10, -34, 12, -35, 24}, 

Demonstratíve most 2 felállást adtunk meg (4-4-2 ás 4-3-3) illetve szerepel 

class Formations { public: static int 

          const F_4_3_3_H = 0; static int const F_4_3_3_F = 1; static int 

          const F_4_4_2_H = 2; static int const F_4_4_2_F = 3; static int 

          const F_CORNER_ATT = 4; static int const F_CORNER_DEF = 5; // number 

          of all formations static int const NOF = F_CORNER_DEF+1; 

          }; 

6.9. ábra - A 4-3-3 felállás bemutatása. 
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illetve szerepel még két további, ezek a szögletrúgásnál adják meg a védekező és a támadó szerepkörű csapat 

helyezkedését. 

6.10. ábra - Felállás szögletnél. 

 

6.1. példa - Védő a kapufához, egy támadó előre kontrához 

Módosítsd a szögleteknél használt F_CORNER_DEF védekező felállást úgy, hogy álljon védő a kapufáknál, illetve 

egy támadó húzódjon előre egy esetleges kontrára készülve! 

2.2.1. A szöglet megvalósítása 

Különböző módon implementáltuk a szöglet szituációban a támadó (cornerKickAtt) és a védekező 

(cornerKickDef) csapat ágenseinek viselkedését. Az alábbi támadó kód megszervezése hasonló a bedobásnál 

tárgyaltakhoz, de itt van egy kitüntetett játékos, a 4-es, aki ki van jelölve a szöglet elvégzésére, hacsak nincs 

nála jobb (az egy ággal feljebbi else if ágnak megfelelő) helyzetben lévő játékos. 

static void cornerKickAtt(Client * 

            thisclient) { // http://youtu.be/93F43ppEQ2g char buf[1024]; int 

            time = thisclient->bl.get_time(); int squad_number = 

            thisclient->bl.get_squad_number() -1; int lr = 

            thisclient->bl.get_lr(); 

            thisclient->coach.set_formation(Formations::F_CORNER_ATT); int 

            tx = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_x(squad_number, 

            lr); int ty = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_y(squad_number); 

            SeenFlag & sf_opp_gt = 

            (lr=='l')?thisclient->bl.get_flag(Flag::GRT):thisclient-

>bl.get_flag(Flag::GLT); 

            SeenFlag & sf_opp_gb = 

            (lr=='l')?thisclient->bl.get_flag(Flag::GRB):thisclient-

>bl.get_flag(Flag::GLB); 

            // ha látja a lasztit if (thisclient->bl.get_see_ball()) { if 

            (thisclient->bl.get_ball_dist() < .8) { // ha már ott van a 

            lasztinál, ha látja a kaput, elvégzi a szögletet: if (time - 

            sf_opp_gt.get_time_stamp() < 2) { std::snprintf(buf, 64, "(kick 

            %d %f)\0", 100, sf_opp_gt.getAng()); thisclient->sndCmd(buf); 
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            std::cout << time << " " << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " berug (szoglet) " 

            << std::endl; } else if (time - sf_opp_gb.get_time_stamp() 

            < 2) { std::snprintf(buf, 64, "(kick %d %f)\0", 100, 

            sf_opp_gb.getAng()); thisclient->sndCmd(buf); std::cout 

            << time << " " << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " berug (szoglet) " 

            << std::endl; } else { // ha nem látja a kaput 

            thisclient->sndCmd("(turn 25)\0"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " hol a kapu? ..." 

            << std::endl; } // megy a labdára innen } else if 

            (std::abs(thisclient->bl.get_ball_ang()) > 20.0) { 

            std::snprintf(buf, 64, "(turn %f)\0", 

            thisclient->bl.get_ball_ang()); thisclient->sndCmd(buf); 

            std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< 

            "turn" << thisclient->bl.get_ball_ang() << 

            std::endl; } else if (thisclient->bl.get_ball_dist() < 30.0 

            && thisclient->bl.pass_to_farthes(2)==-1) { // 30-ról 

            is sprintel bedobni, ha nincs közelebbi társ 

            thisclient->sndCmd("(dash 100)"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyek dobni 100" 

            << std::endl; } else if (squad_number == 3) { // a kijelölt 

            játékos (ez tk. a 4-es player) megy elvégezni 

            thisclient->sndCmd("(dash 100)"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< " kijeloltkent megyek 

            dobni 100" << std::endl; } else { // többiek (akik nem 

            mennek a labdára elvégezni) helyezkednek a szöglethez adott 

            felállás szerint std::snprintf(buf, 64, "(pos %d %d 90)\0", tx, 

            ty); thisclient->sndCmd(buf); } } else { // ha nem látja a 

            lasztit thisclient->sndCmd("(turn 40)\0"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< "meccs van? ... 

            (szoglet)" << std::endl; } } 

A védekezést lényegesen egyszerűbben szerveztük meg az alábbi kódcsipet szerint: 

static void cornerKickDef(Client * 

            thisclient) { // http://youtu.be/93F43ppEQ2g char buf[1024]; int 

            time = thisclient->bl.get_time(); int squad_number = 

            thisclient->bl.get_squad_number() -1; int lr = 

            thisclient->bl.get_lr(); 

            thisclient->coach.set_formation(Formations::F_CORNER_DEF); int 

            tx = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_x(squad_number, 

            lr); int ty = 

            thisclient->coach.get_formation().get_formation_y(squad_number); 

            // ha látja a lasztit if (thisclient->bl.get_see_ball()) { 

            std::snprintf(buf, 64, "(pos %d %d 85)\0", tx, ty); 

            thisclient->sndCmd(buf); } else { // ha nem látja a lasztit 

            thisclient->sndCmd("(turn 40)\0"); std::cout << 

            thisclient->bl.get_squad_number()<< "meccs van? ... 

            (szoglet)" << std::endl; } } 

2.2.1.1. A szöglet tesztelése 

A tesztelésről készítettünk egy bemutató videót, amit az alábbi címen találhat meg a kedves olvasó: 

http://youtu.be/93F43ppEQ2g, 

 

2.2.1.2. A Debrecen Great Forest FC++ értékelése 

Még a Debrecen Great Forest FC++ csapatára sem mondhatnánk, hogy játssza a játékot, de már a legtöbb 

formális szituációra tud reagálni. Azt pedig, hogy a játék játszása mellett az eredményt is szem előtt tartaná, 

végképp nem, hiszen láthattuk, hogy mindössze egy magányos kapura lövéssel próbálkozhat szerencsés 

szituációban, de azzal is csak akkor, ha látja az ellen kapu közepét. Mi lesz akkor mégis a szerepe? Az, hogy a 

következő csapat, a Debrecen Deep Forest FC++ stabilan legyőzze! 

Debrecen Great Forest - HELIOS_base, 0: 

http://youtu.be/93F43ppEQ2g
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Debrecen Great Forest - HELIOS2011, 0: 

A Debrecen Great Forest csipetek egyben 

rcssserver-15.1.0.light4.gf.tar.bz2. 

6.2. példa - Szabadrúgás 

Az imént mutatott bedobás és szöglet mintájára adj saját implementációt a hiányzó játékmódokra, például a 

szabadrúgásra! 

3. A Debrecen Deep Forest FC++ 

A Debrecen Deep Forest FC++ formájában finomítjuk az előző Debrecen Great Forest FC++ csapatának 

viselkedését, legfőképpen a playOn implementációja tekintetében. Ezt a csapatot a Debreceni Erdőmélye 

névre kereszteljük el. 

Nem végzünk nagy átalakításokat, hanem az alábbi finomhangolást. 

• Mivel még ez a csapat sem tud szervezett támadó vagy védekező akciókat végezni, így a gólok leginkább 

öngólok, vagy „talált” gólok. Ezért szerencsés lehet feljebb tolni a játékot, ebbe az irányba fog hatni, ha csak 

az előre passzokat engedjük meg a labdabirtokló játékosnak. 

• A sok öngól miatt pedig a becsúszást (mert a logok jól mutatják, hogy a rossz irányú becsúszás az öngólok 

másik forrása) a kapu látott irányától 180 fokos szögben végeztetjük. 

• A [MIRC] könyv bevezette „csorda” viselkedésnek bélyegzett labdaszerzési kísérleteket átszervezzük, s a 

szögletnél és a bedobásnál is alkalmazott módon. 

A következő két ábra például egy olyan szituácót mutat, amelyben a 3-as és 6-os játékosnak mennie kellene a 

labdára, de nem teszi (mert a szögletnél alkalmazott kód akkor küldi az ágenst a labdára, ha nem lát társat, 

mivel ezzel néztük, hogy éppen ő lehet a legközelebbi játékos) 

6.11. ábra - A 3-as és 6-os játékosnak mennie kellene a labdára. 

 

mire az ellenfél játékosa szerzi meg a labdát (ezért most majd azt nézzük, hogy ha lát ugyan csapattárs 

játékost, de a labdát közelebb, akkor is menjen érte) 

6.12. ábra - Az ellenfél játékosa szerzi meg a labdát. 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.1.0.light4.gf.tar.bz2
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• Megintcsak a szögletnél és a bedobásnál is látottaknak megfelelően a labdabirtokló játékos (egyszer) 

körbefordul, hogy lát-e társat, akinek leadhatná a labdát. 

• Illetve számos feltételen finomítottunk még, hogy például 30-40 méterre ne jöjjön ki a kapusunk a labdára. 

A kiemelt finomítások kódja a következő: 

static void playOn(Client * thisclient) 

        { char buf[1024]; int time = thisclient->bl.get_time(); int 

        squad_number = thisclient->bl.get_squad_number() -1; int lr = 

        thisclient->bl.get_lr(); // egész pályás felállásba kapcsol 

        (középkezdéskor még fél pályás volt, most átmegy "támadásba") 

        thisclient->coach.set_formation(Formations::F_4_3_3_F); // mint a 

        FerSML-ben a (celx, cely) ennek felel meg most intuíciusan a 

        t(arget)x, t(arget)x int tx = 

        thisclient->coach.get_formation().get_formation_x(squad_number, 

        lr); int ty = 

        thisclient->coach.get_formation().get_formation_y(squad_number); // 

        ha látja a lasztit if (thisclient->bl.get_see_ball()) { int to = 

        thisclient->bl.pass_to_nearest(2); int pd = 

        (to!=-1)?thisclient->bl.get_own_player(to).getDist():0; // és olyan 

        közel, hogy meg tudja rúgni if (squad_number == 0 && 

        thisclient->bl.get_ball_dist() < 1.2) { std::snprintf(buf, 64, 

        "(catch %f)\0", thisclient->bl.get_ball_ang()); 

        thisclient->sndCmd(buf); // std::cout << " kapus bravur " 

        << std::endl; } else if (thisclient->bl.get_ball_dist() < 

        .8) { //std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< " < .8 " << 

        std::endl; // akkor // esetleg ide passzol majd int pass_to; // az 

        ellen kapuját SeenFlag & sf_opp = 

        (lr=='l')?thisclient->bl.get_flag(Flag::GR):thisclient->bl.get_flag(Flag::GL); 

        // a sajátját SeenFlag & sf_own = 

        (lr=='l')?thisclient->bl.get_flag(Flag::GL):thisclient->bl.get_flag(Flag::GR); 

        // látta mostanság if (time - sf_opp.get_time_stamp() < 2 // és 

        elég közel van (30m) && sf_opp.getDist() < 30.0) { // felé 

        rúgja ha látja kick(thisclient, 100, sf_opp.getAng()); std::cout 

        << thisclient->bl.get_squad_number()<< " kapura lo " 

        << std::endl; // ha nincs elég közel, akkor próbál passzolni } 

        else if ((pass_to = thisclient->bl.pass_to_farthest_fwd()) != -1 

        && (time - sf_own.get_time_stamp() > 3)) { kick(thisclient, 

        thisclient->bl.tavhozEro(thisclient->bl.get_own_player(pass_to).getDist()), 

        thisclient->bl.get_own_player(pass_to).getAng() ); // ha nem tud 

        passzolni és közel a saját kapu, akkor (feltéve, hogy bal oldali a 

        saját kapu) } else if (time - sf_own.get_time_stamp() < 1 // és 

        elég közel van (25m) && sf_own.getDist() < 16.0) { // ha 

        azt nem látja, akkor becsúszik kick(thisclient, 100, 180 + 

        sf_own.getAng()); std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< " becsuszik " << 

        std::endl; } else { if (++thisclient->bl.nof_possessing_quantums 

        < 7) { thisclient->sndCmd("(turn 30)\0"); std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< " turn for finding 

        targets " << std::endl; } else { kick(thisclient, 10, 20); 

        std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< " kis 

        kick " << std::endl; } } } else if 

        (std::abs(thisclient->bl.get_ball_ang()) > 20.0) { 

        std::snprintf(buf, 64, "(turn %f)\0", 
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        thisclient->bl.get_ball_ang()); thisclient->sndCmd(buf); // 

        std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< "turn" 

        << thisclient->bl.get_ball_ang() << std::endl; } else 

        if (squad_number != 0 && thisclient->bl.get_ball_dist() 

        < 40.0 && to == -1) { // legyen agresszívabb a 

        labdaszerzés: 40-ről is sprintel bedobni, ha nincs közelebbi társ 

        dash_to_ball_100(thisclient, thisclient->bl.get_ball_dist()); 

        //std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< " 

        egyedul megyek labdara 100" << std::endl; } else if 

        (squad_number > 4 && thisclient->bl.get_ball_dist() < 

        30 && thisclient->bl.get_ball_dist() < pd && to 

        != -1) { // legyen agresszívabb a labdaszerzés: 40-ről is sprintel 

        bedobni, ha nincs közelebbi társ dash_to_ball_100(thisclient, 

        thisclient->bl.get_ball_dist()); //std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< " megyunk a labdara 100" 

        << std::endl; } else if (squad_number != 0 && 

        thisclient->bl.get_ball_dist() < 16.0 && 

        (thisclient->bl.nof_seen_teammates()) < 1) { // 40-ról is jön 

        bedobni, ha esetleg lát is társakat (mert az előző ág nem teljesült) 

        dash_to_ball_100(thisclient, thisclient->bl.get_ball_dist()); 

        //std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< " 

        megyUNK a labdara " << std::endl; } else if 

        (thisclient->bl.get_ball_dist() < 9.0) { 

        dash_to_ball_100(thisclient, thisclient->bl.get_ball_dist()); 

        //std::cout << thisclient->bl.get_squad_number()<< " 

        megyUNK a labdara, aki csak latja " << std::endl; } else if 

        (thisclient->bl.get_ball_dist() < 30.0) { std::snprintf(buf, 64, 

        "(pos %d %d 50)\0", tx, ty); thisclient->sndCmd(buf); //std::cout 

        << thisclient->bl.get_squad_number()<< " helyezkedik 

        "<< "(" << tx << ", " << ty << ")" 

        << std::endl; } else { std::snprintf(buf, 64, "(pos %d %d 

        30)\0", tx, ty); thisclient->sndCmd(buf); //std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< " helyezkedik "<< 

        "(" << tx << ", " << ty << ")" << 

        std::endl; } } else { // ha nem látja a labdát // visszamegy 

        "védekezésbe" 

        thisclient->coach.set_formation(Formations::F_4_3_3_H); 

        thisclient->sndCmd("(turn 40)\0"); //std::cout << 

        thisclient->bl.get_squad_number()<< "meccs van? ..." << 

        std::endl; } } 

3.1. A Debrecen Deep Forest FC++ értékelése 

A mutatott játék képében a Debrecen Deep Forest FC++ nem hoz semmi látványos javulást a Debrecen Great 

Forest FC++-hez képest. Sőt kicsit el is marad az előzetes várakozástól, mert bár ha nem is stabilan, de tipikusan 

legyőzi elődjét, ahogyan a következő adatok részletezik: 

 

          201208191102-DForestFC++_13-vs-GForestFC++_2.rcg 

          201208191116-GForestFC++_1-vs-DForestFC++_5.rcg 

          201208191128-DForestFC++_4-vs-GForestFC++_3.rcg 

          201208191200-DForestFC++_4-vs-GForestFC++_6.rcg 

          201208191212-GForestFC++_2-vs-DForestFC++_3.rcg 

          201208191223-DForestFC++_9-vs-GForestFC++_1.rcg 

          201208191235-DForestFC++_6-vs-GForestFC++_2.rcg 

          201208191247-GForestFC++_2-vs-DForestFC++_4.rcg 

          201208191301-DForestFC++_10-vs-GForestFC++_8.rcg 

          201208191318-DForestFC++_5-vs-GForestFC++_3.rcg  

• rcg/201208191102-DForestFCpp_13-vs-GForestFCpp_2.rcg13:2 (ez a futtatás annyira jól sikerült véletlenül, 

hogy a http://youtu.be/FOb8IQ0AF5w ( 

 
) videón is rögzítettük) 

• GForestFC++ - DForestFC++ 1:5 

• DForestFC++ - GForestFC++ 4:3 

rcg/201208191102-DForestFCpp_13-vs-GForestFCpp_2.rcg
http://youtu.be/FOb8IQ0AF5w
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• DForestFC++ - GForestFC++ 4:6 

• GForestFC++ - DForestFC++ 2:3 

• DForestFC++ - GForestFC++ 9:1 

• DForestFC++ - GForestFC++ 6:2 

• GForestFC++ - DForestFC++ 2:4 

• DForestFC++ - GForestFC++ 10:8 

• DForestFC++ - GForestFC++ 5:3 

Ám számos „érthetetlen” dolgot produkál. Például passzol hátrafelé. Tipikus az MI programozásban, hogy a 

programozó kigondolja, beprogramozza a jól elképzelt működést, az ágens pedig nem úgy működik. Az említett 

esetben a gondot az okozza, hogy a látott csapattárs becsült koordinátája annyira rossz, hogy teljesen elrontja a 

pass_to_farthest_fwd várt működését. 

Debrecen Deep Forest - HELIOS_base, 0: 

Debrecen Deep Forest - HELIOS2011, 0: 

A Debrecen Deep Forest FC++ csipetek egyben 

rcssserver-15.1.0.light5.df.tar.bz2. 

6.3. példa - Ne passzoljon hátrafelé! 

Egyelőre ne használd ki a „lájtosítás” adta lehetőségeket, de javíts a kódon, hogy minél ritkább legyen a 

hátrafelé passzolás a pass_to_farthest_fwd függvény hívásában! Dolgozz be az alábbi (jelen pillanatban 

számos esetben használhatatlanul rosszul működő) helyett a zászlók látása alapján működő heurisztikákat! 

 bool 

            fwd(char lr, float fromx) const { if (lr == 'l') { if (fromx < 

            this->x) return true; else return false; } else { if (fromx 

            > this->x) return true; else return false; } } 

             

6.4. példa - Kell egy jó kezdés! 

A középkezdéskor még minden pozíció teljesen jól ismert, ezért nem lehet gond egy igazán jó kezdőrúgás 

beprogramozása, ami láthatóan még nem megy a DForest csapatnak sem... tedd ezt most meg Te! 

A „lájtosítás” kiterjesztése 

Eddig ellenáltunk a jegyzetet használó nyári ösztöndíjas hallgatók kérésének, miszerint adjunk vissza 

több információt a bevezetett „light response;”-ban, például szögeket. A konkrétan felmerült szög 

esetében azért, mert ha megvan az ágens pontos pozíciója, akkor két egymást követő pozícióból a szög 

már könnyen számítható, mert az éppen a haladás iránya. Viszont a bevezetett pos paranccsal történő 

„lájtos” helyezkedés megvalósításában éppen azt tartottuk jónak, hogy a külső megfigyelő is jól 

láthatja, hogy a kibővített protokollt használjuk, mert helyezkedéskor sem az ágens testének, sem 

fejének szöge nem számít. Ez esetben viszont a mozgás iránya és a test szöge már nem egyezik meg! 

Tehát vagy az „isteni helyezkedést” kell feladnunk, vagy a sok esetben hiányozható szögekkel 

kapcsolatos információkat átadnunk. Az utóbbi mellett tette most le a voksát szerző a jelen jegyzet 

keretei között. 

A Debrecen Deep Forest FC++ az alapbeállításokkal fut 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.1.0.light5.df.tar.bz2
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Azt megjegyezhetjük, hogy bár az rcssserver kódját már most átalakítottuk, de a Debrecen Deep Forest 

FC++ iménti futtatásait még csak a pos parancs használata mellett és bármilyen „light response;” 

választ átvétele nélkül futtattuk, amint az a következő képernyőképen is látható. 

 $ src/rcssserver 

            rcssserver-15.1.0.light4.df Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 

            1999 Electrotechnical Laboratory. 2000 - 2012 RoboCup Soccer 

            Simulator Maintenance Group. Simulator Random Seed: 1345375129 

            CSVSaver: Ready STDOutSaver: Ready Using simulator's random seed 

            as Hetero Player Seed: 1345375129 wind factor: rand: 0.000000, 

            vector: (0.000000, 0.000000) Hit CTRL-C to exit Light response: 

            false Light response with angle: false Light response with angles: 

            false  

4. A Debrecen Round Forest FC++ 

A robotfocis példák lezárásaként most továbbfejlesztjük az iménti Debrecen Deep Forest FC++ csapatát úgy, 

hogy felhasználja a lájtosított szervertől visszakapott (tehát immár bekapcsolt) helyezkedési válaszokat is. 

Ennek megfelelően párhuzamosan a helymeghatározáson is javítunk, amely így már az esetek nagyobb 

százalékában fog jól működni (de még bőven ad lehetőséget feladatok kiadására és az ebből kiinduló órai 

csapatok továbbfejlesztésére). Továbbá bevezetjük az online coach használatát, aki most egyelőre csak a csapat 

zászlaját küldi majd be (team_graphic) a szimulációs stadionba. 

4.1. A „lájtosított” szerver kapcsolói 

• server::light_response 

Visszaadja az adott ágensnek az ágens saját x, y koordinátáját az RCSS pálya koordináta rendszerében. 

• server::light_response_with_angle 

Visszaadja az adott ágensnek az ágens saját x, y koordinátáját az RCSS pálya koordináta rendszerében és az 

ágens testének szögét. 

• server::light_response_with_angles 

Visszaadja az adott ágensnek az ágens saját x, y koordinátáját az RCSS pálya koordináta rendszerében és az 

ágens testének és fejének (nyakának) szögét. 

4.1.1. A „lájtosított” válasz 

Tesztelésképpen adjuk ki a 4-es játékosnak egyszer a turn_neck 20 és a turn 30 parancsot 

thisclient->sndCmd("(turn_neck 

            20)\0"); thisclient->sndCmd("(turn 30)\0"); ... std::cout 

            << std::setw (6) << "squad " << 

            thisclient->bl.get_squad_number() << std::setw (10) 

            << " time " << thisclient->bl.get_time() << 

            std::setw (5) << " x " << thisclient->bl.estx 

            << std::setw (5) << " y " << 

            thisclient->bl.esty << std::setw (13) << " ang 

            (body) " << thisclient->bl.esta * (180.0 / 3.14159265359) 

            << std::setw (13) << " ang (neck) " << 

            thisclient->bl.estn * (180.0 / 3.14159265359) << 

            std::setw (13) << " ang (head) " << 

            thisclient->bl.head_angle << std::endl; 

majd vizsgáljuk meg a kimenetet 

squad 4 time 0 x -12 y -37 ang (body) 31.5529 ang (neck) 

            20 ang (head) 20 squad 4 time 0 x -12 y -37 ang (body) 31.5529 ang 

            (neck) 20 ang (head) 20 squad 4 time 0 x -12 y -37 ang (body) 

            31.5529 ang (neck) 20 ang (head) 20 squad 4 time 0 x -12 y -37 ang 

            (body) 31.5529 ang (neck) 20 ang (head) 20 squad 4 time 0 x -12 y 

            -37 ang (body) 31.5529 ang (neck) 20 ang (head) 20 
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és vessük össze a soccerwindow2 nyomkövető információival. 

6.13. ábra - A soccerwindow2 nyomkövető információinak részlete. 

 

4.1.2. A „lájtosított” válasz átvétele 

A lexer osztályban már külön kezeljük a „lájtosított” válasszal érkező adatokat a „lájtosított” válasz nélküli 

becsült hasonló szerepű adatoktól (de igaz nem túl kifinomultan maga a lexer már a „lájtosított” válaszok adatait 

adja már tovább feldolgozásra). 

// from light response float x; 

            float y; float head_angle; // neck angle (rad) float body_angle; 

            // (rad) // from classical estimations float estx; // x float 

            esty; // y float esta; // body_angle (deg) float estn; // 

            head_angle (deg) (from body_sense/head_angle) 

4.2. Az online coach bevezetése 

Ebben a csapatban már használjuk az online coach-ot, ehhez az alapértelmezett 6002-es UDP kapura kell 

csatlakoznunk és az online coach megfelelő RCSS protokollja szerint kommunikálnunk [RCSSMANUAL]. Már 

a [MIRC] könyv Javás csapatainál is használtuk az online coach-ot, ott a csapat XPM logóját küldte be a 

szimulációba. Most ugyanezt megvalósítjuk az aktuális rcssserver/sampleclient alapú csapatunkba is. Az 

említett Javás kód XPM képeked definiáló részét direktben átvehetjük, s a megfelelő RCSS protokollszerint 

[RCSSMANUAL] már küldhetjük is az alábbiak szerint: 

std::snprintf(buf, 512, 

          "(team_graphic (%d %d %s))", 0, 0, " \"8 8 1 1\" \" c None\" \" \" 

          \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" "); 

          thisclient->sndCmd(buf); std::snprintf(buf, 512, "(team_graphic 

          (%d %d %s))", 1, 0, " \"8 8 5 1\" \" c None\" \". c #1F1F1A\" \"+ c 

          #2A2A24\" \"@ c #36362F\" \"# c #434239\" \" \" \" \" \" \" \" \" \" 

          \" \" @#\" \" @@@\" \" ++..\" "); thisclient->sndCmd(buf); 

          std::snprintf(buf, 512, "(team_graphic (%d %d %s))", 2, 0, " \"8 8 8 

          1\" \" c None\" \". c #2A2A24\" \"+ c #36362F\" \"@ c #434239\" \"# 

          c #504E44\" \"$ c #5C594E\" \"% c #666457\" \"& c #767365\" \" 

          \" \" $\" \" $$$\" \" @##$%\" \"+@#$$%%$\" \"@#@@##$%\" 

          \".@$###%&\" \"@%$$$$%&\" "); thisclient->sndCmd(buf); 

          std::snprintf(buf, 512, "(team_graphic (%d %d %s))", 3, 0, " \"8 8 6 

          1\"\" c None\"\". c #5C594E\"\"+ c #666457\"\"@ c #767365\"\"# c 

          #8B8778\"\"$ c #9F9B89\"\" 

          

+@@##\"\".++@@@@@\"\"..++++@@\"\"@@@@####\"\"..++@@@@\"\"++@@####\"\"@###$$$$\"\"@###$$$

$\" 

          "); thisclient->sndCmd(buf); std::snprintf(buf, 512, 

          "(team_graphic (%d %d %s))", 4, 0, " \"8 8 12 1\" \" c None\" \". c 

          #2A2A24\" \"+ c #36362F\" \"@ c #434239\" \"# c #504E44\" \"$ c 

          #5C594E\" \"% c #666457\" \"& c #767365\" \"* c #8B8778\" \"= c 

          #9F9B89\" \"- c #B5B29E\" \"; c #C8C6B2\" \"$# * \" \"%$@%=-**\" 

          \"&&&&****\" \"**======\" \"%%%%%&&*\" 

          \"%$#.#&*=\" \"&%%+$&=;\" \"&%%+#%*;\" "); 

          thisclient->sndCmd(buf); std::snprintf(buf, 512, "(team_graphic 

          (%d %d %s))", 5, 0, " \"8 8 5 1\" \" c None\" \". c #8B8778\" \"+ c 

          #9F9B89\" \"@ c #B5B29E\" \"# c #C8C6B2\" \" \" \". \" \"...+ \" 

          \"+...++ \" \".++@+++.\" \"+.....++\" \"@..++++.\" \"#+.+@@@@\" "); 

          thisclient->sndCmd(buf); std::snprintf(buf, 512, "(team_graphic 

          (%d %d %s))", 6, 0, " \"8 8 4 1\" \" c None\" \". c #8B8778\" \"+ c 

          #9F9B89\" \"@ c #B5B29E\" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \"+ \" \"+++ 

          \" \"@+.+ \" "); thisclient->sndCmd(buf); std::snprintf(buf, 512, 

          "(team_graphic (%d %d %s))", 7, 0, " \"8 8 1 1\" \" c None\" \" \" 

          \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" "); 

          thisclient->sndCmd(buf); 
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A protokoll egy maximum 256x64 méretű XPM képet tud átvenni team_graphic parancsonként 8x8 méretű 

csempékben, a parancs első két paramétere az adott csempét meghatározó koordináták a (0-31)x(0-7) 

tartományokban, amelyeket csempe sorai követnek. 

6.5. példa - Készíts saját XPM csapatlogót! 

Ismerős lehet ez a feladat a [MIRC] könyvből, most a saját rcssserver/sampleclient alapú csapatod logóját 

készítsd el! 

GIMP, GIMP, GIMP 

Használd a GIMP-et, mert azzal tudsz XPM-et menteni. Ez egy szöveges formátum, aminek tartalmát 

kell felhasználnod, ahogy az iménti kódcsipetben mutattuk. 

Az online coach csatlakoztatásához például így módosítsd az indító szkriptet: 

#!/bin/bash host=${1-localhost} portp=${2-6000} 

          portc=${3-6002} team=${4-RForestFC++} for ((i=1;i<12;++i)) do 

          src/rcsslightclient -host $host -port $portp -team $team -squad 

          $i& sleep 1 done src/rcsslightclient -host $host -port $portc 

          -team $team -squad 0& exit 0 

A szerver ablakában látnod kell majd, hogy ezzel csatlakozik az online coach (az alábbi bevágott csipet utolsó 

sora, a többi azért érdekes, mert innentől a csapataink a server::light_response_with_angles=true 

szerverbeállítást tételezik majd fel). 

$ src/rcssserver server::light_response_with_angles=true 

          rcssserver-15.1.0.light5.rf Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 

          1999 Electrotechnical Laboratory. 2000 - 2012 RoboCup Soccer 

          Simulator Maintenance Group. Simulator Random Seed: 1345710410 

          CSVSaver: Ready STDOutSaver: Ready Using simulator's random seed as 

          Hetero Player Seed: 1345710410 wind factor: rand: 0.000000, vector: 

          (0.000000, 0.000000) Hit CTRL-C to exit Light response: false Light 

          response with angle: false Light response with angles: true A new 

          (v15) player (RForestFC++ 1) connected. A new (v15) player 

          (RForestFC++ 2) connected. A new (v15) player (RForestFC++ 3) 

          connected. A new (v15) player (RForestFC++ 4) connected. A new (v4) 

          monitor connected. A new (v15) player (RForestFC++ 5) connected. A 

          new (v15) player (RForestFC++ 6) connected. A new (v15) player 

          (RForestFC++ 7) connected. A new (v4) monitor connected. A new (v15) 

          player (RForestFC++ 8) connected. A new (v15) player (RForestFC++ 9) 

          connected. A new (v15) player (RForestFC++ 10) connected. A new 

          (v15) player (RForestFC++ 11) connected. A new (v15) online coach 

          (RForestFC++) connected. 

6.14. ábra - A csapat logója a soccerwindow2 és az rcssmonitor megjelenítőkben. 

 

4.2.1. Az objetum-orientált szervezés előrevetítése 

http://www.gimp.hu/
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Az online coach megvalósítására is a Client osztályt használtuk fel, amelynek konstruktorát módosítva 

jeleztük, hogy játékost fogunk vele absztrahálni vagy az online coach-ot. Ez már előrevetíti azt a szebb 

megoldást, hogy a Client osztályból származtatunk majd Player és OnlineCoach osztályokat és elindulunk a 

[MIRC] is járta úton, hogy például majd a Player osztályt az Attacker osztály terjeszti ki, azt pedig a Puskás 

osztály, s adott esetben a támadó sorunk minden labdarúgóját a Puskás osztályból példányosítjuk majd... „de 

még nem ma”1. Ezek lesznek majd a Debrecen Woodland FC++ és a Debrecen Murmurs FC++ csapatok, ám 

ezek jelen pillanatban ebbe a jegyzetbe már nem kerülnek bele. 

A Debrecen Round Forest FC++ csipetek egyben 

rcssserver-15.1.0.light5.rf.tar.bz2. 

                                                           
1Danny Cannon: Goal! 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/rcssserver-15.1.0.light5.rf.tar.bz2
http://www.imdb.com/title/tt0380389/
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7. fejezet - Közösségi tudat-háló 

A közösségi tudat-háló egy mobil játékon, a Hetedik Szem-en alapuló közösségi portál szervezésének felvetését 

jelenti. 

„A gépek ilyenformán szakadatlanul együttműködő egységet alkotnak, s e nagy egységen belül a nyilvántartott 

adatok és ellentmondások folytonos változása szükségszerűen megy végbe.” 
—Wigner Jenő A tudomány növekedése - kedvező kilátások és várható veszélyek [SZIRE] 

1. A Hetedik Szem 

A Hetedik Szem című mobiltelefonos játék a Jávácska ONE keretében került megnyitásra. A játékot részletesen 

tárgyaltuk már a jegyzet környezetének Mobil programozás, Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon 

Téged!http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf, [MOBP] részében. 

Most csupán röviden a felélesztésére térünk ki, mert a MOBP könyvben a két évvel ezelőtti állapotokhoz képest 

adott rendszereken ma már adódhatnak problémák. Magával a játékkal és fordításával nem, hiszen ez egy 

Maven forrás projekt formájában erhető el, pöccintésre - a mvn package parancs kiadásával - máris elkészülnek 

a telefonra tölthető JAD és JAR állományok. Javás telefonnal nem is jelentkeztek gondok, hanem a szimulátoros 

futtatással. Konkrétan Linuxos felhasználóknál jelentkezik az alábbi, sajnos tipikusnak is nevezhető probléma. 

Nem megy az emulátor. 

A 64-bites rendszereken a 64-bites/32-bites JDK-val nem megy a Wireless Toolkit emulátorával a Java ME-s 

programok futtatása 

 [norbert@matrica hetedik-szem-1.0.0]$ 

                  ~/WTK2.5.2/bin/runmidlet 

                  ~/Downloads/hetedik-szem-1.0.0/target/hetedik-szem-1.0.0-me.jad 

                  java.lang.UnsatisfiedLinkError: 

                  /home/norbert/Downloads/jdk1.7.0_05/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: 

                  libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file 

                  or directory  

 [norbert@matrica hetedik-szem-1.0.0]$ 

                  ~/WTK2.5.2/bin/runmidlet 

                  ~/Downloads/hetedik-szem-1.0.0/target/hetedik-szem-1.0.0-me.jad 

                  java.lang.UnsatisfiedLinkError: 

                  /home/norbert/WTK2.5.2/bin/sublime.so: 

                  /home/norbert/WTK2.5.2/bin/sublime.so: wrong ELF class: 

                  ELFCLASS32 (Possible cause: architecture word width 

                  mismatch)  

A jegyzet szempontjából robosztus megoldásként a jegyzethez használt virtualizált rendszeren mutatjuk be a 

példa felélesztését. 

A közösségi tudat-háló egy mobil játékon, a Hetedik Szem-en alapuló közösségi portál szervezésének felvetését 

jelenti. 

1.1. A példa pöccre indul 

Néhány pontba szervezve bemutatjuk a példa felépítésének menetét. 

A Hetedik Szem fordítása és futtatása 

 

Ebben a feladatban felélesztjük a játékot, kipróbáljuk telefon szimulátorban és valódi készüléken is. 

 

http://sourceforge.net/projects/javacska/files/Source%20download%20as%20Maven%20project%20-%20Hungarian%20edition/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/java/download-135801.html
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A példa sikeres reprodukálása feltételezni, hogy a rendszereden van megfelelő Java fejlesztői környezet, azaz 

JDK. 

Esetünkben alapban az OpenJDK, amelyet (régi reflex) tipikusan a „Sun”-osra szoktunk állítani 

 

              [norbert@BatfaiProg1 ~]$ java -version java version "1.6.0_24" 

              OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.3) 

              (fedora-67.1.11.3.fc16-i386) OpenJDK Server VM (build 20.0-b12, 

              mixed mode) [norbert@BatfaiProg1 ~]$ export 

              PATH=/home/norbert/jdk1.7.0_03/bin:$PATH [norbert@BatfaiProg1 

              ~]$ export JAVA_HOME=/home/norbert/jdk1.7.0_03 

              [norbert@BatfaiProg1 ~]$ java -version java version "1.7.0_03" 

              Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_03-b04) Java 

              HotSpot(TM) Server VM (build 22.1-b02, mixed mode)  

ám ez most nem alapvető fontosságú, hiszen elég lesz, ha majd a szimulátor (Sun Java Wireless Toolkit for 

CLDC 2.5.2 ML telepítésénél hivatkozunk erre a megfelelő Java platformra. 

1. Rántsuk le és leelepítsük fel a Sun Java Wireless Toolkit for CLDC 2.5.2 ML szimulátort! Adjunk a 

letöltött sun_java_wireless_toolkit-2_5_2-ml-linux.bin állományra futási jogot és futtassuk. 

[norbert@BatfaiProg1 Downloads]$ chmod +x 

                sun_java_wireless_toolkit-2_5_2-ml-linux.bin 

                [norbert@BatfaiProg1 Downloads]$ 

                ./sun_java_wireless_toolkit-2_5_2-ml-linux.bin 

A telepítő szkript futása során válaszoljunk értelemszerűen a feltett néhány kérdésre. 

7.1. ábra - A Sun Java Wireless Toolkit for CLDC 2.5.2 ML telepítése. 

 

2. Rántsuk le magát a Hetedik Szem játékot, pontosabban annak forrásainak tömörjét, majd csomagoljuk ki, s 

a Maven forrásprojekt gyökérbe lépve adjuk ki a mvn package parancsot! 

7.2. ábra - A Maven forrásprojekt Hetedik Szem tárgyának előállítása. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javame-419430.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javame-419430.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javame-419430.html
http://sourceforge.net/projects/javacska/files/Source%20download%20as%20Maven%20project%20-%20Hungarian%20edition/
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3. A Maven forrásprojekt Hetedik Szem tárgyának előállítása után indítsuk a Wireless Toolkit szimulátorát és 

adjuk át neki az elkészített JAD fájlt! Most egészen egyszerűen a ~/WTK2.5.2/bin/runmidlet 

target/hetedik-szem-1.0.0-me.jad parancs kiadásával, hiszen röptében töltöttünk le mindent a webről és 

azon nyomban csomagoltuk is ki a letöltések könyvtárban (látni fogja a kedves olvasó, hogy az egész 

feladat egy néhány perces elfoglaltság1). 

7.3. ábra - A Hetedik SzemJAD-jának átadása a szimulátornak. 

 

MIDlet-Jar-URL: hetedik-szem-1.0.0-me.jar 

                MIDlet-Jar-Size: 37841 MIDlet-Name: HetedikSzemOSE 

                MIDlet-Vendor: Batfai Norbert, University of Debrecen, 

                Department of Information Technology MIDlet-Version: 1.0.0 

                Created-By: Batfai Norbert MIDlet-Icon: /ikon.png 

                MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1 MicroEdition-Profile: 

                MIDP-2.0 MIDlet-1: HetedikSzemOSE, /ikon.png, 

                HetedikMIDlet 

A szimulátor innen tudja meg, hol találja a betöltendő Java archívumot (illetve az OTA-s letöltésnél a 

felhasználó a JAD információi alapján dönti el, hogy kívánja-e telepíteni a JAD-ban leírt archívumot). 

4. Mire az alkalmazás be is töltődik a telefonba, ahol a készülék Lunch alatti soft-key gombjának 

megynyomásával lehet is indítani. 

7.4. ábra - A Hetedik Szem indítása a szimulátorban. 

 

5. S már fut is a játék. 

7.5. ábra - A Hetedik Szem futása a szimulátorban. 

                                                           
1Ha már sokadszorra csinálja végig az ember és itt jön egy smile. 
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6. A következő pontban az elkészített játékot valódi telefonra, most éppen egy Nokia 6212 classic készülékre 

töltve próbáljuk ki (a mai készülékeken a JAR és a JAD fájlt feltöltése után a telepítés néhány kattintással 

megoldható). 

7.1. példa - A Hetedik Szem felélesztése 

Magunk is elvégezzük ezt a feladatot. 

7.6. ábra - A Hetedik Szem indító ikonja. 

 

7.7. ábra - A Hetedik Szem splash képernyője. 

 

7.8. ábra - A Hetedik Szem tartalmi főmenüje. 

 

1.2. A Hetedik Szem működése és a közösségi tudat-háló 
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A laborgyakorlatokon foglalkozunk ezzel a példával. Az első poszt részletesen (a Magas szintű 

programozási nyelvek 1 labor keretében), a második csak a (Magas szintű programozási nyelvek 2) 

laborfeladat kitűzésben foglalkozik a témával. 

• „Minket az Isten is egymásnak teremtett”http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese, 

• „Közösségi háló reloaded”http://progpater.blog.hu/2011/03/11/kozossegi_halo_reloaded. 

Magát a Hetedik Szem itt tételesen nem vezetjük be, hiszen az fellelhető az említett posztok nyomán vagy a 

jegyzet környezetében a Mobil programozás, Nehogy már megint a mobilod nyomkodjon 

Téged!http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf, [MOBP] könyvben. 

Most csak egy rövid áttekintést adunk, amely a példák sikeres kidolgozását segítheti háttértudással. A Hetedik 

Szem a saját terminológiája szerint egy „szabad akarat szonda”. Az elnevezés onnan jön, hogy az 

ismeretterjesztő remek [CSASZAR] könyvből indulva a [VOLF], [TCON] cikkek irányában olvasgatva olyan 

játékot készítettünk, amely annyit csinál, hogy 2048 darab 100 ms-os ekvidisztáns, egymást követő időablakban 

rögzíti, hogy a játékos behajlította-e az ujját, esetünkben megnyomta-e a tűzgombot (1) vagy sem (0). Az így 

kapott 2048 bites 0,1 sorozatokat (a játék terminológiájában ezek a tudat-minták) hasonlítjuk össze a Ziv-

Lempel-Welch (LZW) algoritmussal az [SZSZTEK] iránymutatásából kiindulva, miszerint a sorozatra épített 

LZW fa ághosszainak szórását érdemes megnézni. A Hetedik Szem program, lévén játékprogram, erre egy 

grafikus back-endet is ad (továbbá egy hipotézisvizsgálatot is arra vonatkozóan, hogy a vizsgált ághosszak 

szórásai azonos eloszlásból származnak-e). 

7.2. példa - Közösségi tudat-háló kliens oldal 

Módosítsd úgy a Hetedik Szem forrásait, hogy 

• a felhasználó (a játékos) a programban kezdeményezhesse a gyűjtött tudat-minták feltöltését 

• aminek megfelelően induljon el egy párhuzamos hálózati kommunikációs szál, amely elvégzi a feltöltést! 

7.3. példa - Közösségi tudat-háló szerver oldal 

Készíts olyan Java EE (servlet/JSP) alapú szerveroldali programot, amely fogadja az előző feladat klienseit! 

• Első lépésben (az első feladat készítőivel közösen) dolgozzatok ki egy protokollt, hogy milyen formában 

küldi a kliens és fogadja a szerver az adatokat, 

• a feltöltött adatokat tároljuk adatbázisban (tudat-könyvtár), ennek legyen egy egyszerű böngészős lekérdező 

felülete is (egyszerűen nem mobilos kliensnek ezt adja) 

7.4. példa - Közösségi tudat-háló közösségi feladata 

A környezetedben, az ismeretségi körödben 

• vegyétek fel a tudatmintákat, majd 

• azok közelsége alapján épített közösségi gráfot vessétek össze az szóban forgó ismeretségi kör tudható (a 

valóságban ki-kivel van szorosabb kapcsolatban) kapcsolati gráfjával! 

7.5. példa - Tudat-háló alapú közösségi portál feladata 

Ha az előző (Közösségi tudat-háló közösségi feladata) példa sikeres, akkor lehet érdemes a szóban forgó „tudat-

hálózatra” erre épülő portált, vagy meglévő portálokhoz ilyen jellegű alkalmazásokat (például iWiW 

kisalkalmazást) tervezni. 

1.2.1. A tudatminták összehasonlítása 

Az előző feladat leginkább a Mobil programozás és a Java esettanulmányok laborokon kerül terítékre. 

Ebben a pontban viszont azt az irányt bontjuk ki, amelyet a Magas szintű programozási nyelvek 1 laboron 

követünk. Ezt kiposztolva a következő címen találja meg a kedves olvasó. 

http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese
http://progpater.blog.hu/2011/03/11/kozossegi_halo_reloaded
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/konyvek/MOBP/mobp.book.xml.pdf
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• „Minket az Isten is egymásnak teremtett”http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese, 

A poszt tárgyalásától most annyiban térünk el, hogy az egyik legfrissebb védési példa forrásba oltjuk bele a 

tudatminták rendezését. A laborban ezzel a példával a funktorok és az STL használatát szoktuk bevezetni. Ám 

előtte pillantsunk bele az említett védési feladat, a z3a7.cpp forrásába2. Ez a feladat a gyakorlatban az ebben a 

részben bevezetett Hetedik Szem Java kódjából indult, de nemcsak kompozíciójában, hanem már 

koncepciójában is túlnőtte azt, mivel a védési feladatban már a humán genomra engedjük rá az LZW fa 

építőnket, miközben ugyanúgy az [SZSZTEK] korábban említett megjegyzése alapján a fa ághosszainak 

szórásait vizsgáljuk. 

1.2.1.1. A laborvédési példa 

A kódot itt nem tárgyaljuk csipeteiben, mert bőségesen be van kommentezve. 

// z3a7.cpp // // Együtt támadjuk 

              meg: http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg // 

              LZW fa építő 3. C++ átirata a C valtozatbol (+mélység, atlag és 

              szórás) // Programozó Páternoszter // // Copyright (C) 2011, 

              2012, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

              // // This program is free software: you can redistribute it 

              and/or modify // it under the terms of the GNU General Public 

              License as published by // the Free Software Foundation, either 

              version 3 of the License, or // (at your option) any later 

              version. // // This program is distributed in the hope that it 

              will be useful, // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 

              implied warranty of // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

              PARTICULAR PURPOSE. See the // GNU General Public License for 

              more details. // // You should have received a copy of the GNU 

              General Public License // along with this program. If not, see 

              <http://www.gnu.org/licenses/>. // // Ez a program szabad 

              szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a // Free Software 

              Foundation által kiadott GNU General Public License // 

              dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) 

              késõbbi // változata szerint. // // Ez a program abban a 

              reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, // de minden 

              egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA // 

              VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is 

              beleértve. // További részleteket a GNU General Public License 

              tartalmaz. // // A felhasználónak a programmal együtt meg kell 

              kapnia a GNU General // Public License egy példányát; ha mégsem 

              kapta meg, akkor // tekintse meg a 

              <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. // // // Version 

              history: // // 0.0.1, 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor // 0.0.2, 

              csomópontok mutatóinak NULLázása (nem fejtette meg senki :) // 

              0.0.3, 

              

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_peda

t 

              // 0.0.4, z.cpp: a C verzióból svn: bevezetes/C/ziv/z.c átírjuk 

              C++-ra // 

              

http://progpater.blog.hu/2011/03/31/imadni_fogjatok_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol 

              // 0.0.5, z2.cpp: az fgv(*mut)-ok helyett fgv(&ref) // 

              0.0.6, z3.cpp: Csomopont beágyazva // 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/01/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_2 

              // 0.0.6.1 z3a2.c: LZWBinFa már nem barátja a Csomopont-nak, 

              mert annak tagjait nem használja direktben // 0.0.6.2 Kis 

              kommentezést teszünk bele 1. lépésként (hogy a kicsit lemaradt 

              hallgatóknak is // könnyebb legyen, jól megtűzdeljük további 

              olvasmányokkal) // 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg // (majd 

              a 2. lépésben "beletesszük a d.c-t", majd s 3. lépésben a 

              parancssorsor argok feldolgozását) // 0.0.6.3 z3a2.c: 

              Fejlesztgetjük a forrást: 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/17/a_tizedik_tizenegyedik_labor 

                                                           
2z3a8.cpp-z3a9.cpp-nél is jártunk már a laboron az aktuális félévben, de a védéseken ez volt normatív abban az értelemben, hogy 

ennek a sorszámaira tudtak hivatkozni a hallgatók, ez alapján értékelni, magyarázni a kódot. 

http://progpater.blog.hu/2011/04/24/tudatmintak_rendezese
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              // 0.0.6.4 SVN-beli, 

              http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/vedes/ 

              // 0.0.6.5 2012.03.20, z3a4.cpp: N betűk (hiányok), sorvégek, 

              vezető komment figyelmen kívül: 

              http://progpater.blog.hu/2012/03/20/a_vedes_elokeszitese // 

              0.0.6.6 z3a5.cpp: mamenyaka kolléga észrevételére a több komment 

              sor figyelmen kívül hagyása // 

              

http://progpater.blog.hu/2012/03/20/a_vedes_elokeszitese/fullcommentlist/1#c16150365 

              // 0.0.6.7 Javaslom ezt a verziót választani védendő programnak 

              // 0.0.6.8 z3a7.cpp: pár kisebb javítás, illetve a védések 

              támogatásához további komment a << // eltoló operátort 

              tagfüggvényként, illetve globális függvényként túlterhelő 

              részekhez. // 

              

http://progpater.blog.hu/2012/04/10/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_4/f

ullcommentlist/1#c16341099 

              // #include <iostream> // mert olvassuk a std::cin, írjuk 

              a std::cout csatornákat #include <cmath> // mert vonunk 

              gyököt a szóráshoz: std::sqrt #include <fstream> // 

              fájlból olvasunk, írunk majd /* Az LZWBinFa osztályban 

              absztraháljuk az LZW algoritmus bináris fa építését. Az osztály 

              definíciójába beágyazzuk a fa egy csomópontjának az absztrakt 

              jellemzését, ez lesz a beágyazott Csomopont osztály. Miért 

              ágyazzuk be? Mert külön nem szánunk neki szerepet, ezzel is 

              jelezzük, hogy csak a fa részeként számiolunk vele.*/ class 

              LZWBinFa { public: /* Szemben a bináris keresőfánkkal (BinFa 

              osztály) 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3 

              itt (LZWBinFa osztály) a fa gyökere nem pointer, hanem a '/' 

              betüt tartalmazó objektum, lásd majd a védett tagok között lent: 

              Csomopont gyoker; A fa viszont már pointer, mindig az épülő 

              LZW-fánk azon csomópontjára mutat, amit az input feldolgozása 

              során az LZW algoritmus logikája diktál: 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor Ez a 

              konstruktor annyit csinál, hogy a fa mutatót ráállítja a 

              gyökérre. (Mert ugye laboron, blogon, előadásban tisztáztuk, 

              hogy a tartalmazott tagok, most "Csomopont gyoker" konstruktora 

              előbb lefut, mint a tagot tartalmazó LZWBinFa osztály 

              konstruktora, éppen a következő, azaz a fa=&gyoker OK.) */ 

              LZWBinFa ():fa (&gyoker) { } ~LZWBinFa () { szabadit 

              (gyoker.egyesGyermek ()); szabadit (gyoker.nullasGyermek ()); } 

              /* Tagfüggvényként túlterheljük a << operátort, ezzel a 

              célunk, hogy felkeltsük a hallgató érdeklődését, mert ekkor így 

              nyomhatjuk a fába az inputot: binFa << b; ahol a b egy '0' 

              vagy '1'-es betű. Mivel tagfüggvény, így van rá "értelmezve" az 

              aktuális (this "rejtett paraméterként" kapott ) példány, azaz 

              annak a fának amibe éppen be akarjuk nyomni a b betűt a tagjai 

              (pl.: "fa", "gyoker") használhatóak a függvényben. A függvénybe 

              programoztuk az LZW fa építésének algoritmusát tk.: 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor a b formális 

              param az a betű, amit éppen be kell nyomni a fába. a binFa 

              << b (ahol a b majd a végén látszik, hogy már az '1' vagy 

              a '0') azt jelenti tagfüggvényként, hogy 

              binFa.operator<<(b) (globálisként így festene: 

              operator<<(binFa, b) ) */ void operator<< (char b) { 

              // Mit kell betenni éppen, '0'-t? if (b == '0') { /* Van '0'-s 

              gyermeke az aktuális csomópontnak? megkérdezzük Tőle, a "fa" 

              mutató éppen reá mutat */ if (!fa->nullasGyermek ()) // ha 

              nincs, hát akkor csinálunk { // elkészítjük, azaz páldányosítunk 

              a '0' betű akt. parammal Csomopont *uj = new Csomopont ('0'); // 

              az aktuális csomópontnak, ahol állunk azt üzenjük, hogy // 

              jegyezze már be magának, hogy nullás gyereke mostantól van // 

              küldjük is Neki a gyerek címét: fa->ujNullasGyermek (uj); // 

              és visszaállunk a gyökérre (mert ezt diktálja az alg.) fa = 

              &gyoker; } else // ha van, arra rálépünk { // azaz a "fa" 

              pointer már majd a szóban forgó gyermekre mutat: fa = 

              fa->nullasGyermek (); } } // Mit kell betenni éppen, vagy 

              '1'-et? else { if (!fa->egyesGyermek ()) { Csomopont *uj = 

              new Csomopont ('1'); fa->ujEgyesGyermek (uj); fa = 

              &gyoker; } else { fa = fa->egyesGyermek (); } } } /* A 
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              bejárással kapcsolatos függvényeink (túlterhelt kiir-ók, atlag, 

              ratlag stb.) rekurzívak, tk. a rekurzív fabejárást valósítják 

              meg (lásd a 3. előadás "Fabejárás" c. fóliáját és társait) (Ha a 

              rekurzív függvénnyel általában gondod van => K&R könyv 

              megfelelő része: a 3. ea. izometrikus részében ezt "letáncoltuk" 

              :) és külön idéztük a K&R álláspontját :) */ void kiir 

              (void) { // Sokkal elegánsabb lenne (és más, a bevezetésben nem 

              kibontandó reentráns kérdések miatt is, mert // ugye ha most két 

              helyről hívják meg az objektum ilyen függvényeit, tahát ha 

              kétszer kezd futni az // objektum kiir() fgv.-e pl., az komoly 

              hiba, mert elromlana a mélység... tehát a mostani megoldásunk // 

              nem reentráns) ha nem használnánk a C verzióban globális 

              változókat, a C++ változatban példánytagot a // mélység 

              kezelésére: 

              http://progpater.blog.hu/2011/03/05/there_is_no_spoon melyseg = 

              0; // ha nem mondta meg a hívó az üzenetben, hogy hova írjuk ki 

              a fát, akkor a // sztenderd out-ra nyomjuk kiir (&gyoker, 

              std::cout); } /* már nem használjuk, tartalmát a dtor hívja void 

              szabadit (void) { szabadit (gyoker.egyesGyermek ()); szabadit 

              (gyoker.nullasGyermek ()); // magát a gyökeret nem szabadítjuk, 

              hiszen azt nem mi foglaltuk a szabad tárban (halmon). } */ /* A 

              változatosság kedvéért ezeket az osztálydefiníció (class 

              LZWBinFa {...};) után definiáljuk, hogy kénytelen légy az 

              LZWBinFa és a :: hatókör operátorral minősítve definiálni :) l. 

              lentebb */ int getMelyseg (void); double getAtlag (void); double 

              getSzoras (void); /* Vágyunk, hogy a felépített LZW fát ki 

              tudjuk nyomni ilyenformán: std::cout << binFa; de mivel a 

              << operátor is a sztenderd névtérben van, de a using 

              namespace std-t elvből nem használjuk bevezető kurzusban, így ez 

              a konstrukció csak az argfüggő névfeloldás miatt fordul le 

              (B&L könyv 185. o. teteje) ám itt nem az a lényeg, hanem, 

              hogy a cout ostream osztálybeli, így abban az osztályban kéne 

              módosítani, hogy tudjon kiírni LZWBinFa osztálybelieket... e 

              helyett a globális << operátort terheljük túl, a kiFile 

              << binFa azt jelenti, hogy - tagfüggvényként: 

              kiFile.operator<<(binFa) de ehhez a kiFile valamilyen 

              std::ostream stream osztály forrásába kellene beleírni ezt a 

              tagfüggvényt, amely ismeri a mi LZW binfánkat... - globális 

              függvényként: operator<<(kiFile, binFa) és pont ez látszik 

              a következő sorban: */ friend std::ostream & 

              operator<< (std::ostream & os, LZWBinFa & bf) { 

              bf.kiir (os); return os; } void kiir (std::ostream & os) { 

              melyseg = 0; kiir (&gyoker, os); } private: class Csomopont 

              { public: /* A paraméter nélküli konstruktor az elepértelmezett 

              '/' "gyökér-betűvel" hozza létre a csomópontot, ilyet hívunk a 

              fából, aki tagként tartalmazza a gyökeret. Máskülönben, ha 

              valami betűvel hívjuk, akkor azt teszi a "betu" tagba, a két 

              gyermekre mutató mutatót pedig nullra állítjuk, C++-ban a 0 is 

              megteszi. */ Csomopont (char b = '/'):betu (b), balNulla (0), 

              jobbEgy (0) { }; ~Csomopont () { }; // Aktuális csomópont, mondd 

              meg nékem, ki a bal oldali gyermeked // (a C verzió logikájával 

              műxik ez is: ha nincs, akkor a null megy vissza) Csomopont 

              *nullasGyermek () const { return balNulla; } // Aktuális 

              csomópon,t mondd meg nékem, ki a jobb oldali gyermeked? 

              Csomopont *egyesGyermek () const { return jobbEgy; } // Aktuális 

              csomópont, ímhol legyen a "gy" mutatta csomópont a bal oldali 

              gyereked! void ujNullasGyermek (Csomopont * gy) { balNulla = gy; 

              } // Aktuális csomópont, ímhol legyen a "gy" mutatta csomópont a 

              jobb oldali gyereked! void ujEgyesGyermek (Csomopont * gy) { 

              jobbEgy = gy; } // Aktuális csomópont: Te milyen betűt hordozol? 

              // (a const kulcsszóval jelezzük, hogy nem bántjuk a példányt) 

              char getBetu () const { return betu; } private: // friend class 

              LZWBinFa; /* mert ebben a valtozatban az LZWBinFa metódusai nem 

              közvetlenül // a Csomopont tagjaival dolgoznak, hanem 

              beállító/lekérdező üzenetekkel érik el azokat */ // Milyen betűt 

              hordoz a csomópont char betu; // Melyik másik csomópont a bal 

              oldali gyermeke? (a C változatból "örökölt" logika: // ha hincs 

              ilyen csermek, akkor balNulla == null) igaz Csomopont *balNulla; 

              Csomopont *jobbEgy; // nem másolható a csomópont (ökörszabály: 

              ha van valamilye a szabad tárban, // letiltjuk a másoló 

              konstruktort, meg a másoló értékadást) Csomopont (const 

              Csomopont &); Csomopont & operator= (const Csomopont 
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              &); }; /* Mindig a fa "LZW algoritmus logikája szerinti 

              aktuális" csomópontjára mutat */ Csomopont *fa; // technikai int 

              melyseg, atlagosszeg, atlagdb; double szorasosszeg; // 

              szokásosan: nocopyable LZWBinFa (const LZWBinFa &); LZWBinFa 

              & operator= (const LZWBinFa &); /* Kiírja a csomópontot 

              az os csatornára. A rekurzió kapcsán lásd a korábbi K&R-es 

              utalást... */ void kiir (Csomopont * elem, std::ostream & 

              os) { // Nem létező csomóponttal nem foglalkozunk... azaz ez a 

              rekurzió leállítása if (elem != NULL) { ++melyseg; kiir 

              (elem->egyesGyermek (), os); // ez a postorder bejáráshoz 

              képest // 1-el nagyobb mélység, ezért -1 for (int i = 0; i < 

              melyseg; ++i) os << "---"; os << elem->getBetu () 

              << "(" << melyseg - 1 << ")" << 

              std::endl; kiir (elem->nullasGyermek (), os); --melyseg; } } 

              void szabadit (Csomopont * elem) { // Nem létező csomóponttal 

              nem foglalkozunk... azaz ez a rekurzió leállítása if (elem != 

              NULL) { szabadit (elem->egyesGyermek ()); szabadit 

              (elem->nullasGyermek ()); // ha a csomópont mindkét gyermekét 

              felszabadítottuk // azután szabadítjuk magát a csomópontot: 

              delete elem; } } protected: // ha esetleg egyszer majd 

              kiterjesztjük az osztályt, mert // akarunk benne valami 

              újdonságot csinálni, vagy meglévő tevékenységet máshogy... stb. 

              // akkor ezek látszanak majd a gyerek osztályban is /* A fában 

              tagként benne van egy csomópont, ez erősen ki van tüntetve, Ő a 

              gyökér: */ Csomopont gyoker; int maxMelyseg; double atlag, 

              szoras; void rmelyseg (Csomopont * elem); void ratlag (Csomopont 

              * elem); void rszoras (Csomopont * elem); }; // Néhány függvényt 

              az osztálydefiníció után definiálunk, hogy lássunk ilyet is ... 

              :) // Nem erőltetjük viszont a külön fájlba szedést, mert a 

              sablonosztályosított tovább // fejlesztésben az linkelési gondot 

              okozna, de ez a téma már kivezet a laborteljesítés // szükséges 

              feladatából: 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3 

              // Egyébként a melyseg, atlag és szoras fgv.-ek a kiir fgv.-el 

              teljesen egy kaptafa. int LZWBinFa::getMelyseg (void) { melyseg 

              = maxMelyseg = 0; rmelyseg (&gyoker); return maxMelyseg - 1; 

              } double LZWBinFa::getAtlag (void) { melyseg = atlagosszeg = 

              atlagdb = 0; ratlag (&gyoker); atlag = ((double) 

              atlagosszeg) / atlagdb; return atlag; } double 

              LZWBinFa::getSzoras (void) { atlag = getAtlag (); szorasosszeg = 

              0.0; melyseg = atlagdb = 0; rszoras (&gyoker); if (atlagdb - 

              1 > 0) szoras = std::sqrt (szorasosszeg / (atlagdb - 1)); 

              else szoras = std::sqrt (szorasosszeg); return szoras; } void 

              LZWBinFa::rmelyseg (Csomopont * elem) { if (elem != NULL) { 

              ++melyseg; if (melyseg > maxMelyseg) maxMelyseg = melyseg; 

              rmelyseg (elem->egyesGyermek ()); // ez a postorder 

              bejáráshoz képest // 1-el nagyobb mélység, ezért -1 rmelyseg 

              (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; } } void 

              LZWBinFa::ratlag (Csomopont * elem) { if (elem != NULL) { 

              ++melyseg; ratlag (elem->egyesGyermek ()); ratlag 

              (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; if 

              (elem->egyesGyermek () == NULL && 

              elem->nullasGyermek () == NULL) { ++atlagdb; atlagosszeg += 

              melyseg; } } } void LZWBinFa::rszoras (Csomopont * elem) { if 

              (elem != NULL) { ++melyseg; rszoras (elem->egyesGyermek ()); 

              rszoras (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; if 

              (elem->egyesGyermek () == NULL && 

              elem->nullasGyermek () == NULL) { ++atlagdb; szorasosszeg += 

              ((melyseg - atlag) * (melyseg - atlag)); } } } // teszt pl.: 

              

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_peda

t 

              // [norbi@sgu ~]$ echo "01111001001001000111"|./z3a2 // 

              ------------1(3) // ---------1(2) // ------1(1) // ---------0(2) 

              // ------------0(3) // ---------------0(4) // ---/(0) // 

              ---------1(2) // ------0(1) // ---------0(2) // depth = 4 // 

              mean = 2.75 // var = 0.957427 // a laborvédéshez majd ezt a 

              tesztelést használjuk: // http:// /* Ez volt eddig a main, de 

              most komplexebb kell, mert explicite bejövő, kimenő fájlokkal 

              kell dolgozni int main () { char b; LZWBinFa binFa; while 

              (std::cin >> b) { binFa << b; } //std::cout << 
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              binFa.kiir (); // így rajzolt ki a fát a korábbi verziókban de, 

              hogy izgalmasabb legyen // a példa, azaz ki lehessen tolni az 

              LZWBinFa-t kimeneti csatornára: std::cout << binFa; // 

              ehhez kell a globális operator<< túlterhelése, lásd 

              fentebb std::cout << "depth = " << binFa.getMelyseg 

              () << std::endl; std::cout << "mean = " << 

              binFa.getAtlag () << std::endl; std::cout << "var = 

              " << binFa.getSzoras () << std::endl; binFa.szabadit 

              (); return 0; } */ /* A parancssor arg. kezelést egyszerűen 

              bedolgozzuk a 2. hullám kapcsolódó feladatából: 

              http://progpater.blog.hu/2011/03/12/hey_mikey_he_likes_it_ready_for_more_3 

              de mivel nekünk sokkal egyszerűbb is elég, alig hagyunk meg 

              belőle valamit... */ void usage (void) { std::cout << 

              "Usage: lzwtree in_file -o out_file" << std::endl; } int 

              main (int argc, char *argv[]) { // 

              http://progpater.blog.hu/2011/03/12/hey_mikey_he_likes_it_ready_for_more_3 

              // alapján a parancssor argok ottani elegáns feldolgozásából kb. 

              ennyi marad: // "*((*++argv)+1)"... // a kiírás szerint 

              ./lzwtree in_file -o out_file alakra kell mennie, ez 4 db arg: 

              if (argc != 4) { // ha nem annyit kapott a program, akkor 

              felhomályosítjuk erről a júzetr: usage (); // és jelezzük az 

              operációs rendszer felé, hogy valami gáz volt... return -1; } // 

              "Megjegyezzük" a bemenő fájl nevét char *inFile = *++argv; // a 

              -o kapcsoló jön? if (*((*++argv) + 1) != 'o') { usage (); return 

              -2; } // ha igen, akkor az 5. előadásból kimásoljuk a 

              fájlkezelés C++ változatát: std::fstream beFile (inFile, 

              std::ios_base::in); // fejlesztgetjük a forrást: 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/17/a_tizedik_tizenegyedik_labor 

              if (!beFile) { std::cout << inFile << " nem 

              letezik..." << std::endl; usage (); return -3; } 

              std::fstream kiFile (*++argv, std::ios_base::out); unsigned char 

              b; // ide olvassik majd a bejövő fájl bájtjait LZWBinFa binFa; 

              // s nyomjuk majd be az LZW fa objektumunkba // a bemenetet 

              binárisan olvassuk, de a kimenő fájlt már karakteresen írjuk, 

              hogy meg tudjuk // majd nézni... :) l. az említett 5. ea. C 

              -> C++ gyökkettes átírási példáit while (beFile.read ((char 

              *) &b, sizeof (unsigned char))) if (b == 0x0a) break; bool 

              kommentben = false; while (beFile.read ((char *) &b, sizeof 

              (unsigned char))) { if (b == 0x3e) { // > karakter kommentben 

              = true; continue; } if (b == 0x0a) { // újsor kommentben = 

              false; continue; } if (kommentben) continue; if (b == 0x4e) // N 

              betű continue; // egyszerűen a korábbi d.c kódját bemásoljuk // 

              laboron többször lerajzoltuk ezt a bit-tologatást: // a b-ben 

              lévő bájt bitjeit egyenként megnézzük for (int i = 0; i < 8; 

              ++i) { // maszkolunk eddig..., most már simán írjuk az if fejébe 

              a legmagasabb helyiértékű bit vizsgálatát // csupa 0 lesz benne 

              a végén pedig a vizsgált 0 vagy 1, az if megmondja melyik: if (b 

              & 0x80) // ha a vizsgált bit 1, akkor az '1' betűt nyomjuk 

              az LZW fa objektumunkba binFa << '1'; else // különben meg 

              a '0' betűt: binFa << '0'; b <<= 1; } } //std::cout 

              << binFa.kiir (); // így rajzolt ki a fát a korábbi 

              verziókban de, hogy izgalmasabb legyen // a példa, azaz ki 

              lehessen tolni az LZWBinFa-t kimeneti csatornára: kiFile 

              << binFa; // ehhez kell a globális operator<< 

              túlterhelése, lásd fentebb // (jó ez az OO, mert mi ugye nem 

              igazán erre gondoltunk, amikor írtuk, mégis megy, hurrá) kiFile 

              << "depth = " << binFa.getMelyseg () << 

              std::endl; kiFile << "mean = " << binFa.getAtlag () 

              << std::endl; kiFile << "var = " << 

              binFa.getSzoras () << std::endl; kiFile.close (); 

              beFile.close (); return 0; } 

7.6. példa - A program funkcionális részének értelmező olvasása, azaz rajzold meg 

kézzel az LZW fát 

Tesztelt a programon egy 2-3 bájtos méretű bemenő fájlon úgy, hogy a szóban forgó bitmintára kézzel is 

megrajzolod a fát, ahogyan hasonló példát láthatsz a kapcsolódó posztban (figyelj, hogy ez a tesztelés már nem 

a karakteres, hanem a jelen bit szinten működő programmal történik). 

7.9. ábra - Az LZW fa kézzel. 

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_pedat
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1.2.1.2. A laborvédési példa és a tudatminták összehasonlítása 

Megtehetnénk, hogy egyszerűen bemásoljuk az alábbi csipetet 

 typedef 

              std::bitset<50> TudatMinta; struct tudatRendezes { bool 

              operator()(const TudatMinta& a, const TudatMinta& b) { 

              LZWBinFa afa, bfa; for (int i=0; i<a.size(), i<b.size(); 

              ++i) { afa << a[i]; bfa << b[i]; } return 

              bfa.getSzoras() < afa.getSzoras(); } }; int main (int argc, 

              char *argv[]) { std::vector< TudatMinta > v; TudatMinta 

              elso(std::string("11111111111111111111111111111111111111111111111111")); 

              TudatMinta 

              

masodik(std::string("11111000001111100000111110000011111000001111100000")); 

              TudatMinta 

              

harmadik(std::string("01100101100111110010011011001100001100110010110111")); 

              v.push_back(elso); v.push_back(masodik); v.push_back(harmadik); 

              std::cout << "tudatminták:" <<std::endl; 

              std::copy(v.begin(), v.end(), 

              std::ostream_iterator<TudatMinta>(std::cout, "\n")); 

              std::sort(v.begin(), v.end(), tudatRendezes()); std::cout 

              << "rendezve" <<std::endl; std::copy(v.begin(), 

              v.end(), std::ostream_iterator<TudatMinta>(std::cout, 

              "\n")); }  

az imént listázott z3a7.cpp forrás main függvénye helyére, de elegánsabb, ha 3 részre bontva az alábbi fájlokat 

írjuk meg: az z3a7.cpp forrást szétszedjük z3a7-tm.h és z3a7-tm.cpp állományokra, ezt a main csipetet 

pedig a következő tm.cpp állományba. 

#include <iostream> 

              #include <vector> #include <bitset> #include 

              <algorithm> #include <iostream> #include 

              <algorithm> #include <iterator> #include "z3a7-tm.h" 

              typedef std::bitset<50> TudatMinta; struct tudatRendezes { 

              bool operator()(const TudatMinta& a, const TudatMinta& 

              b) { LZWBinFa afa, bfa; for (int i=0; i<a.size(), 

              i<b.size(); ++i) { afa << a[i]; bfa << b[i]; } 

              return bfa.getSzoras() < afa.getSzoras(); } }; int main (int 

              argc, char *argv[]) { std::vector< TudatMinta > v; 

              TudatMinta 

              elso(std::string("11111111111111111111111111111111111111111111111111")); 

              TudatMinta 

              

masodik(std::string("11111000001111100000111110000011111000001111100000")); 

              TudatMinta 

              

harmadik(std::string("01100101100111110010011011001100001100110010110111")); 

              v.push_back(elso); v.push_back(masodik); v.push_back(harmadik); 

              std::cout << "tudatminták:" <<std::endl; 

              std::copy(v.begin(), v.end(), 

              std::ostream_iterator<TudatMinta>(std::cout, "\n")); 

              std::sort(v.begin(), v.end(), tudatRendezes()); std::cout 

              << "rendezve" <<std::endl; std::copy(v.begin(), 
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              v.end(), std::ostream_iterator<TudatMinta>(std::cout, 

              "\n")); } 

A z3a7-tm.h fejléc állomány kódja. 

#ifndef Z3A7TM_H #define Z3A7TM_H 

              // z3a7.cpp // // Együtt támadjuk meg: 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg // LZW 

              fa építő 3. C++ átirata a C valtozatbol (+mélység, atlag és 

              szórás) // Programozó Páternoszter // // Copyright (C) 2011, 

              2012, Bátfai Norbert, nbatfai@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com 

              // // This program is free software: you can redistribute it 

              and/or modify // it under the terms of the GNU General Public 

              License as published by // the Free Software Foundation, either 

              version 3 of the License, or // (at your option) any later 

              version. // // This program is distributed in the hope that it 

              will be useful, // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 

              implied warranty of // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

              PARTICULAR PURPOSE. See the // GNU General Public License for 

              more details. // // You should have received a copy of the GNU 

              General Public License // along with this program. If not, see 

              <http://www.gnu.org/licenses/>. // // Ez a program szabad 

              szoftver; terjeszthetõ illetve módosítható a // Free Software 

              Foundation által kiadott GNU General Public License // 

              dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszõleges) 

              késõbbi // változata szerint. // // Ez a program abban a 

              reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, // de minden 

              egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA // 

              VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is 

              beleértve. // További részleteket a GNU General Public License 

              tartalmaz. // // A felhasználónak a programmal együtt meg kell 

              kapnia a GNU General // Public License egy példányát; ha mégsem 

              kapta meg, akkor // tekintse meg a 

              <http://www.gnu.org/licenses/> oldalon. // // // Version 

              history: // // 0.0.1, 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor // 0.0.2, 

              csomópontok mutatóinak NULLázása (nem fejtette meg senki :) // 

              0.0.3, 

              

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_peda

t 

              // 0.0.4, z.cpp: a C verzióból svn: bevezetes/C/ziv/z.c átírjuk 

              C++-ra // 

              

http://progpater.blog.hu/2011/03/31/imadni_fogjatok_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol 

              // 0.0.5, z2.cpp: az fgv(*mut)-ok helyett fgv(&ref) // 

              0.0.6, z3.cpp: Csomopont beágyazva // 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/01/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_2 

              // 0.0.6.1 z3a2.c: LZWBinFa már nem barátja a Csomopont-nak, 

              mert annak tagjait nem használja direktben // 0.0.6.2 Kis 

              kommentezést teszünk bele 1. lépésként (hogy a kicsit lemaradt 

              hallgatóknak is // könnyebb legyen, jól megtűzdeljük további 

              olvasmányokkal) // 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/14/egyutt_tamadjuk_meg // (majd 

              a 2. lépésben "beletesszük a d.c-t", majd s 3. lépésben a 

              parancssorsor argok feldolgozását) // 0.0.6.3 z3a2.c: 

              Fejlesztgetjük a forrást: 

              http://progpater.blog.hu/2011/04/17/a_tizedik_tizenegyedik_labor 

              // 0.0.6.4 SVN-beli, 

              http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/p1/forrasok-SVN/bevezetes/vedes/ 

              // 0.0.6.5 2012.03.20, z3a4.cpp: N betűk (hiányok), sorvégek, 

              vezető komment figyelmen kívül: 

              http://progpater.blog.hu/2012/03/20/a_vedes_elokeszitese // 

              0.0.6.6 z3a5.cpp: mamenyaka kolléga észrevételére a több komment 

              sor figyelmen kívül hagyása // 

              

http://progpater.blog.hu/2012/03/20/a_vedes_elokeszitese/fullcommentlist/1#c16150365 

              // 0.0.6.7 Javaslom ezt a verziót választani védendő programnak 

              // 0.0.6.8 z3a7.cpp: pár kisebb javítás, illetve a védések 

              támogatásához további komment a << // eltoló operátort 

              tagfüggvényként, illetve globális függvényként túlterhelő 
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              részekhez. // 

              

http://progpater.blog.hu/2012/04/10/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_4/f

ullcommentlist/1#c16341099 

              // #include <iostream> // mert olvassuk a std::cin, írjuk 

              a std::cout csatornákat #include <cmath> // mert vonunk 

              gyököt a szóráshoz: std::sqrt #include <fstream> // 

              fájlból olvasunk, írunk majd /* Az LZWBinFa osztályban 

              absztraháljuk az LZW algoritmus bináris fa építését. Az osztály 

              definíciójába beágyazzuk a fa egy csomópontjának az absztrakt 

              jellemzését, ez lesz a beágyazott Csomopont osztály. Miért 

              ágyazzuk be? Mert külön nem szánunk neki szerepet, ezzel is 

              jelezzük, hogy csak a fa részeként számiolunk vele.*/ class 

              LZWBinFa { public: /* Szemben a bináris keresőfánkkal (BinFa 

              osztály) 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3 

              itt (LZWBinFa osztály) a fa gyökere nem pointer, hanem a '/' 

              betüt tartalmazó objektum, lásd majd a védett tagok között lent: 

              Csomopont gyoker; A fa viszont már pointer, mindig az épülő 

              LZW-fánk azon csomópontjára mutat, amit az input feldolgozása 

              során az LZW algoritmus logikája diktál: 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor Ez a 

              konstruktor annyit csinál, hogy a fa mutatót ráállítja a 

              gyökérre. (Mert ugye laboron, blogon, előadásban tisztáztuk, 

              hogy a tartalmazott tagok, most "Csomopont gyoker" konstruktora 

              előbb lefut, mint a tagot tartalmazó LZWBinFa osztály 

              konstruktora, éppen a következő, azaz a fa=&gyoker OK.) */ 

              LZWBinFa ():fa (&gyoker) { } ~LZWBinFa () { szabadit 

              (gyoker.egyesGyermek ()); szabadit (gyoker.nullasGyermek ()); } 

              /* Tagfüggvényként túlterheljük a << operátort, ezzel a 

              célunk, hogy felkeltsük a hallgató érdeklődését, mert ekkor így 

              nyomhatjuk a fába az inputot: binFa << b; ahol a b egy '0' 

              vagy '1'-es betű. Mivel tagfüggvény, így van rá "értelmezve" az 

              aktuális (this "rejtett paraméterként" kapott ) példány, azaz 

              annak a fának amibe éppen be akarjuk nyomni a b betűt a tagjai 

              (pl.: "fa", "gyoker") használhatóak a függvényben. A függvénybe 

              programoztuk az LZW fa építésének algoritmusát tk.: 

              http://progpater.blog.hu/2011/02/19/gyonyor_a_tomor a b formális 

              param az a betű, amit éppen be kell nyomni a fába. a binFa 

              << b (ahol a b majd a végén látszik, hogy már az '1' vagy 

              a '0') azt jelenti tagfüggvényként, hogy 

              binFa.operator<<(b) (globálisként így festene: 

              operator<<(binFa, b) ) */ void operator<< (char b) { 

              // Mit kell betenni éppen, '0'-t? if (b == '0') { /* Van '0'-s 

              gyermeke az aktuális csomópontnak? megkérdezzük Tőle, a "fa" 

              mutató éppen reá mutat */ if (!fa->nullasGyermek ()) // ha 

              nincs, hát akkor csinálunk { // elkészítjük, azaz páldányosítunk 

              a '0' betű akt. parammal Csomopont *uj = new Csomopont ('0'); // 

              az aktuális csomópontnak, ahol állunk azt üzenjük, hogy // 

              jegyezze már be magának, hogy nullás gyereke mostantól van // 

              küldjük is Neki a gyerek címét: fa->ujNullasGyermek (uj); // 

              és visszaállunk a gyökérre (mert ezt diktálja az alg.) fa = 

              &gyoker; } else // ha van, arra rálépünk { // azaz a "fa" 

              pointer már majd a szóban forgó gyermekre mutat: fa = 

              fa->nullasGyermek (); } } // Mit kell betenni éppen, vagy 

              '1'-et? else { if (!fa->egyesGyermek ()) { Csomopont *uj = 

              new Csomopont ('1'); fa->ujEgyesGyermek (uj); fa = 

              &gyoker; } else { fa = fa->egyesGyermek (); } } } /* A 

              bejárással kapcsolatos függvényeink (túlterhelt kiir-ók, atlag, 

              ratlag stb.) rekurzívak, tk. a rekurzív fabejárást valósítják 

              meg (lásd a 3. előadás "Fabejárás" c. fóliáját és társait) (Ha a 

              rekurzív függvénnyel általában gondod van => K&R könyv 

              megfelelő része: a 3. ea. izometrikus részében ezt "letáncoltuk" 

              :) és külön idéztük a K&R álláspontját :) */ void kiir 

              (void) { // Sokkal elegánsabb lenne (és más, a bevezetésben nem 

              kibontandó reentráns kérdések miatt is, mert // ugye ha most két 

              helyről hívják meg az objektum ilyen függvényeit, tahát ha 

              kétszer kezd futni az // objektum kiir() fgv.-e pl., az komoly 

              hiba, mert elromlana a mélység... tehát a mostani megoldásunk // 

              nem reentráns) ha nem használnánk a C verzióban globális 

              változókat, a C++ változatban példánytagot a // mélység 
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              kezelésére: 

              http://progpater.blog.hu/2011/03/05/there_is_no_spoon melyseg = 

              0; // ha nem mondta meg a hívó az üzenetben, hogy hova írjuk ki 

              a fát, akkor a // sztenderd out-ra nyomjuk kiir (&gyoker, 

              std::cout); } /* már nem használjuk, tartalmát a dtor hívja void 

              szabadit (void) { szabadit (gyoker.egyesGyermek ()); szabadit 

              (gyoker.nullasGyermek ()); // magát a gyökeret nem szabadítjuk, 

              hiszen azt nem mi foglaltuk a szabad tárban (halmon). } */ /* A 

              változatosság kedvéért ezeket az osztálydefiníció (class 

              LZWBinFa {...};) után definiáljuk, hogy kénytelen légy az 

              LZWBinFa és a :: hatókör operátorral minősítve definiálni :) l. 

              lentebb */ int getMelyseg (void); double getAtlag (void); double 

              getSzoras (void); /* Vágyunk, hogy a felépített LZW fát ki 

              tudjuk nyomni ilyenformán: std::cout << binFa; de mivel a 

              << operátor is a sztenderd névtérben van, de a using 

              namespace std-t elvből nem használjuk bevezető kurzusban, így ez 

              a konstrukció csak az argfüggő névfeloldás miatt fordul le 

              (B&L könyv 185. o. teteje) ám itt nem az a lényeg, hanem, 

              hogy a cout ostream osztálybeli, így abban az osztályban kéne 

              módosítani, hogy tudjon kiírni LZWBinFa osztálybelieket... e 

              helyett a globális << operátort terheljük túl, a kiFile 

              << binFa azt jelenti, hogy - tagfüggvényként: 

              kiFile.operator<<(binFa) de ehhez a kiFile valamilyen 

              std::ostream stream osztály forrásába kellene beleírni ezt a 

              tagfüggvényt, amely ismeri a mi LZW binfánkat... - globális 

              függvényként: operator<<(kiFile, binFa) és pont ez látszik 

              a következő sorban: */ friend std::ostream & 

              operator<< (std::ostream & os, LZWBinFa & bf) { 

              bf.kiir (os); return os; } void kiir (std::ostream & os) { 

              melyseg = 0; kiir (&gyoker, os); } private: class Csomopont 

              { public: /* A paraméter nélküli konstruktor az elepértelmezett 

              '/' "gyökér-betűvel" hozza létre a csomópontot, ilyet hívunk a 

              fából, aki tagként tartalmazza a gyökeret. Máskülönben, ha 

              valami betűvel hívjuk, akkor azt teszi a "betu" tagba, a két 

              gyermekre mutató mutatót pedig nullra állítjuk, C++-ban a 0 is 

              megteszi. */ Csomopont (char b = '/'):betu (b), balNulla (0), 

              jobbEgy (0) { }; ~Csomopont () { }; // Aktuális csomópont, mondd 

              meg nékem, ki a bal oldali gyermeked // (a C verzió logikájával 

              műxik ez is: ha nincs, akkor a null megy vissza) Csomopont 

              *nullasGyermek () const { return balNulla; } // Aktuális 

              csomópon,t mondd meg nékem, ki a jobb oldali gyermeked? 

              Csomopont *egyesGyermek () const { return jobbEgy; } // Aktuális 

              csomópont, ímhol legyen a "gy" mutatta csomópont a bal oldali 

              gyereked! void ujNullasGyermek (Csomopont * gy) { balNulla = gy; 

              } // Aktuális csomópont, ímhol legyen a "gy" mutatta csomópont a 

              jobb oldali gyereked! void ujEgyesGyermek (Csomopont * gy) { 

              jobbEgy = gy; } // Aktuális csomópont: Te milyen betűt hordozol? 

              // (a const kulcsszóval jelezzük, hogy nem bántjuk a példányt) 

              char getBetu () const { return betu; } private: // friend class 

              LZWBinFa; /* mert ebben a valtozatban az LZWBinFa metódusai nem 

              közvetlenül // a Csomopont tagjaival dolgoznak, hanem 

              beállító/lekérdező üzenetekkel érik el azokat */ // Milyen betűt 

              hordoz a csomópont char betu; // Melyik másik csomópont a bal 

              oldali gyermeke? (a C változatból "örökölt" logika: // ha hincs 

              ilyen csermek, akkor balNulla == null) igaz Csomopont *balNulla; 

              Csomopont *jobbEgy; // nem másolható a csomópont (ökörszabály: 

              ha van valamilye a szabad tárban, // letiltjuk a másoló 

              konstruktort, meg a másoló értékadást) Csomopont (const 

              Csomopont &); Csomopont & operator= (const Csomopont 

              &); }; /* Mindig a fa "LZW algoritmus logikája szerinti 

              aktuális" csomópontjára mutat */ Csomopont *fa; // technikai int 

              melyseg, atlagosszeg, atlagdb; double szorasosszeg; // 

              szokásosan: nocopyable LZWBinFa (const LZWBinFa &); LZWBinFa 

              & operator= (const LZWBinFa &); /* Kiírja a csomópontot 

              az os csatornára. A rekurzió kapcsán lásd a korábbi K&R-es 

              utalást... */ void kiir (Csomopont * elem, std::ostream & 

              os) { // Nem létező csomóponttal nem foglalkozunk... azaz ez a 

              rekurzió leállítása if (elem != NULL) { ++melyseg; kiir 

              (elem->egyesGyermek (), os); // ez a postorder bejáráshoz 

              képest // 1-el nagyobb mélység, ezért -1 for (int i = 0; i < 

              melyseg; ++i) os << "---"; os << elem->getBetu () 

              << "(" << melyseg - 1 << ")" << 
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              std::endl; kiir (elem->nullasGyermek (), os); --melyseg; } } 

              void szabadit (Csomopont * elem) { // Nem létező csomóponttal 

              nem foglalkozunk... azaz ez a rekurzió leállítása if (elem != 

              NULL) { szabadit (elem->egyesGyermek ()); szabadit 

              (elem->nullasGyermek ()); // ha a csomópont mindkét gyermekét 

              felszabadítottuk // azután szabadítjuk magát a csomópontot: 

              delete elem; } } protected: // ha esetleg egyszer majd 

              kiterjesztjük az osztályt, mert // akarunk benne valami 

              újdonságot csinálni, vagy meglévő tevékenységet máshogy... stb. 

              // akkor ezek látszanak majd a gyerek osztályban is /* A fában 

              tagként benne van egy csomópont, ez erősen ki van tüntetve, Ő a 

              gyökér: */ Csomopont gyoker; int maxMelyseg; double atlag, 

              szoras; void rmelyseg (Csomopont * elem); void ratlag (Csomopont 

              * elem); void rszoras (Csomopont * elem); }; #endif // 

              Z3A7TM_H 

A z3a7-tm.cpp állomány kódja. 

#include "z3a7-tm.h" // Néhány 

              függvényt az osztálydefiníció után definiálunk, hogy lássunk 

              ilyet is ... :) // Nem erőltetjük viszont a külön fájlba 

              szedést, mert a sablonosztályosított tovább // fejlesztésben az 

              linkelési gondot okozna, de ez a téma már kivezet a 

              laborteljesítés // szükséges feladatából: 

              

http://progpater.blog.hu/2011/04/12/imadni_fogjak_a_c_t_egy_emberkent_tiszta_szivbol_3 

              // Egyébként a melyseg, atlag és szoras fgv.-ek a kiir fgv.-el 

              teljesen egy kaptafa. int LZWBinFa::getMelyseg (void) { melyseg 

              = maxMelyseg = 0; rmelyseg (&gyoker); return maxMelyseg - 1; 

              } double LZWBinFa::getAtlag (void) { melyseg = atlagosszeg = 

              atlagdb = 0; ratlag (&gyoker); atlag = ((double) 

              atlagosszeg) / atlagdb; return atlag; } double 

              LZWBinFa::getSzoras (void) { atlag = getAtlag (); szorasosszeg = 

              0.0; melyseg = atlagdb = 0; rszoras (&gyoker); if (atlagdb - 

              1 > 0) szoras = std::sqrt (szorasosszeg / (atlagdb - 1)); 

              else szoras = std::sqrt (szorasosszeg); return szoras; } void 

              LZWBinFa::rmelyseg (Csomopont * elem) { if (elem != NULL) { 

              ++melyseg; if (melyseg > maxMelyseg) maxMelyseg = melyseg; 

              rmelyseg (elem->egyesGyermek ()); // ez a postorder 

              bejáráshoz képest // 1-el nagyobb mélység, ezért -1 rmelyseg 

              (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; } } void 

              LZWBinFa::ratlag (Csomopont * elem) { if (elem != NULL) { 

              ++melyseg; ratlag (elem->egyesGyermek ()); ratlag 

              (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; if 

              (elem->egyesGyermek () == NULL && 

              elem->nullasGyermek () == NULL) { ++atlagdb; atlagosszeg += 

              melyseg; } } } void LZWBinFa::rszoras (Csomopont * elem) { if 

              (elem != NULL) { ++melyseg; rszoras (elem->egyesGyermek ()); 

              rszoras (elem->nullasGyermek ()); --melyseg; if 

              (elem->egyesGyermek () == NULL && 

              elem->nullasGyermek () == NULL) { ++atlagdb; szorasosszeg += 

              ((melyseg - atlag) * (melyseg - atlag)); } } } 

A program fordítása és futtatása: 

[norbert@matrica tum]$ g++ tm.cpp z3a7-tm.cpp -o tm 

              [norbert@matrica tum]$ ./tm tudatminták: 

              11111111111111111111111111111111111111111111111111 

              11111000001111100000111110000011111000001111100000 

              01100101100111110010011011001100001100110010110111 rendezve 

              11111111111111111111111111111111111111111111111111 

              11111000001111100000111110000011111000001111100000 

              01100101100111110010011011001100001100110010110111 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

IV. rész - Python esettanulmányok 

Ebbe a részben egy AIML (Artificial Intelligence Markup Language) alapú tudásbázis létrehozásának kezdő 

lépéseit mutatjuk be. 
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8. fejezet - Egy virtuális könyvtáros 

Ez a példa leginkább a XML, HTML kurzust segíti, hiszen itt nem maga a programozás van előtérben, hanem egy 

AIML (Artificial Intelligence Markup Language) tudásbázis létrehozása, mint ahogyan a [KK] cikkben 

részletesen bemutattuk egy virtuális könyvtáros készítése kapcsán. 

„Detective Del Spooner: Is there something you want tell me? Dr. Alfred Lanning: I'm sorry. My responses are 

limited. You must ask the right questions. ” 
—I, Robot [IROBOT] 

1. Könyves Kálmán 

Könyves Kálmán egy virtuális könyvtáros chat robot (chatbot), alapja a többszörös Loebner díjasALICE 

program. A Loebner díjjal az évente a Turing teszten [RUSSELLNORVIG] legjobban teljesítő csevegő robotot 

tüntetik ki. Richard Wallace ALICE programja az általa bevezetett AIML[AIML] (Artificial Intelligence 

Markup Language) XML nyelvű állományok feldolgozására építi működését. 

Számos nyelven elérhető az ALICE program, mi most a Python implementációját (ez a PyAIML, más néven a 

Program Y) fogjuk felhasználni, amelyet az alábbi címről tölthet le a kedves olvasó: 

http://sourceforge.net/projects/pyaiml/. Ehhez a program doksija alapján egy rövid kis Python indító és egyben 

front end programot írtunk, ez a KiralyiKonyvtaros.py, aminek futtatását a következő YouTube videó 

mutatja meg: Könyves Kálmán videó (KonyvesKalmanKiralyiKonyvtaros.mp4). 

Nem érdemes tovább az esettanulmány bevezetésével szaporítani a szót, hiszen az alapul szolgáló [KK] 

publikációt a saját hallgatóimnak oda tudom adni másolatban, a kedves olvasó pedig szabadon elérheti az on-

line változatot ezen a címen: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5431&issue_id=522. 

Amint az imént linkelt videón hallhatta a kedves olvasó, azzal színesítettük a front end-ünket, hogy az espeak 

programot felhasználva ki is mondattuk Alice válaszait. Illetve a front end további feladata, hogy a csevegésből 

felépít egy (korábban részletesen tárgyalt) LZW szófát, aminek most az az érdekessége, hogy nem bináris 

bemenetből épül, mint a tudatmintáknál, vagy a humán genomnál, azaz a fa nem bináris fa, hanem egy adott 

szintjén lévő csomópontjának bármennyi gyermek csomópontja lehet, lévén, hogy a csevegésben tetszőlegesen 

előforduló szavakra építjük a fát. 

Egy Python program kódjának szépségét alapvetően a behúzás orientált szerkezete adja. A következő kódban 

négy osztállyal találkozunk, a Konyvtaros osztály gyakorlatilag még nem is létezik, csak a fogalmi keretek 

kijelölését szolgálja a jelen formájában. A TudatFa osztály kezeli a csevegés szavai alapján az LZW fa építését. 

A AIMLChatterBot osztály becsomagolja a PyAIML csevegő robot szolgáltatását a jelen front end felé. Végül a 

KiralyiKonyvtaros osztály (a tajekoztat függvénybeli végtelen ciklusában) olvassa a CLI bemenetet, 

átadja azt Alice-nek, akitől a visszavett választ kiírja/kimondja, illetve a kérdés és válasz konkatenációját átadja 

az LZW fa építőnek objektumnak. 

#!/usr/bin/python # -*- coding: 

        utf-8 -*- import aiml import commands import re class TudatFa(object): 

        agak = {} # Ide jöhetnek majd olyan funkciók, mint a kapcsolat # az 

        ILS-el, például kölcsönzéshez, hosszabbításhoz stb. class Konyvtaros: 

        # most még ilyenek nincsenek pass # A PyAIML (ProgramY) AIML 

        csevegőrobotot használjuk, # ebben az osztályban az ezzel kapcsolatos 

        részek class AIMLChatterBot: def __init__(self): self.konyvtaros = 

        aiml.Kernel() self.konyvtaros.learn("../AIML/*.aiml.xml") 

        self.konyvtaros.setBotPredicate("name", "Konyves Kalman") 

        self.konyvtaros.setBotPredicate("master", "Batfai Norbert es Batfai 

        Erika") self.konyvtaros.setBotPredicate("birthday", "2010. oktober 

        23.") class KiralyiKonyvtaros(AIMLChatterBot, Konyvtaros): gyoker = fa 

        = TudatFa() def __init__(self): AIMLChatterBot.__init__(self) def 

        tajekoztat(self): while 1: keres = raw_input('olvasó> ') if 

        len(keres) == 0: self.kiir(self.gyoker) break valasz = 

        self.konyvtaros.respond(keres) self.tudatfa(keres+" "+valasz) print 

        valasz print commands.getoutput("espeak -v hu+f1 -p 40 -s 160 -k 8 

        \""+valasz+"\"") def tudatfa(self, szoveg): szavak = 

        re.compile("\s").split(unicode(szoveg, 'utf-8')) print szavak for szo 

        in szavak: if self.fa.agak.has_key(szo): self.fa = self.fa.agak[szo] 

http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
http://www.alicebot.org/style.pdf
http://sourceforge.net/projects/pyaiml/
http://pyaiml.sourceforge.net/
http://youtu.be/nVneMJt0UEo
videos/KonyvesKalmanKiralyiKonyvtaros.mp4
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5431&issue_id=522
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        print szo + u" - mar szerepelt, raleptem" else: self.fa.agak[szo] = 

        TudatFa() self.fa.agak[szo].agak={} print szo + " - nem szerepelt, 

        felvettem" self.fa = self.gyoker melyseg = 0 def kiir(self, honnan): 

        for szo in honnan.agak.keys(): m = (self.melyseg+1)*10 formatum=u"{0:" 

        + str(m) + "d} {1:10s}" print formatum.format(self.melyseg, 

        "<"+szo+">") self.melyseg +=1 self.kiir(honnan.agak[szo]) 

        self.melyseg -=1 konyvesKalman = KiralyiKonyvtaros() 

        konyvesKalman.tajekoztat() 

Python vs. C++ 

Vegyük észre, hogy az alábbi Python kódrészlet funkcionálisan ugyanazt csinálja 

 for szo in 

          szavak: if self.fa.agak.has_key(szo): self.fa = self.fa.agak[szo] 

          print szo + u" - mar szerepelt, raleptem" else: self.fa.agak[szo] = 

          TudatFa() self.fa.agak[szo].agak={} print szo + " - nem szerepelt, 

          felvettem" self.fa = self.gyoker  

mint a korábbi laborvédési kódrészlet 

 // Mit kell betenni éppen, '0'-t? if 

          (b == '0') { /* Van '0'-s gyermeke az aktuális csomópontnak? 

          megkérdezzük Tőle, a "fa" mutató éppen reá mutat */ if 

          (!fa->nullasGyermek ()) // ha nincs, hát akkor csinálunk { // 

          elkészítjük, azaz páldányosítunk a '0' betű akt. parammal Csomopont 

          *uj = new Csomopont ('0'); // az aktuális csomópontnak, ahol állunk 

          azt üzenjük, hogy // jegyezze már be magának, hogy nullás gyereke 

          mostantól van // küldjük is Neki a gyerek címét: 

          fa->ujNullasGyermek (uj); // és visszaállunk a gyökérre (mert ezt 

          diktálja az alg.) fa = &gyoker; } else // ha van, arra rálépünk 

          { // azaz a "fa" pointer már majd a szóban forgó gyermekre mutat: fa 

          = fa->nullasGyermek (); } } // Mit kell betenni éppen, vagy 

          '1'-et? else { if (!fa->egyesGyermek ()) { Csomopont *uj = new 

          Csomopont ('1'); fa->ujEgyesGyermek (uj); fa = &gyoker; } 

          else { fa = fa->egyesGyermek (); } }  

de azzal szemben nem egy betűt (pontosan a nullás vagy az egyes betűt) épít be a fába, hanem egy 

tetszőleges szót (csomópontonként nem kettőt, vagy fix számút, hanem tetszőlegeset)! 

8.1. példa - Könyves Kálmán IRC-n a Program W-vel 

Állítsd munkába Könyves Kálmánt a Program W-re alapozva! 

8.2. példa - Könyves Kálmán a weben a Program D-vel 

Állítsd munkába Könyves Kálmánt a Program D-re alapozva! 

1.1. Az AIML fájlok szerkezete 

A most felvillantott példa AIML állomány a [KK] cikkhez készített tudásbázis része, a szerző 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/kk/ lapjáról letölthető. Néhány AIML tag használatára mutat példát, de nem 

dolgozzuk fel soronként, mint ahogyan egy forráskóddal tennénk, hanem csak a dallamát érezzük meg a 

következő adott futtatásból kiindulva. 

[norbert@matrica 0.0.2]$ python KiralyiKonyvtaros.py Loading 

          ../AIML/konyvtar.aiml.xml... done (0.01 seconds) Loading 

          ../AIML/tmt.aiml.xml... done (0.00 seconds) Loading 

          ../AIML/udvariassag.aiml.xml... done (0.01 seconds) Loading 

          ../AIML/jucs.aiml.xml... done (0.00 seconds) Loading 

          ../AIML/robot.aiml.xml... done (0.00 seconds) Loading 

          ../AIML/jcscs.aiml.xml... done (0.00 seconds) Loading 

          ../AIML/kf.aiml.xml... done (0.01 seconds) olvasó> Hello, Alice! 

          [u'Hello,', u'Alice!', u'Szervusz!'] Hello, - nem szerepelt, 

          felvettem Alice! - nem szerepelt, felvettem Szervusz! - nem 

          szerepelt, felvettem Szervusz! olvasó> Ki vagy Te valójában? 

          [u'Ki', u'vagy', u'Te', u'val\xf3j\xe1ban?', u'Virtu\xe1lis', 

          u'k\xf6nyvt\xe1ros', u'vagyok,', u'egy', u'cseveg\u0151', u'robot.', 

http://programw.sourceforge.net/
http://code.google.com/p/ainotebook/wiki/programd_aiml
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/kk/
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          u'A', u'nevem', u'Konyves', u'Kalman.', u'A', u'Debreceni', 

          u'Egyetem', u'Informatikai', u'Kar\xe1n', u'dolgozom.'] Ki - nem 

          szerepelt, felvettem vagy - nem szerepelt, felvettem Te - nem 

          szerepelt, felvettem valójában? - nem szerepelt, felvettem Virtuális 

          - nem szerepelt, felvettem könyvtáros - nem szerepelt, felvettem 

          vagyok, - nem szerepelt, felvettem egy - nem szerepelt, felvettem 

          csevegő - nem szerepelt, felvettem robot. - nem szerepelt, felvettem 

          A - nem szerepelt, felvettem nevem - nem szerepelt, felvettem 

          Konyves - nem szerepelt, felvettem Kalman. - nem szerepelt, 

          felvettem A - mar szerepelt, raleptem Debreceni - nem szerepelt, 

          felvettem Egyetem - nem szerepelt, felvettem Informatikai - nem 

          szerepelt, felvettem Karán - nem szerepelt, felvettem dolgozom. - 

          nem szerepelt, felvettem Virtuális könyvtáros vagyok, egy csevegő 

          robot. A nevem Konyves Kalman. A Debreceni Egyetem Informatikai 

          Karán dolgozom. olvasó> 

A Hello, Alice! a category taggal kiejlölt 

 <category> <pattern>HELLO 

          *</pattern> <template> <srai>SZIA</srai> 

          </template> </category>  

tudásegység pattern mintájára illeszkedik, amelyre válaszul template templétbeli srai tag azt mondja, hogy 

ugyanazt kell válaszolni, mintha a SZIApattern minta érkezett volna, amelyre pedig a válasz az alábbiak 

valamelyike: 

 <category> 

          <pattern>SZIA</pattern> <template> <random> 

          <li>Szia!</li> <li>Szevasz!</li> 

          <li>Szervusz!</li> </random> </template> 

          </category>  

ennek megfelelően alakul ki a robot válasza: 

K: Hello, Alice! 

V: Szevasz! 

<?xml version="1.0" 

          encoding="utf-8"?> <!-- # udvariassag.aiml.xml # # Könyves 

          Kálmán virtuális királyi könyvtáros # # Copyright (C) 2010, Bátfai 

          Norbert, Bátfai Erika # # This program is free software: you can 

          redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU 

          General Public License as published by # the Free Software 

          Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) 

          any later version. # # This program is distributed in the hope that 

          it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 

          implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 

          PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # 

          You should have received a copy of the GNU General Public License # 

          along with this program. If not, see 

          <http://www.gnu.org/licenses/>. # # Ez a program szabad 

          szoftver; terjeszthető illetve módosítható a # Free Software 

          Foundation által kiadott GNU General Public License # dokumentumában 

          leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszőleges) későbbi # változata 

          szerint. # # Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy 

          hasznos lesz, # de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA 

          vagy VALAMELY CÉLRA # VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott 

          garanciát is beleértve. # További részleteket a GNU General Public 

          License tartalmaz. # # A felhasználónak a programmal együtt meg kell 

          kapnia a GNU General # Public License egy példányát; ha mégsem kapta 

          meg, akkor # tekintse meg a <http://www.gnu.org/licenses/> 

          oldalon. # # Version history: # # 0.0.1 Találkozás, búcsúzás és 

          udvariassági formulák. Kerüljük a "kivezető" # mondatokat, például: 

          # person1: Hogy vagy? # person2: Jól, tegnap olvastam egy jó 

          könyvet. // mert erre a várható válasz, hgy mit... # illetve ahol 

          kivezetünk jelezzük, hogy milyen lefedő állomány kell majd. --> 

          <aiml version="1.0.1" xmlns="http://alicebot.org/2001/AIML-1.0.1" 

          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

          xsi:schemaLocation="http://alicebot.org/2001/AIML-1.0.1 

          http://aitools.org/aiml/schema/AIML.xsd"> <!-- Köszönések 
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          --> <!-- de elköszönő Szia-ra is lehet ez a válasz--> 

          <category> <pattern>SZIA</pattern> 

          <template> <random> <li>Szia!</li> 

          <li>Szevasz!</li> <li>Szervusz!</li> 

          </random> </template> </category> <category> 

          <pattern>_ SZIA</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>_ SZIA *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>SZIA 

          *</pattern> <template> <srai>SZIA</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>HELLO</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>SZEVA</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>SZEVA 

          *</pattern> <template> <srai>SZIA</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>SZEVASZ</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>SZEVASZ *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>SZIÓKA</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>SZIÓKA *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>ÜDV</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>ÜDV *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>ÜDVÖZÖLLEK</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>ÜDVÖZÖLLEK *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>SZERVUSZ</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>SZERVUSZ *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>HELLO 

          *</pattern> <template> <srai>SZIA</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>HELLÓ</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>HELLÓ *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>JÓNAPOT</pattern> <template> 

          <srai>SZIA</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>JÓNAPOT *</pattern> 

          <template> <srai>SZIA</srai> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>ÖRÜLÖK</pattern> <template> Magam nem 

          kevésbé. </template> </category> <category> 

          <pattern>ÖRÜLÖK *</pattern> <template> 

          <srai>ÖRÜLÖK</srai> </template> </category> 

          <!-- Elöszönések --> <category> 

          <pattern>VISZLÁT</pattern> <template> 

          <random> <li>Viszlát!</li> <li>Viszlát 

          legközelebb!</li> </random> </template> 

          </category> <category> <pattern>VISZLÁT 

          *</pattern> <template> <srai>VISZLÁT</srai> 

          </template> </category> <!-- Identitás, a könyvtár, 

          csevegő robot téma kivezet, majd le kell fedni, l. konyvtar.aiml.xml 

          robot.aiml.xml --> <category> <pattern>KI 

          VAGY</pattern> <template> <random> <li> Nem 

          vagyok ember, hanem egy csevegő program. A nevem <bot 

          name="name"></bot>. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán 



 Egy virtuális könyvtáros  

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

          dolgozom. </li> <li> Virtuális könyvtáros vagyok, egy 

          csevegő robot. A nevem <bot name="name"></bot>. A 

          Debreceni Egyetem Informatikai Karán dolgozom. </li> 

          <li> A nevem <bot name="name"></bot>, virtuális 

          királyi könyvtáros vagyok. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán 

          dolgozom. </li> </random> </template> 

          </category> <category> <pattern>KI VAGY 

          *</pattern> <template> <srai>KI VAGY</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>KÖNYVTÁROS VAGY</pattern> <template> 

          <srai>KI VAGY</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>* KÖNYVTÁROS VAGY</pattern> 

          <template> <srai>KI VAGY</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>TE EMBER 

          *</pattern> <template> <srai>KI VAGY</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>TE ROBOT *</pattern> <template> 

          <srai>KI VAGY</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>TE EGY ROBOT *</pattern> 

          <template> <srai>KI VAGY</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>ROBOT 

          VAGY</pattern> <template> <srai>KI 

          VAGY</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>MI A FELADATOD</pattern> 

          <template> <random> <li> Tájékoztató könyvtáros 

          robot vagyok, fő feladatom a publikálásban segíteni az 

          informatikusokat. </li> <li> Tájékoztató könyvtáros 

          robot vagyok, specialitásom segíteni a kutatókat a publikálásban. 

          </li> </random> </template> </category> 

          <category> <pattern>MI A MUNKÁD</pattern> 

          <template> <srai>MI A FELADATOD</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>MIVEL FOGLALKOZOL</pattern> <template> 

          <srai>MI A FELADATOD</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>MI A 

          FIGLALKOZÁSOD</pattern> <template> <srai>MI A 

          FELADATOD</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>MIKOR SZÜLETTÉL</pattern> 

          <template> <random> <li> <bot 

          name="birthday"></bot>-án kezdett írni <bot 

          name="master"></bot>. </li> <li>A dátum, amikor 

          elkezdtek készíteni <bot name="birthday"></bot>. 

          </li> </random> </template> </category> 

          <category> <pattern>VAN SZÜLINAPOD</pattern> 

          <template> <srai>MIKOR SZÜLETTÉL</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>MIKOR VAN A SZÜLINAPOD</pattern> 

          <template> <srai>MIKOR SZÜLETTÉL</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>MIKOR VAN A SZÜLETÉSNAPOD</pattern> 

          <template> <srai>MIKOR SZÜLETTÉL</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>VAN SZÜLETÉSNAPOD</pattern> <template> 

          <srai>MIKOR SZÜLETTÉL</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>KI 

          TANÍTOTT</pattern> <template> <random> <li> 

          <bot name="master"></bot>. </li> <li><bot 

          name="master"></bot> a mestereim. </li> 

          </random> </template> </category> <category> 

          <pattern>KI TANÍTOTT *</pattern> <template> 

          <srai>KI TANÍTOTT</srai> </template> 

          </category> <!-- Udvariassági kérdések --> 

          <category> <pattern>HOGY VAGY</pattern> 

          <template> <random> <li>Köszönöm, jól.</li> 

          <li>Köszönöm, tűrhetően.</li> <li>Egész jól, 

          köszönöm.</li> <li>Remekül.</li> <li>Jól, és 

          Te?</li> </random> </template> </category> 

          <category> <pattern>JÓL</pattern> <template> 

          <random> <li>Örülök!</li> <li>Ez 

          nagyszerű.</li> </random> </template> 

          </category> <category> <pattern>NEM 

          JÓL</pattern> <template> <random> 
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          <li>Sajnálom, segíthetek?</li> 

          <li>Sajnálom.</li> </random> </template> 

          </category> <category> 

          <pattern>ROSSZUL</pattern> <template> 

          <srai>NEM JÓL</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>SEHOGY</pattern> 

          <template> <srai>NEM JÓL</srai> </template> 

          </category> <category> <pattern>HOGY VAGY 

          *</pattern> <template> <srai>HOGY 

          VAGY</srai> </template> </category> 

          <category> <pattern>HOGY ÉRZED MAGAD</pattern> 

          <template> <srai>HOGY VAGY</srai> 

          </template> </category> <category> 

          <pattern>*</pattern> <template>Nem tudok mit 

          mondani... a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdezned (Én, a 

          robot)</template> </category> 

          </aiml> 

8.3. példa - Saját csevegőrobot 

A megfelelő AIML állományok kialakításával, megírásával készíts egy adott témára specializált saját csetbotot! 

Értsen például a focihoz, tudjon adott klub szurkolóival érdemben csevegni! 
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V. rész - AspectJ esettanulmányok 

Ebben a részben két szövéssel végzünk majd méréseket. Az egyik egy általános analitikai jellegű szövés, a 

másik egy konkrét Java alapú robotfoci csapatba szőtt konkrét, gyakorlatibb jellegű szövés. 
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9. fejezet - Van-e az OO 
programoknak anyanyelvük? 

Az analitikai jellegű szövéssel számos izgalmas mérés, összahasonlítás elvégezhető. Ennek során keresni kell 

egy vizsgálandó Java alapú rendszert, amelyet majd mérünk. Ezért kiegészítjük ezt a fejezetet egy 

gyakorlatiasabb szövéssel, ahol viszont a feladat magának a szövésnek a készítése felé fog eltolódni. 

„NAGY TESTVÉR SZEMMEL TART” 
—1984 [ORWELL] 

1. Egy analitikai szövés 

Az előző esettanulmányhoz hasonlóan, ennek magja is egy publikusan elérhető publikáció[ASZ], amely 

elérhetőségére megintcsak építve elegendő csak egy rövidebb bevezetést adnunk itt. Továbbá az említett [ASZ] 

cikkben található mérések (egy bővebb halmaza) és maga a szóban forgó szövés is megtalálható a szerző 

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/asz/ egyetemi lapján. 

Röviden summázva, Java alapú programokhoz egy olyan AspectJ szövést készítünk, amellyel a mért 

(megfigyelt) Java program metódushívásait vizsgáljuk. Több szempontból is, a jelen esettanulmány és a 

hivatkozott cikk névadója a legjellemzőbb: a program működését egy ismeretlen nyelv korpuszának tekintjük, 

amely nyelv szavai egyszer a 

 [hívó osztály neve -> hívott osztály neve  

máskor pedig a 

 [hívó osztály neve.hívó metódus neve -> 

        hívott osztály neve.hívott metódus neve  

alakúak, ahol azt vizsgáljuk, hogy kialakulnak-e a természetes nyelvekre is álló tulajdonságok a 

szógyakoriságok tekintetében. 

A mért kódok metódushívásait akarjuk megfigyelni, ezeket a csatlakozási pontokat az aspektus következő 

vágási pontjával jelöljük ki 

pointcut fgvHivas() : call(* *(..)) 

        && !cflow(adviceexecution()); 

majd a következő tanácsban figyeljük meg, hogy honnan-hová ment az üzenet. 

before() : fgvHivas() { ... String 

        honnan = 

        thisEnclosingJoinPointStaticPart.getSignature().getDeclaringType().toString(); 

        String hova = 

        thisJoinPointStaticPart.getSignature().getDeclaringType() .toString(); 

        ... 

9.1. példa - Az analitikus szövés beleszövése az előző rész csevegőjébe 

Az előző részben említett Program W építésénél a Java fordító AspectJ fordítóra cserélése mellett sződd bele az 

analitikai szövést Alice-ba! 

2. Egy gyakorlati szövés 

A Magas szintű programozási nyelvek 2 laboron a szövés egy gyakorlatiasabb alkalmazásával találkozol 

a GoldenTeamFC-0.0.4sumkick-project.zip csapatnál, ahol a szövést már a csapatot felépítő Maven pom.xml 

szövi bele a csapatod kódjába (ez így van már a sima GoldenTeamFC-0.0.4 változattól). Már a korábbi 

csapatoknál szükségessé vált, hogy az ágensek ne a spagetti kódban adják ki a kick RCSS kliens parancsot, 

hanem egy csomagoló metódust hívjanak, amely proxyzza azt. Ennél a csapatnál viszont az az igény merült fel, 

hogy szükség van az ágens addigi összes rúgásának átlagos erejére és szögére. Ez a meglévő program 

http://hiradastechnika.hu/data/upload/file/2012/HT2011_2_05.pdf
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/asz/
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/mircsource/GoldenTeamFC-0.0.4sumkick-project.zip
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szemszögéből egy új, a régi funkcionalitást átszövő (crosscutting concept) vonatkozás. Az nyilván nem lenne 

járható, hogy a szép nagyra hízlalt leszármazási fa osztályaiban keresgéljük a rúgás parancsokat (a kick(int, 

double) metódushívásokat) és átvezettetjük őket egy új proxy jellegű metóduson. Ezzel tehát megadtunk egy 

valódi, a régi kódban explicit nem kinyerhető, azt átszövő vonatkozást, amelyet már könnyen kezelhetünk az 

AspectJ eszköztárával, például a következő szövéssel. 

 public aspect NagytesoKick { private long szamlalo = 

        1; private long eroSum = 0; private double szogSum = 0.0; before(int 

        ero, double szog): call(* kick(int, double)) && 

        !cflow(adviceexecution()) && args(ero, szog) { 

        System.out.println("Nagyteso> " + 

        thisJoinPointStaticPart.getSourceLocation()); 

        System.out.println("Nagyteso> " + 

        thisJoinPointStaticPart.getKind()); System.out.println("Nagyteso> " 

        + thisJoinPointStaticPart.getSignature()); ++szamlalo; eroSum += ero; 

        szogSum += szog; System.out.println("Nagyteso> " + (szamlalo-1)); 

        System.out.println("Nagyteso> " + (double)eroSum / szamlalo); 

        System.out.println("Nagyteso> " + szogSum / szamlalo); } } 

         

A kedves olvasó tovább olvashatja ezt a röviden bevezetett mérést a Magas szintű programozási nyelvek 

2 laboronfeladat kiírásában a következő poszton. 

• „A nagytestvér beleszőtt egy aspektust a 

csapatomba”http://progpater.blog.hu/2011/12/04/a_nagytestver_beleszott_egy_aspektust_a_csapatomba, 

9.2. példa - Nagytestvér, szőjj bele egy aspektust a csapatomba! 

Valósítsd meg az iménti szövést: minden lövéskor logolják a csapat ágensei az addigi lövéseik számát, illetve 

azok átlagos irányát és erejét! (Ne feledd, hogy minden ágens külön JVM-ben fusson, hogy biztosan elkerüld a 

tiltott ágensközi esetleges kommunikációt.) Ha sikerrel futtatod a példát, akkor az bevezetett szövés logolását ki 

tudod mazsolázni a kliens ablakában: 

2519280 [GoldenFC3 Player # 6] INFO 

          hu.fersml.magyarfc.Jatekos - LATOM A MASIK KAPUT 6 tavolsaga = 21.5 

          iranya = 22.0 Nagyteso> Jatekos.java:512 Nagyteso> method-call 

          Nagyteso> void atan.model.ActionsPlayer.kick(int, double) 

          Nagyteso> 53 Nagyteso> 45.648148148148145 Nagyteso> 

          -1.3333333333333333 

http://progpater.blog.hu/2011/12/04/a_nagytestver_beleszott_egy_aspektust_a_csapatomba
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